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 مطالعات طرح آمايش استان اردبيل

 

 جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار

 فصل سوم :

ن توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بي

اسكونتگاهه  

 ریاست جمهوری 
 سازمان ربانهم و بودهج کشور

ان اردبیلسازمان مدرییت و ربانهم رزیی است  
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 بسمه تعالي

 
جموعه گزارش هاي جلد اول و شامل مباحث زير  اين  گزارش بخشي از م 

 است:

 جلد اول : تحليل وضعيت و ساختار 

 توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهها(: 3)سوم  فصل 

 

اسرتا  و جايگراا ايرن بخر  از فه ست  كامل مجموعه گزارش هاي آمراي  

 ها در فه ست كلي در صفحات بعد ارايه شدا است.ب رسي
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 رش اهی طرح مطالعات آمايش استان اردبیلفهرست گزا 
  جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار 

  فصل اول: تحليل وضعيت استا 

 بخ  اول: تحليل وضعيت منابع طبيعي و محيط زيست  -
 : هواشناسي1پيوست  

 : زمين شناسي2پيوست  

 : ارزيابي منابع اراضي3پيوست  

 : پوش  گياهي4پيوست  

 و زي زميني : منابع آب سطحي5پيوست  

 بخ  دوم : تحليل اجتماعي و ف هنگي -
 قسمت اول: تحوالت جمعيتي در سه دهه گذشته 

 قسمت دوم: تحليل نظام شه ي استا  

 قسمت سوم: تحليل نظام روستانشيني و عشاي ي استا  

 ف هنگي و س مايه اجتماعي استا : تحليل وضعيت و پنجم  قسمت چهارم 

 بخ  سوم: تحليل اقتصادي  -

 سمت اول: تحليل ويژگي هاي اقتصادي جمعيتق 

  قسمت دوم: تحليل زمينه هاي فعاليت اقتصادي ب حسب بخ  هاي اصلي 
 : صنعت و معد 1پيوست    

 : ساختار كشاورزي 2پيوست    

  : خدمات3پيوست    
 هاي زي بنايي  قسمت سوم : تحليل ويژگي    

   قسمت چهارم: تحليل ع صه هاي فعاليت اقتصادي 
 : اقتصاد شه ي 1پيوست              

 سال  5قسمت پنجم: تحرررليل اقتصاد كال  استا  و جايرررگاا آ  درسطح ملي در      

 گذشته 

 فصل دوم : تحليل ساختار فضايي موجود 

 

 : توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاا هافصل سوم 

  استا  امنيتي در آماي  –فصل چهارم : مالحظات دفاعي 

 فصل پنجم : جمع بندي و نتيجه گي ي از مطالعات  

 گذاري و ساختار مدي يت آماي  استا جلد دوم : ب نامه ريزي و سياست 
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 چارچوب مطالعات آماي  استا 

 

 تحليل وضعيت و ساختار استا 

ي و وضعيت منابع طبيع

 محيط زيست

وضعيت اجتماعي و 

 ف هنگي

 وضعيت اقتصادي 

 –مالحظات دفاعي 

تا امنيتي در آماي  اس  

يي تحليل ساختار فضا

 موجود استا 

لي توصيف و تحليل پيوندهاي اص

هابين سكونتگاا  

  يجمع بندي و نتيجه گي

ا و تحليل نقاط قوت و ضعف ، ف صت ه

 (SWOT)تهديدات  

اي ناد باالدستي و ب نامه هب رسي اس

 آماي  ملي

آماي  استا سند   

 ب نامه ريزي و سياست گذاري

ضايي تشخيص و  تفكيك نواحي همگن توسعه ف  پي  بيني و آيندا نگ ي 
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 فهرست مطالب

 صفحه                                                              عنوان                                             

 

 1     : توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاه ها1

 1         : كليات 1-1 

 1        : مقدمه 1-1-1  

 2       : مباني نظري2-1-1  

 8        : پيوندهاي فيزيكي 2-1 

 8     ده اي جا –: پيوند ارتباطي 1-2-1  

 11 : سطح اول: ارتباط و پيوند سكونتگاهها با مركز استان1-1-2-1   

 : سطح دوم: پيوندشهرها و مكان هاي مركزي استان2-1-2-1   

 11      با يكديگر                                            

 ارتباط و پيوند با سكونتگاههاي خارج : سطح سوم:1-1-2-1   

  22      از استان                                            

 21       : پيوندهاي اقتصادي 1-1 

 21      : مبادالت مواد خام و كاال1-1-1  

 22 : ميزان بار حمل شده از استان اردبيل به ساير استان1-1-1-1   

 : ميزان بار حمل شده از شهرها و نقاط مختلف استان2-1-1-1   

 61    به خارج از استان اردبيل                                             

 12 : ميزان بار حمل شده از ساير استانها به استان اردبيل1-1-1-1   

 16  : ميزان بار حمل شده به شهرهاي استان اردبيل6-1-1-1   

 : ميزان بار صادر شده از شهرها و مكان هاي مهم 5-1-1-1   

 88    استان به درون و بيرون استان                                            

 : ميزان بار وارد شده از شهرها و مكانهاي استان 1-1-1-1   

 11  اردبيل و ساير استانهاي كشور به نقاط مهم                                            
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 صفحه                                                                        عنوان                                   

 

 11  : تبادل كاال ميان شهرهاي استان اردبيل 2-1-1-1   

  102   : تبادل كاال از گمركات استان اردبيل 8-1-1-1   

 105      : پيوندهاي توليدي2-1-1  

 ه از ساير استانها به: نهاده هاي توليدي ارسال شد1-2-1-1   

 105     استان اردبيل                                             

 101   : پيوندهاي مالي) پولي( سكونتگاههاي استان1-1-1  

 112 : سهم نسبي انتقاالت محلي در سكونتگاههاي استان1-1-1-1   

 ي: سهم نسبي انتقاالت درون استاني در سكونتگاهها2-1-1-1   

 111      استان                                            

 116  : پيوندهاي مالي ميان سكونتگاههاي استان1-1-1-1   

 : سهم نسبي انتقاالت برون استاني در سكونتگاههاي 6-1-1-1   

 112      استان                                            

 ي ميان سكونتگاههاي استان و ساير: پيوندهاي مال5-1-1-1   

 112     استانهاي كشور                                             

 120 : تراز پيوندهاي اقتصادي) پولي( سكونتگاههاي استان1-1-1-1   

 188      فرهنگي  –: پيوندهاي اجتماعي 6-1 

 188      : پيوندهاي جمعيتي 1-6-1  

 1125ين خارج شده از استان طي ده ساله : مهاجر1-1-6-1   

 181      1185الي                                             

 111   : مهاجرين واردشده به استان اردبيل2-1-6-1   

 : مهاجرين جابجا شده درشهرستانهاي استان 1-1-6-1   

 112   جرتي ميان شهرستانها ()پيوندهاي مها                                            

 202   : مهاجرت هاي بيرون و درون استان6-1-6-1   

 211      : پيوندهاي فرهنگي2-6-1  
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 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 ن: شامل پارس آباد، جعفرآباد، : حوزه فرهنگي مغا1-2-6-1   

 211    اصالندوز و بيله سوار                                              

 222 : حوزه فرهنگي گرمي، روستاهاي تابعه و بخش مرآن2-2-6-1   

 228  : حوزه فرهنگي مشگين شهر ارشق و الهرود1-2-6-1   

 221 وزه هاي تابعه : حوزه فرهنگي خلخال، گيوي و ح6-2-6-1   

  221  : حوزه فرهنگي اردبيل، نير سرعين و نمين 5-2-6-1   

 212      : جمع بندي و تحليل پيوندها5-1 
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 جداولفهرست 

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 (: سرعت عبور از انواع راهها با توجه به وضعيت توپوگرافي برحسب ساعت/1-1)جدول

 10         كيلومتر                    

 11    (: فاصله مكاني شهرهاي استان اردبيل از يكديگر 1-2جدول)

 12    (: فاصله زماني شهرهاي استان اردبيل از يكديگر1-1جدول)

 15     ان اردبيل از مركز استان(: فاصله شهرهاي است1-6جدول)

 11 (: فاصله مكاني و زماني مكان هاي مركزي از نزديكترين شهرهاي اطراف1-5جدول)

 18 ارتباطي درمحدوده شبكه ارتباطي مركزي استان اردبيل –(: پيوندهاي فيزيكي 1-1جدول)

 11 اردبيل ارتباطي درمحدوده شبكه ارتباطي جنوب استان –(: پيوندهاي فيزيكي 1-2جدول)

 20 ارتباطي در محدوده شبكه ارتباطي غرب استان اردبيل -(: پيوندهاي فيزيكي1-8جدول)

 21 ارتباطي درمحدوده شبكه ارتباطي شرق استان اردبيل –(: پيوندهاي فيزيكي 1-1جدول)

 22 ارتباطي درمحدوده شبكه ارتباطي شمال استان اردبيل –(: پيوندهاي فيزيكي 1-10جدول)

 (: فاصله شهرهاي استان اردبيل از يكديگر براساس موقعيت محيط طبيعي1-11جدول)

 21       زماني –و مسافت مكاني                   

 10 (: ميزان بار حمل شده از استان اردبيل به ساير استانها به تفكيك گروه كاال1-12جدول)

 11 تانها به تفكيك گروه كاال(: ميزان بار حمل شده از استان اردبيل به ساير اس1-11جدول)

 50 (: ميزان بار حمل شده از شهرهاي استان اردبيل به ساير استانهاي كشور1-16جدول)

 (: ميزان بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل به ساير استانها 1-15جدول)

 51        براساس گروه كاال                  

 ه به استان اردبيل از ساير استانهاي كشور به تفكيك(: ميزان بار وارد شد1-11جدول)

 11         گروه كاال                  
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 ساير استانهاي كشور به تفكيك (: ميزان بار وارد شده به استان اردبيل از1-12جدول)

 12    گروه كاال و نسبت گروه كااليي در هر استان                   

 18 (: ميزان بار حمل شده از ساير استانهاي كشور به شهرهاي استان اردبيل1-18جدول)

 ميزان بار حمل شده از ساير استانهاي كشور به پنج نقطه مهم استان اردبيل(:1-11جدول)

 21        براساس گروه كاال                

 (: ميزان بار صادر شده از شهرها و مكانهاي مهم استان اردبيل به درون و1-20جدول)

 10        بيرون استان                 

 (: ميزان بار وارد شده از شهرها و مكانهاي استان اردبيل و ساير استانهاي1-21جدول)

 12       ور به نقاط مهم كش                  

         18     (: ميزان تبادل كاال در شهرهاي استان اردبيل1-22جدول)

 100  (: ميزان تبادل كاال در هفت نقطه مهم استان اردبيل در داخل استان1-21جدول)

 (: ميزان بار حمل شده از هفت نقطه مهم استان اردبيل به ساير شهرهاي1-26جدول)

 101       استان برحسب گروه كاال                 

 101  (: ميزان كاالي وارد شده و صادر شده از گمركات استان اردبيل1-25جدول)

 101 (: ميزان و نسبت كاالي واردشده و صادر شده از گمركات استان اردبيل1-21جدول)

 ه (: صادرات قطعي گمركات استان اردبيل براساس گروه كااليي در دوازد1-22جدول)

 106        1181ماهه سال                   

 (: واردات قطعي گمركات استان اردبيل براساس گروه كااليي در دوازده 1-28جدول)

 106        1181ماه سال                   

 (: نهاده هاي بخش كشاورزي ارسال شده از ساير استانهاي كشور به 1-1/28جدول)

 108        ستان اردبيلا                     

 (: انتقاالت درون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل برحسب1-21جدول)

 121       مبداء و مقصد انتقال                  

 (:ساختار انتقاالت درون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل1-10جدول)

 122        در مقصد انتقال                 
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 (: ساختار انتقاالت درون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل در1-11جدول)

 121        انتقال مبداء                 

 (: انتقاالت محلي و درون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان1-12جدول)

 126     اردبيل برحسب مبداء و مقصد انتقال                   

 (: ساختار انتقالي محلي و درون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان1-11جدول)

 125       اردبيل در مقصد انتقال                  

 (: ساختار انتقاالت محلي و درون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان1-16جدول)

 121       اردبيل درمبداء انتقال                  

 درون استاني و برون استاني وارد شده به سكونتگاههاي (: انتقاالت محلي،1-15جدول)

 122     استان اردبيل برحسب مبداء و مقصد انتقال                  

 درون استاني و برون استاني وارد شده به سكونتگاههاي(: ساختار انتقاالت محلي،1-11جدول)

 128      استان اردبيل در مقصد انتقال                  

 (: ساختار انتقاالت محلي، درون استاني و برون استاني وارد شده به سكونتگاههاي 1-12جدول)

 121      اردبيل در مبداء انتقالاستان                   

 (: انتقاالت درون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان اردبيل به تفكيك1-18جدول)

 110       مبداء و مقصد انتقال                  

 (: ساختار انتقاالت درون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان اردبيل1-11جدول)

 111        مقصد انتقال در                  

 (: ساختار انتقاالت درون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان در مبداء1-60جدول)

 112         انتقال                  

 (: انتقاالت  محلي و درون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان اردبيل1-61جدول)

 111      د انتقالبه تفكيك مبداء و مقص                  

 (: ساختار انتقاالت محلي و درون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان1-62جدول)

 116       اردبيل در مقصد انتقال                  
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 (: ساختار انتقاالت محلي و درون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان1-61جدول)

 115       اردبيل در مبداء انتقال                   

 (:انتقاالت محلي، درون استاني و برون استاني صادر شده از سكونتگاههاي1-66جدول)

 111     مقصد انتقال استان اردبيل برحسب مبداء و                 

 (: ساختار انتقاالت محلي، درون استاني و برون استاني صادر شده از1-65جدول)

 112     سكونتگاههاي استان اردبيل در مقصد انتقال                  

 (: ساختار انتقاالت محلي، درون استاني و برون استاني صادر شده از 1-61جدول)

 118     انتقال اههاي استان اردبيل در مبداءسكونتگ                  

 (: انتقاالت برون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل برحسب1-62جدول)

 111       مبداء و مقصد انتقال                  

 (: ساختار انتقاالت برون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل1-68جدول)

 160        در مقصد انتقال                 

 (: ساختار انتقاالت برون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل1-61جدول)

 161        در مبداء انتقال                 

 (: انتقاالت برون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان اردبيل برحسب1-50جدول)

             162       قصد انتقالمبداء و م                  

 (: ساختار انتقاالت برون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان اردبيل1-51جدول)

 161        در مقصد انتقال                  

 (: ساختار انتقاالت برون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان اردبيل1-52جدول)

 166        ء انتقالدر مبدا                  

 165 (: تراز انتقاالت درون استاني و برون استاني سكونتگاههاي استان اردبيل1-51جدول)

 (: مهاجرين خارج شده از هريك از شهرستانهاي استان اردبيل به ساير1-56جدول)

 111         استانها                 

 112 ه ساير استانها به تفكيك شهرستان(: مهاجرين خارج شده از استان اردبيل ب1-55جدول)
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 (: مهاجرين وارد شده به هريك از شهرستانهاي استان اردبيل از ساير1-51جدول)

 115        وراستانهاي كش                  

 111 (: مهاجرين وارد شده به شهرستان هاي استان اردبيل از ساير استانهاي كشور1-52جدول)

 111 (: مهاجرين خارج شده از هريك از شهرستانهاي استان به ساير شهرستانها1-58جدول)

 1185ماري (: خالص مهاجرت در شهرستان هاي استان اردبيل در مقطع آ1-51جدول)

 201       )مهاجرت درون استاني(                   

 (: كل مهاجرين و ارد شده از سايرشهرستان هاي استان اردبيل و ساير1-10جدول)

              206   استانهاي كشور به هريك از شهرستانهاي استان اردبيل                   

 205  ل و خارج از استان(: مهاجرين وارد شده به شهرستانهاي استان از داخ1-11جدول)

 (: مهاجرين خارج شده از هريك از شهرستان هاي استان اردبيل به داخل1-12جدول)

 201        و خارج از استان                  

 202   1185(: خالص مهاجرت در استان اردبيل در مقطع آماري 1-11جدول)
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 نمودارفهرست 

 صفحه                                                                                        عنوان                   

 

 (: توزيع مجموع بار حمل شده از استان اردبيل به ساير استانهاي كشور بر1-1نمودار)

 12        اساس گروه كاال                    

 11  استان اردبيل به ساير استانهاي كشور (: توزيع مجموع بار حمل شده از1-2نمودار)

 (: توزيع ميزان بار گروه كااليي كشاورزي، دامي و غذايي حمل شده از استان1-1نمودار)

 16      اردبيل به ساير استانهاي كشور                 

 (: توزيع ميزان بار گروه كااليي ساختماني و معدني حمل شده از استان اردبيل1-6نمودار)

 15       به ساير استانهاي كشور                 

 (: توزيع ميزان بار  گروه كااليي كاغذ و چوب حمل شده از استان اردبيل به 1-5نمودار)

 11       ساير استانهاي كشور                 

 (: توزيع ميزان گروه كااليي خرده بار ضايعات متفرقه حمل شده از استان1-1نمودار)

 12      اردبيل به ساير استانهاي كشور                

 (: توزيع ميزان بار گروه كااليي مواد شيميايي حمل شده از استان اردبيل1-2نمودار)

 18       به ساير استانهاي كشور                 

 (: توزيع ميزان بار گروه كااليي و قطعات يدكي حمل شده از استان اردبيل1-8نمودار)

 11       به ساير استانهاي كشور                 

 (: توزيع ميزان بار گروه كاالي فلزي حمل شده از استان اردبيل به ساير1-1نمودار)

 60        استانهاي كشور                

 (: توزيع ميزان بار گروه كااليي محصوالت سبك حمل شده از استان اردبيل1-10نمودار)

 61       به ساير استانهاي كشور                   

 (: توزيع ميزان بار گروه كااليي منسوجات چرم و پوشاك حمل شده از استان1-11نمودار)

 62      اردبيل به ساير استانهاي كشور                  
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 (: توزيع سهم بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار1-12نمودار)

 52     حمل شده از استان اردبيل به ساير استانها                   

 (: توزيع بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار1-11نمودار)

 51 غذايي و دامي به ساير استانهاحمل شده در گروه كاالهاي كشاورزي،                   

 (: توزيع بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل  بار1-16نمودار)

 56  حمل شده در گروه كاالهاي ساختماني و معدني به ساير استانها                   

 بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار(: توزيع 1-15نمودار)

 55   حمل شده در گروه كاالهاي كاغذ و   چوب به ساير استانها                  

 (: توزيع بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار1-11نمودار)

 51 بار و ضايعات متفرقه به سايراستانهاحمل شده در گروه كاالهاي خرده                    

 (: توزيع بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار1-12نمودار)

 52   حمل شده در گروه كاالهاي مواد شيميايي به ساير استانها                   

 به كل بار  (: توزيع بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت1-18نمودار)

 58 حمل شده در گروه كاالهاي ماشين آالت و قطعات يدكي به ساير استانها                   

 (: توزيع بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار1-11نمودار)

 51    حمل شده در گروه كاالهاي فلزي به ساير استانها                   

 : توزيع بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار(1-20نمودار)

 10   حمل شده در گروه محصوالت  سبك به ساير استانها                   

 (: توزيع بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار1-21نمودار)

 11  پوشاك به ساير استانها حمل شده در گروه منسوجات چرم و                  

 22  (: توزيع ميزان بار حمل شده از ساير استانهاي كشور به استان اردبيل1-22نمودار)

 (: توزيع بار حمل شده از ساير استانهاي كشور به استان اردبيل براساس1-21نمودار)

 21         گروه كاال                  

 د شيميايي حمل شده از ساير استانهاي كشور به (: توزيع ميزان بار موا1-26نمودار)

 26        استان اردبيل                   
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 ده از استان اردبيل به ساير(: توزيع ميزان بار ساختماني و معدني حمل ش1-25نمودار)

 25        استانهاي كشور                  

 (: توزيع ميزان بار كشاورزي، دامي و غذايي حمل شده از ساير استانهاي1-21نمودار)

 21       كشور به استان اردبيل                  

 22 ور به استان اردبيل(: توزيع ميزان بار فلزي حمل شده از ساير استانهاي كش1-22نمودار)

 (: توزيع ميزان بار محصوالت سبك حمل شده از ساير استانهاي كشور به1-28نمودار)

 28        استان اردبيل                   

 (: توزيع ميزان بار ماشين آالت و قطعات يدكي حمل شده از ساير استانهاي1-21نمودار)

 21       لكشور به استان اردبي                   

 (: توزيع ميزان خرده بار ضايعات متفرقه حمل شده از ساير استانهاي كشور1-10نمودار)

 80        به استان اردبيل                   

 (: توزيع ميزان  بار كاغذ و چوب حمل شده از ساير استانهاي كشور به استان1-11نمودار)

 81         اردبيل                  

 (: توزيع ميزان بار منسوجات  چرم و پوشاك حمل شده از سايراستانهاي1-12ار)نمود

 82       كشور به استان اردبيل                   
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 شكل فهرست

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 208     (: مبادالت جمعيتي در شهرستان اردبيل1-1شكل )

 201     (: مبادالت جمعيتي در شهرستان خلخال 1-2شكل )

 210     (: مبادالت جمعيتي در شهرستان مشگين شهر1-1شكل )

 211     (: مبادالت جمعيتي در شهرستان بيله سوار1-6شكل )

 212     ي(: مبادالت جمعيتي در شهرستان گرم1-5شكل )

 211     (: مبادالت جمعيتي در شهرستان پارس آباد1-1شكل )

 216      (: مبادالت جمعيتي در شهرستان كوثر1-2شكل )

 215     (: مبادالت جمعيتي در شهرستان نمين 1-8شكل )

 211      (: مبادالت جمعيتي در شهرستان نير1-1شكل )
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 نقشه هافهرست 

 صفحه                                                                                                      عنوان     

 

 26 (: فاصله زماني شهرها و روستاهاي مكان مركزي استان اردبيل از يكديگر1-1نقشه )

 25       (: راههاي استان اردبيل1-2نقشه)

 61   تان اردبيل به ساير استانهاي كشور(: توزيع حمل بار از اس1-1نقشه)

 (: توزيع حمل محموله هاي كشاورزي، دامي و غذايي از استان اردبيل به 1-6نقشه)

 66        ساير استانهاي كشور               

 (: توزيع حمل محموله هاي ساختماني و معدني از استان اردبيل به ساير1-5نقشه)

 65        راستانهاي كشو               

 81   (: توزيع ورود بار از ساير استانهاي كشور به استان اردبيل1-1نقشه)

 86 (: توزيع حمل محموله موادشيميايي از ساير استانهاي كشور به استان اردبيل1-2نقشه)

 85 (: توزيع حمل محموله مواد ساختماني از ساير استانهاي كشور به استان اردبيل1-8نقشه)

 دامي و  غذايي از ساير استانهاي كشور بهتوزيع حمل محموله هاي كشاورزي،(: 1-1نقشه)

 81        استان اردبيل               

 (: توزيع حمل محموله هاي  چوب وكاغذ از ساير استانهاي كشور به استان1-10نقشه)

 82         اردبيل                 

 ارد شده به شهراردبيل از ساير شهرهاي (: انتقاالت مالي درون استاني و1-11نقشه)

  161     استان اردبيل برحسب مبداء و مقصد انتقال                 

 (: انتقاالت مالي درون استاني وارد شده به شهربيله سوار از ساير شهرهاي 1-12نقشه)

 162     استان اردبيل برحسب مبداء و مقصد انتقال                 

 انتقاالت مالي درون استاني وارد شده به شهرپارس آباد از ساير شهرهاي  (:1-11نقشه)

 168     استان اردبيل برحسب مبداء و مقصد انتقال                 
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 (: انتقاالت مالي درون استاني وارد شده به شهرجعفرآباد از ساير شهرهاي 1-16نقشه)

 161     استان اردبيل برحسب مبداء و مقصد انتقال                 

 (: انتقاالت مالي درون استاني وارد شده به شهرخلخال از ساير شهرهاي 1-15نقشه)

 150     مقصد انتقالاستان اردبيل برحسب مبداء و                  

 (: انتقاالت مالي درون استاني وارد شده به شهرسرعين از ساير شهرهاي 1-11نقشه)

 151     استان اردبيل برحسب مبداء و مقصد انتقال                 

 (: انتقاالت مالي درون استاني وارد شده به شهرگرمي از ساير شهرهاي 1-12نقشه)

 152     اردبيل برحسب مبداء و مقصد انتقالاستان                  

 (: انتقاالت مالي درون استاني وارد شده به شهرگيوي از ساير شهرهاي 1-18نقشه)

 151     استان اردبيل برحسب مبداء و مقصد انتقال                 

  (: انتقاالت مالي درون استاني وارد شده به شهرمشگين شهر از ساير شهرهاي1-11نقشه)

 156     استان اردبيل برحسب مبداء و مقصد انتقال                 

 (: انتقاالت مالي درون استاني وارد شده به شهرنمين از ساير شهرهاي 1-20نقشه)

 155     استان اردبيل برحسب مبداء و مقصد انتقال                 

 ر نير از ساير شهرهاي (: انتقاالت مالي درون استاني صادر شده به شه1-21نقشه)

 151     استان اردبيل برحسب مبداء و مقصد انتقال                 

 (: انتقاالت مالي درون استاني صادر شده از شهر اردبيل به ساير شهرهاي 1-22نقشه)

 152     استان اردبيل ببه تفكيك مبداء و مقصد                 

 ستاني صادر شده از شهر بيله سوار به ساير شهرهاي(: انتقاالت مالي درون ا1-21نقشه)

 158        استان اردبيل                

 (: انتقاالت مالي درون استاني صادر شده از شهر پارس آباد به ساير شهرهاي1-26نقشه)

 151        استان اردبيل                  

 ز شهر جعفرآباد به ساير شهرهاي(: انتقاالت مالي درون استاني صادر شده ا1-25نقشه)

 110        استان اردبيل                 
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 ر شهرهاي(: انتقاالت مالي درون استاني صادر شده از شهر خلخال به ساي1-21نقشه)

 111     استان اردبيل بر حسب مبداء و مقصد انتقال                 

 (: انتقاالت مالي درون استاني صادر شده از شهر سرعين به ساير شهرهاي 1-22نقشه)

 112     و مقصداستان اردبيل به تفكيك مبداء                 

 از شهر گرمي به ساير شهرهاي  (: انتقاالت مالي درون استاني صادر شده1-28نقشه)

 111     و مقصداستان اردبيل به تفكيك مبداء                 

 (: انتقاالت مالي درون استاني صادر شده از شهر گيوي به ساير شهرهاي 1-21نقشه)

 116     و مقصداستان اردبيل به تفكيك مبداء                 

 ستاني صادر شده از شهرمشگين شهر به ساير شهرهاي (: انتقاالت مالي درون ا1-10نقشه)

 115     و مقصداستان اردبيل به تفكيك مبداء                 

 (: انتقاالت مالي درون استاني صادر شده از شهر نمين به ساير شهرهاي 1-11نقشه)

 111     و مقصداستان اردبيل به تفكيك مبداء                 

 تقاالت مالي درون استاني صادر شده از شهر نير به ساير شهرهاي (: ان1-12نقشه)

 112     و مقصداستان اردبيل به تفكيك مبداء                 

 118 (: انتقاالت مالي برون استاني خارج شده از شهر اردبيل به ساير استانهاي كشور1-11نقشه)

 شهر بيله سوار به ساير  (: انتقاالت مالي برون استاني خارج شده از1-16نقشه)

 111        استانهاي كشور                 

 (: انتقاالت مالي برون استاني خارج شده از شهر  پارس آباد به ساير 1-15نقشه)

 120        استانهاي كشور                 

 (: انتقاالت مالي برون استاني خارج شده از شهر جعفرآباد به ساير 1-11نقشه)

 121        استانهاي كشور                 

 (: انتقاالت مالي برون استاني خارج شده از شهرخلخال به ساير 1-12نقشه)

 122        استانهاي كشور                 

 (: انتقاالت مالي برون استاني خارج شده از شهر سرعين  به ساير 1-18نقشه)

 121        استانهاي كشور                 
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 (: انتقاالت مالي برون استاني خارج شده از شهر گرمي به ساير 1-11نقشه)

 126        استانهاي كشور                 

 الي برون استاني خارج شده از شهر گيوي به ساير (: انتقاالت م1-60نقشه)

 125        استانهاي كشور                 

 (: انتقاالت مالي برون استاني خارج شده از شهر مشگين شهر به ساير 1-61نقشه)

 121        استانهاي كشور                 

 نمين به ساير  (: انتقاالت مالي برون استاني خارج شده از شهر1-62نقشه)

 122        استانهاي كشور                 

 (: انتقاالت مالي برون استاني خارج شده از شهر نير به ساير 1-61نقشه)

 128        استانهاي كشور                 

 121 (: انتقاالت مالي برون استاني وارد شده به شهر اردبيل از ساير استانهاي كشور1-66نقشه)

 (: انتقاالت مالي برون استاني وارد شده به شهر بيله سوار از ساير1-65ه)نقش

 180        استانهاي كشور       

 (: انتقاالت مالي برون استاني وارد شده به شهر پارس آباد از ساير1-61نقشه)

 181        استانهاي كشور       

 هر جعفرآباد از ساير(: انتقاالت مالي برون استاني وارد شده به ش1-62نقشه)

 182        استانهاي كشور       

 (: انتقاالت مالي برون استاني وارد شده به شهر سرعين از ساير1-68نقشه)

 181        استانهاي كشور       

 (: انتقاالت مالي برون استاني وارد شده به شهر گرمي از ساير1-61نقشه)

 186        استانهاي كشور       

 (: انتقاالت مالي برون استاني وارد شده به شهر گيوي از ساير1-50نقشه)

 185        استانهاي كشور       

 (: انتقاالت مالي برون استاني وارد شده به شهر مشگين شهر از ساير1-51نقشه)

 181        استانهاي كشور       
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 (: انتقاالت مالي برون استاني وارد شده به شهر نمين از ساير1-52نقشه)

 182        استانهاي كشور       

 (: سيماي مهاجران وارد شده به شهرستانهاي استان اردبيل از داخل و خارج1-51نقشه)

 212        1185ن استا                

 (:سيماي مهاجران خارج شده از شهرستانهاي استان اردبيل به ساير شهرستانهاي1-56نقشه)

 218      1185استان و ساير استانهاي كشور                 
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 : توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاه ها1

 

 

 

 

 : كليات 1-1

 

 : مقدمه 1-1-1

 

نوعي اتصمال، همبسمتگي، بين مراكز جمعيتي )اعمم از شمهر و روسمتا( تعامل يا كنش متقابل 

پيوستگي، الحاق و يكي شدن بين اين مراكز را بوجود مي آورد كه پيونمد ناميمده ممي شمودو پيونمد 

توليد، كاال، ارتباطمات و تكنولمو ي  مجموعه اي از جريانهاي آشكار و پنهان نيروي انساني ، سرمايه،

شهر و روستاستو جريان هاي موجود ميان نقاط شهري و روستايي براساس نوع، بين مراكز جمعيت، 

فضاي گسترده اي از پيونمدهاي متعمدد را در سمطوخ مختلمف شدت، جهت غالب حركت و قدرت،

محلي، منمطقه اي و فرامنطقه اي خلق مي نمايد كه داراي ماهيتي زنجيره اي و بهم پيوسته هسمتندو 

ز گستردگي و در هم تنيدگي پيوندهاي موجمود در يمك فضماي شمبكه اي اين بهم پيوستگي ناشي ا

استو به همين دليمل درك دقيمق تمر پيونمدهاي موجمود ميمان مراكمز سمكونتگاهي در چمارچوب 

هاي شبكه اي برنامه ريزان را قادر مي سازد، در تدوين برنامه هاي توسعه اوالً بمه عواممل استراتژي

باشند و ثانياً با شناخت روابط و چگونگي تاثير متقابل آنها بر يكديگر تاثيرگذار درتوسعه توجه داشته 

كه در قالب بررسي انواع پيوندها صورت مي گيرد، چارچوب سياست گذاري واحدي را بمراي نقماط 

شهري و روستايي و يا ساير نقاط هم پيوند ارايه دهندو در راهبرد شبكه اي تقسميم نقماط شمهري و 

طات و كاهش فاصله ها معني چنداني نداردو بلكمه جريمان هماي مختلمف كماال، روستايي دنياي ارتبا

منابع مالي و مانند آن است كه به صورت شبكه اي به فضاي زندگي انسمانها نيروي انساني، خدمات،

شكل مي دهدو فضايي كه تنها كاركردي يا مفعول نيست بلكه عامل مهممي در فرآينمد توسمعه بمه 

گر استفاده از شناخت پيوندها، حركت در مسير تحقق توسعه پايمدار اسمتو شمار مي آيدو مزيت دي

زيرا در اين چارچوب جريان هاي مختلف موجود در ساختار فضايي كه دريك دوره زمماني طموالني 

 شكل گرفته اند، مورد تحليل واقع مي شوندو



اردبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 2

ههاي شمهري و بر اين اساس پيوندهاي موجود در استان اردبيل كه در روابط ميان سكونتگا 

روستايي با يكديگر  چه با داخل و چه با خارج استان محقق مي شود در چارچوب اسمتراتژي شمبكه 

منطقه اي يا مدل خوشه اي مورد بررسي قرار گرفته استو در چارچوب اين استراتژي متغيرهماي و 

 شاخص هاي زير در استان اردبيل مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است:

 فيزيكيپيوندهاي  -

 پيوندهاي جمعيتي -

 پيوندهاي اقتصادي -

 پيوندهاي تكنولو يك -

 پيوندهاي آموزشي -

جهت تبيين دقيق تر پيوندهاي فوق ابتدا استراتژي منطقه اي مورد بررسمي قمرار گرفتمه  

 است، سپس پيوندهاي اشاره شده در چارچوب اين استراتژي در استان  اردبيل تبيين شده استو

 

 : مباني نظري2-1-1

 

 است اتژي شبكه منطقه اي 

استراتژي شبكه منطقه اي كه مدل شبكه اي يامدل خوشه اي نيز ناميده ممي شمود، توسمط  

مايك داگالس، پس از گذشت زماني متجاوز از دو دهه از طرخ رويكرد اگروپوليتن، ارائه شده استو 

ين آنهما، در تحليمل و شهري و وابستگيهاي متقابمل مماب -در قالب اين استراتژي پيوندهاي روستايي

سياستگذاري در هم آميخته شده و تفكيك روستايي و شهري كه سالها در توسمعه و برناممه ريمزي 

 كنار گذاشته شده استومطرخ بوده است،

نظريه ها و مدلهاي سياستگذاي، نمه واقعيمات توسمعه منطقمه اي »داگالس عقيده دارد كه  

را مورد توجه قمرار ممي دهنمدو بنمابراين سياسمتگذاري،  روستايي و نه پتانسيل الزم براي انجام آن

پارادايم جديدي در زمينه توسعه فضايي مورد نياز استو اين پارادايم جديد، بايمد بتوانمد بمر موانمع 

اصلي از جمله دو تكه شدن دفاتر برنامه ريزي به برنامه ريمزي روسمتايي و شمهري كمه بمه جماي 

سيمات اداري كه در برنامه ريزي و ممديريت، شمهرها را از همكاري باعث رقابت مي شودو و نيز تق

حومه آنها در سطوخ محلي جدا مي كند، غلبه نمايدو عمالوه بمر آن ممدلهاي مكمانيكي فرآينمدهاي 

فضايي و توسعه اي كه عمدتاً به جاي مناطق روستايي، بر گرههاي شهري تاكيد مي كنند، الزم است 
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نظام فضايي ملي، تغييرات الش به عمل آيد كه در تعريف اجزاءكنار گذاشته شوندو و  به جاي آن ت

 (و11:1118)داگالس ، « شهري به حساب آورده شودو -محلي در پيوندهاي روستايي

 ظام شبكه اي از نظر داگالس به شرخ زير است:عناصر و اجزاء ن

ايي در رويكرد شبكه منطقه اي، ماهيت چند بخشي توسعه در سطح محلي در منماطق روسمت و1

 مورد توجه قرار مي گيرد و امكان ايجاد تنوع در منابع رشد اقتصادي فراهم مي شودو

شاخص مناسبي براي نمايش پتانسيل رشد يا عالوه بر اينكه در مفهوم شبكه اي اندازه شهر  و2

پيوندهاي محلي به شمار نمي آيد، بلكه ممكن است شهرهاي داراي اندازه يكسان، كاركردها 

( در 1180متفماوتي داشمته باشمند)داگالس بمه نقمل از كموهن و ديگمران،  و ظواهر بسميار

استراتژي شبكه اي به جاي آن كه يك شهر بزرگ به عنوان مركز منطقمه در نظمر گرفتمه 

شود، خوشه هايي از سكونتگاههاي مختلف تشكيل مي شود كه هريمك در رشمته تخصصمي 

به اين ترتيب مراكز سكونتگاهي موجود  ويژه اي ، داراي روابط متقابل با مراكز اطراف استو

در قالب تقسيم كار تخصصي در ارتباط با يكديگر و نقاط روستايي اطراف فعال مي شوندو در 

حالي كه براي مثال يك سكونتگاه مركز فعاليتهاي فرهنگمي اسمت، سمكونتگاه ديگمر مركمز 

داري منطقه به شمار كليدي توليد و بازاريابي محصوالت كشاورزي و سكونتگاه بعدي مركز ا

 مي آيدو

، نواحي روستايي به صورت مناطق عقب مانمده و وابسمته بمه در چارچوب نظري شبكه اي  و1

مناطق شهري نگريسته نمي شوندو مناطقي كه بايد منتظر انتشار و يا رختمه بمه پمايين آثمار 

وجمه توسعه از مركز باشندو در رويكرد شبكه اي به سرمايه گذاري مناسب در كشماورزي ت

مي شود و عقيده براين است كه رونق نواحي روستايي منجر به رشد مراكز شهري در مناطق 

روستايي مي شودو و ضمناً سرمايه گذاري در فعاليتهماي خمدماتي در شمهرها، بمه افمزايش 

 پتانسيل رشد منطقه اي در شهركها و حومه روستايي منتهي مي شودو

ي محلي براي ايجاد هماهنگي بين فعاليتهماي ممرتبط نگاه شبكه اي ، از آنجا كه ظرفيتها در و6

داراي  اهميت به شمار مي آيند، پذيرش مرزهاي موجمود تقسميمات كشموري، بمه عنموان 

شمود، جنبمه مهمم سطحي كه هماهنگي و يكپارچگي برنامه ريزي در چارچوب آن محقق مي

 ديگر اين رويكرد ، به شمار مي آيدو 

ه عبارت ديگر، ملحمو  داشمتن مراكمز متعمدد اعمم از شمهري و توجه به مراكز روستايي و يا ب

روستايي، عمالً اين سياست را ديكته مي كند كه گسترش زيربناهاي روستايي نيز ماننمد زيربناهماي 
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دهات و شمهركهاي مختلمف، شهري مورد توجه قرار گيردو و حتي برحمل و نقل بين مراكمز اصملي،

شبكه اي از پيوندهاي افقي بين امركز  زيست و فعاليت  در اين چارچوبتاكيد خاص صورت گيردو 

 در سطوخ كوچك محلي مورد توجه ويژه قرار مي گيردو

اهميت يكسمان زيربناهماي نكته ديگري كه در استراتژي شبكه منطقه اي قابل توجه اسمت، 

اد ايجماجتماعي و اقتصادي استو تامين آب لوله كشي، برق، سيستم جممع آوري و دفمع فاضمالب ،

مدرسه و خدمات بهداشتي مناسب و مانند آن، نه تنها از نقطه نظر تامين رفماه عممومي و اجتمماعي 

طرخ مي شود، بلكه براي حفظ و ارتقاء رشد اقتصادي نيز به همان اندازه داراي اهميمت تلقمي شمده 

 استو

يمان شهري حتمي درم -( ، براين باور است كه تفاوت در پيوندهاي روستايي1118داگالس ) 

نقاط واقع درحومه يك شهرك، فراوان استو با قرار دادن دهات و شهركها در چارچوب يك واحمد 

هم تنوع بيشتري به وجود مي آيد، و هم فعاليتهاي يك سكونتگاه، مي تواند تكميمل توسعه منطقه اي،

نمي شمود  كننده فعاليت سكونتگاه ديگر باشدو درنتيجه اين امر، رشد منطقه اي به يك مركز محدود

و مركز متعدد دراين زمينه تاثير گذار خواهند بودو به اين ترتيمب روابمط بمين مراكمز سمكونتگاهي، 

روابطي عمدتاً افقي، تكميلي و متقابل استو در واقع به جاي آن كمه رابطمه اي دو بمه دو بمين ده و 

ول منطقه و نيمز در شهرك برقرار باشد، شبكه اي محلي و داراي ارتباطاتي با درجات متفاوت، در ط

تعامل با خارج از منطقه شكل مي گيردو اين شبكه هما يما خوشمه هما، از طريمق بررسمي جريانهماي 

شناخت و تعيين مختلف)مردم، كاال، سرمايه ووو( در ميان سكونتگاههاي مختلف مشخص مي شوندو با 

مناسمب تمرين پيمدا خوشه ها و برقراري پيوند مناسب مابين آنها، سازمان فضايي منطقه اي شمكل 

كند و سطح مناسبي از تجمع و تنوع اقتصادي را براي رقابت با رشد منماطق مركمزي بمه وجمود مي

آوردو درنتيجه اين امر، اقتصاد منطقه اي مستحكم تر و در برگيرنمده مقيماس فضمايي وسميعتري مي

با تغييمرات نسبت به يك شهرك و حومه آن مي شودو و ضمن ارائمه فعاليتهماي متنموع اقتصمادي،

بهتر رو به رو ممي شمودو بمدين ترتيمب پتانسميل بيشمتري بمراي قيمتها و شيفت در تقاضا و منابع،

گيري از پيوندهاي رو به باال و رو به پايين و نيز تاثير فزاينمده آنهما در اقتصماد منطقمه فمراهم بهره

 خواهد شدو

رنامه ريزي غير متمركمزي را به طور خالصه بايد گفت كه رويكرد شبكه منطقه اي ، نظام ب 

شهري ارائه مي دهدو اين رويكمرد بسمياري از نظريمه هماي  -در رابطه با پويايي پيوندهاي روستايي

 رشد منطقه اي و مدلهاي نظام شهري را به چالش مي كشدو
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از آنجا كه در چارچوب استراتژي شبكه اي ، دستيابي به الگوي متعادل توسعه فضايي مورد  

جريانهاي موجود بين مراكز شهري و روستايي در سطح مناطق محلي بايد به سوي ايجاد توجه است، 

سيكل مطلوب پيوندهاي محلي يا منطقه اي هدايت شوندو براي تحقق اين امر، تنها توجه به جريانهما 

توليد، ظرفيتهاي نهادي و جنبه هماي زيسمت اجتماعي روستايي، -كافي نيست، بلكه روابط  اقتصادي

 ي داراي اهميت هستندومحيط

شهري در برنامه ريزي،  -به منظور ايجاد يا تحكيم سيكل ممطلوب توسعه، رويكرد روستايي 

 (وundp ،1118  :15جنبه كليدي اقتصاد منطقه اي ، به شرخ زير، متمركز مي شود) 2بر 

 بازاريابي توليدات و1

 خدمات مربوط به ارائه اطالعات و2

 توزيع نهاده ها و1

 يهبازاريابي سرما و6

 بازاريابي نيروي انساني و5

 زيربناهاي فيزيكي و1

 خدمات حمل و نقل و2

بازاريابي توليدات مستلزم تحليل بازارها و شبكه هاي بازاري براي توليدات و خدمات عمده منطقه، و 

نيز اقداماتي براي گسترش فروش، باال بردن ارزش توليدات محلمي، و اصمالخ نحموه دسترسمي بمه 

 گان در نواحي دورافتاده استوبازارها براي توليد كنند

خدمات اطالعاتي براي اطالع رساني به توليمد كننمدگان محلمي در ممورد وضمعيت جماري  

بازارهاي دور و ارائه توضيحاتي است كه در برنامه ريزي و دسترسمي بمه بازارهماي همدف مموثرتر 

 باشدو

و دراين رابطه الزم توزيع نهاده ها براي افزايش بازدهي و اصالخ كيفيت توليد ضروري است 

به عرضه كننمدگان و تمامين خمدمات حممايتي، ترويجمي و  است اقداماتي درجهت دسترسي آسانتر

 تكينيكي صورت گيردو

كمار، ايجماد تامين وام براي زارعان، تجمار خمرد و دارنمدگان واحمدهاي كوچمك كسمب و  

 ي استوتسهيالتي به منظور سهولت تامين اعتبار از طريق بانكهاي تجاري، ضرور

بازارهاي كار در فصول مختلف دچار نوساناتي ممي شمود كمه الزم اسمت ضممن شناسمايي  

 ويژگيهاي آن، كمبود موجود را جبران كردو
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الزم است توجه و دقت كافي به در مورد زيربناهاي فيزيكي مانند برق، مخابرات و مانند آن، 

تفاوتهاي منطقه اي هزينه هاي حمل و نقل عمل آيدو در رابطه با حمل و نقل، تحليل عوامل موثر در 

كه ممكن است منجر به ناتواني توليد كنندگان روستايي براي رقابت موثر با بازارهاي شمهري شمود، 

 داراي اهميت اساسي استو

به طور كلي مي توان گفت كه تدوين استراتژي الزم براي توسمعه منطقمه اي در چمارچوب  

 انجام سه رشته فعاليت عمده است: شهري، مستلزم -پيوندهاي روستايي

شناخت انواع پيوندهاي موجود بين نقاط روستايي و شمهري و ارائمه تحليمل نهمايي در ايمن  و1

  زمينه

 تعيين خوشه هاي سكونتگاهي در رابطه با فعاليتهاي اصلي و كليديو و2

تحليل تفصيلي بازارهاي خريد و مصرف، توليد كنندگان و عرضه كنندگان همر محصمول در  و1

 بطه با خوشه هاي موجودورا

مدل شبكه منطقه اي قواعد و اصول به كار گرفته شده در رويكرد اگروپوليتن را با جهمت گيريهماي 

 (2002جديد در زمينه محيط زيست،عدم تمركز دموكراتيك وجهاني شدن تركيب مي كند)اسكاپ:

اي بمر مبنماي  ويژگيهاي مدل خوشه سازي منطقه اي يا شبكه اي ، كه راهبرد شبكه منطقه 

 آن پايه ريزي مي شود به شرخ زير است:

تمام بخشهاي اقتصادي از قبيل زراعي و غير زراعي را برحسب شرايط و امتيازهماي محلمي  و1

 در بر مي گيردو

تمام واحدهاي توليدي كوچك و متوسط و داراي مركزيت درون منطقه اي مورد توجه قرار  و2

 ليدات صنعتي شهر پايه تاكيد مي كند(ومي گيرند )برخالف مدل قطب رشد كه بر تو

افقي و شامل چند مركز و نقاط پيراموني آنها اسمت كمه هريمك از تخصمص و نظام شهري، و1

مزيت نسبي مربوط به خود برخوردار استونظام سلسله مراتبي و تك مركزي، با تاكيمد بمر 

 حجم جمعيت دراين مدل جايي نداردو

 طحي استونظام برنامه ريزي غير متمركز و چند س و6

شهري به تصوير در مي آيد و  -درچارچوب اين مدل، زمينه هاي پيچيده فعاليتهاي روستايي          

محرك رشد منطقه منشاء شهري و روستايي داردو به نواحي روستايي بمه صمورت نقماطي منفعمل و 

ت حممل و منتظر تراوش به پايين رشد شهري نگريسته نمي شودو به دليل همين موضوع رشد امكانا

 نقل بين سكونتگاههاي منطقه مورد توجه خاص قرار مي گيردو
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اتخاذ مدل شبكه اي براي توسعه محلي، مستلزم استقرار نظام برنامه ريزي غيرمتمركز چند  

سطحي استو در چارچوب اين نظام يكپارچگي و يا هماهنگي چند بخشي فعاليتهاي روستايي و شهري 

 در سطح محلي مورد نظر استو

 وزه هاي اصلي سياستگذاري در قالب مدل مورد نظر عبارت است از :ح

 تنوع كشاورزي -

 كشت و صنعت -

 توليد مصنوعات از منابع محلي -

 ارائه خدمات شهري -

 تربيت نيروي انساني -

 ايجاد شبكه حمل و نقل درون منطقه اي -

در هم مي آميزد  شهري و وابستگي هاي مابين آنها را -راهبرد شبكه منطقه اي ، پيوندهاي روستايي

و چارچوب سياستگذاري  واحدي براي توسعه و برنامه ريزي ارائه مي دهدوبراين اساس اين راهبرد 

تقسيم نقاط به شهري و روستايي در دنياي ارتباطات و فاصله ها معني روشني نداردو بلكه جريانهاي 

ه صورتي شبكه اي به فضماي مختلف كاال، نيروي انساني،خدمات ، منابع مالي و مانند آن است كه ب

زندگي انسانها شكل مي دهدو فضايي كه تنها فضاي كاركردي يا فضاي مفعول نيسمتو بلكمه عماملي 

 مهم در فرآيند توسعه به شمار مي آيدو

در راهبرد شبكه منطقه اي به رشد نقاط روستايي توجه خاص مبذول شده است و نيمروي  

ء شمهري و روسمتايي اسمتو توجمه بمه فعاليمت هماي محركه اصلي براي رشد منطقه داراي منشما

كشاورزي در كنار فعاليت هاي صنعتي متكي بر منابع محلي، يكپارچگي بين بخشمي را در چمارچوب 

پيوستگي و اتصال شهر و روستا در محدوده مرز هاي واقعي مناطق، مورد توجه قرار مي دهدو يعنمي 

و روسمتايي كمه خمود داراي كمنش متقابمل بما  پيوندهاي بين بخشي در ارتباط با پيوندهاي شمهري

ويژگيهاي مثبت اين استراتژي در  پيوندهاي جهاني است، پايه نظري اين استراتژي را در بر مي گيردو

 دستيابي به رشد متعادل ناحيه اي استو
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 : پيوندهاي فيزيكي2-1

 

وايي، پيونمد ارتباط فيزيكي بين مراكز سكونتگاهي از طريق راههماي زمينمي، دريمايي و هم 

فيزيكي ناميده مي شودو يكپارچگي فضايي جوامع از روابط فيزيكي و از طريق شبكه هاي حمل و نقل 

مناسب حاصل مي شودو در بحث پيوندهاي فيزيكي، پيوند سكونتگاهها با يكديگر از طريق ارتباطمات 

 مورد بررسي قرار گرفته استو

 

 جاده اي  –: پيوند ارتباطي 1-2-1

 

تباطي موجود در هر منطقه به عنوان شمريان اصملي جريمان هماي درون و بمرون شبكه ار 

منطقه اي نقش موثري در ايجاد ارتباط و پيوند بين مراكز سمكونتگاهي داردووجمود يما عمدم وجمود 

درجه و نوع راه و كيفيت آن و وضعيت طبيعي منطقه هريك در شكل گيري، راههاي ارتباطي، طول ،

قدرت پيوند بين مراكز سكونتگاهي داراي اهميت هسمتندو همر چقمدر جماده   پيوند ، شدت جاذبه و

ارتباطي بين دو سكونتگاه از كيفيت باالتري از نظر نوع و درجه برخوردار باشد و از نظر محيطي نيمز 

فاصله زماني بين دو سكونتگاه كمتر بوده و درنتيجمه پيونمد ميمان بر يك بستر دشتي گسترده باشد،

بيشتر و از جاذبه و قدرت بااليي برخوردار خواهدبودو سمكونتگاههاي مسمتقر در اسمتان سكونتگاهها 

پيوندهايي با شمدت متفماوت بما يكمديگر دارنمدو  ،اردبيل برحسب برخورداري از هريك از انواع راه

سكونتگاههاي مستقر دراين استان با توجه به موقعيت استقرار و فاصله زماني ميان آنها ممكن اسمت 

كديگر ارتباط داشته و يا نداشته باشندو بيشترين ميزان ارتباط عمدتاً بين سمكونتگاههايي برقمرار با ي

و ايمن داشته و داراي بيشترين تعمداد جمعيمت هسمتندواست كه كمترين فاصله زماني را با يكديگر 

 عمدتاً داراي قوي ترين و پرجاذبه ترين پپوند با يكديگر هستندو هاسكونتگاه

جاده اي ابتدا فاصمله مكماني سمكونتگاههاي مهمم اسمتان بما  -پيوند ارتباطي جهت تبيين 

يكديگر با استفاده از نقشه توپوگرافي و نقشه راههماي اسمتان بمر اسماس زيربخشمها و نموع منطقمه 

استخراج و سپس ماتريس فاصله زماني مراكز سكونتگاهي ) مراكمز شمهري بما يكمديگر و مكانهماي 

راكز شهري تهيه شده استو ماتريس تهيه شده جهت تبيمين پيونمد مراكمز مركزي با يكديگر و با م

 6مماتريس مكماني و  6( و 21×21مماتريس زمماني) 6ماتريس مكماني و 6شهري استان با يكديگر 

 ماتريس زماني مكانهاي مركزي با يكديگر مي باشدو
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 مات يس مكاني 

 ستوماتريس به شرخ زير تهيه شده ا 6در تشكيل ماتريس مكاني  

ماتريس اول: فاصله دو سكونتگاه برحسب منطقه هموار و نوع راه اعم از بزرگراه، راه اصلي  -

 و راه فرعيو

ماتريس دوم : فاصله دو سكونتگاه برحسب منطقه تپه ماهور و نوع راه اعم از بزرگراه ، راه  -

 اصلي و راه فرعيو

راه اعم از بزرگراه ، راه  ماتريس سوم: فاصله دو سكونتگاه برحسب منطقه كوهستاني و نوع -

 اصلي و راه فرعيو

 ماتريس چهارم: از جمع سه ماتريس فوق بدست مي آيدو -

 

 مات يس فاصله زماني 

ماتريس تشكيل گرديدو به  6در تشكيل ماتريس فاصله زماني مانند ماتريس فاصله مكاني  

و شمهر در منطقمه عبارتي در هر ماتريس مشخص مي گردد كه چه ميزان از فاصمله زمماني بمين د

 كوهستاني، چه ميزان در منطقه تپه ماهور و چه ميزان در منطقه هموار واقع است:

 براي محاسبه فاصله زماني از فرمول زير استفاده گرديد: 

3322111
/// VXVXVXt  

1
tزمان بين دو شهر : 

1
Xنطقه هموار: طول مسير بين دو شهر در م 

2
Xمنطقه تپه ماهور : طول مسير بين دو  شهر در 

3
X :طول مسير بين دو شهر در منطقه كوهستاني 

1
Vسرعت معمول در محورهاي اصلي براي منطقه هموار : 

2
Vصلي براي منطقه تپه ماهور: سرعت معمول در محورهاي ا 

3
Vسرعت معمول در محورهاي اصلي براي منطقه كوهستاني : 

 1tبه ساعت به صورت اعشاري مي باشد به منظور تبديل قسمت اعضاي  1tبا توجه به اينكه معموال 

 به دقيقه مي توان از فرمول ذيل استفاده كردو

100/60*

/

2

1

BAt

BAt




 

- A: زءصحيح زمان محاسبه شدهج 
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- B جزء اعشاري زمان محاسبه شده : 

- 2t : زمان بين شهرهايa  وb كه قسمت اعشاري آن به صورت دقيقه مي باشدو 

 

 در نهايت زمان به دست آمده رامي توان به با توجه به نوع راه تعديل كردو

 K=1ضريب راه اصلي معمولي :  -

 K=0.1و  0.8آزاد راه و بزرگراه به ترتيب  -

 K=1.2و  1.1راههاي فرعي  -

2Ktt  

t زمان تعديل شده بين شهرهاي =a  وb 

با توجه به آنكه سرعت نقش مهمي در ميمزان زممان دسترسمي بمه عهمده دارد سمرعت  

(، براي هر نوع راه با توجه بمه وضمعيت توپموگرافي آن در نظمر 1-1متوسطي مطابق جدول شماره )

 گرفته شده استو

 
 كيلومتر بر ساعت (: سرعت عبور از انواع راهها با توجه به وضعيت توپوگرافي برحسب 1-1جدول)

 وضعيت توپوگرافي نوع راه

 كوهستاني تپه ماهور هموار

 - 01 111 آزاد راه و بزرگراه

 01 01 01 راه اصلي

 71-77 70-01 07 راه فرعي

 

 

فواصمل فيزيكمي و زمماني  (1-1( و )1-2پس از طي مراحل ذكر شده در جداول شماره ) 

 هريك از شهرهاي استان با يكديگر مورد بررسي قرار گرفته استو

ارتبمماطي ميممان  -مممذكور پيونمدهاي فيزيكممي داولبراسماس اطالعممات ارايممه شمده درجمم 

نشمان  بررسي هماي انجمام شمده نتايج حاصل ازسكونتگاههاي استان موردبررسي قرار گرفته استو 

 ارتباطي ميان سكونتگاههاي استان در سه سطح انجام مي شودو -اي فيزيكيپيونده دهد،مي
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 (: فاصله مكاني شهرهاي استان اردبيل از يكديگر     ) برحسب كيلومتر(    1-2جدول ) 

 مقصد

 

ل مبداء
دبي

ار
وز 

ند
ال

اص
لو 

يگ
ي ب

آب
 

ار
سو

ه 
بيل

اد 
آب

س 
ار

پ
 

ند
 ك

زه
تا

اد 
آب

فر
جع

 

ال
لخ

خ
 

ي
رض

ن 
عي

سر
ن 

را
عنب

 

ور
كل

 

كو
يم

راي
 

ي
رم

گ
ي 

يو
گ

ود 
هر

ال
هر 

 ش
ن

گي
مش

 

ن
مي

ن
 

ير
ن

ن 
جي

شت
ه

 

ير
ه

 

 20 172 30 20 00 07 07 122 30 172 30 31 71 112 100 123 233 100 22 230  اردبيل

 277 211 207 277 107 101 323 122 207 301 207 270 217 372 01 112 20 111 272   اصالندوز

 20 102 71 21 121 00 110 120 70 102 31 77 02 137 212 170 270 212    آبي بيگلو

 217 321 217 217 211 100 273 77 217 331 217 210 120 202 31 01 73     بيله سوار

 271 307 201 271 101 172 310 02 201 307 201 272 170 320 32 117      پارس آباد

 101 317 101 101 02 07 220 37 101 207 101 102 110 270 00       تازه كند

 217 371 227 217 221 100 203 72 227 321 227 210 130 312        جعفرآباد

 02 20 171 121 211 100 20 230 121 30 171 127 172         خلخال

 00 212 00 00 02 71 137 02 00 212 00 01          رضي

 70 103 27 70 120 117 117 177 70 103 70           سرعين

 77 100 02 11 132 112 122 171 07 100            عنبران

 131 07 100 100 220 220 77 207 100             كلور

 72 100 07 77 137 113 111 172              كوراييم

 172 207 171 171 177 137 210               گرمي

 73 07 122 112 102 171                گيوي

 113 230 112 112 10                 الهرود

 127 270 132 122                  مشگين شهر

 77 100 72                   نمين

 77 100                    نير

 121                     هشتجين

                      هير
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 (دقيقهيكديگر     ) برحسب شهرهاي استان اردبيل از  زماني(: فاصله     1-3جدول ) 

 مقصد

 

ل مبداء
دبي

ار
لو 

يگ
ي ب

آب
 

وز
ند

ال
اص

ار 
سو

ه 
بيل

اد 
آب

س 
ار

پ
 

ند
 ك

زه
تا

اد 
آب

فر
جع

 

ال
لخ

خ
 

ي
رض

ن 
عي

سر
ن 

را
عنب

 

ور
كل

يم 
راي

كو
 

ي
رم

گ
ي 

يو
گ

ود 
هر

ال
هر 

 ش
ن

گي
مش

 

ن
مي

ن
 

ير
ن

ن 
جي

شت
ه

 

ير
ه

 

 21 127 20 10 02 77 72 07 32 117 20 23 30 07 123 110 107 137 101 10  اردبيل

 21 172 71 10 112 02 02 131 20 171 27 27 72 110 107 127 223 107 220   آبي بيگلو

 231 372 221 231 121 131 203 110 221 321 221 237 100 310 70 02 33 01    اصالندوز

 101 313 100 100 107 170 231 21 100 201 100 102 112 270 23 00 22     بيله سوار

 220 320 237 227 137 122 200 70 237 337 237 231 120 313 22 02      پارس آباد

 120 202 170 120 01 70 211 31 170 270 170 173 00 227 07       تازه كند

 100 312 100 100 107 100 221 20 100 200 100 103 123 277        جعفرآباد

 02 20 132 122 103 177 27 211 123 33 132 120 123         خلخال

 77 100 07 77 73 71 110 70 07 107 07 01          رضي

 71 103 22 20 111 01 111 130 70 171 70           سرعين

 77 100 73 0 117 07 117 122 72 177            عنبران

 117 02 177 177 217 100 71 222 177             كلور

 22 170 72 77 117 00 00 123              كوراييم

 132 270 122 133 121 122 107               گرمي

 70 02 117 00 170 130                گيوي

 00 211 07 00 12                 الهرود

 117 220 117 117                  مشگين شهر

 27 170 72                   نمين

 77 100                    نير

 120                     هشتجين

                      هير
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 سطح  اول: ارتباط و پيوند سكونتگاهها با مركز استان: 1-1-2-1

دراين سطح اكثريت سكونتگاههاي استان اعم از شهري و روستايي در يك سلسله مراتمب  

براسماس مطالعمات انجمام شمده و  فضايي خاص با مركز استان ) شهر اردبيل( داراي پيوند هسمتندو

كه به بررسي فاصله زماني ميان شهرهاي استان و شمهر (، 1-6)اطالعات ارايه شده در جدول شماره

اردبيل اختصاص دارد، از نظر مكاني، فاصله شهرهاي استان اردبيل با مركز استان )شهراردبيل( بمين 

دقيقه فاصله شهرهاي استان بما  180تا  11 كيلومتر متغير بوده و از نظر زماني نيز بين 218تا  260

 شهر اردبيل متغير استو

فاصمله ايمن  واز نظر فاصله مكاني شهر آبي بيگلو كمترين مسافت را با شهر اردبيمل دارد 

 11كيلومتر استو از نظر زماني نيز شهرهاي نمين و آبي بيگلو بما فاصمله زمماني  26شهر با اردبيل 

 ترين فاصله زماني را با مركز استان به خود اختصاص داده اندودقيقه از شهر اردبيل كوتاه 

اما به دليل برخمورداري از كيلومتر فاصله دارد، 22الزم به ذكر است شهر نمين با اردبيل 

داراي فاصله زماني برابر با اين شهر، راههاي دسترسي مناسب و درجه يك نسبت به شهر آبي بيگلو،

 با اردبيل استو

سرعين، نير و عنبران هريك به ترتيب بما فواصمل ن و آبي بيگلو شهرهاي هير،پس از نمي 

دقيقه كوتاهترين فاصله زماني را تا شهر اردبيل دارا هستندو اين شهرها در  22و  22، 21، 20زماني 

حوزه نفوذ شبكه ارتباطي مركز استان قرار داشته و به همين دليل بيشترين پيوند و ارتبماط بما شمهر 

كه به ارايمه مسمافت بمين  ( 1-6)ل دارا هستندو همچنين اطالعات ارايه شده درجدول شماره اردبي

نشان مي دهد شهرهاي اشاره شده كوتاهترين مسافت را نيز با شهر  ،شهرهاي استان اختصاص دارد

 كيلومتر متغيير استو 12تا  26اردبيل دارا هستندو مسافت شهرهاي مذكور با اردبيل بين 

كيلومتر از شهر اردبيل عالوه بر اينكه داراي بيشترين فاصله  218ندوز با فاصله شهر اصال 

بيشترين فاصله زماني را نيز از مركز استان به خود اختصاص داده استو  ،مكاني از شهر اردبيل است

دقيقه اي و  125شهر پارس آباد با فاصله با شهر اردبيل فاصله دارد،ساعت( 1دقيقه ) 180اين شهر 

مكاني را با شهر اردبيل بمه  -كيلومتري از شهر اردبيل پس از اصالندوز بيشترين فاصله زماني 211

 خود اختصاص داده استو

ارتباطي شهرهاي استان با مركز استان نقاط روستايي نيز با مركز  -عالوه بر پيوند فيزيكي 

 استان به صورت سلسله مراتبي و يا مستقيم داراي پيوند هستندو

ارتباطي ميان نقاط روستايي و مركز استان  -ساس بررسي هاي انجام شده پيوند فيزيكيبرا 

عمدتاً به صورت سلسله مراتبي و يا به عبارت ديگر غيرمستقيم انجمام ممي شمودو تنهما روسمتاهاي 
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پيرامون شهر اردبيل داراي روابط مستقيم با اين شهر هستند براساس اطالعات ارايمه شمده بمرروي 

كه   وعمده ترين روستاهايي هستند ثمرينروستاهاي دولت آباد و (، 1-5)و جدول  (1-1)ره نقشه شما

داراي پيوند قدرتمندتري نسبت به ساير روستاها با مركز استان دارنمدو ايمن روسمتاها مكمان هماي 

مركزي هستند كه در سطح بندي سكونتگاههاي روستايي به عنوان كانون هاي عمده روستايي ممورد 

 يي قرار گرفته اندوشناسا

كيلومتر استو فاصله زماني دولت آباد تا اردبيل معادل  2/12فاصله دولت آباد تا اردبيل  

كيلمومتر و  2/22تا اردبيل به ترتيمب معمادل  ثمريندقيقه استو فاصله مكاني و زماني روستاي  16

 دقيقه استو 18

ه به شمار ممي آيمدو پمس از آن سواري رايج ترين وسيلدربين انواع وسايل نقليه موتوري، 

ارتباطي بين سكونتگاههاي استان در كليه  –در پيوند فيزيكي  اتوبوس و ميني بوس بيشترين نقش را

 سطوخ به خود اختصاص داده اندو

الزم به ذكر است براساس بررسي هاي انجام شده فاصله بين دو سكونتگاه بيش از اينكمه  

ز كيفيت و نوع راه و ويژگي هماي محيطمي بسمتر سماز شمبكه تحت تاثير مسافت بين آن دو باشد ا

 اي تاثير پذير استوجاده
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 (شهر اردبيل) از مركز استان (: فاصله شهرهاي استان اردبيل   1-2جدول ) 

 فاصله مكاني)كيلومتر( فاصله زماني )دقيقه( نام شهرها

 22 10 آبي بيگلو -اردبيل

 20 21 هير -اردبيل

 31 23 سرعين -اردبيل

 30 20 نير -اردبيل

 30 32 كوراييم -اردبيل

 07 72 گيوي -اردبيل

 112 07 خلخال -اردبيل

 172 117 كلور -اردبيل

 172 127 هشتجين -اردبيل

 20 10 نمين -اردبيل

 30 20 عنبران -اردبيل

 71 30 رضي -اردبيل

 07 77 الهرود –اردبيل 

 00 02 مشگين شهر -اردبيل

 123 110 ه كند آنگوتتاز -اردبيل

 122 07 گرمي -اردبيل

 100 137 بيله سوار -اردبيل

 100 123 جعفرآباد -اردبيل

 233 107 پارس آباد -اردبيل

 230 101 اصالندوز -اردبيل

 



اردبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 16

 مكاني و زماني مكان هاي مركزي از نزديكترين شهرهاي اطراف (: فاصله    1-7جدول ) 

 نام سكونتگاهها 
فاصله 

 كيلومتر(مكاني)
 فاصله زماني )دقيقه(

 12 2/10 دولت آباد -اردبيل

 10 2/22 ثمرين -اردبيل

 7 0/7 مشگين شهر -آلني

 17 10 گرمي -انجيرلو

 2 1/7 الهرود -فخرآباد

 10 21 رضي -قوشه

 33 1/30 الهرود -مرادلو

 0 0 نمين -ننه گران

 22 22 گرمي -زهرا

 12 0/13 آبي بيگلو -ننه كران

 0 2/0 آبي بيگلو -يارقن

 31 7/33 بيله سوار -انجيرلو

 3 7/3 خلخال –خوجين 

 0 1/0 تازه كند -قره آغاج

 13 0/17 مشگين شهر -قصابه

 22 2/33 خلخال -لرد

 23 0/22 كلور -لرد

 71 73 تازه كند -مرادلو

 1 21 آبي بيگلو -رحو

 
 استان با يكديگرسطح دوم: پيوند شهرها و مكان هاي مركزي : 2-1-2-1

عالوه بر پيوند شهرهاي اسمتان بما مركمز اسمتان ، برحسمب ضمرورت و فاصمله هريمك از  

اين پيوندها و ارتباطمات منجمر  1ارتباطي بايكديگر هستندو -داراي پيوندهاي فيزيكي شهرهاي استان

 به شكل گيري شبكه ارتباطي محلي در استان شده استو

هريك از شهرهاي استان از يكديگر ارايه شده  و زماني نيفاصله مكا (1-2)در جدول شماره  

نيز فاصله زماني اين شهرها از يكديگر مورد محاسبه قرار گرفته استو  (1-1)استو در جدول شماره 

شده به تحليل روابط و پيوندهاي موجود ميان  نجامسپس براساس داده هاي حاصل از بررسي هاي ا

نتايج حاصل نشان مي دهد پيوند و روابط ميان شهرهاي اسمتان شهرهاي استان پرداخته شده استو 

در درجه اول با نزديكترين و عمده ترين شهر هر ناحيه صورت مي پذيردو به طوري كه درنتيجه اين 

ارتباطي به صورت شبكه اي از روابط در سطوخ مختلف در اسمتان شمكل  -پيوندهاي فيزيكي،روابط

                                                 

( ارايمه شمده 1-1( و)1-2زماني ميان تمامي شمهرهاي اسمتان در جمداول شمماره ) -كانيبا توجه به اينكه فاصله م1 

 -اما لزوماً تمامي اين شهرها با يكديگر ارتباط ندارندو  به همين دليل تنها بمه بررسمي روابمط و پيونمد فيزيكمياست،

 (1-11هستندوجدول)ارتباطي ميان شهرهايي پرداخته شده است كه داراي روابط منطقي و عيني با يكديگر 
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شبكه پنج  (1-1)جام شده و اطالعات ارايه شده در نقشه شماره گرفته استو براساس بررسي هاي ان

 در سطح استان اردبيل وجود داردو ناحيه اي ارتباطي -فيزيكي

 

 )الف(: شبكه فيزيكي ارتباطي م كز استا 

كوراييم، هيمر، آبمي بيگلمو ، نممين و عنبمران نير،دراين شمبكه شمهرهاي اردبيمل ، سمرعين، 

عممده  نيمارق و همورننه كران، مرين، دولت آباد،ثري بوده و روستاهاي ترين سكونتگاههاي شهعمده

 ارتباطي مركز استان را شكل داده اندو -ترين مكان هاي مركزي هستند كه پيوندهاي فيزيكي

 8فاصله مكاني شهرها دراين شمبكه از  (،1-1)براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره 

 دقيقه متغير استو 16تا  1ها نيز بين كيلومتر و فاصله زماني آن 25تا 

عنبران بمه ترتيمب بما و ران ، نمين كدر شبكه مركزي، سكونتگاههاي نيارق، آبي بيگلو، ننه  

دقيقه بيشترين پيوند و ارتباط را با يكديگر دارندو كم جاذبه ترين پيوند يا به  1و  8، 2فواصل زماني 

دقيقمه برقمرار اسمتو پمس از آن  16نير بما  -راييمعبارت ديگر بيشترين فاصله زماني بين شهر كو

دقيقمه بيشمترين فاصمله زمماني و  62و  16هير به ترتيمب بما  -كوراييم و آبي بيگلو -شهرهاي هير

 كمترين پيوند را با يكديگر دارندو

زماني هريك از سكونتگاهها واقع دراين شبكه ممورد  -فاصله مكاني(، 1-1)در جدول شماره  

 فته استوبررسي قرار گر

هاي ن مركز شبكه و تقسيم كننده شريانالزم به ذكر است دراين شبكه شهر اردبيل به عنوا 

اصلي شبكه مطرخ استو با توجه به مركز استان بودن شهر اردبيل و انشعاب كليه راههاي ارتبماطي 

گرفتمه  شمكلاين شهر، يك شبكه قدرتمند و بسيار مناسب ارتباطي در مركز اسمتان  اصلي استان از

به همين دليل اكثر سكونتگاههاي واقع دراين محدوده به راحتي و حداقل فاصله زماني با مركز  استو

شبكه و مركز استان داراي پيوند و رابطه هستندو بررسي هاي انجام شمده نشمان ممي دهمد تممامي 

طوري كه فاصمله زماني را دارندو ب –ا شهر اردبيل كوتاهترين فاصله مكاني بسكونتگاههاي اين شبكه 

كيلومتر و فاصله زماني آنها با اردبيل بين  50كيلومتر تا  2/12مكاني اين شهرها با شهر اردبيل بين 

دقيقه متغير استو مطلوب ترين فاصله زماني و قدرتمندترين رابطه و پيوند دراين شمبكه  12تا  11

 –و شمهرهاي اردبيمل دقيقمه(  18اردبيل) –مرين ثدقيقه( ، 16اردبيل ) -بين روستاهاي دولت آباد

دقيقه( برقرار استو مطلوبيت شبكه ارتباطي از عمده تمرين  11هركدام آبي بيگلو ) –نمين و اردبيل 
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داليل كاهش طول سفر بين اين سكونتگاهها و درنتيجه شكل گيري روابط قدرتمندي درايمن شمبكه 

 شده استو

 
 مركزي استان اردبيلارتباطي  وده شبكه ارتباطي در محد –(: پيوندهاي فيزيكي   1-7جدول) 

 فاصله زماني )دقيقه( فاصله مكاني )كيلومتر(  سكونتگاههاي داراي پيوند رديف

 23 31 سرعين -اردبيل 1

 20 30 نير -اردبيل 2

 32 30 كوراييم -اردبيل 3

 21 20 هير -اردبيل 2

 10 22 آبي بيگلو -اردبيل 7

 10 20 نمين -اردبيل 7

 20 30 عنبران  -لاردبي 0

 30 71 رضي -اردبيل 0

 0 11 عنبران -نمين 0

 10 21 آبي بيگلو -نمين 11

 21 20 هير -آبي بيگلو 11

 22 72 كوراييم -هير 12

 72 07 نير -كوراييم 13

 22 27 سرعين -نير 12

 10 2/22 اردبيل -مرينث 17

 12 2/10 اردبيل -دولت آباد 17

 0 0 نمين -ننه كران 10

 0 2/0 آبي بيگلو -نيارق 10

 10 21 آبي بيگلو -وره 10

 12 0/13 آبي بيگلو -ننه گران 21

 

 ارتباطي جنوب استا  -) ب (: شبكه فيزيكي

ارتبماطي را در  -راههاي ارتباطي جنوب استان اردبيل شبكه اي ديگر از پيوندهاي  فيزيكمي 

نقمش عممده و مهممي را در پيونمد استان شكل داده انمدو ايمن شمبكه بما مركزيمت شمهر خلخمال 

 سكونتگاههاي شهري و روستايي درجنوب استان ايفا مي كندو

ارتباطي جنوب استان، بيشترين وكمترين پيوندها ميان روستاي خوجين و  -در شبكه فيزيكي 

دقيقمه  21اصلهدقيقه فاصله زماني برقرار استو پس از آن روستاي لرد با شهر كلور با ف 1خلخال با 

دقيقه فاصله زماني بيشترين پيوند را با  21كيلومتر فاصله مكاني و  28رهاي گيوي و خلخال با و شه

دو كم جاذبه ترين پيوند يا به عبارت ديگمر ضمعيف تمرين پيونمدها نيمز بمين دو شمهر نيكديگر دار

دقيقمه فاصمله  52دقيقه فاصله زماني و سپس بين دو شهر گيموي و هيمر بما  18گيوي با  -كوراييم
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زمماني هريمك از سمكونتگاههاي مهمم واقمع  –فاصله مكاني   (،1-2)رقرار استو در جدول شماره ب

 ارتباطي جنوب استان ارايه شده استو –درشبكه فيزيكي 
 

 
 ارتباطي در محدوده شبكه ارتباطي جنوب استان اردبيل -پيوندهاي فيزيكي (:   1-0 جدول)

 ني )دقيقه(فاصله زما فاصله مكاني )كيلومتر(  شهر رديف

 27 20 خلخال -گيوي 1

 33 30 خلخال -كلور 2

 20 20 خلخال -هشتجين 3

 22 2/33 خلخال -لرد 2

 23 0/22 كلود -لرد 7

 3 7/3 خلخال -خوجين 7

 00 111 گيوي -كوراييم 0

 70 73 هير -گيوي 0

 

 ارتباطي غ ب -ت (: شبكه فيزيكي)

اي خطي است كه از مركز استان منشعب شده  ارتباطي غرب استان، شبكه –شبكه فيزيكي  

و پيوند دهنده ناحيه مركزي استان با ناحيه شمالي آن استو اين شبكه از مركز استان منشعب شده 

و با عبور از شهرهاي رضي و گرمي ضمن پيوند اين شهرها و روستاهاي پيراموني آنها با مركز استان 

 ارتباطي شمال استان ممي پيونمددو -ه سوار بر شبكه فيزيكيورود به شهر بيل و با يكديگر در ادامه با

 ارتباط عمده ترين سكونتگاههاي هم پيوند در اين شبكه به شرخ زير است:

دقيقه فاصله برقمرار  11قوي ترين  پيوند دراين شبكه بين روستاي انجيرلو و شهر گرمي با  

كوتماهترين فاصمله زمماني را  ،مانيدقيقه فاصله ز 11پس از آن روستاي قوشه سفلي  با رضي استو

دقيقه فاصله زماني و سپس  58دارا هستندوكمترين پيوند دراين شبكه بين شهرهاي رضي و گرمي با 

دقيقه فاصله زماني برقرار استوفاصله بين رضي تا اردبيمل كمه محمور  61بين گرمي و بيله سوار با 

 (1-8جدول)دقيقه استو  12ارتباطي  غرب يا مركز استان به شمار مي آيد حدود 
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 ارتباطي در محدوده شبكه ارتباطي غرب استان اردبيل –پيوندهاي فيزيكي  (:  1-0جدول) 

 فاصله زماني )دقيقه( فاصله مكاني )كيلومتر(  سكونتگاههاي  هم پيوند  رديف

 70 02 گرمي -رضي 1

 10 21 قوشه سفلي -رضي 2

 21 77 بيله سوار -گرمي 3

 22 22 گرمي -زهرا 2

 17 10 گرمي -انجيرلو 7

 31 7/33 بيله سوار -انجيرلو 7

 30 71 اردبيل -رضي 0

 

 ) پ (: شبكه فيزيكي ارتباطي ش ق

اين شبكه در شرق استان شبكه اي همم پيونمد از سمكونتگاههاي شمهري و روسمتايي را بمه  

سمتاي فخرآبماد و مركزيت شهر مشگين شهر شكل داده استو قوي ترين پيوند دراين شبكه بين رو

دقيقه فاصمله و سمپس  1دقيقه فاصله و سپس بين روستاي الين و مشگين شهر با  6شهر الهرود با 

دقيقه فاصله برقرار استو ضعيف ترين پيوند بين  8بين روستاي قره آغاج و شهر تازه كندآنگوت با 

دقيقمه  11ضمي بما دقيقه فاصله وسپس بين مشگين شهر و ر20شهرهاي تازه كند و مشگين شهر با 

 فاصله برقرار استو

ارتباطي شرق با مركمز اسمتان  -رابطه بين مشگين شهر به عنوان مركز ناحيه شبكه فيزيكي 

اما به دليل نقش و كاركردها و  تعامالتي كه ايمن دو شمهر بما يكمديگر دقيقه است، 22شهر اردبيل 

رخوردارنمدو قمدرت پيونمد ميمان نسبت به شهرهاي درون شمبكه ب تريدارند از پيوندهاي قدرتمند

ونتگاههاي عمده واقع دراين شبكه بما توجمه بمه فاصمله زمماني بمين سمكونتگاهها در جمدول مممسك

 ارايه شده استو (،1-1)شماره

فاصمله زمماني  ،براساس اطالعات ارايه شده در جدول مذكور و مطالب ارايه شمده در فموق 

فاصله ها بنابر پيش فرض ارايه شده شدت و قدرت  دقيقه متغير استو اين 22تا  6دراين شبكه از 

 ناحيه شرق استان تبيين مي نمايندو در را پيوند
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 ارتباطي در محدوده شبكه ارتباطي شرق استان اردبيل –پيوندهاي فيزيكي  (:    1-0جدول)   

 فاصله زماني )دقيقه( فاصله مكاني )كيلومتر(  سكونتگاههاي هم  پيوند رديف

 02 00 اردبيل -هرمشگين ش 1

 73 02 رضي -مشگين شهر 2

 12 10 الهرود -مشگين شهر 3

 13 0/17 قصابه -مشگين شهر 2

 7 0/7 الين -مشگين شهر 7

 71 71 الهرود -رضي 7

 2 1/7 الهرود -فخرآباد 0

 33 1/30 الهرود -مراد لو 0

 01 02 تازه كند -مشگين شهر 0

 71 7/73 تازه كند -مراد لو 11

 0 1/0 تازه كند –قره آغاج  11

 71 0/70 الهرود -قره آغاج  12

 

 ارتباطي شمال استا  –) ث (: شبكه فيزيكي 

اين شبكه درشمال استان اردبيل و در حد فاصله  شهرهاي بيله سوار، پارس آباد و اصالندوز  

ارتبماطي  –يكي شكل گرفته استو اين شبكه از طريق محور ارتباطي بيله سوار به گرمي و شبكه فيز

ارتباطي مركز استان مي پيونددو همچنمين از طريمق محمور ارتبماطي  -غرب استان به شبكه فيزيكي

ارتباطي شمرق اسمتان داراي پيونمد و رابطمه  –قره آغاج نيز با شبكه فيزيكي  -تازه كند -اصالندوز

 استو

راين شمبكه بمين پيوندهاي ارتباطي د (1-10)براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره  

متغير استو فاصله مكاني بين سكونتگاههاي تشكيل دهنده شبكه شرق اسمتان نيمز دقيقه  12تا  11

كيلومتر متغير استو قوي ترين پيوند دراين ناحيه مربوط به پيوند ميان روسمتاي  8/21تا  120بين 

شمهر جعفرآبماد و بيلمه دقيقه فاصله زماني استو پس ازآن  11تازه كند قديم با شهر پارس آباد با 

 دقيقه فاصله قوي ترين پيوند را به خود اختصاص داده اندو 21سوار با 

دقيقه فاصله و سمپس  12ضعيف ترين پيوند نيز بين اصالندوز و روستاي قره آغاج پايين با  

          (1-10)دقيقه فاصمله برقمرار اسمتو در جمدول شمماره 86بين اصالندوز و شهر تازه كند آنگوت با 

 قدرت پيوند ميان سكونتگاههاي مهم شمال استان ارايه شده استو
 



اردبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 22

 ارتباطي درمحدوده شبكه ارتباطي شمال استان اردبيل –پيوندهاي فيزيكي  (:  1-11جدول)

 فاصله زماني )دقيقه( فاصله مكاني )كيلومتر(  سكونتگاههاي هم  پيوند رديف

 31 7/33 بيله سوار -انجيرلو 1

 23 31 بيله سوار -جعفرآباد 2

 22 73 پارس آباد -بيله سوار 3

 10 0/23 پارس آباد -تازه كند قديم 2

 33 20 اصالندوز -پارس آباد 7

 02 112 تازه كند –اصالندوز  7

 02 121 قره آغاج پايين -اصالندوز 0

 21 77 گرمي -بيله سوار 0

 

 
 رج از استانارتباط و پيوند با سكونتگاههاي خاسطح سوم :: 3-1-2-1

پيوند سكونتگاههاي مستقر در استان اردبيل با سكونتگاههاي خمارج از اسمتان از دو طريمق  

ارتباطات جاده اي و سپس ارتباطات هوايي برقرار استو ارتباطات و پيوندهاي جاده اي عمده تمرين 

جماده  (1-2)شكل پيوند با خارج از استان استو براساس اطالعات ارايه شده بمرروي نقشمه شمماره

اهر و مشگين شمهر تبريمز عممده تمرين راههماي  -اسالم ، اردبيل -آستارا، خلخال -ارتباطي اردبيل

ارتباطي هستند كه شبكه ارتباطي داخل استان اردبيل را به مراكز سكونتگاهها در استان هاي همجوار 

بيله سموار بمه بماكو  و ساير نقاط كشور پيوند مي دهدو همچنين جاده اصالندوز به جلفا وجاده مرزي

عمده ترين راههاي پيوند دهنده استان اردبيل با كشور آذربايجان است و در واقع به عنوان دو محور 

 عمده ارتباطي پيوند دهنده ايران با كشورهاي همسايه مطرخ بوده وداراي اهميت استو

اي هموايي ايمن عالوه بر ارتباطات جاده اي از طريق فرودگاه اردبيل و پارس آبماد، پيونمده 

استان با پايتخت و ساير مراكز شهري برقرار استو حمل كاال، بار و مسمافر از عممده تمرين داليمل 

 ارتباطات هوايي در استان استو
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هموار تپه ماهور كوهستاني

19.2 24 0 0 24 اردبیل - آبی بیگلو 1

179.9 45 145 48 238 اردبیل - اصالندوز 2

135.1 40 92 46 178 اردبیل - بیله سوار 3

175.3 55 130 48 233 اردبیل - پارس آباد 4

108.5 30 78 35 143 اردبیل - تازه کند آنگوت 5

143.4 30 112 46 188 اردبیل - جعفر آباد 6

86.3 22 67 25 114 اردبیل - خلخال 7

36.9 20 20 10 50 اردبیل - رضی 8

22.8 15 9 7 31 اردبیل - سرعین 9

27.3 15 15 7 37 اردبیل - عنبران 10

115.0 27 95 30 152 اردبیل - کلور 11

31.9 13 20 5 38 اردبیل - کوراییم 12

95.2 25 59 40 124 اردبیل - گرمی 13

64.2 20 45 20 85 اردبیل - گیوی 14

55.7 20 45 10 75 اردبیل - الهرود 15

71.6 27 60 10 97 اردبیل - مشگین شهر 16

19.0 15 12 0 27 اردبیل - نمین 17

27.0 15 17 5 37 اردبیل - نیر 18

125.9 24 78 60 162 اردبیل - هشتجین 19

19.8 15 13 0 28 اردبیل - هیر 20

17.8 5 15 0 20 آبی بیگلو - نمین 21

40.0 35 13 0 48 آبی بیگلو - هیر 22

33.3 33 15 0 48 اصالندوز - پارس آباد 23

83.5 25 72 15 112 اصالندوز - تازه کند آنگوت 24

66.7 58 22 0 80 اصالندوز - جعفر آباد 25

129.6 33 100 38 171 اصالندوز - الهرود 26

140.5 40 106 40 186 اصالندوز - مشگین شهر 27

44.3 35 28 0 63 28 بیله سوار - پارس آباد

23.5 10 21 0 31 29 بیله سوار - جعفر آباد

41.4 15 35 6 56 30 بیله سوار - گرمی

22.3 25 7 0 32 31  پارس آباد - جعفر آباد

68.8 28 60 6 94 32  پارس آباد - گرمی

135.3 45 97 38 180 33  پارس آباد - مشگین شهر

30.0 0 35 0 35 34 تازه کند آنگوت - گرمی

58.4 15 36 25 76 35 تازه کند آنگوت - الهرود

69.6 25 42 25 92 36 تازه کند آنگوت - مشگین شهر

48.2 5 53 6 64 37 جعفر آباد - گرمی

33.0 5 28 5 38 38 خلخال - کلور

25.9 2 8 18 28 39 خلخال - گیوی

46.8 2 11 35 48 40 خلخال - هشتجین

58.3 5 39 30 74 41 رضی - گرمی

50.3 6 35 20 61 42 رضی - الهرود

62.6 12 50 20 82 43 رضی - مشگین شهر

22.3 5 10 10 25 44  سرعین - نیر

9.0 3 0 7 10 45  عنبران - نمین

81.6 7 39 40 86 46   کلور - هشتجین

97.5 21 65 25 111 47  کوراییم - گیوی

64.1 28 37 10 75 48  کوراییم - نیر

42.1 16 33 5 54 49  کوراییم - هیر

120.9 17 89 50 156 50  گرمی - مشگین شهر

133.7 40 72 40 152 51  گرمی - هیر

56.6 5 38 20 63 52   گیوی - هیر

14.1 2 17 0 19 53   الهرود - مشگین شهر 

فاصله زماني

فاصله شهرهای استان اردبیل از یكدیگر بر اساس موقعیت محیط طبیعی و مسافت مكانی - زمانی جدول ) 1-11 ( : 

توزيع مسافت بر حسب منطقه استقرار
كل مسافت نام محور ارتباطي رديف
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 يوندهاي اقتصادي: پ3-1

 

براي بررسي پيوندهاي اقتصادي موجود در استان اردبيل جريان ورود و خمروج كماال، ممواد  

ديگر مبادالت كااليي و مبادالت مالي ميان بانكهاي استان با داخل و خمارج اسمت  خام يا به عبارت

 مورد بررسي قرار گرفته استو نتايج حاصل از بررسي هاي انجام شده به شرخ ذيل استو

 

 1مبادالت مواد خام و كاال : 1-3-1

 

ان ورود و براي بررسي پيوندهاي اقتصادي درزمينه مبمادالت كماال در اسمتان اردبيمل جريم 

خروج كاال، مواد خام ودرمجموع يا به عبارت ديگر مبادالت كااليي مورد بررسي قرار گرفته اسمتو 

 مبادالت كااليي در استان به سه شكل 

 حجم و ميزان كاال يا بار حمل شده از استان اردبيل به ساير نقاط كشور -

 ن اردبيلحجم و ميزان كاال يا بار حمل شده از ساير نقاط كشور به استا -

 مبادالت كااليي درون استاني -

قابل بررسي استو مبادالت كااليي انجام شده ، از طريق نقماط يما سمكونتگاههاو بمه عبمارت ديگمر 

گاههاي مبادالتي انجام مي شودو  هريك از نقاط يا گروه گاههاي مبمادالتي بما توجمه بمه درجمه گره

يزان مشخصي از مبادالت كااليي را در اسمتان حجم و م ،اهميت و نقشي كه در منطقه استقرار دارند

در اختيار دارندو در واقع نقش ، اهميت و ميزان مبادالت كااليي انجام شده از طريق هريك از نقماط 

 سلسله مراتب فضايي خاصي را دراين زمينه به نمايش مي گذاردو

روه عمده كااليي بمه نوع بار و كاالي جابه جا شده در مراكز مبادالتي استان اردبيل در نه گ 

 شرخ  ذيل مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته استو

 دامي، غذاييكشاورزي ، و1

 ساختماني و معدني و2

 كاغذ و  چوب و1

 خرده بار و ضايعات متفرقه و6

                                                 

اين بخش از نوشتار براساس اطالعات دريافتي از سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور تنظيم شده است و به جز  1 

 اطالعات اشاره شده در اين زمينه  اطالعات ديگري در دسترس مشاور نبوده استو
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 مواد شيميايي و5

 الت و قطعات يدكيماشين آ و1

 محصوالت فلزي و2

 محصوالت سبك و8

 منسوجات چرم و پوشاك و1

و ميزان كاال يا بار حمل شده از استان اردبيمل بمه سماير  دراين بخش از نوشتار ضمن بررسي حجم

مهمترين مراكز مبادالتي در استان نيز بالعكس و يا ميزان بار جابجا شده در داخل استان،نقاط كشور، 

 براساس درجه اهميت، نقش و نوع مبادالت انجام شده مورد شناسايي قرار گرفته اندو

 
 تان اردبيل به ساير استانهاميزان بار حمل شده از اس: 1-1-3-1
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خرده بار ضايعات متفرقه ساختماني ومعدني فلزي كاغذوچوب كشاورزى دامي غذايي ماشين االت وقطعات يدكي محصوالت سبك منسوجات چرم وپوشاك موادشيميايي

گيالن 5191 278853 1702 8804 136666 3683 2771 1522 1203 440396 278853 1203

تهران 11441 7881 3578 8320 301770 5606 10258 3322 16352 368528 301770 3322

آذربايجان شرقي 4403 107245 4765 10688 161269 6523 2185 1314 6697 305090 161269 1314

مازندران 591 84548 998 4008 92469 397 1015 527 342 184895 92469 342

آذربايجان غربي 617 33477 10951 1215 49413 1829 571 1950 1021 101044 49413 571

خراسان رضوي 3276 301 87 489 65875 637 313 1044 197 72220 65875 87

گلستان 191 217 62 333 31425 388 132 550 38 33335 31425 38

اصفهان 13863 1168 552 1346 11804 700 824 1259 1190 32705 13863 552

قزوين 384 5906 204 611 10530 371 1020 1996 413 21435 10530 204

خوزستان 1606 279 190 550 13952 1351 488 54 343 18813 13952 54

همدان 1007 369 158 1708 12273 440 43 185 334 16517 12273 43

قم 415 38 181 11374 3181 207 191 100 87 15774 11374 38

ايالم 33 151 53 12487 60 10 26 12820 12487 10

كرمان 261 146 339 760 9486 365 130 75 65 11626 9486 65

فارس 3 8 647 9237 642 298 189 205 11230 9237 3

كردستان 25 1939 1102 8 6497 480 152 496 41 10739 6497 8

مركزي 155 147 133 1899 6855 240 111 61 249 9850 6855 61

كرمانشاه 15 37 186 71 8129 297 46 91 356 9227 8129 15

خراسان شمالي 1418 4 4 6890 46 21 65 8447 6890 4

هرمزگان 439 132 63 155 4680 1246 67 15 911 7708 4680 15

زنجان 71 562 103 93 3559 729 230 442 327 6114 3559 71

يزد 741 109 428 170 1611 140 110 1625 268 5200 1625 109

سيستان و بلوچستان 169 110 15 88 3556 150 9 69 4166 3556 9

سمنان 500 166 1 137 2553 38 110 62 213 3781 2553 1

لرستان 75 26 19 120 2020 59 16 55 2389 2020 16

چهارمحال و بختياري 29 40 35 568 128 34 14 114 961 568 14

بوشهر 11 356 380 162 26 21 955 380 11

خراسان جنوبي 482 49 2 17 550 482 2

كهگيلويه و بويراحمد 130 25 13 56 224 130 13

جمع كل 46885 523694 26028 54040 969745 26985 21192 16894 31275 1716739 969745 16894

حداكثر حداقل

جدول )12-1(:  ميزان بار حمل شده از استان اردبيل به ساير استانها به تفكيك گروه كاال ) واحد: تن (

استان مقصد

گروه كاال

جمع كل
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خرده بار ضايعات متفرقه ساختماني ومعدني فلزي كاغذوچوب كشاورزى دامي غذايي ماشين االت وقطعات يدكي محصوالت سبك منسوجات چرم وپوشاك موادشيميايي

گيالن 5191 278853 1702 8804 136666 3683 2771 1522 1203 440396 25.7

تهران 11441 7881 3578 8320 301770 5606 10258 3322 16352 368528 21.5

آذربايجان شرقي 4403 107245 4765 10688 161269 6523 2185 1314 6697 305090 17.8

مازندران 591 84548 998 4008 92469 397 1015 527 342 184895 10.8

آذربايجان غربي 617 33477 10951 1215 49413 1829 571 1950 1021 101044 5.9

خراسان رضوي 3276 301 87 489 65875 637 313 1044 197 72220 4.2

گلستان 191 217 62 333 31425 388 132 550 38 33335 1.94

اصفهان 13863 1168 552 1346 11804 700 824 1259 1190 32705 1.91

قزوين 384 5906 204 611 10530 371 1020 1996 413 21435 1.2

خوزستان 1606 279 190 550 13952 1351 488 54 343 18813 1.1

همدان 1007 369 158 1708 12273 440 43 185 334 16517 1.0

قم 415 38 181 11374 3181 207 191 100 87 15774 0.9

ايالم 33 151 53 12487 60 10 26 12820 0.75

كرمان 261 146 339 760 9486 365 130 75 65 11626 0.68

فارس 3 8 647 9237 642 298 189 205 11230 0.65

كردستان 25 1939 1102 8 6497 480 152 496 41 10739 0.63

مركزي 155 147 133 1899 6855 240 111 61 249 9850 0.57

كرمانشاه 15 37 186 71 8129 297 46 91 356 9227 0.54

خراسان شمالي 1418 4 4 6890 46 21 65 8447 0.49

هرمزگان 439 132 63 155 4680 1246 67 15 911 7708 0.45

زنجان 71 562 103 93 3559 729 230 442 327 6114 0.36

يزد 741 109 428 170 1611 140 110 1625 268 5200 0.3

سيستان و بلوچستان 169 110 15 88 3556 150 9 69 4166 0.24

سمنان 500 166 1 137 2553 38 110 62 213 3781 0.22

لرستان 75 26 19 120 2020 59 16 55 2389 0.14

چهارمحال و بختياري 29 40 35 568 128 34 14 114 961 0.06

بوشهر 11 356 380 162 26 21 955 0.06

خراسان جنوبي 482 49 2 17 550 0.03

كهگيلويه و بويراحمد 130 25 13 56 224 0.01

جمع كل 46885 523694 26028 54040 969745 26985 21192 16894 31275 1716739 100.0

حداكثر 13863 278853 10951 11374 301770 6523 10258 3322 16352 440396 26

حداقل 15 3 1 4 130 25 2 14 17 224 0

درصد

جدول )13-1(: ميزان بار حمل شده از استان اردبيل به ساير استانها به تفكيك گروه كاال ) واحد: تن (

استان مقصد

گروه كاال

جمع كل
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نمودار )9-1(: توزيع ميزان بار گروه كاالي فلزي حمل شده از استان اردبيل به ساير استانهاي كشور
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نمودار )11-1(: توزيع ميزان بار گروه كااليي منسوجات چرم و پوشاك حمل شده از استان اردبيل به ساير استانهاي كشور
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 بار حمل شده از شهرها و نقاط مختلف استان به خارج از استان اردبيل  ميزان: 2-1-3-1
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1 اردبيل 25322 12672 66815 58040 540 163962 837 508 62022 7764 14537 3007 1896 3884 6794 16114 3159 7357 9443 5364 209 22722 197934 1199 92405 7184 7043 10765 3320 812816 47.35 197934 209

2 كارخانه سيمان اردبيل 84250 7641 7 355 142546 61309 75 296182 17.25 142546 7

3 پارس آباد 4386 63 119632 26015 49 42427 41 15 4938 502 2032 1902 249 95 3503 2792 448 445 850 3051 15 8008 17832 997 5862 619 203 656 1359 248984 14.50 119632 15

4 جعفرآباد  1980 97 15 50864 10 7 957 15 79 32026 11967 4 98019 5.71 50864 4

5 بيله سوار 8 6558 105 46545 67 77 168 397 180 791 30 8 231 1607 23560 10 9581 82 205 20 90230 5.26 46545 8

6 مشگين شهر 1703 5715 1946 16609 23 3925 111 1378 118 48 99 467 315 632 2717 423 291 320 1135 75 1451 57 169 2315 290 42333 2.47 16609 23

7 خلخال 1169 47 1053 93 352 11878 61 28 331 475 142 143 77 244 614 11337 51 817 208 27 1885 77 520 1876 86 2380 125 36092 2.10 11878 27

8 گرمي 30 1078 273 13257 6 20 3 10 5 241 3 61 45 20 9721 200 6 12 24991 1.46 13257 3

9 اصالندوز 10 6154 1974 3767 61 79 221 51 53 70 128 712 471 15 14 10 13790 0.80 6154 10

10 بوران عليا 2 4285 1845 1618 785 40 75 145 6 15 4 187 1106 32 471 10 33 10659 0.62 4285 2

11 انجيرلو 34 419 48 5824 22 116 18 16 16 44 93 7 149 2408 25 39 9278 0.54 5824 7

12 انگوت 3 794 658 2925 61 3 3 5 1 6 2 67 2990 120 4 7640 0.45 2990 1

13 نير 10 2380 1409 317 8 11 8 2 2588 39 54 10 6835 0.40 2588 2

14 گوكٌ تپه  1605 2625 1160 5390 0.31 2625 1160

15 الهرود 4 28 684 269 939 43 114 42 3 2 10 4 13 281 50 2 229 2715 0.16 939 2

16 قره آغاج پايين 3 817 202 808 2 124 2 5 20 7 374 31 2 2396 0.14 817 2

17 شورگل 1533 215 1748 0.10 1533 215

18 تازه كند انگوت 3 181 17 959 10 439 3 1611 0.09 959 3

19 رضي 3 181 16 265 3 18 1 80 6 702 25 1300 0.08 702 1

20 سرعين 192 168 145 247 364 1116 0.07 364 145

21 نمين 15 91 80 5 2 71 19 323 3 3 611 0.04 323 2

22 آب بيگلو 575 575 0.03 575 575

23 صلوات 62 4 287 2 16 2 373 0.02 287 2

24 هير 3 148 16 3 170 0.010 148 3

25 سردابه 72 92 1 164 0.010 92 1

26 بودااللو 17 8 42 50 117 0.007 50 8

27 كنگرلو 20 3 62 20 10 114 0.007 62 3

28 كوثر 39 10 48 97 0.006 48 10

29 كوراييم 24 40 7 24 95 0.006 40 7

30 نقدى 20 18 15 53 0.003 20 15

31 آرال لو 45 45 0.003 45 45

32 مشگين شرقي 10 8 16 34 0.0020 16 8

33 فوالدلو 32 32 0.0019 32 32

34 ارشق 29 29 0.0017 29 29

35 خلف لو 24 24 0.0014 24 24

36 نوجه ده  5 15 20 0.0012 15 5

37 قوتورسويي 10 8 18 0.0010 10 8

38 مرادلو 5 8 2 15 0.0009 8 2

39 گنجگاه 13 13 0.0007 13 13

40 ارديموسي 11 11 0.0006 11 11

41 فخرآباد 5 5 0.0003 5 5

42 شام اسبي 3 3 0.0002 3 3

32705 12820 305090 101044 955 368528 961 550 72220 8447 18813 6114 3781 4166 11230 21435 15774 10739 11626 9227 224 33335 440396 2389 184895 9850 7708 16517 5200 1716739 100 440396 جمع كل224

جدول )14-1(:  ميزان بار حمل شده از شهرهاي استان اردبيل به ساير استانهاي كشور
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 (: ميزان بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل به ساير استانها بر اساس گروه كاال5-51جدول )

        

 اردبيل شرح گروه كاال
بيله 

 سوار

پارس 

 آباد
 جمع كارخانه سيمان اردبيل جعفرآباد 

 كشاورزى دامي غذايي
 393801 4 38797 995903 73998 099334 تن

 77 444 5445 9943 349 0049 درصد

 ساختماني ومعدني
 199930 939579 54 118 39 999795 تن

 3349 1949 44449 445 4449 0941 درصد

 خرده بار ضايعات متفرقه
 09771 4 4 1197 10 04513 تن

 3849 444 444 5547 445 7148 درصد

 موادشيميايي
 95981 4 4 9949 99 98980 تن

 3847 444 444 5449 445 7849 درصد

 فلزي
 99497 4 4 993 09 91015 تن

 3743 444 444 443 449 3847 درصد

 ماشين االت وقطعات يدكي
 99371 4 597 5193 909 53194 تن

 7545 444 441 147 940 8940 درصد

 كاغذوچوب
 10404 4 4 501 4 53739 تن

 9845 444 444 449 444 9947 درصد

 محصوالت سبك
 95539 4 9 131 3 51409 تن

 8947 444 4445 947 444 8544 درصد

 منسوجات چرم وپوشاك
 59730 4 4 1933 4 3909 تن

 3447 444 444 9948 444 1845 درصد

 جمع
 5859893 939579 37453 907370 34994 759759 تن

 3445 5849 148 5041 149 0849 درصد
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توزيع سهم بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار حمل شده از استان اردبيل به ساير استانها نمودار )     1-12   (: 
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اردبيل بيله سوار پارس آباد جعفرآباد  كارخانه سيمان اردبيل

توزيع بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار حمل شده در گروه كاالهاي  نمودار )  1-13 (: 

كشاورزي، غذايي و دامي به ساير استانها
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توزيع بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار حمل شده در گروه كاالهاي ساختماني و معدني به  نمودار )   1-14   (: 

ساير استانها
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توزيع بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار حمل شده در گروه كاالهاي كاغذ و چوب به ساير  نمودار )     1-15   (: 

استانها



اردبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 56

85.7

0.1

11.8

0.0 0.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

صد
در

يل اردب بيله سوار پارس آباد جعفرآباد  يل كارخانه سيمان اردب

توزيع بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار حمل شده در گروه كاالهاي خرده بار و ضايعات  نمودار )    1-16    (: 

متفرقه به ساير استانها
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يل اردب بيله سوار پارس آباد جعفرآباد  يل كارخانه سيمان اردب

توزيع بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار حمل شده در گروه كاالهاي مواد شيميايي به ساير  نمودار )   1-17 (: 

استانها
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توزيع بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار حمل شده در گروه كاالهاي ماشين آالت و قطعات يدكي  نمودار )  1-18 (: 

به ساير استانها
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توزيع بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار حمل شده در گروه كاالهاي فلزي به ساير استانها نمودار ) 1-19 (: 

 



اردبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 61

71.0

0.0 2.8 0.01 0.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

صد
در

يل اردب بيله سوار پارس آباد جعفرآباد  يل كارخانه سيمان اردب

توزيع بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار حمل شده در گروه محصوالت سبك به ساير استانها نمودار )  1-20  (: 
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توزيع بار حمل شده از پنج نقطه مهم استان اردبيل نسبت به كل بار حمل شده در گروه منسوجات چرم و پوشاك به ساير  نمودار )    1-21  (: 

استانها

 
 



 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                      
 اردبیل

 62

 ميزان بار حمل شده از ساير استانها به استان اردبيل: 3-1-3-1



 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                      
 اردبیل

 63



 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                      
 اردبیل

 64

 بيل ميزان بار حمل شده به شهرهاي استان ارد: 2-1-3-1
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تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد

1 آذربايجان شرقي 3707 7.9 406041 60.7 20685 12.3 2105 6.7 57037 11.3 8749 14.5 18628 20.4 4672 23.8 383227 49.9 904852 38.3

2 گيالن 576 1.2 3106 0.5 37243 22.1 16373 51.8 22202 4.4 2292 3.8 2220 2.4 1096 5.6 221235 28.8 306343 13.0

3 تهران 34264 73.3 30747 4.6 44209 26.3 4112 13.0 66614 13.2 24661 40.8 32914 36.0 3352 17.1 34232 4.5 275105 11.7

4 اصفهان 1170 2.5 86338 12.9 40396 24.0 867 2.7 18380 3.6 8645 14.3 3941 4.3 1847 9.4 5757 0.7 167340 7.1

5 خوزستان 4405 9.4 6 0.001 2423 1.4 157 0.5 75053 14.9 1268 2.1 890 1.0 221 1.1 36210 4.7 120633 5.1

6 آذربايجان غربي 650 1.4 7225 1.1 2007 1.2 1219 3.9 83912 16.6 1433 2.4 5996 6.6 205 1.0 2914 0.4 105560 4.5

7 سمنان 35 0.07 63933 10 330 0.2 146 0.5 929 0.2 245 0.4 624 0.7 87 0.4 852 0.1 67180 2.8

8 مازندران 80 0.2 2000 0.3 3185 1.9 2684 8.5 31424 6.2 628 1.0 2322 2.5 652 3.3 1173 0.2 44147 1.87

9 هرمزگان 176 0.4 1176 0.2 911 0.5 832 2.6 9112 1.8 4019 6.6 4097 4.5 1935 9.9 19003 2.5 41261 1.75

10 خراسان رضوي 39 0.08 1127 0.2 1557 0.9 81 0.3 23733 4.7 1271 2.1 2886 3.2 408 2.1 3645 0.5 34747 1.47

11 كردستان 103 0.2 3055 0.5 35 0.0 10 0.03 30218 6.0 156 0.3 706 0.8 4 0.02 50 0.01 34336 1.45

12 قزوين 235 0.5 8140 1.2 2170 1.3 115 0.4 7438 1.5 849 1.4 4393 4.8 779 4.0 7680 1.0 31798 1.35

13 قم 39 0.08 19609 2.9 670 0.4 1251 4.0 6098 1.2 437 0.7 1164 1.3 261 1.3 794 0.1 30323 1.28

14 مركزي 662 1.4 6043 0.9 9261 6 19 0.1 1431 0.3 1673 2.8 4296 4.7 691 3.5 5294 0.7 29368 1.24

15 يزد 157 0.3 17135 2.6 1177 0.7 0 0.0 585 0.1 613 1.0 1199 1.3 217 1.1 6553 0.9 27637 1.17

16 خراسان شمالي 8 0.017 4 0.00 2 0.00 0 0.0 278 0.1 334 0.6 38 0.04 1058 5.4 25605 3.3 27327 1.16

17 فارس 88 0.187 6091 0.9 146 0.1 72 0.2 9351 1.9 694 1.1 1646 1.8 13 0.1 4545 0.6 22647 0.96

18 كرمانشاه 86 0.183 526 0.1 41 0.0 25 0.1 13952 2.8 382 0.6 280 0.3 103 0.5 1077 0.1 16471 0.70

19 گلستان 13 0.0 62 0.0 101 0.1 309 1.0 11521 2.3 545 0.9 134 0.1 550 2.8 306 0.040 13541 0.57

20 چهارمحال و بختياري 0 0.0 70 0.01 0 0.0 15 0.05 12280 2.4 38 0.1 25 0.03 145 0.7 38 0.005 12611 0.53

21 زنجان 49 0.1 310 0.0 369 0.2 522 1.7 2584 0.5 545 0.9 1756 1.9 718 3.7 5062 0.7 11915 0.50

22 همدان 113 0.24 1786 0.3 914 0.5 641 2.0 5867 1.2 309 0.5 1057 1.2 170 0.9 325 0.04 11182 0.47

23 كرمان 52 0.11 1222 0.2 198 0.1 0 0 6047 1.2 243 0.4 90 0.1 417 2.1 1227 0.2 9495 0.40

24 ايالم 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4281 0.8 52 0.1 8 0.0 0 0.0 0 0.0 4341 0.18

25 لرستان 5 0.01 3037 0.5 147 0.1 49 0.2 707 0.1 127 0.2 48 0.1 0 0.0 84 0.011 4202 0.18

26 بوشهر 5 0.01 120 0.018 3 0.002 0 0.0 3245 0.6 41 0.1 71 0.1 0 0.0 5 0.001 3490 0.15

27 سيستان و بلوچستان 0 0.0 10 0.001 24 0.014 0 0.0 510 0.1 227 0.4 35 0.04 0 0.0 983 0.128 1788 0.08

28 خراسان جنوبي 1 0.002 100 0.015 0 0.0 3 0.0 10 0.002 25 0.04 6 0.01 0 0.0 52 0.007 197 0.01

29 كهگيلويه و بوير احمد 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 32 0.006 0 0.0 24 0.03 0 0.0 15 0.002 71 0.0

30 جمع كل 46716 100.0 669018 100.0 168203 100.0 31607 100.0 504831 100.0 60495 100.0 91494 100.0 19599 100.0 767944 100.0 2359909 100.0

حداكثر

حداقل

محصوالت سبك منسوجات چرم وپوشاك

رديف

موادشيميايي جمع كل

جدول )16-1(: ميزان بار وارد شده به استان اردبيل از ساير استانهاي كشور به تفكيك گروه كاال )واحد: تن(

استان مبداء

خرده بار ضايعات متفرقه ساختماني ومعدني فلزي كاغذوچوب كشاورزى دامي غذايي ماشين االت وقطعات يدكي
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تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد

آذربايجان شرقي 3707 0.4 406041 44.9 20685 2.3 2105 0.2 57037 6.3 8749 1.0 18628 2.1 4672 0.5 383227 42.4 904852 100.0

گيالن 576 0.2 3106 1.0 37243 12.2 16373 5.3 22202 7.2 2292 0.7 2220 0.7 1096 0.4 221235 72.2 306343 100.0

تهران 34264 12.5 30747 11.2 44209 16.1 4112 1.5 66614 24.2 24661 9.0 32914 12.0 3352 1.2 34232 12.4 275105 100.0

اصفهان 1170 0.7 86338 51.6 40396 24.1 867 0.5 18380 11.0 8645 5.2 3941 2.4 1847 1.1 5757 3.4 167340 100.0

خوزستان 4405 3.7 6 0.005 2423 2.0 157 0.1 75053 62.2 1268 1.1 890 0.7 221 0.2 36210 30.0 120633 100.0

آذربايجان غربي 650 0.6 7225 6.8 2007 1.9 1219 1.2 83912 79.5 1433 1.4 5996 5.7 205 0.2 2914 2.8 105560 100.0

سمنان 35 0.1 63933 95 330 0.5 146 0.2 929 1.4 245 0.4 624 0.9 87 0.1 852 1.3 67180 100.0

مازندران 80 0.2 2000 4.5 3185 7.2 2684 6.1 31424 71.2 628 1.4 2322 5.3 652 1.5 1173 2.7 44147 100.0

هرمزگان 176 0.4 1176 2.8 911 2.2 832 2.0 9112 22.1 4019 9.7 4097 9.9 1935 4.7 19003 46.1 41261 100.0

خراسان رضوي 39 0.1 1127 3.2 1557 4.5 81 0.2 23733 68.3 1271 3.7 2886 8.3 408 1.2 3645 10.5 34747 100.0

كردستان 103 0.3 3055 8.9 35 0.1 10 0.03 30218 88.0 156 0.5 706 2.1 4 0.01 50 0.1 34336 100.0

قزوين 235 0.7 8140 25.6 2170 6.8 115 0.4 7438 23.4 849 2.7 4393 13.8 779 2.4 7680 24.2 31798 100.0

قم 39 0.1 19609 64.7 670 2.2 1251 4.1 6098 20.1 437 1.4 1164 3.8 261 0.9 794 2.6 30323 100.0

مركزي 662 2.3 6043 20.6 9261 32 19 0.1 1431 4.9 1673 5.7 4296 14.6 691 2.4 5294 18.0 29368 100.0

يزد 157 0.6 17135 62.0 1177 4.3 0 0.0 585 2.1 613 2.2 1199 4.3 217 0.8 6553 23.7 27637 100.0

خراسان شمالي 8 0.03 4 0.01 2 0.007 0 0.0 278 1.0 334 1.2 38 0.1 1058 3.9 25605 93.7 27327 100.0

فارس 88 0.4 6091 26.9 146 0.6 72 0.3 9351 41.3 694 3.1 1646 7.3 13 0.1 4545 20.1 22647 100.0

كرمانشاه 86 0.5 526 3.2 41 0.2 25 0.2 13952 84.7 382 2.3 280 1.7 103 0.6 1077 6.5 16471 100.0

گلستان 13 0.1 62 0.5 101 0.7 309 2.3 11521 85.1 545 4.0 134 1.0 550 4.1 306 2.3 13541 100.0

چهارمحال و بختياري 0 0.0 70 0.6 0 0.0 15 0.1 12280 97.4 38 0.3 25 0.2 145 1.1 38 0.3 12611 100.0

زنجان 49 0.4 310 2.6 369 3.1 522 4.4 2584 21.7 545 4.6 1756 14.7 718 6.0 5062 42.5 11915 100.0

همدان 113 1.0 1786 16.0 914 8.2 641 5.7 5867 52.5 309 2.8 1057 9.4 170 1.5 325 2.9 11182 100.0

كرمان 52 0.5 1222 12.9 198 2.1 0 0 6047 63.7 243 2.6 90 1.0 417 4.4 1227 12.9 9495 100.0

ايالم 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4281 98.6 52 1.2 8 0.2 0 0.0 0 0.0 4341 100.0

لرستان 5 0.1 3037 72.3 147 3.5 49 1.2 707 16.8 127 3.0 48 1.1 0 0.0 84 2.0 4202 100.0

بوشهر 5 0.1 120 3.5 3 0.1 0 0.0 3245 93.0 41 1.2 71 2.0 0 0.0 5.4 0.2 3490 100.0

سيستان و بلوچستان 0 0.0 10 0.6 24 1.3 0 0.0 510 28.5 227 12.7 35 1.9 0 0.0 983 55.0 1788 100.0

خراسان جنوبي 1 0.5 100 50.8 0 0.0 3 1.5 10 5.1 25 12.7 6 3.0 0 0.0 52 26.4 197 100.0

كهگيلويه و بوير احمد 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 32 45.2 0 0.0 24 33.6 0 0.0 15 21.2 71 100.0

جمع كل 46716 2.0 669018 28.3 168203 7.1 31607 1.3 504831 21.4 60495 2.6 91494 3.9 19599 0.8 767944 32.5 2359909 100.0

حداكثر

حداقل

موادشيميايي جمع كل

جدول )17-1(: ميزان بار وارد شده به استان اردبيل از ساير استانهاي كشور به تفكيك گروه كاال و نسبت گروه كااليي در هر استان )واحد: تن(

استان مبداء

خرده بار ضايعات متفرقه ساختماني ومعدني فلزي كاغذوچوب كشاورزى دامي غذايي ماشين االت وقطعات يدكي محصوالت سبك منسوجات چرم وپوشاك
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1 اردبيل 130410 4267 584278 30438 3336 196673 12201 80 29147 6014 78377 8317 39596 1720 14273 24183 15527 31743 7620 11421 59 11927 263457 2862 34286 18893 23223 6882 15813 1607020 584278 59

2 پارس آباد 6342 23 61670 32382 21348 11 70 1509 13191 12092 838 5067 56 1431 3293 1659 95 330 231 890 6097 268 2983 1128 5010 1059 291 179363 61670 11

3 مشگين شهر 8307 37 57901 2017 136 17066 3 930 770 8988 596 7180 6 1049 943 1451 74 216 2241 307 2076 60 2322 625 2391 391 465 118546 57901 3

4 بيله سوار 5063 22357 18028 12976 534 3653 5936 1158 2270 2755 1483 568 2192 606 107 813 305 278 875 5126 471 4404 91956 22357 107

5 خلخال 4819 6 17846 1063 15 10025 88 38 1095 1902 2492 225 5344 1750 683 454 106 167 1300 69 29712 306 2000 890 2069 185 434 85081 29712 6

6 اسالم آباد  37095 4 37099 37095 4

7 نير 355 24041 91 1082 12 952 5 718 410 76 105 7 377 38 567 5 70 33 213 161 4838 34153 24041 5

8 گرمي 1698 12268 767 2383 7 1018 1792 3698 226 1722 173 609 81 10 50 71 5 723 40 470 470 1234 79 287 29877 12268 5

9 دشت مغان 524 1762 17769 1115 2 84 196 51 25 4 133 300 447 446 1496 54 24406 17769 2

10 اصالندوز 4551 8894 116 1444 76 810 552 94 5 155 483 109 4594 38 21920 8894 5

11 نمين 1185 8 11295 218 1738 2546 235 794 11 52 201 14 20 710 130 548 35 140 104 434 102 150 20668 11295 8

12 سرعين 1944 10195 399 1581 22 1499 65 71 3246 14 477 117 293 31 686 20638 10195 14

13 اسالم آباد پارس آباد 13 13904 10 14 4 13945 13904 4

14 كوثر 62 7224 18 346 357 87 1202 70 14 70 2 334 9786 7224 2

15 هشتجين 219 281 358 111 30 202 183 6108 4 3 10 71 32 7612 6108 3

16 اميركندى 7162 7162 7162 7162

17 مغوان 10 4309 1747 60 32 23 4 33 6218 4309 4

18 گيالنده 30 5696 14 2 8 2 4 16 5772 5696 2

19 انجيرلو 5675 88 5763 5675 88

20 جعفرآباد  176 3025 2 206 12 936 10 179 94 70 14 190 22 20 175 5130 3025 2

21 تازه كند انگوت 10 3565 19 107 25 42 3768 3565 10

22 شاهرود  306 103 30 296 2 232 6 1953 1 31 5 122 15 2 37 92 115 12 47 69 25 17 13 43 80 3651 1953 1

23 گوشلو 2574 20 48 7 2649 2574 7

24 درو 947 10 37 7 10 44 1 4 23 68 135 705 22 18 45 2075 947 1

25 هير 1541 4 15 24 3 90 2 22 1701 1541 2

26 رضي 576 117 433 19 1 15 490 1650 576 1

27 كارخانه سيمان اردبيل 1388 210 1598 1388 210

28 فخرآباد 15 78 2 13 24 376 144 73 584 9 1318 584 2

29 مالباشي 9 16 20 48 690 90 872 690 9

30 شام اسبي 682 50 732 682 50

31 آب بيگلو 35 49 10 243 199 103 4 26 669 243 4

32 قره آغاج پايين 317 4 15 6 40 282 664 317 4

33 نقدى 42 14 441 2 20 16 1 537 441 1

34 گلوجه 513 513 513 513

35 شورگل 100 292 392 292 100

36 انگوت 324 24 37 385 324 24

37 مرادلو 291 79 13 383 291 13

38 الهرود 35 110 28 60 87 11 2 5 337 110 2

39 كلور 156 42 116 15 329 156 15

40 عنبران 30 29 35 130 28 22 274 130 22

جدول )18-1(:  ميزان بار حمل شده از ساير استانهاي كشور به شهرهاي استان اردبيل ) واحد:تن (
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40 عنبران 30 29 35 130 28 22 274 130 22

41 احمدآباد مشگين شهر 272 272 272 272

42 آبگرم  7 76 72 20 64 237 76 7

43 بيرق 20 160 34 6 10 229 160 6

44 فيروز 32 38 69 33 7 10 189 69 7

45 تازه كند اردبيل 39 47 54 4 21 165 54 4

46 كنگرلو 155 155 155 155

47 نيار 15 30 103 6 154 103 6

48 كوراييم 75 13 47 135 75 13

49 پرى خان 2 22 20 89 133 89 2

50 آرانچي 104 15 119 104 15

51 گرده 111 111 111 111

52 يافت 66 3 21 2 3 15 110 66 2

53 قاسم كندى 97 97 97 97

54 خوجين 28 38 15 12 93 38 12

55 آلي 21 46 22 88 46 21

56 ايران آباد 88 88 88 88

57 گوكٌ تپه 78 7 85 78 7

58 سربند  40 14 16 12 82 40 12

59 گنجگاه 59 10 69 59 10

60 شال اردبيل 20 44 64 44 20

61 سردابه 30 19 10 59 30 10

62 كلي 56 56 56 56

63 سبالن 45 45 45 45

64 نوجه ده  28 16 44 28 16

65 كرين  38 38 38 38

66 پلنگا 38 38 38 38

67 مشگين شرقي 8 3 6 21 38 21 3

68 زرج آباد 34 34 34 34

69 تقي ديزج 12 16 28 16 12

70 بالقلو 24 24 24 24

71 قوتورسويي 22 22 22 22

72 سوسهاب 21 21 21 21

73 آرال لو 20 20 20 20

74 آتشگاه 15 3 18 15 3

75 بوران عليا 18 18 18 18

76 باقرلو 16 16 16 16

77 عيوض لو 15 15 15 15

78 15 اردبيل 15 15 15

79 ساواالن 12 12 12 12

80 شعبان  10 10 10 10

جدول )18-1(:  ميزان بار حمل شده از ساير استانهاي كشور به شهرهاي استان اردبيل ) واحد:تن (
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81 كلفير 10 10 10 10

82 ايلخچي  7 7 7 7

83 شهريور 6 6 6 6

84 قشالق دشت 5 5 5 5

85 اجارود 5 5 5 5

86 خان اندبيل 5 5 5 5

87 تولون 4 4 4 4

88 لرد 4 4 4 4

89 لنگان 4 4 4 4

90 دولت آباد گلستان 3 3 3 3

167340 4341 904852 105560 3490 275105 12611 197 34747 27327 120633 11915 67180 1788 22647 31798 30323 34336 9495 16471 71 13541 306343 4202 44147 29368 41261 11182 27637 2359909 904852 جمع كل71

جدول )18-1(:  ميزان بار حمل شده از ساير استانهاي كشور به شهرهاي استان اردبيل ) واحد:تن (
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گروه كاال شرح اردبيل بيله سوار پارس آباد خلخال مشگين شهر
جمع كل وردي 

 به استان

تن 621238 18232 45319 37988 18406 741183

درصد 80.9 2.4 5.9 4.9 2.4 96.5

تن 336247 32933 46827 23431 53779 493218

درصد 50.3 4.9 7.0 3.5 8.0 73.7

تن 357859 13448 53813 8476 25161 458757

درصد 70.9 2.7 10.7 1.7 5.0 90.9

تن 125990 2909 12277 3372 8403 152951

درصد 74.9 1.7 7.3 2.0 5.0 90.9

تن 56845 14457 6557 4551 3680 86090

درصد 62.1 15.8 7.2 5.0 4.0 94.1

تن 37971 2485 6410 3845 4236 54948

درصد 62.8 4.1 10.6 6.4 7.0 90.8

تن 37673 997 2951 1906 2014 45540

درصد 80.6 2.1 6.3 4.1 4.3 97.5

تن 21059 562 4417 1361 2713 30113

درصد 66.6 1.8 14.0 4.3 8.6 95.3

تن 12136 5933 792 152 153 19166

درصد 61.9 30.3 4.0 0.8 0.8 97.8

تن 1607020 91956 179363 85081 118546 2081967

درصد 68.1 3.9 7.6 3.6 5.0 88.2

فلزي

منسوجات چرم 

وپوشاك

جمع كل

محصوالت سبك

ماشين االت 

وقطعات يدكي

خرده بار -

ضايعات - متفرقه

كاغذوچوب

جدول )19-1(:  ميزان بار حمل شده از ساير استانهاي كشور به پنج نقطه مهم استان اردبيل بر اساس گروه كاال

موادشيميايي

ساختماني ومعدني

كشاورزى -

دامي - غذايي
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توزيع ميزان بار حمل شده ازساير استانهاي كشور  به استان اردبيل نمودار )1-22 (: 
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نمودار)23-1(: توزيع بار حمل شده از ساير استانهاي كشور به استان اردبيل بر اساس گروه كاال
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توزيع ميزان بار موادشيميايي حمل شده از ساير استانهاي كشور  به استان اردبيل نمودار )1-24(: 
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توزيع ميزان بار ساختماني و معدني حمل شده از استان اردبيل به ساير استانهاي كشور نمودار )1-25(: 
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توزيع ميزان بار كشاورزي، دامي و غذايي حمل شده از ساير استانهاي كشور  به استان اردبيل نمودار )1-26(: 
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توزيع ميزان بار فلزي حمل شده ازساير استانهاي كشور به استان اردبيل نمودار )1-27(: 
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توزيع ميزان بار محصوالت سبك حمل شده از ساير استانهاي كشور به استان اردبيل نمودار )1-28(: 



اردبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 79

40.8

14.5 14.3

6.6

3.8
2.8 2.4 2.1 2.1

1.4 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

صد
در

تهران

آذربايجان شرقي
اصفهان

زگان هرم

گيالن

ركزي م

آذربايجان غربي
راسان رضوي خ
خوزستان

قزوين

س
فار

مازندران

يزد

زنجان

گلستان

قم كرمانشاه

راسان شمالي خ
همدان

سمنان

كرمان

سيستان و بلوچستان
كردستان

رستان ل

ايالم

بوشهر

چهارمحال و بختياري
راسان جنوبي خ
كهگيلويه و بويراحمد

توزيع ميزان بار ماشين آالت و قطعات يدكي حمل شده از ساير استانهاي كشور به  استان اردبيل نمودار )1-29(: 
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توزيع ميزان خرده بار ضايعات متفرقه حمل شده از ساير استانهاي كشور به استان اردبيل نمودار )1-30(: 
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توزيع ميزان بار كاغذ و چوب حمل شده ازساير استانهاي كشور به استان اردبيل نمودار )1-31(: 
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توزيع ميزان بار منسوجات چرم و پوشاك حمل شده از ساير استانهاي كشور  به استان اردبيل نمودار )1-32(: 
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 شهرها و مكان هاي مهم استان به درون و بيرون استانميزان بار صادر شده از : 7-1-3-1

براساس بررسي هاي انجام شد هفت نقطه اردبيل، كارخانه سيمان اردبيل، پمارس آبماد،  

جعفرآباد و اردبيل، بيله سوار ،مشگين شهر و خلخال عمده ترين مراكز مبادله كاال چمه داخمل و 

 خارج استان به شمار مي آيندو

 جايگاه نخست را در ميمان تن مجموع كل بار صادر شده  6/1286821شهر اردبيل با  

 1/11تمن معمادل  812811اين مراكز قرارداردو از مجموع كل بار صادر شده از شمهر اردبيمل 

درصد به نقاط داخل استان صمادر شمده  2/11تن معادل  6/622005درصد به ساير استانها و 

 استو

 كل صادرات بار دوممين جايگماه را  1/111151 كارخانه سيمان اردبيل با صادر كردن 

در استان به خود اختصماص داده اسمتو از كمل بمار صمادر شمده از كارخانمه سميمان اردبيمل 

درصمد بمه  5/51معادل تن  6/160622درصد به ساير استانها و  5/61تن معادل 6/211182

 خارج از استان صادر شده استو

صادرات بار سومين مركمز توزيمع كماال بمه   تن 2/121151شهر پارس آباد با مجموع  

تمن  5/268181داخل و خارج استان اردبيل به شمار مي آيدو از كل بار جابجا شده دراين شهر 

درصد به ساير نقماط اسمتان  2/21تن معادل  2/22121درصد به ساير استانها و   1/21معادل 

 ارسال شده استو

و پايانه هاي خروجي حمل بار  اي شهر اردبيلجعفرآباد اردبيل كه يكي از نقاط  حاشيه  

و كاال در استان و  شهرستان اردبيل به شمار مي آيدو  چهارمين مركز صادرات كماال در اسمتان 

تمن معمادل  6/18011تن كاالي صمادراتي از ايمن مركمز  8/105811اردبيل استو از مجموع 

درصمد بمه نقماط  6/2ن معمادل ت 6/2820درصد به خارج از استان )استانهاي ديگر( و   1/12

 شودوداخل استان حمل مي

تن بار پنجمين نقطه مبادالتي كاال از نظر  اهميت  2/1111112شهر بيله سوار با ارسال  

درصد بمه سماير اسمتانها و  2/51تن معادل  5/10210در استان به شمار مي آيدو از اين ميزان

 شده و جابجا مي گرددودرصد در داخل استان حمل  8/61تن معادل  2/21615

تن بار ششمين مركمز مهمم مبماداالت كماال در  1/11150مشگين شهر نيز با جابجايي  

درصمد  16تن معادل  1/62112تن بار حمل شده ازاين شهر  1/11150استان است از مجموع 

 درصد به مراكز واقع در استان حمل شده استو 11تن معادل  1/21812به ساير استانها و 

تن هفتمين مركز مهم از نظر جابجايي كاال در اسمتان  1/55121لخال باجابجايي شهر خ 

درصد به سماير  6/15تن معادل  2/11012به شمار مي آيدو از كل بار جابجا شده از اين شهر، 

 دصد به داخل استان ارسال مي شودو 1/16تن معادل  6/11082استانها و 
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رها و مكانهاي مهم استان به درون و بيمرون (، ميزان بار صادر شده از شه1-20جدول ) 

 استان را نشان مي دهدو
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 (:ميزان بار صادر شده از شهرهاومكانهاي مهم استان اردبيل به درون و بيرون استان5-94جدول )

 شهر مبدا

ميزان بار صادر شده به 

 ساير استانها

ميزان بار صادر شده به 

 نقاط داخل استان

جمع كل بار صادر 

 شده

 درصد تن درصد تن درصد تن

 54444 597079540 9948 08944140 9949 75975944 اردبيل

 54444 99991347 1941 90408840 0941 93957940 كارخانه سيمان اردبيل

 54444 99991948 9948 8898949 8949 90737941 پارس آباد

 54444 54179347 840 879440 3949 3745340 جعفر آباد 

 54444 59399949 0947 8309148 1949 3499441 ربيله سوا

 54444 9951444 9944 9975845 9044 0999943 مشگين شهر

 54444 1158349 9049 5347840 9140 9943949 خلخال
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 يزان بار وارد شده از شهرها و مكانهاي استان اردبيل و ساير استانهاي كشور به نقاط مهم : م7-1-3-1

ام شده برروي مكان هاي وارد كننده كاال در استان اردبيمل هفمت براساس مطالعات انج 

نقطه شامل شهرهاي اردبيل، پارس آباد، مشگين شهر، بيله سوار، خلخال، اسالم آباد و اردبيمل و 

 ترين مراكز وارد كننده كاال در استان اردبيل به شمار مي آيدونير عمده

بيشترين ميزان بار ورودي را در استان تن بار وارد  8/2002606شهر اردبيل با مجموع  

داشته استو دارا بوادن مركزيت استان و نقش كانوني شهر در تعامالت بازاري از عممده تمرين 

داليل برتري اين شهر در زمينه ورود كاال استو از مجمموع كمل بمار وارد شمده بمه ايمن شمهر 

شممهر وارد شممده و  درصممد از سمماير نقمماط اسممتان بممه ايممن 2/11تممن بممار معممادل  1/115186

درصد حجم بارورودي از ساير استانهاي كشور به شمهر اردبيمل  1/80تن معادل  1/1102011

بوده استو در واقع شهر اردبيل به عنوان كانون اصملي تنظميم كننمده روابمط و تعمامالت درون 

 استاني مطرخ استو

دوممين مركمز تن بار از داخل و خمارج اسمتان  111612شهر پارس آباد با وارد كردن  

درصد از ساير نقاط  6/50واردات كاال در استان به شمار مي آيدو از كل بار ورودي به اين شهر 

 شده استودرصد بار از ساير نقاط كشور به اين شهر وارد  1/61استان اردبيل و

تن بار ورود سمومين مركمز واردات كماال بمه  1/251611شهر مشگين شهر با مجموع  

درصد از ساير  2/65درصد از نقاط مختلف استان و 1/56يزان بار اشاره شده شمار مي آيد از م

 نقاط كشور به اين شهر وارد شده اندو

درصمد آن از داخمل  1/56تن بمار كمه ) 1/202205شهر بيله سوار نيز با وارد نمودن  

ر در درصد آن از خارج استان به اين شهر وارد شده است  چهارمين مركز ورود با 6/65استان و

تن بار ورودي پنجمين مركز عممده   1/120201استان به شمار مي آيدو شهر خلخال با مجموع 

درصمد از سماير  5/20واردات كاال در استان به شمار مي آيدو از كل بار ورودي به شهر خلخال 

  درصد بار از داخل استان اردبيل وارد شده استو 5/21نقاط كشور و 

تن بار ششمين مركز مهمم ورود كماال در اسمتان بمه  1/51111شهر نير با وارد نمودن  

درصمد  2/11درصد بار از ساير استانهاي كشمور  1/11شمار مي آيدو از مجموع بار اشاره شده 

 حجم بار از داخل استان به شهر نير بوده استو

به عنوان هفتمين مركمز ورودي كماال دراسمتان  پارس آباداسالم آباد در مجاورت شهر  

تمن بموده اسمت كمه از ايمن  12111ي اهميت استو حجم كل بار ورودي بمه ايمن منطقمه دارا

 داشته استودرصد از داخل استان ورودي بار)كاال( 1/0درصد از خارج از استان و   1/11ميزان

( ميزان با سواد شده از شهرها و مكانهاي استان اردبيل و سماير 1-21در جدول شماره ) 

 مهم استان ارايه شده استو استانهاي كشور به نقاط
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درصدتندرصدتندرصدتن

395384.919.71607019.980.32002404.8100.0اردبيل

182074.050.4179363.049.6361437.0100.0پارس آباد

140923.254.3118546.445.7259469.6100.0مشگين شهر

110749.354.691956.445.4202705.7100.0بيله سوار

35628.129.585081.070.5120709.1100.0خلخال

37.50.137098.599.937136.0100.0اسالم آباد پارس آباد

19843.336.734153.063.353996.3100.0نير

شهر مقصد

جدول )21-1(:ميزان بار وارد شده از شهرهاومكانهاي  استان اردبيل و ساير استان هاي كشور به نقاط مهم 

ميزان بار وارد شده از 

ساير استان هاي كشور

ميزان بار وارد شده از 

سايرنقاط استان اردبيل
جمع كل بار واردشده
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 تبادل كاال ميان شهرهاي استان اردبيل: 0-1-3-1

مكان استان حمل و  26مكان استان به  60بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه از  

تمن اسمتو شمهر  11011111نقل كاال صورت مي پذيردو مجموع ميزان بار حمل شده برابر با 

درصد از كل كاالهاي ارسال شده اسمت در  1/62ن كاال كه معادل ت 622005اردبيل با ارسال 

رتبه اول قرار داردو كه نشانگر نقش توزيع كاال ازاين شهر بمه سماير شمهرها و مكانهماي اسمتان 

درصد از كل بار ارسال شده در رتبمه دوم قمرار د  2/10اردبيل استو كارخانه سيمان اردبيل با 

، 2/2،1/2، 0/2، 2/2باد، بوران عليا، مشگين شهر و خلخمال بما اردو شهرهاي بيله سوار، پارس آ

درصد از كل كاالي ارسالي در مقام هاي سوم تا هشتم قرار دارنمدو ايمن هشمت  12/1و   22/1

درصد از كل كاالهاي ارسال شده را به ساير شهرها و مكانهماي اسمتان بمه  11/15شهر و مكان 

درصد از كمل  6ان ديگر از ارسال كاالها در حدود شهر و مك 12خود اختصاص مي دهندو سهم 

 كاالهاي ارسالي شده استو

شهر و مكاني كه از ساير شهرهاو مكانهاي استان بار دريافت مي نماينمدو  26از مجموع  

درصد از وزن كل در رتبه اول قرار داردو شمهرهاي پمارس آبماد،  1/15شهر اردبيل با دريافت 

درصد از دريافمت  12/5و   10، 21/12، 62/11رآباد با دريافت مشگين شهر، بيله سوار و جعف

 85/21شمهر  5كاالها در رديف هاي دوم تا پنجم قراردارندو جممع وزن كماالي دريمافتي ايمن 

 درصد از كل وزن كاالي وارد شده به شهرها و مكانهاي استان استو

ت كننده كاال، نقمش بدين ترتيب شهر اردبيل به عنوان بزرگ ترين صادر كننده و درياف 

 محوري رادرجمع آوري و پخش كاالهاي استان بعهده داردو

تعداد مكانهاي صادر كننده كاال و دريافت كننده كماال، نشمان ممي دهمد كمه مكانهماي  

 كمتري در صدور كاال نقش داشته و مكانهاي بيشتري دريافت كننده كاال هستندو

 اال نشان مي دهد كمه شمهرها و مكانهمايمقايسه مراكز صادر كننده و دريافت كننده ك 

بوران عليا، مشگين شهر، خلخال، اصالندوز و پارس آباد،بيله سوار،اردبيل، كارخانه سيمان اردبيل،

درصد از كل  61/11جعفرآباد مهم ترين مراكز صدور و دريافت كاال دراستان اردبيل مي باشندو

ن از اين مجموعه شهرها  و مكانها خارج شمده وزن كاالهاي خارج شده از شهرها و مكانهاي استا

درصد از كل وزن كاالهاي وارد شده به شمهرها و مكانهماي اسمتان بمه ايمن مجموعمه  22/86و

 شهرها و مكانها وارد مي گرددو

مكانهاي مختلف اسمتان را نشمان  ( ، ميزان تبادل كاال بين شهرها و1-22جدول شماره) 

 دهدومي

شهر به شهرهاي ديگر را در مجموعه شهرها رود كاال از يك جدول ترتيب رتبه بندي و 

 و مكانهاي عمده ورود و خروج  كاال را نشان مي دهدو
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از شهر اردبيل كاالي حمل شده در رتبه اول تا پنجم به شهر مشكين شهر، پارس آبماد،  

فوق به  كاالهاي حمل شده در شهرهايميزان شهر اردبيل، بيله سوار وجعفرآباد حمل مي گرددو 

درصد استو جمع كل كاالهاي حمل شده به ايمن پمنج  1/2و   2/12، 6/16، 22، 1/22ترتيب 

 درصد كاالهاي حمل شده از شهر اردبيل استو 28شهر 

كاالي حمل شده از كارخانه سيمان اردبيل به ترتيب به شهرهاي اردبيمل، پمارس آبماد،  

دام از شهرهاي فوق از وزن كماالي حممل نمين و خلخال وارد مي گرددو  سهم هركمشكين شهر،

درصمد از كمل  2/80درصد اسمتو  8/6و 1،  1/2، 1/1،  1/51شده از اين كارخانه به ترتيب 

 كاالي حمل شده از اين كارخانه به شهرها و مكانهاي استان اردبيل به اين پنج شهر تعلق داردو

جعفرآباد ، كاالهاي حمل شده ازشهر بيله سوار در رتبه اول تا پنجم به شهرهاي اردبيل، 

، 2/82مشگين شهر و اصالندوز حمل مي گرددو سمهم همر كمدام از شمهرهاي فموق پارس آباد،

درصد استو بدين ترتيب سهم اين پنج شهر از كاالهماي حممل شمده از 1/0و 1/0، 1/1، 1/10

درصد كاالي حمل شده ازاين پنج شهر استو نكته قابل توجه دراين مورد  1/11شهر بيله سوار 

درصمد كمل كماالي  2/82نسبت بسيار باالي دريافت كاالي شهر اردبيل ازاين شهر اسمت كمه 

صادر از اين شهر را دريافت مي كند در صورتي كه سهم شهر پمارس آبماد كمه در نزديمك آن 

درصمد كماالي  1/11عه شهر اردبيمل و جعفرآبماد درصد مي باشدو مجمو 1/1واقع است صرفاً 

 صادره از اين شهر را دريافت مي نمايد كه نشانگر پيوند قوي اردبيل با اين شهر استو

شهر پارس آباد در صدور كاال در رتبه چهارم شهرها و مكانهاي استان اردبيل قرارداردو  

مشگين شهر، جعفرآباد و پارس اردبيل،كاالي صادره ازا ين شهر دررتبه اول تا پنجم به بيله سوار،

و  درصد از كل بمار  1/5، 1/5، 1/12، 5/11آباد حمل شده استو سهم اين پنج شهر، به ترتيب

كاالهاي صمادر از شمهر پمارس آبماد را دريافمت  1/81حمل شده از شهر پارس آباد است كه 

گرفته كه سهم آن كمي بميش از نمايندوبيله سوار در رتبه اول اين دريافت كنندگان كاال قرار مي

 شهر اردبيل استو

درصمد از كمل  1/2بوران عليا، در رتبه پنجم در صدور كاال قرار گرفتهو سهم اين مكان  

وزن صدور كاال از شهرها و مكانهاي استان اردبيل استو عمده صادرات از اين مكان مواد معدني 

ين شهر ، نير و اردبيل در دريافمت كماال و ساختماني استو شهرهاي پارس آباد، بيله سوار، مشگ

ازاين مكان در رتبه هاي اول تا پنجم قرار دارندو سمهم همر كمدام از شمهرهاي فموق از كماالي 

درصد استو جمع ميزان بمار دريمافتي توسمط  6و 6/6، 2/1، 15، 1/62دريافت شده به ترتيب 

 درصد از بار حمل شده از اين مكان استو 2/12اين پنج شهر 

ين شهر در ارسال كاال در رتبه ششم قرار گرفته استو  سهم اين شمهر در صمدور مشگ 

درصد از كل كاالي شهرها و مكانهاي استان به ساير شهرها و مكانهاي استان استو بار  1/2كاال 
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صادره از اين شهر به ترتيب به شهرهاي اردبيل، پارس آباد، جعفرآباد، اردبيمل، خلخمال و بيلمه 

درصد از كل كاالهماي  5و  2/2، 2/10، 22، 6/66رددو اين شهرها به ترتيب با گسوار حمل مي

درصد از بارهاي صمادر از شمهر  1/16صادره از اين شهر در رتبه هاي اول تا پنجم قرار دارندو 

  مشكين شهر به اين پنج شهر وارد مي گرددو

مكانهاي استان در درصد از كل كاالهاي صادره از شهرها و  22/1شهر خلخال با ارسال  

رتبه هفتم قرار گرفته استو بار صادره از اين شهر به شهرهاي استان بمه ترتيمب بمه شمهرهاي 

اردبيل، بيله سوار، هشتيجن، مشگين شهر و پارس آبماد وارد ممي گمرددو سمهم ايمن شمهرها از 

 درصمد از بارهماي صمادره از ايمن شمهر اسمتو 2/1و  8/1، 1/2، 6/10دريافت بار به ترتيب 

درصد از كاالي صادره از اين شهر به پنج شهر فوق وارد مي گرددو سمهم بماالي  5/12مجموعاً 

شهر ا ردبيل نشانگر پيوند قوي خلخال با شهر اردبيل مي باشدو سهم و رتبه شمهر هشمتچين در 

 نسبت دريافت كاال به واسطه نزديكي اين دو شهر استو

االهاي صادره از شهرها و مكانهاي اسمتان درصد از كل ك 12/1شهر اصالندوز با ارسال  

 در رتبه هشتم قرار گرفته استو

 ،آباداسالم،بار صادره از اين شهر به ترتيب به شهرهاي پارس آباد، بيله سوار، جعفرآباد  

، 1/12، 2/11، 2/15پارس آباد و شهر اردبيل استو نسبت بار صادره به اين شهرها به ترتيمب 

درصد از كاالهماي صمادره از  5/11سهم اين پنج مكان و شهر مجموعاً درصد استو 5/0و  1/1

اين شهر به كل شهرها و مكانهاي استان استو نسبت باالي شهر پمارس آبماد در دريافمت كماال 

نشانگر پيوند قوي اصالندوز با پارس آباد استو ساير شمهرها و مكانهماي اسمتان داراي سمهمي 

آنها اجتناب مي گرددو ميزان تبادل كاال بمين شمهرها و  كمتر از يك درصد است، كه از توصيف

 ( ارائه گرديده استو1-22مكانهاي مختلف استان درجدول شماره )

شهر و مكان اصلي صادر كننمده كماال و مكانهما وشمهرهائي كمه در  2با توجه به ارتباط  

تنظيم  (،1-21)ماره شهر در رتبه اول تا پنجم دريافت كاال قرار دارندو جدول ش 2هركدام از اين 

ها دورن استان اسمتو نسمبت هما و مكان شده كه به خوبي نشانگر پيوند ارتباط كاالئي شهرها و

ارقام مندرج دراين جدول قدرت و جهت پيوندها را بيان مي نمايدو به طمور خالصمه ممي تموان 

ادره از درصمد كاالهماي صم 11/15شهر و مكان، شهرها و مكانهائي هستندكه  2اظهار كرد كه 

شهر و مكان دريافت كنندگان اصلي كماال بموده  11شهرها و مكانهاي استان به آنها حمل شده و

درصد از كل كاالي دريافتي شمهرها و مكانهمايي اسمتان ممي باشمندو  12/85كه دريافت كننده 

 شهر و مكان دريافت كننده اصلي عبارتند از :11شهرهاي دريافت كننده كاال در ميان 

درصمد از كاالهما،  62/11درصد از كاالها ، پارس آباد با دريافمت  1/15با سهماردبيل  

 12/5درصد، جعفرآباد با سهم  10بيله سوار با سهم درصد از كاالها، 2/12مشكين شهر با سهم 
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درصمد،  28/1هشتجين با سهم درصد، 21/1درصد ، خلخال با سهم  81/1درصد، نمين با سهم 

درصد و اسالم آباد پمارس آااد بما سمهم  61/0هشتجين با سهم رصد،د 11/0اصالندوز با سهم 

 درصد دررتبه هاي اول تا يازدهم دريافت كاال قرار دارندو 1/0

 
 تركيب گروه كاالئي حمل شده از شهرها و مكانهاي اصلي استان: 1-0-1-3-1

دالت ، نشمانگر نموع مبماتركيب  گروه كاالئي صادره از شهرها و مكانهاي اصملي استان، 

نيازهاي شهرهاي دريافت كننده سطح تكنولو ي در استان استو كاالهاي خام و فمرآوري نشمده 

كه به نيازهاي اصلي و پايه اي پاسخ مي دهند، نشانگر سطح تكنولو ي پمايين و ممواد پروسمس 

 شده و صنعتي نشانگر حد پيشرفت نيازهاي صنعتي استان مي باشدو

توليد ارائه گرديده است،(، 1-26)شهرها در جدول شماره تركيب گروه كاالئي صادره از  

گروه كاالئي صادره از شهر اردبيل حاكي است كه بيشترين بار صادره از اين شهر مواد شميميايي 

درصد از بار صادره ازاين شهر استو گروه كاالي كشاورزي، دامي غمذايي  2/12بوده كه معادل 

ا به خود اختصاص داده كه در رتبه دوم بار صادره قرار درصد از بار صادره از اين شهر ر 5/11

درصد از كمل بمار صمادره و  گمروه  8/25داردو گروه كاالي ساختماني و معدني در رتبه سوم با 

خرده بار ضايعات متفرقمه و منسموجات و كاالي ماشين آالت و قطعات يدكي، محصوالت سبك،

در رتبه هاي بعدي واقع شده اندو همانطور  درصد 02/0و  1/0،  1/0، 6/2پوشاك با سهم هاي 

اردبيمل، بيلمه سموار و كه قبالً ذكر شدو اين بار به ترتيب به شهرهاي مشگين شهر، پمارس آباد،

  درصد كاالهاي صادره از اين شهر استو 28جعفرآباد حمل شده استو سهم اين پنج شهر 

تماني و معدني استو بار حمل كارخانه سيمان اردبيل صرفاً صادر كننده گروه كاالي ساخ 

ه ترتيب به شهرهاي اردبيل، پارس آباد، مشگين شهر ، نمين و خلخال حمل شده،از اين كارخانه ب

 گرددومي

درصد كاالي حمل شده از شهر بيله سوار به گروه كماالي كشماورزي ، داممي و  21/11 

مشمگين شمهر و رس آباد،جعفرآبماد ، پماغذايي تعلق داردو كه به ترتيمب بمه شمهرهاي اردبيل،

درصد از كل كاالي صادره  1/11اصالندوز حمل مي گرددو سهم شهر اردبيل و جعفرآباد اردبيل

 از شهر بيله سوار استو

كاالهاي صادره از شهر پارس آباد در رتبه اول شمامل گمروه كماالي كشماورزي داممي،  

سوم مواد شيميايي اسمتو سمهم  غذايي  دررتبه دوم، گروه كاالهاي ساختماني و معدني و دررتبه

 1/15درصد استو سهم اين سه گمروه كماال مجموعماً  2/21و  1/21، 1/68هركدام به ترتيب 

درصد از كاالصادره از اين شهر استو گروه كاالي منسوجات  چرم و پوشماك ، ماشمين آالت و 

 درصد وزن كاال در رتبه هاي بعدي قرا ردارندو 1/1و  1/2قطعات يدكي با 
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اردبيل، مشمگين شمهر، الي حمل شده ازاين شهر به ترتيب به شمهرهاي بيلمه سموار،كا 

 باد حمل مي شودوجعفرآباد و پارس آ

درصد از كاالهاي حمل شده از بوران عليا به گروه كماالي سماختماني ومعمدني و  2/81 

قطعمات درصد به گروه كاالي كشاورزي ، دامي و غذايي تعلق داردو سهم ماشين آالت و  8/11

درصد كاالهاي صادره از اين مكان استو كاالي صادره از اين مكمان بمه  1/1يدكي از اين مكان 

 مشگين شهر ، نير و اردبيل حمل مي گرددوشهرهاي پارس آباد ، بيله سوار،

درصمد از كمل كاالهماي حممل شمده شمامل گمروه كماالي  1/85از شهر مشگين شهر  

ه گروه كاالي ساختماني و معدني تعلمق داردو سمهم گمروه درصد ب 5/2غذايي و كشاورزي دامي،

و محصموالت سمبك  2/1، گروه كاالي ماشين آالت و قطعمات يمدكي 1/1كاالي مواد شيميايي 

جعفرآباد اردبيمل، خلخمال و بيلمه سموار دريافمت پارس آباد،دصد استو شهرهاي اردبيل ، 1/1

  كنندگان اصلي كاال از اين شهر هستندو

از كاالي صادره از استان شا مل گروه كماالي كشماورزي ، داممي، غمذايي  درصد 1/82 

درصمد كاغمذ و  2درصد ماشين آالت و قطعمات يمدكي و  1/2درصد مواد شيميايي و  5/10و

 چوب استو

 هشتجين،درصد كاالهاي اين شهر به شهر اردبيل وارد شده و شهرهاي بيله سوار، 6/10 

 هاي بعدي ورود كاالي اين شهر قرار دارندو مشگين شهر و پارس آباد در رتبه

 2/2درصد كاالهاي صادره از اصالندوز به گمروه كماالي سماختماني و معمدني و  6/12 

 درصد آن به ماشين آالت و قطعات يدكي تعلق دارندو

ر و شمهرهاي بيلمه سموار ، شهر پمارس آبماد دريافمت كننمده اصملي كماالي ايمن شمه 

 آباد و شهر اردبيل در رتبه هاي بعدي دريافت كاال قرار دارندواسالم آباد پارس ،جعفرآباد
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سرعين 464 20

كوثر 347 24

هير 76 69 20

شورگل 121

تازه كند انگوت 19 54 46

گوكٌ تپه  99

كنگرلو 36 10 17 7 9

نوجه ده  27

كوراييم 58

خشكه رود 39

شام اسبي 20 15

ساميان 5 10

حور اردبيل 24
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فوالدلو 16

قشالق دشت 3 5
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1 2 3 4 5

پارس آباد

جدول )22-1(: ميزان تبادل كاال در شهرهاي استان اردبيل

نام شهر مبداء

شهر مقصد

جمع كل

اهميتدرجه

شرح

بوران عليا

مشگين شهر

خلخال

اصالندوز

اردبيل

كارخانه سيمان اردبيل

بيله سوار
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ه تن درصد

تن 164 93 24 1029 430 365 1322 5 40 6 487 185 7055 801 18273 43 20 55 514 359 16 15 105465 12 19592 1084 12248 1569 828 472005 42.6

درصد 0.0 0.03 0.02 0.01 0.2 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.001 0.008 0.001 0.1 0.04 1.5 0.2 0.0 3.9 0.009 0.004 0.012 0.109 0.08 0.003 0.003 22.3 0.003 4.2 0.0 0.2 0.0 2.6 0.3 0.2 100

تن 31 2953 23 1965 7882 930 304 14488 176 929 24 26927 20355 10 23 5381 2296 1649 340477 30.7

درصد 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7.9 0 6.0 0 0 0 2 1 0 100

تن 110 1 15 79436 7.2

درصد 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100

تن 50 1427 252 68 153 96 60 408 41 2106 4 2311 94 155 373 4369 1115 297 227 57 77373 7.0

درصد 0.1 1.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.5 0.1 0.0 2.7 0.0 3.0 0.1 0.2 0.5 0.0 0.0 5.6 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.1 100

تن 20 6 2054 5 1329 34 30488 2.7

درصد 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 0.1 100

تن 31 34 10 3 112 1 5 4 506 98 73 23817 2.1

درصد 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0.04 0.01 0 0.5 0 0.004 0 0.02 0 0 0.017 2.1 0 0.4 0 0 0 0 0 0 100

تن 119 142 280 9 120 335 19087 1.72

درصد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0.04 0 0 0 0.6 1.8 0 100

تن 48 3 6 3 24 18490 1.67

درصد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0.02 0 0 0 0 0.1 0 100

انجيرلو 39 758 33 9904 0.9

جعفرآباد اردبيل 58 43 7820 0.7

گرمي 30 14 8 5860 0.53

رضي 24 20 2 2 3 23 27 5399 0.49

نمين 85 21 101 180 955 152 31 4516 0.4

انگوت 25 96 2 183 3 100 14 3862 0.3

نير 8 32 5 445 18 203 56 10 32 2321 0.2

مرادلو 1552 0.14

صلوات 8 948 0.09

قره آغاج پايين 18 5 6 10 38 57 41 24 885 0.08

بودااللو 24 24 124 32 867 0.08

الهرود 2 5 10 20 33 720 0.06

آب بيگلو 688 0.06

فخرآباد 629 0.06

سرعين 23 20 20 547 0.05

كوثر 20 20 20 24 455 0.04

هير 24 20 209 0.02

شورگل 121 0.011

تازه كند انگوت 118 0.011

گوكٌ تپه اردبيل 99 0.009

كنگرلو 2 81 0.007

نوجه ده اردبيل 52 79 0.007

كوراييم 58 0.005

خشكه رود اردبيل 39 0.004

شام اسبي 35 0.0032

ساميان 3 8 2 5 33 0.0029

حور اردبيل 24 0.0022

كلور 24 24 0.0022

فوالدلو 16 0.0014

قشالق دشت 5 13 0.0011

ارجق 10 10 0.0009

سردابه 10 10 0.0009

تن 50 1617 144 55 3982 682 365 68 1576 32 15 136 6 2453 269 16126 1916 304 35558 223 2332 156 1650 784 16 19 140923 12 42552 10 1135 23 19843 4575 2669 1109116 100

درصد 0.005 0.15 0.01 0.005 0.36 0.1 0.03 0.01 0.14 0.003 0.001 0.01 0.001 0.22 0.02 1.45 0.2 0.03 3.206 0.02 0.21 0.01 0.1 0.1 0.001 0.002 12.71 0.0011 3.837 0.0009 0.1 0.002 1.789 0.41 0.24 100

پارس آباد

جدول )22-1(: ميزان تبادل كاال در شهرهاي استان اردبيل

نام شهر مبداء

شهر مقصد جمع كل

جمع كل

شرح

بوران عليا

مشگين شهر

خلخال

اصالندوز

اردبيل

كارخانه سيمان اردبيل

بيله سوار



اردبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 111

شرح

ل
دبي

ار

اد
 آب

س
ار

د پ
آبا

م 
ال

اس

وز
ند

ال
ص

ا

وار
 س

له
بي

اد
 آب

س
ار

پ

اد
رآب

عف
ج

ال
لخ

خ

هر
 ش

ن
گي

ش
م

ن
مي

ن

ير
ن

ن
جي

شت
ه

تن درصد تن درصد

تن 67929 65 6752 57803 103909 33425 15562 105465 19592 12248 1569 424318 44.4 472005 42.6

درصد 14.4 0.014 1.4 12.2 22.0 7.1 3.3 22.3 4.2 2.6 0.3 90

تن 176850 646 2508 8925 32789 1932 16341 26927 20355 5381 2296 294950 30.9 340477 30.7

درصد 51.9 0 1 3 9.6 1 4.8 7.9 6.0 2 1 87

تن 65709 62 41 4817 8681 110 1 15 79436 8.3 79436 7.2

درصد 82.7 0.0 0.1 0.1 6.1 10.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 100

تن 25432 137 1092 25925 3062 3917 846 4369 1115 297 227 66418 7.0 77373 7.0

درصد 32.9 0.2 1.4 33.5 4.0 5.1 1.1 5.6 1.4 0.4 0.3 86

تن 1231 10683 14355 72 23 2054 5 1329 29752 3.1 30488 2.7

درصد 4.0 0.0 0.0 35.0 47.1 0.2 0.1 6.7 0.0 4.4 0.0 98

تن 10567 208 1200 6420 2549 1709 506 98 73 23330 2.4 23817 2.1

درصد 44.4 0 0.9 5.0 27.0 10.7 7.2 2.1 0.4 0 0 98

تن 17246 503 233 3 46 280 9 120 335 18775 2.0 19087 1.72

درصد 90.4 0 0 2.6 1.2 0.02 0.2 1.5 0.04 0.6 1.8 98

تن 87 243 8 3649 12139 2282 6 3 24 18440 1.9 18490 1.67

درصد 0.5 1.3 0.04 19.7 65.7 12.3 0 0.03 0.02 0 0.1 100

تن 365051 1091 10629 108729 177725 52861 34526 139717 41177 19462 4451 955419 100.0 1061174.9

درصد 34.4 0.1 1.0 10.2 16.7 5.0 3.3 13.2 3.9 1.8 0.4 90.0

تن 395385 1091 10678 110749 182074 56835 35628 140923 42552 19843 4575 1000334 1109116 96

درصد 35.6 0.10 0.96 10.0 16.4 5.1 3.2 12.7 3.8 1.8 0.4 90.2

1 2 3 4 5

جمع هفت نقطه مهم

جمع كل

درجه اهميت

بوران عليا

مشگين شهر

خلخال

اصالندوز

اردبيل

كارخانه سيمان اردبيل

بيله سوار

پارس آباد

جدول )23-1(: ميزان تبادل كاال در هفت نقطه مهم  استان اردبيل در داخل استان ) واحد: تن(

نام شهر مبداء

جمع كل هفت نقطه مهم جمع كل
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نام شهر مبداء شرح

خرده بار 

ضايعات متفرقه ساختماني ومعدني فلزي كاغذوچوب كشاورزى دامي غذايي

ماشين االت 

وقطعات يدكي محصوالت سبك

منسوجات چرم

موادشيميايي وپوشاك جمع كل

تن 562 121846 6786 688 148507 11290 4184 88 178055 472005

درصد 0.1 25.8 1.4 0.1 31.5 2.4 0.9 0.02 37.7 100

تن 0 340477 0 0 0 0 0 0 0 340477

درصد 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100

تن 6 57 1 3 79242 105 14 6 2 79436

درصد 0.01 0.07 0.001 0.004 99.76 0.13 0.02 0.01 0.003 100

تن 239 20553 161 66 37250 824 265 1596 16420 77373

درصد 0.3 26.6 0.2 0.1 48.1 1.1 0.3 2.1 21.2 100

تن 37 24913 3 20 5116 322 58 0 20 30488

درصد 0.1 81.7 0.01 0.1 16.8 1.1 0.2 0.0 0.1 100

تن 95 587 97 1731 20309 275 270 13 443 23817

درصد 0.4 2.5 0.4 7.3 85.3 1.2 1.1 0.1 1.9 100

تن 133 35 96 377 15758 496 170 19 2005 19087

درصد 0.7 0.2 0.5 2.0 82.6 2.6 0.9 0.1 10.5 100

تن 0 18018 0 0 42 411 19 0 0 18490

درصد 0.0 97.4 0.0 0.0 0.2 2.2 0.1 0.0 0.0 100

1072 526487 7142 2884 306224 13721 4979 1722 196945 1061175

اصالندوز

جمع كل

پارس آباد

بوران عليا

مشگين شهر

خلخال

جدول )24-1(: ميزان بار حمل شده از هفت نقطه مهم استان اردبيل به ساير شهرهاي استان بر حسب گروه كاال )واحد: تن(

اردبيل

كارخانه سيمان اردبيل

بيله سوار
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 : تبادل كاال از گمركات استان اردبيل0-1-3-1

كاال و بار جابجا شده از گمركات استان اردبيل شامل گمرك بيله سوار و اردبيل در پنج 

ترانزيمت داخلمي گروه واردات قطعي، صادرات قطعي ، صادرات چممداني، ترانزيمت خمارجي و 

و  1185و 1186و بار جابجا شده از گمركات استان طي سما لهماي  صورت مي گيردو ميزان كاال

 مورد بررسي قرار گرفته استو 1181

كل كاالهماي مبادلمه شمده ( حجم 1-25براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره )

معممممادل  )1181)شممممامل صممممادره و و ارده( از گمركممممات اسممممتان اردبيممممل در سممممال 

 6/11درصمد بمه واردات قطعمي كماال،  1/10كيلوگرم بوده استو از اين ميمزان (215120151

درصد به ترانزيت خارجي و  1/51درصد به صادرات چمداني و  1/1درصد به صادرات قطعي، 

درصمد بمه ترانزيمت  1/1درصد به ترانزيت خارجي و  1/51درصد به صادرات چمداني ،  1/1

 ته استوداخلي اختصاص داش

 16622122درصمد ) 11از مجموع كاالهاي مبادله شده در گمركمات اسمتان اردبيمل 

كيلوگرم( مربوط به گمرك بيلمه  180168281درصد) 86كيلوگرم( متعلق به گمرك اردبيل و 

سوار بوده استو نسبت جابجايي كاال در اين دو گمرك براساس موضوع جابجايي كاال درجمدول 

 ه استوارايه شد(1-21شماره)

 111161162بمه  1185ميزان كاالي جابجا شده از طريمق گمركمات اسمتان در سمال 

درصد سهم  5/21درصد سهم ترانزيت خارجي، 1/52كيلوگرم افزايش يافته استو ازاين ميزان 

درصد  1درصد سهم ترانزيت داخلي و   2/1درصد سهم واردات مقطعي،  6/15صادرات قطعي، 

 62506511استو از مجموع كل كاال جابجا شده در استان اردبيمل  سهم صادرات چمداني بوده

درصمد  8/81كيلوگرم معادل  111111561درصد از گمرك اردبيل و   2/11كيلوگرم معادل 

 از گمرك بيله سوار جابجا شده استو

كيلموگرم  152288221، حجم كاالي جابجا شده از گمركات اسمتان بمه 1181در سال  

درصمد بمه صمادرات  5/11درصد به ترانزيت خمارجي،  6/58اين ميزان  كاهش يافته استو از

درصد به صمادرات  1/1درصد به ترانزيت داخلي و  8/1درصد به واردات قطعي،  2/11قطعي، 

 12655181جابجا شمده در گمركمات اسمتان چمداني اختصاص داشته استو از مجموع كاالي 

درصمد از  21/10كيلوگرم معادل  11181281درصد از گمرك اردبيل و  2/1كيلوگرم معادل 

 گمرك بيله سوار جابجا شده استو

همانگونه كه اشاره شد طي سالهاي مورد بررسي بخشي از كاالي جابجا شده در گمركات استان  

به كاالهاي وارداتي و صادراتي قطعي اختصاص داشته استو اين كاالها طي سمالهاي ممورد بررسمي بمه 

 ( موردبررسي قرار گرفته اندو1-28و 1-22جداول) ده كااليي به شرخقلم يا گروه عم 1تفكيك 
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19.2 67633624 15.5 49455850 56.0 18177774 15.4 55613337 12.2 38275438 36.5 17337899 10.9 23510092 4.6 8393113 43.9 15116979 واردات قطعی

19.5 68614732 17.0 54339400 44.0 14275332 29.5 106609332 24.4 76446258 63.5 30163074 31.4 67621059 26.7 48315361 56.1 19305698 صادرات قطعی

1.1 3734923 1.2 3734923 0.0 0 1.0 3696800 1.2 3696800 0.0 0 1.3 2798611 1.5 2798611 0.0 0 صادرات چمدانی

58.5 206126907 64.4 206126907 0.0 0 52.3 189022343 60.3 189022343 0.0 0 53.3 114804693 63.4 114804693 0.0 0 ترانزیت خارجی

1.8 6178085 1.9 6175810 0.0 2275 1.7 6199330 2.0 6195710 0.0 3620 3.1 6636498 3.7 6636498 0.0 0 ترانزیت داخلی

100.0 352288271 100.0 319832890 100.0 32455381 100.0 361141142 100.0 313636549 100.0 47504593 100.0 215370953 100.0 180948276 100.0 34422677 جمع کل کاال
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100.0 67633624 73.12 49455850 26.9 18177774 100.0 55613337 68.8 38275438 31.2 17337899 100.0 23510092 35.7 8393113 64.3 15116979 واردات قطعی

100.0 68614732 79.19 54339400 20.8 14275332 100.0 106609332 71.7 76446258 28.3 30163074 100.0 67621059 71.5 48315361 28.5 19305698 صادرات قطعی

100.0 3734923 100.00 3734923 0.0 0 100.0 3696800 100.0 3696800 0.0 0 100.0 2798611 100.0 2798611 0.0 0 صادرات چمدانی

100.0 206126907 100.00 206126907 0.0 0 100.0 189022343 100.0 189022343 0.0 0 100.0 114804693 100.0 114804693 0.0 0 ترانزیت خارجی

100.0 6178085 99.96 6175810 0.04 2275 100.0 6199330 99.9 6195710 0.1 3620 100.0 6636498 100.0 6636498 0.0 0 ترانزیت داخلی

100.0 352288271 90.79 319832890 9.2 32455381 100 361141142 86.8 313636549 13.2 47504593 100.0 215370953 84.0 180948276 16.0 34422677 جمع کل کاال

گمرک اردبیل جمع گمرک بیله سوار جمعگمرک اردبیل گمرک بیله سوار گمرک اردبیل جمع

1384

1386 1385 1384

جمع جمع گمرک بیله سوارگمرک اردبیل

1386 1385

موضوع

موضوع

جدول  ) 25-1 ( : میزان کاالی وارد شده و صادر شده از گمرکات استان اردبیل طی سالهای 1384 و 1385 و 1386

جدول  ) 26-1 ( : میزان  و نسبت کاالی وارد شده و صادر شده از گمرکات استان اردبیل طی سالهای 1384 و 1385 و 1386

گمرک بیله سوار

گمرک بیله سوارگمرک اردبیل جمعگمرک بیله سوارگمرک اردبیل
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درصد وزن )تن( گروه كااليي

2783.8 16436.5 خرده بار و ضايعات متفرقه

5023.9 29662.2 ساختماني و معدني

152.5 900.5 قلزي

234.3 1383.6 كاغذ و چوب

2796.5 16511.0 كشاورزي- دامي -غذايي 

100.0 590.4 ماشين آالت و قطعات يدكي

357.3 2109.3 منسوجات چرم و پوشاك

173.0 1021.2 مواد شيميايي

11621.3 68614.7 جمع  كل

درصد وزن )تن( گروه كااليي

131.9 3140.7 خرده بار و ضايعات متفرقه

0.6 13.8 ساختماني و معدني

37.8 900.0 فلزي

329.6 7847.9 كاغذ و چوب

2119.2 50461.1 كشاورزي- دامي -غذايي 

100.0 2381.1 ماشين آالت و قطعات يدكي

56.4 1342.8 منسوجات چرم و پوشاك

64.9 1546.1 مواد شيميايي

2840.4 67633.6 جمع  كل

جدول)  27-1  (:  صادرات قطعي گمركات استان اردبيل 

بر اساس گروه كااليي دردوازده ماهه سال 1386

جدول )   28-1  (: واردات قطعي گمركات استان اردبيل 

بر اساس گروه كااليي دردوازده ماهه سال 1386
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 : پيوندهاي توليدي2-3-1

 

فعاليتهماي بخمش  با توجه به موقعيت اسمتان اردبيمل و ويژگيهماي اقتصمادي ايمن اسمتان،

داممداري و  كشاورزي عمده ترين نقش را در ساختار توليد استان برعهده دارندو زراعمت، باغمداري،

زنبورداري عمده ترين فعاليت هاي بخش كشاورزي در اين استان به شمار مي آيندو توليدات مربوط 

به هريك از بخش هاي عمده كشاورزي نيازمند يكسري نهاده هستند كه اين نهاده هما يما از داخمل 

نجام اممور استان و يا از خارج استان تهيه مي شوندو در واقع نياز به تهيه نهاده هاي كشاورزي براي ا

كشاورزي باعث شده است تا بين مراكز عمده كشاورزي و مراكز عرضه نهاده پيوندهاي هدفمنمدي 

 بوجود آيدو عمده ترين پيوندهاي توليدي موجود استان با درون و بيرون به شرخ زير استو

 
 : نهاده هاي توليدي ارسال شده از ساير استانها به استان اردبيل1-2-3-1

يدي برون استاني شامل دو بخش واردات نهاده هاي توليدي از خارج اسمتان و پيوندهاي تول 

 صادرات نهاده هاي توليدي از استان به خارج از آن مي شودو

واردات نهاده هاي توليدي از ساير استان هاي كشور به اسمتان اردبيمل براسماس اطالعمات  

اده شمامل انمواع سمموم، كمود و تن نهم 121121( در مجموع 1-1/28ارايه شده در جدول شماره) 

مايحتاج زنبورداري ، باغداري، دامداري، زراعت، شيالت، طيور وارد استان شمده اسمتو از مجمموع 

تن  مربوط به انواع كود بوده استو واردات انواع علوفه نيز  112668نهاده هاي وارد شده به استان 

اردات نهماده هماي اسمتان را بمه خمود تن  با قرار گرفتن در رتبه سوم بيشترين حجمم و 20101با 

تن  از كل نهاده هاي وارد شمده در جايگماه  16151اختصاص داده استو ماشين آالت كشاورزي با 

سوم قرار گرفته اندو نهاده هاي مربوط به گروه شيالت با يك تن و نهاده هاي مربوط به مرغ پماك 

 ه خود اختصاص داده اندوتن كمترين ميزان واردات نهاده هاي استان را ب 1كني با 

( بيشترين ميزان واردات نهاده هاي 1-1/28براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره ) 

تمن نهماده  121121بخش كشاورزي از استان هرمزگان به استان اردبيل وارد شده اندو از مجمموع 

استان هرمزگان بمه  درصد از كل نهاده هاي وارداتي از  1/25تن معادل  6511وارد شده به استان 

درصد در رتبه دوم،  1/12تن معادل  11521استان اردبيل وارد شده اندو استان خوزستان با ارسال 

درصد در رتبه سوم و استان خراسان شمالي بما  1/11تن معادل  26120استان آذربايجان شرقي با 

ي به استان اردبيمل درصد در رتبه چهارم ارسال نهاده هاي بخش كشاورز 1/11تن معادل  21611

 قرار گرفته استو
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براساس اطالعات ارايه شده در جدول مذكور ميزان واردات و سهم هريك از اسمتان هماي  

 كشور در ارسال نهاده ها به استان اردبيل به شرخ زير استو

تمن نهماده از اسمتانهاي تهمران، مازنمدران، فمارس،  1011در گروه انواع سموم كشماورزي  

گلستان، همدان، سممنان و كردسمتان وارد اسمتان ي، خراسان رضوي، مركزي، قزوين،آذربايجان غرب

درصد از مجموع نهماده هماي وارداتمي بيشمترين  1/52اردبيل شده استو استان تهران با اختصاص 

 سهم را در ارسال سموم كشاوزري به استان تهران داشته استو

تان را بمه خمود اختصماص داده انمدو از گروه انواع كود بيشترين حجم واردات نهاده اي اسم 

تن به اين گروه اختصاص داشته استو به جز اسمتانهاي   112668مجموع واردات نهاده هاي استان 

چهارمحال و بختياري ، كرمان، ايالم و بوشهر از تمامي استان هاي ديگر كشور اين گمروه نهماده بمه 

درصمد از مجمموع انمواع كمود  1/16صماص استان اردبيل ارسال شده استو استان هرمزگان با اخت

 ارسال شده به استان اردبيل  جايگاه نخست را به خود اختصاص داده استو

تمن نهماده و از اسمتانهاي آذربايجمان شمرقي، تهمران،  221در رده فعاليت هاي زنبورداري  

ده استو اسمتان گيالن ، همدان و اصفهان نهاده به استان اردبيل ارسال شمازندران، آذربايجان غربي،

درصد از حجم نهاده هاي مربوط به زنبورداري بيشمترين صمادرات را بمه  8/16گيالن با اختصاص 

 استان اردبيل داشته استو

تمن نهماده از اسمتان هماي تهمران ، مازنمدران،  201در گروه باغ )انمواع درخمت و نهمال(  

اردبيل وارد شده است كه اسمتان  آذربايجان غربي، خراسان رضوي، قزوين و اصفهان نهاده به استان

درصمد بيشمترين ميمزان ارسمال  6/11درصد و استان آذربايجان غربي با  1/51تهران با اختصاص 

 نهاده هاي گروه باغ را دارا بوده اندو

در گروه نهاده هاي دام )انمواع علوفمه( بمه جمز اسمتان هماي خراسمان شممالي، سيسمتان و  

تن نهماده بمه اسمتان  20101جنوبي ساير استانهاي كشور معادل  بلوچستان، ايالم، بوشهر و خراسان

درصمد از كمل علوفمه هماي ارسمالي مقمام  5/16اردبيل ارسال نموده اندو استان مازندران با ارسال 

 نخست را به خود اختصاص داده استو

 تن از استان تهران بوده استو 12در گروه لوازم دامداري كليه واردات استان معادل  

 2/16تمن بمذر وارد شمده بمه اسمتان  1016گروه زراعت و تامين انواع بذر از مجموع در  

درصد به استان گلستان اختصاص داشته استو دراين گروه به جز استان هاي هرمزگان، خوزسمتان، 
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خراسان شمالي، فارس، قزوين ، سيستان و بلوچستان ، يزد، سمنان، كرمان و بوشهر ساير اسمتان هما   

 ده اين نوع نهاده ها به استان بوده اندوارسال كنن

در گروه شيالت ) لوازم ماهيگيري( كليه واردات شامل يك تمن بموده اسمت كمه از اسمتان  

 مازندران صورت گرفته استو

در گروه طيور شامل انواع دان به جز استان هماي هرمزگمان، خراسمان شممالي، مازنمدران،  

، يزد، سمنان، چهارمحال و بختيماري، كرممان، لرسمتان، همدانخراسان رضوي، سيستان و بلوچستان،

تن نهاده به استان اردبيل ارسال  5150ايالم، بوشهر و خراسان جنوبي ساير استان هاي كشور معادل 

درصد از مجموع نهاده هاي اين گروه مقام نخست را بمه خمود  51نموده اندو استان تهران با ارسال 

 اختصاص داده استو

ر  و ارسال جوجه يكروزه ارسال نهاده از اسمتانهاي آذربايجمان شمرقي، تهمران، در گروه طيو 

مازندران، آذربايجان غربي ، گيالن، مركزي، قزوين ، گلستان و زنجان صورت گرفتمه اسمتو از ايمن 

درصمد بيشمترين  11تن نهاده وارد استان شده است كه استان زنجان بما  151استان ها در مجموع 

 خود اختصاص داده استو حجم ارسال را به

تن بوده است كه از  1در گروه طيور )مرغ پاكني( مجموع نهاده ارسال شده به استان معادل 

 استان خراسان رضوي صورت گرفته استو

تهران، تمن نهماده از اسمتان هماي آذربايجمان شمرقي، 122در گروه طيور )لوازم مرغداري(  

اردبيل ارسال شده استو از مجموع نهاده هاي ارسمالي مازندران، خراسان رضوي و زنجان به استان 

 درصد جايگاه نخست را داشته استو1/82استان تهران با ارسال 

در گروه وسايل و ماشين آالت كشاورزي به جز استان سيستان و بلوچستان ساير اسمتانهاي  

درصد  1/15ن گروه تن نهاده مربوط به اي 16151كشور به اردبيل نهاده ارسال كرده اندو از مجموع 

 از استان آذربايجان شرقي ارسال شده استو
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تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد تن درصد

اصفهان 5 0.6 112 0.1 0 0.0 87 2.9 7 0.9 1863 10.7 94 0.5 0 0.0 69 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 2238 1.3

ايالم 0 0.0 0 0.0 0 0.0 27 0.9 0 0.0 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 29 0.0

آذربايجان شرقي 2 0.3 14137 11.2 0 0.0 634 21.0 0 0.0 5465 31.5 3864 19.0 0 0.0 239 4.5 81 12.2 0 0.0 45 12.0 0 0.0 32 4.4 24499 13.8

آذربايجان غربي 53 6.1 3422 2.7 5 0.4 417 13.8 235 33.4 394 2.3 1039 5.1 0 0.0 119 2.2 115 17.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.6 5802 3.3

بوشهر 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 0.0

تهران 1 0.15 721 0.57 562 52.9 213 7.1 398 56.6 1422 8.2 1597 7.9 17 100.0 2996 56.0 98 14.9 0 0.0 306 82.3 0 0.0 20 2.7 8352 4.7

چهار محال و بختياري 0 0.0 0 0.0 0 0.0 50 1.7 0 0.0 40 0.2 125 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 215 0.1

خراسان جنوبي 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1 0 0.0 9 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 0.0

خراسان رضوي 0 0.00 2054 1.62 3 0.3 134 4.4 29 4.2 1711 9.9 26 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 100.0 4 1.1 0 0.0 0 0.0 3964 2.2

خراسان شمالي 0 0.0 23419 18.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 72 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 23491 13.3

خوزستان 669 76.2 29103 23.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 725 4.2 1070 5.3 0 0.0 7 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 31574 17.8

زنجان 0 0.0 608 0.5 0 0.0 41 1.4 0 0.0 313 1.8 20 0.1 0 0.0 106 2.0 125 19.0 0 0.0 16 4.3 0 0.0 0 0.0 1230 0.7

سمنان 0 0.00 0 0.00 43 4.0 0 0.0 0 0.0 12 0.1 21 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 76 0.0

سيستان و بلوچستان 0 0.0 1865 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1865 1.1

فارس 0 0.0 5984 4.7 15 1.5 0 0.0 0 0.0 616 3.5 72 0.4 0 0.0 7 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6695 3.8

قزوين 0 0.0 1031 0.8 214 20.1 0 0.0 11 1.5 59 0.3 198 1.0 0 0.0 222 4.1 16 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1751 0.988

قم 45 5.2 20 0.0 0 0.0 52 1.7 0 0.0 253 1.5 54 0.3 0 0.0 109 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 533 0.301

كردستان 20 2.3 133 0.1 12 1.1 142 4.7 0 0.0 68 0.4 3 0.0 0 0.0 181 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 559 0.315

كرمان 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 103 0.6 113 0.55 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 216 0.122

كرمانشاه 0 0.0 18 0.0 0 0.0 67 2.2 0 0.0 59 0.3 118 0.6 0 0.0 27 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 288 0.162

گلستان 59 6.73 0 0.00 23 2.1 1030 34.2 0 0.0 224 1.3 425 2.1 0 0.0 184 3.4 3 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1948 1.099

گيالن 15 1.75 4 0.00 0 0.0 0 0.0 0 0.0 735 4.2 3608 17.8 0 0.0 947 17.7 85 12.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 470 64.8 5866 3.310

لرستان 0 0.0 0 0.0 0 0.0 72 2.4 0 0.0 51 0.3 7 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 130 0.073

مازندران 0 0.0 25 0.0 62 5.8 3 0.1 24 3.4 341 2.0 7009 34.5 0 0.0 0 0.0 132 20.0 0 0.0 1 0.4 1 100.0 197 27.2 7795 4.398

مركزي 0 0.000 219 0.172 122 11.4 7 0.2 0 0.0 2359 13.6 15 0.07 0 0.0 139 2.6 5 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2865 1.616

هرمزگان 0 0.0 43421 34.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 25 0.14 530 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 43976 24.81

همدان 0 0.0 0 0.0 4 0.4 37 1.2 0 0.0 304 1.75 56 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 402 0.227

يزد 7 0.759 473 0.373 0 0.0 0 0.0 0 0.0 121 0.70 243 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 845 0.477

جمع كل 878 100 126771 100 1063 100 3014 100 703 100 17363 100 20309 100 17 100 5350 100 659 100 3 100 372 100 1 100 726 100 177231 100

جدول ) 28-1-1 (: نهاده هاي بخش كشاورزي ارسال شده از ساير استانهاي كشور به استان اردبيل

نام استان
انواع كود حيواني انواع كود شيميايي انواع سموم كشاورزي گروه زراعت )انواع بذر( گروه باغ )انواع درخت و نهال( وسابل و ماشين آالت كشاورزي گروه دام )انواع علوفه( گروه دام )لوازم دامداري( گروه شيالت )لوازم ماهيگيري( زنبورداري گروه طيور )انواع دان(جمع كل گروه طيور )جوجه يكروزه( گروه طيور )مرغ پاك كني( گروه طيور لوازم مرغداري(
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 : پيوندهاي مالي )پولي( سكونتگاههاي استان3-3-1

 

در نظريه پول، يكي از نقش هاي اصلي تعريف شده براي پول در نظامهاي اقتصادي ممدرن،  

از مبادالت اقتصادي بودن آن استو به بيان ديگر، درحال حاضر بخش بسيار بزرگي « وسيله مبادله»

به صورت پولي انجام شده و مبلغ معامله كاالها و خدمات، به وسيله پول و به اشكال مختلمف ، بمين 

خريدار و فروشنده رد و بدل مي شودو بنابراين ، مبالغ پول رد و بمدل شمده بمين فعماالن اقتصمادي 

بادالت بين آنها باشمدو هرچمه سكونتگاههاي مختلف مي تواند يكي از ابزارهاي اصلي تعيين ميزان م

اين مبلغ بيشتر ) يا كمتر( باشد، حجم مبادله اقتصادي بين سكونتگاهها بيشتر) ياكمتر( بوده و پيونمد 

 اقتصادي بين آنها قوي تر) يا ضعيف تر( مي باشدو

امروزه، بخش بسيار بزرگي از مبلغ مبادالت اقتصادي انجام شده از طريمق نقمل و انتقماالت  

ين طرفين مبادله رد و بدل مي شودو از اين رو، مبلغ انتقاالت بانكي بين سكونتگاههاي مختلف بانكي ب

آنها ممورد اسمتفاده يا پيوند اقتصادي( بيناز حجم مبادالت )« تقريبي قابل قبول»مي تواند به عنوان 

ري، سهم نسمبي افزايش تاثير عواملي مانند سهم نسبي مبادالت تهاتقرار گيردو ناگفته مشخص است،

اشمكال مبادالت نقدي) دست به دست(، قرارداشتن بانكهاي عامل طرفين مبادله دريمك سمكونتگاه ،

 ديگر عمليات بانكي وووو در نقل وانتقاالت بانكي، موجب كاهش دقت اين جايگزين مي شودو

گاههاي با توجه به مالحظات باال، در اين بند از گزارش از حجم انتقاالت بانكي بمين سمكونت 

مختلف براي تحليل شدت و جهت پيوند اقتصادي آنها با يكديگر استفاده مي شودو اين تحليل برپايه 

اطالعات دريافتي از مركز ملي آمايش در زمينه مبمالغ انتقماالت صمادره و وارده بانكهماي منتخمب 

ام مي شودو پيش كشاورزي، تجارت، ملت وووو( سكونتگاههاي استان انج)شامل بانكهاي ملي، صادرات،

 از انجام اين تحليل، توجه به نكات زير براي درك روشن تر از نتايج ارائه شده ضروري است:

اطالعات انتقاالت )صادره ، وارده( بين بانكي سكونتگاهها نشان مي دهمد كمه بخمش بسميار  

حلمي(و ايمن اممر بزرگي از اين انتقاالت بين بانكهاي فعال دريك سكونتگاه انجام مي شود) انتقاالت م

ناشي از آن است كه بخش قابل توجهي از نيازهاي ) مصرفي، سرمايه اي، واسطه اي، نيروي انسماني 

فعمال درهممان سمكونتگاه وووو( فعاالن اقتصادي هر سكونتگاه توسط عرضه كنندگان ) يا واسطه هاي(

سكونتگاهها حكم ممي كنمد تامين مي شودو ازاين رو، تحليل شفافتر و دقيقتر پيوندهاي اقتصادي بين 

كه انتقاالت بانكي انجام شده در ميان شعب بانكهاي واقع در داخل يك سكونتگاه از دايره محاسبات 

انتقاالت بين سكونتگاهي خارجي شود، زيرا اين انتقاالت ) انتقاالت محلمي( بمين سمكونتگاهها انجمام 

استان اردبيل، در سال مورد بررسي بالغ بر  شوندو براي مثال، كل مبلغ انتقاالت وارده به بانكهاينمي
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بين شمعب درصمد( 8/81همزار ميليمارد ريمال) 1/65هزار ميليارد ريال است كه از آن حمدود  51

  5بانكهاي واقع در هريك از سكونتگاههاي استان انتقال داده شده است)انتقاالت محلي( وتنها حمدود 

واقع در سكونتگاههاي مختلف استان)انتقاالت درون  آن بين بانكهايدرصد( 1/8هزار ميليارد ريال )

درصد( بين سمكونتگاههاي اسمتان بما سمكونتگاههاي سماير  1/1هزار ميليارد ريال ) 2/5استاني( و  

استانهاي كشور ) انتقاالت برون استاني( رد و بدل شده است و تنها حجم دو  گمروه انتقماالت اخيمر 

ن سكونتگاههاي استان مي باشدو به همين ترتيب ، از كل مبلمغ نشان دهنده پيوند اقتصادي )پولي( بي

حدود هزار ميليارد ريال(2/26انتقاالت صادره از بانكهاي استان به بانكهاي ديگر در سال مورد نظر )

از بانكهاي واقع در هر سكونتگاه به بانكهماي ديگمر واقمع در درصد( 6/11هزار ميليارد ريال ) 1/61

درصمد( از آن بمين  1/8همزار ميليمارد ريمال ) 2/1ر شده است و تنها حمدود همان سكونتگاه صاد

درصد( آن بمين  1/25هزار ميليارد ريال ) 8/18بانكهاي واقع درسكونتگاههاي متفاوت استان و نيز 

 بانكهاي سكونتگاههاي استان با بانكهاي سكونتگاهاي ساير استانهاي كشور رد و بدل شده استو

ز مركز ملي آمايش نشان دهنده انتقاالت بانكي بين شهرسمتانهاي )و نمه اطالعات دريافتي ا 

سممكونتگاهها، بنمما بممه تعريممف مممورد نظممر طممرخ اسممتان بمما يكممديگر و نيممز ميممان آنهمما بمما سمماير 

شهرستانها)استانها(ي كشور مي باشدو اين محدوديت باعث مي شود تا امكان تحليل پيوند اقتصمادي 

استان ) شامل كليه شهرهاي استان و روستاهاي انتخاب شده به عنوان )پولي( بين همه سكونتگاههاي 

كانونهاي مركزي( وجود نداشته باشد و تنها بتوان پيوند اقتصادي )پولي( درون استاني و برون استاني 

 همين شهرستانها را مورد تحليل قرار دادو

مجموع مبالغ بدهكار  منطقه انتقاالت بين بانكي حكم مي كند كه دريك سيستم بسته بانكي، 

كليه بانكهاي عضو سيستم با مجموع مبالغ بستانكار آنها برابر باشد، زيرا درهر انتقال دو بانمك ايمن 

سيستم فعال مي شود كه يكي صادر كننده ) پرداخت كننده( وجه و ديگمري وارد كننمده )دريافمت 

آممايش در برگيرنمده كليمه  كننده( آن وجه استو اما چون اطالعات ارائه شده از طرف مركز ملمي

بانكهاي متعامل با يكديگر )سيستم بسته( نيست و تنها شامل مهمترين بانكهاي كشور مي باشد، لمذا 

مجموع مبالغ بدهكار و بستانكار بانكها با يكديگر برابر نيستو با آن كه، تفاوت اين دو مبلمغ )بمويژه 

هر گونه ابهام ناشي از روشهاي حسابداري  ملموس است، با اين حال براي جلوگيري ازدرسرجمع ها(

بانكي در تحليل پيوند اقتصادي سكونتگاهها ، از مبالغ ارائه شده تحمت عنموان بسمتانكار در تحليمل 

انتقاالت پولي استفاده مي شودو براي مثال، براي داشتن تصويري ازاين تفاوت در سمرجمع هما كمافي 

و برون استاني وارده و  صادره سكونتگاههاي اسمتان بمر است كه مبالغ انتقاالت محلي، درون استاني 
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 1/5هزار ميليمارد ريمال و 6/1هزار ميليارد ريال،  62پايه ارقام بدهكار حسابداري بانكها) به ترتيب 

 1/20هزار ميليمارد ريمال و 1/8هزار ميليارد ريال ،  6/61هزار ميليارد ريال براي انتقاالت وارده و 

كمه راي انتقاالت صادره( با مبلغ متناظرشان درستون بستانكار حسابداري بانكها)هزار ميليارد ريال  ب

 در بند باال به آن اشاره شده است ( مقايسه شودو

 پيوندهاي اقتصادي )پولي( بين سكونتگاهها، در دو سطح بررسي و تحليل شده است:

سماير سمكونتگاههاي  )الف(: بين بانكهماي هريمك از سمكونتگاههاي اسمتان بما بانكهماي هريمك از

 استان)پيوندهاي درون استاني(

) ب (: بين بانكهاي هريك از سمكونتگاههاي اسمتان بما مجمموع بانكهماي سمكونتگاههاي هريمك از 

 استانهاي كشور) پيوندهاي برون استاني(

اطالعات دردسترس نشان مي دهمد كمه مجمموع مبلمغ انتقماالت وارد شمده بمه بانكهماي  

هزار ميليارد ريال و  5ردبيل از بانكهاي ساير سكونتگاههاي همين استان بالغ بر سكونتگاههاي استان ا

مجموع انتقاالت وارد شده به بانكهاي سكونتگاههاي استان از بانكهاي ساير استانهاي كشور نيز حدود 

 2/1هزار ميليارد ريال استو به همين ترتيب، مبلغ انتقاالت درون استاني صمادر شمده  حمدود  2/5

هزار ميليمارد ريمال  8/18ار ميليارد ريال و انتقاالت صادر شده از استان به ساير استانهاي كشور هز

استو به اين ترتيب ديده ممي شمود، حمدود نيممي از كمل انتقماالت پمولي وارد شمده بمه بانكهماي 

داخل سكونتگاههاي استان از بانكهاي ساير سكونتگاههاي همين استان) پيوند پولي بين سكونتگاههاي 

استان( و نيمي ديگر آن ،از بانكهاي ساير استانهاي كشور )پيوند پولي بمين سمكونتگاههاي اسمتان بما 

وارد شده استو اندازه اين دو نسبت براي انتقاالت پولي صادر شده از بانكهاي ساير استانهاي كشور(

تراز انتقاالت  درصد استو در يك برداشت كلي مي توان گفت كه 25درصد و  25استان به ترتيب 

پولي بين استان اردبيل و ساير استانهاي كشور منفي است و مبالغ انتقال داده شده از استان به سماير 

برابر مبالغ انتقال داده شده از سماير اسمتانهاي كشمور بمه ايمن اسمتان  6استانهاي كشور نزديك به 

 باشدومي

بمادالت اقتصمادي )يعنمي، مجمموع درصد از م 21با توجه به آنچه در باال گفته شد، حدود  

انتقاالت وارد و صادره( سكونتگاههاي استان محلي است كه نشان دهنده اهميت نسمبي قابمل توجمه 

 22بازارهاي محلي سكونتگاهها در عملكرد نظام اقتصادي آنها مي باشمد و بمه ايمن ترتيمب حمدود 

درصد آن مبمادالت درون  1/8درصد از مبادالت اقتصادي سكونتگاههاي استان غيرمحلي است كه 

 درصد ديگر آن مبادالت برون استاني مي باشدو 6/18استاني و 
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ناگفته مشخص است، متوسط هاي ارائه شده در بندهاي باال مربوط به كمل اسمتان بموده و  

اندازه متناظرآنها در هر يك از سكونتگاههاي استان با يكديگر متفاوت بوده و دامنه اين تفماوت نيمز 

 حظه استو تفصيل اين تحليل در بندهاي زير ارائه مي شودوقابل مال

 
 سهم نسبي انتقاالت محلي در سكونتگاههاي استان: 1-3-3-1

درصد از كمل مبلمغ انتقماالت وارده بمه هريمك از  8/81در حالي كه به طورمتوسط حدود  

نكهماي ديگمر هممان است كه مبمداء آنهما بادرون سكونتگاهي (سكونتگاههاي استان انتقاالتي محلي)

 سكونتگاه مي باشد، مي توان نشان داد كه در ميان سكونتگاههاي استان:

هيچگونه انتقال پولي به بانكهاي جعفرآباد و نير وارد نشده است كمه مبمداء انتقمال آنهما  -

درصد از مبلغ انتقاالت وارد شمده  1/0بانكهاي همين دو سكونتگاه باشد و مبداء كمتر از 

درصد از مبلغ انتقماالت و ارد شمده بمه بانكهماي گيموي ، سماير  1/2مي وبه بانكهاي گر

بانكهاي فعال در همين سكونتگاه ها مي باشدو اين سكونتگاهها داراي كمترين سهم نسمبي 

 انتقال محلي در انتقاالت وارد شده به بانكهاي خود مي باشندو

هماي اردبيمل از بانكهماي درصد از انتقاالت پولي وارد شده بمه بانك 2/85در مقابل حدود -

همين سكونتگاه بوده و اندازه اين نسبت براي انتقاالت وارد شده به بانكهماي پمارس آبماد 

درصمد اسمت كمه داراي بيشمترين سمهم نسمبي  0/21درصد و بانكهاي سمرعين  2/80

 انتقاالت محلي در كل انتقاالت وارد شده به بانكهاي خود مي باشندو

درصمد،  55محلي در كل انتقاالت وارده بانكها براي بيله سموار  اندازه سهم نسبي انتقاالت -

 درصد استو5/16درصد و مشگين شهر  11درصد، خلخال  1/52نمين 

درصد از كل مبلغ انتقاالت پولي صادر شده از بانكهماي سمكونتگاههاي 6/11در حالي كه  

ل مي دهد، دامنمه تغييمرات و  مقصد آنها يك سكونتگاه است( تشكي استان و انتقاالت محلي) مبداء

 اين نسبت در سكونتگاههاي استان به ترتيب زير است :

درصد از مبلغ انتقاالت صادر شده از بانكهماي گيموي، سماير بانكهماي هممين  6/1مقصد  -

سكونتگاه مي باشد، ضمن آن كه هيچ انتقال بانكي بين بانكهماي جعفرآبماد اتفماق نيفتماده 

ن صفردرصد استو اين سكونتگاهها داراي كمترين سمهم است و اندازه اين نسبت براي آ

 نسبي انتقاالت محلي در كل انتقاالت صادر شده از بانكهاي خود مي باشندو

درصد از مبلغ انتقاالت صادر شده از بانكهماي نيمر ، سماير بانكهماي هممين  1/81مقصد  -

از بانكهماي سكونتگاه است و اندازه نسبت متناظر آن بمراي انتقماالت پمولي صمادر شمده 
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درصد است كه به ترتيب داراي بيشمترين سمهم  22درصد و بانكهاي اردبيل 21سرعين 

 نسبي انتقاالت محلي در كل انتقاالت صادر شده از بانكهاي خود مي باشدو

اندازه سهم نسبي انتقاالت محلي در كل انتقاالت صادر شده توسط بانكهماي پمارس آبماد  -

درصمد،  5/51درصد، خلخمال  1/52د، بيله سوار درص 2/50درصد، مشگين شهر  1/21

 درصد استو 11درصد و نمين   1/52گرمي 

 
 : سهم نسبي انتقاالت درون استاني در سكونتگاههاي استان2-3-3-1

درصد از كل انتقاالت پولي بين سكونتگاهي وارد  8/68در حالي كه به طور متوسط حدود  

تي است كه مبداء آنها بانكهاي ساير سكونتگاههاي استان شده به بانكهاي سكونتگاههاي استان انتقاال

 است، مي توان نشان داد :

درصد از كل انتقاالت پولي وارد شده به بانكهاي سمرعين انتقماالتي اسمت كمه  16حدود  -

آنها بانكهاي ساير سكونتگاههاي استان استو اندازه متناظر اين نسبت براي انتقاالت مبداء

درصمد اسمت  2/10درصد و بانكهاي پارس آباد 5/12نكهاي اردبيل پولي وارد شده به با

كه به ترتيب داراي كمترين سهم نسبي انتقماالت درون اسمتاني در ميمان سمكونتگاههاي 

 استان مي باشندو

در مقابل، سهم نسبي انتقاالت درون استاني در كل انتقاالت بين سكونتگاهي وارد شده بمه  -

درصد اسمت كمه داراي بيشمترين 2/11بانكهاي گرمي  درصد و 1/11بانكهاي جعفرآباد 

سهم نسبي انتقاالت درون استاني دركل انتقاالت بين سكونتگاهي وارد شمده بمه بانكهماي 

 خودمي باشندو

سهم نسبي انتقاالت درون استاني در كل انتقاالت بين سكونتگاهي وارده به بانكهاي گيموي  -

درصد، بانكهاي مشمگين  6/82اي خلخال درصد، بانكه 2/82درصد، بانكهاي نمين  1/80

درصد است كه به ترتيب داراي سهم نسبي  2/86درصد و بانكهاي بيله سوار  1/81شهر

 بيشتري از انتقاالت درون استاني دركل انتقاالت بين سكونتگاهي وارده خود مي باشندو

شمده از درصد از كل مبلغ انتقاالت بمين سمكونتگاهي صمادر 8/26در حالي كه از حدوود  

بانكهاي سكونتگاههاي استان انتقاالتي است كه به بانكهاي ساير سمكونتگاههاي اسمتان صمادر شمده 

اندازه متناظر اين نسبت در سكونتگاههاي استان با يكمديگر انتقاالت درون استاني صادر شده (،است)

 فرق مي كند:
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نتگاهي صمادر شمده اندازه سهم نسبي انتقاالت درون استاني در كمل انتقماالت بمين سمكو -

درصد است كه درميان سكونتگاههاي 6/11درصد و بانكهاي اردبيل   16بانكهاي سرعين 

استان داراي كمترين اندازه سهم نسبي انتقاالت درون استاني از كل انتقاالت صمادر شمده 

 توسط بانكهاي خود مي باشندو

ونتگاهي صمادر شمده اندازه سهم نسبي انتقاالت درون اسمتاني از كمل انتقماالت بمين سمك -

درصممد اسممت كممه بيشممتر از انممدازه متنمماظر آن در سمماير  2/26بانكهمماي بيلممه سمموار 

 سكونتگاههاي استان مي باشدو

اندازه سهم نسبي انتقاالت درون استاني دركل انتقاالت بين سكونتگاهي صادر شده توسمط  -

خلخمال  درصمد ، 2/12درصد، مشگين شمهر  1/21درصد، نير  1/21بانكهاي پارس آباد

درصمد و گيموي  1/11درصمد، نممين  8/12درصد، جعفرآبماد   1/16درصد، گرمي  51

 درصد مي باشدو1/26

 
 : پيوندهاي مالي ميان سكونتگاههاي استان3-3-3-1

كل مبلغ انتقاالت درون استاني رد و بمدل شمده بمين سمكونتگاهاي در سال مورد بررسي، 

هزار ميليمارد ريمال اسمتو   5ي منتخب سكونتگاهها در حدود استان، بر پايه انتقاالت وارده به بانكها

 مهمترين ويژگيهاي اين پيوند ميان سكونتگاههاي استان عبارتند از :

درصد كل  6/66اردبيل مهمترين سكونتگاه جذب كننده انتقاالت وارده است و به تنهايي  -

اسمتو مشمگين  انتقاالت درون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان را جمذب كمرده

 6/11درصمد،  2/11شهر، خلخال و گرمي سه سكونتگاهي هستند كه به ترتيب باجمذب 

درصد كل انتقاالت وارده درون استاني ، پس از اروميه مهمتمرين كانونهماي 1/1درصد و  

جذب انتقاالت هستندو سهم نسبي سماير سمكونتگاههاي اسمتان درجمذب انتقماالت وارده 

درصد، گيموي  2/6درصد، بيله سوار  2/6درصد، نمين 2/6آباد درون استاني براي پارس 

 درصد استو1/0درصد و سرعين كمتر از  2درصد ، جعفرآباد  5/2

به استثناي گيوي و جعفرآباد كه سهم نسبي اردبيل در جذب انتقاالت درون اسمتاني وارد  -

يمن نسمبت درصد اسمتو انمدازه ا1/16درصد و  1/25شده از آنها نسبتاً كم و به ترتيب 

درصد، مشگين  8/88درصد، خلخال 6/21براي انتقاالت واردشده به اروميه از پارس آباد 

 2/11درصد، نمين5/18درصد، گرمي  1/12درصد، نير  11درصد، بيله سوار  1/81شهر 
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درصد استو به بيان ديگر اردبيمل مقصمد جمذب بيشمترين مبلمغ  100درصد و سرعين 

 ز مبداء ساير سكونتگاههاي استان مي باشدوانتقاالت درون استاني وارده ا

بيشترين مبلغ انتقاالت درون استاني وارد شمده اردبيل تنها سكونتگاه استان است كه مبداء -

به ساير سكونتگاههاي استان استو حداقل سهم نسبي اردبيل در انتقاالت درونمي اسمتاني 

درصد( و بيشترين  2/10د)وارد شده به يك سكونتگاه ديگر در استان مربوط به پارس آبا

درصد( مي باشمدو  بمه هممين ترتيمب  8/11اندازه متناظر اين نسبت مربوط به سرعين )

درصمد، 8/12توان نشان داد كه از كل انتقاالت درون استاني وارد شده بمه جعفرآبماد مي

 6/10درصممد، بيلممه سمموار  8/80درصممد،خلخال  1/21درصممد، گرمممي  5/20گيمموي 

 اردبيل مي باشد،درصد از مبداء 6/11درصد و نمين  5/12مشگين شهر درصد،

در قياس با اردبيل، از منظمر انتقماالت درون اسمتاني هريك از ديگر سكونتگاههاي استان، -

وارده، با تعداد سكونتگاه كمتري در ارتباط هستندو عالوه بر آن، ارتباط اين سكونتگاهها با 

گاهها ضعيف مي باشدو براي مثال، سهم نسبي چند سكونتگاه محدود قويتر و با ساير سكونت

درصمدو  2/25انتقاالت درون استاني وارده بمه پمارس آبماد مشگين شهر به عنوان مبداء

درصمد اسمت و يما سمهم نسمبي  1درصد و براي ساير سكونتگاهها كمتر از 1/26اردبيل 

درصمد،  1/21پارس آباد به عنوان مبداء انتقاالت درون استاني وارد شده بمه جعفرآبماد 

درصمد  10درصد و براي ساير سمكونتگاهها كمتمر از  5/22درصد و گرمي 1/25اردبيل 

 باشدومي

به اين ترتيمب مالحظمه ممي شمودكه از منظمر انتقماالت درونمي اسمتاني وارد شمده بمه  -

سكونتگاههاي استان، شهر اردبيل جذب كننده بيشترين مبلغ اين انتقاالت از مبمداء سماير 

ه وضمناً مبداء بيشترين مبلغ انتقاالت وارده به ساير سكونتگاههاي اسمتان سكونتگاهها بود

 مي باشدو

در سال مورد بررسي، كل مبلغ انتقاالت درون استاني رد و بدل شده ميان به همين ترتيب، 

همزار ميليمارد ريمال  2/1سكونتگاههاي استان، بر پايه انتقاالت صادر شده از بانكهاي استان بالغ بر 

 كه مهمترين ويژگيهاي الگوي انتقال آنها عبارت است از :است 

اردبيل از نظر جذب انتقاالت درون استاني صادر شده در صدر سكونتگاههاي استان قمرار  -

درصد مبلغ اين انتقاالت در كل اسمتان اسمتو انمدازه ايمن  1/18دارد و به تنهايي مقصد

رصمد اسمت كمه پمس از د 1/16درصد و مشمگين شمهر  1/15نسبت براي پارس آباد 
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اردبيل،  مهمترين سكونتگاههاي مقصد انتقاالت درون استاني صادره از ساير سكونتگاههاي 

درصد، بيلمه سموار  1/8درصد، گرمي   1استان مي باشندو اندازه اين نسبت براي خلخال 

 1/0درصمد، سمرعين  6/2درصمد، جعفرآبماد 2/2درصد، گيوي  8/1درصد ، نمين  6/6

 درصد استو 1/0متر از درصد و نير ك

به استثناي گيوي وجعفرآباد كه سهم نسبي اردبيل در انتقماالت صمادر شمده از آنهما بمه  -

درصد است، اهميت نسبي اردبيل به عنوان مقصمد انتقماالت  1/62درصد و 1/11ترتيب 

درصمد ، خلخمال  1/21درصد، بيلمه سموار  5/26باد درون استاني صادر شده از پارس آ

درصمد ، نممين  6/11درصمد، نيمر  1/81درصد، مشگين شهر  1/81رمي درصد، گ5/80

درصد استو به بيان ديگر، اردبيل مهمترين مقصد انتقاالت  8/11درصد و سرعين  2/11

 درون استاني صادر شده از ساير سكونتگاههاي استان نيز مي باشدو

اسمتاني بمه سماير  اردبيل مهمترين سكونتگاه صادر كننده انتقماالت درونبه همين ترتيب، -

سكونتگاههاي استان مي باشدو سهم نسبي اردبيل در انتقاالت صادره درون استاني جمذب 

 1/81درصد، پارس آبماد 2/21گرمي درصد،8/22درصد، جعفرآباد  2/52شده در گيوي 

درصمد، نيمر  1/11درصمد، مشمگين شمهر  1/10درصد، خلخال  6/81درصد، بيله سوار 

درصد مي باشدو به بيان ديگر،  100رصد و سرعين نزديك به د 1/11نمين درصد، 1/12

 اروميه مهمترين مبداء انتقاالت درون استاني صادره در سكونتگاههاي استان مي باشدو

هريمك از سمكونتگاههاي گذشته از اردبيل، از منظر انتقاالت درون استاني صمادر  شمده ، -

تگاهها ارتباط دارند و دراين ارتباط نيز ديگر استان اوالً با تعداد محدودتري از ديگر سكون

پيوند با تعداد معدودي از آنها قويتر و با ساير سكونتگاهها ضعيف ميباشمدو ضممن آنكمه 

حجم انتقاالت صادر شده از هريك از اين سكونتگاهها وجذب شده در سماير سمكونتگاهها 

شده بوسميله ديگمر بسيار كوچكتر از انتقاالت درون استاني صادر شده از اردبيل و جذب 

سكونتگاههاي استان مي باشدو در اين زمينه، پس از اردبيل، پارس آباد در موقعيتي بهتمر 

از ساير سكونتگاهها مي باشدو با اين حال اهميت نسبي انتقاالت صادر شده از مياندوآب و 

درصد،  1/21درصد، جعفرآباد  21جذب شده در ساير سكونتگاههاي استان  براي اردبيل 

درصد بوده و بمراي سماير سمكونتگاههاي اسمتان  5/12درصد  و بيله سوار  1/22رمي گ

 درصد استو10كمتر از 
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بنابراين ، از منظر انتقاالت درون استاني صادر شده نيز اردبيل صادر كننده بيشترين مبلغ  

 ان مي باشدواين انتقاالت و نيز جذب كننده بيشترين انتقاالت صادر شده  از ساير سكونتگاههاي است

 
 : سهم نسبي انتقاالت برون استاني در سكونتگاههاي استان2-3-3-1

 2/51باال نشان مي دهمد كمه حمدود  2اطالعات در دسترس و تحليل انجام شده در بند  

درصد از كل انتقاالت بين سكونتگاهي وارد شده به سكونتگاههاي استان انتقاالتي است كه مبداء آنها 

 استواستانهاي كشور ) انتقاالت برون استاني  سكونتگاههاي ساير

حداكثر اندازه سهم نسبي انتقاالت برون استاني دركل انتقاالت بين سكونتگاهي وارد شمده  -

 1/11درصد در اردبيل و  5/12درصد در سرعين،  81به سكونتگاههاي استان به ترتيب 

درصمد در  1/1رتيمب درصد در پارس آباد مي باشد و كمترين انمدازه متنماظر آن بمه ت

 درصد در گرمي استو 8/8جعفرآباد و 

به همين ترتيب، اندازه سهم نسبي انتقاالت برون استاني در كل انتقاالت بين سمكونتگاهي  -

درصمد، خلخمال  8/12درصمد، نممين  1/11وارد شده به سكونتگاههاي استان در گيموي 

اسمتو همچنمين ، درصمد  8/15درصد و بيلمه سموار  1/11درصد ، مشگين شهر  1/12

بررسي انتقاالت بين سكونتگاهي صادر شده از سكونتگاههاي استان نشمان ممي دهمد كمه 

درصد از كل اين انتقاالت آنهايي است كه مقصد آنهما سمكونتگاههاي سماير  2/25حدود 

 استانهاي كشور )انتقاالت برون استاني( مي باشدو

كل انتقماالت بمين سمكونتگاهي صمادر حداكثر اندازه سهم نسبي انتقاالت برون استاني در  -

درصد بوده و كمتمرين  1/80درصد و اردبيل  81شده از سكونتگاههاي استان در سرعين 

 درصد مي باشدو 1/25اندازه متناظر آن در بيله سوار مي باشد كه 

اندازه سهم نسبي انتقاالت برون استاني از كل انتقاالت بمين سمكونتگاهي صمادر شمده در  -

درصمد،  61درصد، خلخال  1/12درصد، مشگين شهر 1/20درصد، نير  6/28پارس آباد 

 درصد استو 2/25درصد و گيوي  6/10نمين درصد،2/12جعفرآباد درصد، 2/15گرمي 

 
 : پيوندهاي مالي ميان سكونتگاههاي استان و ساير استانهاي كشور7-3-3-1

ارد شده بمه سمكونتگاههاي بر پايه اطالعات در دسترس، كل مبلغ انتقاالت برون استاني و 

 هزار ميليارد ريال است كه مهمترين ويژگيهاي آن عبارت است از : 2/5استان بالغ بر 
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درصد از كل اين انتقاالت به اردبيل وارد شده است كه مهمترين سمكونتگاه  2/88حدود  -

 1استان  در جذب انتقاالت برون استاني مي باشدو اندازه اين نسبت براي مشمگين شمهر 

درصمد اسمت كمه پمس از  1درصد و نممين  1/2درصد، خلخال  1/2رصد، پارس آباد د

اردبيل جذب كننده بيشترين انتقاالت برون استاني وارد شده به استان مي باشمندو انمدازه 

درصد است كمه مجمموع آن بمراي  1اين نسبت براي ساير سكونتگاههاي استان كمتر از 

 درصد مي باشدو 2/2همه آنها 

كه كل مبلغ انتقاالت برون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان تقريباً برابمر در حالي  -

با كل مبلغ انتقاالت درون استاني وارد شده به اين سكونتگاهها مي باشد و هركدام حمدود 

نيمي ازكل مبلغ انتقاالت )درون استاني و برون استاني( واردشده به سكونتگاههاي استان را 

اندازه سهم نسبي اين دو انتقال در كل انتقاالت و ارد شده به سرعين به تشكيل مي دهند، 

درصمد و  1/1درصد و انتقاالت وارد شده به جعفرآباد به ترتيب  16درصد و  81ترتيب 

درصد استو اين دو سكونتگاه به ترتيمب داراي بيشمترين و كمتمرين سمهم نسمبي  1/11

 انتقاالت برون استاني وارد شده مي باشندو

ر يك مقايسه بين استاني مي توان نشان داد كمه اسمتان تهمران مبمداء بيشمترين مبلمغ د -

درصمد از  2/82انتقاالت برون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان مي باشد و حدود 

كل مبلغ انتقاالت برون استاني وارد شده به سكونتگاههاي اسمتان را بمه خمود اختصماص 

ن، به عنوان مبداء انتقاالت وارده به سمكونتگاههاي اسمتان دهدو سهم نسبي استان تهرامي

درصمد در سمرعين متفماوت اسمت و  5/18درصد در گيوي و حداكثر 6/15بين حداقل 

 درصد استو 8/82اندازه متناظر آن براي اردبيل 

پس از استان تهران، استان آذربايجان شرقي دومين استاني است كه مبداء بيشترين مبلغ  -

برون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان مي باشد و اندازه سهم نسمبي  كل انتقاالت

درصد است كه به مراتب كمتر از آن بمراي  1/5آن در كل اين انتقاالت در استان حدود

استان تهران مي باشدو اندازه سهم نسبي اين استان به عنوان مبداء انتقاالت برون اسمتاني 

 5/12درصمد در سمرعين و حمداكثر  1/0ان بين حداقل وارد  شده به سكونتگاههاي است

 درصد درگيوي متفاوت استو

در تامين انتقاالت برون سهم نسبي ساير استانها ) بجز استانهاي تهران و آذربايجان شرقي( -

درصد و استان مازندران  1/2استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان براي استان گيالن 
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درصد است كه مجموع  1يك از ساير استانهاي كشور كمتر از درصد بوده و براي هر 1/1

اسمتان درصد مي شودو اين ارقام نشان دهنده ضعيف بودن پيوند اقتصمادي )پولي( 6آنها 

 اردبيل با استانهاي كشور )بجز استان تهران( مي باشدو

ان مقايسه انتقاالت برون استاني و درون استاني وارد شمده بمه سمكونتگاههاي اسمتان نشم -

دهد كه تنها در اردبيل وسرعين مبلغ انتقاالت برون اسمتاني بيشمتر از مبلمغ انتقماالت مي

انتقاالت برون استاني وارد شده كمتر از انتقاالت درون استاني بوده و در ساير سكونتگاهها،

 درون استاني وارد شده به آنها استو

ون اسمتاني صمادر شمده از اطالعات در دسترس نشان مي دهد كه كل مبلغ انتقاالت بمر 

هزار ميليارد ريال است كه مهمترين ويژگيهاي آن عبارت اسمت  8/18سكونتگاههاي استان بالغ بر 

 از :

درصد از انتقاالت برون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان از اردبيمل  1/21حدود  -

باشدو اندازه ايمن صادر شده است كه مهمترين سكونتگاه مبداء اين انتقاالت در استان مي 

درصمد و  2/2درصمد، خلخمال  1/1مشمگين شمهر درصد، 1/18نسبت براي پارس آباد 

درصد است كه  پس از اردبيل داراي بيشترين مبلغ اين انتقاالت هستندو اندازه 2/1گرمي 

درصد بوده و براي همه آنها  1متناظر اين نسبت براي ساير سكونتگاههاي استان كمتر از 

 درصد استو 2/1برروي هم 

استانهاي تهران ، آذربايجان شمرقي و خراسمان جنموبي اسمتانهايي هسمتند كمه در صمدر  -

استانهاي مقصد انتقاالت برون استاني صادره از سكونتگاههاي اسمتان ممي باشمند و سمهم 

درصد مي باشد  1/2درصد و  8/1درصد،  1/81نسبي آنها در جذب انتقاالت به ترتيب 

د شده و سهم نسبي ساير استانها در جذب انتقاالت صادر شده از درص 2/15كه بر رويهم 

درصد مي باشدو اين وضمعيت در الگموي توزيمع انتقماالت  1/6سكونتگاههاي استان تنها 

 صادره از غالب سكونتگاههاي استان مصداق داردو

يمن مقايسه  الگوي انتقاالت صادره از سكونتگاههاي استان بما الگموي انتقماالت وارده بمه ا 

سكونتگاهها نشان مي دهد كه در هر دو الگو، استانهاي تهران و آذربايجان شرقي مهمترين استانهاي 

داراي پيوند اقتصادي )پولي( با سكونتگاههاي استان مي باشند وليكن سمهم نسمبي سماير اسمتانها در 

ه اسمتان بسميار جذب انتقاالت صادره از سكونتگاههاي استان و يا مبداء انتقاالت پولي وارد شمده بم

 محدود استو



اردبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 121

در مجموع مي توان گفت كه سكونتگاههاي استان اردبيل ، گذشته از  پيوند اقتصمادي بما  

يكديگر ، عموماً با استان تهران و تا حد بسيار كمتري با استان آذربايجان شرقي در پيوند مي باشندو 

 ي كشور بسيار اندك و ناچيز استوضمن آن كه  پيوند اقتصادي سكونتگاههاي استان با ساير استانها

 
 : تراز پيوندهاي اقتصادي )پولي( سكونتگاههاي استان7-3-3-1

بررسي مبلغ انتقاالت درون استاني وارده و صادره ميان سكونتگاههاي اسمتان و نيمز مبلمغ  

 هد:انتقاالت برون استاني وارده وصادره ميان سكونتگاههاي استان و ساير استانهاي كشور نشان مي د

تراز انتقاالت درون استاني اردبيل، پارس آباد و نير منفي ) مبلمغ انتقماالت درون اسمتاني  -

صادره از اين سكونتگاهها بيشتر از مبلغ انتقاالت درون استاني وارده به آنها ( بوده و تمراز 

نمين ، بيله سموار ، گيموي و جعفرآبماد انتقاالت درون استاني مشگين شهر، خلخال، گرمي،

بت ) مبلغ انتقاالت درون استاني وارد شده به آنها بيشتر از مبلغ انتقاالت درون استاني مث

 مي باشدوصادر شده از آنها (

تراز انتقاالت برون استاني همه سكونتگاههاي استان منفي است، يعني مبلغ انتقاالت درون  -

ز مبلمغ انتقماالت استاني صادر شده از اين استان به مقصد ساير استانهاي كشمور بيشمتر ا

 برون استاني وارد شده از ديگر استانهاي كشور به اين استان مي باشدو

( به بررسي نقل و انتقاالت مالي درون اسمتاني و بمرون اسمتاني بمه 1-51( الي)1-21جداول شماره)

( نقمل و 1-52( المي )  1-11تفكيك مبداء و مقصد اختصماص داردو همچنمين نقشمه هماي شمماره)

 الي درون استاني و برون استاني را نمايش مي دهندوانتقاالت م
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اردبيل بيله سوار پارس آباد جعفر آباد  خلخال سرعين  گرمي گيوي مشگين شهر نمين

0 اردبيل 188754 70654 66387 456873 2368 378516 87669 742690 231991 2225904

116274 بيله سوار 0 936 1903 142 0 905 9 881 63 121114

571851 پارس آباد 9289 0 28963 1139 3 110756 576 56196 220 778992

60042 جعفرآباد 7660 102963 0 96 669 15 415 18 171878

291231 خلخال 50 17 33 0 0 346 35745 205 232 327859

56108 سرعين 1 6 6 0 6 0 56127

370933 گرمي 2372 209 261 1059 0 0 183 1388 309 376715

35871 گيوي 65 11 104863 2 53 0 693 434 141992

169749 نمين 57 13 9 129 0 141 62 117 0 170277

3341 نير 25 0 0 0 56 11 3433

مشگين شهر 531591 625 58752 316 809 704 122 0 65 592984

جمع كل 2206990 208874 233587 97873 565116 2373 492091 124382 802648 233343 4967276

جدول )29-1(: انتقاالت درون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل بر حسب مبداء و مقصد انتقال )واحد: ميليون ريال(

 مبداء
 مقصد

جمع كل

مآخذ: اطالعات اخذ شده از مركز ملي آمايش
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اردبيل بيله سوار پارس آباد جعفر آباد  خلخال سرعين  گرمي گيوي مشگين شهر نمين

0.0 اردبيل 90.4 30.2 67.8 80.8 99.8 76.9 70.5 92.5 99.4 44.8

5.268 بيله سوار 0.000 0.000 1.945 0.025 0.000 0.184 0.007 0.110 0.027 2.438

25.911 پارس آباد 4.447 0.000 29.592 0.202 0.126 22.507 0.463 0.000 0.094 15.682

2.721 جعفرآباد 3.667 44.079 0.000 0.000 0.000 0.136 0.012 0.052 0.008 3.460

13.196 خلخال 0.024 0.007 0.034 0.000 0.000 0.070 28.738 0.026 0.000 6.600

2.542 سرعين 0.000 0.003 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 1.130

16.807 گرمي 1.136 0.089 0.267 0.187 0.000 0.000 0.147 0.173 0.132 7.584

1.625 گيوي 0.031 0.005 0.000 18.556 0.084 0.011 0.000 0.086 0.186 2.859

7.691 نمين 0.027 0.006 0.009 0.023 0.000 0.029 0.000 0.015 0.000 3.428

0.151 نير 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.005 0.069

مشگين شهر 24.087 0.299 25.152 0.323 0.143 0.000 0.143 0.098 0.000 0.028 11.938

جمع كل 100.0 100.0 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.0 99.9 100.0

مآخذ: محاسبات مشاور

جدول )30-1(: ساختار انتقاالت درون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل در مقصد انتقال )واحد: درصد(

مبداء
 مقصد

جمع كل
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اردبيل بيله سوار پارس آباد جعفر آباد  خلخال سرعين  گرمي گيوي مشگين شهر نمين

0.0 اردبيل 8.480 3.174 2.982 20.525 0.106 17.005 3.939 33.366 10.422 100.0

96.0 بيله سوار 0.000 0.000 1.571 0.117 0.000 0.747 0.008 0.728 0.052 99.2

73.4 پارس آباد 1.192 0.000 3.718 0.146 0.000 14.218 0.074 0.000 0.028 92.8

34.9 جعفرآباد 4.456 59.905 0.000 0.000 0.000 0.389 0.009 0.241 0.010 99.9

88.8 خلخال 0.015 0.005 0.010 0.000 0.000 0.106 10.902 0.062 0.000 99.9

100.0 سرعين 0.000 0.011 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.011 0.000 100.0

98.5 گرمي 0.630 0.055 0.069 0.281 0.000 0.000 0.049 0.368 0.082 100.0

25.3 گيوي 0.046 0.008 0.000 73.852 0.001 0.037 0.000 0.488 0.305 100.0

99.7 نمين 0.034 0.008 0.005 0.076 0.000 0.083 0.000 0.069 0.000 100.0

97.3 نير 0.000 0.728 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.631 0.320 100.0

مشگين شهر 89.6 0.105 9.908 0.053 0.136 0.000 0.119 0.021 0.000 0.011 100.0

جمع كل 44.4 4.205 4.703 1.970 11.377 0.048 9.907 2.504 16.159 4.698 100.0

مآخذ: محاسبات مشاور

جدول )31-1(: ساختار انتقاالت درون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل در مبداء انتقال )واحد: درصد(

 مبداء
 مقصد

جمع كل
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اردبيل بيله سوار پارس آباد جعفر آباد  خلخال سرعين  گرمي گيوي مشگين شهر نمين

40692438 اردبيل 188754 70654 66387 456873 2368 378516 87669 742690 231991 42918343

116274 بيله سوار 303082 936 1903 142 0 905 9 881 63 424196

571851 پارس آباد 9289 1606853 28963 1139 3 110756 576 56196 220 2385845

60042 جعفرآباد 7660 102963 96 669 15 415 18 171878

291231 خلخال 50 17 33 1074714 0 346 35745 205 232 1402573

56108 سرعين 1 6 6 63919 6 0 120046

370933 گرمي 2372 209 261 1059 0 302 183 1388 309 377016

35871 گيوي 65 11 104863 2 53 12086 693 434 154078

169749 نمين 57 13 9 129 0 141 62 117 390545 560823

3341 نير 25 0 0 0 56 11 3433

مشگين شهر 531591 625 58752 316 809 704 122 1735273 65 2328257

جمع كل 42899428 511956 1840440 97873 1639830 66292 492393 136468 2537920 623888 50846488

جدول )32-1(: انتقاالت محلي و درون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل بر حسب مبداء و مقصد انتقال ) واحد: ميليون ريال (

 مبداء
 مقصد

جمع كل

مآخذ: اطالعات اخذ شده از مركز ملي آمايش
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اردبيل بيله سوار پارس آباد جعفر آباد  خلخال سرعين  گرمي گيوي مشگين شهر نمين

94.9 اردبيل 36.9 3.8 67.8 27.9 3.6 76.9 64.2 29.3 37.2 84.4

0.271 بيله سوار 59.201 0.051 1.945 0.009 0.000 0.184 0.007 0.035 0.010 0.834

1.333 پارس آباد 1.814 87.308 29.592 0.069 0.005 22.493 0.422 2.214 0.035 4.692

0.140 جعفرآباد 1.496 5.595 0.000 0.006 0.000 0.136 0.011 0.016 0.003 0.338

0.679 خلخال 0.010 0.001 0.034 65.538 0.000 0.070 26.193 0.008 0.037 2.758

0.131 سرعين 0.000 0.000 0.000 0.000 96.420 0.000 0.000 0.000 0.000 0.236

0.865 گرمي 0.463 0.011 0.267 0.065 0.000 0.061 0.134 0.055 0.050 0.741

0.084 گيوي 0.013 0.001 0.000 6.395 0.003 0.011 8.856 0.027 0.070 0.303

0.396 نمين 0.011 0.001 0.009 0.008 0.000 0.029 0.046 0.005 62.599 1.103

0.008 نير 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.002 0.007

مشگين شهر 1.239 0.122 3.192 0.323 0.049 0.000 0.143 0.089 68.374 0.010 4.579

جمع كل 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 مبداء
 مقصد

جمع كل

مآخذ: محاسبات مشاور

جدول )33-1(: ساختار انتقالي محلي و درون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل در مقصد انتقال ) واحد: درصد (

 



اردبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 126

اردبيل بيله سوار پارس آباد جعفر آباد  خلخال سرعين  گرمي گيوي مشگين شهر نمين

94.8 اردبيل 0.440 0.165 0.155 1.065 0.006 0.882 0.204 1.730 0.541 100.0

27.4 بيله سوار 71.449 0.221 0.449 0.033 0.000 0.213 0.002 0.208 0.015 100.0

24.0 پارس آباد 0.389 67.349 1.214 0.048 0.000 4.642 0.024 2.355 0.009 100.0

34.9 جعفرآباد 4.456 59.905 0.000 0.056 0.000 0.389 0.009 0.241 0.010 100.0

20.8 خلخال 0.004 0.001 0.002 76.624 0.000 0.025 2.549 0.015 0.017 100.0

46.7 سرعين 0.001 0.005 0.000 0.005 53.245 0.000 0.000 0.005 0.000 100.0

98.4 گرمي 0.629 0.055 0.069 0.281 0.000 0.080 0.049 0.368 0.082 100.0

23.3 گيوي 0.042 0.007 0.000 68.059 0.001 0.034 7.844 0.450 0.282 100.0

30.3 نمين 0.010 0.002 0.002 0.023 0.000 0.025 0.011 0.021 69.638 100.0

97.3 نير 0.000 0.728 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.631 0.320 100.0

مشگين شهر 22.8 0.027 2.523 0.014 0.035 0.000 0.030 0.005 74.531 0.003 100.0

جمع كل 84.4 1.007 3.620 0.192 3.225 0.130 0.968 0.268 4.991 1.227 100.0

جدول )34-1(: ساختار انتقاالت محلي و درون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل در مبداء انتقال )واحد: درصد(

 مبداء

مآخذ: محاسبات مشاور

 مقصد
جمع كل
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اردبيل بيله سوار پارس آباد جعفر آباد  خلخال سرعين  گرمي گيوي مشگين شهر نمين جمع كل

اردبيل 42899428 511956 1840440 97873 1639830 66292 492393 136468 2537920 623888 50846488

اصفهان 14926 198 95 5 789 0 310 257 223 155 16958

ايالم 1051 3 7 77 25 3 8 146 1319

آذربايجان شرقي 234748 1008 2061 450 3800 127 4932 3658 13409 1960 266152

آذربايجان غربي 21192 96 423 47 919 18 864 129 983 865 25535

بوشهر 6871 5 66 2 1119 3 63 644 690 2011 11474

تهران  4031647 36176 146189 2864 91851 14368 32889 19171 126197 37112 4538464

چهارمحال و بختياري 626 3 0 152 22 296 0 19 1117

خراسان جنوبي 401 7 0 128 46 8 11 16 617

خراسان رضوي 19819 210 578 1 799 6 514 754 297 175 23153

خراسان شمالي 789 0 0 299 0 19 109 15 143 1374

خوزستان 6672 131 194 5 1524 535 717 362 1323 11463

زنجان 8052 89 20 39 619 0 346 397 232 90 9884

سمنان 2613 36 234 8 299 23 53 251 92 3608

سيستان و بلوچستان 3296 13 10 312 106 121 783 1227 5868

فارس 7423 72 66 1200 210 231 272 560 10034

قروين 21589 154 90 210 1642 21 139 283 2900 327 27356

قم 4319 103 45 0 475 1 103 52 352 21 5471

كردستان 2226 2 27 3 198 0 82 73 114 84 2808

كرمان 6653 6 51 4 1777 8 239 251 490 774 10253

كرمانشاه 4955 105 108 357 28 10 87 33 5684

كهگيلويه و بوير احمد 798 0 0 294 13 33 20 142 1299

گلستان 6514 11 219 56 118 6 274 36 208 33 7474

گيالن 114613 272 310 25 7553 19 4153 1145 3051 1602 132743

لرستان 1912 17 34 1 186 0 31 16 29 26 2252

مازندران 50333 174 181 38 2044 0 1062 411 1711 938 56891

مركزي 2861 45 82 9 629 149 165 89 194 4222

هرمزگان 7524 51 31 73 1078 2 168 128 911 357 10323

همدان 3464 57 5 100 317 9 83 110 257 116 4518

يزد 3920 8 2 278 0 95 42 31 105 4482

جمع كل 47491237 551004 1991567 101812 1760665 80880 539913 165768 2691905 674533 56049284

جدول )35-1(: انتقاالت محلي،  درون استاني و برون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل بر حسب مبداء و مقصد انتقال )واحد: ميليون ريال(

نام استان مبداء
 مقصد

 مآخذ: اطالعات اخذ شده از مركز ملي آمايش
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اردبيل بيله سوار پارس آباد جعفر آباد  خلخال سرعين  گرمي گيوي مشگين شهر نمين جمع كل

اردبيل 90.3 92.9 92.4 96.1 93.1 82.0 91.2 82.3 94.3 92.5 90.7

اصفهان 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0

ايالم 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

آذربايجان شرقي 0.5 0.2 0.1 0.4 0.2 0.157 0.9 2.2 0.5 0.3 0.5

آذربايجان غربي 0.0 0.017 0.021 0.0 0.1 0.022 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0

بوشهر 0.014 0.001 0.003 0.0 0.1 0.004 0.0 0.4 0.0 0.3 0.020

تهران  8.489 6.565 7.340 2.813 5.22 17.765 6.1 11.6 4.688 5.5 8.097

چهارمحال و بختياري 0.001 0.000 0.000 0.000 0.01 0.000 0.00 0.2 0.000 0.00 0.002

خراسان جنوبي 0.001 0.001 0.000 0.000 0.01 0.000 0.01 0.0 0.000 0.00 0.001

خراسان رضوي 0.042 0.038 0.029 0.001 0.05 0.007 0.10 0.5 0.011 0.03 0.041

خراسان شمالي 0.002 0.000 0.000 0.000 0.02 0.000 0.00 0.1 0.001 0.02 0.002

خوزستان 0.014 0.024 0.010 0.005 0.09 0.000 0.10 0.43 0.013 0.20 0.020

زنجان 0.017 0.016 0.001 0.038 0.04 0.000 0.06 0.24 0.009 0.01 0.018

سمنان 0.006 0.006 0.012 0.007 0.02 0.000 0.00 0.03 0.009 0.01 0.006

سيستان و بلوچستان 0.007 0.002 0.001 0.000 0.02 0.000 0.02 0.07 0.029 0.18 0.010

فارس 0.016 0.013 0.003 0.000 0.07 0.000 0.04 0.14 0.010 0.08 0.018

قروين 0.045 0.028 0.005 0.207 0.09 0.026 0.03 0.17 0.108 0.05 0.049

قم 0.009 0.019 0.002 0.000 0.03 0.001 0.02 0.03 0.013 0.00 0.010

كردستان 0.005 0.000 0.001 0.002 0.01 0.000 0.02 0.04 0.004 0.01 0.005

كرمان 0.014 0.001 0.003 0.004 0.10 0.010 0.04 0.15 0.018 0.11 0.018

كرمانشاه 0.010 0.019 0.005 0.000 0.02 0.000 0.01 0.01 0.003 0.00 0.010

كهگيلويه و بوير احمد 0.002 0.000 0.000 0.000 0.02 0.000 0.00 0.02 0.001 0.02 0.002

گلستان 0.014 0.002 0.011 0.055 0.01 0.007 0.05 0.02 0.008 0.00 0.013

گيالن 0.241 0.049 0.016 0.025 0.43 0.023 0.77 0.69 0.113 0.24 0.237

لرستان 0.004 0.003 0.002 0.001 0.01 0.000 0.01 0.01 0.001 0.00 0.004

مازندران 0.106 0.032 0.009 0.038 0.12 0.000 0.20 0.25 0.064 0.14 0.102

مركزي 0.006 0.008 0.004 0.009 0.04 0.000 0.03 0.10 0.003 0.03 0.008

هرمزگان 0.016 0.009 0.002 0.072 0.06 0.002 0.03 0.08 0.034 0.05 0.018

همدان 0.007 0.010 0.000 0.098 0.02 0.011 0.02 0.07 0.010 0.02 0.008

يزد 0.008 0.001 0.000 0.000 0.02 0.000 0.02 0.03 0.001 0.02 0.008

جمع كل 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

مآخذ: محاسبات مشاور

جدول )36-1(: ساختار انتقاالت محلي،  درون استاني و برون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل در مقصد انتقال )واحد: درصد(

نام استان مبداء
 مقصد
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اردبيل بيله سوار پارس آباد جعفر آباد  خلخال سرعين  گرمي گيوي مشگين شهر نمين جمع كل

اردبيل 84.4 1.01 3.62 0.19 3.23 0.13 0.97 0.27 4.99 1.23 100

اصفهان 88.0 1.17 0.56 0.03 4.65 0.00 1.83 1.51 1.32 0.91 100

ايالم 79.7 0.22 0.53 0.00 5.85 0.00 1.89 0.20 0.57 11.09 100

آذربايجان شرقي 88.2 0.38 0.77 0.17 1.43 0.05 1.85 1.37 5.04 0.74 100

آذربايجان غربي 83.0 0.38 1.66 0.18 3.60 0.07 3.38 0.50 3.85 3.39 100

بوشهر 59.9 0.05 0.58 0.01 9.75 0.03 0.55 5.61 6.01 17.53 100

تهران  88.8 0.80 3.22 0.06 2.02 0.32 0.72 0.42 2.78 0.82 100

چهارمحال و بختياري 56.0 0.24 0.00 0.00 13.60 0.00 1.92 26.49 0.00 1.70 100

خراسان جنوبي 65.1 1.14 0.00 0.00 20.71 0.00 7.40 1.30 1.74 2.60 100

خراسان رضوي 85.6 0.91 2.50 0.00 3.45 0.03 2.22 3.26 1.28 0.75 100

خراسان شمالي 57.4 0.00 0.00 0.00 21.74 0.00 1.38 7.93 1.11 10.40 100

خوزستان 58.2 1.14 1.69 0.04 13.29 0.00 4.67 6.26 3.16 11.54 100

زنجان 81.5 0.90 0.20 0.39 6.27 0.00 3.50 4.01 2.35 0.91 100

سمنان 72.4 0.99 6.49 0.21 8.30 0.00 0.62 1.47 6.97 2.54 100

سيستان و بلوچستان 56.2 0.22 0.17 0.00 5.31 0.00 1.81 2.06 13.34 20.91 100

فارس 74.0 0.72 0.66 0.00 11.96 0.00 2.10 2.31 2.71 5.58 100

قروين 78.9 0.56 0.33 0.77 6.00 0.08 0.51 1.04 10.60 1.20 100

قم 78.9 1.88 0.82 0.00 8.68 0.02 1.89 0.94 6.43 0.39 100

كردستان 79.3 0.07 0.96 0.09 7.06 0.00 2.91 2.60 4.05 3.00 100

كرمان 64.9 0.05 0.50 0.04 17.34 0.08 2.33 2.45 4.78 7.55 100

كرمانشاه 87.2 1.84 1.90 0.00 6.28 0.00 0.50 0.18 1.53 0.59 100

كهگيلويه و بوير احمد 61.4 0.00 0.00 0.00 22.65 0.00 0.97 2.50 1.53 10.92 100

گلستان 87.2 0.15 2.92 0.75 1.58 0.08 3.66 0.47 2.79 0.44 100

گيالن 86.3 0.20 0.23 0.02 5.69 0.01 3.13 0.86 2.30 1.21 100

لرستان 84.9 0.75 1.51 0.04 8.25 0.00 1.39 0.71 1.27 1.14 100

مازندران 88.5 0.31 0.32 0.07 3.59 0.00 1.87 0.72 3.01 1.65 100

مركزي 67.8 1.07 1.94 0.21 14.91 0.00 3.53 3.90 2.11 4.59 100

هرمزگان 72.9 0.49 0.30 0.71 10.45 0.02 1.62 1.24 8.83 3.46 100

همدان 76.7 1.26 0.11 2.21 7.02 0.20 1.83 2.43 5.69 2.58 100

يزد 87.5 0.18 0.04 0.00 6.21 0.00 2.12 0.93 0.70 2.35 100

جمع كل 84.7 0.98 3.55 0.18 3.14 0.14 0.96 0.30 4.80 1.20 100

 مقصد

مآخذ: محاسبات مشاور

جدول )37-1(: ساختار انتقاالت محلي، درون استاني و برون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل در مبداء انتقال )واحد: درصد(

نام استان مبداء
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 نير نمين مشگين شهر گيوي گرمي سرعين خلخال جعفرآباد پارس آباد بيله سوار اردبيل

اردبيل 0 226893 803418 108642 500984 56108 382046 88351 814597 231774 3341 3216154

بيله سوار 157723 0 41351 5126 101 1 1799 10 566 89 206767

پارس آباد 697301 34011 0 34719 1426 6 112622 572 54500 402 25 935585

جعفرآباد 18754 8113 12237 0 96 206 4 370 11 39791

خلخال 341321 145 862 33 0 6 516 80016 597 622 0 424118

سرعين       2368 0 3 0 0 0 2 0 0 2373

گرمي 354348 2067 38213 261 1043 6 0 169 1320 324 7 397759

گيوي 34727 57 460 50448 63 0 741 433 0 86929

مشگين شهر 617731 826 70451 367 861 6 827 74 0 204 56 691402

نمين 171319 50 177 9 89 0 131 20 93 0 11 171900

نير        10477 0 40 5 0 13 6 0 10541

جمع كل 2406070 272162 967211 149158 555053 56133 498223 169219 872789 233860 3440 6183319

جدول )38-1(: انتقاالت درون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان اردبيل به تفكيك مبداء و مقصد انتقال )واحد: ميليون ريال(

 مبداء
مقصد

جمع كل

مآخذ: اطالعات اخذ شده از مركز ملي آمايش
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 نير نمين مشگين شهر گيوي گرمي سرعين خلخال جعفرآباد پارس آباد بيله سوار اردبيل

اردبيل 0 83.4 83.1 72.8 90.3 99.96 76.7 52.2 93.3 99.1 97.1 52.0

بيله سوار 6.6 0.0 0 3.4 0.0 0.00 0.4 0.0 0.1 0.04 0.0 3.34

پارس آباد 29.0 12.5 0.0 23.3 0.3 0.01 22.60 0.34 0 0.17 0.7 15.13

جعفرآباد 0.8 3.0 1.3 0.00 0 0.00 0.04 0.0 0.04 0.00 0.0 0.64

خلخال 14.2 0.1 0.1 0.02 0.000 0.01 0 47.3 0.07 0.27 0.0 6.86

سرعين       0.1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.000 0.001 0.00 0 0.0 0.04

گرمي 14.7 0 4.0 0.2 0.188 0.011 0.000 0.100 0.15 0.14 0.2 6.43

گيوي 1.4 0.02 0.048 0.0 9.089 0.00 0.013 0.000 0.085 0.19 0 1.41

مشگين شهر 25.7 0.30 7.284 0.2 0.155 0.01 0.166 0 0.00 0.09 1.6 11.18

نمين 7.1 0.02 0.0183 0.0 0.016 0 0.026 0.012 0.01 0.00 0.3 2.78

نير        0.4 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.003 0.000 0.00 0.000 0.0 0.17

جمع كل 100 99 96 100 100 100 100 100 94 100 100 100

جدول )39-1(: ساختار انتقاالت درون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان اردبيل در مقصد انتقال )واحد: درصد(

 مبداء
مقصد

جمع كل

مآخذ: محاسبات مشاور
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 نير نمين مشگين شهر گيوي گرمي سرعين خلخال جعفرآباد پارس آباد بيله سوار اردبيل

اردبيل 0 7.1 25.0 3.4 15.6 1.7 11.9 2.7 25.3 7.2 0.1 100

بيله سوار 76.3 0.0 0 2.5 0.0 0.0005 0.9 0.00 0.3 0.04 0.000 80

پارس آباد 74.5 3.64 0.0 3.7 0.2 0.0006 12.04 0.06 0 0.04 0.003 94

جعفرآباد 47.1 20.39 30.8 0.00 0 0.0000 0.52 0.01 0.93 0.03 0.000 100

خلخال 80.5 0.03 0.2 0.0 0.00 0.0014 0 18.87 0.14 0.15 0.000 100

سرعين       99.8 0.00 0.1 0.000 0.00 0.0000 0.00 0.08 0.00 0 0.000 100

گرمي 89.1 0 9.6 0.1 0.26 0.0015 0.00 0.043 0.33 0.08 0.002 99

گيوي 39.9 0.1 0.5 0.0 58.03 0.0000 0.07 0.00 0.85 0.5 0 100

مشگين شهر 89.3 0.12 10.2 0.1 0.12 0.0009 0.12 0 0.00 0.03 0.0 100

نمين 99.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0 0.08 0.01 0.05 0 0.0 100

نير        99.4 0.00 0.4 0 0.05 0.0000 0.12 0.00 0.06 0.00 0.0 100

جمع كل 38.9 4.40 15.6 2.4 8.98 0.91 8.06 2.74 14.12 3.78 0.056 100

مآخذ: محاسبات مشاور

جدول )40-1(: ساختار انتقاالت درون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان در مبداء انتقال )واحد: درصد(

 مبداء
مقصد

جمع كل
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 نير نمين مشگين شهر گيوي گرمي سرعين خلخال جعفرآباد پارس آباد بيله سوار اردبيل

اردبيل 42698600 226893 803418 108642 500984 56108 382046 88351 814597 231774 3341 45914754

بيله سوار 157723 303082 41351 5126 101 1 1799 10 566 89 509849

پارس آباد 697301 34011 1778197 34719 1426 6 112622 572 54500 402 25 2713782

جعفرآباد 18754 8113 12237 0 96 206 4 370 11 39791

خلخال 341321 145 862 33 1078054 6 516 80016 597 622 0 1502172

سرعين       2368 0 3 0 0 63919 0 2 0 0 0 66292

گرمي 354348 2067 38213 261 1043 6 838960 169 1320 324 7 1236719

گيوي 34727 57 460 0 50448 63 12086 741 433 0 99015

مشگين شهر 617731 826 70451 367 861 6 827 74 1887213 204 56 2578616

نمين 171319 50 177 9 89 0 131 20 93 386312 11 558212

نير        10477 0 40 0 5 0 13 0 6 225434 235975

جمع كل 45104670 575244 2745408 149158 1633107 120052 1337183 181305 2760003 620172 228874 55455176

جدول )41-1(: انتقاالت محلي و درون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان اردبيل به تفكيك مبداء و مقصد انتقال )واحد: ميليون ريال(

 مبداء
مقصد

جمع كل

مآخذ: اطالعات اخذ شده از مركز ملي آمايش
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 نير نمين مشگين شهر گيوي گرمي سرعين خلخال جعفرآباد پارس آباد بيله سوار اردبيل

اردبيل 94.7 39.4 29.3 72.8 30.7 46.7 28.6 48.7 29.5 37.4 1.5 82.8

بيله سوار 0.3 52.7 1.5 3.4 0.0 0.001 0.1 0.0 0.0 0.0 0.00 0.9

پارس آباد 1.5 5.91 64.8 23.3 0.1 0.005 8.4 0.32 2.0 0.06 0.01 4.9

جعفرآباد 0.0 1.41 0.45 0.00 0.0 0.000 0.02 0.0 0.013 0.0 0.00 0.1

خلخال 0.8 0.03 0.0 0.0 66.0 0.005 0.0 44.1 0.022 0.1 0.00 2.7

سرعين       0.0 0.00 0.00 0.00 0.000 53.243 0.00 0.001 0.000 0.0 0.00 0.1

گرمي 0.8 0.4 1.4 0.2 0.064 0.005 62.7 0.093 0.048 0.052 0.00 2.2

گيوي 0.1 0.01 0.017 0.0 3.089 0.000 0.005 6.666 0.027 0.070 0.0 0.2

مشگين شهر 1.4 0.14 2.57 0.2 0.1 0.005 0.062 0.0 68.377 0.0 0.02 4.6

نمين 0.4 0.0 0.0064 0.0 0.01 0.0 0.0 0.011 0.003 62.291 0.00 1.01

نير        0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.001 0.000 0.000 0.000 98.50 0.43

جمع كل 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

مآخذ: محاسبات مشاور

جمع كل

جدول )42-1(: ساختار انتقاالت محلي و درون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان اردبيل در مقصد انتقال )واحد: درصد(

 مبداء
مقصد
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 نير نمين مشگين شهر گيوي گرمي سرعين خلخال جعفرآباد پارس آباد بيله سوار اردبيل

اردبيل 93.0 0.5 1.7 0.2 1.1 0.1 0.8 0.2 1.8 0.5 0.007 100

بيله سوار 30.9 59.4 8.1 1.0 0.02 0.0002 0.4 0.002 0.1 0.02 0.000 100

پارس آباد 25.7 1.3 65.5 1.28 0.05 0.0002 4.150 0.021 2.0 0.01 0.001 100

جعفرآباد 47.1 20.4 30.8 0.000 0.2 0.0000 0.519 0.0 0.93 0.03 0.0 100

خلخال 22.7 0.0 0.1 0.002 71.766 0.0004 0.0 5.327 0.04 0.04 0.000 100

سرعين       3.6 0.00 0.00 0.000 0.000 96.4204 0.00 0.003 0.00 0.0 0.000 100

گرمي 28.7 0.2 3.1 0.0 0.084 0.0005 67.8 0.014 0.11 0.03 0.00 100

گيوي 35.1 0.06 0.46 0.0 50.949 0.0 0.06 12.206 0.75 0.4 0.0 100

مشگين شهر 24.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 73.19 0.0 0.0 100

نمين 30.7 0.01 0.032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004 0.0 69.205 0.0 100

نير        4.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.000 0.00 0.000 95.5 100

جمع كل 81.3 1.0 5.0 0.27 2.9 0.22 2.4 0.3 5.0 1.1 0.4 100

مآخذ: محاسبات مشاور

جدول )43-1(: ساختار انتقاالت محلي و درون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان اردبيل در مبداء انتقال )واحد: درصد(

 مبداء
مقصد

جمع كل
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اردبيل اصفهان ايالم
آذربايجان 

شرقي

آذربايجان 

غربي
بوشهر تهران

چهارمحال 

و بختياري

خراسان 

جنوبي

خراسان 

رضوي

خراسان 

شمالي
خوزستان زنجان سمنان

سيستان  

و بلوچستان
فارس قزوين قم كردستان كرمان كرمانشاه

كهگيلويه 

و بوير احمد
گلستان گيالن لرستان مازندران مركزي هرمزگان همدان يزد

اردبيل 45914754 91872 897 445837 61043 9445 12250602 4002 161930 39764 1379 12723 6982 3199 4143 13894 34058 21884 12667 23352 7975 577 7019 96650 5172 36663 9071 8142 4909 18960 59309564

بيله سوار 509849 1186 1 12090 305 6 53974 4 7 168 0 131 65 92 2 17 400 168 112 47 139 2 4 473 56 133 36 46 92 101 579703

پارس آباد 2713782 7188 10 91851 6169 116 3107821 122 98360 2673 81 398 707 1768 248 604 1279 2204 2194 269 352 0 1312 14607 211 4705 1267 52422 900 1216 6114835

جعفرآباد 39791 289 0 4153 281 13105 83 50 129 6 1 25 23 26 28 15 89 34 327 18 150 3 3 67 19 58715

خلخال 1502172 7605 31 29906 2613 761 294283 186 28074 3695 266 941 962 534 365 1366 5191 801 1409 922 458 106 181 20058 128 2029 922 935 603 1471 1908976

سرعين       66292 0 129 18 3 14368 6 0 0 21 1 0 8 0 6 17 0 0 2 9 0 80880

گرمي 1236719 2738 21 30109 2581 48 167535 56 21 829 33 239 428 517 54 242 5236 736 491 132 130 314 4787 74 2067 508 207 325 254 1457430

گيوي 99015 483 1 7061 217 641 14156 313 4 873 119 725 407 61 39 227 335 139 108 241 10 32 36 2957 14 384 199 81 88 42 129009

مشگين شهر 2578616 7920 11 86495 5391 767 805431 97 206736 2638 37 261 391 386 784 693 6690 1998 2254 412 351 78 535 3843 181 2683 597 1449 491 2121 3720338

نمين 558212 1109 131 12649 1067 1518 49841 23 21 268 148 993 40 66 950 610 317 304 189 437 159 540 46 1509 84 955 460 542 65 101 633350

نير        235975 32 373 10 33 24633 18 1 113 48 2 3 10 15 10 0 102 1 258 17 0 31 0 4 261689

جمع كل 55455176 120423 1102 720654 79695 13337 16795750 4802 495152 51014 2064 16575 10159 6631 6588 17688 53566 28271 19453 25936 9664 1335 9487 145486 5939 49786 13062 63860 7548 24287 74254490

مآخذ: اطالعات اخذ شده از مركز ملي آمايش

جدول )44-1(: انتقاالت محلي، درون استاني و برون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان اردبيل بر حسب مبداء و مقصد انتقال )واحد: ميليون ريال(

 مبداء

استان مقصد

جمع كل
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اردبيل اصفهان ايالم
آذربايجان 

شرقي

آذربايجان 

غربي
بوشهر تهران

چهارمحال 

و بختياري

خراسان 

جنوبي

خراسان 

رضوي

خراسان 

شمالي
خوزستان زنجان سمنان

سيستان  

و بلوچستان
فارس قزوين قم كردستان كرمان كرمانشاه

كهگيلويه 

و بوير احمد
گلستان گيالن لرستان مازندران مركزي هرمزگان همدان يزد

جمع كل

اردبيل 82.8 76.3 81.3 61.9 76.6 70.8 72.9 83.3 32.7 77.9 66.8 76.8 68.7 48.3 62.9 78.5 63.6 77.4 65.1 90.0 82.5 43.2 74.0 66.4 87.1 73.6 69.4 12.7 65.0 78.1 79.9

بيله سوار 0.9 1.0 0.1 1.7 0.4 0.0 0.3 0.1 0.0 0.3 0.0 0.8 0.6 1.4 0.0 0.1 0.7 0.6 0.6 0.2 1.4 0.1 0.0 0.3 0.9 0.3 0.3 0.1 1.2 0.4 0.8

پارس آباد 4.9 6.0 0.9 12.7 7.7 0.9 18.5 2.5 19.9 5.2 3.9 2.4 7.0 26.7 3.8 3.4 2.4 7.8 11.3 1.0 3.6 0.0 13.8 10.0 3.6 9.4 9.7 82.1 11.9 5.0 8.2

جعفرآباد 0.1 0.2 0.0 0.6 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 1.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.9 0.0 0.4 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0 0.9 0.1 0.1

خلخال 2.7 6.3 2.8 4.1 3.3 5.7 1.8 3.9 5.670 7.2 12.9 5.7 9.5 8.0 5.5 7.7 9.7 2.8 7.2 3.6 4.7 8.0 1.9 13.8 2.2 4.1 7.1 1.5 8.0 6.1 2.6

سرعين       0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.11

گرمي 2.2 2.3 1.9 4.2 3.2 0.36 1.00 1.2 0.004 1.6 1.6 1.4 4.2 7.8 0.82 1.37 9.8 2.6 2.53 0.5 1.3 0.0 3.3 3.3 1.2 4.2 3.9 0.32 4.3 1.0 1.96

گيوي 0.18 0.4 0.1 1.0 0.3 4.8 0.08 6.5 0.0008 1.7 5.8 4.4 4.0 0.9 0.6 1.3 0.6 0.5 0.55 0.9 0.1 2.4 0.38 2.0 0.2 0.8 1.5 0.13 1.2 0.2 0.17

مشگين شهر 4.65 6.58 1.0 12.0 6.76 5.8 4.80 2.0 41.8 5.17 1.80 1.6 3.8 5.82 11.90 3.92 12.489 7.068 11.59 1.6 3.63 5.9 5.6 2.64 3.1 5.39 4.6 2.27 6.5 8.73 5.01

نمين 1.01 0.9 11.9 1.8 1.3 11.4 0.30 0.5 0.0 0.53 7.2 6.0 0.4 0.99 14.42 3.45 0.592 1.077 0.97 1.68 1.6 40.4 0.48 1.04 1.4 1.9 3.52 0.848 0.9 0.4 0.85

نير        0.43 0.0 0.0 0.05 0.01 0.25 0.15 0.0 0.0 0.04 0.0 0.7 0.5 0.0 0.0 0.1 0.028 0.035 0.0 0.39 0.0 0.0 0.00 0.18 0.0 0.0 0.0 0.049 0.0 0.0 0.35

جمع كل 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

مآخذ: محاسبات مشاور

جدول )45-1(: ساختار انتقاالت محلي، درون استاني و برون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان اردبيل در مقصد انتقال )واحد: درصد(

 مبداء

استان مقصد

 



اردبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 138

اردبيل اصفهان ايالم
آذربايجان 

شرقي

آذربايجان 

غربي
بوشهر تهران

چهارمحال 

و بختياري

خراسان 

جنوبي

خراسان 

رضوي

خراسان 

شمالي
خوزستان زنجان سمنان

سيستان  

و بلوچستان
فارس قزوين قم كردستان كرمان كرمانشاه

كهگيلويه 

و بوير احمد
گلستان گيالن لرستان مازندران مركزي هرمزگان همدان يزد

جمع كل

اردبيل 77.4 0.2 0.00 0.8 0.1 0.02 20.7 0.01 0.3 0.1 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.2 0.01 0.1 0.02 0.01 0.01 0.03 100

بيله سوار 87.95 0.20 0.0001 2 0.05 0.001 9 0.001 0 0.029 0.000 0.023 0.011 0.016 0.000 0.003 0.069 0.029 0.019 0.008 0.024 0.0 0.001 0.082 0.010 0.023 0.006 0.008 0.016 0.017 100

پارس آباد 44.4 0.1 0.000 1.5 0.1 0.0 50.8 0.002 1.6 0.0 0.001 0.007 0.012 0.029 0.00 0.01 0.0 0.04 0.04 0.00 0.01 0.00 0.02 0.2 0.00 0.1 0.02 0.86 0.01 0.02 100

جعفرآباد 67.8 0.5 0.00 7.1 0.5 0.00 22.3 0.00 0 0 0.00 0.09 0.22 0.01 0.00 0.04 0.04 0.04 0.05 0.02 0.15 0.00 0.06 0.6 0.031 0.255 0.006 0.005 0.114 0.032 100

خلخال 78.7 0.4 0.002 1.6 0.1 0.040 15.4 0.010 1.471 0.19 0.014 0.05 0.05 0.03 0.02 0.07 0.27 0.04 0.07 0.05 0.02 0.0 0.01 1.05 0.01 0.11 0.05 0.05 0.03 0.08 100

سرعين       82.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.00 17.8 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 100

گرمي 84.9 0.2 0.001 2.1 0.2 0.003 11.5 0.004 0.001 0.1 0.0 0.016 0.029 0.035 0.004 0.017 0.359 0.050 0.034 0.009 0.009 0.000 0.022 0.328 0.005 0.142 0.035 0.014 0.022 0.017 100

گيوي 76.8 0.4 0.001 5.5 0.2 0.5 11.0 0.242 0.003 0.7 0.1 0.6 0.3 0.05 0.03 0.18 0.26 0.108 0.084 0.187 0.008 0.025 0.028 2.292 0.011 0.298 0.154 0.063 0.068 0.032 100

مشگين شهر 69.31 0.21 0.0 2.32 0.14 0.02 21.6 0.0 5.6 0.07 0.001 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.18 0.05 0.1 0.01 0.009 0.0 0.0 0.10 0.0 0.07 0.0 0.04 0.01 0.06 100

نمين 88.1 0.2 0.021 2.0 0.2 0.2 7.9 0.0 0.0 0.04 0.02 0.157 0.006 0.010 0.150 0.096 0.050 0.048 0.030 0.069 0.025 0.1 0.007 0.238 0.013 0.151 0.073 0.086 0.010 0.016 100

نير        90.2 0.0 0.0 0.14 0.00 0.01 9.4 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.0 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100

جمع كل 74.7 0.2 0.001 0.971 0.107 0.018 22.6 0.006 0.667 0.069 0.003 0.022 0.014 0.009 0.009 0.024 0.072 0.038 0.026 0.035 0.013 0.002 0.013 0.196 0.008 0.067 0.018 0.086 0.010 0.033 100

مآخذ: محاسبات مشاور

 مبداء

استان مقصد

جدول )46-1(: ساختار انتقاالت محلي، درون استاني و برون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان اردبيل در مبداء انتقال )واحد: درصد(
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اردبيل بيله سوار پارس آباد جعفر آباد  خلخال سرعين  گرمي گيوي مشگين شهر نمين جمع كل

اصفهان 14926 198 95 5 789 0 310 257 223 155 16958

ايالم 1051 3 7 77 25 3 8 146 1319

آذربايجان شرقي 234748 1008 2061 450 3800 127 4932 3658 13409 1960 266152

آذربايجان غربي 21192 96 423 47 919 18 864 129 983 865 25535

بوشهر 6871 5 66 2 1119 3 63 644 690 2011 11474

تهران  4031647 36176 146189 2864 91851 14368 32889 19171 126197 37112 4538464

چهارمحال و بختياري 626 3 0 152 22 296 0 19 1117

خراسان جنوبي 401 7 0 128 46 8 11 16 617

خراسان رضوي 19819 210 578 1 799 6 514 754 297 175 23153

خراسان شمالي 789 0 0 299 0 19 109 15 143 1374

خوزستان 6672 131 194 5 1524 535 717 362 1323 11463

زنجان 8052 89 20 39 619 0 346 397 232 90 9884

سمنان 2613 36 234 8 299 23 53 251 92 3608

سيستان و بلوچستان 3296 13 10 312 106 121 783 1227 5868

فارس 7423 72 66 1200 210 231 272 560 10034

قروين 21589 154 90 210 1642 21 139 283 2900 327 27356

قم 4319 103 45 0 475 1 103 52 352 21 5471

كردستان 2226 2 27 3 198 0 82 73 114 84 2808

كرمان 6653 6 51 4 1777 8 239 251 490 774 10253

كرمانشاه 4955 105 108 357 28 10 87 33 5684

كهگيلويه و بوير احمد 798 0 0 294 13 33 20 142 1299

گلستان 6514 11 219 56 118 6 274 36 208 33 7474

گيالن 114613 272 310 25 7553 19 4153 1145 3051 1602 132743

لرستان 1912 17 34 1 186 0 31 16 29 26 2252

مازندران 50333 174 181 38 2044 0 1062 411 1711 938 56891

مركزي 2861 45 82 9 629 149 165 89 194 4222

هرمزگان 7524 51 31 73 1078 2 168 128 911 357 10323

همدان 3464 57 5 100 317 9 83 110 257 116 4518

يزد 3920 8 2 278 0 95 42 31 105 4482

جمع كل 4591809 39048 151127 3939 120835 14588 47520 29300 153985 50645 5202796

جدول )47-1(: انتقاالت برون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل بر حسب مبداء و مقصد انتقال )واحد: ميليون ريال(

نام استان مبداء
 مقصد

مآخذ: اطالعات اخذ شده از مركز ملي آمايش
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اردبيل بيله سوار پارس آباد جعفر آباد  خلخال سرعين  گرمي گيوي مشگين شهر نمين جمع كل

اصفهان 0.3 0.5 0.1 0.1 0.7 0.0 0.7 0.9 0.1 0.3 0.3

ايالم 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.000 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0

آذربايجان شرقي 5.1 2.6 1.4 11.4 3.1 0.871 10.4 12.5 8.7 3.9 5.1

آذربايجان غربي 0.5 0.246 0.280 1.2 0.8 0.123 1.8 0.4 0.6 1.7 0.5

بوشهر 0.150 0.014 0.044 0.0 0.9 0.021 0.1 2.2 0.4 4.0 0.221

تهران  87.801 92.644 96.732 72.715 76.01 98.5 69.2 65.4 81.954 73.3 87.231

چهارمحال و بختياري 0.014 0.007 0.000 0.000 0.13 0.000 0.05 1.0 0.000 0.04 0.021

خراسان جنوبي 0.009 0.018 0.000 0.000 0.11 0.000 0.10 0.0 0.007 0.03 0.012

خراسان رضوي 0.432 0.537 0.382 0.018 0.66 0.041 1.08 2.6 0.193 0.34 0.445

خراسان شمالي 0.017 0.000 0.000 0.000 0.25 0.000 0.04 0.4 0.010 0.28 0.026

خوزستان 0.145 0.335 0.128 0.127 1.26 0.000 1.13 2.45 0.235 2.61 0.220

زنجان 0.175 0.227 0.013 0.978 0.51 0.000 0.73 1.35 0.151 0.18 0.190

سمنان 0.057 0.091 0.155 0.193 0.25 0.000 0.05 0.18 0.163 0.18 0.069

سيستان و بلوچستان 0.072 0.032 0.007 0.000 0.26 0.000 0.22 0.41 0.509 2.42 0.113

فارس 0.162 0.184 0.044 0.000 0.99 0.000 0.44 0.79 0.177 1.11 0.193

قروين 0.470 0.394 0.060 5.342 1.36 0.144 0.29 0.97 1.883 0.65 0.526

قم 0.094 0.263 0.030 0.005 0.39 0.007 0.22 0.18 0.229 0.04 0.105

كردستان 0.048 0.005 0.018 0.063 0.16 0.000 0.17 0.25 0.074 0.17 0.054

كرمان 0.145 0.014 0.034 0.102 1.47 0.055 0.50 0.86 0.318 1.53 0.197

كرمانشاه 0.108 0.268 0.071 0.000 0.30 0.000 0.06 0.03 0.057 0.07 0.109

كهگيلويه و بوير احمد 0.017 0.000 0.000 0.000 0.24 0.000 0.03 0.11 0.013 0.28 0.025

گلستان 0.142 0.028 0.145 1.423 0.10 0.041 0.58 0.12 0.135 0.07 0.144

گيالن 2.496 0.696 0.205 0.641 6.25 0.130 8.74 3.91 1.982 3.16 2.551

لرستان 0.042 0.043 0.022 0.025 0.15 0.000 0.07 0.05 0.019 0.05 0.043

مازندران 1.096 0.445 0.119 0.975 1.69 0.000 2.23 1.40 1.111 1.85 1.093

مركزي 0.062 0.115 0.054 0.221 0.52 0.000 0.31 0.56 0.058 0.38 0.081

هرمزگان 0.164 0.129 0.021 1.853 0.89 0.014 0.35 0.44 0.592 0.70 0.198

همدان 0.075 0.146 0.003 2.539 0.26 0.062 0.17 0.38 0.167 0.23 0.087

يزد 0.085 0.021 0.001 0.000 0.23 0.000 0.20 0.14 0.020 0.21 0.086

جمع كل 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

نام استان مبداء
 مقصد

مآخذ: محاسبات مشاور

جدول )48-1(: ساختار انتقاالت برون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل در مقصد انتقال )واحد: درصد(
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اردبيل بيله سوار پارس آباد جعفر آباد  خلخال سرعين  گرمي گيوي مشگين شهر نمين جمع كل

اصفهان 88.0 1.17 0.56 0.03 4.65 0.00 1.83 1.51 1.32 0.91 100

ايالم 79.7 0.22 0.53 0.00 5.85 0.00 1.89 0.20 0.57 11.09 100

آذربايجان شرقي 88.2 0.38 0.77 0.17 1.43 0.05 1.85 1.37 5.04 0.74 100

آذربايجان غربي 83.0 0.38 1.66 0.18 3.60 0.07 3.38 0.50 3.85 3.39 100

بوشهر 59.9 0.05 0.58 0.01 9.75 0.03 0.55 5.61 6.01 17.53 100

تهران  88.8 0.80 3.22 0.06 2.02 0.32 0.72 0.42 2.78 0.82 100

چهارمحال و بختياري 56.0 0.24 0.00 0.00 13.60 0.00 1.92 26.49 0.00 1.70 100

خراسان جنوبي 65.1 1.14 0.00 0.00 20.71 0.00 7.40 1.30 1.74 2.60 100

خراسان رضوي 85.6 0.91 2.50 0.00 3.45 0.03 2.22 3.26 1.28 0.75 100

خراسان شمالي 57.4 0.00 0.00 0.00 21.74 0.00 1.38 7.93 1.11 10.40 100

خوزستان 58.2 1.14 1.69 0.04 13.29 0.00 4.67 6.26 3.16 11.54 100

زنجان 81.5 0.90 0.20 0.39 6.27 0.00 3.50 4.01 2.35 0.91 100

سمنان 72.4 0.99 6.49 0.21 8.30 0.00 0.62 1.47 6.97 2.54 100

سيستان و بلوچستان 56.2 0.22 0.17 0.00 5.31 0.00 1.81 2.06 13.34 20.91 100

فارس 74.0 0.72 0.66 0.00 11.96 0.00 2.10 2.31 2.71 5.58 100

قروين 78.9 0.56 0.33 0.77 6.00 0.08 0.51 1.04 10.60 1.20 100

قم 78.9 1.88 0.82 0.00 8.68 0.02 1.89 0.94 6.43 0.39 100

كردستان 79.3 0.07 0.96 0.09 7.06 0.00 2.91 2.60 4.05 3.00 100

كرمان 64.9 0.05 0.50 0.04 17.34 0.08 2.33 2.45 4.78 7.55 100

كرمانشاه 87.2 1.84 1.90 0.00 6.28 0.00 0.50 0.18 1.53 0.59 100

كهگيلويه و بوير احمد 61.4 0.00 0.00 0.00 22.65 0.00 0.97 2.50 1.53 10.92 100

گلستان 87.2 0.15 2.92 0.75 1.58 0.08 3.66 0.47 2.79 0.44 100

گيالن 86.3 0.20 0.23 0.02 5.69 0.01 3.13 0.86 2.30 1.21 100

لرستان 84.9 0.75 1.51 0.04 8.25 0.00 1.39 0.71 1.27 1.14 100

مازندران 88.5 0.31 0.32 0.07 3.59 0.00 1.87 0.72 3.01 1.65 100

مركزي 67.8 1.07 1.94 0.21 14.91 0.00 3.53 3.90 2.11 4.59 100

هرمزگان 72.9 0.49 0.30 0.71 10.45 0.02 1.62 1.24 8.83 3.46 100

همدان 76.7 1.26 0.11 2.21 7.02 0.20 1.83 2.43 5.69 2.58 100

يزد 87.5 0.18 0.04 0.00 6.21 0.00 2.12 0.93 0.70 2.35 100

جمع كل 88.3 0.75 2.90 0.08 2.32 0.28 0.91 0.56 2.96 0.97 100

مآخذ: محاسبات مشاور

جدول )49-1(: ساختار انتقاالت برون استاني وارد شده به سكونتگاههاي استان اردبيل در مبداء انتقال )واحد: درصد(

نام استان مبداء
 مقصد
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اردبيل اصفهان ايالم
آذربايجان 

شرقي

آذربايجان 

غربي
بوشهر تهران

چهارمحال 

و بختياري

خراسان 

جنوبي

خراسان 

رضوي

خراسان 

شمالي
خوزستان زنجان سمنان

سيستان  

و بلوچستان
فارس قزوين قم كردستان كرمان كرمانشاه

كهگيلويه 

و بوير احمد
گلستان گيالن لرستان مازندران مركزي هرمزگان همدان يزد

اردبيل 45914754 91872 897 445837 61043 9445 12250602 4002 161930 39764 1379 12723 6982 3199 4143 13894 34058 21884 12667 23352 7975 577 7019 96650 5172 36663 9071 8142 4909 18960 59309564

بيله سوار 509849 1186 1 12090 305 6 53974 4 7 168 0 131 65 92 2 17 400 168 112 47 139 2 4 473 56 133 36 46 92 101 579703

پارس آباد 2713782 7188 10 91851 6169 116 3107821 122 98360 2673 81 398 707 1768 248 604 1279 2204 2194 269 352 0 1312 14607 211 4705 1267 52422 900 1216 6114835

جعفرآباد 39791 289 0 4153 281 13105 83 50 129 6 1 25 23 26 28 15 89 34 327 18 150 3 3 67 19 58715

خلخال 1502172 7605 31 29906 2613 761 294283 186 28074 3695 266 941 962 534 365 1366 5191 801 1409 922 458 106 181 20058 128 2029 922 935 603 1471 1908976

سرعين       66292 0 129 18 3 14368 6 0 0 21 1 0 8 0 6 17 0 0 2 9 0 80880

گرمي 1236719 2738 21 30109 2581 48 167535 56 21 829 33 239 428 517 54 242 5236 736 491 132 130 314 4787 74 2067 508 207 325 254 1457430

گيوي 99015 483 1 7061 217 641 14156 313 4 873 119 725 407 61 39 227 335 139 108 241 10 32 36 2957 14 384 199 81 88 42 129009

مشگين شهر 2578616 7920 11 86495 5391 767 805431 97 206736 2638 37 261 391 386 784 693 6690 1998 2254 412 351 78 535 3843 181 2683 597 1449 491 2121 3720338

نمين 558212 1109 131 12649 1067 1518 49841 23 21 268 148 993 40 66 950 610 317 304 189 437 159 540 46 1509 84 955 460 542 65 101 633350

نير        235975 32 373 10 33 24633 18 1 113 48 2 3 10 15 10 0 102 1 258 17 0 31 0 4 261689

جمع كل 55455176 120423 1102 720654 79695 13337 16795750 4802 495152 51014 2064 16575 10159 6631 6588 17688 53566 28271 19453 25936 9664 1335 9487 145486 5939 49786 13062 63860 7548 24287 74254490

جدول )50-1(:انتقاالت برون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان اردبيل بر حسب مبداء و مقصد انتقال )واحد: ميليون ريال(

 مبداء

استان مقصد

جمع كل

مآخذ: اطالعات اخذ شده از مركز ملي آمايش
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اردبيل اصفهان ايالم
آذربايجان 

شرقي

آذربايجان 

غربي
بوشهر تهران

چهارمحال 

و بختياري

خراسان 

جنوبي

خراسان 

رضوي

خراسان 

شمالي
خوزستان زنجان سمنان

سيستان  

و بلوچستان
فارس قزوين قم كردستان كرمان كرمانشاه

كهگيلويه 

و بوير احمد
گلستان گيالن لرستان مازندران مركزي هرمزگان همدان يزد

جمع كل

اردبيل 82.8 76.3 81.3 61.9 76.6 70.8 72.9 83.3 32.7 77.9 66.8 76.8 68.7 48.3 62.9 78.5 63.6 77.4 65.1 90.0 82.5 43.2 74.0 66.4 87.1 73.6 69.4 12.7 65.0 78.1 79.9

بيله سوار 0.9 1.0 0.1 1.7 0.4 0.0 0.3 0.1 0.0 0.3 0.0 0.8 0.6 1.4 0.0 0.1 0.7 0.6 0.6 0.2 1.4 0.1 0.0 0.3 0.9 0.3 0.3 0.1 1.2 0.4 0.8

پارس آباد 4.9 6.0 0.9 12.7 7.7 0.9 18.5 2.5 19.9 5.2 3.9 2.4 7.0 26.7 3.8 3.4 2.4 7.8 11.3 1.0 3.6 0.0 13.8 10.0 3.6 9.4 9.7 82.1 11.9 5.0 8.2

جعفرآباد 0.1 0.2 0.0 0.6 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 1.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.9 0.0 0.4 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0 0.9 0.1 0.1

خلخال 2.7 6.3 2.8 4.1 3.3 5.7 1.8 3.9 5.670 7.2 12.9 5.7 9.5 8.0 5.5 7.7 9.7 2.8 7.2 3.6 4.7 8.0 1.9 13.8 2.2 4.1 7.1 1.5 8.0 6.1 2.6

سرعين       0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.11

گرمي 2.2 2.3 1.9 4.2 3.2 0.36 1.00 1.2 0.004 1.6 1.6 1.4 4.2 7.8 0.82 1.37 9.8 2.6 2.53 0.5 1.3 0.0 3.3 3.3 1.2 4.2 3.9 0.32 4.3 1.0 1.96

گيوي 0.18 0.4 0.1 1.0 0.3 4.8 0.08 6.5 0.0008 1.7 5.8 4.4 4.0 0.9 0.6 1.3 0.6 0.5 0.55 0.9 0.1 2.4 0.38 2.0 0.2 0.8 1.5 0.13 1.2 0.2 0.17

مشگين شهر 4.65 6.58 1.0 12.0 6.76 5.8 4.80 2.0 41.8 5.17 1.80 1.6 3.8 5.82 11.90 3.92 12.489 7.068 11.59 1.6 3.63 5.9 5.6 2.64 3.1 5.39 4.6 2.27 6.5 8.73 5.01

نمين 1.01 0.9 11.9 1.8 1.3 11.4 0.30 0.5 0.0 0.53 7.2 6.0 0.4 0.99 14.42 3.45 0.592 1.077 0.97 1.68 1.6 40.4 0.48 1.04 1.4 1.9 3.52 0.848 0.9 0.4 0.85

نير        0.43 0.0 0.0 0.05 0.01 0.25 0.15 0.0 0.0 0.04 0.0 0.7 0.5 0.0 0.0 0.1 0.028 0.035 0.0 0.39 0.0 0.0 0.00 0.18 0.0 0.0 0.0 0.049 0.0 0.0 0.35

جمع كل 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

مآخذ: محاسبات مشاور

جدول )51-1(: ساختار انتقاالت برون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان اردبيل در مقصد انتقال )واحد: درصد(

 مبداء

استان مقصد
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اردبيل اصفهان ايالم
آذربايجان 

شرقي

آذربايجان 

غربي
بوشهر تهران

چهارمحال 

و بختياري

خراسان 

جنوبي

خراسان 

رضوي

خراسان 

شمالي
خوزستان زنجان سمنان

سيستان  

و بلوچستان
فارس قزوين قم كردستان كرمان كرمانشاه

كهگيلويه 

و بوير احمد
گلستان گيالن لرستان مازندران مركزي هرمزگان همدان يزد

جمع كل

اردبيل 77.4 0.2 0.00 0.8 0.1 0.02 20.7 0.01 0.3 0.1 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.2 0.01 0.1 0.02 0.01 0.01 0.03 100

بيله سوار 87.95 0.20 0.0001 2 0.05 0.001 9 0.001 0 0.029 0.000 0.023 0.011 0.016 0.000 0.003 0.069 0.029 0.019 0.008 0.024 0.0 0.001 0.082 0.010 0.023 0.006 0.008 0.016 0.017 100

پارس آباد 44.4 0.1 0.000 1.5 0.1 0.0 50.8 0.002 1.6 0.0 0.001 0.007 0.012 0.029 0.00 0.01 0.0 0.04 0.04 0.00 0.01 0.00 0.02 0.2 0.00 0.1 0.02 0.86 0.01 0.02 100

جعفرآباد 67.8 0.5 0.00 7.1 0.5 0.00 22.3 0.00 0 0 0.00 0.09 0.22 0.01 0.00 0.04 0.04 0.04 0.05 0.02 0.15 0.00 0.06 0.6 0.031 0.255 0.006 0.005 0.114 0.032 100

خلخال 78.7 0.4 0.002 1.6 0.1 0.040 15.4 0.010 1.471 0.19 0.014 0.05 0.05 0.03 0.02 0.07 0.27 0.04 0.07 0.05 0.02 0.0 0.01 1.05 0.01 0.11 0.05 0.05 0.03 0.08 100

سرعين       82.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.00 17.8 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 100

گرمي 84.9 0.2 0.001 2.1 0.2 0.003 11.5 0.004 0.001 0.1 0.0 0.016 0.029 0.035 0.004 0.017 0.359 0.050 0.034 0.009 0.009 0.000 0.022 0.328 0.005 0.142 0.035 0.014 0.022 0.017 100

گيوي 76.8 0.4 0.001 5.5 0.2 0.5 11.0 0.242 0.003 0.7 0.1 0.6 0.3 0.05 0.03 0.18 0.26 0.108 0.084 0.187 0.008 0.025 0.028 2.292 0.011 0.298 0.154 0.063 0.068 0.032 100

مشگين شهر 69.31 0.21 0.0 2.32 0.14 0.02 21.6 0.0 5.6 0.07 0.001 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.18 0.05 0.1 0.01 0.009 0.0 0.0 0.10 0.0 0.07 0.0 0.04 0.01 0.06 100

نمين 88.1 0.2 0.021 2.0 0.2 0.2 7.9 0.0 0.0 0.04 0.02 0.157 0.006 0.010 0.150 0.096 0.050 0.048 0.030 0.069 0.025 0.1 0.007 0.238 0.013 0.151 0.073 0.086 0.010 0.016 100

نير        90.2 0.0 0.0 0.14 0.00 0.01 9.4 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.0 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100

جمع كل 74.7 0.2 0.001 0.971 0.107 0.018 22.6 0.006 0.667 0.069 0.003 0.022 0.014 0.009 0.009 0.024 0.072 0.038 0.026 0.035 0.013 0.002 0.013 0.196 0.008 0.067 0.018 0.086 0.010 0.033 100

مآخذ: محاسبات مشاور

 مبداء

استان مقصد

جدول )52-1(: ساختار انتقاالت برون استاني صادر شده از سكونتگاههاي استان اردبيل در مبداء انتقال )واحد: درصد(
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 )ميليون ريال( تراز انتقاالت درون استاني و برون استاني سكونتگاههاي استان اردبيل (:  1-73جدول  ) 

 ت برون استانيانتقاال انتقاالت درون استاني نام سكونتگاه

 تراز صادره وارده تراز صادره وارده

 -0013111 13302011 2701010 -1110172 3217172 2217001 اردبيل

 -3220027 3211173 171120 -011000 037707 233700 پارس آباد

 -000030 1121022 173007 111227 701212 012720 مشگين شهر

 -207070 217012 121037 121000 222110 777117 خلخال

 -103101 221011 20721 02332 300070 202101 گرمي

 -22203 07130 71727 71223 101011 233323 نمين

 -31010 70077 30120 2110 217070 210002 بيله سوار

 -702 20002 20311 30273 07020 122302 گيوي

 -27012 27012 - -11721 11721 - نير

 -12007 10022 3030 70102 30001 00003 جعفرآباد

 - 12700 12700 - 2303 2303 سرعين
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 فرهنگي  –: پيوندهاي اجتماعي 2-1

 

ن اردبيل در قالب پيوندهاي جمعيتي )مهاجرت و فرهنگي در استا -پيوندهاي اجتماعي 

جابجايي جمعيت در استان اردبيل و با ساير استانهاي كشور( و پيوندهاي فرهنگي مورد بررسمي 

 قرار گرفته استو

 

 : پيوندهاي جمعيتي 1-2-1

 

تحرك و جابجايي جمعيت ميان سكونتگاهها با هر همدف و انگيمزه اي كمه انجمام شمود  

ري روابط و پيوندهاي ميان سكونتگاهها با شدت و جاذبمه هماي متفماوتي ممي منجر به شكل گي

هاي جمعيتي بين دو نقطه سمكونتگاهي يما بمه صمورت آممد و شمدهاي روزانمه) گرددو جابجايي

سفرهاي روزانه( و يا به صورت مهاجرتهاي دائمي يا موقت صورت مي گيردو ايمن جابجمايي هما 

كاركردي و ووو بين مراكز جمعيتي استو هر چقمدر فرهنگي، -اقتصادي -نشا نگر شرايط اجتماعي

يك نقطه سكونتگاهي از شرايط بهتر و امكانمات مسما عمدتر اجتمماعي، اقتصمادي، فرهنگمي وووو 

برخوردار باشد، داراي جاذبه بيشتري براي جذب جمعيت ساير سكونتگاههاي پيرامون خمود بمه 

سكونتگاهها عمدتاً به عنوان كانون هاي مركمزي،  صورت روزانه، موقت يا دائمي خواهد بودو اين

مورد توجه گروه هاي جمعيتي هستندو به همين دليل با توجه بمه رونمد جريمان هماي جمعيتمي 

 سكونتگاهها به نقاط مهاجرپذير و مهاجرفرست ارزش گذاري مي شوندو

بممه منظورنشممان دادن پيونممدهاي جمعيتممي از رونممد جابجممايي  جمعيممت )مهمماجرت( از  

هرستانهاي استان به بيرون استان و يا ساير شهرستان هاي استان و يا مهاجرت از ساير استانها ش

 بهش هرستانهاي استان بهره گرفته شده استو

به منظور ارائه تصوير اين پيوندها، مهاجرين خارج شده از استان، مهاجرين وارد شده به  

المي  1125ر مقطمع ده سماله سرشمماري استان و مهاجرين جابجا شده در شهرستانهاي استان د

 مورد ارزيابي قرار گرفته استو 1185
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 1307الي  1307: مهاجرين خارج شده از استان طي ده سا له 1-1-2-1

تعداد مهاجرين خمارج شمده از اسمتان اردبيمل برابمر بما براساس آمار مركز آمار ايران، 

شهرستان اردبيل مهاجرت نموده انمدو درصد از اين مهاجرين از  1/52نفر بوده استو  116805

درصد از كل مهاجرين خمارج شمده در  28/12و  51/11شهرستانهاي خلخال و مشگين شهر با 

نمين، بيله سوار ، نيمرو كموثر گرمي،رتبه هاي دوم و سوم واقع شده اندو شهرستانهاي پارس آباد،

مراجعه  2و  1به جدول شماره ) در رتبه هاي بعدي مهاجر فرستي استان اردبيل قرار گرفته اندو

 شود(

بيشترين مهاجرين خروجي از استان به استان تهران مهماجرت نمموده انمدو ايمن اسمتان  

درصد از كل مهاجرين خارج شده از استان اردبيل را به خودجذب نموده استو پمس از  26/51

درصد در رتبه هماي  21/2و  22/15استانهاي گيالن و آذربايجان شرقي با جذب  استان تهران،

دوم و سوم مهاجر پذيري از اين استان قرار دارندو بدين ترتيب بيشترين و قوي تمرين پيونمد را 

بدين لحا  با استان اردبيل دارندو رتبه چهمارم و پمنجم بمه اسمتان ، آذربايجمان غربمي و رقمم 

 12/1و  11/2اختصاص يافته كه سهم اين استان از كل مهاجرين خارج شده از اسمتان اردبيمل 

 درصد استو

سهم ديگر استانها از مهاجرين خارج شده از استان اردبيل كمتر ازيك درصد بموده كمه  

 حاكي از پيوند ضعيف با اين استا نها مي باشدو

سهم استان تهران ازجذب مهماجرين در شهرسمتانهاي كموثر، مشمگين شمهر، اردبيمل ،  

درصمد از  01/50و 68/51،  51/56،  12/15، 15/15،  22/20گرمي و خلخال به ترتيمب نير،

مهاجرين خارج شده از اين شهرستانها استو بدين ترتيب بيش از نيمي از مهماجرين ايمن شمش 

شهرستان به استان تهران مهماجرت نمموده انمد كمه حماكي از پيونمد قموي مهاجرفرسمتي ايمن 

شمده از شهرسمتان درصد از مهاجرين خمارج  06/51شهرستانها با استان تهران استو همچنين 

نمين جذب استان گيالن گرديده اند، كه سهم استان تهران در جذب مهماجرين خمارج شمده از 

درصد است كه در رتبه دوم مهاجر پذيري از اين شهرستان قرار دارندو  12/12شهرستان نمين 

بموده بدين ترتيب قوي ترين پيوند شهرستان نمين با استان گيالن و پس ازآن با استان تهمرا ن 

 استو

درصد از مهاجرين خارج شده از پارس آباد به استان آذربايجمان شمرقي  15/11از كل 

درصمد از مهماجرين و سمهم  11/15وارد شده و در آنجا ساكن گرديده اندوسهم استان تهمران 

درصد از مهاجرين اين شهرستان استو بمدين ترتيمب قموي تمرين پيونمد  52/15استان گيالن 

 يب با استانهاي آذربايجان شرقي ، تهران و گيالن بوده استوپارس آباد به ترت
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درصمد از مهماجرين  21/62نفر از مهاجرين كمه برابمر بما  118درشهرستان بيله سوار  

خارج شده از اين شهرستان هستند به استان بوشهر مهاجرت نموده اندو كه با الگموي مهماجرتي 

درصد از مهماجرين بمه اسمتان تهمران و  16/21ساير شهرستانهاي استان همخواني نداردوحدود 

 درصد از مهاجرين به استان آذربايجان شرقي مهاجرت نموده اندو 18/8

بدين ترتيب قوي ترين پيوند مهاجرتي استان اردبيل و شش شهرسمتان از مجمموع نمه  

درصمد  22/15شهرستان اين استان با استان تهران بوده و پس از آن اسمتان گميالن بما جمذب 

درصد از مهاجرين شهرستان نمين، در مرتبه دوم به لحا  قدرت  06/51رين كل استان و مهاج

پيوند با استان اردبيل در درتبه اول در پيوند با شهرستان نمين قرار داردو آذربايجمان شمرقي بما 

درصمد كمل مهماجرين شهرسمتان پمارس  15/11درصد از كل مهاجرين استان و  21/2جذب 

به لحا  قدرت پيوند با استان اردبيل و رتبه اول در پيوند با شهرستان پارس در مرتبه سوم آباد،

آباد قرار داردو استان بوشهر داراي پيوند ضعيف با كل استان ولي پيوند قوي با شهرسمتان بيلمه 

 سوار قرار داردو

 ( تعداد مهاجرين خارج شده از هريك از شهرستان1-55و ) ( 1-56در جداول شماره )  

 ستان اردبيل به ساير استان هاي كشور به تفكيك شهرستان ارايه شده استوهاي ا

 (  سهم هركدام از شهرستانها را در مهاجر فرستي نشان مي دهدو1-51نقشه شماره) 
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تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

م كزي 255 0.33 1 0.07 35 0.16 63 0.37 0 0.00 15 0.20 0 0.00 0 0.00 2 0.23 371 0.28

گيال  8031 10.40 107 7.18 7644 34.35 1545 8.97 1155 18.47 1175 15.57 50 15.02 809 51.04 3 0.34 20519 15.22

مازندرا  3297 4.27 21 1.41 1042 4.68 293 1.70 1033 16.51 88 1.17 30 9.01 45 2.84 1 0.11 5850 4.34

آ.ش قي 4427 5.73 122 8.18 320 1.44 1584 9.19 402 6.43 2788 36.95 15 4.50 101 6.37 28 3.21 9787 7.26

آ.غ بي 1922 2.49 30 2.01 224 1.01 507 2.94 38 0.61 381 5.05 0 0.00 31 1.96 8 0.92 3141 2.33

ك مانشاا 114 0.15 3 0.20 54 0.24 10 0.06 8 0.13 0 0.00 0 0.00 1 0.06 1 0.11 191 0.14

خوزستا  255 0.33 1 0.07 39 0.18 121 0.70 2 0.03 28 0.37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 446 0.33

فارس 473 0.61 111 7.44 19 0.09 83 0.48 2 0.03 4 0.05 0 0.00 0 0.00 1 0.11 693 0.51

ك ما  572 0.74 5 0.34 405 1.82 91 0.53 7 0.11 43 0.57 1 0.30 45 2.84 0 0.00 1169 0.87

خ اسا  رضوي 654 0.85 10 0.67 33 0.15 113 0.66 51 0.82 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 862 0.64

اصفها  424 0.55 6 0.40 120 0.54 104 0.60 14 0.22 11 0.15 0 0.00 7 0.44 2 0.23 688 0.51

سيستا  544 0.70 4 0.27 71 0.32 348 2.02 11 0.18 34 0.45 1 0.30 2 0.13 2 0.23 1017 0.75

ك دستا  562 0.73 24 1.61 13 0.06 78 0.45 1 0.02 16 0.21 0 0.00 3 0.19 0 0.00 697 0.52

همدا  266 0.34 1 0.07 7 0.03 25 0.15 1 0.02 6 0.08 0 0.00 6 0.38 0 0.00 312 0.23

چهارمحال و بختياري 20 0.03 0 0.00 2 0.01 3 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 0.02

ل ستا  106 0.14 0 0.00 10 0.04 1 0.01 0 0.00 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 118 0.09

ايالم 233 0.30 1 0.07 49 0.22 22 0.13 2 0.03 6 0.08 0 0.00 7 0.44 0 0.00 320 0.24

كهگيلويه و بوي احمد 70 0.09 6 0.40 18 0.08 46 0.27 28 0.45 7 0.09 0 0.00 2 0.13 0 0.00 177 0.13

بوشه  266 0.34 638 42.79 20 0.09 6 0.03 1 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 931 0.69

زنجا  500 0.65 14 0.94 184 0.83 169 0.98 19 0.30 118 1.56 1 0.30 2 0.13 14 1.61 1021 0.76

سمنا  210 0.27 1 0.07 62 0.28 66 0.38 29 0.46 5 0.07 0 0.00 1 0.06 0 0.00 374 0.28

يزد 525 0.68 3 0.20 186 0.84 51 0.30 3 0.05 14 0.19 0 0.00 2 0.13 317 36.35 1101 0.82

ه مزگا  716 0.93 9 0.60 199 0.89 70 0.41 12 0.19 59 0.78 1 0.30 0 0.00 1 0.11 1067 0.79

ته ا  50459 65.32 357 23.94 11129 50.01 11361 65.95 3345 53.48 2655 35.19 234 70.27 517 32.62 476 54.59 80533 59.74

قم 992 1.28 2 0.13 229 1.03 258 1.50 21 0.34 3 0.04 0 0.00 2 0.13 0 0.00 1507 1.12

قزوين 692 0.90 13 0.87 102 0.46 57 0.33 38 0.61 71 0.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 973 0.72

گلستا  389 0.50 1 0.07 21 0.09 125 0.73 28 0.45 7 0.09 0 0.00 1 0.06 16 1.83 588 0.44

خ اسا  شمالي 167 0.22 0 0.00 11 0.05 7 0.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 185 0.14

خ اسا  رضوي 103 0.13 0 0.00 5 0.02 20 0.12 4 0.06 9 0.12 0 0.00 1 0.06 0 0.00 142 0.11

جمع 77244 100 1491 100 22253 100 17227 100 6255 100 7545 100 333 100 1585 100 872 100.0 134805 100

ني  جمع

جدول )54-1(: مهاج ين خارج شدا از ه  يك از شه ستانهاي استا  اردبيل به ساي  استانها

ش ح

پارس آباد گ مي مشگين شه  خلخال بيله سوار اردبيل  نمين كوث 
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تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

م كزي 255 0.69 1 0.27 35 9.43 63 16.98 0 0.00 15 4.04 0 0.00 0 0.00 2 0.54 371 31.95

گيال  8031 0.39 107 0.52 7644 37.25 1545 7.53 1155 5.63 1175 5.73 50 0.24 809 3.94 3 0.01 20519 61.25

مازندرا  3297 0.56 21 0.36 1042 17.81 293 5.01 1033 17.66 88 1.50 30 0.51 45 0.77 1 0.02 5850 44.20

آ.ش قي 4427 0.45 122 1.25 320 3.27 1584 16.18 402 4.11 2788 28.49 15 0.15 101 1.03 28 0.29 9787 55.22

آ.غ بي 1922 0.61 30 0.96 224 7.13 507 16.14 38 1.21 381 12.13 0 0.00 31 0.99 8 0.25 3141 39.42

ك مانشاا 114 0.60 3 1.57 54 28.27 10 5.24 8 4.19 0 0.00 0 0.00 1 0.52 1 0.52 191 40.91

خوزستا  255 0.57 1 0.22 39 8.74 121 27.13 2 0.45 28 6.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 446 43.40

فارس 473 0.68 111 16.02 19 2.74 83 11.98 2 0.29 4 0.58 0 0.00 0 0.00 1 0.14 693 32.43

ك ما  572 0.49 5 0.43 405 34.64 91 7.78 7 0.60 43 3.68 1 0.09 45 3.85 0 0.00 1169 51.56

خ اسا  رضوي 654 0.76 10 1.16 33 3.83 113 13.11 51 5.92 1 0.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 862 24.89

اصفها  424 0.62 6 0.87 120 17.44 104 15.12 14 2.03 11 1.60 0 0.00 7 1.02 2 0.29 688 38.99

سيستا  544 0.53 4 0.39 71 6.98 348 34.22 11 1.08 34 3.34 1 0.10 2 0.20 2 0.20 1017 47.04

ك دستا  562 0.81 24 3.44 13 1.87 78 11.19 1 0.14 16 2.30 0 0.00 3 0.43 0 0.00 697 20.18

همدا  266 0.85 1 0.32 7 2.24 25 8.01 1 0.32 6 1.92 0 0.00 6 1.92 0 0.00 312 15.60

چهارمحال و بختياري 20 0.80 0 0.00 2 8.00 3 12.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 20.80

ل ستا  106 0.90 0 0.00 10 8.47 1 0.85 0 0.00 1 0.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 118 11.07

ايالم 233 0.73 1 0.31 49 15.31 22 6.88 2 0.63 6 1.88 0 0.00 7 2.19 0 0.00 320 27.92

كهگيلويه و بوي احمد 70 0.40 6 3.39 18 10.17 46 25.99 28 15.82 7 3.95 0 0.00 2 1.13 0 0.00 177 60.85

بوشه  266 0.29 638 68.53 20 2.15 6 0.64 1 0.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 931 71.71

زنجا  500 0.49 14 1.37 184 18.02 169 16.55 19 1.86 118 11.56 1 0.10 2 0.20 14 1.37 1021 51.52

سمنا  210 0.56 1 0.27 62 16.58 66 17.65 29 7.75 5 1.34 0 0.00 1 0.27 0 0.00 374 44.41

يزد 525 0.48 3 0.27 186 16.89 51 4.63 3 0.27 14 1.27 0 0.00 2 0.18 317 28.79 1101 52.79

ه مزگا  716 0.67 9 0.84 199 18.65 70 6.56 12 1.12 59 5.53 1 0.09 0 0.00 1 0.09 1067 33.57

ته ا  50459 0.63 357 0.44 11129 13.82 11361 14.11 3345 4.15 2655 3.30 234 0.29 517 0.64 476 0.59 80533 37.97

قم 992 0.66 2 0.13 229 15.20 258 17.12 21 1.39 3 0.20 0 0.00 2 0.13 0 0.00 1507 34.83

قزوين 692 0.71 13 1.34 102 10.48 57 5.86 38 3.91 71 7.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 973 29.59

گلستا  389 0.66 1 0.17 21 3.57 125 21.26 28 4.76 7 1.19 0 0.00 1 0.17 16 2.72 588 34.51

خ اسا  شمالي 167 0.90 0 0.00 11 5.95 7 3.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 185 10.63

خ اسا  جنوبي 103 0.73 0 0.00 5 3.52 20 14.08 4 2.82 9 6.34 0 0.00 1 0.70 0 0.00 142 28.19

جمع 77244 0.57 1491 1.11 22253 16.51 17227 12.78 6255 4.64 7545 5.60 333 0.25 1585 1.18 872 0.65 134805 43.27

ني  نمين كوث  جمع

جدول )55-1(: مهاج ين خارج شدا از استا  اردبيل به ساي  استانها به تفكيك شه ستا 

ش ح

پارس آباد گ مي مشگين شه  خلخال بيله سوار اردبيل
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 : مهاجرين وارد شده به استان اردبيل2-1-2-1

سرشمماري براساس اطالعات انتشار يافته از سوي مركز آمار ايران دو حمد فاصمل در  

نفر به استان اردبيل وارد شمده و در شهرسمتانهاي  21510در مجموع  1185و 1125هاي سال

 مختلف اين استان ساكن شده اندو

نفر كمتر از مهاجرين خارج شمده از اسمتان  55265تعداد مهاجرين وارد شده به استان  

بيمل اسمتو براسماس بوده استو )ميزان خالص مهاجرت (كه حاكي از مهاجر فرستي اسمتان ارد

درصد از مهاجرين وارد شده به استان اردبيل از استان تهمران بمه ايمن  01/18اطالعات حاصل 

اند بدين لحا  استان تهران در رتبه اول قرار داردو استان آذربايجمان شمرقي بما استان وارد شده

 01/1غربي بما آذربايجاندرصد در رتبه سوم، 16/1درصد دررتبه دوم، استان گيالن با  81/18

درصد در رتبه پمنجم قمرار دارد) بمه جمداول  58/1درصد در رتبه چهارم و استان كردستان با 

 مراجعه شود( 1-52و  51-1

براساس اطالعات ارايه شده در جداول مذكور، مهاجر پذيري استان در مقايسه با مهاجر  

مهماجرين خمارج شمده از فرستي استان از الگوي متنوع تري برخوردار استو بدين ترتيمب كمه 

استان به استانهاي محدودتري مهاجرت نموده اند ولي مهاجرين وارد شده به استان از اسمتانهاي 

بيشتري وارد اين استان شده اندو نسبت استان  تهران از مجموع مهاجرين خارج شمده از اسمتان 

رسمتي بمه اسمتان درصد بوده در صورتي كه سهم اين استان كه رتبمه اول را در مهاجرف 26/51

درصمد  16/55درصد استو از مجموع مهاجرين وارد شده به استان اردبيل 01/18اردبيل دارد 

به شهرستان اردبيل وارد شده اند اين شهرستان از اين نظر رتبه اول را به خمود اختصماص داده 

،  21/8، 58/12استو سهم شهرستان هاي پارس آباد، مشگين شهر، خلخال و نمين بمه ترتيمب 

درصد از كل مهاجرين وارد شده بود كه در رتبه هاي دوم تا پنجم قرار دارنمدو  28/6و   15/8

كوثر و نير دررتبه هاي بعدي به لحا  جذب مهاجرين وارد شمده ،شهرستانهاي گرمي، بيله سوار

 به استان قرار دارندو

درصمد بمه  08/15از مهاجرين خارج شده از استان تهران و وارد شده به استان اردبيل  

 شهرستان اردبيل و ارد شده اندو

بدين ترتيب بيشترين و قوي ترين پيوند در زمينه جذب مهاجر ميمان اسمتان تهمران و  

شهرستان اردبيل وجود داردو پس از شهرستان اردبيل، شهرستان مشگين شهر بيشترين پيوند را 

 با استان تهران داشته استو

درصمد  55/66شهرسمتان اردبيمل از اسمتان تهمران )بيشترين مهاجرين وارد شده بمه  

و پس از آن استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجمان غربمي و مهاجرين ورودي به اين شهرستان(

 گيالن قرار داردو
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بيشترين مهاجرين وارد شده بمه شهرسمتان بيلمه سموار از اسمتان تهمران و پمس از آن  

 ستو آذربايجان غربي و گيالن اآذربايجان شرقي ،

آذربايجمان بيشترين مهاجر وارد شده به شهرستان خلخمال از اسمتانهاي تهمران، گيالن، 

 شرقي و آذربايجان غربي استو

بيشترين مهاجر وارد شده به شهرستان مشگين شهر و گرمي از استان تهران، آذربايجان  

 شرقي، آذربايجان غربي و گيالن استو

بماد در رتبمه اول از اسمتان آذربايجمان پارس آ بيشترين مها جر وارد شده به شهرستان 

درصد از مهاجرين وارد شده به اين شهرستان را تشكيل ممي دهمد كمه  22/61شرقي است كه 

نشانگر پيوند قوي در جذب مهاجرين از استان آذربايجان شرقي استو استان تهران در رتبه دوم 

 هارم قرار دارندوو استانهاي آذربايجان غربي و كردستان در رتبه سوم و چ

بيشترين مهاجر وارد شده به شهرستان كوثر از استان تهمران و پمس از آن، آذربايجمان  

شرقي، گيالن و آذربايجان غربي قرار دارندو بيشترين مهاجرين وارد شده به شهرسمتان نممين از 

د شمده بمه آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي استو بيشترين مهاجرين وارگيالن ،استان تهران،

 شهرستان نير از استان تهران، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و كردستان استو

استان اردبيمل بيشمترين بدين ترتيب به لحا  جذب مهاجرين از ساير استانهاي كشور،  

گيالن و آذربايجان غربي و كردستان داردو اين الگمو آذربايجان شرقي،پيوند را با استانهاي تهران،

كثر شهرستانهاي استان صادق بوده ولي در شهرستان پارس آباد، استان آذربايجان شرقي در در ا

رتبه اول قرارگرفته استو استان آذربايجان شرقي در اكثر شهرستانهاي داراي رتبمه سموم بموده 

ولي در برخي از شهرستانها استان گيالن داراي رتبه باالتري از استان آذربايجان شمرقي اسمتو) 

 و نمين( خلخال

( تعداد و نسبت مهاجرين وارد شده بمه شهرسمتان 1-52و )(1-51در جداول شماره ) 

 هاي استان اردبيل از ساير استانهاي كشور مورد بررسي قرار گرفته استو
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جمع

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

م كزي 292 0.37 183 0.41 9 0.31 9 0.14 18 0.26 9 0.27 39 0.39 13 1.39 12 0.32 0 0.00

گيال  7274 9.14 3527 7.97 223 7.68 1725 25.98 404 5.83 374 11.23 375 3.75 72 7.72 554 14.58 20 2.66

مازندرا  2245 2.82 1315 2.97 26 0.90 335 5.05 154 2.22 83 2.49 105 1.05 62 6.65 155 4.08 10 1.33

آ.ش قي 14978 18.83 6766 15.28 691 23.79 525 7.91 1763 25.43 504 15.14 4174 41.72 112 12.00 344 9.06 99 13.18

آ.غ بي 7186 9.03 3831 8.65 449 15.46 487 7.33 486 7.01 400 12.02 940 9.40 58 6.22 469 12.35 66 8.79

ك مانشاا 1885 2.37 1129 2.55 75 2.58 104 1.57 158 2.28 96 2.88 192 1.92 4 0.43 115 3.03 12 1.60

خوزستا  1172 1.47 646 1.46 46 1.58 102 1.54 116 1.67 43 1.29 139 1.39 5 0.54 69 1.82 6 0.80

فارس 832 1.05 354 0.80 21 0.72 60 0.90 39 0.56 54 1.62 107 1.07 5 0.54 185 4.87 7 0.93

ك ما  726 0.91 343 0.77 32 1.10 158 2.38 36 0.52 41 1.23 45 0.45 9 0.96 43 1.13 19 2.53

خ اسا  رضوي 1261 1.58 673 1.52 47 1.62 136 2.05 81 1.17 71 2.13 163 1.63 2 0.21 83 2.18 5 0.67

اصفها  1018 1.28 618 1.40 37 1.27 166 2.50 49 0.71 17 0.51 82 0.82 3 0.32 43 1.13 3 0.40

سيستا  753 0.95 350 0.79 30 1.03 104 1.57 38 0.55 46 1.38 126 1.26 11 1.18 41 1.08 7 0.93

ك دستا  2845 3.58 1376 3.11 126 4.34 196 2.95 267 3.85 215 6.46 421 4.21 11 1.18 198 5.21 35 4.66

همدا  635 0.80 338 0.76 46 1.58 113 1.70 35 0.50 37 1.11 21 0.21 8 0.86 36 0.95 1 0.13

چهارمحال و بختياري 47 0.06 10 0.02 1 0.03 0 0.00 10 0.14 12 0.36 0 0.00 0 0.00 14 0.37 0 0.00

ل ستا  203 0.26 97 0.22 6 0.21 5 0.08 29 0.42 0 0.00 48 0.48 3 0.32 5 0.13 10 1.33

ايالم 534 0.67 282 0.64 27 0.93 28 0.42 44 0.63 25 0.75 52 0.52 2 0.21 60 1.58 14 1.86

كهگيلويه و بوي احمد 101 0.13 47 0.11 6 0.21 6 0.09 17 0.25 8 0.24 8 0.08 0 0.00 9 0.24 0 0.00

بوشه  245 0.31 131 0.30 0 0.00 52 0.78 0 0.00 27 0.81 10 0.10 0 0.00 21 0.55 4 0.53

زنجا  852 1.07 365 0.82 48 1.65 151 2.27 54 0.78 28 0.84 137 1.37 6 0.64 35 0.92 28 3.73

سمنا  212 0.27 127 0.29 7 0.24 16 0.24 27 0.39 0 0.00 23 0.23 0 0.00 10 0.26 2 0.27

يزد 393 0.49 234 0.53 17 0.59 99 1.49 0 0.00 0 0.00 17 0.17 4 0.43 20 0.53 2 0.27

ه مزگا  714 0.90 344 0.78 30 1.03 105 1.58 76 1.10 28 0.84 57 0.57 9 0.96 58 1.53 7 0.93

ته ا  30302 38.09 19722 44.55 723 24.90 1808 27.23 2693 38.84 1106 33.22 2366 23.65 381 40.84 1125 29.61 378 50.33

قم 778 0.98 482 1.09 15 0.52 71 1.07 66 0.95 50 1.50 66 0.66 18 1.93 10 0.26 0 0.00

قزوين 933 1.17 615 1.39 40 1.38 12 0.18 103 1.49 27 0.81 68 0.68 3 0.32 59 1.55 6 0.80

گلستا  326 0.41 115 0.26 11 0.38 25 0.38 129 1.86 1 0.03 26 0.26 1 0.11 16 0.42 2 0.27

خ اسا  شمالي 102 0.13 40 0.09 3 0.10 25 0.38 8 0.12 8 0.24 10 0.10 7 0.75 1 0.03 0 0.00

خ اسا  رضوي 202 0.25 104 0.23 8 0.28 11 0.17 25 0.36 0 0.00 50 0.50 3 0.32 0 0.00 1 0.13

خارج از كشور 64 0.08 2 0.00 4 0.14 6 0.09 8 0.12 19 0.57 18 0.18 1 0.11 4 0.11 2 0.27

450 اظهارنشدا  0.57 100 0.23 100 3.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 120 1.20 120 12.86 5 0.13 5 0.67

جمع 79560 100 44266 100 2904 100 6640 100 6933 100 3329 100 10005 100 933 100 3799 100 751 100

ني 

جدول )56-1(: مهاج ين وارد شدا به ه يك از شه ستا  هاي استا  اردبيل از ساي  استانهاي كشور 

ش ح

پارس آباد  گ مي مشگين شه  خلخال بيله سوار اردبيل   نمين  كوث 
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تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

م كزي 292 100 183 62.67 9 3.08 9 3.08 18 6.16 9 3.08 39 13.36 13 4.45 12 4.11 0 0

گيال  7274 100 3527 48.49 223 3.07 1725 23.71 404 5.55 374 5.14 375 5.16 72 0.99 554 7.62 20 0.3

مازندرا  2245 100 1315 58.57 26 1.16 335 14.92 154 6.86 83 3.70 105 4.68 62 2.76 155 6.90 10 0.4

آ.ش قي 14978 100 6766 45.17 691 4.61 525 3.51 1763 11.77 504 3.36 4174 27.87 112 0.75 344 2.30 99 0.7

آ.غ بي 7186 100 3831 53.31 449 6.25 487 6.78 486 6.76 400 5.57 940 13.08 58 0.81 469 6.53 66 0.9

ك مانشاا 1885 100 1129 59.89 75 3.98 104 5.52 158 8.38 96 5.09 192 10.19 4 0.21 115 6.10 12 0.6

خوزستا  1172 100 646 55.12 46 3.92 102 8.70 116 9.90 43 3.67 139 11.86 5 0.43 69 5.89 6 0.5

فارس 832 100 354 42.55 21 2.52 60 7.21 39 4.69 54 6.49 107 12.86 5 0.60 185 22.24 7 0.8

ك ما  726 100 343 47.25 32 4.41 158 21.76 36 4.96 41 5.65 45 6.20 9 1.24 43 5.92 19 2.6

خ اسا  رضوي 1261 100 673 53.37 47 3.73 136 10.79 81 6.42 71 5.63 163 12.93 2 0.16 83 6.58 5 0.4

اصفها  1018 100 618 60.71 37 3.63 166 16.31 49 4.81 17 1.67 82 8.06 3 0.29 43 4.22 3 0.3

سيستا  753 100 350 46.48 30 3.98 104 13.81 38 5.05 46 6.11 126 16.73 11 1.46 41 5.44 7 0.9

ك دستا  2845 100 1376 48.37 126 4.43 196 6.89 267 9.38 215 7.56 421 14.80 11 0.39 198 6.96 35 1.2

همدا  635 100 338 53.23 46 7.24 113 17.80 35 5.51 37 5.83 21 3.31 8 1.26 36 5.67 1 0.2

چهارمحال و بختياري 47 100 10 21.28 1 2.13 0 0.00 10 21.28 12 25.53 0 0.00 0 0.00 14 29.79 0 0.0

ل ستا  203 100 97 47.78 6 2.96 5 2.46 29 14.29 0 0.00 48 23.65 3 1.48 5 2.46 10 4.9

ايالم 534 100 282 52.81 27 5.06 28 5.24 44 8.24 25 4.68 52 9.74 2 0.37 60 11.24 14 2.6

كهگيلويه و بوي احمد 101 100 47 46.53 6 5.94 6 5.94 17 16.83 8 7.92 8 7.92 0 0.00 9 8.91 0 0.0

بوشه  245 100 131 53.47 0 0.00 52 21.22 0 0.00 27 11.02 10 4.08 0 0.00 21 8.57 4 1.6

زنجا  852 100 365 42.84 48 5.63 151 17.72 54 6.34 28 3.29 137 16.08 6 0.70 35 4.11 28 3.3

سمنا  212 100 127 59.91 7 3.30 16 7.55 27 12.74 0 0.00 23 10.85 0 0.00 10 4.72 2 0.9

يزد 393 100 234 59.54 17 4.33 99 25.19 0 0.00 0 0.00 17 4.33 4 1.02 20 5.09 2 0.5

ه مزگا  714 100 344 48.18 30 4.20 105 14.71 76 10.64 28 3.92 57 7.98 9 1.26 58 8.12 7 1.0

ته ا  30302 100 19722 65.08 723 2.39 1808 5.97 2693 8.89 1106 3.65 2366 7.81 381 1.26 1125 3.71 378 1.2

قم 778 100 482 61.95 15 1.93 71 9.13 66 8.48 50 6.43 66 8.48 18 2.31 10 1.29 0 0.0

قزوين 933 100 615 65.92 40 4.29 12 1.29 103 11.04 27 2.89 68 7.29 3 0.32 59 6.32 6 0.6

گلستا  326 100 115 35.28 11 3.37 25 7.67 129 39.57 1 0.31 26 7.98 1 0.31 16 4.91 2 0.6

خ اسا  شمالي 102 100 40 39.22 3 2.94 25 24.51 8 7.84 8 7.84 10 9.80 7 6.86 1 0.98 0 0.0

خ اسا  رضوي 202 100 104 51.49 8 3.96 11 5.45 25 12.38 0 0.00 50 24.75 3 1.49 0 0.00 1 0.5

خارج از كشور 64 100 2 3.13 4 6.25 6 9.38 8 12.50 19 29.69 18 28.13 1 1.56 4 6.25 2 3.1

450 اظهارنشدا  100 100 22.22 100 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 120 26.67 120 26.67 5 1.11 5 1.1

جمع 79560 100 44266 55.64 2904 3.65 6640 8.35 6933 8.71 3329 4.18 10005 12.58 933 1.17 3799 4.78 751 0.9

ني 

جدول )57-1(: مهاج ين وارد شدا به شه ستا  هاي استا  اردبيل از ساي  استانهاي كشور 

ش ح

جمع پارس آباد  گ مي مشگين شه  خلخال بيله سوار اردبيل   نمين  كوث 
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 : مهاجرين جابجا شده درشهرستانهاي استان ) پيوندهاي مهاجرتي ميان شهرستانها(3-1-2-1

نفر از شهرستانهاي مختلف استان مهاجرت  68081، تعداد 1125-85طي دوره آماري  

كرده و در ساير شهرستانهاي استان اسكان گزيده اندو بمدين ترتيمب ميمزان ورودي و خروجمي 

نفر بوده كه در مقمام مقايسمه بما جمعيمت مهماجر  68081جمعيت حاصل از مهاجرت برابر با 

درصد از مهاجرين خمارج شمده از  15بر با نفر استو برا 116805خروجي از استان كه برابر با 

مهماجرين خمارج شمده از  نفمر بموده اسمت، 21510استان استو مهاجرين وارد شده به اسمتان 

درصد مهماجرين ورودي بمه اسمتان  6/10شهرستانها و وارد شده به شهرستانهاي استان معادل 

مهماجرتي قموي تمر اسمتان  اردبيل از ساير استانهاي كشور بوده استو اين امر حماكي از  پيونمد

اردبيل با ساير استانهاي كشور )مهاجرت بيرون استاني( در مقام مقايسه با جمعيت مهاجر جابجا 

 شده در شهرستانهاي استان است)مهاجرت دروني استان(

بيشترين ميزان مهاجرين خارج شده از شهرستانهاي استان كمه بمه سماير نقماط اسمتان  

درصمد از كمل  02/21شهرستان پمارس آبماد اسمت كمه معمادل مهاجرت كرده اند مربوط با 

شهرسمتانهاي اردبيمل مهاجرين خارج شده از شهرستانها را شامل مي گرددو پس از پمارس آباد،

 نيرو  كوثر در رتبه هاي بعدي قرار دارندوبيله سوار، خلخال، نمين،گرمي،مشگين شهر،،

باد به شهرسمتان اردبيمل مهماجرت بيشترين مهاجرين خارج شده از شهرستان پارس آ 

درصد از مهاجرين خارج شده ( و پس از آن شهرستانهاي مشگين شهر و بيلمه  5/51اند )نموده

سوار قرار دارندو بدين ترتيب بيشترين پيوند مهاجرتي پارس آباد به لحا  مهاجرين خارج شمده 

مهماجرين خمارج شمده از  ازاين شهرستان با اردبيل و مشگين شهر و بيله سوار استو بيشمترين

مهاجرين خروجي( و پس از آن با شهرستانهاي  1/21شهرستان اردبيل به شهرستان پارس آباد )

مشگين و بيله سوار مهاجرت نموده اندو شهرستان گرمي و نمين در رتبه هاي بعدي قرار گرفتمه 

 اندو

 15) بيشترين مهاجرين خارج شده از شهرسمتان مشمگين شمهر بمه شهرسمتان اردبيمل 

 درصد( و پس ازآن به شهرستان پارس آباد و بيله سوار مهاجرت نموده اندو

درصمد( و  1/51بيشترين مهاجرين خارج شده از شهرستان گرمي به شهرستان اردبيل ) 

 پس از آن به شهرستان پارس آباد و بيله سوار مهاجرت نموده اندو

ير شهرسمتانها نشمان ممي ( نسبت مهاجرت هر شهرستان را به سا1-58جدول شماره ) 

  دهدو

نكته قابل توجه در اين جدول پيوند مهاجرتي كليه شهرستانها با شهرستان اردبيل و پس  

 ازآن با پارس آباد مي باشدو
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شهرستان خلخال بيشترين نسمبت مهماجرين درشهرستان كوثر پس از شهرستان اردبيل، 

 خارج شده از اين شهرستان را جذب نموده استو

ن ميزان جمعيت مهاجر جابجا شده ميان شهرستانهاي استان به شهرستان اردبيل بيشتري 

درصد از كمل مهماجران وارد  50نفر بوده است كه برابر با  26061وارد گرديده اند كه برابر با 

 8/18شده به شهرستانهاي استان استو پس از شهرستان اردبيل، شهرستان پارس آباد باجمذب 

درصمد ازجمعيمت  10در رتبه دوم، شهرستان مشگين شهر باجمذب  درصد ازجمعيت مهاجرين

درصد از مهاجرين در رتبمه چهمارم  1/5و شهرستان بيله سواردر جذب مهاجرين در رتبه سوم،

 قرارداردو

 1021بيشترين جمعيت مهاجرين به شهرستان اردبيل از شهرستان پارس آبماد اسمت،  

ستان پارس آباد وارد اين شهرسمتان شمده انمد كمه نفر از مهاجرين به شهرستان اردبيل از شهر

درصمد  5/51درصد از جمعيت وارد شده به شهرستان اردبيل استو اين جمعيت  1/25برابر با 

شهرسمتان باد،از مهاجرين خروجي از شهرستان پارس آباد مي باشندوپس از شهرسمتان پمارس آ

درصمد  1/26قمرار داردوحمدود مشگين شهر در رتبه بعدي مهاجر فرستي به شهرستان اردبيمل

مهاجرين ورودي به شهرستان اردبيل از شهرستان مشگين شهر به اين شهرستان وارد شده انمد 

 درصد از مهاجرين خروجي از شهرستان مشگين شهر استو 15كه برابر با 

آباد و مشگين بدين ترتيب قوي ترين پيوند مهاجرتي ميان سه شهرستان اردبيل، پارس  

جابجما ر استوكه بيشترين حجم مهاجرين دروني استاني را در مبادالت جمعيتمي خود،شهر برقرا

( مراجعه 1-58مينمايندو بيله سوار به لحا  پيوند مهاجرتي در رتبه بعدي قرار داردو به جدول )

 شودو

عالوه بر پيوندهاي اصلي مهاجرتي كه در فوق توضيح داده شد مي تموان بمه پيونمدهاي  

 شاره نمود:فرعي تر نيز ا

( نشان ميدهدو پيوند شهرستانهاي گرمي با پارس آباد، مشگين 1-58همانطوركه جدول ) 

 شهر با پارس آباد كوثر با خلخال از ديگر پيوندهاي قوي مهاجرتي در استان اردبيل استو
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تعداد درصد

1236 اردبيل 12.8 1293 13.3 1872 19.3 1163 12.0 2530 26.1 304 3.14 1077 11.1 211 2.2 9686 100

درصد ورودي 43.8 56.3 38.4 44.1 28 54 74.8 55 20.1

2774  بيله سوار 61.8 0 0.0 112 2.5 371 8.3 236 5.3 916 20.4 15 0.33 57 1.3 11 0.2 4492 100

درصد ورودي 11.53 0 4.9 7.6 8.9 10.2 2.6 4 2.9 9.3

خلخال 2007 68.5 53 1.8 0 0.0 202 6.9 173 5.9 246 8.4 166 5.67 69 2.4 14 0.5 2930 100

درصد ورودي 8.3 1.9 0 4.1 6.6 2.7 29 4.8 3.6 6.1

5981 مشگين شه  65.0 483 5.3 121 1.3 0 0.0 280 3.0 2168 23.6 20 0.22 105 1.1 40 0.4 9198 100

درصد ورودي 24.9 17.1 5.3 0 10.6 24 3.5 7.3 10 19.1

4392  گ مي 53.6 319 3.9 104 1.3 206 2.5 0 0.0 3091 37.7 6 0.07 33 0.4 47 0.6 8198 100

درصد ورودي 18.3 11.3 4.5 4.2 0 34.3 1.1 2.3 12 17.0

6026  پارس آباد 59.5 671 6.6 396 3.9 2166 21.4 729 7.2 0 0.0 33 0.33 71 0.7 41 0.4 10133 100

درصد ورودي 25.1 23.8 17.3 44.4 27.7 0 5.8 4.9 11 21.1

247 كوث  50.7 0 0.0 212 43.5 3 0.6 0 0.0 19 3.9 0 0 4 0.8 2 0.4 487 100

درصد ورودي 1.0 0 9.2 0.1 0 0.2 0 0.3 0.5 1.0

نمين 1971 90.0 31 1.4 36 1.6 44 2.0 38 1.7 31 1.4 21 0.96 0 0.0 18 0.8 2190 100

درصد ورودي 8.2 1.1 1.6 0.9 1.4 0.3 3.7 0 4.7 4.6

651 ني  84.3 26 3.4 21 2.7 12 1.6 17 2.2 19 2.5 2 0.26 24 3.1 0 0.0 772 100

درصد ورودي 2.7 0.9 0.9 0.2 0.6 0.2 0.4 1.7 0 1.6

جمع وارد شدا 24049 50.0 2819 5.9 2295 4.8 4876 10.1 2636 5.5 9020 18.8 567 1.18 1440 3.0 384 0.8 48086 100.0

جدول )58-1(: مهاج ين خارج شدا از ه يك از شه ستانهاي استا  به ساي  شه ستانها

اردبيل بيله سوار خلخال مشگين شه  گ مي پارس آباد كوث  نمين ني  جمع خارج شدا

مبدا
مقصد
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مهاجرين وارد شده و خارج شده در شهرستانهاي كمه  حاصمل مهماجرت درون اسمتاني  

( ارائمه گرديممده اسمتو ارقمام ايمن جممدول نمرا خمالص مهمماجرت را 1-51)اسمت در جمدول 

درشهرستانهاي مختلف استان نشان مي دهدو قابل ذكر است كمه ايمن ارقمام حاصمل مبمادالت 

جمعيتي درون استان بوده و مهاجرت به و يا از بيرون اسمتان را نشمان نممي دهمدو و بمه نموعي 

نفر  16111ستو شهرستان اردبيل با خالص مهاجرت نشانگر پيوند جمعيتي شهرستانهاي استان ا

مهاجرپذيري باالئي را دارا بوده و جمعيمت نشانگر اين است كه در ارتباط با شهرستانهاي استان،

را از تمامي شهرستانها جذب نموده استو به جز شهرستان اردبيل، شهرسمتان كموثر نيمز داراي 

نفمر  80تانهاي ديگر استان استو رقم كمم نرا مثبت بوده كه حاكي از جذب جمعيت از شهرس

 حاكي از پيوند ضعيف اين شهرستان استو

سمماير شهرسممتانهاي اسممتان داراي نممرا خممالص مهمماجرت منفممي بمموده كممه حمماكي از  

اسمتو در ميمان مهاجرفرستي آنان بمه سماير شهرسمتانهاي اسمتان) عمومماً شهرسمتان اردبيل(

 في هستندوشهرستانهايي كه داراي نرا خالص مهاجرت من

شهرستان گرمي در رتبه اول ، مشگين شهر در رتبه دوم، بيلمه سموار در رتبمه چهمارم،  

پارس آباد در رتبه پنجم، نمين در ر تبه ششم و نيمر در رتبمه هفمتم قمرار داردو كمه حماكي از 

مهاجرفرستي شديد شهرستان مشگين شهر به ساير شهرستانها و مهاجر فرستي كم شهرستان نير 

 دومي باش

ارقام مطلق ارائه شده در جدول كه حاكي از مهاجرين وارد شده از سماير شهرسمتانها و  

خارج شده از ساير شهرستانها است تحركات جمعيتمي را نشمان داده كمه حماكي از بماال بمودن 

تحركات جمعيتي در شهرستان اردبيل و كم بودن  اين تحركمات در شهرسمتانهاي نيمر و كموثر 

 استو

تي كمم نشمانگر پيونمدهاي ضمعيف و تحركمات جمعيتمي زيماد نشمانگر تحركات جمعي 

 پيوندهاي قوي تر استو
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نام شهرستان مهاجرین وارد شده از سایر شهرستانهای استان مهاجرین خارج شده به سایر شهرستانهای استان  خالص مهاجرت

24049 اردبيل 9686 14363

2819  بيله سوار 4492 -1673

خلخال 2295 2930 -635

4876 مشگين شه  9198 -4322

2636  گ مي 8198 -5562

9020  پارس آباد 10133 -1113

567 كوث  487 80

نمين 1440 2190 -750

384 ني  772 -388

جدول)59-1(: خالص مهاج ت در شه ستا  هاي استا  اردبيل در مقطع آماري 1385)مهاج ت دروني استا (
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 : مهاجرت هاي بيرون و درون استان2-1-2-1

در مباحث قبل مهاجرتهاي ورودي و خروجي بمه اسمتان اردبيمل و شهرسمتانهاي آن از  

س مهاجرتهماي درونمي خارج از استان و به خارج استان اردبيل مورد بررسي قرار گرفت و سمپ

استان در مبحث ديگر ارائه گرديدو اين بررسيها از سويي پيونمدهاي شهرسمتانهاي اسمتان را بما 

بيرون استان به نمايش گذارده و از سوئي  پيوندهاي شهرستانهاي مختلف را با يكديگر نشان مي 

 دهدو

بدون در حجم كل ورودي و خروجي ها به هر شهرستان و محاسبه خالص مهاجرت كل  

نظر گرفتن مبدا و يا مقصد مهاجرت مي تواند قدرت و يا ضعف پيوند هر شهرستان را با ديگمر 

 نقاط به نمايش گذاردو

( كه مهاجرين وارد شده به شهرستانهاي اسمتان اردبيمل را 1-11( و )1-10در جداول ) 

ه اسمتو از ايمن نفر بود 122161نشان مي دهدو حاكي است كه كل مهاجرين وارد شده برابر با 

درصد پس  51/51ميزان شهرستان اردبيل بيشترين تعداد مهاجرين ورودي راجذب نموده استو

نمين، كوثر و نير قمرار از اردبيل شهرستانهاي پارس آباد، مشگين شهر، خلخال، گرمي، بيله سوار،

 گرفته اندو

ير استانها، درصمد  در ستونهاي مهاجرين وارد شده از ساير شهرستانها و وارد شده از سا 

هركدام از دو مورد فوق ارائه گرديده استو اين اعداد حماكي اسمت كمه مهماجرين ورودي بمه 

درصمد(  1/26شهرستان خلخال عمدتاً از بيرون اين شهرستان وارد اين شهرستان گرديده انمد )

اسمتان  كه حاكي از پيوند قوي اين شهرستان با بيرون استان و پيوند ضعيف آن با شهرسمتانهاي

 استو

پس از شهرستان خلخال ، شهرستان نمين، اردبيل وكوثر نيز ايمن پيونمد را بما درجمات  

كمتر از قدرت نشان مي دهندو شهرستان بيله سوار نسبت به ديگمر شهرسمتانهاي اسمتان داراي 

 تري با بيرون استان استوپيوند ضعيف

ن اردبيل را نشان مي دهدو (، مهاجرين خارج شده از شهرستانهاي استا1-12درجدول )  

نفراز شهرستانهاي مختلف استان به خارج ازشهرسمتان مربوطمه مهماجرت  182181درمجموع 

نموده اند كه شهرستان اردبيل در مقام اول شهرستان مشگين شهر دررتبمه دوم و شهرسمتانهاي 

گرفته اندو درصد  نمين و نير و كوثر دررتبه هاي بعدي قرارخلخال، پارس آباد، گرمي، بيله سوار،

مهاجرين خارج شده به سمت ساير استانها و ساير شهرستانهاي استان دراين جمدول نشمان داده 

درصد مهاجرين خارج شمده از شهرسمتان  1/88شده استو ارقام اين جدول نشان مي دهد كه 

درصمد آنمان بمه سماير  1/11اردبيل به ساير استانهاي كشمور مهماجرت نمموده انمد و صمرفاً 

ستانهاي استان مهاجرت كرده اند كه نشانگر پيوند قوي اين شهرستان با بيرون استان استو شهر
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پس از شهرستان اردبيل شهرستان خلخال و مشگين شهر داراي اين مشخصه هستندو  ارقام اين 

درصد مهاجرين شهرستان بيله سموار بمه خمارج از اسمتان  1/26جدول نشان مي دهد كه صرفاً

كه حاكي از پيوند ضعيف اين شهرستان با بيرون استان و پيونمد قموي آن بما  مهاجرت كرده اند

درون استان استو پس از شهرستان بيله سوار، شهرستانهاي كوثر و نمين نيز داراي اين مشخصه 

 مي باشندو

(، خالص مهاجرت هر شهرستان كه حاصمل اخمتالف تعمداد مهماجرين 1-11درجدول ) 

ستان است به نمايش گذارده شده است و ارقام خمالص مهماجرت وارد شده و خارج شده از شهر

خلخال ، مشگين شهر، گرمي، نير، بيله سوار به ترتيب مهاجر حاكي است كه شهرستانهاي اردبيل،

فرست ترين شهرستانهاي استان بموده و شهرسمتانهاي پمارس آبماد، نممين و كموثر بمه ترتيمب 

نشانگر جهات پيوند كه حماكي از قمدرت عاممل مهاجرپذيرترين شهرستانهاي استان هستند كه 

 بيروني به دروني است مي باشدو
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نام شهرستان مهاجرین وارد شده از سایر شهرستانهای استان وارد شده از سایر استانها جمع مهاجرین وارد شده به هر شهرستان

24049 اردبيل 44266 68315

2819  بيله سوار 2904 5723

خلخال 2295 6640 8935

4876 مشگين شه  6933 11809

2636  گ مي 3329 5965

9020  پارس آباد 10005 19025

567 كوث  933 1500

نمين 1440 3799 5239

384 ني  751 1135

جدول )60-1(: كل مهاج ين وارد شدا  از ساي  شه ستانهاي استا  اردبيل و ساي  استانهاي كشوربه ه يك از شه ستانهاي استا  اردبيل 
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تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

24049 اردبيل 35.2 44266 64.8 68315 100

2819  بيله سوار 49.3 2904 50.7 5723 100

خلخال 2295 25.7 6640 74.3 8935 100

4876 مشگين شه  41.3 6933 58.7 11809 100

2636  گ مي 44.2 3329 55.8 5965 100

9020  پارس آباد 47.4 10005 52.6 19025 100

567 كوث  37.8 933 62.2 1500 100

نمين 1440 27.5 3799 72.5 5239 100

384 ني  33.8 751 66.2 1135 100

جدول)61-1(: مهاج ين وارد شدا به شه ستانهاي استا  اردبيل از داخل و خارج از استا 

نام شه ستا 
وارد شدا از ساي  استانها مهاج ين وارد شدا از ساي  شه ستانها جمع كل مهاج ين ورودي
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تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

9686 اردبيل 11.1 77244 88.9 86930 100

4492  بيله سوار 75.1 1491 24.9 5983 100

خلخال 2930 11.6 22253 88.4 25183 100

9198 مشگين شه  34.8 17227 65.2 26425 100

8198  گ مي 56.7 6255 43.3 14453 100

10133  پارس آباد 57.3 7545 42.7 17678 100

487 كوث  59.4 333 40.6 820 100

نمين 2190 58.0 1585 42.0 3775 100

772 ني  47.0 872 53.0 1644 100

48086 26.3 134805 73.7 182891 100

جدول)62-1(:  مهاج ين خارج شدا  از ه يك از شه ستا  هاي استا  اردبيل به داخل و خارج از استا 

نام شهرستان
مهاج ين خارج شدا به ساي  شه ستانهاي استا  خارج شدا به ساي  استانها جمع
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نام شهرستان ورودي خ وجي خالص مهاج ت

68315 اردبيل 86930 -18615

5723  بيله سوار 5983 -260

خلخال 8935 25183 -16248

11809 مشگين شه  26425 -14616

5965  گ مي 14453 -8488

19025  پارس آباد 17678 1347

1500 كوث  820 680

نمين 5239 3775 1464

1135 ني  1644 -509

جمع 127646 182891 -55245

جدول )63-1(: خالص مهاج ت در استا  اردبيل در مقطع آماري 1385
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 : پيوندهاي فرهنگي2-2-1

 

فرهنگي استان اردبيل در شرايط كنوني نشان مي دهد، سه  –بررسي ويژگيهاي اجتماعي 

فرهنگي استان  -نها با يكديگر تاريخ اجتماعيجامعه عشايري ، روستايي و عشايري و همزيستي آ

را طي روندهاي زماني شكل داده اندو ويژگيههاي فرهنگي اين سه جامعه در كل استان همگني 

واحدي را به نمايش نمي گذارد بلكه تفاوتهايي را درميان اين سه جامعه در قسمتهاي مختلف 

فرهنگي  -توجه به ويژگيهاي اجتماعيي شود براساس مطالعات انجام شده و بااستان مشاهده مي

جوامع ساكن در استان پنج حوزه فرهنگي در استان شناسايي شده استو اين حوزه ها به دليل 

پيوندها و همگني جوامع ساكن درآنها طي رونداي زماني شكل گرفته و برشكل كنوني قابل 

 شناسايي هستندو

 
 عفر آباد اصالندوز و بيله سوار : حوزه فرهنگي مغان: شامل پارس آباد، ج1-2-2-1

بدون توجه به تحوالت اقتصادي اجتماعي ناحيه دشت مغان، فهم ويژگي هاي فرهنگي 

اجتماعي حوزه فرهنگي مغان امكان ناپذير مي باشدو حدوداً تا نيم قرن پيش دشت مغان محل 

مديريت  قشالق اجتماعات عشايري ايل شاهسون بشمار مي رفت كه از گذشته در جهت تامين

نظامي سرزمين ايران مورد استفاده سلسله هاي صفوي تا قاجار بودندو در عصر پهلوي و با روي 

كار آمدن دولت نوساز پهلوي پدر، براي اين دولت متمركزِ نوبنياد اسكان عشاير ضرورتي 

سياسي نظامي يافت و در عصر پهلوي پسر ضرورت اقتصادي و ادغام اقتصاد پولي ملي كشور در 

قتصاد جهاني و تبعيت از الگوي توسعه وابسته باعث شد تا اسكان عشاير اين منطقه با احداث ا

شبكه آبياري و بعدها با تاسيس مجتمع كشت و صنعت مغان همراه گرددو واقعه فوق الذكر به 

حدي بر بنيان اقتصادي و شرايط اجتماعي منطقه دشت مغان تاثير گذاشت كه  آنرا مي توان 

امل شكل گيري روستاها و شهرهاي منطقه دشت مغان دانستو تشكيل شركت مهمترين ع

نقطه آغاز حركت  1122)كانال كشي( شيار و بعدها تاسيس بنگاه عمران دشت مغان در سال 

فوق بودو هدف برنامه هاي  بنگاه عمران دشت مغان، اسكان و تغيير شيوه معيشت عشاير مغان 

: صص 1186)نگاه كنيد به: تاپر،  بود« دهقاني و دامپروريمعيشت »به شيوه « رمه گرداني»از 

(و از اين زمان در منطقه پارس آباد كنوني، بتدريج روستاها شكل گرفتو البته 111م 165

همانطوريكه ذكر شد تا پيش از اين زمان منطقه مذكور، قشالق عشاير منطقه بود و تنها تعداد 

) آباديهاي قره داغ، عباد آباد( و همچنين در  بسيار محدودي آبادي در كنار رودخانه ارس

اطراف قصبه بيله سوار وجود داشت كه تحت مديريت خوانين شاهسون منطقه بودندو با تمام 

يك عده از عشاير اسكان يافتند و با اجراي تدريجي برنامه هاي  1110اين توصيفات، تا سال 
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هاي بنگاه عمران دشت هنگي با برنامهن شاهسون براي همابنگاه عمران دشت مغان، ديگر خواني

مغان، قشالق طوايف خود را واگذار كرده و بتدريج آباديها در منطقه قشالقي طوايف شاهسون 

شكل پيدا كردو نكته جالب توجه آنكه شكل گيري آباديها كامالً منطبق با نظام و ساختار ايلي 

برنامه مذكور، هر يك از  جامعه عشايري شاهسون صورت گرفت؛ بدين معنا كه در نتيجه

طوايف و تيره ها در قشالق خودشان اسكان يافته و شروع به تاسيس آبادي نمودندو بدين 

ترتيب، نام آباديها با نام تيره ها و طوايف منطبق شد )براي مثال آباديهاي تكله كندي، اجيرلو، 

گرفتو سودآوري عربلو( و بدين ترتيب به تدريج معيشت زراعي در منطقه دشت مغان اوج 

بيشتر زراعت در مقايسه با دامپروري رمه گردان، تيره هاي ديگري را كه تا آن زمان اسكان 

نيافته بودند نيز به اسكان واداشتو اراضي توزيع شده در بين عشاير منطقه، از آنجا كه تا پيش 

به « سق زراعين»از توزيع، جزء اراضي خالصه قلمداد مي شد؛ تا زمان اصالحات ارضي در قالب 

، به «نسقي»عشاير اسكان يافته واگذار گردد ولي در نتيجه اجراي اصالحات ارضي اين اراضي 

 اراضي تحت مالكيت افراد زمين دريافت كرده در مي آيدو 

با توجه به مطالب پيشگفته، يكي از اصلي ترين داليل شكل گيري شهر پارس آباد 

ر آباديهاي تازه تاسيس در منطقه بود؛ بطوريكه در بين خدمات رساني به عشاير استقرار يافته د

مي گويندو در واقع، علت شكل « بازار«  »پارس آباد»اهالي منطقه حتي هم اكنون نيز به شهر 

نياز به محلي براي تامين مايحتاج عشاير استقرار يافته بودو  « پارس آباد»گيري و پيدايش شهر 

تي و توليدي اين شهر نيز در همين راستا گسترش پيدا بعدها بتدريج فعاليتهاي تجاري خدما

تبديل به  1165بتدريج رشد يافته و در سال  1115كردو بدين ترتيب پارس آباد حدوداً از سال 

 شهر مي گرددو 

  

 ف هنگ دشت مغا ، سنت گ ايي و نوگ ايي:)الف(:

زراعت در اين  پس از واگذاري اراضي به عشاير و با وجود برخي اقدامات بمنظور رشد

منطقه، به دليل تاريخچه عشايري منطقه دشت مغان، عشاير اسكان يافته از مهارت زراعي 

چنداني برخوردار نبوده و داراي دانش زراعي اندكي بودندو آنها با شيوه هاي نوين زراعت آشنا 

 نبودند ولي به تدريج با تاسيس شركتهاي سهامي زراعي و بعدها با تاسيس شركت كشت و

صنعت مغان در منطقه، كشاورزان مذكور با شيوه هاي جديد زراعت آشنا گرديده و ميزان 

نوگرايي در حوزه توليد زراعي در حد قابل توجهي افزايش يافتو تحول در شرايط مادي توليد در 

دشت مغان توسط شركت كشت و صنعت عالوه بر اشاعه تدريجي نوآوري زراعي در محدوده 

مهاجرپذير سازي منطقه موجب تغيير و تحوالت اجتماعي و فرهنگي نيز  مورد بحث، بواسطه

 گرديدو 
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با وجود تاثيرات نوآورانه شبكه آبياري و كشت و صنعت مغان، از همان آغاز مقاومتهاي 

سنتي در مقابل نوگرايي، هر چند به صورت محدود، در منطقه مشهود بودو چنين مقاومتهايي هم 

ل مشاهده است؛ ليكن در تحليل آنها نبايد اين مقاومتهاي متاخر را نوعي اكنون نيز در منطقه قاب

كنش سنتيِ ريشه دار در سنن گذشته عشايري دانست، بلكه آنها عمدتاً تابع رشد روابط سرمايه 

داري در طي نيم قرن اخير در اين منطقه مي باشندو مقاومتهاي متاخر هر چند ظاهراً در شكل 

نه مي نمايند ليكن داراي محتواي حسابگرانه و كامالً عقالني مي باشندو سنتي و بنظر پس گرايا

در واقع، شايد اولين مقاومتها در زمان اسكان عشاير، مقاومتهاي سنتي و در جهت حفظ و ابقاي 

شيوه زيست عشايري بود ولي هم اكنون اين مقاومتها كامالً محتوايي سرمايه دارانه، مصلحت 

لي با ظاهري پس گرايانه و سنتي يافته استو در زير نمونه هايي از جويانه و حسابگرانه و

 مقاومتهاي متاخر در مقابل اقدامات كشت و صنعت مغان ارايه مي شودو   

برخي طوايف ) براي مثال طوايف گييك لو و اجيرلو( كه قشالقشان در محدوده اراضي 

خارج نشده و در روستاهايي كشت و صنعت مغان قرار دارد از محدوده اراضي كشت و صنعت 

كه در محدوده مذكور تاسيس كرده اند اسكان يافته اندو بررسي هاي ميداني نشانگر آن است 

كه اهالي طايفه اجيرلو بر اين باوراند كه فرودگاه فعلي كشت و صنعت بر روي قشالق طايفه 

كشت و  اجيرلو احداث شده استو طوايف مذكور، در يك همزيستي جالب توجه با شركت

صنعت هم در مشاغل مورد نياز شركت كشت و صنعت )بصورت ثابت يا موقت( فعاليت كرده 

و هم )بصورت غيرقانوني و پنهان( از اراضي كشت و صنعت به عنوان پس چر دامهاي خود 

استفاده مي نمايندو طوايف مذكور در مواردي نيز در مقابل برخي از اقدامات كشت و صنعت 

 نشهايي را در محدوده مورد بحث بوجود مي آورندومقاومت كرده و ت

طوايف ساكن در روستاهاي كه در محدوده اراضي كشت و صنعت اسكان يافته اند؛ با وجود 

فشارهايي كه از جانب شركت كشت و صنعت بر آنها وارد مي شود، از محدوده مورد بحث 

 و میآیدكشت و صنعت بوجود  اين طوايف وخارج نشده و همواره تنش ها و درگيري هايي مابين 
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 ف هنگي ناشي از آ  در سطح منطقه كشت و صنعت، مهاج  پذي ي و پويايي هاي) ب (:

با شكل گيري كشت و صنعت، تاسيس برخي ادارات وابسته به موسسات زراعي )براي مثال 

كارخانه قند و لبنيات كشت و صنعت( و با رشد و گسترش شهر پارس آباد و شهرهاي 

ندوز و بيله سوار، بتدريج جمعيت مهاجر به اين شهرها و بويژه به شهر پارس آباد سرازير اصال

شدو عشاير شاهسون كه در نتيجه اجراي برنامه هاي اسكان، زمين دريافت كرده بودند در 

اراضي خود به زراعت مي پرداختند و به همين دليل نيروي كار مورد نياز براي كار در شركت 

موسسات تابعه در آغاز عموماً از مهاجرين تامين مي شدو مهاجران مورد  كشت و صنعت و

، اطراف گرمي )از منطقه خروس لو(، مشكين شهر و حتي از اطراف 1بحث عمدتاً از قره داغ

اردبيل به منطقه مهاجرت كرده و در روستاها و در شهر پارس آباد اسكان مي يابندو براي نمونه 

وجود دارد كه « زير نهر تراب»اد محله مهاجر نشيني تحت عنوان هم اكنون در شهر پارس آب

مهاجران قره داغي در آن استقرار يافته اندو محله ديگري كه مي توان در شهر پارس اباد از آن 

است كه درنتيجه مهاجرت افرادي از منطقه خروس لو مغان « پايين كارخانه پنبه»نام برد محله 

استو نكته جالب توجه آنكه مهاجران استقرار يافته در مناطق  به شهر پارس آباد شكل گرفته

روستايي دشت مغان نيز عمدتاً در جمعيت آبادي ادغام نشده و در محالت تازه تاسيس در 

لو دو محله در حاشيه آبادي حاشيه آبادي استقرار مي يابندو براي مثال، در آبادي اجير

است كه در آن مهاجران قره داغي و افراد مهاجرت هاي مُرآن لو و قره داغ( شكل گرفته )محله

 كرده از منطقه مُرآن مغان اسكان يافته اندو 

هم اكنون مهاجرين قره داغي و ديگر مهاجراني كه بتدريج در محالت حاشيه اي شهر پارس 

آباد و در حاشيه برخي از آباديها اسكان يافته اند، به شكل فصلي در انجام برخي از كارهاي يدي 

در كشت و صنعت و موسسات تابعه و يا در مزارع شخصي مالكان اراضي به شكل موقت كار 

مي كنندو مهاجرين مذكور در فصولي كه كار يديِ فصلي در كشت و صنعت و مزارع شخصي 

پايان مي يابد، در منطقه به ارايه برخي از فعاليتهاي خدماتي )بنايي، چاه كني و فعاليتهاي مشابه( 

 و مي پردازند

   

                                                 

توزيع شد، از همان زمان قره طقه و زماني كه اراضي دشت مغان در قالب اراضي زراعي در بين عشاير من1 

ها به شكل فصلي و براي كار )برداشت پنبه( در مزارع پنبه  به دشت مغان مهاجرت مي كردند تا در داغي

اراضي مورد بحث به شكل موقت كار كنندو در زمان برداشت پنبه، خانوارهاي مهاجر قره داغي در خانه هاي 

ت اسكان يافته و براي تامين هزينه زندگي در ماههاي سرد سال، به اهالي آباديهاي تازه تاسيس به شكل موق

شكل فصلي در مزارع اهالي مذكور به برداشت پنبه مي پرداختند و پس از پايان زمان برداشتِ پنبه، مجدداً به 

 منطقه قره داغ بازمي گشتندو اين مهاجرتهاي فصلي، بعدها بتدريج تبديل به مهاجرت دائم شدو   
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بررسي هاي ميداني حاكي از آن است كه مهاجرين به منطقه دشت مغان، تنها مهاجرين قره 

داغي، مرآني ها، خروس لوها، و اهالي مناطق مشكين شهر و اطراف اردبيل نبودندو تاسيس 

مهاجرتهايي را باعث شد كه در نتيجه آن نيروهاي متخصص از « كشت و صنعت»شركت 

تي از خارج از كشور )امريكايي ها، لهستاني ها و اسرائيلي ها( به منطقه مناطق ديگر كشور و ح

مهاجرت كرده و در شركت كشت و صنعت به شكل موقت به فعاليت پرداختند و مي پردازندو 

مطالعات ميداني نشان مي دهد كه به داليل مختلف، مقامات باالي  بوروكراتيك در كشت و 

از اهالي منطقه نبوده و عموماً آنها از مهاجرين وارد شده از صنعت و حتي كارمندان ميانه نيز 

مناطق ديگر كشور بوده اندو ذكر اين نكته حائز اهميت است كه مهاجرين غير بومي متخصص، 

به دليل اسكان در شهرك كشت و صنعت و تفاوتهاي فرهنگي بسيار با فرهنگ منطقه، در 

يان دوره خدمت به مناطق بومي خود بازمي جمعيت ساكن در منطقه ادغام نشده و پس از پا

گردندو با تمام اين توصيفات، حضور افراد متخصص در منطقه تاثيرات بسيار زيادي بر شرايط 

اجتماعي منطقه گذاشته و مي گذاردو براي مثال فرزندان افراد متخصص ساكن در شهرك كشت 

رس آباد رفت و آمد كرده و و صنعت، به منظور ادامه تحصيل در دوره دبيرستان به شهر پا

همين امر مراودات بين فرزندان افراد متخصص با فرزندان اهالي بومي منطقه را بيشتر كرده و 

خودبخود بر ميزان نوگرايي در منطقه آثار غير مستقيم مي گذاردو وجود كتابخانه و ساير 

رك كشت و خدمات اجتماعي فرهنگي و همچنين وجود سرويس هاي منظم رفت و آمد از شه

صنعت به شهر پارس آباد و بالعكس تاثيرات بسياري بر شرايط اجتماعي فرهنگي شهر پارس 

 آباد گذاشته استو 

عالوه بر تاثير اندك مراودات اجتماعي بين متخصصين ساكن در شهرك كشت و صنعت با 

ت و اهالي ساكن در شهر پارس آباد، اشتغال تدريجي بومي هاي منطقه در شركت كشت و صنع

موسسات تابعه، نيز بر شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و حتي مناسبات قدرت در منطقه 

تاثيراتي گذاشته استو پس از واگذاري اراضي به عشاير بومي منطقه، به دليل باال بودن نرا 

رشد جمعيت و قانون ارث اسالمي، اراضي توزيع شده مجدداً در بين فرزندان مالكان اراضي 

شده و در نتيجه ميزان درآمد حاصله از اراضي زراعي كاهش يافته و بتدريج تالش براي توزيع 

اشتغال در كشت و صنعت و موسسات تابعه در بين اهالي افزايش مي يابد كه همين امر بر 

شرايط اقتصادي ساكنين منطقه و بر شرايط فرهنگي اجتماعي منطقه تاثيراتي مي گذاردو عموماً 

ه شكل دائم يا موقت در كشت و صنعت و موسسات تابعه در كارهاي يدي بوميان مذكور ب

)آبياري، رانندگي، نگهباني و موارد مشابه( اشتغال مي يابندو براي مثال هم اكنون نيز بسياري از 

بوميان منطقه در فصول برداشت باغات )اواخر بهار تا پائيز(، به شكل فصلي در باغات كشت و 
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ه همين امر بر روند مهاجر پذيري شهر پارس آباد تاثير قابل توجهي صنعت شاغل مي شوند ك

 گذاشته استو 

 

 ) پ (: پيشينه عشاي ي ساكنين منطقه و همبستگي و انسجام اجتماعي اجتماعات محلي:

پيشينه عشايري اهالي ساكن در منطقه دشت مغان و در نتيجه باال بودن ميزان ادغام 

بناي متغيرهاي ايلي )اوبه، تيره، طايفه(، ميزان هاي بااليي از اجتماعي و تنظيم اجتماعي بر م

كنترل اجتماعي سنتي را در درون اين اجتماعات )در بين اهالي ساكن در آباديها و شهر پارس 

آباد( بازتوليد مي كند، بطوريكه به دليل پيشينه ايلي اهالي ساكن در شهر پارس آباد و آباديهاي 

انتساب به تيره و »ايين ترين سطح نيز شكل نگرفته است و هنوز نيز حتي در پ« تشخاص»منطقه 

نقشي تعيين كننده در دست يابي به پايگاه اجتماعي و حتي مناصب سياسي بشمار مي « طايفه

رودو فرايند مورد بحث به حدي در منطقه دشت مغان از قوات بااليي برخوردار است كه پويايي 

ر منطقه را مي توان در سايه آن معناسازي كردو آگاهي از بسياري از پديده هاي اجتماعي د

پيشينه ايلي هر فرد توسط افراد ديگر، نظم سنتي خاصي در منطقه ايجاد كرده است كه تا حد 

زيادي اين منطقه را از ديگر مناطق استان متمايز مي سازدو در ديگر نقاط استان نيز مي توان از 

ناشي از آن سخن گفت، ليكن اين پديده در دشت مغان به  همبستگي مكانيكي و كنترل اجتماعي

دليل پيشينه عشايري ساكنين منطقه و تبديل آنها به اجتماعات زراعي، پيچيدگي هاي خاصي 

بدان بخشيده استو ناحيه دشت مغان از انسجام مكانيكي ناشي از همبستگي هاي ايلي برخوردار 

ي سياسي اقتصادي اين ناحيه نيز تحت تاثير همين بوده و فهم پديده هاي فرهنگي اجتماعي و حت

 امر قرار داردو        

ناشي از پيشينه عشايري « خاص گراييِ»نكات فوق الذكر حاكي از آن است كه نوعي 

ساكنين منطقه در شهر پارس آباد و روستاهاي تابعه وجود دارد كه بر مبناي آن مراودات و 

ف و تيره ها صورت گرفته و ساكنين در حد امكان از روابط اجتماعي عمدتاً در درون طواي

برقراري روابط اجتماعي عميق با مهاجرين، بويژه مهاجرين قره داغي، اكراه دارندواين خاص 

گرايي تنها در بين ساكنين سابقاً عشاير منطقه رواج نداشته و مهاجرين نيز در واكنش به شرايط 

 تبعيت مي كنندو« ييخاص گرا»مذكور در روابط اجتماعي از اصل 

بررسي هاي ميداني صورت گرفته در منطقه حاكي از آن است كه منطقه اصالندوز از 

گذشته محل استقرار چند طايفه بوده است )براي مثال طايفه حاجي خوجالو(و اين منطقه داراي 

آن يك مكان تاريخي مهم بوده و جنگ ايران و روس در اين منطقه اتفاق افتاده  است )كه در 

قشون ايران از قشون روس شكست مي خورد(و سد ميل مغان در نزديكي اصالندوز از مهمترين 

داليل مهاجرپذيري اين منطقه مي باشدو آب اين سد از اين نقطه به كل دشت تزريق مي شودو 
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جمعيت زيادي را در خود جاي نداده بود، ولي به دليل روندهاي ملي  1125اصالندوز تا سال 

كل كشور، در سالهاي اخير مهاجرتهاي روستايي به شهر اصالندوز نيز در سطح جمعيت در 

بر جمعيت اين شهر همانند  1185تا  1125بااليي صورت گرفته است، بطوريكه بين سالهاي 

ساير شهرهاي استان افزوده شده استو مسير ارتباطي بين پارس آباد و كليبر كه يك جاده 

د مي گذارد بر اقتصاد جاده اي اصالندوز تاثير داشته ولي اصلي مرزي به جلفا از شهر پارس آبا

ترين بنيان اقتصادي منطقه اصالندوز و شهر اصالندوز مبتني بر اقتصاد كشاورزي استو ذكر اين 

نكته حائز اهميت است كه به دليل عريض نبودن دشت در منطقه اصالندوز، ميزان اراضي 

)اراضي زراعي مابين دره رود، تپه ماهورها و رود ارس  زراعي در اين منطقه بسيار محدود است

 قرار دارد( و به همين دليل زراعت قابل توجهي در منطقه اصالندوز وجود نداردو 

 

 ) ت (: روندهاي ف هنگي اجتماعي متاخ  در حوزا ف هنگي مغا :

ير تاسيس شركت كشت و صنعت مغان عالوه بر تاثيرات بسيار بر روند تغيير معيشت عشا

منطقه و مهاجرپذيري شهر پارس آباد و آباديهاي اطراف، بر شيوه معيشت ساكنين بيله سوار 

تاثير گذاشته استو قصبه بيله سوار، پيش از تبديل قشالق ايالت شاهسون به اراضي زراعي و 

توزيع آن در بين عشاير منطقه و پيش از تاسيس شركت كشت و صنعت مغان داراي اراضي 

اهالي آن عالوه بر دامپروري به زراعت نيز مي پرداختندو با تاسيس كشت و  زراعي بوده و

صنعت مغان، بخشي از اراضي بيله سوار قادر به آبگيري از شبكه آبياري كشت و صنعت شده و 

 در نتيجه زراعت آبي در محدوده بيله سوار نيز تا حدي افزايش يافتو  

ير تاسيس و رشد و گسترش كشت و صنعت مغان و بيله سوار عالوه بر آنكه از گذشته تحت تاث

تا حدودي تاسيس كشت وصنعت پارس بوده است؛ ولي در سالهاي اخير) پس از استقالل 

جمهوري آذربايجان( به دليل باز شدن گمرك و بازارچه مرزي، بشدت تحت تاثير مراودات 

ران، تبريز، آستارا، اقتصادي فرامنطقه اي قرار گرفته است؛ بطوريكه تاجران بسياري از ته

جمهوري آذربايجان و گاهاً از ديگر جمهوريهاي تازه استقالل يافته براي تجارت به بيله سوار مي 

آيندو رشد اقتصاد تجاري بتديج تاثيرات قابل توجهي بر ويژگي هاي فرهنگي شهر بيله سوار 

ساير شهرهاي اين حوزه  گذاشته است، بطوريكه هم اكنون ساكنين بيله سوار، در مقايسه با اهالي

فرهنگي، كمتر تحت تاثير ارزشها محلي قرار داشته و در بين آنها ميزان نوگرايي در حد نسبتاً 

بااليي قرار داردو در واقع، باز شدن مرز زميني بيله سوار و جمهوري آذربايجان، و ارتباط دايم با 

تصاد تجاري و رفتارهاي مرز و اهالي جمهوري فوق، به همراه رشد و گسترش ارزشهاي اق

اقتصادي سرمايه اندوزانه، نوعي فرهنگ فردگرايي، سرمايه اندوزي، ظاهر سازي و مصلحت 

جويي را در بين اهالي اين شهر گسترش داده استو همچنين شكل توريستي يافتن بازارچه مرزي 
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ار، در مقايسه بيله سوار باعث شده است تا ميزان مراودات اجتماعي فرهنگي اهالي شهر بيله سو

با ساير شهرهاي اين حوزه فرهنگي، افزايش قابل توجهي يابدو قدم زدن در بازارچه مرزي و 

، افزايش كمي و كيفي مراودات اجتماعي، گذار از نظم و 1گسترش فرهنگ مصرف در منطقه

فرهنگ سنتي بدون جايگزيني نظمي جديد، مي تواند همگي از تاثيرات گشايش مرز زميني و 

 بازارچه مرزي در شهر بيله سوار قلمداد شودو  رشد 

بررسي هاي بيشتر حاكي از آن است كه به دليل رشد هنجارهاي سرمايه دارانه )از نوع  

سرمايه داري تجاري(، رشد اقتصاد تجاري و باال بودن انگيزه اقتصادي در بين اهالي اين شهر، 

هالي اين شهر در مقايسه با ساير باعث شده است تا گرايش به رفتارهاي سياسي در بين ا

شهرهاي اين حوزه فرهنگي در سطح پاييني قرار داشته باشدو همچنين اثر پذيري اين اهالي اين 

شهر از رسانه هاي جمهوري آذربايجان و دوري آن از مركز استان ، همانند ساير شهرهاي اين 

ر القائات قومي قرار داشته حوزه فرهنگي، باعث شده است تا اهالي اين شهر بيشتر تحت تاثي

باشند تا تحت تاثير جريانات سياسيو همچنين ذكر اين نكته حائز اهميت است كه احداث شبكه 

خدا آفرين در آينده نزديك بخش اعظم اراضي ديم بيله سوار و جعفر آباد را به زير شبكه برده 

مناطق تاثيرات قابل توجهي و بر اقتصاد اجتماع و فرهنگ اين منطقه و پويايي هاي جمعيتي اين 

 خواهد گذاشتو

در خصوص شهر اصالندوز و تحوالت اجتماعي فرهنگي و حتي اقتصادي آن در سالهاي اخير، 

مي توان به عبور تريلرهاي جمهوري آذربايجان از اين شهر براي انتقال برخي مايحتاج به بخش 

آالت فوق، كافه داري در شهر  نخجوان جمهوري آذربايجان اشاره كردو ترددهاي پرشمار ماشين

آصالندوز و قاچاق سوخت )بويژه تا پيش از افزايش قيمت سوخت در كشور( از جمله 

موارديست كه مي توان در تحليل شرايط اجتماعي فرهنگي و اقتصادي اصالندوز بدان اشاره 

الندوز، كردو كاميونداران آذربايجاني تا چندين ماه پيش، در طي مسير حركت خود از شهر آص

گالنهاي بسياري از ساكنين منطقه كه در كنار مزارع خود مبادرت به فروش بنزين مي كردند، 

 خريداري مي نمودندو 

در كنار موارد فوق الذكر بايد به گسترش نظام تحصيالت دانشگاهي در بخش هاي مختلف 

هي بر محدوده هاي اين حوزه فرهنگي اشاره كرد كه اثرات فرهنگي اجتماعي و اقتصادي قابل توج

خود مي گذاردو بررسي ها حاكي از آن است كه شهر بيله سوار داراي يك شعبه دانشگاه آزاد و 

                                                 

سي هاي ميداني نشانگر آن است كه مراجعان به بازارچه مرزي بيله سوار عمدتاً شامل كارمندان كشت و بررو 1 

صنعت، مسافران جمهوري آذربايجان )ايراني و خارجي(، بوميان شهر بيله سوار و مهماناني هستند كه به منطقه 

 وارد شده و تمايل به بازديد از اين بازارچه دارندو      
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يك شعبه پيام نور، تازه كند آنگوت )كه به تازگي شهر شده است( داراي يك مركز دانشگاه 

نشگاه آزاد آزاد با دوره هاي كارداني )معماري، عمران( و شهر پارس آباد داراي  يك شعبه دا

مي باشدو وجود اين مراكز دانشگاهي، به دليل جذب جمعيت غير بومي در منطقه، عالوه بر رشد 

اقتصاد خدماتي )براي مثال رشد خرده فروشي هاي شهري( در اين شهرها بر بازار مسكن اين 

ي مناطق شهري اثر گذاشته و به تدريج اين جوامع شهري را از نظم و انسجام مكانيكي و سنت

 خارج مي سازدو 

در خصوص ارزشها و هنجارها در حوزه فرهنگي مغان بايد خاطر نشان ساخت كه ساكنين 

دشت مغان به دليل پيشينه عشايري، داراي ارزشها و هنجارهاي بجا مانده از دوران زندگي 

شبانكاره مي باشندو در حقيقت، زندگي عشايري در طي قرنها ارزشها و هنجارهايي را در بين 

عشاير اين منطقه ايجاد كرده است كه كامالً در انطباق با حيات مادي عشايري بوده استو 

انسجام اجتماعي )در درون رده هاي ايلي(، پير ساالري، مرد ساالري، سلحشوري و آزادگي )در 

چارچوب ساختارهاي اجتماعي ايلي(، از خودگذشتگي و جنگاوري و ايجاد افتخار براي طايفه يا 

اج ندادن به حاكمان و دولتمردان، باال بودن ميزان قدر گرايي، پايين بودن احساس خود تيره، ب

اثر بخشي، اهميت منافع آني به جاي منافع آتي، باالبودن توان اثر بخشي از القائات قومگرايانه از 

در اينجا ذكر اين امر  جمله مهمترين ويژگي هاي فرهنگي اجتماعي اين حوزه فرهنگي استو 

ز اهميت است كه شرايط فرهنگي اجتماعي شهر بيله سوار تا حدودي متفاوت از ساير حائ

 شهرهاي اين حوزه فرهنگي استو

 
 : حوزه فرهنگي گرمي، روستاهاي تابعه و بخش ُمرآن2-2-2-1

در بررسي حوزه فرهنگي گرمي، روستاهاي تابعه و بخش مُرآن بايد به همزيستي و مراودات 

رهنگي اهالي اين حوزه فرهنگي با عشاير كوچرو منطقه در گذشته  توجه اقتصادي اجتماعي و ف

كردو   اگر مسير عبور عشاير منطقه در گذشته مورد بررسي قرار گيرد، مي توان دو مسير براي 

رسيدن به ييالقات عشاير در دامنه هاي سبالن شناسايي كردو مسير نخست مسير گرمي، و 

شهرو بررسي ها نشانگر آن است كه در گذشته گرمي در مسير ديگر مسير خياو يا مشكين 

جريان كوچ عشاير براي عشاير منطقه ويژگي ميان بند را داشت و عشاير مورد بحث در جريان 

كوچ و به هنگام عبور از نزديكي هاي گرمي بسياري از مايحتاج خود را از اين شهر تامين مي 

، 1126حداث جاده پارس آباد مشكين شهر از سال كردندو البته الزم به ذكر است كه در نتيجه ا

عشاير منطقه بتدريج مسير كوچ خود را تغيير داده و ديگر از مسير گرمي كوج نكرده و از مسير 

جاده  مشكين شهر، آنهم عمدتاً با اتومبيل، كوچ مي نمايندو با تمام اين توصيفات، در نتيجه 

عشاير منطقه اين دو نقطه شهري، بويژه گرمي،  قرارگرفتن گرمي و مشكين شهر در مسير ايلراه
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از عشاير كوچرو تاثيرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسياري مي پذيردو بدين ترتيب، در 

نتيجه از گذشته به دليل همزيستي اقتصادي قصبات گرمي و مشكين شهر با عشاير كوچرو 

ت كه برخي از خانهاي منطقه دو نقطه شهري شكل مي گيرندو بررسي ها حاكي از آن اس

 عشايري در مشكين شهر اسكان داشتندو 

ذكر اين نكته حائز اهميت است كه از گذشته در گرمي يكجا نشيني وجود داشته است و هم 

اكنون نيز زراعت )با تمركز بر زراعت ديم( در روستاهاي اطراف گرمي بوضوخ مشهود استو در 

وابسته  به اقتصاد زراعي ديم و جهت يافته به  حقيقت شهر گرمي، شهري است مبتني بر بازار

تامين مايحتاج عشاير كوچروو شهرستان گرمي به دليل سابقه يكجانشيني داراي آثار تاريخي قابل 

توجهي استو همچنين شهرستان گرمي در سالهاي نه چندان دور مركز شهرستان مغان بود كه 

ست، ليكن پس از خارج شدن شهر گرمي همين امر بر رشد شهر گرمي در گذشته اثر گذاشته ا

 از مركزيت شهرستان مغان،ميزان رشد و پويايي اين شهر نيز بشدت كاهش يافتو 

با توجه به نكات پيشگفته، اين حوزه فرهنگي در مقايسه با حوزه فرهنگي مغان، به دليل 

برخوردار مي  سكون و عدم پويايي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، از انسجام اجتماعي قابل توجهي

باشدو الزم به ذكر است كه اين نظم و انسجام اجتماعي از نوع انسجام و همبستگي اجتماعي 

سنتي و مكانيكي مي باشد كه از خصائص آن مي توان به باال بودن ميزانهاي ادغام و تنظيم 

اجتماعي، قوت وجدان جمعي و قدرت قابل توجه كنترل اجتماعيِ غيررسمي اشاره كردو 

 اهاي واقع در اين حوزه فرهنگي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:روست

روستاهاي پيشرفته )روستاهايي كه در آنها ميزان تحصيالت و آگاهي اجتماعي، ارتباطات  و1

اجتماعي با خارج از حوزه فرهنگي گرمي و ميزان استفاده از رسانه ها باال بوده و در آنها 

نجام شده و زارعان محصوالت كشاورزي خود را بيمه مي كشاورزي با تكنولو ي هاي مناسب ا

 نمايند(، 

روستاهاي سنتي )روستاهايي كه در آنها ميزان تحصيالت و آگاهي اجتماعي، ارتباطات  و2

اجتماعي با خارج از حوزه فرهنگي گرمي و ميزان استفاده از رسانه ها پايين بوده و در آنها 

نجام مي شودو جوانان اين روستاها معموال براي كار زراعت و دامداري به شكل كامالً سنتي ا

 فصلي به شهرهاي رشت مازندران و تهران مهاجرت مي كنند(و

 
 : حوزه فرهنگي مشكين شهر ارشق و الهرود3-2-2-1

در خصوص حوزه فرهنگي مشكين شهر ارشق و الهرود بايد به اين نكته اشاره كرد كه 

عميق تر مي باشد، چرا كه اين منطقه داراي اراضي زراعي پيشينه زراعي اين منطقه طوالني تر و 

آبي و باغات وپيشينه نظام ارباب رعيتي قويي بوده است و به همين دليل ويژگي هاي فرهنگي 
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اجتماعي و فرهنگ سياسي ساكنين اين منطقه در مقايسه با مناطق سابقاً عشاير نشين تا حدودي 

عشاير در كنار جامعه يكجانشينِ اين منطقه و وجود متفاوت استو با اين وجود، حضور مداوم 

مراودات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي با عشاير كوچروِ منطقه بر ويژگي هاي اجتماعي 

فرهنگي منطقه مشكين شهر موثر بوده استو همانطوريكه ذكر شد، همواره استقرار ناشي از 

ده استو در عين حال عشايري كه زراعت و باغداري در مشكين شهر بيشتر از گرمي بو

ييالقاتشان در نزديكي شهر مشكين شهر قرار دارد خريدهايشان را از مشكين شهر انجام داده و 

مراودات اقتصادي اجتماعي اي مابين عشاير و اهالي مشكين شهر و روستاهاي تابعه آن صورت 

 مي گيردو

 
 : حوزه فرهنگي خلخال، كيوي و حوزه هاي تابعه2-2-2-1

ه فرهنگي اي است كه با ساير حوزه فرهنگي خلخال، كيوي و حوزه هاي تابعه، تنها حوز

هاي فرهنگي استان اردبيل تفاوت قابل توجهي داردو اين حوزه فرهنگي متاثر از تداخل حوزه

فرهنگي با حوزه فرهنگي شمال )گيالن( كشور استو بررسي هاي ميداني حاكي از آن است كه 

اعي در بين ساكنين اين حوزه فرهنگي )بويژه در بين خلخالي ها( باال بوده و ميزان انسجام اجتم

ساكنين اين حوزه فرهنگي )بويژه خلخالي ها( در ياري رساني به يكديگر از همبستگي بااليي 

برخوردار مي باشندو اين در حاليست كه در اين حوزه فرهنگي، اقليتهاي فرهنگي، قومي و مذهبي 

و ترك( نيز وجود دارد ولي اين امر باعث كاهش انسجام و همبستگي ساكنين )كرد، تات، تالش 

اين حوزه فرهنگي نشده استو وجود دانشگاههاي آزاد اسالمي و پيام نور در اين حوزه فرهنگي 

باعث شكل گيري و رشد كتابخانه ها، محل گذران اوقات فراغت ) مانند پاركها، كافي شاپ ها، 

 استو  گسترش فست فوودها( شده

 
 : حوزه فرهنگي اردبيل، نير سرعين و نمين7-2-2-1

حوزه فرهنگي اردبيل، نير سرعين و نمين در مقايسه با ساير حوزه هاي فرهنگي پيشگفته 

از پيشينه نسبتاً قوي زراعي برخوردار استو در واقع، اين پيشينه زراعي تاريخي باعث شده است 

م ارباب و رعيتي نسبتاً قوي در اين منطقه )بويژه در تا در سالهاي قبل از اصالحات ارضي نظا

دشت اردبيل( شكل بگيردو با اين وجود بايد به همزيستي اين نظام زراعي با نظام عشايري 

منطقه نيز اشاره كرد؛ بطوريكه برخي از روساي ايلي و خوانين در شهر اردبيل ساكن بوده اندو در 

ن و هم محل اسكان ارباب بودو از مهمترين ويژگي هاي واقع، از گذشته شهر اردبيل هم خان نشي

فرهنگي اين حوزه فرهنگي مي توان به نظام بازار سنتي اردبيل اشاره كرد كه در گذشته با 

بازارهاي فرا منطقه اي در ارتباط بود و مابين شهر اردبيل و شهر باكو شكاي، تبريز و حتي تهران 
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ارت سنتي، با برپايي دولت متمركز رضاشاه و بسته مراودات تجاري قوي وجود داشتو اين تج

 شدن مرزها با جمهوري شوروي بشدت محدود شدو

در سالهاي اخير پس از مركز استان شدن اردبيل، ميزان احداث كارخانه ها و موسسات 

مختلف توليدي و صنايع متنوع ) براي مثال كارخانه هاي سيمان، سفال، تاير و نساجي( در شهر 

فزايش چشم گيري يافته است كه بر روي رشد اقتصادي و تحوالت اجتماعي اردبيل ا

)مهاجرپذيري( فرهنگي شهر اردبيل موثر بوده استو در واقع، در بررسي روندهاي اقتصادي، 

اجتماعي و فرهنگي شهر اردبيل بايد به عامل سياسي )مركز استان شدن اردبيل( بيشترين توجه 

در اين حوزه فرهنگي، از ديگر عوامل مهم توسعه اين حوزه را كردو همچنين صنعت توريسم 

فرهنگي بشمار مي رودو  اكو توريسم، چشمه هاي آبگرم در سرعين و نير از مهمترين جاذبه هاي 

جذب گردشگر به اين حوزه فرهنگي است كه باعث تحوالت اجتماعي فرهنگي برجسته اي در 

منطقه سرعين فرا منطقه اي و فرا ملاي عمل مي اين حوزه فرهنگي شده استو توريسم بويژه در 

كند، بطوريكه حتي از كشورهاي عربي منطقه نيز افرادي براي استفاده از آبگرم و آب و هواي 

 شوندو   ن منطقه وارد اين حوزه فرهنگي مياي

همانطوريكه پيشتر ذكر شد، اين حوزه فرهنگي محدوده اي است كه سه اقتصاد و اجتماع 

ايري و شهري در يك همزيستي تاريخيِ گاهاً پر تنش با يكديگر مرتبط شده اندو زراعي، عش

براي مثال بررسي ها حاكي از آن است كه محدوده سرعين قشالق طايفه تلكو بوده است و نكته 

 جالب توجه آنكه هم اكنون نيز بسياري از مغازه دارهاي سرعين از اين طايفه مي باشندو 

ارهاي اجتماعي اين حوزه فرهنگي، بايد به ميزان باالي دينداري در خصوص ارزشها و هنج

اشاره كردو اهميت دينداري از گذشته در شهر اردبيل در حدي است كه ساختار اجتماعي شهر 

اردبيل و شكل گيري محالت سنتي آن دقيقاً در ارتباط با اين ميزان قوي باورهاي ديني استو 

مثال محله هاي سرچشمه، گازرآن، طوي، دروازه يا عالي محالت شش گانه شهر اردبيل ) براي 

قاپو، اوچ دوكان ( كه هر محله در عين حال داراي شاخه هاي پايين تر مي باشد نشانگر اهميت 

قابل توجه عنصر مذهب در ساخت اجتماعي، اقتصادي و سياسي اين شهر و در كل اين حوزه 

 فرهنگي داردو 

ورد بحث، شهر نمين مي باشدو ميزان تحصيالت و از ديگر شهرهاي حوزه فرهنگي م 

سطح فرهنگ عمومي در اين شهر در سطح نسبتاً بااليي قرار داردو با اين وجود، بررسي هاي 

ميداني حاكي از آن است كه اهالي اين شهر، برخالف اردبيلي ها، كمتراهل تالش و سخت كوشي 

 فراغت عالقه مند مي باشندوبوده و به جاي كار، بيشتر به تفريح و گذران اوقات 

شهرهاي نير و سرعين از سنت گراترين و قدر گراترين شهرهاي استان بشمار مي روندو در 

اين شهرها هنجاري محلي و سنتي بيشتر رايج بوده وازدواج در سنين پايين از مهمترين 
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وريسم از ديگر هاي اين شهرها مي باشدو عدم اعتماد اجتماعي و ميزان نسبتاً محدودتر توبژگي

 خصيصه هاي اين شهرها بشمار مي رودو
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 : جمع بندي و تحليل پيوندها7-1

 

مروري به مطالعات انجام شده برروي ويژگيهاي جغرافيايي استان اردبيل )شامل  

ويژگيهاي محيط طبيعي، اجتماعي، اقتصادي ، فرهنگي ووووو( نشانگر وجود عدم تعادل در توسعه 

تعادل هاي موجود دراين استان متاثر از عوامل دروني و بيروني استو عدم  اين استان استو عدم

تعادل هاي موجود در توسعه كشور به عنوان عمد ترين عامل بيروني موثر دراين استان عمل مي 

جمعيت نمايندو از ميان عوامل دروني نيز توزيع نامناسب امكانات خدمات، تاسيسات زيربنايي،

نامتعادل انجاميده استو براساس بررسي هاي انجام شده نامناسب بودن  وووو به ايجاد شرايط

شبكه راههاي ارتباطي به ويژه در جنوب استان و همچنين توزيع نامناسب راههاي روستايي پيوند 

و رابطه مراكز سكونتگاهي استان را با دشواريهايي مواجه نموده استو تنها شبكه ارتباطي مناسب 

 -شودو استقرار شهر اردبيل در اين محدوده به عنوان مركزيت اداريده ميدر مركز استان مشاه

سياسي باعث شده است تا توزيع شبكه ارتباطي استان با مركزيت اين شهر شروع شده و با 

فاصله از مركز از كيفيت آن كاسته شودو براساس  اطالعات ارايه شده در مباحث مربوط به 

ه اي( و با توجه به مساحت استان فاصله زماني بين ارتباطي )جاد -پيوندهاي فيزيكي

دقيقه اي مربوط به فاصله دو  11دقيقه متغير استو فاصله  156تا  11سكونتگاههاي استان بين 

 156شهر آبي بيگلو و اردبيل در مركز استان و در محل تمركز راههاي مناسب بوده و فاصله 

دوز  در شمال و هشتجين در جنوب استان كه با دقيقه اي مربوط به فاصله زماني دو شهر اصالن

 بهبود شبكه ارتباطي به ويژه در جنوب استان اين فاصله كاهش خواهد يافتو

انشعاب كليه راههاي ارتباطي استان از مركز استان )شهراردبيل(قدرت و برتري شهر  

 اردبيل را در هم پيوندي با ساير سكونتگاهها استان نشان مي دهدو

گاهي به توزيع جمعيت در استان نيز نشان مي دهد بيشترين تراكم و تمركز همچنين ن 

جمعيت استان در محدوده مركز استان با محوريت شهر اردبيل مشاهده مي شودو اين شهر به 

درصد ازجمعيت شهري استان را در خود جاي داده  6/58از كل جمعيت استان و  1/16تنهايي 

ان نيز نشان مي دهد محدوده شهرستان اردبيل با مركزيت استو بررسي روندهاي جمعيتي است

شهر اردبيل تنظيم كننده اصلي جريان ها و روندهاي جمعيت در استان استوبه طوري كه حدود 

درصد از كل مهاجرين وارد شده به  16/55درصد از كل مهاجرين خارج شده از استان و 1/52

 يافته اندواين استان در اردبيل تمركز داشته و يا تمركز 

پس از شهر اردبيل شهر پارس آباد دومين مركز تمركز جمعيت و تنظيم كننده  

 جريانات جمعيتي به شمار مي آيدو
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در پيوندهاي اقتصادي نيز شهر اردبيل به عنوان كانون قوي تر و تنظيم كننده پيوندهاي  

ي وارد شده به استان تن كاال 151101بين سكونتگاهي عمل مي نمايدو به عنوان مثال از مجموع 

درصد به اين شهر وارد شده استو همچنين از مجموع  1/80تن معادل  8/2002606اردبيل 

درصد از شهر  1/62تن معادل  812811تن كاالي خارج شده از استان اردبيل،  1211211

 اردبيل ارسال شده استو

اي استان داردو از همچنين اين شهرستان مقام نخست را در تبادالت كااليي ميان شهره 

تن بوده  1101111مجموع بار حمل شده و جابجا شده در محدوده استان اردبيل كه معادل 

درصد جايگاه نخست را در ميان 1/62تن كاال معادل  622005استو شهر اردبيل با جابجايي 

 كانونهاي مبادالتي استان به خود اختصاص داده استو

مبادالت مالي نيز شهر اردبيل )در مجموع محدوده  در ساير مبادالت اقتصادي به ويژه 

شهرستان اردبيل ( بيشترين نقش را در مبادالت را داشته اند در واقع اين شهر به عنوان كانون 

 اصلي هدايت و پيوند مراكز سكونتگاهي استان عمل مي نمايدو

الي ميليون ريال مبادالت م 5/18211111براساس بررسي هاي انجام شده ازمجموع  

درصد  1/18درصد توسط بانكهاي شهرستان اردبيل و   1/21انجام شده ساير استانهاي كشور 

 توسط بانكهاي شهرستان پارس آباد صورت گرفته استو

سياسي استان تنظيم كننده  -همچنين شهر اردبيل به دليل دارا بودن مركزيت اداري 

استو در واقع تمامي مراكز شهرستان كاركردي و عملكردي استان سياسي ، -كليه روابط اداري

ها و شهرهاي استان ، مكان هاي مركزي و اكثريت قريب به اتفاق روستاهاي استان با شهر 

اردبيل به صورت مستقيم داراي پيوند بوده يا به صورت شبكه اي و يا سلسله مراتبي داراي 

 پيوند و تعاملي دو سويه هستندو

ردبيل قدرتمندترين سكونتگاه استان در برقراري درمجموع در كليه زمينه ها شهر ا 

 پيوند با ساير سكونتگاهها استو

پس از شهر اردبيل ، شهر پارس آباد در شمال استان و به عنوان مركز فرهنگي ايل  

شاهسون دومين كانون قدرتمند استان در تنظيم پيوند ميان سكونتگاهها به شمار مي آيدو در 

تب تعيين قدرت پيوند سكونتگاه به عنوان سكونتگاه نسبتاً قوي به واقع اين شهر درسلسله مرا

 آيدوشمار مي

خلخال و مشگين شهر به عنوان پس از دو شهر اردبيل و پارس آباد شهرهاي بيله سوار، 

كانون هاي مياني تنظيم كننده پيوند ميان سكونتگاههاي استان در سطح محلي هستندو  شهر بيله 

گمرك مرزي در شمال شرق استان ، شهر خلخال در جنوب و شهر مشگين سوار با دارا بودن 
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شهر به عنوان پايتخت تاريخي عشاير ايل شاهسون در حاشيه سبالن كانون هاي هم پيوند 

 متوسط در استان به شمار مي آيندو

روستاهاي مركزي استان اردبيل كه براساس طرخ سطح بندي فضا و سكونتگاههاي  

ه مراكز استان را شامل مي شوندو كانونهاي با پيوند نسبتاً متوسط در برقراري روستاي استان كلي

پيوند با نظام شهري و سكونتگاهي روستايي پيرامون خود به شمار مي آيندو جهت پيوند 

 سكونتگاههاي روستايي با قدرت ضعيف تر به سمت كانون هاي مركزي استو

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


