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  پپییششگگففتتاارر  

هـاي   رسـانه   ، است  داشته  حـضور  اجتمـاعي  حيات  ابعاد  از  بسياري  در  همواره  آمار 
دستگاهها و  سياسـي،    ،ياجرائ  ي جمعي  وضـعيت  دربـاره  گوناگوني  آماري  گزارشهاي 

گزارشات ارائه   نیمي و... ارائه مي دهند که هدف اغلب ااقتـصادي و اجتماعي افكار عمو
 . اشدب ي م "يتوسعه متوازن منطقه ا"از  يریتصو

بوده و تصم  اريعادالنه منابع و امكانات بس  عیتوز  ،يمقوله توسعه استان  در  ي ريگ  ميمهم 
ا دق  نیدر  شناخت  مستلزم  و    تيوضع  ق يخصوص  معيارها  کارگيري  به  است،  مناطق 

به   کمي  ميزان  روشهاي  شناخت  به  منجر  سویي  از  استان  شهرستانهاي  ارزیابي  منظور 
ناهمگون و  ميشود    ي نابرابریها  ارز  وتوسعه  براي  معياري  دیگر  سوي  در    يابیاز  ها  تالش 

 . باشديزمينه کاهش و رفع نابرابریهاي موجود م

دسترسي به اطالعات آماري و محيطي از عناصر ضروري در فرآیند برنامه ریزي توسعه   
در سطح استان مي باشد. یكي از روشهاي سنجش و اندازه گيري ميزان توسعه ، بررسي  
شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  

براي تعيين تواند معيار مناسبي  بر آن،    مي  باشد. عالوه  وضعيت و جایگاه هر شهرستان 
شناخت و تجزیه و تحليل وضعيت شهرستانهاي استان در زمينه هاي مختلف، نخستين 
گام در فرایند توسعه منطقه اي است، و با بررسي و مقایسه آمارها و شاخصها مي توان به 

 تصویري روشن و دقيق از منطقه دست یافت .  

آوري  فعاليتهاي    عليرغم جمع  و  آمارگيري  طرحهاي  اجراي  زمينة  در  که  اي  گسترده 
از اطالعات   ياطالعات با صرف وقت و هزینه هاي هنگفت صورت ميگيرد، رقم قابل توجه



  يبه علت عدم پردازش و طبقه بند  رایشود، ز  يآماري استان در سطح مطلوب عرضه نم
 شود.   يب استفاده نم در حد مطلو زين ود، از اطالعات آماري موج ياقالم آمار

ا   نیبرا  بنا   ک ی و به طور جامع و منسجم و در قالب    ريکه بدون شرح و تفس  يمجموعه 
مقا امكان   ، به    تيوضع  سهیکتاب کوچک  نسبت  آورد جزو   گری كدیشهرستانها  فراهم  را 

ا  يدر مقوله اطالع رسان  يضرور  يازهاين به منظور رفع   . بوده است  و    يکاست  نیاستان 
ن  يبخش  نيتام آمارها  يهماهنگ   جادیا  نيهمچنو    يآمار  يازهاياز  ارائه  ن  يدر    از يمورد 

اطالعات سازمان مد آمار و  معاونت   ، اندرکاران  برنامه ر  ت یریدست  اردب  يزیو   لياستان 
را که   يجامع و متنوع   يکه اطالعات آمار  يکتاب حاضر نموده است به نحو   هياقدام به ته

 دهد.   قرارباشد را در دسترس  زانیبرنامه ر يازهايکننده ن نيتام

مبتن  مجموعه آمار  يحاضرکه  سالنامه  اطالعات  و  م  1398  يبرآمار  توسط   باشدياستان 
م  د يس  يآقا مد   يرمرسليقاسم  سازمان  اطالعات  و  آمار  ر  تیریکارشناس  برنامه    ي زیو 

شده است    ن یوو تد  هي و با همكاري ارزشمند دستگاههاي اجرایي استان ته   لياستان اردب
بد کل  لهينوسیو  و  نامبرده  زحمات  تام   يکارشناسان   هياز  در  موردن  نيکه   ازياطالعات 

 شود.  يم  ينموده اند قدردان  يهمكار

  رغم ي، هرچند عل  رديمجموعه مورد استفاده محققان و پژوهشگران قرار گ  نیاست ا  اميد
ها کاست  يتالش  است  ممكن   ، گرفته  اطالعات    یيها  يصورت  پوشش  نظر  نحوه    ایاز 

و   اقالم  محترم  کنندگان  استفاده  چنانچه  لذا   ، باشد  داشته  ها  شاخص    ا ی محاسبه 
  ند ینما  شنهاديسازمان پ   نیآن را به ا  تواننديرا مدنظر داشته باشند، م  يگرید  يشاخصها

   افه شده و به غناي بيش تر آن بيفزایند.به مجموعه اض يدر سنوات آت يتا پس از بازنگر

 داود شایقی 
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان اردبیل   
 

  



 "راهنمای استفاده از جداول"

ابتدا اقالم آماري در قالب گروههایي دسته بندي شده  براي تسهيل دسترسي به اطالعات،  
از شاخص ها دو صفحه در نظر گرفته شده است که  و سپس   در  این دو  براي هر گروه 

مكمل یكدیگر مي باشند. یعني با مشاهده توام  دو صفحه در کنار هم، مي توان   هم  کنار
اطالعات مورد   نظر)به  آنظر گروه شاخص مورد  اقالم  ماري، سهم شهرستاني،  مقادیرخام 

 دسترسي داشت.   ( شاخص، رتبه و وضعيت
العات خام  ـدول اطـ، صفحه سمت راست قسمت باال، ج  ات این زوج صفحدر هر یک از  

هریک از   "سهم شهرستاني"، جدول  همان صفحه  و در قسمت پائين  "اقالم آماري  "ا  ـی
 شهرستانها درج شده است.  

اقالم و در قسمت پائين     "هاي محاسبه شدهشاخص  "صفحه سمت چپ در قسمت باال  
و وضعيت"نيز   است.    "رتبه  درج شده  اقالم،   هاي همان  بر حسب شاخص  شهرستانها 

 عناوین جداول ارائه شده به شرح ذیل مي باشند:  
 

 اقالم آماری:  -الف 

قلم آماري مختلـف منتخـب از سـالنامه   297اطالعات آماري مندرج در این نشریه شامل  
موضـوع )فصـل(  19( مي باشدکه در داراي اطالع بوده اندتفكيک شهرستان  بهاستان)که  

قلم آماري(   9جدول )هر جدول    33شده و در قالب    طبقه بنديمنطبق بر سالنامه استان  
،  ارائه شده است. موضوعاتي ماننـد جمعيـت ، نيـروي انسـاني ، کشـاورزي ، سـاختمــان

 اند. شـده در بيش از یک جـدول ارائـه  ،، بهداشت به دليـل تفصيـل آمـوزش

 

 سهم شهرستانی:  –ب  

يباشـد. و اعداد مندج در این جدول نشان دهنده سهم شهرسـتانهاي اسـتان از مجمـوع م
شهرستانها را ميتوان از این منظر مورد مقایسه قرار داد. این سهم ها به درصد بيـان شـده 

 است.



 شاخص ها:  -ج 

در این جدول شاخص هایي که قابليت محاسبه بر اساس اقالم آماري موجود داشته باشند 
خـام و مطلـق   عدادنسبي به جاي ا  مقادیراز  مناطق  شده است. معموال براي مقایسه    درج

نسبي در واقع ساده ترین روش اسـتاندارد   مقادیرمطلق به    عدادشود. تبدیل امي  استفاده  
عملـي تـر و گویـاتر  ،، مقایسـه  ات در قالب شاخص ارائـه شـوداطالع زمانيكه  کردن است  
این شاخصها در بر گيرنده طيف گسترده اي از شاخصهاي بخشي و فرابخشـي   خواهد بود.

 ميباشد.  

 

 وضعیت ، رتبه بندی :  –د  

 به شرح ذیل مي باشد:دو نوع اطالع حاوي این جدول  
نسبت به شهرسـتانهاي دیگـر شهرستان را هر  موقعيتماهيت عددي داشته و   اطالع اول 
اتكـا  صـرفا    با یک عدد بعنوان رتبه نشان مي دهد.    (از نظر اندازه شاخص محاسبه شده)

به یک عدد به عنوان رتبه شهرستان براي تبيين جایگاه شهرستان کافي نيست لذا در این 
از اطـالع کمكـي دومـي نيـز شهرستان در اسـتان جدول اطالع براي نشان دادن وضعيت 

 استفاده شده است.
از کـل از  براي نشان دادن ميزان تفاوت شهرستان ها  ماهيت تصویري داشته و    اطالع دوم
توجـه داشـته باشـيد در ایـن حالـت اسـتفاده شـده اسـت.    نمادهاي گرافيكـياستان، از  

مقـدار اسـتاني از نظـر له آنهـا از  شهرستانها با یكدیگر مقایسه نميشوند بلكه ميـزان فاصـ
 سنجش ميشود. موردنظر، شاخص

با مقدار اسـتاني فاصـله)تفاوت(   ± %50 اگر شاخص محاسبه شده در شهرستان،  بيش از
(   ≈( و اگـر در ایـن فاصـله قرارگيـرد بـا عالمـت )▼،  (▲داشته باشد با یكي از عالئم

 مشخص شده است.



مـي   1000مقدار محاسبه شده شاخص در اسـتان برابـر بـا  مثال: براي قلم آماري فرضي  
قـرار   1500تـا    500باشد ، در این صورت شهرستانهایي که مقدارشاخص آنها درمحدوده  

 : یعني تفاوت چشمگيري با مقدار استاني ندارد(.  ≈داشته باشند با عالمت )

باشـد بـا  1500از  ، یعنـي بـاالتربرابـر مقـدار اسـتاني  نـيمیک  و اگر این فاصله بيشتر از  
( بعنـوان ▼  (باشد با عالمت  500  نصف مقدار استاني، یعني  ( واگر پائين تر از(▲عالمت

عالمت هشدار مشخص ميشـود کـه نشـان مـي دهـد انـدازه محاسـبه شـده شـاخص در 
 شهرستان تفاوت معني داري با اندازه شاخص در استان دارد.

 بـا روشـهايشهرسـتانها رتبـه بنـدي و  قصد مقایسهپژوهشگراني که نكته پایاني اینكه، 
Taxonomy   یا  TopSis   را داشته باشند بـه سـادگي ميتواننـد از شـاخص هـاي

 محاسبه شده در این مجموعه استفاده نمایند.

از شهرسااتان رااارا آیاااد   98: شهرستان اصالندوز در خالل سااال توجه
منتزع شده و اغلب دستگاههای اجرایی قادر به تفکیک آمااار و اعالتااا   
این شهرستان جدیدالتاسیس نبوده اند لذا فقط آمار واعالتا  ارائه شااده  

 درج گردیده است.
 

 

  



 نشانه ها و تالئم گردآوری شده:

 آمار گرد آوري نشده است.     _
 ...      آمار در دسترس نيست.

 عمال  وجود ندارد. ×       ذاتا  یا  
 ××     جمع و محاسبه غير ممكن یا بي معني است. 

 عدد کمتر از نصف واحد است.        //
 عدد)نسبت، درصد( ناچيز و قابل صرفنظر کردن است.        //

 *      عددغير قطعي است. 
 **     عدد جنبه تخميني دارد.

Ø       .به دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست 
 

 

    اختالف در سر جمع ها به علت سر راست کردن ارقام است. محاسـبه نسـبت 
 ها و شاخص ها قبل از سر راست کردن ارقام صورت گرفته است.

 

 

 کيلوگرم 1000تن=  
 متر1000کيلومتر= 

 هكتار100متر مربع= 1000000کيلومتر مربع=  
 متر مكعب 001/0ليتر= 

 کيلووات ساعت1000ساعت=مگاوات  
 ميليون1000ميليارد =
 متر مربع10000هكتار=  
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2
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

 مساحت
(کیلومترمربع)

تعداد تعداد بخش
تعداد آبادی تعداد آبادیتعداد شهردهستان

دارای سکنه

17875/43073311,8611,705333/517/36/3كل استان
2174/13104181152290/515/63/4اردبيل

……591/9241128125323/4اصالندوز
1741/6242301261384/020/710/8بيله سوار
813/9363127118270/720/79/9پارس آباد
2827/3383150142366/114/72/3خلخال  
404/82422827402/815/24/8سرعين

1283/924110499289/320/65/7كوثر
3821/85127314278388/115/76/5مشکين شهر

2048/1393334315322/018/310/1مغان
938/33739490271/815/15/6نمين

1229/725210098359/316/34/0نير

 مساحت
(کیلومترمربع)

تعداد تعداد بخش
تعداد آبادی تعداد آبادیتعداد شهردهستان

دارای سکنه

100100100100100100كل استان
12/210/013/712/99/78/9اردبيل

3/36/75/53/26/97/3اصالندوز
9/76/75/56/516/215/3بيله سوار
4/610/08/29/76/86/9پارس آباد
15/810/011/09/78/18/3خلخال  
2/36/75/56/51/51/6سرعين

7/26/75/53/25/65/8كوثر
21/416/716/422/616/916/3مشکين شهر

11/510/012/39/717/918/5مغان
5/210/09/69/75/15/3نمين

6/96/76/86/55/45/7نير

شهرستان

1398تقسیمات سیاسی سال 

شهرستان

1398تقسیمات سیاسی سال 

                    (1398سال )سرزمین و آب و هوا 
اقالم اماری

میانگین 
دمای بیشینه 

(سلسیوس)

میانگین بارندگی 
(میلیمتر)ساالنه 

میانگین 
دمای کمینه 

(سلسیوس)

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

میانگین بارندگی 
(میلیمتر)ساالنه 

میانگین 
دمای بیشینه 

(سلسیوس)

میانگین 
دمای کمینه 

(سلسیوس)

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 



3
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

نفر در )تراکم 
(کیلومتر مربع

متوسط تعداد 
خانوار 

روستائی در 
هر بخش

متوسط تعداد 
خانوار 

روستائی در 
هر دهستان

متوسط تعداد 
خانوار شهری 

در هر شهر

متوسط تعداد 
خانوار 

روستائی در 
هر آبادی

نسبت آبادی 
خالی از سکنه به 

(درصد)کل آبادی 

1/10/100/20-71/83,7841,5558639618/4كل استان
0/40/03/0-290/36,9132,0744193411516/0اردبيل

---60/53,8301,9152139602/3اصالندوز
1/00/00/0-28/73,8671,93434742613/3بيله سوار
0/70/00/0-177/54,1252,0639546977/1پارس آباد
0/30/00/0-29/53,9341,4754645795/3خلخال  
44/81,7748878871273/61/00/00/0سرعين

2/00/01/8-15/51,8919452158364/8كوثر
0/50/00/0-39/04,0361,68236436411/5مشکين شهر

2/10/00/0-35/54,0121,3373025365/7مغان
0/21/30/0-64/13,2381,38826561034/3نمين

2/4-15/71,974789972392/00/30/0نير

نفر در )تراکم 
(کیلومتر مربع

متوسط تعداد 
خانوار 

روستائی در 
هر بخش

متوسط تعداد 
خانوار 

روستائی در 
هر دهستان

متوسط تعداد 
خانوار شهری 

در هر شهر

متوسط تعداد 
خانوار 

روستائی در 
هر آبادی

نسبت آبادی 
خالی از سکنه به 

(درصد)کل آبادی 

كل استان
▲     1▼     2▲     5▲     1▲     1▲     2≈      1▲     1▲     1اردبيل

---▼     9▼   10≈      7≈      4≈      7≈      4اصالندوز
▼     3▼     2▲     8▼     5▲     2▼   11≈      3≈      6▼     9بيله سوار
▼     3▼     2▲     7≈      2≈      4▲     4≈      2≈      2▲     2پارس آباد
▼     3▼     2▲     4≈      3≈      6≈      5≈      6≈      5▼     8خلخال  
▼     3▼     2▲     1▼   11▼     9▲     1≈    10▼   11≈      5سرعين

▲     2▼     2▼     9▼     8≈      7≈      9≈      9▼   10▼   11كوثر
▼     3▼     2▲     6▼     4≈      3≈      6≈      5≈      3≈      6مشکين شهر

▼     3▼     2▼   10▼     6≈      5≈    10≈      8≈      4▼     7مغان
▼     3▲     1▲     3▼     7≈      8▲     3≈      7≈      8≈      3نمين

▼   10▼     2▲     2▼   10▼   11≈      8≈    11≈      9▼   10نير

1398تقسیمات سیاسی سال 

1398تقسیمات سیاسی سال 

شهرستان

درصد تغییرات 
میانگین بارندگی  

نسبت به سال 
قبل

درصد 
تغییرات 

بیشینه  دما  
نسبت به سال 

قبل

درصد 
تغییرات 

کمینه دما  
نسبت به سال 

قبل

شهرستان

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

شاخص ها

درصد تغییرات 
میانگین بارندگی  

نسبت به سال 
قبل

درصد 
تغییرات 

بیشینه  دما  
نسبت به سال 

قبل

درصد 
تغییرات 

کمینه دما  
نسبت به سال 

قبل

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت



4
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

جمع انواع 
فسفات اورهکود

تعداد کل سایر کودهاآمونیوم
مشترکان

تعداد مشترکان 
خانگی

متوسط حجم 
فاضالب 

جمع آوری شده 
متر مکعب در )

(روز

تعداد تصفیه  
خانه های 
فاضالب

6930560,69245,0522,36113,279199,327178,34679,035/06
32915,67111,0037643,904118,057107,97742,0711
243902812090............
38211,7678,9135362,3186,1285,1132,737/01
37515,22512,3302782,61735,76632,19016,4850

45478755560019513,51012,1626,1331
0805574252064,9052,1201,855/01

60791,4121,001423692,1401,6818030
100414,2642,983431,23810,7849,7494,637/01
11214,0662,8141971,0557,3856,8224,1401
51584,8333,3944529876525321740
99992668243000000

جمع انواع 
فسفات اورهکود

تعداد کل سایر کودهاآمونیوم
مشترکان

تعداد مشترکان 
خانگی

متوسط حجم 
فاضالب 

جمع آوری شده 
متر مکعب در )

(روز

تعداد تصفیه  
خانه های 
فاضالب

100100100100100100100100100
0/525/824/432/429/459/260/553/216/7
0/41/51/80/00/7----
0/619/419/822/717/53/12/93/516/7
0/525/127/411/819/717/918/020/90/0

65/61/21/20/01/56/86/87/816/7
0/01/31/31/11/62/51/22/316/7
8/82/32/21/82/81/10/91/00/0
14/57/06/61/89/35/45/55/916/7
1/66/76/28/37/93/73/85/216/7
7/48/07/519/17/40/30/30/20/0
0/11/61/51/02/30/00/00/00/0

اقالم اماری

مساحت 
عرصه های 

جنگلی 
(هکتار)

فاضالب شهری(تن)انواع کود شیمیایی توزیع شده 

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

                    (1398سال )محیط زیست 

مساحت 
عرصه های 

جنگلی 
(هکتار)

فاضالب شهری (تن)انواع کود شیمیایی توزیع شده 

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

3/986/564/23/418/94/566/687/6
0/2150/2105/57/337/44/764/475/2
0/4-------
0/2136/2103/26/226/83/973/6115/7
0/5255/4206/84/743/92/8112/4163/0
16/121/716/10/05/63/587/3130/6
0/058/541/71/815/01/2119/5303/0
4/724/517/40/76/43/377/9114/4
2/632/522/70/39/47/938/254/4
0/541/828/92/010/94/375/2131/2
5/5100/570/69/420/541/56/76/4
0/114/49/70/34/3-0/00/0

9     ▼2     ▲2     ▲2     ▲2     ▲3      ≈7      ≈7      ≈
7     ▼-------
8     ▼3     ▲3     ▲3     ▲3      ≈5      ≈6      ≈5      ≈
6     ▼1     ▲1     ▲4      ≈1     ▲8      ≈2     ▲2     ▲
1     ▲9     ▼9     ▼10   ▼9     ▼6      ≈3      ≈4      ≈
11   ▼5      ≈5      ≈6      ≈5      ≈9     ▼1     ▲1     ▲
3      ≈8     ▼8     ▼7     ▼8     ▼7      ≈4      ≈6      ≈
4      ≈7     ▼7     ▼9     ▼7     ▼2     ▲8      ≈8      ≈
5     ▼6     ▼6     ▼5      ≈6      ≈4      ≈5      ≈3      ≈
2      ≈4      ≈4      ≈1     ▲4      ≈1     ▲9     ▼9     ▼
10   ▼10   ▼10   ▼8     ▼10   ▼-10   ▼10   ▼

شاخص ها

سرانه اشتراک 
فاضالب شهری

سهم مساحت 
عرصه های 
جنگلی از 
مساحت 

شهرستان 
(درصد)

درصد خانوارهای 
شهری دارای 

انشعاب فاضالب

سرانه شهری 
روزانه تولید 

(لیتر)فاضالب 

مقدار کود 
فسفات آمنیوم 
توزیع شده به 
ازای هر هکتار 
زمین کشاورزی 

(کیلوگرم)

مقدار سایر 
کودهای  توزیع 
شده به ازای هر 

هکتار زمین 
کشاورزی 

(کیلوگرم)

سرانه اشتراک 
فاضالب شهری

درصد خانوارهای 
شهری دارای 

انشعاب فاضالب

سرانه شهری 
روزانه تولید 

(لیتر)فاضالب 

سهم مساحت 
عرصه های 
جنگلی از 
مساحت 

شهرستان 
(درصد)

مقدار کود 
توزیع شده به 
ازای هر هکتار 

زمین 
کشاورزی 

(کیلوگرم)

مقدار کود اوره 
توزیع شده به 
ازای هر هکتار 
زمین کشاورزی 

(کیلوگرم)

مقدار کود 
فسفات آمنیوم 
توزیع شده به 
ازای هر هکتار 
زمین کشاورزی 

(کیلوگرم)

مقدار سایر 
کودهای  توزیع 
شده به ازای هر 

هکتار زمین 
کشاورزی 

(کیلوگرم)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

مقدار کود 
توزیع شده به 
ازای هر هکتار 

زمین 
کشاورزی 

(کیلوگرم)

مقدار کود اوره 
توزیع شده به 
ازای هر هکتار 
زمین کشاورزی 

(کیلوگرم)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

مردانشهریکلشهریکل
 کودکان و  

 تا 0)نوجوانان 
( ساله14

جمعیت واقع 
در سن کار 

 64 تا 15)
(ساله

جمعیت واقع 
در سن سواد 

 ساله و 6)
(بیشتر

باسواد

377,423256,8951,270,420866,034650,255300,237888,6631,141,042947,797
180,975159,308605,992531,454309,504142,088429,975545,131475,573
8,8981,76032,5066,34817,3438,52622,56528,54521,252
15,1146,87451,40423,41426,44011,95036,30046,04136,486
41,18528,042145,09599,03074,61336,944101,697128,514105,107
26,77914,06086,73147,37643,79118,96258,83678,99963,905
5,3381,58218,2005,4599,5534,68112,16616,22812,776
6,5862,18222,1277,10111,3064,98414,80120,13515,503
45,99924,404149,94181,60476,84134,885104,051134,940105,179
22,3499,09276,90131,61238,93517,36353,52369,34153,727
17,8367,64460,65925,93231,08415,22440,67254,09743,565
6,3641,94720,8646,70410,8454,63014,07719,07114,724

مردانشهریکلشهریکل
 کودکان و  

 تا 0)نوجوانان 
( ساله14

جمعیت واقع 
در سن کار 

 64 تا 15)
(ساله

جمعیت واقع 
در سن سواد 

 ساله و 6)
(بیشتر

باسواد

100100100100100100100100100
48/062/047/761/447/647/348/447/850/2
2/40/72/60/72/72/82/52/52/2
4/02/74/02/74/14/04/14/03/8
10/910/911/411/411/512/311/411/311/1
7/15/56/85/56/76/36/66/96/7
1/40/61/40/61/51/61/41/41/3
1/70/81/70/81/71/71/71/81/6
12/29/511/89/411/811/611/711/811/1
5/93/56/13/76/05/86/06/15/7
4/73/04/83/04/85/14/64/74/6
1/70/81/60/81/71/51/61/71/6

تعداد جمعیتتعداد خانوار

اقالم اماری
(1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس مسکن سال )جمعیت  

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
تعداد جمعیتتعداد خانوار

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان
بعد خانوار کل 

متوسط )
تعدادافراد در 

(خانوار

بعد خانوار 
شهری 

متوسط )
تعدادافراد در 

(خانوار

نرخ رشد تعدیل 
شده  جمعیت 

(درصد)کل 

نرخ رشد 
تعدیل شده  

جمعیت 
(درصد)شهری 

نسبت جنسی 
نسبت - 

مردان به زنان 
(درصد)

نسبت جوانی 
تست )جمعیت 

(ورتهایم

نسبت جمعیت 
واقع در سن کار 
به کل جمعیت 

(درصد)

 6نسبت جمعیت 
ساله و باالتر به 

کل جمعیت 
(درصد)

نرخ باسوادی 
(درصد)

3/43/40/351/4104/923/670/089/883/1
3/33/31/41/7104/423/471/090/087/2
3/73/6-1/00/3114/426/269/487/874/5
3/43/4-1/00/3105/923/270/689/679/2
3/53/50/41/0105/925/570/188/681/8
3/23/4-1/3-0/3102/021/967/891/180/9
3/43/5-0/13/8110/525/766/889/278/7
3/43/3-3/4-0/5104/522/566/991/077/0
3/33/3-0/21/4105/123/369/490/077/9
3/43/5-1/9-0/1102/622/669/690/277/5
3/43/4-0/31/3105/125/167/189/280/5
3/33/4-2/6-0/1108/222/267/591/477/2

بعد خانوار کل 
متوسط )

تعدادافراد در 
(خانوار

بعد خانوار 
شهری 

متوسط )
تعدادافراد در 

(خانوار

نرخ رشد تعدیل 
شده  جمعیت 

(درصد)کل 

نرخ رشد 
تعدیل شده  

جمعیت 
(درصد)شهری 

نسبت جنسی 
نسبت - 

مردان به زنان 
(درصد)

نسبت جوانی 
تست )جمعیت 

(ورتهایم

نسبت جمعیت 
واقع در سن کار 
به کل جمعیت 

(درصد)

 6نسبت جمعیت 
ساله و باالتر به 

کل جمعیت 
(درصد)

نرخ باسوادی 
(درصد)

8      ≈10    ≈1     ▲2      ≈9      ≈5      ≈1      ≈6      ≈1      ≈
1      ≈1      ≈6     ▼6     ▼1      ≈1      ≈5      ≈11    ≈11    ≈
5      ≈6      ≈6     ▼6     ▼4      ≈7      ≈2      ≈7      ≈5      ≈
2      ≈2      ≈2      ≈5      ≈5      ≈3      ≈3      ≈10    ≈2      ≈
11    ≈8      ≈8     ▼10   ▼11    ≈11    ≈7      ≈2      ≈3      ≈
4      ≈4      ≈3     ▼1     ▲2      ≈2      ≈11    ≈9      ≈6      ≈
7      ≈11    ≈11   ▼11   ▼8      ≈9      ≈10    ≈3      ≈10    ≈
10    ≈9      ≈4     ▼3      ≈6      ≈6      ≈6      ≈5      ≈7      ≈
3      ≈3      ≈9     ▼8     ▼10    ≈8      ≈4      ≈4      ≈8      ≈
6      ≈7      ≈5     ▼4      ≈7      ≈4      ≈9      ≈8      ≈4      ≈
9      ≈5      ≈10   ▼9     ▼3      ≈10    ≈8      ≈1      ≈9      ≈

شاخص ها

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها
جمعیتخانوار

جمعیتخانوار

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت



8
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

مردانشهریکلشهریکل
 کودکان و  

 تا 0)نوجوانان 
( ساله14

جمعیت واقع 
در سن کار 

 64 تا 15)
(ساله

باسواد ساله و بیشتر6

381,328267,8161,283,764902,737657,159303,570898,4361,152,903958,947
188,474167,736631,103559,571322,329147,976447,792567,720495,280

9,7992,13935,7977,71419,0999,38924,85031,43523,404
14,6816,94749,93123,66425,68211,60835,26044,72235,440
41,01328,637144,490101,13174,30236,790101,273127,978104,669

25,73813,93683,36046,95842,08918,22556,54975,92961,421
5,3211,77418,1436,1239,5234,66612,12816,17712,736
5,9392,15819,9537,02210,1954,49413,34718,15713,980
45,68125,503148,90485,27876,31034,644103,331134,007104,452
21,1119,07572,64231,55336,77916,40150,55965,50150,751
17,6817,96860,13227,03230,81415,09240,31953,62743,187
5,8901,94319,3096,69110,0374,28513,02817,65013,627

مردانشهریکلشهریکل
 کودکان و  

 تا 0)نوجوانان 
( ساله14

جمعیت واقع 
در سن کار 

 64 تا 15)
(ساله

باسواد ساله و بیشتر6

100100100100100100100100100
49/462/649/262/049/048/749/849/251/6
2/60/82/80/92/93/12/82/72/4
3/82/63/92/63/93/83/93/93/7
10/810/711/311/211/312/111/311/110/9
6/75/26/55/26/46/06/36/66/4
1/40/71/40/71/41/51/31/41/3
1/60/81/60/81/61/51/51/61/5
12/09/511/69/411/611/411/511/610/9
5/53/45/73/55/65/45/65/75/3
4/63/04/73/04/75/04/54/74/5
1/50/71/50/71/51/41/51/51/4

تعداد جمعیتتعداد خانوار

اقالم اماری
          (1398سال  )برآورد جمعیت  

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
تعداد جمعیتتعداد خانوار

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان
بعد حانوار کل 

متوسط )
تعدادافراد در 

(خانوار

بعد حانوار 
شهری 

متوسط )
تعدادافراد در 

(خانوار

نرخ رشد 
تعدیل شده  
جمعیت کل 

(درصد)

نرخ رشد 
تعدیل شده  

جمعیت 
(درصد)شهری 

-نسبت جنسی 
 نسبت مردان 

(درصد)به زنان 

نسبت جوانی 
تست )جمعیت 

(ورتهایم

نسبت جمعیت 
واقع در سن کار 
به کل جمعیت 

(درصد)

 6نسبت جمعیت 
ساله و باالتر به 

کل جمعیت 
(درصد)

نرخ باسوادی 
(درصد)

3/43/40/351/41/43/870/089/883/2
3/33/31/41/71/43/871/090/087/2
3/73/6-1/00/31/33/369/487/874/5
3/43/4-1/00/31/43/970/689/679/2
3/53/50/41/01/43/570/188/681/8
3/23/4-1/3-0/31/34/267/891/180/9
3/43/5-0/13/81/33/566/889/278/7
3/43/3-3/4-0/51/34/066/991/077/0
3/33/3-0/21/41/43/969/490/077/9
3/43/5-1/9-0/11/44/069/690/277/5
3/43/4-0/31/41/33/667/189/280/5
3/33/4-2/6-0/11/34/167/591/477/2

بعد حانوار کل 
متوسط )

تعدادافراد در 
(خانوار

بعد حانوار 
شهری 

متوسط )
تعدادافراد در 

(خانوار

نرخ رشد 
تعدیل شده  
جمعیت کل 

(درصد)

نرخ رشد 
تعدیل شده  

جمعیت 
(درصد)شهری 

-نسبت جنسی 
 نسبت مردان 

(درصد)به زنان 

نسبت جوانی 
تست )جمعیت 

(ورتهایم

نسبت جمعیت 
واقع در سن کار 
به کل جمعیت 

(درصد)

 6نسبت جمعیت 
ساله و باالتر به 

کل جمعیت 
(درصد)

نرخ باسوادی 
(درصد)

8      ≈10    ≈1     ▲2      ≈1      ≈7      ≈1      ≈6      ≈1      ≈
1      ≈1      ≈6     ▼6     ▼9      ≈11    ≈5      ≈11    ≈11    ≈
5      ≈6      ≈6     ▼6     ▼3      ≈6      ≈2      ≈7      ≈5      ≈
2      ≈2      ≈2      ≈5      ≈4      ≈9      ≈3      ≈10    ≈2      ≈
11    ≈8      ≈8     ▼10   ▼6      ≈1      ≈7      ≈2      ≈3      ≈
4      ≈4      ≈3     ▼1     ▲11    ≈10    ≈11    ≈9      ≈6      ≈
7      ≈11    ≈11   ▼11   ▼7      ≈3      ≈10    ≈3      ≈10    ≈
10    ≈9      ≈4     ▼3      ≈5      ≈5      ≈6      ≈5      ≈7      ≈
3      ≈3      ≈9     ▼8     ▼2      ≈4      ≈4      ≈4      ≈8      ≈
6      ≈7      ≈5     ▼4      ≈8      ≈8      ≈9      ≈8      ≈4      ≈
9      ≈5      ≈10   ▼9     ▼10    ≈2      ≈8      ≈1      ≈9      ≈

شاخص ها

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها
جمعیتخانوار

جمعیتخانوار

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت



10
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

شهریکلشهریکلشهریکلشهریکل
در ازدواج های 
با طول مدت 

 سال5کمتر از 

19,16313,5717,0394,68710,83510,2823,1823,0391,540
10,5758,5793,5653,1165,1074,9861,5691,537695

51412111120350321484736
589259210104283269626133

2,5671,7956884391,5321,462435406239
91252055225065258913511263
1104774164646--0
22773160461594536923

2,3351,4898163981,4681,435482478262
1,02752040014867062718718595
17912430311143839717916469
1284416039130105494025

شهریکلشهریکلشهریکلشهریکل
در ازدواج های 
با طول مدت 

 سال5کمتر از 

100100100100100100100100100
55/263/250/666/547/148/549/350/645/1
2/70/91/60/43/23/11/51/52/3
3/11/93/02/22/62/61/92/02/1
13/413/29/89/414/114/213/713/415/5
4/83/87/85/36/05/74/23/74/1
0/60/31/10/30/40/4--0/0
1/20/52/31/01/50/41/10/31/5
12/211/011/68/513/514/015/115/717/0
5/43/85/73/26/26/15/96/16/2
0/90/94/32/44/03/95/65/44/5
0/70/32/30/81/21/01/51/31/6

تعداد طالق  ثبت شدهتعداد ازدواج ثبت شدهتعداد فوت ثبت شدهتعداد والدت ثبت شده

اقالم اماری
          (1398بر اساس آمارهای ثبتی سال )وقایع چهارگانه ثبتی جمعیت 

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
تعداد طالق  ثبت شدهتعداد فوت ثبت شدهتعداد والدت ثبت شده تعداد ازدواج ثبت شده

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

تعداد والدت شهرستان
ثبت شده به 

(کل) نفر  1000

تعداد والدت 
ثبت شده به 

 نفر  1000
(شهری)

تعداد فوت 
ثبت شده به 

(کل) نفر   1000

تعداد فوت 
ثبت شده به 

 نفر   1000
(شهری)

تعداد ازدواج 
ثبت شده به 

(کل) نفر   1000

تعداد ازدواج 
ثبت شده به 

 نفر   1000
(شهری)

14/915/05/55/28/411/429/429/648/4
16/815/35/65/68/18/930/730/844/3
14/415/73/12/69/841/613/714/675/0
11/810/94/24/45/711/421/922/753/2
17/817/74/84/310/614/528/427/854/9
10/911/16/65/37/812/520/719/046/7
6/17/74/12/62/57/5---
11/410/48/06/68/06/422/620/063/9
15/717/55/54/79/916/832/833/354/4
14/116/55/54/79/219/927/929/550/8
3/04/65/04/17/314/740/941/338/5
6/66/68/35/86/715/737/738/151/0

تعداد والدت 
ثبت شده به 

(کل) نفر  1000

تعداد والدت 
ثبت شده به 

 نفر  1000
(شهری)

تعداد فوت 
ثبت شده به 

(کل) نفر   1000

تعداد فوت 
ثبت شده به 

 نفر   1000
(شهری)

تعداد ازدواج 
ثبت شده به 

(کل) نفر   1000

تعداد ازدواج 
ثبت شده به 

 نفر   1000
(شهری)

2      ≈5      ≈4      ≈3      ≈5      ≈9      ≈4      ≈4      ≈9      ≈
4      ≈4      ≈11    ≈11   ▼3      ≈1     ▲10   ▼10   ▼1     ▲
6      ≈7      ≈9      ≈7      ≈10    ≈8      ≈8      ≈7      ≈5      ≈
1      ≈1      ≈8      ≈8      ≈1      ≈6      ≈5      ≈6      ≈3      ≈
8      ≈6      ≈3      ≈4      ≈7      ≈7      ≈9      ≈9      ≈8      ≈
10   ▼9      ≈10    ≈10    ≈11   ▼10    ≈---
7      ≈8      ≈2      ≈1      ≈6      ≈11    ≈7      ≈8      ≈2      ≈
3      ≈2      ≈6      ≈6      ≈2      ≈3      ≈3      ≈3      ≈4      ≈
5      ≈3      ≈5      ≈5      ≈4      ≈2     ▲6      ≈5      ≈7      ≈
11   ▼11   ▼7      ≈9      ≈8      ≈5      ≈1      ≈1      ≈10    ≈
9     ▼10   ▼1     ▲2      ≈9      ≈4      ≈2      ≈2      ≈6      ≈

شاخص ها

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

تعدادطالق به 
ازای یکصد 

(شهری)ازدواج 

سهم طالق با 
ازدواج های 

طول مدت کمتر 
 سال از کل 5از 

طالق

تعدادطالق به 
ازای یکصد 

(شهری)ازدواج 

سهم طالق با 
ازدواج های 

طول مدت کمتر 
 سال از کل 5از 

طالق

ازدواج ثبت شدهفوت ثبت شدهوالدت ثبت شده

تعدادطالق به 
ازای یکصد 

(کل)ازدواج 

ازدواج ثبت شدهفوت ثبت شدهوالدت ثبت شده

تعدادطالق به 
ازای یکصد 

(کل)ازدواج 

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

داخل شهرستان 
جمعیت جابجا شده )

در محدوده 
(شهرستان

داخل استانی 
جمعیت جابجا )

شده بین 
شهرستانهای 

(استان

بین استانی 
مهاجران وارد )

شده از سایر 
(استانها

بین المللی  
مهاجران وارد )

شده از خارج از 
(کشور

شهر به شهر

شهر به 
روستا 

مهاجرت )
(معکوس

روستا به روستا به شهر
روستا

56,14111,37120,09524,48818734,56312,1086,7352,454
30,9153,55512,73614,50611823,0346,606894229
1,3903864495532615306365101
1,8786548853345823384336323
6,2061,7242,0032,468112,7471,3671,628450
4,1741,6126241,927112,0891,116591354
3164012415201232314524
8905121612170201338180171

4,2621,3711,1931,687112,3451,060593244
3,1816531,1371,38561,2953521,273239
1,73046749276011861264421165
1,19939729149912430292309154

داخل شهرستان 
جمعیت جابجا شده )

در محدوده 
(شهرستان

داخل استانی 
جمعیت جابجا )

شده بین 
شهرستانهای 

(استان

بین استانی 
مهاجران وارد )

شده از سایر 
(استانها

بین المللی  
مهاجران وارد )

شده از خارج از 
(کشور

شهر به شهر

شهر به 
روستا 

مهاجرت )
(معکوس

روستا به روستا به شهر
روستا

100100100100100100100100100
55/131/363/459/263/166/654/613/39/3
2/53/42/22/31/11/82/55/44/1
3/35/84/41/42/72/43/25/013/2
11/115/210/010/15/97/911/324/218/3
7/414/23/17/95/96/09/28/814/4
0/60/40/60/60/00/40/22/21/0
1/64/50/80/90/00/62/82/77/0
7/612/15/96/95/96/88/88/89/9
5/75/75/75/73/23/72/918/99/7
3/14/12/43/15/92/52/26/36/7
2/13/51/42/06/41/22/44/66/3

تعداد کل 
مهاجران وارد 

شده

تعداد مهاجران وارد شده برحسب نوع مهاجرتتعداد مهاجران وارد شده برحسب شعاع مهاجرت

اقالم اماری
(1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس مسکن سال )مهاجرت  

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد کل 
مهاجران وارد 

شده

تعداد مهاجران وارد شده برحسب نوع مهاجرتتعداد مهاجران وارد شده برحسب شعاع مهاجرت

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان
سهم مهاجران 

داخل شهرستانی  
از کل مهاجران 

(درصد)

سهم مهاجران 
داخل  استانی  
ازکل مهاجران 

(درصد)

سهم مهاجران  
وارد شده از سایر 

استانها از کل 
(درصد)مهاجران 

سهم  مهاجران 
وارد شده از خارج 

از کشور از کل 
(درصد)مهاجران 

سهم مهاجران    
شهر به شهر    
از کل  مهاجران 

(درصد)

سهم مهاجران 
شهر به روستا از 

کل مهاجران 
(درصد)

سهم مهاجران 
روستا به شهر از 

کل مهاجران 
(درصد)

سهم مهاجران 
روستا به روستا  
از کل مهاجران 

(درصد)

4/420/335/843/60/361/621/612/04/4
5/111/541/246/90/474/521/42/90/7
4/327/832/339/80/144/222/026/37/3
3/734/847/117/80/343/820/417/917/2
4/327/832/339/80/244/322/026/27/3
4/838/614/946/20/350/026/714/28/5
1/712/739/248/10/038/97/345/97/6
4/057/518/124/40/022/638/020/219/2
2/832/228/039/60/355/024/913/95/7
4/120/535/743/50/240/711/140/07/5
2/927/028/443/90/649/815/324/39/5
5/733/124/341/61/035/924/425/812/8

سهم مهاجران 
داخل شهرستانی  

از کل مهاجران 
(درصد)

سهم مهاجران 
داخل  استانی  
ازکل مهاجران 

(درصد)

سهم مهاجران  
وارد شده از سایر 

استانها از کل 
(درصد)مهاجران 

سهم  مهاجران 
وارد شده از خارج 

از کشور از کل 
(درصد)مهاجران 

سهم مهاجران    
شهر به شهر    
از کل  مهاجران 

(درصد)

سهم مهاجران 
شهر به روستا از 

کل مهاجران 
(درصد)

سهم مهاجران 
روستا به شهر از 

کل مهاجران 
(درصد)

سهم مهاجران 
روستا به روستا  
از کل مهاجران 

(درصد)

2      ≈11    ≈2      ≈2      ≈3      ≈1      ≈7      ≈11   ▼11   ▼
5      ≈7      ≈5      ≈7      ≈9     ▼6      ≈6      ≈3     ▲8     ▲
8      ≈3     ▲1      ≈11   ▼4      ≈7      ≈8      ≈8      ≈2     ▲
4      ≈6      ≈6      ≈8      ≈8      ≈5      ≈5      ≈4     ▲9     ▲
3      ≈2     ▲11   ▼3      ≈5      ≈3      ≈2      ≈9      ≈5     ▲
11   ▼10    ≈3      ≈1      ≈10   ▼9      ≈11   ▼1     ▲6     ▲
7      ≈1     ▲10    ≈10    ≈10   ▼11   ▼1     ▲7     ▲1     ▲
10    ≈5     ▲8      ≈9      ≈6      ≈2      ≈3      ≈10    ≈10    ≈
6      ≈9      ≈4      ≈5      ≈7      ≈8      ≈10    ≈2     ▲7     ▲
9      ≈8      ≈7      ≈4      ≈2     ▲4      ≈9      ≈6     ▲4     ▲
1      ≈4     ▲9      ≈6      ≈1     ▲10    ≈4      ≈5     ▲3     ▲

میزان خام 
مهاجر پذیری 

(درصد)

برحسب نوع مهاجرتبر حسب شعاع مهاجرت

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

میزان خام 
مهاجر پذیری 

(درصد)

برحسب نوع مهاجرتبر حسب شعاع مهاجرت

شاخص ها

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

شهریمردکلشهریکلشهریکل

1,060,664418,123275,142352,673228,67465,45049,12246,468639,287
507,044198,427170,318169,371143,72129,05620,96026,597306,618
26,30911,2791,9349,7811,7871,4981,26814715,030
42,84917,7397,51314,9506,3872,7892,2131,12625,097
118,40844,93930,24837,39424,5727,5455,9735,67673,436
74,00728,39114,97022,02511,4816,3664,4393,48945,566
15,0266,0191,7305,0081,4601,0119282709,006
18,8158,1412,3397,3241,88381760045610,668
125,50850,65626,80040,40820,93910,2487,7495,86173,923
64,93725,2369,35722,1078,0963,1292,3571,26139,510
49,93220,0017,93217,2776,4872,7242,4531,44529,911
17,8297,2952,0017,0281,86126718214010,522
118,40844,93930,24837,39424,5727,5455,9735,67673,436

شهریمردکلشهریکلشهریکل

100100100100100100100100100
47/847/561/948/062/844/442/757/248/0
2/52/70/72/80/82/32/60/32/4
4/04/22/74/22/84/34/52/43/9
11/210/711/010/610/711/512/212/211/5
7/06/85/46/25/09/79/07/57/1
1/41/40/61/40/61/51/90/61/4
1/81/90/92/10/81/21/21/01/7
11/812/19/711/59/215/715/812/611/6
6/16/03/46/33/54/84/82/76/2
4/74/82/94/92/84/25/03/14/7
1/71/70/72/00/80/40/40/31/6

 10جمعیت 
ساله  و بیشتر

  جمعیت  بیکارجمعیت شاغلجمعیت فعال

جمعیت 
غیرفعال

اقالم اماری
(1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس مسکن سال )نیروی انسانی  

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
  جمعیت  بیکارجمعیت شاغل

 10جمعیت 
ساله  و بیشتر

جمعیت 
غیرفعال

جمعیت فعال

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

83/539/465/83/63/815/775/116/960/3
83/739/185/83/63/714/672/115/660/5
80/942/917/13/33/613/384/67/657/1
83/441/442/43/43/715/779/315/058/6
81/638/067/33/94/016/879/218/862/0
85/338/452/73/94/122/469/723/361/6
82/640/128/73/63/716/891/815/659/9
85/043/328/73/03/810/073/419/556/7
83/740/452/93/73/920/275/621/958/9
84/438/937/13/53/912/475/313/560/8
82/340/139/73/54/013/690/118/259/9
85/540/927/43/03/63/768/27/059/0

6      ≈8      ≈1      ≈5      ≈8      ≈6      ≈9      ≈6      ≈4      ≈
11    ≈2      ≈11   ▼9      ≈11    ≈8      ≈3      ≈10   ▼10    ≈
7      ≈3      ≈5      ≈8      ≈9      ≈5      ≈4      ≈8      ≈9      ≈
10    ≈11    ≈2      ≈2      ≈2      ≈4      ≈5      ≈4      ≈1      ≈
2      ≈10    ≈4      ≈1      ≈1      ≈1      ≈10    ≈1      ≈2      ≈
8      ≈6      ≈8     ▼4      ≈7      ≈3      ≈1      ≈7      ≈5      ≈
3      ≈1      ≈9     ▼10    ≈6      ≈10    ≈8      ≈3      ≈11    ≈
5      ≈5      ≈3      ≈3      ≈5      ≈2      ≈6      ≈2      ≈8      ≈
4      ≈9      ≈7      ≈7      ≈4      ≈9      ≈7      ≈9      ≈3      ≈
9      ≈7      ≈6      ≈6      ≈3      ≈7      ≈2      ≈5      ≈6      ≈
1      ≈4      ≈10   ▼11    ≈10    ≈11   ▼11    ≈11   ▼7      ≈

شاخص ها

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

سهم جمعیت 
فعال شهری از 

کل جمعیت 
(درصد)فعال 

بار تکفل 
(کل)شغلی 

بار تکفل 
شغلی 

(شهری)

سهم جمعیت 
غیر فعال از 

 10جمعیت 
ساله و بیشتر 

(درصد)

نرخ بیکاری 
(درصد)کل 

سهم جمعیت  
بیکار مردان از 

کل جمعیت 
(درصد)بیکار 

نرخ بیکاری 
شهری 

(درصد)

سهم جمعیت  
بیکار مردان از 

کل جمعیت 
(درصد)بیکار 

نرخ بیکاری 
شهری 

(درصد)

سهم جمعیت 
غیر فعال از 

 10جمعیت 
ساله و بیشتر 

(درصد)

بار تکفل 
(کل)شغلی 

نرخ بیکاری 
(درصد)کل 

بار تکفل 
شغلی 

(شهری)

سهم جمعیت 
 ساله و 10

بیشتر از کل 
جمعیت 

(درصد)

نرخ فعالیت 
(درصد)کل 

سهم جمعیت 
فعال شهری از 

کل جمعیت 
(درصد)فعال 

سهم جمعیت 
 ساله و 10

بیشتر از کل 
جمعیت 

(درصد)

نرخ فعالیت 
(درصد)کل 

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

 15گروه سنی مردمرد وزن
 ساله24تا 

 25گروه سنی 
ابتدائی تا بی سواد ساله34تا 

دیپلم

فوق دیپلم و 
باالتر 

تحصیالت )
(عالی

10,8666,5214,3749943,3812,6281461,521961
8,7194,1802,6267782,1021,63835949654

000000000
1845423134141811410527
1634453673322312108635

000000000
505815124368706522

000000000
191297226221307413835
105275218201488011861
999701573763245144363147

000000000

 15گروه سنی مردمرد وزن
 ساله24تا 

 25گروه سنی 
ابتدائی تا بی سواد ساله34تا 

دیپلم

فوق دیپلم و 
باالتر 

تحصیالت )
(عالی

100100100100100100100100100
80/264/160/078/362/262/324/062/468/1
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0
1/78/37/24/112/44/371/90/10/7
1/56/88/43/36/64/60/05/73/6
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0
4/61/21/22/41/13/30/04/32/3
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0
1/84/65/22/23/82/80/72/53/6
1/04/25/02/04/43/00/71/26/3
9/210/713/17/69/619/62/723/915/3
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0

تعداد فرصتهای 
شغلی اعالم 
شده مراکز 

کاریابی

 تعداد متقاضیان کار ثبت نام شده مراکز کاریابی
افراد به کار 

گمارده شده از 
طریق مراکز 

کاریابی

اقالم اماری
به کار گمارده شدگان بر حسب سطح سواد

          (1398بر اساس آمارهای ثبتی سال )نیروی انسانی 

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
 تعداد متقاضیان کار ثبت نام شده مراکز کاریابی

افراد به کار 
گمارده شده از 
طریق مراکز 

کاریابی

به کار گمارده شدگان بر حسب سطح سواد
تعداد فرصتهای 

شغلی اعالم 
شده مراکز 

کاریابی

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

8/55/167/115/251/840/35/657/936/6
13/86/662/818/650/339/22/157/939/9
0/00/0-------
3/710/957/77/677/121/092/11/86/1
1/13/182/57/450/127/20/071/128/9
0/00/0-------

27/84/563/029/644/4107/40/074/725/3
0/00/0-------
1/32/076/17/443/824/91/451/447/3
1/43/879/37/353/829/11/322/576/3
16/611/781/710/846/273/30/870/628/6
0/00/0-------

3     ▲3      ≈6      ≈2      ≈3      ≈3      ≈2     ▼4      ≈3      ≈
8     ▼8     ▼-------
4     ▼2     ▲7      ≈4     ▼1      ≈7      ≈1     ▲7     ▼7     ▼
7     ▼6      ≈1      ≈5     ▼4      ≈5      ≈6     ▼2      ≈4      ≈
8     ▼8     ▼-------
1     ▲4      ≈5      ≈1     ▲6      ≈1     ▲6     ▼1      ≈6      ≈
8     ▼8     ▼-------
6     ▼7     ▼4      ≈6     ▼7      ≈6      ≈3     ▼5      ≈2      ≈
5     ▼5      ≈3      ≈7     ▼2      ≈4      ≈4     ▼6     ▼1     ▲
2     ▲1     ▲2      ≈3      ≈5      ≈2     ▲5     ▼3      ≈5      ≈
8     ▼8     ▼-------

شاخص ها

سهم گروه 
 تا 15سنی 
 ساله از 24

کل متقاضیان 
(درصد)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

سهم گروه 
 تا 25سنی 
 ساله از 34

کل متقاضیان 
(درصد)

تعداد فرصتهای 
شغلی اعالم 
شده  به ازای 

 نفر جمعیت1000

 تعداد 
متقاضیان کار 
ثبت نام شده  

 1000به ازای 
نفر جمعیت

سهم 
متقاضیان 
مرد از کل 

متقاضیان کار 
(درصد)

نسبت افراد به 
کار گمارده 

شده به 
متقاضیان کار 

(کل)

سهم به کار 
گمارده 

شدگان بی 
سواد به کل 

(درصد)

 سهم به کار 
گمارده 
شدگان 

ابتدائی تا 
دیپلم به کل 

(درصد)

سهم به کار 
گمارده 

شدگان فوق 
دیپلم و باالتر 

(درصد)به کل 

تعداد فرصتهای 
شغلی اعالم 
شده  به ازای 

 نفر جمعیت1000

 سهم به کار 
گمارده 
شدگان 

ابتدائی تا 
دیپلم به کل 

(درصد)

سهم 
متقاضیان 
مرد از کل 

متقاضیان کار 
(درصد)

سهم گروه 
 تا 15سنی 
 ساله از 24

کل متقاضیان 
(درصد)

سهم گروه 
 تا 25سنی 
 ساله از 34

کل متقاضیان 
(درصد)

نسبت افراد به 
کار گمارده 

شده به 
متقاضیان کار 

(کل)

سهم به کار 
گمارده 

شدگان بی 
سواد به کل 

(درصد)

سهم به کار 
گمارده 

شدگان فوق 
دیپلم و باالتر 

(درصد)به کل 

 تعداد 
متقاضیان کار 
ثبت نام شده  

 1000به ازای 
نفر جمعیت

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

تعداد بهره دیمآبیکل
برداری

مساحت 
(هکتار)

تعداد بهره 
برداری

مساحت 
(هکتار)

94,976702,020216,432485,58886,655670,87129,04231,14973,949
17,484104,31254,62549,68716,656102,1102,6782,20310,965

………………………
8,24086,40816,71869,6918,11385,6045318048,110
8,94459,62253,7495,8738,20554,7121,8544,91011,690
9,23634,72910,26724,4617,41929,4056,6535,3247,995
2,20013,7657,0546,7102,18213,704114611,948
4,35257,6846,70450,9803,92654,6782,5423,0064,206
20,428131,23136,70794,52416,803119,09611,36812,13511,668
11,77397,2315,64091,59111,61295,7901,1581,4419,309
8,08848,07212,48335,5897,56847,0751,7319974,565
4,23168,96712,48456,4834,17168,6974142703,493

تعداد بهره دیمآبیکل
برداری

مساحت 
(هکتار)

تعداد بهره 
برداری

مساحت 
(هکتار)

100100100100100100100100100
18/414/925/210/219/215/29/27/114/8

---------
8/712/37/714/49/412/81/82/611/0
9/48/524/81/29/58/26/415/815/8
9/74/94/75/08/64/422/917/110/8
2/32/03/31/42/52/00/40/22/6
4/68/23/110/54/58/28/89/75/7
21/518/717/019/519/417/839/139/015/8
12/413/92/618/913/414/34/04/612/6
8/56/85/87/38/77/06/03/26/2
4/59/85/811/64/810/21/40/94/7

اقالم اماری

تعداد بهره 
برداری های  
کشاورزی با 

بهره )زمین 
(برداری

باغ و قلمستاناراضی زراعی(هکتار)مساحت اراضی کشاورزی   
تعداد بهره 
برداری های 
دارای انواع 

دام

(1393بر اساس نتایج سرشماری کشاورزی سال )کشاورزی 

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد بهره 
برداری های  
کشاورزی با 

بهره )زمین 
(برداری

باغ و قلمستاناراضی زراعی(هکتار)مساحت اراضی کشاورزی   
تعداد بهره 
برداری های 
دارای انواع 

دام

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

7/439/330/869/27/795/61/14/477/9
6/048/052/447/66/197/90/82/162/7

---------
10/549/619/380/710/699/11/50/998/4
6/773/390/19/96/791/82/68/2130/7
3/812/329/670/44/084/70/815/386/6
6/334/051/248/76/399/60/50/488/5
13/344/911/688/413/994/81/25/296/6
6/434/328/072/07/190/81/19/257/1
8/347/55/894/28/298/51/21/579/1
5/951/226/074/06/297/90/62/156/4
16/356/118/181/916/599/60/70/482/6

8      ≈5      ≈2     ▲9      ≈9      ≈6      ≈6      ≈5     ▼8      ≈
---------
3      ≈4      ≈7      ≈4      ≈3      ≈3      ≈2      ≈8     ▼2      ≈
5      ≈1     ▲1     ▲10   ▼6      ≈8      ≈1     ▲3     ▲1     ▲
10    ≈10   ▼4      ≈7      ≈10    ≈10    ≈7      ≈1     ▲5      ≈
7      ≈9      ≈3     ▲8      ≈7      ≈2      ≈10   ▼9     ▼4      ≈
2     ▲7      ≈9     ▼2      ≈2     ▲7      ≈4      ≈4      ≈3      ≈
6      ≈8      ≈5      ≈6      ≈5      ≈9      ≈5      ≈2     ▲9      ≈
4      ≈6      ≈10   ▼1      ≈4      ≈4      ≈3      ≈7     ▼7      ≈
9      ≈3      ≈6      ≈5      ≈8      ≈5      ≈9      ≈6     ▼10    ≈
1     ▲2      ≈8      ≈3      ≈1     ▲1      ≈8      ≈10   ▼6      ≈

شاخص ها
سهم بهره 

برداری های 
دارای دام از 

کل بهره 
برداری ها 

(درصد)

سهم مساحت 
اراضی زراعی از 

مساحت کل 
زمینهای 

(درصد)کشاورزی 

متوسط مساحت 
زمین به ازای هر 
بهره برداری باغ 

و قلمستان 
(هکتار)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

سهم مساحت 
اراضی 

کشاورزی از 
کل مساحت 
شهرستان 

(درصد)

سهم بهره 
برداری های 
دارای دام از 

کل بهره 
برداری ها 

(درصد)

سهم مساحت 
اراضی آبی از 

کل اراضی 
کشاورزی 

(درصد)

سهم مساحت 
اراضی دیم از 

کل اراضی 
کشاورزی 

(درصد)

متوسط مساحت 
زمین به ازای هر 

بهره برداری 
(هکتار)زراعی

سهم مساحت 
اراضی باغ و 
قلمستان  از 
مساحت کل 

زمینهای 
(درصد)کشاورزی 

متوسط 
مساحت زمین 

به ازای هر 
بهره برداری 

(هکتار)

متوسط مساحت 
زمین به ازای هر 

بهره برداری 
(هکتار)زراعی

سهم مساحت 
اراضی زراعی از 

مساحت کل 
زمینهای 

(درصد)کشاورزی 

متوسط مساحت 
زمین به ازای هر 
بهره برداری باغ 

و قلمستان 
(هکتار)

متوسط 
مساحت زمین 

به ازای هر 
بهره برداری 

(هکتار)

سهم مساحت 
اراضی 

کشاورزی از 
کل مساحت 
شهرستان 

(درصد)

سهم مساحت 
اراضی آبی از 

کل اراضی 
کشاورزی 

(درصد)

سهم مساحت 
اراضی دیم از 

کل اراضی 
کشاورزی 

(درصد)

سهم مساحت 
اراضی باغ و 
قلمستان  از 
مساحت کل 

زمینهای 
(درصد)کشاورزی 

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

سیب زمینیجوگندمسیب زمینیجوگندمدیمآبیجمع

581,523217,831363,692295,91087,30020,765515,435158,384827,273
92,79857,08535,71334,30022,94815,80087,99553,230622,520

………..................
111,38033,29978,08180,3007,2850185,10012,3010
75,08870,0515,03722,5002,1671292,4204,276456
20,2253,42516,8009,0101,850105,4151,500280
11,6465,1606,4864,1003,7751284,6206,0084,224
58,9639,96249,00120,5003,400018,8755,0000
58,62011,57047,05038,40010,4002729,64010,8201,223
77,6824,66273,02054,45010,4002843,53814,4601,086
37,64314,55923,08421,1007,8004,18033,42019,020175,560
37,4788,05829,42011,25017,27558014,41331,76921,924

سیب زمینیجوگندمسیب زمینیجوگندمدیمآبیجمع

100100100100100100100100100
16/026/29/811/626/376/117/133/675/2

---------
19/215/321/527/18/30/035/97/80/0
12/932/21/47/62/50/117/92/70/1
3/51/64/63/02/10/01/10/90/0
2/02/41/81/44/30/60/93/80/5
10/14/613/56/93/90/03/73/20/0
10/15/312/913/011/90/15/86/80/1
13/42/120/118/411/90/18/49/10/1
6/56/76/37/18/920/16/512/021/2
6/43/78/13/819/82/82/820/12/7

اقالم اماری
(تن)مقدار تولید برخی محصوالت ساالنه (هکتار)سطح زیرکشت برخی محصوالت ساالنه 

          (1398بر اساس آمارهای ثبتی  سال )کشاورزی 

(هکتار)سطح زیرکشت  محصوالت ساالنه 

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
(تن)مقدار تولید برخی محصوالت ساالنه (هکتار)سطح زیرکشت برخی محصوالت ساالنه (هکتار)سطح زیرکشت  محصوالت ساالنه 

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

86/732/554/250/915/03/61/71/839/8
9155/935/037/024/717/02/62/339/4
---------

13038/991/272/16/50/02/31/7-
137128/09/230/02/90/04/12/038/0
6911/657/144/59/10/00/60/828/0
8537/747/335/232/41/11/11/633/0
10818/289/634/85/80/00/91/5-
499/739/565/517/70/00/81/045/3
814/976/270/113/40/00/81/438/8
8030/949/056/120/711/11/62/442/0
5511/742/830/046/11/51/31/837/8

4      ≈2     ▲9      ≈6      ≈3     ▲1     ▲2      ≈2      ≈3      ≈
---------

2     ▲3      ≈1     ▲1      ≈8     ▼9     ▼3      ≈5      ≈-
1     ▲1     ▲10   ▼10    ≈10   ▼8     ▼1     ▲3      ≈5      ≈
8      ≈8     ▼4      ≈5      ≈7      ≈5     ▼10   ▼10   ▼8      ≈
5      ≈4      ≈6      ≈7      ≈2     ▲4     ▼6      ≈6      ≈7      ≈
3      ≈6      ≈2     ▲8      ≈9     ▼9     ▼7      ≈7      ≈-
10    ≈9     ▼8      ≈3      ≈5      ≈6     ▼9     ▼9      ≈1      ≈
6      ≈10   ▼3      ≈2      ≈6      ≈7     ▼8     ▼8      ≈4      ≈
7      ≈5      ≈5      ≈4      ≈4      ≈2     ▲4      ≈1      ≈2      ≈
9      ≈7     ▼7      ≈9      ≈1     ▲3     ▼5      ≈4      ≈6      ≈

شاخص ها

عملکرد در 
هکتار سیب 

(تن)زمینی 

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

عملکرد در  
هکتار گندم 

(تن)

عملکرد در 
هکتار جو 

(تن)

سهم سطح 
زیرکشت 

محصوال ت 
ساالنه از کل 
اراضی زراعی

سهم سطح 
زیرکشت 

محصوال ت 
ساالنه آبی از 
کل  اراضی 

زراعی

سهم سطح 
زیرکشت 

محصوال ت 
ساالنه دیم از 

کل اراضی 
زراعی

سهم سطح 
زیرکشت گندم 
از اراضی زیر 

کشت 
محصوالت ساالنه

سهم سطح 
زیرکشت جو از 

اراضی زیر 
کشت 

محصوالت 
ساالنه

سهم سطح 
زیرکشت سیب 
زمینی از اراضی 

زیر کشت 
محصوالت 

ساالنه

سهم سطح 
زیرکشت سیب 
زمینی از اراضی 

زیر کشت 
محصوالت 

ساالنه

عملکرد در  
هکتار گندم 

(تن)

سهم سطح 
زیرکشت گندم 
از اراضی زیر 

کشت 
محصوالت ساالنه

سهم سطح 
زیرکشت جو از 

اراضی زیر 
کشت 

محصوالت 
ساالنه

عملکرد در 
هکتار سیب 

(تن)زمینی 

عملکرد در 
هکتار جو 

(تن)

سهم سطح 
زیرکشت 

محصوال ت 
ساالنه از کل 
اراضی زراعی

سهم سطح 
زیرکشت 

محصوال ت 
ساالنه آبی از 
کل  اراضی 

زراعی

سهم سطح 
زیرکشت 

محصوال ت 
ساالنه دیم از 

کل اراضی 
زراعی

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

51328304,638175,9588,7473,5885,1598,639,9374,863,555
73312,8499,5266,7672,5464,2216,101,1503,809,998
………………………
000000000
00005503272231,255,326453,538
88033,61025,401203203097,0680
1251239000000
41710,8044,70200000
84536,87430,655578413165574,86162,991
1125,9534,77677215628,26419,525

18124190,84292,65544946403459,126431,745
41513,1947,8531233291124,14285,758

100100100100100100100100100
13/710/14/25/477/471/081/870/678/3

---------
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0
0/00/00/00/06/39/14/314/59/3

15/724/411/014/42/35/70/01/10/0
2/00/60/20/20/00/00/00/00/0
7/85/23/52/70/00/00/00/00/0
15/713/712/117/46/611/53/26/71/3
2/03/72/02/70/90/61/10/30/4

35/337/862/652/75/11/37/85/38/9
7/84/64/34/51/40/91/81/41/8

ارزش افزوده 
میلیون )معادن 

(ریال

اقالم اماری

ارزش افزوده 
فعالیت کارگاههای 

 10صنعتی دارای  
نفر کارکن و بیشتر  

(میلیون ریال)

ارزش افزوده 
فعالیت صنعتی 

کارگاههای صنعتی 
 نفر 50دارای  

کارکن و بیشتر  
(میلیون ریال)

تعداد معادن در 
حال بهره 

برداری

تعداد کل 
شاغالن بخش 

معدن

ارزش تولیدات 
میلیون )معادن 

(ریال

(1397براساس نتایج طرح سال )صنعت و معدن 

تعداد شاغالن 
 10کارگاههای 

نفر کارکن و 
بیشتر

تعداد شاغالن 
-10کارگاههای  

 نفر کارکن49

تعداد شاغالن 
 50کارگاههای 

نفر کارکن و 
بیشتر

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد شاغالن 
 50کارگاههای 

نفر کارکن و 
بیشتر

ارزش افزوده 
فعالیت کارگاههای 

 10صنعتی دارای  
نفر کارکن و بیشتر  

(میلیون ریال)

ارزش افزوده 
فعالیت صنعتی 

کارگاههای صنعتی 
 نفر 50دارای  

کارکن و بیشتر  
(میلیون ریال)

تعداد معادن در 
حال بهره 

برداری

تعداد کل 
شاغالن بخش 

معدن

ارزش تولیدات 
میلیون )معادن 

(ریال

ارزش افزوده 
میلیون )معادن 

(ریال

تعداد شاغالن 
 10کارگاههای 

نفر کارکن و 
بیشتر

تعداد شاغالن 
-10کارگاههای  

 نفر کارکن49

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

4/06/45,973/33,450/268141/059/02634156/3
1/14/71835/61360/9107237/662/4184883/362/4

---------
0/0---0----
0/0---38159/540/5-36/1
9/610/04201/33175/1244100/00/01213/40/0
5/52/0512/0390/00--0-
20/04/32701/01175/50--0-
5/45/64609/33831/938871/528/512774/711/0
1/412/05953/04776/010627/372/72355/369/1

29/96/910602/35147/574710/289/83702/694/0
20/73/83298/51963/363726/074/08276/169/1

8     ▼5      ≈7     ▼6     ▼1     ▲4      ≈4      ≈1     ▲4      ≈
---------

9     ▼---8     ▼----
9     ▼---5      ≈3      ≈5      ≈-5      ≈
4     ▲2     ▲4      ≈4      ≈6     ▼1     ▲7     ▼6     ▼7     ▼
5      ≈8     ▼8     ▼8     ▼8     ▼--7     ▼-
3     ▲6      ≈6     ▼7     ▼8     ▼--7     ▼-
6      ≈4      ≈3      ≈3      ≈4      ≈2     ▲6     ▼2     ▼6     ▼
7     ▼1     ▲2      ≈2      ≈7     ▼5      ≈3      ≈5     ▼2      ≈
1     ▲3      ≈1     ▲1      ≈2      ≈7     ▼1     ▲4     ▼1     ▲
2     ▲7      ≈5      ≈5      ≈3      ≈6      ≈2      ≈3     ▼3      ≈

شاخص ها
ارزش افزوده 
کارگاههای 

 نفر 10صنعتی 
کارکن وبیشتر به 

ازای هرکارگاه 
(میلیون ریال)

تعداد معادن در 
حال بهره 

برداری به ازای 
یکصدهزار نفر

متوسط تعداد 
شاغالن بخش 
معدن به ازای 
هر واحد بهره 
برداری معدن

متوسط ارزش 
تولیدات معادن 

به ازای هر معدن 
(میلیون ریال)

متوسط ارزش 
افزوده معادن 

به ازای هر 
واحد معدن 

(میلیون ریال)

تعداد شاغالن  
 نفر 10کارگاه 

کارکن و بیشتر 
به ازای هر 

یکصدهزارنفر

سهم شاغالن 
-10کارگاههای  

 نفرازکل 49
شاغالن 

(درصد)

سهم 
 50کارگاههای 

نفر کارکن و 
بیشتر از کل 

شاغالن 
(درصد)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

سهم ارزش افزوده 
کارگاههای صنعتی 

 نفر کارکن و 50
بیشترازکل 

(درصد)کارگاهها 

تعداد شاغالن  
 نفر 10کارگاه 

کارکن و بیشتر 
به ازای هر 

یکصدهزارنفر

سهم شاغالن 
-10کارگاههای  

 نفرازکل 49
شاغالن 

(درصد)

سهم 
 50کارگاههای 

نفر کارکن و 
بیشتر از کل 

شاغالن 
(درصد)

ارزش افزوده 
کارگاههای 

 نفر 10صنعتی 
کارکن وبیشتر به 

ازای هرکارگاه 
(میلیون ریال)

سهم ارزش افزوده 
کارگاههای صنعتی 

 نفر کارکن و 50
بیشترازکل 

(درصد)کارگاهها 

تعداد معادن در 
حال بهره 

برداری به ازای 
یکصدهزار نفر

متوسط تعداد 
شاغالن بخش 
معدن به ازای 
هر واحد بهره 
برداری معدن

متوسط ارزش 
تولیدات معادن 

به ازای هر معدن 
(میلیون ریال)

متوسط ارزش 
افزوده معادن 

به ازای هر 
واحد معدن 

(میلیون ریال)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

237,2882,6861,312
81,4921,008132
6,31232100
11,55774141
28,32020897
19,42810181
5,7185326
6,8012685

33,6241,008199
18,20475278
16,9627289
8,8702984

000000100100100
------34/337/510/1
------2/71/27/6
------4/92/810/7
------11/97/77/4
------8/23/86/2
------2/42/02/0
------2/91/06/5
------14/237/515/2
------7/72/821/2
------7/12/76/8
------3/71/16/4

اقالم اماری

مقدار مصرف 
گاز طبیعی

میلیون متر )
(مکعب

تعداد 
روستاهای 
گاز رسانی 

شده

مصرف انواع 
فرآورده های 

متر )نفتی 
(مکعب

مقدار مصرف 
نفت گاز  

(مترمکعب)

          (1398سال )نفت وگاز 

مقدار مصرف 
نفت کوره  

(مترمکعب)

مقدار مصرف 
(تن)گاز مایع 

تعداد 
انشعاب گاز

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

مقدار مصرف 
متر )بنزین 

(مکعب

مقدار مصرف 
نفت سفید 

(مترمکعب)

مقدار مصرف 
نفت گاز  

(مترمکعب)

مقدار مصرف 
نفت کوره  

(مترمکعب)

مصرف انواع 
فرآورده های 

متر )نفتی 
(مکعب

مقدار مصرف 
متر )بنزین 

(مکعب

مقدار مصرف 
نفت سفید 

(مترمکعب)

تعداد 
انشعاب گاز

مقدار مصرف 
گاز طبیعی

میلیون متر )
(مکعب

تعداد 
روستاهای 
گاز رسانی 

شده

مقدار مصرف 
(تن)گاز مایع 

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

62209277/0
43159786/8
6489480/0
79148254/0
69144082/2
75121257/0
107292196/3
115130385/9
74676971/6
86103288/3
96119798/9
151150285/7

11    ≈3      ≈4      ≈
10    ≈11   ▼8      ≈
6      ≈5      ≈11    ≈
9      ≈6      ≈7      ≈
7      ≈8      ≈10    ≈
3     ▲2      ≈2      ≈
2     ▲7      ≈5      ≈
8      ≈1     ▲9      ≈
5      ≈10   ▼3      ≈
4     ▲9      ≈1      ≈
1     ▲4      ≈6      ≈

شاخص ها
نسبت 

روستاهای گاز 
رسانی شده به  

روستاهای 
مسکونی 

(درصد)

سرانه مصرف 
(لیتر)نفت گاز 

سرانه مصرف 
نفت کوره 

(لیتر)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

سرانه مصرف 
(لیتر)بنزین 

سرانه مصرف 
نفت سفید 

(لیتر)

سرانه مصرف 
گازمایع  

(کیلوگرم)

نسبت تعداد 
انشعاب گاز  

به تعداد 
(درصد)خانوار 

سرانه مصرف 
انواع 

فرآورده های 
(لیتر)نفتی 

سرانه مصرف 
گاز طبیعی

(متر مکعب )

سرانه مصرف 
انواع 

فرآورده های 
(لیتر)نفتی 

سرانه مصرف 
(لیتر)بنزین 

سرانه مصرف 
نفت سفید 

(لیتر)

سرانه مصرف 
(لیتر)نفت گاز 

سرانه مصرف 
نفت کوره 

(لیتر)

سرانه مصرف 
گازمایع  

(کیلوگرم)

نسبت تعداد 
انشعاب گاز  

به تعداد 
(درصد)خانوار 

سرانه مصرف 
گاز طبیعی

(متر مکعب )

نسبت 
روستاهای گاز 
رسانی شده به  

روستاهای 
مسکونی 

(درصد)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

 مقدار تخلیه 
ساالنه منابع 

آبهای زیرزمینی  
(هزار مترمکعب)

مقدار تخلیه 
ساالنه از چاههای 

عمیق و نیمه 
هزار )عمیق 

(مترمکعب

مقدار تخلیه 
ساالنه از قنات و 

هزار )چشمه 
(مترمکعب

تعداد انشعاب 
(فقره)

حجم فروش 
هزار )آب  

(مترمکعب

حجم آب تولیدی 
هزارمتر مکعب )

(در سال

حداکثر ظرفیت 
منابع تامین آب 

هزارمتر مکعب در )
(سال

تعداد انشعاب 
(فقره)

حجم فروش 
هزار )آب  

(مترمکعب

350,900203,400147,500378,85462,44929,45229,140120,53520,831
142,800127,50015,300221,46431,8654,9134,85320,5553,623

.........3,519813............
50020030010,3791,8872,2482,4877,3211,570

2,1002,100041,2867,1204,8624,89414,1332,846
39,1006,70032,40021,7763,7153,1812,84815,0592,443
16,70050016,20010,2721,9731,1021,0765,505894
16,2003,70012,5003,8376051,0851,0035,610880
66,20024,90041,30038,0496,7194,4084,36120,8813,234
11,9004,7007,20013,1165,2433,9203,92511,2322,456
27,50025,7001,80011,5091,6912,3562,26812,2231,910
27,9007,40020,5003,6478181,3771,4258,016975

 مقدار تخلیه 
ساالنه منابع 

آبهای زیرزمینی  
(هزار مترمکعب)

مقدار تخلیه 
ساالنه از چاههای 

عمیق و نیمه 
هزار )عمیق 

(مترمکعب

مقدار تخلیه 
ساالنه از قنات و 

هزار )چشمه 
(مترمکعب

تعداد انشعاب 
(فقره)

حجم فروش 
هزار )آب  

(مترمکعب

حجم آب تولیدی 
هزارمتر مکعب )

(در سال

حداکثر ظرفیت 
منابع تامین آب 

هزارمتر مکعب در )
(سال

تعداد انشعاب 
(فقره)

حجم فروش 
هزار )آب  

(مترمکعب

100100100100100100100100100
40/762/710/458/551/016/716/717/117/4

---0/91/3----
0/10/10/22/73/07/68/56/17/5
0/61/00/010/911/416/516/811/713/7
11/13/322/05/75/910/89/812/511/7
4/80/211/02/73/23/73/74/64/3
4/61/88/51/01/03/73/44/74/2
18/912/228/010/010/815/015/017/315/5
3/42/34/93/58/413/313/59/311/8
7/812/61/23/02/78/07/810/19/2
8/03/613/91/01/34/74/96/74/7

اقالم اماری
          (1398سال )آب و برق 

آب و فاضالب روستائی آب و فاضالب شهری آب منطقه ای

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
آب و فاضالب روستائی آب و فاضالب شهریآب منطقه ای

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

273/358/072/51/469/277/370/71/154/7
226/389/312/01/356/96973/71/050/6

---1/6105/4----
10/040/0150/01/579/78669/80/959/8
14/5100/00/01/470/411258/51/165/6
469/017/1483/61/679/18776/81/367/1
920/53/03240/05/8322/29281/11/674/4
811/922/8337/81/886/28481/11/568/1
444/637/6165/91/578/86973/41/050/8
163/839/5153/21/4166/29562/70/959/8
457/393/57/01/462/67181/11/357/7
1444/926/5277/01/9122/310970/82/077/3

7      ≈3     ▲8     ▼11    ≈11    ≈10    ≈5      ≈8      ≈10    ≈
---4      ≈4     ▲----
10   ▼4      ≈7     ▲6      ≈6      ≈6      ≈8      ≈9      ≈7      ≈
9     ▼1     ▲10   ▼10    ≈9      ≈1      ≈10    ≈6      ≈5      ≈
4     ▲9     ▼2     ▲5      ≈7      ≈5      ≈4      ≈4      ≈4      ≈
2     ▲10   ▼1     ▲1     ▲1     ▲4      ≈1      ≈2      ≈2      ≈
3     ▲8     ▼3     ▲3      ≈5      ≈7      ≈2      ≈3      ≈3      ≈
6     ▲6      ≈5     ▲7      ≈8      ≈9      ≈6      ≈7      ≈9      ≈
8      ≈5      ≈6     ▲8      ≈2     ▲3      ≈9      ≈10    ≈6      ≈
5     ▲2     ▲9     ▼9      ≈10    ≈8      ≈3      ≈5      ≈8      ≈
1     ▲7     ▼4     ▲2      ≈3     ▲2      ≈7      ≈1     ▲1      ≈

شاخص ها

سرانه ساالنه 
تخلیه منابع 

آب زیرزمینی 
(مترمکعب)

سهم تولید 
چاههای عمیق 
و نیمه عمیق از 

منابع آب 
زیرزمینی 

(درصد)

سهم تولید 
قنات و چشمه  

از منابع آب 
زیرزمینی 

(درصد)

تعداد انشعاب 
آب به ازای 
هرخانوار 

شهری

سرانه فروش 
شهری - آب 

(مترمکعب)

سرانه ساالنه 
- آب تولیدی 
روستائی 

(مترمکعب)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

سرانه فروش 
- آب 

روستائی 
(مترمکعب)

درصد فروش 
آب نسبت به 
مقدار تولید 

(روستائی)

تعداد انشعاب 
آب به ازای 
هرخانوار 
روستائی

سرانه فروش 
شهری - آب 

(مترمکعب)

سرانه ساالنه 
- آب تولیدی 
روستائی 

(مترمکعب)

درصد فروش 
آب نسبت به 
مقدار تولید 

(روستائی)

تعداد انشعاب 
آب به ازای 
هرخانوار 
روستائی

سرانه فروش 
- آب 

روستائی 
(مترمکعب)

سرانه ساالنه 
تخلیه منابع 

آب زیرزمینی 
(مترمکعب)

سهم تولید 
چاههای عمیق 
و نیمه عمیق از 

منابع آب 
زیرزمینی 

(درصد)

سهم تولید 
قنات و چشمه  

از منابع آب 
زیرزمینی 

(درصد)

تعداد انشعاب 
آب به ازای 
هرخانوار 

شهری

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت



28
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

عمومیخانگیجمع
اقتصادی 

کشاورزی، )
(صتعت، تجاری

عمومیخانگیجمع

اقتصادی 
کشاورزی، )

صتعت، 
(تجاری

روشنایی معابر

565,477462,95425,47374,4071,858,005697,085198,215899,10363,602
279,888222,39616,39740,404750,668346,896111,850268,71623,206

8,9127,5002411,06530,85014,0084,42611,458958
21,85918,6016062,49793,85634,7757,36347,9973,721
55,38646,7261,3866,961226,22396,88525,27796,7097,352
41,26834,4821,6174,93085,82839,8289,11930,1146,767
14,22311,8416361,68241,37311,3773,86524,5041,627
12,09710,0005961,37126,67911,3024,8508,1942,333
62,10851,9151,5578,327160,39570,66311,96269,6618,109
29,51724,7851,0773,30283,50933,8297,05438,1894,437
25,71921,9168232,829325,03925,7637,323288,8343,119
14,50012,7925371,03933,58511,7595,12614,7271,973

عمومیخانگیجمع
اقتصادی 

کشاورزی، )
(صتعت، تجاری

عمومیخانگیجمع

اقتصادی 
کشاورزی، )

صتعت، 
(تجاری

روشنایی معابر

100100100100100100100100100
49/548/064/454/340/449/856/429/936/5
1/61/60/91/41/72/02/21/31/5
3/94/02/43/45/15/03/75/35/9
9/810/15/49/412/213/912/810/811/6
7/37/46/36/64/65/74/63/310/6
2/52/62/52/32/21/61/92/72/6
2/12/22/31/81/41/62/40/93/7
11/011/26/111/28/610/16/07/712/7
5/25/44/24/44/54/93/64/27/0
4/54/73/23/817/53/73/732/14/9
2/62/82/11/41/81/72/61/63/1

اقالم اماری
ادامه          - (1398سال )آب و برق 

(مگاوات ساعت)مقدار فروش برق بر حسب نوع مصرف (فقره) تعداد مشترکان برق بر حسب نوع مصرف 

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
(مگاوات ساعت)مقدار فروش برق بر حسب نوع مصرف (فقره) تعداد مشترکان برق بر حسب نوع مصرف 

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

148/381/94/513/23/31/510/748/43/4
148/579/55/914/42/71/614/935/83/1
90/984/22/712/03/51/914/337/13/1

148/985/12/811/44/31/97/851/14/0
135/084/42/512/64/12/111/242/73/2
160/383/63/911/92/11/210/635/17/9
267/383/34/511/82/91/09/359/23/9
203/782/74/911/32/21/118/230/78/7
136/083/62/513/42/61/47/543/45/1
139/884/03/611/22/81/48/445/75/3
145/585/23/211/012/61/22/388/91/0
246/288/23/77/22/30/915/343/85/9

6      ≈11    ≈1      ≈1      ≈7      ≈4      ≈3      ≈9      ≈10    ≈
11    ≈5      ≈9      ≈4      ≈4      ≈3      ≈4      ≈8      ≈9      ≈
5      ≈3      ≈8      ≈7      ≈2      ≈2      ≈9      ≈3      ≈6      ≈
10    ≈4      ≈11    ≈3      ≈3      ≈1      ≈5      ≈7      ≈8      ≈
4      ≈8      ≈4      ≈5      ≈11    ≈8      ≈6      ≈10    ≈2     ▲
1     ▲9      ≈3      ≈6      ≈5      ≈10    ≈7      ≈2      ≈7      ≈
3      ≈10    ≈2      ≈8      ≈10    ≈9      ≈1     ▲11    ≈1     ▲
9      ≈7      ≈10    ≈2      ≈8      ≈6      ≈10    ≈6      ≈5      ≈
8      ≈6      ≈6      ≈9      ≈6      ≈5      ≈8      ≈4      ≈4     ▲
7      ≈2      ≈7      ≈10    ≈1     ▲7      ≈11   ▼1     ▲11   ▼
2     ▲1      ≈5      ≈11    ≈9      ≈11    ≈2      ≈5      ≈3     ▲

نسبت تعداد 
مشترکین برق 

به تعداد 
خانوارها 

(درصد)

سهم 
مشترکین 

خانگی ازکل 
مشترکین 

(درصد)

سهم 
مشترکین 

خانگی ازکل 
مشترکین 

(درصد)

سهم 
مشترکین 

خانگی ازکل 
مشترکین 

(درصد)

متوسط 
مصرف برق 
هر مشترک 

مگاوات )
(ساعت

سهم مصرف 
مشترکین 

عمومی از کل 
(درصد)

سهم مصرف 
مشترکین 

اقتصادی از 
(درصد)کل 

سهم مصرف 
روشنایی 

معابر از کل 
(درصد)

متوسط مصرف 
برق هر 
مشترک 
خانگی 

مگاوات )
(ساعت

سهم مصرف 
مشترکین 

عمومی از کل 
(درصد)

سهم مصرف 
مشترکین 

اقتصادی از 
(درصد)کل 

سهم مصرف 
روشنایی 

معابر از کل 
(درصد)

متوسط مصرف 
برق هر 
مشترک 
خانگی 

مگاوات )
(ساعت

شاخص ها

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

نسبت تعداد 
مشترکین برق 

به تعداد 
خانوارها 

(درصد)

سهم 
مشترکین 

خانگی ازکل 
مشترکین 

(درصد)

سهم 
مشترکین 

خانگی ازکل 
مشترکین 

(درصد)

سهم 
مشترکین 

خانگی ازکل 
مشترکین 

(درصد)

متوسط 
مصرف برق 
هر مشترک 

مگاوات )
(ساعت

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

سایر و اظهار بتون آرمهاسکلت فلزی
 متر و 75غیر اپارتمانیاپارتمانینشده

 و بیشتر100150 تا 75کمتر

346,637105,65598,144142,83893,409253,22895,246140,678110,713
169,31173,90747,01348,39177,00092,31145,23664,20559,870
8,1008533,0154,2322187,8821,7844,6541,662

13,4601,2084,4867,7661,01112,4492,7445,2625,454
36,4628,9787,94319,5413,92832,5346,40216,59513,465
24,6592,2878,99613,3763,15921,5005,78811,1717,700
4,8671,1723,5071885224,3452,9701,280617
6,2863861,2344,6665185,7681,9902,9781,318
41,3259,6005,99225,7332,75438,57115,77816,9338,614
19,8602,7095,63111,5201,89217,9686,4178,9614,482
16,5801,7738,4496,3582,02914,5513,6156,7326,233
5,7272,7821,8781,0673785,3492,5221,9071,298

سایر و اظهار بتون آرمهاسکلت فلزی
 متر و 75غیر اپارتمانیاپارتمانینشده

 و بیشتر100150 تا 75کمتر

100100100100100100100100100
48/870/047/933/982/436/547/545/654/1
2/30/83/13/00/23/11/93/31/5
3/91/14/65/41/14/92/93/74/9
10/58/58/113/74/212/86/711/812/2
7/12/29/29/43/48/56/17/97/0
1/41/13/60/10/61/73/10/90/6
1/80/41/33/30/62/32/12/11/2
11/99/16/118/02/915/216/612/07/8
5/72/65/78/12/07/16/76/44/0
4/81/78/64/52/25/73/84/85/6
1/72/61/90/70/42/12/61/41/2

تعداد  
واحدهای 
مسکونی 
معمولی 

(جمع)

تعداد واحد بر حسب نوع نوع اسکلت بنا

اقالم اماری
(1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس مسکن سال )شهری و روستائی - ساختمان و مسکن 

تعداد بر حسب مساحت زیربنای مسکونیبر حسب نوع واحد مسکونی

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد  
واحدهای 
مسکونی 
معمولی 

(جمع)

تعداد بر حسب مساحت زیربنای مسکونیبر حسب نوع واحد مسکونیتعداد واحد بر حسب نوع نوع اسکلت بنا

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

9230/528/341/226/973/127/540/631/9
9443/727/828/645/554/526/737/935/4
9110/537/252/22/797/322/057/520/5
899/033/357/77/592/520/439/140/5
8924/621/853/610/889/217/645/536/9
929/336/554/212/887/223/545/331/2
9124/172/13/910/789/361/026/312/7
956/119/674/28/291/831/747/421/0
9023/214/562/36/793/338/241/020/8
8913/628/458/09/590/532/345/122/6
9310/751/038/312/287/821/840/637/6
9048/632/818/66/693/444/033/322/7

2      ≈2      ≈8      ≈9      ≈1     ▲11    ≈6      ≈9      ≈4      ≈
6      ≈8     ▼3      ≈7      ≈11   ▼1      ≈8      ≈1      ≈10    ≈
9      ≈10   ▼5      ≈4      ≈8     ▼4      ≈10    ≈8      ≈1      ≈
11    ≈3      ≈9      ≈6      ≈4     ▼8      ≈11    ≈3      ≈3      ≈
4      ≈9     ▼4      ≈5      ≈2     ▼10    ≈7      ≈4      ≈5      ≈
5      ≈4      ≈1     ▲11   ▼5     ▼7      ≈1     ▲11    ≈11   ▼
1      ≈11   ▼10    ≈1     ▲7     ▼5      ≈5      ≈2      ≈8      ≈
8      ≈5      ≈11    ≈2     ▲9     ▼3      ≈3      ≈6      ≈9      ≈
10    ≈6     ▼7      ≈3      ≈6     ▼6      ≈4      ≈5      ≈7      ≈
3      ≈7     ▼2     ▲8      ≈3     ▼9      ≈9      ≈7      ≈2      ≈
7      ≈1     ▲6      ≈10   ▼10   ▼2      ≈2     ▲10    ≈6      ≈

سهم  واحدهای 
 مسکونی  

اسکلت فلزی 
از کل واحدها 

(درصد)

سهم  واحدهای 
مسکونی بتون 

آرمه از کل 
(درصد)واحدها 

سهم  واحدهای 
مسکونی سایر 
انواع اسکلت  
از کل واحدها 

(درصد)

سهم  واحدهای 
مسکونی 

آپارتمانی  از 
کل واحدها 

(درصد)

تعداد  
واحدهای 
مسکونی 

معمولی به ازای 
 خانوار100هر 

سهم  واحدهای 
 75مسکونی

متر و کمتر از 
کل واحدها 

(درصد)

سهم  واحدهای 
مسکونی غیر 
آپارتمانی  از 
کل واحدها 

(درصد)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

تعداد  
واحدهای 
مسکونی 

معمولی به ازای 
 خانوار100هر 

سهم  واحدهای 
 مسکونی  

اسکلت فلزی 
از کل واحدها 

(درصد)

سهم  واحدهای 
مسکونی بتون 

آرمه از کل 
(درصد)واحدها 

سهم  واحدهای 
مسکونی سایر 
انواع اسکلت  
از کل واحدها 

(درصد)

سهم  واحدهای 
 تا 75مسکونی

 متر از کل 100
(درصد)واحدها 

سهم  واحدهای 
 150مسکونی

متر و بیشتر از 
کل واحدها 

(درصد)

سهم  واحدهای 
مسکونی 

آپارتمانی  از 
کل واحدها 

(درصد)

سهم  واحدهای 
مسکونی غیر 
آپارتمانی  از 
کل واحدها 

(درصد)

سهم  واحدهای 
 75مسکونی

متر و کمتر از 
کل واحدها 

(درصد)

سهم  واحدهای 
 تا 75مسکونی

 متر از کل 100
(درصد)واحدها 

شاخص ها

سهم  واحدهای 
 150مسکونی

متر و بیشتر از 
کل واحدها 

(درصد)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

تعداد پروانه 
(فقره)

مساحت زمین 
هزار ) 

(مترمربع

مساحت زیربنای 
طبقات 

ساختمانها 
(هزارمترمربع)

تعداد پروانه 
برای احداث 

ساختمان 
مسکونی

مساحت زمین 
هزار )مسکونی 

(متر مربع

مساحت زیر 
بنای مسکونی 

(هزار متر مربع)

تعداد پروانه  
برای احداث 

بیش از یک واحد 
مسکونی

3,3778451,6302,5965801,1391,496288107,618
1,8204521,1121,38026674896219082,887
851515491181800
7735166530122251,113
23246512234449113101,893
19746681583752902382
955216881411366700
36993298112492
491100108336706411900
137312710524192851,091
14741431113132537419,760
6018135617111300

تعداد پروانه 
(فقره)

مساحت زمین 
هزار ) 

(مترمربع

مساحت زیربنای 
طبقات 

ساختمانها 
(هزارمترمربع)

تعداد پروانه 
برای احداث 

ساختمان 
مسکونی

مساحت زمین 
هزار )مسکونی 

(متر مربع

مساحت زیر 
بنای مسکونی 

(هزار متر مربع)

تعداد پروانه  
برای احداث 

بیش از یک واحد 
مسکونی

100100100100100100100100100
53/953/568/253/245/965/764/366/077/0
2/51/80/91/91/90/71/20/00/0
2/34/11/02/55/21/11/51/71/0
6/95/43/18/67/64/37/63/51/8
5/85/44/26/16/44/66/00/70/4
2/86/210/33/17/111/94/50/00/0
1/11/10/61/21/60/70/70/70/5

14/511/86/612/912/15/68/00/00/0
4/13/71/74/04/11/71/91/71/0
4/44/92/64/35/32/83/525/718/4
1/82/10/82/22/91/00/90/00/0

اقالم اماری
          (1398بر اساس نتایج طرح سال )نقاط شهری  - ساختمان و مسکن

تعداد قطعه زمین اطالعات پروانه های ساختمانی صادر شده
مسکونی واگذار 

شده توسط 
مسکن 

شهرسازی 
(مترمربع)

مساحت زمینهای 
مسکونی واگذار 

شده توسط 
مسکن 

شهرسازی 
(مترمربع)

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
مساحت زمینهای 
مسکونی واگذار 

شده توسط 
مسکن 

شهرسازی 
(مترمربع)

تعداد قطعه زمین 
مسکونی واگذار 

شده توسط 
مسکن 

شهرسازی 
(مترمربع)

اطالعات پروانه های ساختمانی صادر شده

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 



33
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

3740/30/576/90/20/457/622/4373/7
3250/20/675/80/20/569/730/1436/2
11020/20/257/60/20/236/70/0-
3250/50/284/40/50/233/810/0222/6
2290/20/296/10/20/250/76/9189/3
4200/20/380/20/20/357/02/4191/0

15520/51/885/30/51/782/70/0-
5130/30/388/90/30/334/410/0246/0
5760/20/268/40/20/235/40/0-
4340/20/276/60/20/226/76/9218/2
5440/30/375/50/30/347/7123/1267/0
8970/30/293/30/30/223/20/0-

10    ≈6      ≈2      ≈8      ≈11    ≈2      ≈2      ≈2      ≈1      ≈
2     ▲11    ≈11   ▼11    ≈8      ≈11   ▼6      ≈8     ▼-
9      ≈2     ▲9     ▼5      ≈2     ▲9     ▼9      ≈4     ▼4      ≈
11    ≈10    ≈7     ▼1      ≈10    ≈6      ≈4      ≈5     ▼7      ≈
8      ≈7      ≈3      ≈6      ≈6      ≈3      ≈3      ≈7     ▼6      ≈
1     ▲1     ▲1     ▲4      ≈1     ▲1     ▲1      ≈8     ▼-
6      ≈5      ≈5      ≈3      ≈4      ≈5      ≈8      ≈3     ▼3      ≈
4     ▲9      ≈6     ▼10    ≈9      ≈8     ▼7      ≈8     ▼-
7      ≈8      ≈10   ▼7      ≈7      ≈10   ▼10   ▼6     ▼5      ≈
5      ≈4      ≈4      ≈9      ≈5      ≈4      ≈5      ≈1     ▲2      ≈
3     ▲3      ≈8     ▼2      ≈3      ≈7     ▼11   ▼8     ▼-

متوسط 
مساحت هر 
قطعه زمین 
واگذار شده 

(مترمربع)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

متوسط مساحت 
زیربنا هر پروانه 

ساختمانی 
مسکونی 

(مترمربع)

سهم پروانه های 
مسکونی چند 
واحدی از کل 
پروانه های 

(درصد)مسکونی 

متوسط مساحت 
زیربنا به ازای 

هر پروانه 
ساختمانی 

(مترمربع)

تعداد قطعه 
زمین واگذار 
شده به ازای 

هر یکصد هزار 
نفر

متوسط مساحت 
زیربنا به ازای 

هر پروانه 
ساختمانی 

(مترمربع)

سهم پروانه 
ساختمان 

مسکونی از 
کل پروانه های 

(درصد)صادره 

متوسط مساحت 
زیربنا هر پروانه 

ساختمانی 
مسکونی 

(مترمربع)

سهم پروانه های 
مسکونی چند 
واحدی از کل 
پروانه های 

(درصد)مسکونی 

متوسط 
مساحت زمین 

به ازای هر 
پروانه 

ساختمانی 
(مترمربع)

متوسط مساحت 
زمین به ازای هر 
پروانه ساختمانی 

مسکونی 
(مترمربع)

تعداد پروانه 
ساختمانی صادر 
شده به ازای هر 
یکصد هزار نفر

تعداد قطعه 
زمین واگذار 
شده به ازای 

هر یکصد هزار 
نفر

سهم پروانه 
ساختمان 

مسکونی از 
کل پروانه های 

(درصد)صادره 

متوسط مساحت 
زمین به ازای هر 
پروانه ساختمانی 

مسکونی 
(مترمربع)

تعداد پروانه 
ساختمانی صادر 
شده به ازای هر 
یکصد هزار نفر

متوسط 
مساحت زمین 

به ازای هر 
پروانه 

ساختمانی 
(مترمربع)

شاخص ها

متوسط 
مساحت هر 
قطعه زمین 
واگذار شده 

(مترمربع)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

8451,39319,2348892,13934,09419434160
254,1746,5471319,5996,87026719
000000000

1314,1111,95797,4557,107312
1517,7574,40386,5087,719523
74,3552,18778,8551,590642
00011,15015214115126
259034956,670848202
77,4283,1462117,0345,051734
101,233619119,2331,808101
41,3192289,6431,619220
1426455,9921,330101

100100100100100100100100100
29/88/134/014/821/320/213/420/611/9
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0

15/527/510/210/28/120/81/52/91/3
17/934/622/99/17/122/62/65/91/9
8/38/511/48/09/64/73/111/81/3
0/00/00/01/11/20/472/744/178/8
2/41/11/85/77/22/51/00/01/3
8/314/516/423/918/514/83/68/82/5
11/92/43/212/510/05/30/50/00/6
4/82/60/19/110/54/71/05/90/0
1/20/80/05/76/53/90/50/00/6

اقالم اماری

حجم سرمایه 
شرکتهای 

تعاونی خدماتی 
(میلیون ریال)

تعداد 
اعضاءشرکتها

ی تعاونی 
روستائی

حجم سرمایه 
شرکتهای 

تعاونی روستائی 
(میلیون ریال)

تعداد 
اقامتگاههای 

(کل)عمومی 
سایر تعداد هتل

اقامتگاهها

          (1398سال )اقامتگاههای عمومی  - خدمات 

تعداد 
شرکتهای 

تعاونی 
خدماتی

تعداد اعضاء 
شرکتهای 

تعاونی 
خدماتی

تعداد 
شرکتهای 

تعاونی 
روستائی

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد 
شرکتهای 

تعاونی 
خدماتی

تعداد 
شرکتهای 

تعاونی 
روستائی

تعداد 
اعضاءشرکتها

ی تعاونی 
روستائی

حجم سرمایه 
شرکتهای 

تعاونی روستائی 
(میلیون ریال)

سایر 
اقامتگاهها

تعداد 
اقامتگاههای 

(کل)عمومی 
تعداد هتل

تعداد اعضاء 
شرکتهای 

تعاونی 
خدماتی

حجم سرمایه 
شرکتهای 

تعاونی خدماتی 
(میلیون ریال)

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

7611/8229/023104738715312
4167/0261/9181508528413
0--0--000

261085/5150/534828790624
101183/8293/518814965312
8622/1312/4191265227752
0--8115015277783694
10295/0174/539133417010010
51061/1449/433811241523
14123/361/927839164101
7329/85/5241205202330
5426/04/0401198266505

9      ≈8     ▼4      ≈9      ≈1      ≈3      ≈7     ▼7     ▼5     ▼
10   ▼--11   ▼--11   ▼8     ▼10   ▼
1     ▲2     ▲6      ≈3      ≈8      ≈2     ▲4     ▼5      ≈4     ▼
3     ▲1     ▲3      ≈8      ≈9      ≈1     ▲8     ▼6      ≈8     ▼
5      ≈4      ≈2      ≈7      ≈3      ≈6      ≈3     ▼2     ▲7     ▼
10   ▼--10   ▼6      ≈10   ▼1     ▲1     ▲1     ▲
4     ▲7     ▼5      ≈2     ▲2      ≈8     ▼2      ≈8     ▼2      ≈
8      ≈3     ▲1     ▲4      ≈10    ≈5      ≈6     ▼4      ≈6     ▼
2     ▲9     ▼7     ▼5      ≈7      ≈9     ▼10   ▼8     ▼9     ▼
6      ≈6      ≈8     ▼6      ≈4      ≈7      ≈9     ▼3      ≈10   ▼
7      ≈5      ≈9     ▼1     ▲5      ≈4      ≈5     ▼8     ▼3     ▼

شاخص ها

تعداد شرکت 
تعاونی خدماتی 

به ازازی هر 
یکصد هزار نفر

متوسط تعداد  
اعضای  

هرشرکت 
تعاونی خدماتی

متوسط حجم 
سرمایه به ازای هر 

شرکت تعاونی 
میلیون )خدماتی 

(ریال

تعداد شرکت 
تعاونی روستائی 
به ازای هر یکصد 
هزار نفر جمعیت 

روستائی

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

تعداد هتل به 
ازای هر 

یکصد هزار 
نفر جمعیت

متوسط تعداد  
اعضای  هر 

شرکت تعاونی 
روستائی

تعداد 
اقامتگاههای 

عمومی به ازای 
هر یکصد هزار 

نفر جمعیت

تعداد سایر 
اقامتگاهها  به 

ازای هر 
یکصد هزار 
نفر جمعیت

متوسط تعداد  
اعضای  

هرشرکت 
تعاونی خدماتی

متوسط حجم 
سرمایه به ازای هر 

شرکت تعاونی 
میلیون )خدماتی 

(ریال

تعداد هتل به 
ازای هر 

یکصد هزار 
نفر جمعیت

تعداد سایر 
اقامتگاهها  به 

ازای هر 
یکصد هزار 
نفر جمعیت

تعداد شرکت 
تعاونی روستائی 
به ازای هر یکصد 
هزار نفر جمعیت 

روستائی

متوسط تعداد  
اعضای  هر 

شرکت تعاونی 
روستائی

متوسط حجم 
سرمایه به ازای 

هر شرکت 
تعاونی روستائی 

(میلیون ریال)

تعداد شرکت 
تعاونی خدماتی 

به ازازی هر 
یکصد هزار نفر

متوسط حجم 
سرمایه به ازای 

هر شرکت 
تعاونی روستائی 

(میلیون ریال)

تعداد 
اقامتگاههای 

عمومی به ازای 
هر یکصد هزار 

نفر جمعیت

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت



36
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

راه درون راه فرعیراه اصلیبزرگراهجمع
شوسهاسفالتجمعشهری

5,4631,654179718702563,8092,7361,073
75130678711332444538065
808007082000
4906305904427224203
366694600529721186
6332123431633421303118
10810802098980
486199010096328720483
99327139141910722502220
78120111928711580368212
398139224374025920752
379106143948527323934

راه درون راه فرعیراه اصلیبزرگراهجمع
شوسهاسفالتجمعشهری

100100100100100100100100100
13/718/543/69/819/042/911/713/96/1
1/54/80/09/81/13/60/00/00/0
9/03/80/08/20/07/111/28/218/9
6/74/12/28/40/08/07/87/78/0
11/612/81/76/023/25/411/111/111/0
2/00/64/50/00/20/02/63/60/0
8/912/00/013/913/75/47/57/57/7
18/216/421/819/713/00/019/018/320/5
14/312/26/112/812/419/615/213/519/8
7/38/412/36/010/60/06/87/64/8
6/96/47/85/46/88/07/28/73/2

طول کل راههای 
تحت  پوشش 
اداره کل راه و 

شهرسازی 
(کیلومتر)

اقالم اماری
(کیلومتر)راه های روستایی تحت پوشش (کیلومتر)راه های بین شهری تحت پوشش راه و شهرسازی 

          (1398سال )حمل ونقل 

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

طول کل راههای 
تحت  پوشش 
اداره کل راه و 

شهرسازی 
(کیلومتر)

(کیلومتر)راه های روستایی تحت پوشش (کیلومتر)راه های بین شهری تحت پوشش راه و شهرسازی 

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 



37
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

4/31/80/20/80/80/063/771/828/2
1/20/50/10/10/20/041/085/414/6
2/210/40/09/11/00/260/0--
9/82/70/02/50/00/179/952/547/5
2/50/70/00/60/00/042/671/029/0
7/64/50/10/93/50/066/172/028/0
5/91/61/30/00/20/006/0100/00/0
24/428/30/014/213/70/4316/171/128/9
6/73/20/51/71/10/005/969/530/5
10/86/40/32/92/80/359/163/436/6
6/65/10/81/62/70/005/079/920/1
19/615/82/15/87/20/6715/787/512/5

11   ▼11   ▼6     ▼10   ▼9     ▼8      ≈10   ▼3      ≈8      ≈
10    ≈3     ▲9     ▼2     ▲7      ≈4     ▲11   ▼--
4     ▲8      ≈9     ▼5     ▲10   ▼5     ▲3     ▲10    ≈1     ▲
9      ≈10   ▼8     ▼9      ≈10   ▼7      ≈9      ≈7      ≈4      ≈
5     ▲6     ▲7     ▼8      ≈3     ▲6      ≈5     ▲5      ≈6      ≈
8      ≈9      ≈2     ▲11   ▼8     ▼9     ▼6     ▲1      ≈10   ▼
1     ▲1     ▲9     ▼1     ▲1     ▲2     ▲1     ▲6      ≈5      ≈
6     ▲7     ▲4      ≈6     ▲6      ≈9     ▼7     ▲8      ≈3      ≈
3     ▲4     ▲5     ▼4     ▲4     ▲3     ▲4     ▲9      ≈2      ≈
7     ▲5     ▲3      ≈7     ▲5     ▲9     ▼8      ≈4      ≈7      ≈
2     ▲2     ▲1     ▲3     ▲2     ▲1     ▲2     ▲2      ≈9     ▼

طول راههای 
روستائی تحت 
پوشش به ازای 

هر هزارنفر 
روستائی 

(کیلومتر)

سهم راه 
روستائی 

آسفالت از کل 
راههای روستائی 

(درصد)

طول راههای 
تحت پوشش به 
ازای هر هزارنفر 

(کیلومتر)

طول راههای 
بین شهری 

تحت پوشش به 
ازای هر هزارنفر 
جمعیت شهری 

(کیلومتر)

طول 
بزرگراههای 

تحت پوشش  
به ازای هر 
هزار نفر 

(کیلومتر)

طول راههای 
اصلی بین 

شهری تحت 
پوشش  به 

ازای هر هزار 
(کیلومتر)نفر 

طول راههای 
فرعی بین 

شهری تحت 
پوشش  به ازای 

هر هزار نفر 
(کیلومتر)

طول راههای 
درون شهری 
تحت پوشش  

به ازای هر هزار 
(کیلومتر)نفر 

طول راههای 
تحت پوشش به 
ازای هر هزارنفر 

(کیلومتر)

طول راههای 
بین شهری 

تحت پوشش به 
ازای هر هزارنفر 
جمعیت شهری 

(کیلومتر)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

طول راههای 
درون شهری 
تحت پوشش  

به ازای هر هزار 
(کیلومتر)نفر 

سهم راه 
روستائی 

آسفالت از کل 
راههای روستائی 

(درصد)

طول 
بزرگراههای 

تحت پوشش  
به ازای هر 
هزار نفر 

(کیلومتر)

طول راههای 
اصلی بین 

شهری تحت 
پوشش  به 

ازای هر هزار 
(کیلومتر)نفر 

طول راههای 
فرعی بین 

شهری تحت 
پوشش  به ازای 

هر هزار نفر 
(کیلومتر)

سهم راه 
روستائی آسفالت 

از کل راههای 
(درصد)روستائی 

سهم راه 
روستائی آسفالت 

از کل راههای 
(درصد)روستائی 

طول راههای 
روستائی تحت 
پوشش به ازای 

هر هزارنفر 
روستائی 

(کیلومتر)

شاخص ها

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت



38
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

جابجایی  متر و بیشتر٢٠ متر١٠-٢٠ متر١٠زیر 
درون استانی

جابجایی برون 
استانی 

(خروجی)

جابجایی برون 
استانی 

(ورودی)

155,48211129141,257,3732,419,0372,922,4555,666
01,1681431553,2411,109,3252,015,6554,154
000000000
012320166,289160,56175,71749
17931031170,384526,126357,598605
079792263,6786,86471,605180
0000136,82488,21816,8521
12415145142,9146328,16521
11,0415292155,382160,746213,635428
059154270,29140,71742,619205
124742168,076318,15195,7168
030711230,2947,69724,89315

جابجایی  متر و بیشتر٢٠ متر١٠-٢٠ متر١٠زیر 
درون استانی

جابجایی برون 
استانی 

(خروجی)

جابجایی برون 
استانی 

(ورودی)

100100100100100100100100100
0/021/312/610/37/144/045/969/073/3
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0
0/02/21/80/07/15/36/62/60/9
6/714/59/010/37/113/621/712/210/7
0/014/58/16/914/35/10/32/53/2
0/00/00/00/07/12/93/60/60/0

80/07/612/617/27/13/40/00/30/4
6/719/046/831/014/312/46/67/37/6
0/010/84/513/814/35/61/71/53/6
6/74/53/66/97/15/413/23/30/1
0/05/60/93/414/32/40/30/90/3

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

ادامه          - (1398سال )حمل ونقل 
اقالم اماری

تعداد تونل

 تعداد پل

تعداد 
راهدارخانه

 تعداد وسایل 
نقلیه عمومی 
درون شهری 

(دستگاه)

تعداد تعداد تونل
راهدارخانه

 تعداد پل

(تن)وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باری 
 تعداد وسایل 
نقلیه عمومی 
درون شهری 

(دستگاه)

(تن)وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باری 

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

1/02/634661/26/3
1/61/333671/87/4
0/00/0---0/0
0/32/029710/52/1
2/22/724760/76/0
1/33/2901010/43/8
0/09/329710/20/2
0/92/199112/93/0
1/12/049511/35/0
0/82/663371/06/5
0/62/518820/30/3
0/85/380203/22/2

2     ▲10    ≈6      ≈5      ≈4     ▲1      ≈
10   ▼11   ▼---11   ▼
9     ▼8      ≈8      ≈3      ≈8     ▼8     ▼
1     ▲4      ≈9      ≈2      ≈7      ≈3      ≈
3      ≈3      ≈2     ▲9     ▼2     ▲5      ≈
10   ▼1     ▲7      ≈4      ≈10   ▼10   ▼
5      ≈7      ≈1     ▲10   ▼1     ▲6     ▼
4      ≈9      ≈5      ≈6      ≈5      ≈4      ≈
7      ≈5      ≈4     ▲7      ≈6      ≈2      ≈
8      ≈6      ≈10    ≈1      ≈9     ▼9     ▼
6      ≈2     ▲3     ▲8     ▼3     ▲7     ▼

نسبت وزن بار 
خروجی به 

برون )ورودی 
(استانی

 تعداد وسایل 
نقلیه عمومی 

درون شهری به 
ازای هر هزار نفر 

(دستگاه)

 تعداد وسایل 
نقلیه عمومی 

درون شهری به 
ازای هر هزار نفر 

(دستگاه)

سهم بار 
جابجا شده 

برون استانی 
از کل بار 

(درصد)

تعداد پل 
احداثی به 
ازای یک 

کیلومتر راه  
(دهنه)

تعداد پل 
احداثی به 
ازای یک 

کیلومتر راه  
(دهنه)

سهم بار 
جابجا شده 

درون استانی 
از کل بار 

(درصد)

سهم بار 
جابجا شده 

برون استانی 
از کل بار 

(درصد)

تعداد 
راهدارخانه 
به ازای هر 

هزار 
کیلومتر 

راه 

سهم بار 
جابجا شده 

درون استانی 
از کل بار 

(درصد)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

شاخص ها

تعداد 
راهدارخانه 
به ازای هر 

هزار 
کیلومتر 

راه 

نسبت وزن بار 
خروجی به 

برون )ورودی 
(استانی

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت



40
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

سواریمینی بوساتوبوسجمعسواریمینی بوساتوبوسجمع

7180,6384,27716,248160,113880,26864,467185,575630,226
283,5692,10410,48770,978442,83736,643126,425279,769
000000000
07,35102,1715,18047,715030,34217,373
116,9381,3821,69013,86684,69119,36410,67654,651
116,63448214216,01068,1953,4291,39063,376
000000000
12,691022,68910,56503310,532
136,89430312936,462151,2784,7921,323145,163
016,56161,62714,92874,98723915,38659,362
000000000
100000000

سواریمینی بوساتوبوسجمعسواریمینی بوساتوبوسجمع

100100100100100100100100100
28/646/349/264/544/350/356/868/144/4
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0
0/04/10/013/43/25/40/016/42/8

14/39/432/310/48/79/630/05/88/7
14/39/211/30/910/07/75/30/710/1
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0

14/31/50/00/01/71/20/00/01/7
14/320/47/10/822/817/27/40/723/0
0/09/20/110/09/38/50/48/39/4
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0

14/30/00/00/00/00/00/00/00/0

تعداد پایانه

تعداد مسافر جابجا شده درون استانی از طریق پایانه هاتعداد  سفر درون استانی  از طریق پایانه های مسافربری

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

ادامه          - (1398سال )حمل ونقل 
اقالم اماری

تعداد مسافر جابجا شده درون استانی از طریق پایانه هاتعداد  سفر درون استانی  از طریق پایانه های مسافربری

تعداد پایانه

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

62/72/49/088/6685/77/321/171/6
55/92/512/584/97028/328/563/2

----0---
72/90/029/570/59560/063/636/4
73/78/210/081/958622/912/664/5
50/82/90/996/28185/02/092/9

0---0---
99/60/00/199/95290/00/399/7
76/60/80/398/810163/20/996/0
88/50/09/890/110320/320/579/2
0/0---0---
0---0---

6      ≈3      ≈2      ≈5      ≈5      ≈2      ≈2      ≈6      ≈
----8     ▼---
5      ≈6     ▼1     ▲7      ≈3      ≈6     ▼1     ▲7      ≈
4      ≈1     ▲3      ≈6      ≈6      ≈1     ▲4      ≈5      ≈
7      ≈2      ≈5     ▼3      ≈4      ≈3      ≈5     ▼3      ≈
8     ▼---8     ▼---
1     ▲6     ▼7     ▼1      ≈7      ≈6     ▼7     ▼1      ≈
3      ≈4     ▼6     ▼2      ≈2      ≈4     ▼6     ▼2      ≈
2      ≈5     ▼4      ≈4      ≈1     ▲5     ▼3      ≈4      ≈
8     ▼---8     ▼---
8     ▼---8     ▼---

تعداد  مسافر 
جابجا شده 

درون استانی 
به ازای هر هزار 

نفر جمعیت

درصد مسافر 
درون استانی 
با اتوبوس از 
کل مسافران

درصد مسافر 
درون استانی 
با مینی بوس 

از کل مسافران

درصد مسافر 
درون استانی با 
سواری از کل 

مسافران

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

سهم سواری 
از سفرهای 

درون استانی 
(درصد)

تعداد  مسافر 
جابجا شده 

درون استانی 
به ازای هر هزار 

نفر جمعیت

درصد مسافر 
درون استانی 
با اتوبوس از 
کل مسافران

سهم مینی 
بوس از 

سفرهای درون 
(درصد)استانی 

سهم سواری 
از سفرهای 

درون استانی 
(درصد)

درصد مسافر 
درون استانی 
با مینی بوس 

از کل مسافران

درصد مسافر 
درون استانی با 
سواری از کل 

مسافران

شاخص ها

سهم 
سفرهای 

درون استانی 
از کل سفرها 

(درصد)

سهم اتوبوس 
از سفرهای 

درون استانی 
(درصد)

سهم مینی 
بوس از 

سفرهای درون 
(درصد)استانی 

سهم 
سفرهای 

درون استانی 
از کل سفرها 

(درصد)

سهم اتوبوس 
از سفرهای 

درون استانی 
(درصد)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت



42
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

سواریمینی بوساتوبوسجمعسواریمینی بوساتوبوسجمع

7107,57259,4243,27644,8721,088,448880,48541,246166,717
266,06237,2562,03526,771687,022559,84029,53097,652
000000000
02,734042,7309,1010319,070
16,0345,66718318490,94988,5491,695705
116,0863,4541,01111,621119,06164,1629,48545,414
0444444004,1654,16500
1120397503936
111,2997,810223,467118,546104,76429813,484
02,1622,054189034,07133,547168356
01,5671,5670013,83113,83100
11,1721,1720011,62711,62700

سواریمینی بوساتوبوسجمعسواریمینی بوساتوبوسجمع

100100100100100100100100100
28/661/462/762/159/763/163/671/658/6
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0
0/02/50/00/16/10/80/00/15/4

14/35/69/55/60/48/410/14/10/4
14/315/05/830/925/910/97/323/027/2
0/00/40/70/00/00/40/50/00/0

14/30/00/00/10/00/00/00/10/0
14/310/513/10/77/710/911/90/78/1
0/02/03/50/50/23/13/80/40/2
0/01/52/60/00/01/31/60/00/0

14/31/12/00/00/01/11/30/00/0

تعداد مسافر جابجا شده برون استانی از طریق پایانه ها

اقالم اماری
ادامه          - (1398سال )حمل ونقل 

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد پایانه

تعداد  سفر برون استانی  از طریق پایانه های مسافربری

تعداد پایانه

تعداد مسافر جابجا شده برون استانی از طریق پایانه ها تعداد  سفر برون استانی  از طریق پایانه های مسافربری

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

37/355/23/041/7847/980/93/815/3
44/156/43/140/5108981/54/314/2

----0---
27/10/00/199/91820/00/399/7
26/393/93/03/062997/41/90/8
49/221/56/372/2142853/98/038/1
1001000023010000
0/40/025/075/040/052/048/0

23/469/10/230/779688/40/311/4
11/595/00/84/246998/50/51/0
100/0100/000230100/000
1001000060210000

5      ≈7      ≈3      ≈4      ≈2      ≈7      ≈3      ≈4      ≈
----11   ▼---
6      ≈9     ▼7     ▼1     ▲9     ▼9     ▼6     ▼1     ▲
7      ≈5     ▲4      ≈7     ▼4      ≈5      ≈4     ▼7     ▼
4      ≈8     ▼2     ▲3     ▲1     ▲8      ≈2     ▲3     ▲
1     ▲1     ▲8     ▼8     ▼8     ▼1      ≈8     ▼8     ▼
10   ▼9     ▼1     ▲2     ▲10   ▼9     ▼1     ▲2     ▲
8      ≈6      ≈6     ▼5      ≈3      ≈6      ≈7     ▼5      ≈
9     ▼4     ▲5     ▼6     ▼6      ≈4      ≈5     ▼6     ▼
1     ▲1     ▲8     ▼8     ▼7     ▼1      ≈8     ▼8     ▼
1     ▲1     ▲8     ▼8     ▼5      ≈1      ≈8     ▼8     ▼

شاخص ها

درصد مسافر 
برون استانی با 
سواری از کل 

مسافران

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

سهم 
سفرهای 

برون استانی 
از کل سفرها 

(درصد)

سهم اتوبوس 
از سفرهای 

برون استانی 
(درصد)

سهم مینی 
بوس از 

سفرهای 
برون استانی 

(درصد)

سهم سواری 
از سفرهای 

برون استانی 
(درصد)

درصد مسافر 
برون استانی با 
سواری از کل 

مسافران

تعداد  مسافر 
جابجا شده 

برون استانی به 
ازای هر هزار 
نفر جمعیت

سهم سواری 
از سفرهای 

برون استانی 
(درصد)

درصد مسافر 
برون استانی با 
مینی بوس از 
کل مسافران

تعداد  مسافر 
جابجا شده 

برون استانی به 
ازای هر هزار 
نفر جمعیت

درصد مسافر 
برون استانی 
با اتوبوس از 
کل مسافران

درصد مسافر 
برون استانی با 
مینی بوس از 
کل مسافران

درصد مسافر 
برون استانی 
با اتوبوس از 
کل مسافران

سهم مینی 
بوس از 

سفرهای 
برون استانی 

(درصد)

سهم 
سفرهای 

برون استانی 
از کل سفرها 

(درصد)

سهم اتوبوس 
از سفرهای 

برون استانی 
(درصد)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت



44
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

تعداد تلفن  
ثابت منصوبه

تعداد تلفن  
ثابت مشغول 

به کار

تعداد تلفن  
ثابت

 منصوبه

تعداد تلفن  
ثابت

مشغول به کار

319362,512618,290508368,123319,987146,37792,1401,685
161333,358356,016507218,620199,47045,02216,272156
74984,28400
112,83523,068013,4937,9206,9045,050244
408,14689,418133,84228,65117,49611,439235
206,61128,177024,32921,78312,34011,732127
53,94216,39005,2164,3543,4532,62828
1483311,82605,4403,3606,6045,66595
344,00050,086035,22830,11022,06816,132254
151,42920,704014,91310,94214,1868,961345
91117,801013,25010,14711,3228,152101
374910,52003,7923,2506,9826,109100

تعداد تلفن  
ثابت منصوبه

تعداد تلفن  
ثابت مشغول 

به کار

تعداد تلفن  
ثابت

 منصوبه

تعداد تلفن  
ثابت

مشغول به کار

100100100100100100100100100
50/592/057/699/859/462/330/817/79/3
2/20/10/70/00/00/00/00/00/0
3/40/83/70/03/72/54/75/514/5
12/52/214/50/29/29/012/012/413/9
6/31/84/60/06/66/88/412/77/5
1/61/12/70/01/41/42/42/91/7
4/40/21/90/01/51/14/56/15/6
10/71/18/10/09/69/415/117/515/1
4/70/43/30/04/13/49/79/720/5
2/80/01/30/03/63/27/78/86/0
0/90/21/70/01/01/04/86/65/9

تعداد 
مرسوالت 

پستی صادر 
شده درون 

استانی

تعداد 
مرسوالت 

پستی صادر 
شده برون 

استانی

تعداد 
مرسوالت 

پستی صادر 
شده به خارج 

از کشور

روستائیشهری

تعداد 
مرسوالت 

پستی صادر 
شده به خارج 

از کشور

تعداد نقاط 
روستائی دارای 

ارتباط تلفنی

روستائی

اقالم اماری
          (1398سال )ارتباطات 

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد نقاط 
روستائی دارای 

ارتباط تلفنی

تعداد 
صندوق 
پستی

تعداد 
صندوق 
پستی

تعداد 
مرسوالت 

پستی صادر 
شده درون 

استانی

تعداد 
مرسوالت 

پستی صادر 
شده برون 

استانی

شهری

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان
تعداد تلفن 
های ثابت 
منصوبه  به 

ازای هر هزار 
نفر

تعداد تلفن های 
ثابت مشغول به 
ازای هر هزار نفر

تعداد تلفن های 
ثابت منصوبه  به 
ازای هر هزار نفر

تعداد تلفن 
های ثابت 

مشغول به ازای 
هر هزار نفر

250/30/5440835438424298/8
260/50/68391356629/4227/5102/6
200/00/10000/00/00/0
220/10/50570335262/8192/393/5
280/10/60335283/306403/5263/8199/2
240/10/30518464339/0322/389/4
280/20/90852711287/3218/6103/7
700/00/60775478510/7438/196/0
230/00/30413353346/8253/591/4
210/00/30473347345/3218/1109/5
150/00/10490375342/1246/3112/2
160/00/50567486553/3484/1102/0

تعداد تلفن 
های ثابت 
منصوبه  به 

ازای هر هزار 
نفر

تعداد تلفن های 
ثابت مشغول به 
ازای هر هزار نفر

تعداد تلفن های 
ثابت منصوبه  به 
ازای هر هزار نفر

تعداد تلفن 
های ثابت 

مشغول به ازای 
هر هزار نفر

4      ≈1     ▲4      ≈1     ▲9      ≈6      ≈1     ▲7      ≈5      ≈
9      ≈10   ▼11   ▼3     ▼11   ▼11   ▼11   ▼11   ▼11   ▼
7      ≈4     ▼6      ≈3     ▼3      ≈9      ≈10    ≈10    ≈8      ≈
2      ≈5     ▼2      ≈2     ▼10    ≈10    ≈4      ≈4      ≈1     ▲
5      ≈3     ▼7      ≈3     ▼5      ≈4      ≈8      ≈3      ≈10    ≈
3      ≈2      ≈1     ▲3     ▼1     ▲1     ▲9      ≈8      ≈4      ≈
1     ▲6     ▼3      ≈3     ▼2     ▲3      ≈3      ≈2     ▲7      ≈
6      ≈8     ▼8      ≈3     ▼8      ≈7      ≈5      ≈5      ≈9      ≈
8      ≈9     ▼9      ≈3     ▼7      ≈8      ≈6      ≈9      ≈3      ≈
11    ≈11   ▼10   ▼3     ▼6      ≈5      ≈7      ≈6      ≈2      ≈
10    ≈7     ▼5      ≈3     ▼4      ≈2      ≈2      ≈1     ▲6      ≈

شاخص ها
تعداد 

صندوق 
پستی به 
ازای هر 

یکصد هزار 
نفر

سهم  نقاط 
روستائی دارای 
ارتباط تلفنی از 

روستاهای 
(درصد)مسکونی 

روستائیشهری سرانه 
مرسوالت 

پستی صادر 
شده درون 

استانی

سرانه 
مرسوالت 

پستی صادر 
شده برون 

استانی

سرانه مرسوالت 
پستی صادر شده 
به خارج از کشور 

به ازای هر ده 
هزار نفر

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

سهم  نقاط 
روستائی دارای 
ارتباط تلفنی از 

روستاهای 
(درصد)مسکونی 

سرانه مرسوالت 
پستی صادر شده 
به خارج از کشور 

به ازای هر ده 
هزار نفر

تعداد 
صندوق 
پستی به 
ازای هر 

یکصد هزار 
نفر

روستائیشهری سرانه 
مرسوالت 

پستی صادر 
شده درون 

استانی

سرانه 
مرسوالت 

پستی صادر 
شده برون 

استانی

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

قتل

مرگ های 
مشکوک 

خودکشی یا )
(سایر

شرارتنزاع و درگیری
سرقت های 
عادی واقع 

(فقره)شده 

262203329,633245,50938,225
116132094,314163,26530,379
3084070122261
1711257112921,227
2906297174515
172371,67616972,082
6183631192470
6182260455345

321208144901,796
2009207087248
131104700138688
305288097214

قتل

مرگ های 
مشکوک 

خودکشی یا )
(سایر

شرارتنزاع و درگیری
سرقت های 
عادی واقع 

(فقره)شده 

00100100100100100100100
--44/365/063/044/866/759/379/5
--1/10/02/44/20/02/20/7
--6/55/03/65/94/25/33/2
--11/10/01/83/14/21/31/3
--6/510/011/117/44/212/75/4
--2/35/02/43/84/23/51/2
--2/35/02/42/30/08/30/9
--12/25/06/08/516/71/64/7
--7/60/02/72/10/01/60/6
--5/05/03/04/90/02/51/8
--1/10/01/53/00/01/80/6

مبلغ  انواع 
سپرده های 
مردم  نزد 

میلیون )بانکها  
(ریال

تعداد شعبه 
های فعال 

مراجع قضایی 
(واحد)

تعداد صادفات 
درون شهری و 
برون شهری 
وسایل نقلیه 

(فقره)

تعداد 
واحدهای 

بانکی

مبلغ  انواع 
سپرده های 
مردم  نزد 

میلیون )بانکها  
(ریال

تعداد شعبه 
های فعال 

مراجع قضایی 
(واحد)

(فقره)جرایم واقع شده برحسب موضوع 

تعداد صادفات 
درون شهری و 
برون شهری 
وسایل نقلیه 

(فقره)

          (1398سال )امورقضائی - بازارهای مالی 

(فقره)جرایم واقع شده برحسب موضوع 

اقالم اماری

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد 
واحدهای 

بانکی

ا واغلب  بانکه
موسسات مالی
بعلت محرمانه
فرض شدن 
اطالعات، 
همکاری 
.نکردهاند

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 



47
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

0/00/0201/626750242930
0/00/0182/133684351748
0/00/080/022113703417
0/00/0342/0241144258525
0/00/0200/042061514
0/00/0202/4442011183625
0/00/0335/54420016105826
0/00/0305/04011330228017
0/00/0210/71354736012
0/00/0280/01228501203
0/00/0221/717782022911
0/00/0160/0261492050211

1     ▲1     ▲9      ≈4      ≈4      ≈8      ≈3      ≈5      ≈1     ▲
1     ▲1     ▲11   ▼8     ▼7      ≈5     ▲7     ▼7      ≈9     ▼
1     ▲1     ▲1     ▲5      ≈6      ≈4     ▲4      ≈4      ≈4      ≈
1     ▲1     ▲8      ≈8     ▼11   ▼11   ▼6     ▼11   ▼10   ▼
1     ▲1     ▲7      ≈3     ▲1     ▲1     ▲5      ≈3     ▲3      ≈
1     ▲1     ▲2     ▲1     ▲2     ▲2     ▲1     ▲2     ▲2      ≈
1     ▲1     ▲3      ≈2     ▲3     ▲6     ▲7     ▼1     ▲5      ≈
1     ▲1     ▲6      ≈7     ▼9      ≈9      ≈2      ≈10   ▼6     ▼
1     ▲1     ▲4      ≈8     ▼10   ▼10   ▼7     ▼9     ▼11   ▼
1     ▲1     ▲5      ≈6      ≈8      ≈7      ≈7     ▼8      ≈7     ▼
1     ▲1     ▲10    ≈8     ▼5      ≈3     ▲7     ▼6      ≈8     ▼

شاخص ها

تعداد 
واحدهای 

بانکی به ازای 
هر یکصد 
هزار نفر

سرانه مبلغ  
سپرده های 

مردم نزد بانکها 
(میلیون ریال) 

تعداد جرائم 
مربوط به مرگ 
های مشکوک 
به ازای یکصد 

هزارنفر

تعداد 
واحدهای 

بانکی به ازای 
هر یکصد 
هزار نفر

سرانه مبلغ  
سپرده های 

مردم نزد بانکها 
(میلیون ریال) 

تعداد شعبه 
های فعال 

مراجع قضایی  
به ازای یکصد 

هزارنفر

تعداد جرائم 
منجربه قتل به 

ازای یکصد 
هزارنفر

تعداد تصادفات 
رانندگی به 

ازای هر هزار 
(فقره)نفر

تعداد جرائم 
سرقت های 

عادی به ازای 
یکصد هزارنفر

تعداد جرائم 
مربوط به مرگ 
های مشکوک 
به ازای یکصد 

هزارنفر

تعداد جرائم 
نزاع و درگیری 
به ازای یکصد 

هزارنفر

تعداد جرائم 
نزاع و درگیری 
به ازای یکصد 

هزارنفر

تعداد جرائم 
شرارت به 
ازای یکصد 

هزارنفر

تعداد جرائم 
سرقت های 

عادی به ازای 
یکصد هزارنفر

تعداد تصادفات 
رانندگی به 

ازای هر هزار 
(فقره)نفر

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

تعداد شعبه 
های فعال 

مراجع قضایی  
به ازای یکصد 

هزارنفر

تعداد جرائم 
منجربه قتل به 

ازای یکصد 
هزارنفر

تعداد جرائم 
شرارت به 
ازای یکصد 

هزارنفر

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

57,38868,3355,13340,7164,3059,677605,295668,50120,660
33,36243,9261,44013,0832,2735,042319,402214,40119,965

0027825008,321000000
2,1153,3783011,7046029220,83146,22412
4,6554,7885133,0723221,01283,320103,164325
6,5083,1918555,87338585735,88453,208292
56010432366007,63916,7344
9042,3292611,38649143017,66311

4,6296,0048545,7877231,36765,76095,49227
1,4303,2095895,32536171628,89021,25014
2,6985731782,4067515135,24851,4796
527833838895797048,8864

100100100100100100100100100
58/164/328/132/152/852/152/832/196/6
0/00/00/52/00/00/01/40/00/0
3/74/95/94/21/43/03/46/90/1
8/17/010/07/57/510/513/815/41/6
11/34/716/714/48/98/95/98/01/4
1/00/20/60/90/00/01/32/50/0
1/63/45/13/41/11/50/02/60/1
8/18/816/614/216/814/110/914/30/1
2/54/711/513/18/47/44/83/20/1
4/70/83/55/91/71/65/87/70/0
0/91/21/62/21/31/00/07/30/0

تعداد افراد 
خدمت گرفته 

از معاونت 
اجتماعی اداره 

بهزیستی

تعداد افراد 
مشاوره شده 
تحت پوشش 

معاونت 
پیشگیری 
بهزیستی

تعداد خانوارهای 
مستمری بگیر 
تحت پوشش 

اداره بهزیستی

تعداد افراد 
مورد حمایت 
کمیته امداد 
امام خمینی

تعداد افراد 
خانوارهای 
شاهد تحت 
پوشش بنیاد 

شهید

تعداد 
جانبازان 

تحت پوشش 
بنیاد شهید

تعداد بیمه 
شدگان تحت 
پوشش اداره 

کل تأمین 
اجتماعی

تعداد بیمه 
شدگان تحت 
پوشش اداره 

کل بیمه سالمت

تعداد حقوق 
بگیران 
صندوق 

بازنشستگی

تعداد افراد 
خدمت گرفته 

از معاونت 
اجتماعی اداره 

بهزیستی

تعداد افراد 
مشاوره شده 
تحت پوشش 

معاونت 
پیشگیری 
بهزیستی

تعداد خانوارهای 
مستمری بگیر 
تحت پوشش 

اداره بهزیستی

تعداد افراد 
مورد حمایت 
کمیته امداد 
امام خمینی

اقالم اماری
          (1398سال )بهزیستی وتامین اجتماعی 

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد افراد 
خانوارهای 
شاهد تحت 
پوشش بنیاد 

شهید

تعداد 
جانبازان 

تحت پوشش 
بنیاد شهید

تعداد بیمه 
شدگان تحت 
پوشش اداره 

کل تأمین 
اجتماعی

تعداد بیمه 
شدگان تحت 
پوشش اداره 

کل بیمه سالمت

تعداد حقوق 
بگیران 
صندوق 

بازنشستگی

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

4/55/31/33/21/10/847/252/11/6
5/37/00/82/11/20/850/634/03/2
0/00/00/32/30/00/023/20/00/0
4/26/82/13/40/40/641/792/60/0
3/23/31/32/10/80/757/771/40/2
7/83/83/37/01/51/043/063/80/4
3/10/60/62/00/00/042/192/20/0
4/511/74/46/90/80/70/088/50/1
3/14/01/93/91/60/944/264/10/0
2/04/42/87/31/71/039/829/30/0
4/51/01/04/00/40/358/685/60/0
2/74/31/44/61/00/50/0253/20/0

2      ≈2      ≈9      ≈10    ≈4      ≈4      ≈3      ≈9      ≈1     ▲
11   ▼11   ▼11   ▼8      ≈10   ▼10   ▼9     ▼11   ▼11   ▼
5      ≈3      ≈4     ▲7      ≈9     ▼7      ≈7      ≈2     ▲5     ▼
6      ≈8      ≈7      ≈9      ≈7      ≈6      ≈2      ≈6      ≈3     ▼
1     ▲7      ≈2     ▲2     ▲3      ≈1      ≈5      ≈8      ≈2     ▼
8      ≈10   ▼10   ▼11    ≈10   ▼10   ▼6      ≈3     ▲6     ▼
3      ≈1     ▲1     ▲3     ▲6      ≈5      ≈10   ▼4     ▲4     ▼
7      ≈6      ≈5      ≈6      ≈2      ≈3      ≈4      ≈7      ≈9     ▼
10   ▼4      ≈3     ▲1     ▲1     ▲2      ≈8      ≈10    ≈8     ▼
4      ≈9     ▼8      ≈5      ≈8     ▼9     ▼1      ≈5     ▲10   ▼
9      ≈5      ≈6      ≈4      ≈5      ≈8      ≈10   ▼1     ▲7     ▼

شاخص ها

درصد 
جانبازان تحت 
پوشش بنیاد 
شهید از کل 

جمعیت

درصد بیمه 
شدگان  
تأمین 

اجتماعی از 
کل جمعیت

درصد بیمه 
شدگان بیمه 
سالمت از کل 

جمعیت

درصد بیمه 
شدگان بیمه 
سالمت از کل 

جمعیت

درصد تعداد 
حقوق بگیران 

صندوق 
بازنشستگی از 

کل جمعیت

درصد افراد 
خدمت گرفته  
اداره بهزیستی 
از کل جمعیت

درصد 
جانبازان تحت 
پوشش بنیاد 
شهید از کل 

جمعیت

درصد بیمه 
شدگان  
تأمین 

اجتماعی از 
کل جمعیت

درصد افراد 
مشاوره شده 
تحت پوشش 
بهزیستی از 
کل جمعیت

درصد خانوارهای 
مستمری بگیر 
تحت پوشش 

اداره بهزیستی از 
کل خانوارها

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

درصد افراد 
خدمت گرفته  
اداره بهزیستی 
از کل جمعیت

درصد افراد 
مشاوره شده 
تحت پوشش 
بهزیستی از 
کل جمعیت

درصد خانوارهای 
مستمری بگیر 
تحت پوشش 

اداره بهزیستی از 
کل خانوارها

درصد افراد 
مورد حمایت 
کمیته امداد 
از کل جمعیت

درصد 
خانوارهای 
شاهد تحت 
پوشش بنیاد 

از کل خانوارها

درصد افراد 
مورد حمایت 
کمیته امداد 
از کل جمعیت

درصد 
خانوارهای 
شاهد تحت 
پوشش بنیاد 

از کل خانوارها

درصد تعداد 
حقوق بگیران 

صندوق 
بازنشستگی از 

کل جمعیت

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد

خلخال 
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد

خلخال 
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

تعداد  دانش 
(کل)آموز 

تعداد دانش 
(پسر)آموز 

تعداد دانش 
(دختر)آموز 

تعداد کادر 
تعداد تعداد کالسآموز شی

آموزشگاه
تعداد دانش 

تعداد کالستعداد معلمآموز

248,459130,800117,65916,5093,37112,874126,3215,2875,923
121,82263,80758,0156,5509175,28561,2171,8692,389
5,9783,2482,7304361424063,226189186
9,6605,1224,5387702506154,949288290
32,17017,08415,0861,8793051,52716,502607704
14,3827,5106,8721,2102748977,027363399
3,3831,7321,651285661991,73711598
3,5611,8721,6892951182261,873123125
29,22915,57213,6572,5685861,82615,184849815
13,7437,3026,4411,2334019426,804422465
11,2195,8315,3888741966556,117309309
3,3121,7201,5924091162961,685153143

تعداد  دانش 
(کل)آموز 

تعداد دانش 
(پسر)آموز 

تعداد دانش 
(دختر)آموز 

تعداد کادر 
تعداد تعداد کالسآموز شی

آموزشگاه
تعداد دانش 

تعداد کالستعداد معلمآموز

100100100100100100100100100
49/048/849/339/727/241/148/535/440/3
2/42/52/32/64/23/22/63/63/1
3/93/93/94/77/44/83/95/44/9
12/913/112/811/49/011/913/111/511/9
5/85/75/87/38/17/05/66/96/7
1/41/31/41/72/01/51/42/21/7
1/41/41/41/83/51/81/52/32/1
11/811/911/615/617/414/212/016/113/8
5/55/65/57/511/97/35/48/07/9
4/54/54/65/35/85/14/85/85/2
1/31/31/42/53/42/31/32/92/4

مقطع ابتدائیشامل پیش دبستانی و استثنائی, همه مقاطع

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
مقطع ابتدائیشامل پیش دبستانی و استثنائی, همه مقاطع

(97-98سال تحصیلی )آموزش 
اقالم اماری

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد

خلخال 
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد

خلخال 
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان
نسبت دانش 
آموز ان به 

 ساله 6جمعیت 
(درصد)و باالتر 

سهم دانش 
آموزان پسر از 

کل دانش 
(درصد)آموزان  

سهم دانش 
آموزان دختراز 

کل دانش 
(درصد)آموزان 

نسبت دانش 
آموز به معلم

متوسط تعداد 
دانش آموز در 

(نفر)هر کالس 

تعداد 
آموزشگاه به 

ازای هر 
هزارنفر

سهم دانش 
آموزان 

ابتدائی از کل 
(درصد)

نسبت دانش 
آموز به معلم

نسبت دانش 
آموز به کالس

21/852/647/473/715/010/050/823/921/3
22/352/447/6132/818/68/450/332/825/6
20/954/345/742/098613/711/354/017/117/3
21/053/047/038/612/512/351/217/217/1
25/053/146/9105/517/110/651/327/223/4
18/252/247/852/511/910/848/919/417/6
20/851/248/851/311/911/051/315/117/7
17/752/647/430/212/111/352/615/215/0
21/753/346/749/911/412/351/917/918/6
19/853/146/934/311/113/049/516/114/6
20/752/048/057/212/810/954/519/819/8
17/451/948/128/68/115/350/911/011/8

نسبت دانش 
آموز ان به 

 ساله 6جمعیت 
(درصد)و باالتر 

سهم دانش 
آموزان پسر از 

کل دانش 
(درصد)آموزان  

سهم دانش 
آموزان دختراز 

کل دانش 
(درصد)آموزان 

نسبت دانش 
آموز به معلم

متوسط تعداد 
دانش آموز در 

(نفر)هر کالس 

تعداد 
آموزشگاه به 

ازای هر 
هزارنفر

سهم دانش 
آموزان 

ابتدائی از کل 
(درصد)

نسبت دانش 
آموز به معلم

نسبت دانش 
آموز به کالس

2      ≈7      ≈5      ≈1     ▲1  ≈11    ≈9  ≈1  ≈1  ≈
5  ≈1  ≈11  ≈7  ≈3  ≈5  ≈2  ≈7  ≈7  ≈
4  ≈5  ≈7  ≈8  ≈5  ≈3  ≈7  ≈6  ≈8  ≈
1  ≈4  ≈8  ≈2  ≈2  ≈10  ≈6  ≈2  ≈2  ≈
9  ≈8  ≈4  ≈4  ≈7  ≈9  ≈11  ≈4  ≈6  ≈
6  ≈11  ≈1  ≈5  ≈8  ≈7  ≈5  ≈10  ≈5  ≈
10    ≈6      ≈6      ≈10   ▼6  ≈6  ≈3  ≈9  ≈9  ≈
3  ≈2  ≈10  ≈6  ≈9  ≈4  ≈4  ≈5  ≈4  ≈
8      ≈3      ≈9      ≈9     ▼10  ≈2  ≈10  ≈8  ≈10  ≈
7  ≈9  ≈3  ≈3  ≈4  ≈8  ≈1  ≈3  ≈3  ≈
11    ≈10    ≈2      ≈11   ▼11    ≈1     ▲8      ≈11   ▼11    ≈

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها
مقطع ابتدائیشامل پیش دبستانی و استثنائی, همه مقاطع

شاخص ها
مقطع ابتدائیشامل پیش دبستانی و استثنائی, همه مقاطع

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد

خلخال 
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد

خلخال 
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

تعداد دانش 
تعداد دانش تعداد کالستعداد معلمآموز

متوسطه تعداد کالستعداد معلمآموز
نظری

فنی و حرفه 
کار و دانشای

53,6762,8432,52443,8693,0992,29528,8356,9908,044
26,7761,0371,05522,9631,2961,04315,7093,9703,284
1,2287466737594244875214
1,861140961,56012684955105500
6,5453182955,4153202703,2608511,304
3,3951991802,7812511871,783644354
735554544553282080237
8435650583353033579169
6,1545163824,7874902933,253696838
2,9162201662,4332301671,574218641
2,4501551311,619167108949264406
773735854672433618897

تعداد دانش 
تعداد دانش تعداد کالستعداد معلمآموز

متوسطه تعداد کالستعداد معلمآموز
نظری

فنی و حرفه 
کار و دانشای

100100100100100100100100100/0
49/936/541/852/341/845/454/556/840/8
2/32/62/61/71/91/81/61/12/7
3/54/93/83/64/13/73/31/56/2
12/211/211/712/310/311/811/312/216/2
6/37/07/16/38/18/16/29/24/4
1/41/91/81/01/71/20/70/02/9
1/62/02/01/31/11/31/21/12/1
11/518/115/110/915/812/811/310/010/4
5/47/76/65/57/47/35/53/18/0
4/65/55/23/75/44/73/33/85/0
1/42/62/31/22/31/91/31/31/2

متوسطه دوره اول

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

دانش آموزان دوره دوم متوسطه برحسب شاخهمتوسطه دوره دوم

ادامه - (97-98سال تحصیلی )آموزش 
اقالم اماری

دانش آموزان دوره دوم متوسطه برحسب شاخهمتوسطه دوره اول متوسطه دوره دوم

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد

خلخال 
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد

خلخال 
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان
سهم دانش 

آموزان 
متوسطه دوره 

اول از کل 
(درصد)

نسبت دانش 
آموز به معلم

نسبت دانش 
آموز به کالس

سهم دانش 
آموزان 

متوسطه دوره 
دوم از کل 

(درصد)

نسبت دانش 
آموز به معلم

نسبت دانش 
آموز به کالس

درصد دانش 
آموزان 

متوسطه نظری

درصد دانش 
آموزان فنی و 

حرفه ای

درصد دانش 
آموزان کار و 

دانش

21/618/921/317/714/219/165/715/918/3
22/025/825/418/817/722/068/417/314/3
20/516/618/612/312/517/560/810/229/0
19/313/319/416/112/418/661/26/732/1
20/320/622/216/816/920/160/215/724/1
23/617/118/919/311/114/964/123/212/7
21/713/416/313/28/415/946/70/053/3
23/715/116/916/416/719/457/513/629/0
21/111/916/116/49/816/368/014/517/5
21/213/317/617/710/614/664/79/026/3
21/815/818/714/49/715/058/616/325/1
23/310/613/316/57/612/766/116/117/8

سهم دانش 
آموزان 

متوسطه دوره 
اول از کل 

(درصد)

نسبت دانش 
آموز به معلم

نسبت دانش 
آموز به کالس

سهم دانش 
آموزان 

متوسطه دوره 
دوم از کل 

(درصد)

نسبت دانش 
آموز به معلم

نسبت دانش 
آموز به کالس

درصد دانش 
آموزان 

متوسطه نظری

درصد دانش 
آموزان فنی و 

حرفه ای

درصد دانش 
آموزان کار و 

دانش

4  ≈1  ≈1  ≈2  ≈1  ≈1  ≈1  ≈2  ≈10    ≈
9      ≈4      ≈6      ≈11    ≈4      ≈5      ≈7      ≈8      ≈3     ▲
11    ≈8      ≈3      ≈8      ≈5      ≈4      ≈6      ≈10   ▼2     ▲
10  ≈2  ≈2  ≈4  ≈2  ≈2  ≈8  ≈5  ≈7      ≈
2  ≈3  ≈4  ≈1  ≈6  ≈9  ≈5  ≈1  ≈11    ≈
6      ≈7      ≈9      ≈10    ≈10    ≈7      ≈11    ≈11   ▼1     ▲
1      ≈6      ≈8      ≈7      ≈3      ≈3      ≈10    ≈7      ≈4     ▲
8  ≈10  ≈10  ≈6  ≈8  ≈6  ≈2  ≈6  ≈9  ≈
7  ≈9  ≈7  ≈3  ≈7  ≈10  ≈4  ≈9  ≈5  ≈
5  ≈5  ≈5  ≈9  ≈9  ≈8  ≈9  ≈3  ≈6  ≈
3  ≈11    ≈11    ≈5  ≈11    ≈11    ≈3  ≈4  ≈8  ≈

متوسطه دوره دوم

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها
دانش آموزان دوره دوم متوسطه برحسب شاخهمتوسطه دوره اول

متوسطه دوره دوم

شاخص ها
دانش آموزان دوره دوم متوسطه برحسب شاخهمتوسطه دوره اول

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

فوق )کاردانی جمع کل
(دیپلم

کارشناسی 
(لیسانس)

کارشناسی 
فوق )ارشد 

و  (لیسانس
دکتری

فوق )کاردانی جمع کل
(دیپلم

کارشناسی 
(لیسانس)

کارشناسی 
فوق )ارشد

و  (لیسانس
دکتری

1,32647,2046,80131,0689,33510,0892,3655,8521,872
96433,5754,09521,2108,2707,1961,7174,1001,379

01888510300000
1989419862967195531393
833,1948862,049259701158407136
1112,4033471,773283727199411117
37832685150671660
020602060390390

532,4163661,916134232461824
662,1445521,273319748180335233
228670867012891190
553445273562540

فوق )کاردانی جمع کل
(دیپلم

کارشناسی 
(لیسانس)

کارشناسی 
فوق )ارشد 

و  (لیسانس
دکتری

فوق )کاردانی جمع کل
(دیپلم

کارشناسی 
(لیسانس)

کارشناسی 
فوق )ارشد

و  (لیسانس
دکتری

100100100100100100100100/0100/0
72/771/160/268/388/671/372/670/173/7
0/00/41/20/30/00/00/00/00/0
1/41/92/92/00/71/92/22/40/2
6/36/813/06/62/86/96/77/07/3
8/45/15/15/73/07/28/47/06/3
0/21/73/91/70/00/70/01/10/0
0/00/40/00/70/00/40/00/70/0
4/05/15/46/21/42/31/93/10/2
5/04/58/14/13/47/47/65/712/4
1/71/80/02/80/01/30/42/00/0
0/41/10/11/70/00/60/10/90/0

آموزشگران 
دانشگاهی تمام 
وقت موسسات 
آموزش عالی

 دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی

ادامه - (97-98سال تحصیلی )آموزش 
اقالم اماری

آموزشگران 
دانشگاهی تمام 
وقت موسسات 
آموزش عالی

فارغ التحصیالن دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
فارغ التحصیالن دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 



55
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

3636/814/465/819/821/434/818/820/1
34/853/212/263/224/621/441/919/316/7

-5/345/254/80/00/00/00/0-
47/117/922/170/47/521/826/822/14/5
38/522/127/764/28/121/917/819/952/5
21/628/814/473/811/830/357/323/241/3
261/043/234/265/80/08/60/412/8-

-10/30/0100/00/018/9-18/9-
45/616/215/179/35/59/612/69/53/0
32/529/525/759/414/934/932/626/373/0
39/414/40/0100/00/014/8-13/7-
106/827/70/798/70/610/550/010/20/0

7      ≈1      ≈8      ≈9      ≈1      ≈5      ≈3      ≈5      ≈4      ≈
-11   ▼1     ▲11    ≈8     ▼11   ▼9     ▼11   ▼-
3      ≈7     ▼5     ▲6      ≈5     ▼4      ≈5      ≈3      ≈5     ▼
6      ≈6      ≈3     ▲8      ≈4     ▼3      ≈6      ≈4      ≈2     ▲
9      ≈4      ≈7      ≈5      ≈3      ≈2      ≈1     ▲2      ≈3     ▲
1     ▲2      ≈2     ▲7      ≈8     ▼10   ▼8     ▼8      ≈-

-10   ▼10   ▼1     ▲8     ▼6      ≈-6      ≈-
4      ≈8     ▼6      ≈4      ≈6     ▼9     ▼7     ▼10    ≈6     ▼
8      ≈3      ≈4     ▲10    ≈2      ≈1     ▲4      ≈1      ≈1     ▲
5      ≈9     ▼10   ▼1     ▲8     ▼7      ≈-7      ≈-
2     ▲5      ≈9     ▼3      ≈7     ▼8     ▼2      ≈9      ≈7     ▼

نسبت فارغ 
التحصیالن به 

- دانشجویان 
کارشناسی 

(درصد)ارشد 

سهم 
دانشجویان 

مقطع 
کارشناسی  از 

کل 
دانشجویان 

(درصد)

سهم 
دانشجویان 

مقطع 
کارشناسی 
ارشد از کل 
دانشجویان 

(درصد)

نسبت فارغ 
التحصیالن به 

کل 
دانشجویان 

(درصد)

نسبت فارغ 
التحصیالن به 

- دانشجویان 
کاردانی 

(درصد)

سهم 
دانشجویان 

مقطع کاردانی 
از کل 

دانشجویان 
(درصد)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

نسبت 
دانشجوبه 
آموزشگر

تعداد 
دانشجو به 

ازای هر هزار 
نفر

سهم 
دانشجویان 

مقطع کاردانی 
از کل 

دانشجویان 
(درصد)

نسبت فارغ 
التحصیالن به 

- دانشجویان 
کارشناسی 

(درصد)ارشد 

نسبت فارغ 
التحصیالن به 

- دانشجویان 
کارشناسی 

(درصد)

سهم 
دانشجویان 

مقطع 
کارشناسی  از 

کل 
دانشجویان 

(درصد)

نسبت 
دانشجوبه 
آموزشگر

تعداد 
دانشجو به 

ازای هر هزار 
نفر

شاخص ها
سهم 

دانشجویان 
مقطع 

کارشناسی 
ارشد از کل 
دانشجویان 

(درصد)

نسبت فارغ 
التحصیالن به 

کل 
دانشجویان 

(درصد)

نسبت فارغ 
التحصیالن به 

- دانشجویان 
کاردانی 

(درصد)

نسبت فارغ 
التحصیالن به 

- دانشجویان 
کارشناسی 

(درصد)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

تعداد موارد 
مراجعه 

(ویزیت شده)
موارد بستری

182,5912,240134105522562,136,909154,862
91,6911,50932507815927,530102,569
000000000
153578432570,7942,389
33402171516577543,95319,025
1134141185605205,2529,699
0004215200
158326235341,708174
11551522413977170,30315,567
197103146795115,0765,183
163298541562,293256
0005228200

تعداد موارد 
مراجعه 

(ویزیت شده)
موارد بستری

100100100100100100100100100
50/065/367/423/947/614/926/843/466/2
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0
5/62/02/56/03/86/18/93/31/5
16/713/19/711/215/210/912/525/512/3
5/65/26/313/44/811/58/99/66/3
0/00/00/03/01/92/93/60/00/0
5/62/21/44/51/96/75/42/00/1
5/66/06/817/912/418/612/58/010/1
5/63/74/610/45/715/18/95/43/3
5/62/41/36/04/87/98/92/90/2
0/00/00/03/71/95/43/60/00/0

 فعالیت موسسات درمانی

 فعالیت موسسات درمانی

تعداد مراکز 
خدمات جامع 

سالمت

تعداد تخت 
ثابت  

بیمارستانی

تعداد تخت 
های فعال 
بخش های 
بیمارستانی

تعداد 
بیمارستان

تعداد 
بیمارستان

تعداد تخت 
ثابت  

بیمارستانی

تعداد تخت 
های فعال 
بخش های 
بیمارستانی

تعداد مراکز 
خدمات جامع 

سالمت

تعداد پایگاه 
بهداشت

تعداد خانه 
های 

بهداشت 
فعال

          (1398سال )بهداشت ودرمان 

تعداد پایگاه 
های اورژانس 

پیش 
بیمارستانی

اقالم اماری

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد خانه 
های 

بهداشت 
فعال

تعداد پایگاه 
های اورژانس 

پیش 
بیمارستانی

تعداد پایگاه 
بهداشت

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

1/4201/886/510/48/2137/04/47/2
1/4267/989/25/17/9109/02/411/1
0/00/0-0/00/00/00/0-
2/0106/1107/516/08/0121/810/03/4
2/1235/363/810/411/1131/54/83/5
1/2160/7105/221/66/0164/86/04/7
0/00/0-22/011/0124/811/0-
5/0290/755/230/110/0270/715/00/4
0/7104/198/116/18/7152/54/79/1
1/4133/5106/219/38/3192/36/94/5
1/7104/846/013/38/3123/98/30/4
0/00/0-25/910/4221/910/4-

5      ≈2      ≈5      ≈10   ▼9      ≈10    ≈10    ≈1     ▲

9     ▼9     ▼-11   ▼11   ▼11   ▼11   ▼-
3      ≈6      ≈1      ≈7     ▲8      ≈9      ≈4     ▲6     ▼

2      ≈3      ≈6      ≈9      ≈1      ≈6      ≈8      ≈5     ▼

7      ≈4      ≈3      ≈4     ▲10    ≈4      ≈7      ≈3      ≈

9     ▼9     ▼-3     ▲2      ≈7      ≈2     ▲-
1     ▲1      ≈7      ≈1     ▲4      ≈1     ▲1     ▲7     ▼

8     ▼8      ≈4      ≈6     ▲5      ≈5      ≈9      ≈2      ≈

6      ≈5      ≈2      ≈5     ▲7      ≈3      ≈6     ▲4      ≈

4      ≈7      ≈8      ≈8      ≈6      ≈8      ≈5     ▲8     ▼

9     ▼9     ▼-2     ▲3      ≈2     ▲3     ▲-

تعداد خانه های 
بهداشت فعال به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر جمعیت 
روستائی

تعداد پایگاه 
های اورژانس 

پیش 
بیمارستانی  به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر 
جمعیت

تعداد 
بیمارستان به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد خانه های 
بهداشت فعال به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر جمعیت 
روستائی

تعداد پایگاه 
های اورژانس 

پیش 
بیمارستانی  به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر 
جمعیت

تعداد پایگاه 
بهداشت به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر 
جمعیت

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

نسبت تعداد 
تخت های 

فعال به تخت 
(درصد)ثابت 

درصد 
بیماران 

بستری شده 
از کل موارد 

مراجعه

تعداد 
بیمارستان به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد تخت 
ثابت  

بیمارستانی 
به ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد مراکز 
خدمات جامع 

سالمت به ازای 
هر یکصد هزار 

نفر

درصد 
بیماران 

بستری شده 
از کل موارد 

مراجعه

تعداد تخت 
ثابت  

بیمارستانی 
به ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

نسبت تعداد 
تخت های 

فعال به تخت 
(درصد)ثابت 

تعداد مراکز 
خدمات جامع 

سالمت به ازای 
هر یکصد هزار 

نفر

تعداد پایگاه 
بهداشت به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر 
جمعیت

شاخص ها

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت



58
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

تعداد کل 
پیراپزشکانپزشکان

 )سایر کارکنان
اعم از کارکنان 

پشتیبانی ، 
(...خدماتی و 

پزشک 
دکترای علوم دندانپزشکعمومی

داروسازآزمایشگاهی
پزشک 

متخصص و 
فوق تخصص

دکترای 
تخصصی

8075,3091,88930957333303102
4262,7331,0071331912615790

000000000
30202721650180
7855712828602420
7034136521411349
1479161010030
18160341220040
8156812040711311
443436519501172
32227462070140
1499361010030

تعداد کل 
پیراپزشکانپزشکان

 )سایر کارکنان
اعم از کارکنان 

پشتیبانی ، 
(...خدماتی و 

پزشک 
دکترای علوم دندانپزشکعمومی

داروسازآزمایشگاهی
پزشک 

متخصص و 
فوق تخصص

دکترای 
تخصصی

100100100100100100100100100
52/851/553/343/033/333/378/851/888/2
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0
3/73/83/85/28/80/03/02/60/0
9/710/56/89/110/50/06/113/90/0
8/76/419/36/87/033/33/011/28/8
1/71/50/83/21/80/00/01/00/0
2/23/01/83/93/50/00/01/30/0
10/010/76/412/912/333/33/010/21/0
5/56/53/46/18/80/03/05/62/0
4/04/32/46/512/30/03/01/30/0
1/71/91/93/21/80/00/01/00/0

تعداد پزشکان شاغل در  دانشگاه علوم پزشکی  بر حسب رشته و نوع تخصصکارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی

تعداد پزشکان شاغل در  دانشگاه علوم پزشکی  بر حسب رشته و نوع تخصص کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

ادامه           - (1398سال )بهداشت ودرمان 
اقالم اماری

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 



59
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

62/9413/524/14/40/22/623/67/9
67/5433/121/13/00/24/124/914/3
0/00/00/00/00/00/00/00/0
60/1404/632/010/00/02/016/00/0
54/0385/519/44/20/01/429/10/0
84/0409/125/24/81/21/240/810/8
77/2435/455/15/50/00/016/50/0
90/2801/960/110/00/00/020/00/0
54/4381/526/94/70/70/720/80/7
60/6472/226/26/90/01/423/42/8
53/2377/533/311/60/01/76/70/0
72/5512/751/85/20/00/015/50/0

5      ≈5      ≈9      ≈10    ≈3      ≈1     ▲3      ≈1     ▲
11   ▼11   ▼11   ▼11   ▼4     ▼8     ▼11   ▼5     ▼
7      ≈7      ≈5      ≈3     ▲4     ▼2      ≈8      ≈5     ▼
9      ≈8      ≈10    ≈9      ≈4     ▼4      ≈2      ≈5     ▼
2      ≈6      ≈8      ≈7      ≈1     ▲6     ▼1     ▲2      ≈
3      ≈4      ≈2     ▲5      ≈4     ▼8     ▼7      ≈5     ▼
1      ≈1     ▲1     ▲2     ▲4     ▼8     ▼6      ≈5     ▼
8      ≈9      ≈6      ≈8      ≈2     ▲7     ▼5      ≈4     ▼
6      ≈3      ≈7      ≈4     ▲4     ▼5      ≈4      ≈3     ▼
10    ≈10    ≈4      ≈1     ▲4     ▼3      ≈10   ▼5     ▼
4      ≈2      ≈3     ▲6      ≈4     ▼8     ▼9      ≈5     ▼

شاخص ها

تعدادپزشک 
به ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد 
پیراپزشک به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد پزشک 
عمومی به ازای 
هر یکصد هزار 

نفر

تعداد 
دندانپزشک 
به ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد دکترای 
علوم 

آزمایشگاهی به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعداد دکترای 
تخصصی به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد پزشک 
عمومی به ازای 
هر یکصد هزار 

نفر

تعداد 
دندانپزشک 
به ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد دکترای 
علوم 

آزمایشگاهی به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعداد پزشک 
متخصص به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد 
داروساز به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

تعدادپزشک 
به ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد 
پیراپزشک به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد 
داروساز به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد پزشک 
متخصص به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد دکترای 
تخصصی به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت



60
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

تعداد کل 
پیرا پزشکان

پرستار حرفه 
ای 

کارشناس و )
(باالتر

پرستار 
(کاردان)

کاردان یا 
تکنیسین 
اتاق عمل

کاردان یا 
تکنیسین 
بیهوشی

سایر مامابهورزبهیار
پیراپزشکان

5,3091,85331821391668314891,658
2,7331,153210587125138226897

000000000
202380571532276
55719802618710251155
34115101059944626
7913000023736
160240523531360
568155118121515245182
34372011841173596
227390102643289
99100100351241

تعداد کل 
پیرا پزشکان

پرستار حرفه 
ای 

کارشناس و )
(باالتر

پرستار 
(کاردان)

کاردان یا 
تکنیسین 
اتاق عمل

کاردان یا 
تکنیسین 
بیهوشی

سایر مامابهورزبهیار
پیراپزشکان

100100100100100100100100100
51/562/266/757/762/675/316/646/254/1
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0
3/82/10/02/75/00/66/44/54/6
10/510/70/014/312/94/212/310/49/3
6/48/10/05/53/65/411/39/41/6
1/50/70/00/00/00/02/81/42/2
3/01/30/02/71/41/86/42/73/6
10/78/433/39/98/69/018/39/211/0
6/53/90/06/05/82/414/17/25/8
4/32/10/00/50/01/27/76/55/4
1/90/50/00/50/00/04/22/52/5

 تعداد پیراپزشکان شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی  بر حسب رشته و نوع تخصص

ادامه           - (1398سال )بهداشت ودرمان 
اقالم اماری

 تعداد پیراپزشکان شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی  بر حسب رشته و نوع تخصص

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 



61
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

413/5144/30/214/210/812/964/738/1129/2
433/1182/70/316/613/819/821/935/8142/1

0/00/00/00/00/00/00/00/00/0
404/676/10/010/014/02/0106/144/1152/2
385/5137/00/018/012/54/870/635/3107/3
409/1181/10/012/06/010/8112/855/231/2
435/471/70/00/00/00/0126/838/6198/4
801/9120/30/025/110/015/0265/665/2300/7
381/5104/10/712/18/110/1102/130/2122/2
472/299/10/015/111/05/5161/148/2132/2
377/564/90/01/70/03/3106/453/2148/0
512/751/80/05/20/00/0181/362/1212/3

5      ≈1      ≈2      ≈3      ≈2      ≈1     ▲10   ▼8      ≈6      ≈
11   ▼11   ▼3     ▼10   ▼8     ▼9     ▼11   ▼11   ▼11   ▼
7      ≈7      ≈3     ▼7      ≈1      ≈8     ▼7     ▲6      ≈4      ≈
8      ≈3      ≈3     ▼2      ≈3      ≈6     ▼9      ≈9      ≈9      ≈
6      ≈2      ≈3     ▼6      ≈7      ≈3      ≈5     ▲3      ≈10   ▼
4      ≈8     ▼3     ▼10   ▼8     ▼9     ▼4     ▲7      ≈3     ▲
1     ▲4      ≈3     ▼1     ▲5      ≈2      ≈1     ▲1     ▲1     ▲
9      ≈5      ≈1     ▲5      ≈6      ≈4      ≈8     ▲10    ≈8      ≈
3      ≈6      ≈3     ▼4      ≈4      ≈5     ▼3     ▲5      ≈7      ≈
10    ≈9     ▼3     ▼9     ▼8     ▼7     ▼6     ▲4      ≈5      ≈
2      ≈10   ▼3     ▼8     ▼8     ▼9     ▼2     ▲2     ▲2     ▲

تعداد سایر 
پیراپزشکان به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعداد سایر 
پیراپزشکان به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعداد 
تکنیسین 
بیهوشی به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر

تعداد بهیار به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعداد بهورز 
به ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد پرستار 
کاردان به ازای 
هر یکصد هزار 

نفر

تعداد ماما به 
ازای هر 

یکصد هزار 
نفر

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

تعداد 
تکنیسین 
بیهوشی به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر

تعداد 
پیراپزشکان 
به ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد پرستار 
حرفه ای به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر

تعداد ماما به 
ازای هر 

یکصد هزار 
نفر

تعداد بهیار به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعداد بهورز 
به ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد 
تکنیسین اتاق 
عمل به ازای 

هر یکصد هزار 
نفر

شاخص ها

تعداد 
پیراپزشکان 
به ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد پرستار 
حرفه ای به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر

تعداد پرستار 
کاردان به ازای 
هر یکصد هزار 

نفر

تعداد 
تکنیسین اتاق 
عمل به ازای 

هر یکصد هزار 
نفر

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت



62
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

موارد بازدید 
شده

کارت معاینه 
بهداشتی 
صادر شده

اخطار 
بهداشتی 
صادر شده

معرفی 
متخلفین به 

دادگاه

اماکن تعطیل 
شده

تعداد اماکن 
بهسازی شده 

شهری

تعداد اماکن 
بهسازی شده 

روستایی

تعداد شاغالن 
بخش 

دامپزشکی 
دولتی

تعداد 
داروخانه 

دامپزشکی

111,0119,4603,1906051,250246617473
30,91806774334457809031

000000012
5,28070653011821064
12,6191,6809951910148
8,8931,1132,223293475082
8,01176420463752041
3,21444321607182

25,6842,9744531262011513
5,878490496071107
7,4031,035171733543101
3,11125534201082

موارد بازدید 
شده

کارت معاینه 
بهداشتی 
صادر شده

اخطار 
بهداشتی 
صادر شده

معرفی 
متخلفین به 

دادگاه

اماکن تعطیل 
شده

تعداد اماکن 
بهسازی شده 

شهری

تعداد اماکن 
بهسازی شده 

روستایی

تعداد شاغالن 
بخش 

دامپزشکی 
دولتی

تعداد 
داروخانه 

دامپزشکی

100100100100100100100100100
27/90/021/271/635/631/70/051/742/5
0/00/00/00/00/00/00/00/62/7
4/87/50/25/09/48/50/03/45/5
11/417/83/10/81/50/40/08/011/0
8/011/869/74/82/730/50/04/62/7
7/28/10/67/63/021/10/02/31/4
2/94/70/71/00/02/816/74/62/7
23/131/41/45/121/00/016/78/617/8
5/35/21/51/00/02/816/75/79/6
6/710/90/52/826/81/650/05/71/4
2/82/71/10/30/00/40/04/62/7

ادامه           - (1398سال )بهداشت ودرمان 
اقالم اماری

دامپزشکیفعالیت های عمده بهداشت محیط در زمینه بازدید از مکان های تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی

دامپزشکیفعالیت های عمده بهداشت محیط در زمینه بازدید از مکان های تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 



63
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

8/52/90/51/10/20/045/719/2
0/02/21/41/40/30/0125/843/3

------3/67/1
13/40/10/62/20/40/022/815/2
13/30/80/00/20/00/032/318/5
12/525/00/30/40/80/022/05/5
9/50/20/60/50/60/033/38/3
13/80/70/20/00/20/061/915/5
11/60/20/11/00/00/023/620/4
8/30/80/10/00/10/024/317/0
14/00/20/24/50/10/030/23/0
8/21/10/10/00/00/063/415/9

10   ▼2      ≈1     ▲3      ≈4      ≈5     ▼1     ▲1     ▲
------11   ▼9     ▼
3     ▲10   ▼3      ≈2     ▲3     ▲5     ▼9      ≈7      ≈
4     ▲5     ▼10   ▼7     ▼9     ▼5     ▼5      ≈3      ≈
5      ≈1     ▲4      ≈6     ▼1     ▲5     ▼10   ▼10   ▼
7      ≈7     ▼2      ≈5     ▼2     ▲5     ▼4      ≈8     ▼
2     ▲6     ▼6     ▼8     ▼5      ≈2     ▲3      ≈6      ≈
6      ≈9     ▼7     ▼4      ≈10   ▼4      ≈8      ≈2      ≈
8      ≈4     ▼8     ▼8     ▼6      ≈3     ▲7      ≈4      ≈
1     ▲8     ▼5     ▼1     ▲7     ▼1     ▲6      ≈11   ▼
9      ≈3     ▼9     ▼8     ▼8     ▼5     ▼2      ≈5      ≈

درصد اماکن 
بهسازی شده 

روستایی از کل 
موارد بازدید 

شده

تعداد شاغالن 
بخش 

دامپزشکی به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر 
جمعیت 
روستائی

تعداد داروخانه 
دامپزشکی به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر 
جمعیت 
روستائی

درصد اماکن 
بهسازی شده 

روستایی از کل 
موارد بازدید 

شده

تعداد شاغالن 
بخش 

دامپزشکی به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر 
جمعیت 
روستائی

تعداد داروخانه 
دامپزشکی به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر 
جمعیت 
روستائی

درصد اماکن 
تعطیل شده 
از کل موارد 
بازدید شده

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

شاخص ها

درصد اماکن 
بهسازی شده 
شهری از کل 
موارد بازدید 

شده

درصد کارت 
معاینه 

بهداشتی صادر 
شده از تعداد 
موارد بازدید 

شده

درصد اخطار 
بهداشتی صادر 
شده از تعداد 
موارد بازدید 

شده

درصد 
متخلفین 

معرفی شده به 
دادگاه از تعداد 
موارد بازدید 

شده

درصد اماکن 
تعطیل شده 
از کل موارد 
بازدید شده

درصد اماکن 
بهسازی شده 
شهری از کل 
موارد بازدید 

شده

درصد کارت 
معاینه 

بهداشتی صادر 
شده از تعداد 
موارد بازدید 

شده

درصد اخطار 
بهداشتی صادر 
شده از تعداد 
موارد بازدید 

شده

درصد 
متخلفین 

معرفی شده به 
دادگاه از تعداد 
موارد بازدید 

شده

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت



64
شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

گنجایش 
تعداد )

(صندلی

تعداد 
تماشاگر

گنجایش 
سالنهای 
نمایش 

(صندلی)

تعداد برنامه 
تئاتر

تعداد برنامه 
موسیقی

تعداد اجرای 
تئاتر

تعداد اجرای 
موسیقی

تعداد 
تماشاگر تئاتر

تعداد تماشاگر 
موسیقی

3,03937,8923,570964958422493,83589,600
1,13137,2751,150663242216761,48566,800

00120000000
00300512524,500800

4500300924079,7002,800
3710300502505,1500

0001735365,30014,400
00100000000

8335833006620104,2004,000
25434650411723,500800

00200000000
00150000000

گنجایش 
تعداد )

(صندلی

تعداد 
تماشاگر

گنجایش 
سالنهای 
نمایش 

(صندلی)

تعداد برنامه 
تئاتر

تعداد برنامه 
موسیقی

تعداد اجرای 
تئاتر

تعداد اجرای 
موسیقی

تعداد 
تماشاگر تئاتر

تعداد تماشاگر 
موسیقی

100100100100100100100100100
37/298/432/268/865/372/374/665/574/6
0/00/03/40/00/00/00/00/00/0
0/00/08/45/22/04/30/94/80/9

14/80/08/49/44/16/83/110/33/1
12/20/08/45/20/04/30/05/50/0
0/00/00/01/014/36/016/15/616/1
0/00/02/80/00/00/00/00/00/0

27/41/58/46/312/23/44/54/54/5
8/40/118/24/22/02/90/93/70/9
0/00/05/60/00/00/00/00/00/0
0/00/04/20/00/00/00/00/00/0

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

          (1398سال )فرهنگ و گردشگری 
اقالم اماری

فعالیت سالن های وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و برنامه های اجرا شدهسینما

فعالیت سالن های وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و برنامه های اجرا شده سینما

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان
گنجایش 

سالنهای نمایش 
به ازای هزار نفر 

(صندلی)

تعداد برنامه 
تئاتر به ازای 

هزار نفر

تعداد برنامه 
موسیقی به ازای 
هر یکصد هزار 

نفر

متوسط تعداد 
اجرای تئاتر به 
ازای هر برنامه

متوسط تعداد 
اجرای موسیقی به 

ازای هر برنامه

متوسط تعداد 
تماشاگر در هر 

(تئاتر)اجرا 

متوسط تعداد 
تماشاگر در هر 

(موسیقی)اجرا 

2/429/52/80/13/86/14/6161400
1/859/11/80/15/16/45/2146400
0/00/03/40/00/0----
0/00/06/00/12/05/02/0180400
3/10/02/10/11/44/43/5243400
4/50/03/60/10/05/0-206-
0/00/00/00/138/635/05/1151400
0/00/05/00/00/0----
5/63/92/00/04/03/31/7210400
3/50/58/90/11/44/32/0206400
0/00/03/30/00/0----
0/00/07/80/00/0----

گنجایش 
سالنهای نمایش 
به ازای هزار نفر 

(صندلی)

تعداد برنامه 
تئاتر به ازای 

هزار نفر

تعداد برنامه 
موسیقی به ازای 
هر یکصد هزار 

نفر

متوسط تعداد 
اجرای تئاتر به 
ازای هر برنامه

متوسط تعداد 
اجرای موسیقی به 

ازای هر برنامه

متوسط تعداد 
تماشاگر در هر 

(تئاتر)اجرا 

متوسط تعداد 
تماشاگر در هر 

(موسیقی)اجرا 

5      ≈1     ▲10    ≈1      ≈2      ≈2      ≈1      ≈7      ≈1      ≈
6     ▼4     ▼6      ≈8     ▼7     ▼----
6     ▼4     ▼3     ▲2      ≈4      ≈3      ≈4     ▼5      ≈1      ≈
4      ≈4     ▼8      ≈3      ≈5     ▼5      ≈3      ≈1     ▲1      ≈
2     ▲4     ▼5      ≈4      ≈7     ▼3      ≈-3      ≈-
6     ▼4     ▼11   ▼5      ≈1     ▲1     ▲2      ≈6      ≈1      ≈
6     ▼4     ▼4     ▲8     ▼7     ▼----
1     ▲2     ▼9      ≈7      ≈3      ≈7      ≈6     ▼2      ≈1      ≈
3      ≈3     ▼1     ▲6      ≈6     ▼6      ≈4     ▼4      ≈1      ≈
6     ▼4     ▼7      ≈8     ▼7     ▼----
6     ▼4     ▼2     ▲8     ▼7     ▼----

 سالن های وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و برنامه های اجرا شده

گنجایش 
سالن سینما  
به ازای هزار 

(صندلی)نفر 

تعداد 
تماشاگر به 

ازای هزار نفر

شاخص ها

گنجایش 
سالن سینما  
به ازای هزار 

(صندلی)نفر 

تعداد 
تماشاگر به 

ازای هزار نفر

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها
 سالن های وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و برنامه های اجرا شده

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

تعداد 
کتابخانه

تعدادکتاب 
(جلد)موحود 

تعداد اعضا 
(نفر)

تعداد موارد 
عتبات عالیاتحج عمرهحج تمتعحمع زائرانمراجعه

1621131,138,74475,1071,706,19734,200680033,520
9732412,68229,071691,73422,535379022,156
0426,1852,47834,56321720215
2875,2395,014116,077201260175
2913109,1898,484162,3233,4908003,410
911125,3065,768131,2942,2331802,215
0217,33076426,415370140356
1661,0992,56590,795872085

1516124,64811,644243,8884,07210303,969
6859,5313,22861,464464410423
3880,9834,22694,13134940345
0546,5521,86553,513182110171

تعداد 
کتابخانه

تعدادکتاب 
(جلد)موحود 

تعداد اعضا 
(نفر)

تعداد موارد 
عتبات عالیاتحج عمرهحج تمتعحمع زائرانمراجعه

1001001001001001001000100
59/928/336/238/740/565/955/7-66/1
0/03/52/33/32/00/60/3-0/6
1/27/16/66/76/80/63/8-0/5

17/911/59/611/39/510/211/8-10/2
5/69/711/07/77/76/52/6-6/6
0/01/81/51/01/51/12/1-1/1
0/65/35/43/45/30/30/3-0/3
9/314/210/915/514/311/915/1-11/8
3/77/15/24/33/61/46/0-1/3
1/97/17/15/65/51/00/6-1/0
0/04/44/12/53/10/51/6-0/5

تعداد زائران حج تمتع ، عمره مفرده و عتبات عالیات(عمومی و کانون پرورش فکری)کتابخانه ها 

ادامه           -(1398سال )فرهنگ و گردشگری 
اقالم اماری

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد چاپخانه 
های تحت 

نظارت اداره 
کل فرهنگ و 

ارشاد

تعداد چاپخانه 
های تحت 

نظارت اداره 
کل فرهنگ و 

ارشاد

تعداد زائران حج تمتع ، عمره مفرده و عتبات عالیات(عمومی و کانون پرورش فکری)کتابخانه ها 

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

12/68/80/95/91509926/62/00/098/0
15/45/10/74/62161735/71/70/098/3
0/011/20/76/986416/10/90/099/1
4/016/01/510/0145104/012/90/087/1
20/19/00/85/91248624/22/30/097/7
10/813/21/56/91193626/80/80/099/2
0/011/01/04/21320820/43/80/096/2
5/030/13/112/9151334/42/30/097/7
10/110/70/87/81524327/32/50/097/5
8/311/00/84/476836/48/80/091/2
5/013/31/37/0117665/81/10/098/9
0/025/92/49/7107039/46/00/094/0

2      ≈11    ≈11    ≈9      ≈1      ≈1      ≈8      ≈1     ▲4      ≈
9     ▼6      ≈10    ≈6      ≈10    ≈8     ▼10   ▼1     ▲2      ≈
8     ▼3     ▲3     ▲2     ▲4      ≈11   ▼1     ▲1     ▲11    ≈
1     ▲10    ≈9      ≈8      ≈6      ≈4      ≈7      ≈1     ▲5      ≈
3      ≈5      ≈4     ▲7      ≈7      ≈3      ≈11   ▼1     ▲1      ≈
9     ▼7      ≈6      ≈11    ≈5      ≈5      ≈4     ▲1     ▲8      ≈
6     ▼1     ▲1     ▲1     ▲3      ≈10   ▼6      ≈1     ▲6      ≈
4      ≈9      ≈7      ≈4      ≈2      ≈2      ≈5      ≈1     ▲7      ≈
5      ≈8      ≈8      ≈10    ≈11    ≈7     ▼2     ▲1     ▲10    ≈
7     ▼4     ▲5     ▲5      ≈8      ≈9     ▼9      ≈1     ▲3      ≈
9     ▼2     ▲2     ▲3     ▲9      ≈6     ▼3     ▲1     ▲9      ≈

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها
تعداد چاپخانه 

های تحت 
نظارت فرهنگ و 
ارشاد  به ازای 
هر یکصد هزار 

نفر

تعداد 
کتابخانه  به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

سرانه کتاب 
موجود  در 

کتابخانه های 
عمومی و کانون 

(جلد)

نسبت تعداد 
اعضاء 

کتابخانه ها به 
کل جمعیت 

(درصد)

متوسط تعداد 
مراجعه یه 
ازای هر 
کتابخانه

تعداد زائران  
به ازای 

هرهزار نفر

نسبت زائران 
حج تمتع از 
کل زائران 

(درصد)

نسبت 
زائران حج 
عمره از کل 

زائران 
(درصد)

نسبت زائران 
عتبات عالیات 
از کل زائران 

(درصد)

شاخص ها
تعداد چاپخانه 

های تحت 
نظارت فرهنگ و 
ارشاد  به ازای 
هر یکصد هزار 

نفر

تعداد 
کتابخانه  به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

سرانه کتاب 
موجود  در 

کتابخانه های 
عمومی و کانون 

(جلد)

نسبت تعداد 
اعضاء 

کتابخانه ها به 
کل جمعیت 

(درصد)

متوسط تعداد 
مراجعه یه 
ازای هر 
کتابخانه

تعداد زائران  
به ازای 

هرهزار نفر

نسبت زائران 
حج تمتع از 
کل زائران 

(درصد)

نسبت 
زائران حج 
عمره از کل 

زائران 
(درصد)

نسبت زائران 
عتبات عالیات 
از کل زائران 

(درصد)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

تعداد خودرو
زباله حمل 
شده در 

تن)سال 
متر )وسعت تعداد

متر )وسعت تعداد(مربع
(مربع

1430133361,2736,835,8012393,426,654661,425,779
1966113,3084,178,2451771,525,00012309,600
1132,920222,000250,0002130,000
1286,890391,000433,000466,000
1312122,990443,00015870,000597,320
331025,185229,3129119,3347103,785
0189,26525,500355,000226,960
11411,000170,000257,0006175,884
341023,310800,89417573,2208260,830
1233,335160,9005105,00012178,000
12639,785125,350233,100557,800
1233,28589,60036,000319,600

تعداد خودرو
زباله حمل 
شده در 

تن)سال 
متر )وسعت تعداد

متر )وسعت تعداد(مربع
(مربع

100100100100100100100100100
7/130/049/631/461/174/144/518/221/7
7/13/32/30/83/20/81/53/09/1
7/16/76/01/95/71/71/06/14/6
7/110/09/034/06/56/325/47/66/8
21/410/07/57/03/43/83/510/67/3
0/03/36/02/60/41/31/63/01/9
7/13/33/03/02/50/81/79/112/3
21/413/37/56/511/77/116/712/118/3
7/16/72/30/92/42/13/118/212/5
7/16/74/511/01/80/81/07/64/1
7/16/72/30/91/31/30/24/51/4

          (1398سال )خدمات شهری 

تعداد ایستگاه 
های آتش 

نشانی

تعداد 
کشتارگاه

حمل زباله
وسعت فضای 
سبز شهری 

(مترمربع)

آرامستانپارک های عمومی
اقالم اماری

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد 
کشتارگاه

وسعت فضای 
سبز شهری 

(مترمربع)

آرامستانپارک های عمومی
تعداد ایستگاه 

های آتش 
نشانی

حمل زباله

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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شهرستان های استان در آئینه آمار، شاخص، مقایسه

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

اصالندوز
بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشکين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

1/63/314/7400826/53807/3158
0/21/611/8202731/62732/155
13/013/038/93792925/964825/91685
4/28/533/82911716/913916/9279
1/03/011/91216414/88604/996
6/46/421/3536519/225414/9221
0/016/3130/71513449/089832/7440

14/214/257/015672428/581285/42505
3/54/711/7273919/96729/4306
3/26/39/5106515/833338/0564
3/77/422/2147257/412218/5214
14/929/944/84911344/89044/8293

10   ▼11   ▼9      ≈10    ≈6      ≈3      ≈7      ≈11   ▼11   ▼
3     ▲4     ▲4     ▲7      ≈1     ▲5      ≈5     ▲5     ▲2     ▲
5     ▲5     ▲5     ▲8      ≈3     ▲8      ≈9     ▼7     ▲7     ▲
9      ≈10    ≈8      ≈4     ▲10    ≈10    ≈2     ▲10    ≈10    ≈
4     ▲7     ▲7      ≈5      ≈8      ≈7      ≈8      ≈8     ▲8      ≈
11   ▼2     ▲1     ▲2     ▲11    ≈1     ▲1     ▲4     ▲4     ▲
2     ▲3     ▲2     ▲1     ▲2     ▲4      ≈3     ▲1     ▲1     ▲
7     ▲9      ≈10    ≈9      ≈5      ≈6      ≈4     ▲9      ≈5     ▲
8     ▲8     ▲11    ≈11   ▼7      ≈9      ≈6      ≈3     ▲3     ▲
6     ▲6     ▲6     ▲3     ▲9      ≈11   ▼10   ▼6     ▲9      ≈
1     ▲1     ▲3     ▲6      ≈4     ▲2     ▲11   ▼2     ▲6     ▲

سرانه 
مساحت 

آرامستان 
(مترمربع)

سرانه مساحت 
پارک عمومی 

(مترمربع)

سرانه فضای 
سبز شهری 

(مترمربع)

تعداد پارک 
عمومی به 
ازای هر 

یکصد هزار 
نفر

تعداد 
کشتارگاه به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

سرانه 
مساحت 

آرامستان 
(مترمربع)

تعداد 
کشتارگاه به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد ایستگاه 
های آتش نشانی 

به ازای هر 
یکصد هزار نفر

تعداد خودرو 
حمل زباله به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر

سرانه ساالنه 
زباله حمل 

شده 
(کیلوگرم)

سرانه فضای 
سبز شهری 

(مترمربع)

تعداد پارک 
عمومی به 
ازای هر 

یکصد هزار 
نفر

سرانه مساحت 
پارک عمومی 

(مترمربع)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

تعداد 
کشتارگاه به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

شاخص ها

تعداد 
کشتارگاه به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد ایستگاه 
های آتش نشانی 

به ازای هر 
یکصد هزار نفر

تعداد خودرو 
حمل زباله به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر

سرانه ساالنه 
زباله حمل 

شده 
(کیلوگرم)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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