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 جلد اول : تحليل وضعيت و ساختار

 فصل دوم : تحليل ساختار فضايي

 

 مطالعات طرح آمايش استان اردبيل

 ریاست جمهوری 
 سازمان ربانهم و بودهج کشور
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 بسمه تعالي

 
اين  گزارش بخشي از مجموعه گزارش هاي جلد اول و شامل مباحث زير   

 است:

 جلد اول : تحليل وضعيت و ساختار 

 تحليل ساختار فضايي موجود(: 2) دوم  فصل 

 

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

 ي در صفحات بعد ارايه شدا است.ها در فه ست كلب رسي
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 فهرست گزارش اهی طرح مطالعات آمايش استان اردبیل
  جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار 

  فصل اول: تحليل وضعيت استا 

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

 : زمين شناسي2پيوست  

 : ارزيابي منابع اراضي3پيوست  

 : پوش  گياهي4وست پي 

 : منابع آب سطحي و زي زميني5پيوست  

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

 قسمت دوم: تحليل نظام شه ي استا  

 قسمت سوم: تحليل نظام روستانشيني و عشاي ي استا  

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

 بخ  سوم: تحليل اقتصادي  -

 قسمت اول: تحليل ويژگي هاي اقتصادي جمعيت 

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

 : ساختار كشاورزي 2پيوست       

  : خدمات3پيوست       
  بنايي  هاي زيقسمت سوم : تحليل ويژگي    

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

 سرال  5قسمت پنجم: تحرررليل اقتصاد كال  استا  و جايرررااا آ  درسطح ملي در     

 گذشته 

 

 فصل دوم : تحليل ساختار فضايي موجود

 : توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتااا هافصل سوم 

 امنيتي در آماي  استا  –صل چهارم : مالحظات دفاعي ف 

 فصل پنجم : جمع بندي و نتيجه گي ي از مطالعات  

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

 ليل وضعيت و ساختار استا تح

وضعيت منابع طبيعي و 

 محيط زيست

وضعيت اجتماعي و 

 ف هناي

 وضعيت اقتصادي 

 –مالحظات دفاعي 

 منيتي در آماي  استا ا

تحليل ساختار فضايي 

 موجود استا 

توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي 

 هابين سكونتااا

 جمع بندي و نتيجه گي ي

تحليل نقاط قوت و ضعف ، ف صت ها و 

 (SWOT)تهديدات  

ب رسي اسناد باالدستي و ب نامه هاي 

 آماي  ملي

 آماي  استا سند 

 ب نامه ريزي و سياست گذاري

 پي  بيني و آيندا نا ي تشخيص و  تفكيك نواحي همان توسعه فضايي 
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 فهرست مطالب

 

 صفحه                  عنوان 

 1        : ساختار فضايي استان اردبيل1

 1         : مقدمه 1-1 

 4     : ساختار و ويژگيهاي محيط طبيعي استان 2-1 

 4        : مقدمه 1-2-1  

 5     : ويژگي هاي محيطي استان 2-2-1  

 5    : موقعيت، حدود و وسعت1-2-2-1   

 5     : تيپ هاي اراضي 2-2-2-1   

 6      : ارتفاع 3-2-2-1   

 6     : ويژگيهاي اقليمي 4-2-2-1   

 9      : منابع آب 5-2-2-1   

 12     : كاربري اراضي 6-2-2-1   

 13   : ناحيه بندي استان براساس ساختار محيط طبيعي3-2-1  

 14     : ناحيه يك )مغان(1-3-2-1   

 15     : ناحيه دو )جعفرآباد(2-3-2-1   

 15     : ناحيه سه )خروسلو(3-3-2-1   

 16     دره رود(: ناحيه چهار)4-3-2-1   

 11     : ناحيه پنج )صلوات(5-3-2-1   

 11     : ناحيه شش) سبالن(6-3-2-1   

 19    : ناحيه هفت ) مشگين شهر(1-3-2-1   

 21   فندقلو( -: ناحيه هشت )عنبران1-3-2-1   

 22     اردبيل (نه ): ناحيه 9-3-2-1   

 23    نير( -: ناحيه ده ) سرعين11-3-2-1   

 24     : ناحيه يازده )گيوي(11-3-2-1   

 25    خلخال(: ناحيه دوازده )12-3-2-1   

 39      : ارتباط استقرار سكونتگاههاي انساني3-1 

 39     : ساختار سكونتگاههاي شهري 1-3-1  
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 صفحه                  عنوان 
 

 41 اندازه سكونتگاه هاي شهري استان اردبيل –: رتبه 1-1-3-1   

 51  : بررسي سلسله مراتب خدمات شهري استان2-1-3-1   

 61  : عوامل موثر در شكل پذيري سكونتگاههاي روستايي2-3-1  

 63 : تحليل نحوه استقرار روستاها براساس موقعيت طبيعي1-2-3-1   

 113  رارگاههاي شهري و روستايي با نواحي : ارتباط استق3-3-1  

 113     : ناحيه يك )مغان(1-3-3-1   

 114     : ناحيه دو )جعفرآباد(2-3-3-1   

 116     : ناحيه سه )خروسلو(3-3-3-1   

 111    : ناحيه چهار ) دره رود(4-3-3-1   

 111     : ناحيه پنج ) صلوات(5-3-3-1   

 119     سبالن( : ناحيه شش )6-3-3-1   

 121    : ناحيه هفت ) مشگين شهر(1-3-3-1   

 121   فندقلو( -: ناحيه هشت ) عنبران1-3-3-1   

123     اردبيل (: ناحيه نه )9-3-3-1   

 124    سرعين( -: ناحيه ده )نير11-3-3-1   

 125     : ناحيه يازده )گيوي(11-3-3-1   

 126    ل(: ناحيه دوازده )خلخا12-3-3-1   

 131      : سطح بندي مراكز روستايي 4-1 

 131        : مقدمه 1-4-1  

 139      : روش انجام سطح بندي 2-4-1  

 142  : امكانات و خدمات موجود در نقاط روستايي استان اردبيل3-4-1  

 142  عمومي  –: امكانات و خدمات زيربنايي 1-3-4-1   

 141    ت آموزشي : امكانات و خدما2-3-4-1   

 153     : بهداشتي و درماني 3-3-4-1   

 161     : راه و ارتباطات 4-3-4-1   

 161     ورزشي –: فرهنگي 5-3-4-1   

 111     ترويجي  -: پشتيباني6-3-4-1   

 113     اقتصادي  -: تجاري1-3-4-1   

 115     : خدمات اداري 1-3-4-1   
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 صفحه                  عنوان 

 

 116     : سطوح خدمات استان اردبيل4-4-1  

 116  : سطح بندي براساس مدل مركزيت وزني1-4-4-1   

 119   : سطح بندي براساس مدل تلفيقي2-4-4-1   

 : سطح بندي خدماتي نقاط روستايي استان به تفكيك3-4-4-1   

 111      نواحي                                           

 111        : قلمروهاي فعاليت 5-1 

 111        : مقدمه 1-5-1  

 111      : فعاليت هاي كشاورزي2-5-1  

 111    : فعاليت هاي زراعي و باغي 1-2-5-1   

 119   : بهره برداري هاي با زمين آبي و ديم 2-2-5-1   

 : بهره برداريهاي داراي هريك از انواع فعاليت هاي3-2-5-1   

 192      كشاورزي                                           

 196     : قلمرو فعاليت هاي دامپروري 3-5-1  

 211     : قلمرو فعاليت هاي صنعتي 4-5-1  

 211 : پراكندگي و توزيع مراكز و قلمروهاي صنعت در استان1-4-5-1   

 212 استان : پراكندگي و توزيع كارگاههاي صنعتي فعال2-4-5-1   

 215  : شهركها، نواحي صنعتي و آالينده هاي صنعتي 3-4-5-1   

 219     : قلمرو فعاليت هاي معدني5-5-1  

 215     : قلمرو فعاليتهاي توريستي6-5-1  

 215    : اثر طبيعي ملي سبالن1-6-5-1   

 215      : غار يخگان2-6-5-1   

 215     : غار هفت خانه3-6-5-1   

 216   : سد اصالندوز )تاالب اصالندوز(4-6-5-1   

216  : منطقه حفاظت شده نئور) درياچه نئور(5-6-5-1   

 216  : منطقه حفاظت شده و شكار ممنوع آق داغ6-6-5-1   

 216    : منطقه شكار ممنوع گنديمن1-6-5-1   

 211   : منطقه شكار ممنوع درياچه شورابيل1-6-5-1   

 211     ب پته خور: تاال9-6-5-1   
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 صفحه                  عنوان 

 

 211     : آبهاي معدني 11-6-5-1   

 221     : قلمروهاي عشايري استان اردبيل1-5-1  

 221  : ويژگيهاي عمومي زيست بوم آج اشمه 1-1-5-1   

 221  : ويژگيهاي عمومي زيست بوم آقا محمدبيگلو2-1-5-1   

 221  مومي زيست بوم ارشق )مشكين(: ويژگيهاي ع3-1-5-1   

 222   : ويژگيهاي عمومي زيست بوم انجيرلو4-1-5-1   

 222  : ويژگيهاي عمومي زيست بوم جعفرآباد 5-1-5-1   

 223  جليلو –: ويژگيهاي عمومي زيست بوم فتحعلي 6-1-5-1   

 : جمع بندي قلمرو فعاليت هاي استان اردبيل با تاكيد بر نواحي1-5-1  

 225        گانه 12                             

 231   : جمع بندي و نتيجه گيري ساختار فضايي استان اردبيل6-1 

 231      : ناحيه يك )دشت مغان(1-6-1  

 233      : ناحيه دو )جعفرآباد(2-6-1  

 234      : ناحيه سه )خروسلو(3-6-1  

 235      دره رود(: ناحيه چهار)4-6-1  

 236      : ناحيه پنج )صلوات(5-6-1  

 236      : ناحيه شش) سبالن(6-6-1  

 231     : ناحيه هفت)مشگين شهر(1-6-1  

 231     فندقلو( -: ناحيه هشت) عنبران1-6-1  

 239      : ناحيه نه ) اردبيل(9-6-1  

 241     سرعين( -: ناحيه ده )نير11-6-1  

 242      وي(:ناحيه يازده )گي11-6-1  

  243      : ناحيه دوازده )خلخال(12-6-1  

 244       مشخصات و  ويژگيهاي مهم نواحي :1-1
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 ت جداولفهرس

 

 صفحه                  عنوان 

 

 6     (: مساحت طبقات ارتفاعي در استان اردبيل1-1جدول)

 13      (: كاربري اراضي در استان اردبيل1-2جدول)

 26      (: مساحت طبقات ارتفاعي در نواحي 1-3ل)جدو

 21     (: خصوصيات تيپ هاي اراضي در نواحي 1-4جدول)

 21       (: ويژگيهاي اقليمي نواحي 1-5جدول)

 29     (: منابع آب مرتبط با شبكه هاي مدرن 1-6جدول)

 31     (: منابع آب مرتبط با شبكه هاي مدرن 1-1جدول)

 31     ع آب مرتبط با بهره برداري سنتي (: مناب1-1جدول)

 32     آب مرتبط با بهره برداري سنتي (: منابع1-9جدول)

 33       (: كاربري اراضي در نواحي1-11جدول)

 41 1315و  1315، 1365(: تعداد جمعيت شهرهاي استان اردبيل طي سالهاي 1-11جدول)

 44 1315استان اردبيل در طي سال (: رتبه، جمعيت موجود و مطلوب شهرهاي 1-12جدول)

 46 1315(: رتبه، جمعيت موجود و مطلوب شهرهاي استان اردبيل در طي سال 1-13جدول)

 41 1365(: رتبه، جمعيت موجود و مطلوب شهرهاي استان اردبيل در طي سال 1-14جدول)

 53 (: مراتب برخورداري از خدمات آموزش عالي در شهرهاي استان اردبيل1-15جدول)

 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل و جمعيت ساكن1-16جدول)

 66     در آنها براساس وضعيت محيط طبيعي                 

 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي در استان اردبيل  براساس1-11جدول)

 66    تي وضعيت محيط طبيعي و به تفكيك طبقات جمعي                 

 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي در استان اردبيل براساس1-11جدول)

 61     وضعيت محيط طبيعي به تفكيك شهرستان                 

 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل براساس موقعيت1-19جدول)

 61        محيط طبيعي                  

 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن درآنها براساس1-21جدول)

 14        طبقه ارتفاعي                  
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 صفحه                  عنوان 

 

 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي براساس طبقه ارتفاعي 1-21جدول)

 15      و به تفكيك طبقات جمعيتي                  

 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي براساس طبقه ارتفاعي1-22جدول)

 16       به تفكيك شهرستان                 

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل و جمعيت ساكن در1-23جدول)

 19      آنها براساس ميانگين دماي ساالنه                 

 سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل براساس ميانگين دماي(: پراكنش 1-24جدول)

 11      ساالنه و به تفكيك طبقات جمعيتي                  

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي استان  اردبيل بر اساس ميانگين دماي1-25جدول)

 11      ساالنه و به تفكيك شهرستان                 

 ونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها براساس (: پراكنش سك1-26جدول)

 13       تعداد روزهاي يخبندان                 

 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها براساس1-21جدول)

 14    تعداد روزهاي يخبندان و به تفكيك طبقات جمعيتي                 

 سكونتگاههاي روستايي وجمعيت ساكن درآنها براساس تعداد(: پراكنش 1-21جدول)

 16     روزهاي يخبندان و  به تفكيك شهرستان                 

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي وجمعيت ساكن درآنها براساس تعداد1-29جدول)

 19        روزهاي برفي                  

 تايي و جمعيت ساكن درآنها براساس تعداد(: پراكنش سكونتگاههاي روس1-31جدول)

 91     روزهاي برفي و به تفكيك طبقات جمعيتي                 

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن درآنها براساس تعداد 1-31جدول)

 93     روزهاي برفي و به تفكيك شهرستان                  

 ي روستايي وجمعيت ساكن درآنها درپهنه هاي (: پراكنش سكونتگاهها1-32جدول)

 95         خطر زلزله                 

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن درآنها درپهنه هاي 1-33جدول)

 96     خطر زلزله به تفكيك طبقات جمعيتي                   

 اكن درآنها در پهنه هاي(: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت س1-34جدول)

 91      خطر زلزله به تفكيك شهرستان                  



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

 ز 

 صفحه                  عنوان 

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن درآنها درمحدوده 1-35جدول)

 99      توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي                 

 هاي روستايي و جمعيت ساكن درآنها در محدوده (: پراكنش سكونتگاه1-36جدول)

   توسعه شبكه آبياري و زهكشي )درحال بهره برداري(                 

 111 

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن درآنها در محدوده 1-31جدول)

 111  توسعه شبكه آبياري و زهكشي به تفكيك شهرستان و دهستان                 

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن درآنها در محدوده1-31جدول)

 112    آبياري و زهكشي به تفكيك طبقات جمعيتي                  

 112 (: پراكنش جمعيت و آبادي دراطراف چاههاي آب به تفكيك شهرستان1-39جدول)

 درآنها در اطراف (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن 1-41جدول)
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 ساختار فضايي استان اردبيل : 1

 

 مقدمه : 1-1

 

 ساختار فضايي Spatial Structure 

و   1«ستاختار»مستتلزم تعريتف دو عبتارت « ساختارفضايي» تعريف و تبيين اصطالح   

است، براين اساس، هر واحدي كه به لحتا  نقتش و ستيماي ظتاهري ختود در فضتاي  2«فضا»

ط يك نظام و سيستم اداره شود محل وقتوع آن در فضتا بوده و توس 3جغرافيايي ، داراي هويت 

 (.1315معين باشد، يك ساخت محسوب مي شود )سعيدي ، 

فضا نيز برآيند كنش متقابل انسان و محيط است، به ديگر سخن؛ برونداد بر هم كتنش  

است ، براين اساس؛ برآيند حاصتل از تتاثيرات « فضا » نيروهاي انساني و محيطي ، شكل گيري 

مكاني معين را متي تتوان  -فضايي دو گستره سرزمين) فضا( در مقياس زماني –ندهاي مكاني رو

  ناميد.« ساختارفضايي»

ايتتن ستتاختارها، الگوهتتاي حاصتتل از تتتاثير مجموعتته نيروهتتا و عوامتتل مختلتتف  

فرهنگي و محيطي و اكولوژيك معين و نيز روابط حاكم بر آنها هستند  اقتصادي، سياسي،اجتماعي،

 كه متناسب با سمت و سو ودامنه اين روابط شكل گرفته اند.

نظامي از اجزاء مختلف با روابط معين و تعريف شده استت بنابراين، هر ساختار فضايي ، 

 كه در مقياس زمان و بر بستر مكان تحت تاثير نيروهاي ويژه متحول مي شود.

متاهنگي پديتده هتاي ( يك عرصه ساختاري از طريتق ه1962) 4به عقيده هانس بوبك 

گوناگون يا همسويي هدف هاي پراكنده و بواسطه تاثير مكاني نيروهاي ويژه موجود و موثر درآن 

داراي ويژگيهتايي بشترح زيتر « ساختار فضايي» تعريف مي شودبا توجه به آنچه گفته شد يك 

 است:

مشتخ  و بتا عملكردهتاي معتين متي باشتد؛ درايتن  ءهر ساختار فضايي داراي اجتزا .1

 (1361، فري را از هر ساختاري انتظار داشت )شاكردچارچوب نمي توان هر كار

ساختارهاي فضايي تحت تاثير روندها و روابط عملكردي مشتخ  فضاستاز) اجتمتاعي،  .2

فرهنگي و....( بوجود مي آيد؛ بنابراين هر تغيير در نوع ايتن  محيطي، سياسي، -اقتصادي

 يي را تحت تاثير قرار مي دهد.روابط و روندها مجموعه ساختارهاي فضا

                                                 
1 Structure 
2 Space 
3  Identity 
4  H.bobek 
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هر ساختار فضايي خود زمينه ها و بستر شكل گيري نوع خاصي از روابتط عملكردهتا را  .3

 نيز فراهم مي كند.

شناخت و بررسي ساختارهاي فضايي مستلزم بررسي هتاي همته جانبته و سيستتماتيك  .4

 است.

چ وجه به تندي و بتا به هيوني فضاهاو ساختارها همانند تغيير پديده هاي اجتماعي گرگد .5

اصتل  ،ستاختارها –سرعت انجام نمي پذيرد و در ارتباط با تمامي جنبته هتاي رونتدها 

 (33مقاومت بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد. )همان، 

اگرچه ساختار فضايي تحت تاثير و نتيجه نهايي نيروهاي دروني يتك جامعته محستوب  .6

فضتايي را نيتز نبايتد ناديتده  -مكتاني شوند، لكن نقش نيروهاي بيروني و نظام هايمي

 (11، 1311)سعيدي،  .انگاشت

 

 روش تحليل ساختاري Structural analytic Method 

تحليل ساختارهاي فضايي مستلزم ايجاد روش شناسي مناسب و كارآمد است كه در اين  

 ارتباط روش تحليل ساختاري مناسبترين گزينه خواهد بود.

هر پديده فضايي در ارتباط با پديده هاي ديگر و كل ستاخت در روش تحليل ساختاري،  

ارتبتاط و تاثيرپتذيري عملتي هتر گيرد. هم چنين در مقيتاس كالن،فضايي مورد بررسي قرار مي

كردن اجتمتاع  ياقتصادي و سياسي و نهايتاً ساختار -ساخت فضايي از ساختارهاي خرد اجتماعي

 ( 26، 1311گيترد )متومني، مداقته قترار متيبر بستر محتيط طبيعتي و در طتول زمتان متورد 

 .استت (Spatial analytic method)بنابراين، روش تحليل ساختاري نوعي روش تحليل فضتايي 

هاي جهت بررسي ، تحليل و تعيين توزيع پديده در تحليل فضايي در مقياس خرد ساخت فضايي

از مفاهيمي چون سازمان فضتايي، فضايي، ارتباط ساختن و كشف روابط حاكم بين آنها با استفاده 

باشتند ساختار فضايي، كنش يا تعامل فضايي، عملكرد فضتايي و فرآينتدهاي فضتايي مطترح مي

 .(411، 1991، )جانستون
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  ساختار فضايي استا  اردبيل 

با توجه به مباني ارايه شده از تعامل عوامل محيط طبيعي، اجتماعي ، اقتصادي، فرهنگتي 

مكاني ت زماني ساختار فضايي استان اردبيل شكل گرفته و با توجه به خاصيت و ... طي روندهاي 

 هايي را در پي خواهد داشت.تر شده و دگرگونيپويايي آن در آينده متكامل

گيري ستاختار فضتايي استتان براين اساس در گزارش حاضر كليه عوامل موثر در شكل

 ررسي قرار گرفته است.اردبيل براساس اولويت و نقش هريك از آنها مورد ب

و نقتش ايتن عوامتل بته عنتوان در اين گزارش ابتدا به بررسي عوامل محتيط طبيعتي 

گيري ستتاختار ستتكونت و هتتاي انستتاني پرداختتته شتتده استتت. ستتپس شتتكلبسترستتاز فعاليت

پذيري سكونتگاهها بر بستر محيط طبيعي مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت كنش جمعيت

هاي مختلف اقتصادي بروز مي نمايد مورد بررسي قرار ساختار كه به شكل فعاليت انسان در اين

 گرفته است.
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 انست: ساختار و ويژگيهاي محيط طبيعي ا2-1

 

 مقدمه :1-2-1

 

محيط طبيعي به عنوان بستر فعاليتهاي انسان، داراي ساختار سيستمي است. اين سيستم  

يهاي كمي و كيفي خود ساختار سيستم يا ساخت محيطي داراي اجزاء و عناصري است كه با ويژگ

 -ايتن نقشتها –دهد. هركدام از اين اجزاء ايفاگر نقش معيني هستند كه در مجمتوع را شكل مي

كل اين ساختار به صورت منستجم بتا  ،د. از طرفينآورعملكردهاي زيست محيطي را بوجود مي

شكل گيري اشكال مختلفتي از زيستت و  زماني متفاوت به -ويژگيهاي خود طي روندهاي مكاني

 سكونت منجر شده است.

با توجه به اين كه انسان همواره در طول تاريخ تا به امروز در يك رابطه تعاملي با محيط  

طبيعي قرار داشته است، بنابراين تنها راه مقابله با نيروهاي موجود در محيط طبيعي سازگاري بتا 

ها و محيط هاي مختلف، نوع زندگي و فعاليتهاي خود در مكانمحيط بوده است، به اين معني كه 

گيتري انتواع مختلتف ستكونتگاههاي انستاني و را با محيط پيرامتون انطبتاق داده استت. شتكل

هاي متنوع اقتصادي در مكان هاي مختلف، پاسخي بته عملكردهتاي متفتاوت عناصتر و فعاليت

ب در طبيعت ممكن است بتراي ستاكنان نيروهاي موجود درطبيعت است. به طور مثال عنصر آ

نواحي كوهستاني تنها نقش شرب و بهره برداريهاي كشاورزي داشته باشد، حال آنكته درمنتاطق 

ساحلي امكان صيد و صيادي ،حمل و نقل و... را فراهم كند. براين اساس يك عامل طبيعي داراي 

عي نيز ازاين قاعتده مستتثني عملكردها و نقشهاي متفاوتي است. ساير عناصرو عوامل محيط طبي

يكي از اركان اصلي شكل دهنده ساختار  ن. به همين جهت ، شناخت محيط طبيعي به عنوايستندن

فضايي كه بستر ساز فعاليتهاي انساني است مي تواند به درك  و تحليل بهتر از اشتكال مختلتف 

. از اين رو در اين فصل از زندگي و فعاليتهاي انساني و همچنين تعامالت انسان با محيط بينجامد

گزارش با توجه به ديدگاه فوق به تشريح و تحليل ساختار محيط طبيعي استان اردبيل پرداختته 

 شده است. عمده ترين عوامل محيطي مورد بررسي دراين بخش عبارتند از :

 تيپ اراضي -

 ارتفاع -

 اقليم -

 منابع آب -

 كاربري اراضي -
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 هاي محيطي استان : ويژگي2-2-1

 

 : موقعيت، حدود و وسعت 1-2-2-1

ل ادرصد از مساحت كشور، در شم 1/1كيلومترمربع،  11161استان اردبيل با مساحت  

 تتا 41و ْ 55'عتر  شتمالي و  39و ْ 42'تتا  31و ْ 45'فالت ايران بتين مختصتات جغرافيتايي 

 طول شرقي از نصف النهار گرينويچ واقع شده است. 41و ْ 3' 

استتان زنجتان، از شترق بتا استتان گتيالن، از غترب بتا استتان  اين استان از جنوب با 

 5/212آذربايجان شترقي و از شتمال بتا جمهتوري آذربايجتان هتم مترز بتوده و نزديتك بته 

 كيلومترمربع  مرز مشترك آبي و خاكي با اين كشور دارد.

 

 تيپ هاي اراضي : 2-2-2-1

تيپ اصتلي و يتك  1، مجموعاً، براساس مطالعات ارزيابي منابع اراضي، در استان اردبيل 

ده است. دراين استان، تيپ كوهها بتا وستعت شواحد اراضي شناسايي  32تيپ اراضي مخلوط و 

 1/11هكتتار، معتادل  311214درصد، تيپ تپه هتا بتا وستعت  6/43هكتار، معادل  111443

يتپ درصتد، ت 4/24هكتتار، معتادل  435111درصد، تيپ فالتها و تراسهاي فوقاني با وستعت 

درصد، تيپ دشتهاي رسوبي با وسعت  1/9هكتار، معادل  162533دشتهاي دامنه اي با وسعت 

 1/1هكتتار، معتادل  11611درصد، تيپ دشتهاي سيالبي با وستعت  6/1معادل هكتار، 11149

درصد و  12/1هكتار، معادل  511درصد، تيپ واريزه هاي بادبزني شكل سنگريزه دار با وسعت 

درصد از سطح استان را به ختود  4/2هكتار، معادل  1311ضي مخلوط با وسعت تيپ متفرقه ارا

درصتد ازآن  1هكتار، معادل  11341اختصاص داده اند. از مجموع وسعت استان، وسعتي برابر 

 نيز به مناطق مسكوني، فرودگاه ها، درياچه و رودخانه اختصاص يافته است.

تيپ كوههتا و تپته هتا اختصتاص دارد. درصد از مساحت استان به  4/61براين اساس  

براين اساس استان اردبيل يك منطقه كوهستاني است. اين كوهستانها عموماً در قستمت جنتوب 

استان ) منطقه جنوب دشت اردبيل تا انتهاي جنوبي استتان در شهرستتان خلختال( در قستمت 

ين كته مترز استتان قسمت شرقي شهرستان نمكوه سبالن و ارتفاعات حاشيه آن (غربي استان )

قسمت شمال دشت اردبيتل حتد فاصتل اردبيتل تتا اردبيل را با استان گيالن تشكيل مي دهد )

 قرار دارند. اراضي دشت مغان(

از مستاحت استتان را تراستهاي فوقتاني تشتكيل داده كته در درصتد   4/24همچنين  

درصتد از مستاحت  1/11استان كه حدود بقيه مساحت . ندمجاورت كوهها و تپه ها واقع شده ا
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. اين دشتها عمتدتاً در سته اختصاص دارددشتهاي آبرفتي و سيالبي و اراضي پست به است آن 

 ناحيه مغان، اردبيل و مشگين شهر واقع شده اند.

 

 ارتفاع : 3-2-2-1

همانگونه كه در مباحث مربوط به تيپ هاي اراضي بررسي شد استان اردبيل جزء نواحي  

ت ديگر مناطق مرتفع كشور به شمار مي آيد. براساس اطالعات ارايه شتده كوهستاني يا به عبار

متتر،  1111درصد از سطح استان در طبقات ارتفتاعي كمتتر از  3/21 (،1-1)در جدول شماره 

درصتد از ستطح استتان درطبقتات  9/24متر و  1111-1411درصد درطبقات ارتفاعي  4/22

درصتد از ستطح استتان نيتز در طبقتات  4/24ن . همچنيمتر قرار دارند 1411-1111ارتفاعي 

 .متر قرار گرفته اند 3411متر تا بيشتر از  1111ارتفاعي باالتر از 

 
 ارتفاع از سطح دريا به متر( در استان اردبيلمساحت طبقات ارتفاعي )(: 1-1جدول)

 طبقات ارتفاعي
 وسعت

 )كيلومترمربع (
 درصد

 3/22 33/7103 1111كمتر از 

1011-1111 13/3821 0/22 

1211-1011 82/0033 8/20 

2211-1211 37/2732 3/10 

2711-2211 11/1188 2/7 

3111-2711 70/037 0/2 

011-3111 01/107 2/1 

 3/1 21/118 3011بيشتر از 

 111 11/13211 مساحت كل

 

 ويژگيهاي اقليمي : 0-2-2-1

يژگيهاي محيطي متاثر از آب آب و هوايي( شناخت وهدف از بررسي ويژگيهاي اقليمي ) 

و هواي حاكم بر منطقه است. خصوصيات كمي و كيفي و ويژگيهتاي آب و هتوايي، ستاختارهاي 

فضايي و محيطي متنوعي را ايجاد نموده كه آشنايي با آنها مي تواند به بهينه گزيني ستاختارهاي 

 فضايي كمك نمايد.

كمي و كيفي خود اوضاع محيطتي را عوامل و عناصر آب و هوايي ) اقليمي( در تغييرات  

تحت تاثير قرار داده و اهميت فراواني بر سكونت گزيني جمعيت، شتكل ستكونتگاهها و از همته 

 مهمتر وضعيت كشاورزي يك منطقه دارد.

 عمده ترين پارامترهاي آب و هوايي موثر در ساختار فضايي استان اردبيل عبارتند از : 
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 درجه حرارت )دما(: 1-0-2-2-1

نتايج حاصل از بررسي پارامترها دما در استان اردبيتل نشتان متي دهتدبهمن و دي بته  

 سال هستند. يدرجه  سلسيوس سردترين ماهها -1/5و   -1/5ترتيب با ميانگين 

حداقل دماي ساليانه شهرستانهاي شمالي استان ) پارس آباد و بيله سوار و بخشتهايي از  

وس در سال را دارند. جنوب استان و ارتفاعتات شهرستتان درجه سلسي 1گرمي( دماي باالتر از 

 درجه سلسيوس مي باشند. 3تا  1خلخال داراي حداقل دماي ساليانه 

سردترين مناطق استان نواحي منتهي به كوه سبالن مي باشد كته درآن نتواحي حتداقل  

ي مركتزي درجه سلسيوس نيز فراتر مي رود. درشهرستتان اردبيتل و نتواح -4دماي ساليانه از 

 درجه سلسيوس در سال مي رسد. 5/2استان حداقل دما درحدود 

درجه سلسيوس گرمترين ماههتا ستال 21و  4/21مرداد و تير ماه به ترتيب با ميانگين  

 .هستند

ميانگين حداكثر دماي ساليانه شهرستانهاي شمالي استتان )پتارس آبتاد و بيلته ستوار و  

 درجه سلسيوس در سال را دارند. 21الي  11بين  هايي از غرب شهرستان گرمي( دمايبخش

 11درجنوب غرب استان و نواحي پست شهرستان خلخال، داراي حداكثر دماي ستاليانه  

 درجه سلسيوس مي باشد. 11تا 

درجه سلسيوس و در شهرستان   1در نواحي منتهي به كوه سبالن حداكثر دماي ساليانه  

 رسد.درجه سلسيوس در سال مي 15حدود به دما اردبيل و نواحي مركزي استان حداكثر 

در مجموع گرمترين مناطق استان با توجه به نتايج ارايه شتده در گتزارش هواشناستي،  

 آباد و بيله سوار و بختش هتايي از غترب شهرستتان گرمتي(هاي شمالي استان) پارسشهرستان

 در سال را دارند.درجه سلسيوس  15الي  13مناطق دماي هوا بين در اين  هستند كه 

 11تا  11در جنوب غرب استان و نواحي پست شهرستان خلخال، متوسط دماي سا ليانه  

درجه سلسيوس مي باشد در حالي كه در شرق و ارتفاعات شهرستان خلخال دماي ستاليانه هتوا 

سردترين مناطق استان در نواحي منتهي به كوه سبالن بتا  درجه سلسيوس مي باشد. 1تا  6بين 

 درجه سلسيوس و گاهي پايين تراز آن مي باشد.  1توسط دماي ساليانه م

درجه سلستيوس در  5/1حدود به در شهرستان اردبيل و نواحي مركزي استان اين دما  

 رسد.سال مي

در شرق استان كه منتهي به استان گيالن مي شود با كاهش ارتفاع و نزديكتي بته دريتا  

 دماي هوا روند افزايشي مي يابد.

در استان اردبيل برودت هوا عامل بسيار مهمي در شكل دهي فعاليتهتا و ستكونت دارد.  

به همين دليل براساس ميزان طول دوره يخبندان كه تعداد روزهاي آن در سال در نقاط مختلف 
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استان متفاوت است مي توان استان را به نواحي مختلف تقسيم نمود هركدام ازاين نواحي نشانگر 

 ت و فعاليت و سهولت و صعوبت آن در استان است.امكان زيس

 به همين دليل در ادامه تعداد روزهاي يخبندان در استان مورد بررسي قرار گرفته است. 

درجه  1سردترين مناطق استان، در نواحي منتهي به كوه سبالن با متوسط دماي سا ليانه  

 روز درسال مي باشد. 211در حدود سلسيوس و گاهي پايين تر از آن و تعداد روزهاي يخبندان 

روز در ستال متي رستد. 131در شهرستان اردبيل و نواحي مركزي استان يخبنتدان تتا  

شهرستانهاي شمالي استان ) پارس آباد و بيله سوار( كمترين تعداد روزهاي يخبندان در ستال را 

روز  151ر تتا ارتفاعات شهرستان خلخال و همچنين غرب شهرستتان كتوث دارند. جنوب استان،

مناطق مركزي و جنوبي استان از اواختر مهرمتاه آغتاز و تتا  درسال يخبندان دارند. يخبندان در

 اوايل فروردين سال بعد تداوم مي يابد.

هزار هكتار به كشت ديم اختصاص دارد كه سطح آن بيش  511به عنوان مثال بيش از  

امكانات كشت آن تابعي از ميزان بتارش از دو برابر اراضي آبي است، عملكرد محصوالت ديم و 

ساالنه و توزيع آن است . به همين دليل ميزان بارش به عنوان يكتي از شتاخ  هتاي محيطتي 

 براي تفكيك نواحي استان مورد استفاده قرار گرفته است. 

 
 بارش : 2-0-2-2-1

عناصتر  ازي ترين عناصر اقليمي بوده و به عنوان يكتبارش يكي از تغييرپذيرترين و مهم 

حياتي نقش مهمي را در توسعه و رشد نواحي بر عهده دارد. ميزان بارندگي و نزوالت جتوي در 

هر منطقه تحت تاثير عوامل محلي و فرامحلي است كه از جمله اين موارد مي توان به جريانهاي 

 آب و هوايي اشاره نمود.

 استان اردبيل ، تحت تاثير توده آب و هوايي است.

 ناشي از فعاليت آن در استان عموماً بارش برف است. هايريزش :  ه هواي سيبري)الف(: تود

با ورود اين توده هوا بته استتان رطوبتت هتوا افتزايش يافتته و  : ب (: توده هواي مديترانه اي)

 هاي نسبتاً منظمي را ايجاد مي كند.بارندگي

توده هوا به استان اردبيل ريزش هتاي با ورود اين  ) پ (: جريان اطلس شمالي يا اسكانديناوي :

 جوي منجمد در قالب ريزش برف ظاهر مي گردد.

هتاي اقليمتي استتان هاي ناشي از توده هاي هوايي فوق در بررسيبررسي ميانگين بارش 

 464ميلي متر ، حداكثر بارش ساالنه  316دهد ميانگين بارش ساالنه در استان اردبيل نشان مي

 ميليمتر) ايستگاه مشيران( بوده است. 216و حداقل بارش ساالنه كلور، خلخال(ايستگاه متر)ميلي

درصد به ترتيب بيشترين و كمتترين ميتزان  1/3درصد و مرداد ماه با  6/12ارديبهشت ماه با 
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درصتد بته  9/13درصتد و تابستتان بتا 5/31بارش را در سال دارند. همچنين فصل زمستان با 

 ارش سال هستند.ترتيب فصول پربارش و كم ب

استان اردبيل به سه ناحيه بارشتي براساس نتايج حاصل از ترسيم نقشه همباران ساليانه، 

 شده است.عمده تقسيم 

)الف(: نواحي شمالي استان ) شامل شهرستان هاي پتارس آبتاد و بيلته ستوار و بختش هتايي از 

ميلي  211ن بارش از گرمي( داراي كمترين بارندگي ساليانه هستند در اين نواحي ميانگي

 متر در سال كمتر است.

 نيز به دو منطقه تقسيم مي شوند:) ب (: پرباران ترين مناطق استان 

ميلتي  511منطقه پربارش در نواحي منتهي به كوه سبالن ، كه داراي بتارش بتيش از  -

 متر در سال است.

ه داراي منطقه پر بارش در ارتفاعات شهرستان خلخال و نواحي منتهتي بته تتالش، كت -

 ميلي متر درسال است. 441بارش حدود

 ميليمتر نوسان دارد. 341تا  211) پ (: در مركز استان بارندگي ساليانه بين 

 

 منابع آب : 7-2-2-1

توپوگرافي، ميزان نزوالت جوي، ويژگيهاي منابع آب متاثر از عواملي  چون ساخت زمين، 

ار مراكتز ستكونتگاهي و جمعيتتي و نحتوه زمان بارش، نوع بارش و پوشش گياهي است. استتقر

پراكنش آنها و نوع فعاليتهاي كشاورزي نيز تحت تاثير وجود ميزان منابع آب قرار دارد. منتابع 

 به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند:در استان آب مورد استفاده 

 منابع آب سطحي -

 منابع آب زيرزميني -

 
 منابع آب سطحي : 1-7-2-2-1

درمحدوده دو حوزه آبخيز رودخانته قسيمات حوزه هاي آبخيز كشور ،استان اردبيل در ت 

 ارس و سفيدرود قرار گرفته است.

وداراي پتانسيل  1ميلي متراست 316نظر به اينكه حجم بارش در محدوده استان اردبيل  

بودن محتدوده مطالعتاتي قستمت عمتده بارشتهاي كوهستاني آبي بااليي است و نيز با توجه به 

 به صورت آبراهه ها و رودخانه هاي سطحي در سطح زمين جاري مي شود.ساالنه، 

                                                 
 ميلي متر است. 241ميانگين بارش ساالنه در كل كشور  1
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ميليون مترمكعب بترآورد شتده  15/6166حجم بارش دريافتي در سطح استان بالغ بر  

 است.

ارس چتاي، قتره ستو، باليخلوچتاي، عمده ترين جريانات رودخانه اي استان عبارتند از : 

 چايارچاي و اهرغقوري چاي، قزل اوزن چاي، بل

 

 رودخانه ارس 

ترين اين رودخانه از مهمترين رودخانه هاي شمال ايران و استان اردبيل است. در شمالي 

 بخش دشت مغان جريان دارد.

 

 رودخانه ق ا سو 

اين رودخانه از سرشاخه هاي مهم ارس است. ايتن رودخانته پتس از مشتروب نمتودن  

شتمالي بتا عبتور از  –با جرياني جنوبي  اراضي شهرستان اردبيل وارد منطقه مشگين شهر شده و

 منطقه اصالندوز به رودخانه ارس مي پيوندد.

 

 خلو چاييرودخانه بال 

اين رودخانه از شاخه هاي مهم رودخانه قتره ستو متي باشتد كته در جنتوب بتاختري  

 شهرستان اردبيل جريان دارد. شهرهاي اردبيل و نير درحوزه آبريز اين رودخانه واقع مي باشند.

 

  رودخانه قوري چاي 

اين رودخانه از ارتفاعات بزقوش خاوري در جنوب غربي اردبيل سرچشمه مي گيرد. اين 

ن قشتالقي، مهماندوستت عليتا و ستفلي و كمتي آبتاد را جترودخانه پس از عبور از  روستاهاي 

مشروب نموده و وارد شهر اردبيل مي گردد و از غرب آن عبور نموده و روستاي نوجته ده وارد 

 گردد.قره سو مي

 

  رودخانه قزل اوز  چاي 

اين رودخانه يكي از دو شاخه مهم سفيد رود بوده كه آبهاي مناطق وسيعي از استتانهاي 

كردستان ، همدان، اردبيل ، آذربايجان شرقي، قزوين و زنجان را جمتع آوري و در ستد منجيتل 

 وارد سفيد رود مي نمايد.
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  رودخانه بلغارچاي 

داغ سرچشمه گرفتته هاي مرزي قرچهر شرق گرمي جريان دارد و از كوهاين رودخانه د

 و در حوالي روستاي علي آباد وارد مرز مي شود.

 
 : منابع آب زيرزميني 2-7-2-2-1

هتاي عميتق ، نيمته عميتق ، عمده ترين منابع آب زيرزميني استان اردبيتل شتامل چاه

در گزارش منتابع آب در محتدوده استتان ها و قنوات است. براساس اطالعات ارايه شده چشمه

ميليتون  19/363منبع آب زيرزميني بتا مجمتوع تخليته ستاليانه اي معتادل بتا  6911اردبيل 

مترمكعب شناسايي شده است. در ادامه شرح مختصري در رابطه با هريك از منابع مذكور ارايه 

 شده است.

 

 هاي نيمه عميقچاا 

 15/14چاه نيمه عميق با مجموع تخليته ستاليانه حلقه  3311در محدوده استان اردبيل 

ميليون مترمكعب وجود دارند. چاه هتاي نيمته عميتق بته لحتا  تعتداد ، بيشتترين منتابع آب 

هاي نيمه عميق بيشتر در محدوده دشت اردبيل و مشكين روند. چاهزيرزميني استان به شمار مي

 شهر پراكنش دارند.

 

  چاا هاي عميق 

هاي عميتق در اه عميق با مجموع تخليه ساليانه بيشترين تراكم چاهحلقه چ 1331تعداد 

 محدوده دشت اردبيل مشاهده مي شوند.

 

  چشمه ها 

ميليتون مترمكعتب  19/44دهنه چشمه با تخليه ساليانه  1356در سطح استان اردبيل 

وجتتود دارد. بيشتتترين تتتراكم چشتتمه هتتا در استتتان در بختتش جنتتوبي استتت و در محتتدوده 

 هاي گيوي و خلخال مشاهده مي شود.شهرستان

 

  قنوات 

ميليتون مترمكعتب  16/11رشته قنات با مجموع تخليه  156در محدوده استان اردبيل 

در سال شناسايي شده است. قنوات استان در محدوده شهرستانهاي اردبيل ، نمين ، مشكين شهر 

 و  گرمي مشاهده مي شود.
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 : كاربري اراضي 7-2-2-1

گيري از طبيعت به مداخله در آن پرداخته است و اثرات خلقت براي بهرهانسان از بدو 

 نمايان و آشكاري در آن به جاي گذاشته است.

گيري از طبيعت با گسترش و توسعه علم و تكنولتوژي، امروزه اين دخالت انساني و بهره

زيتادي در  ابعاد وسيعي به خود گرفته است و بدين ترتيب بشر با مداخله جويي ختود تغييترات

 روند معمول طبيعت به وجود آورده است.

واكنش بتين عوامتل فرهنگتي ، مهارتهتا و احتياجتات تغييرات كاربري اراضي محصول 

باشد. اين تغييرات يتا از سوي ديگر مي فيزيكي جامعه از يك سو و پتانسيل هاي طبيعي موجود 

عوامتل مصتنوعي از جملته  به صورت طبيعي و در مدار گردش موجود طبيعت و يا بته وستيله

 دخالت مستقيم و يا غيرمستقيم انسان پديد مي آيد.

بررسي كتاربري اراضتي در مطالعتات آمتايش سترزمين تتا حتد زيتادي در شتناخت 

 هاي استان موثر است.پتانسيل

دهد بررسي هاي انجام شده و نتايح حاصل از تهيه نقشه كاربري اراضي استان نشان مي

درصتد بته مراتتع تعلتق دارد. از  41ومتر مربع مساحت استتان اردبيتل كيل 11161از مجموع 

درصتد مربتوط بته  1/6و  2درصد مربوط به مراتع درجه  9/41مجموع مساحت مراتع استان 

درصتد از  2/32مي باشد. پس از اراضي مرتعي كاربري اراضي ديم با اختصاص  1مراتع درجه 

 3/3درصتد، اراضتي جنگلتي  5/12. اراضتي آبتي اندمساحت استان در جايگاه دوم قرار گرفته

درصد نيز به ساير كاربريها اختصاص دارد كه شترح مربطتو بته هريتك در جتدول  4درصد ، 

 ( ارايه شده است.1-2شماره )
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 (: كاربري اراضي در استان اردبيل1-2جدول)

 درصد مساحت )هكتار( نوع كاربري

 7/12 1/221207 اراضي آبي 

 7/32 0/733170 اراضي ديم 

 2/1 8/13731 باغ 

 7/1 2/11210 باغ و اراضي آبي 

 7/1 0/2310 باغ و اراضي ديم 

 1/7 7/118123 مرتع درجه يك 

 8/01 2/307371 مرتع درجه دو

 1 7/133 مرتع درجه سه

 3/3 3/72327 جنگل

 2/1 1/10137 بيشه زار

 0/1 8/230 بستر رودخانه 

 17/1 7/1173 درياچه 

 17/1 2/1173 ي بايراراض

 2/1 8/3070 برونزد سنگي

 2/1 2/11788 مناطق مسكوني

 1 2/1388 كشت و صنعت

 13/1 3/1278 فرودگاه

 111 3/1321173 جمع

 

 : ناحيه بندي استان براساس ساختار محيط طبيعي 3-2-1

  

يين و پس از بررسي عوامل طبيعي موثر در شكل گيري ساختار فضايي استان اردبيل و تب 

بررسي روابط و تعامالت موجود بين اين عوامل تفاوتهاي زيادي در قسمتهاي مختلتف استتان از 

ها و تشابهات عوامل محيطي عوامتل متورد بررستي مشاهده گرديد. جهت تبيين تفاوت اين نظر

ر دويژگيهاي منابع آب  و  عامل ارتفاع، اقليم، وضعيت منابع اراضي، نحوه استفاده از زمينشامل 

با يكديگر مورد تلفيق قرار گرفت. پس از تلفيق عوامل متذكور نتواحي  هاي مختلف استانبخش

 همگني در استان تشخي  داده شده و مورد شناسايي قرار گرفتند.

اين نواحي ناحيه مي شود.  12نواحي همگن شناسايي شده براساس عوامل محيطي شامل 

يژگيهاي منحصر به فردي داشتته و هتر ناحيته با توجه به عوامل محيطي مورد بررسي هريك و

هتايي تفاوت حتي با ناحيه مجاور خود كمترين تشابه را به نمايش مي گذارد. جهت تبيين دقيتق

 ويژگيهاي هر ناحيه به تفكيك تشريح شده است.بين نواحي در ادامه 
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 (مغانناحيه يك ): 1-3-2-1

 3/5معتادل كيلومترمربتع  22/939ناحيه يك شمالي ترين بخش استان را با مستاحت  

 درصد از كل مساحت استان را شامل شده است.

متر از سطح دريا را شامل مي شتود.  511اين ناحيه يك منطقه پست با ارتفاع كمتر از  

در واقع ناحيه يك ناحيه اي با دشتي بوده و اراضي دشتت مغتان را در بتر متي گيترد. بررستي 

درصد از مساحت ايتن ناحيته بته  14نشان مي دهد حدود  وضعيت منابع اراضي در اين ناحيه 

درصد به اراضي كوهپايه اي )تراسهاي فوقاني، واريزه هاي بادبزني شكل و  1/21اراضي دشتي ، 

( و 1-3جداول) درصد اين ناحيه را اراضي كوهستاني شامل مي شود. 9/4تپه ها با ارتفاع كم( و 

(4-3) 

ميلي متتر  261-211اين ناحيه داراي متوسط بارش  از نظر ويژگيهاي آب و هوايي نيز 

درصتد  4/5روز و در  5درصد از وسعت ناحيه كمتراز  6/94است. تعداد روزهاي يخبندان در 

 (1-5)جدولروز گزارش شده است. 51-15آن بين 

عمده ترين منابع آب اين ناحيه سطحي بوده و شامل رودخانه ارس و قره سو متي شتود  

انات سطحي استان نيز بته شتمار متي آينتد. بته همتين دليتل درايتن ناحيته كه مهم ترين جري

برداري از منابع آب در قالب شبكه هاي مدرن آبياري و از طريق شبكه آبياري و زهكشتي بهره

 15/99و شبكه درحال اجراي خدا آفرين صورت مي گيرد. از مجموع مساحت اين ناحيته  نمغا

درصتد تحتت پوشتش  15/1ي مغان قرار داشتته و درصد تحت پوشش شبكه آبياري و زهكش

  شبكه آبياري و زهكشي خداآفرين قرار خواهد گرفت.

( 1-11)جدول شتماره در اين ناحيه دربررسي و نحوه استفاده از اراضي )كاربري اراضي( 

درصتد بته زراعتت و 3/1درصد از وسعت ناحيه به زراعت و باغات آبي،  4/91نشان مي دهد 

 درصد به مراتع و جنگل اختصاص دارد. 3/1باغات ديم و 

با توجه به ويژگيهاي بر شمرده شده اين ناحيه ويژگيهتاي كامتل يتك منطقته پستت و  

تعتداد كتم بتودن  ،تيپ اراضي دشتتي ،متر  511دشتي را به نمايش مي گذارد، ارتفاع كمتر از 

از ايتن ناحيته و( ترين منابع آب سطحي استان )ارس و قتره ستروزهاي يخبندان و جريان عمده

 گواهي بر اين مدعا است.

( نمتايش داده شتده 1-5( الي )1-1هاي شماره )ويژگي هاي محيطي اين ناحيه در نقشه

 است.
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 (جعفرآبادناحيه دو ) : 2-3-2-1

ناحيه دو بخش هايي از شتمال و شتمال غربتي و شتمال شترقي استتان را بتا مستاحت  

از كل مساحت استان را شامل مي شود. ايتن ناحيته درصد  2/1معادل  كيلومترمربع 49/1291

 واقع شده است. يكدر جنوب ناحيه 

متتر از ستطح  511مناطق پست استان بوده وداراي ارتفاعي كمتتر از اين ناحيه نيز جزء 

درصد از وسعت ناحيه به  51دهد درياست. بررسي وضعيت منابع اراضي دراين ناحيه نشان مي

درصد به اراضي دشتتي  5درصد به اراضي كوهستاني و  31ماهوري( ،  –اي)تپه اراضي كوهپايه

 (1-4( و)1-3جداول) اختصاص دارد.

ميلي   261-211از نظر ويژگي هاي آب و هوايي اين ناحيه داراي، متوسط بارش ساالنه  

روز و در  51-15درصتد از وستعت ناحيته بتين  6/56تعداد روزهاي يخبنتدان  در  است. متر

 (1-5جدول) روز در سال است. 51وسعت آن كمتر از درصد  6/43

شود. بته مي ،عمده ترين منابع آب اين ناحيه جريانات سطحي بوده و شامل رودخانه ها 

همين دليل در اين ناحيه بهره برداري از منابع آب در قالب توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي 

درصتد از  9/65( در 1-1)شتماره صورت مي گيرد. براساس بررسي هاي انجام شده در جتدول

درصتد تحتت  3/51باشد از اين نسبت هاي آبياري مدرن در حال اجرا ميمساحت ناحيه شبكه

 دارد. درصد تحت پوشش شبكه آبياري عمارت قرار 6/15پوشش شبكه آبياري خداآفرين و 

( 1-11)بررسي نحوه استفاده از اراضي )كاربري اراضي( در اين ناحيه در جتدول شتماره 

درصد به زراعتت و بتاغ  6/61درصد از وسعت ناحيه به زراعت و باغ آبي،  5/5دهد شان مين

 جنگلي اختصاص دارد.  -درصد به اراضي مرتعي  9/25ديم و 

متر ، تيتپ اراضتي تپته  511با توجه به ويژگيهاي بر شمرده شده شامل ارتفاع كمتر از  

وزهتاي يخبنتدان ، جريتان آب ستطحي و اجتراي اي(، و پايين بودن تعتداد رماهوري )كوهپايه

ناحيه نيز جزء نتواحي اين وسعت ناحيه،  درصد از 9/65هاي آبياري و زهكشي در بيش از شبكه

پست استان و با شرايط بسيار مناسب از نظر محيطي جهتت توستعه آتتي در زمينته فعاليتهتاي 

 كشاورزي به شمار مي آيد.

( نمتايش داده شتده 1-5( التي )1-1هاي شماره )ههاي محيطي اين ناحيه در نقشويژگي

 است.

 

 ( خروسلو)  3ناحيه : 3-3-2-1

درصد از كل مستاحت استتان  3/9معادل  كيلومترمربع 62/1652ناحيه سه با وسعت  

ارتفتاع   (1-3)در جنوب ناحيه دو واقع شده است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره
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درصد از وسعت ايتن  2/21متر در نوسان است. حدود  1251متر تا  511اين ناحيه از كمتر از 

درصتد بتين  1/1متر و  511-1111درصد در ارتفاع  1/11متر،  511ناحيه در ارتفاع كمتر از 

ايتن ناحيته جتزء  متر ارتفاع دارد. براين اساس و با توجه به تيپ منتابع اراضتي، 1251-1111

( 1-4)جدول شماره ود. براساس اطالعات ارايه شده دراراضي كوهستاني استان طبقه بندي مي ش

 1/2درصد به اراضي كوهپايته اي و  2/11درصد از وسعت اين ناحيه به اراضي كوهستاني،  19

 درصد به اراضي دشتي اختصاص دارد.

ميلتي متتر  211-321از نظر ويژگيهاي آب و هوايي متوسط بارش دراين ناحيته برابتر  

 روز بوده و تنهتا در 51-15درصد از وسعت واحد بين  9/99ندان در  است. تعداد روزهاي يخب

روز  15-111روز و يتتا  51يتك درصتتد از وستعت ناحيتته شتاهد روزهتتاي يخبنتدان كمتتتر از 

 (.1-5)جدولهستيم

با توجه به حجم نزوالت جوي ) ميزان بارش در محدوده مطالعاتي و كوهستتاني بتودن  

منابع  .شودجوي به صورت جريانات سطحي و روان آب ميمحدوده كه منجر به جريان نزوالت 

آب اين واحد بيشتر جريانات رودخانه اي هستند بهره بترداري از جريانتات ستطحي از طريتق 

برداشت از رودخانه و ايجاد و توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي در حال اجرا صورت گرفته يا 

 (1-1)جدولخواهد گرفت.

      (1-11)اراضي )كاربري اراضي ( در اين ناحيه درجتدول شتمارهبررسي نحوه استفاده از  

درصد بته  5/1درصد به زراعت و باغ ديم ،  3/11دهد از مجموع مساحت اين ناحيه نشان مي

 جنگلي اختصاص دارد. -درصد به اراضي مرتعي 2/11زراعت و باغ آبي و 

از مساحت آن به اراضتي  درصد 51با توجه به ويژگيهاي محيطي اين ناحيه كه بيش از  

كوهپايه اي و كوهستاني اختصاص دارد و محدوديت منابع آب در اين واحد بيشتر بهره برداري 

درصتد از  11گيترد بته طتوري كته بتيش از اين ناحيه به صورت ديم صورت مي از اراضي در

 مساحت واحد به اراضي ديم اختصاص دارد.

( نمتايش داده شتده 1-5( التي)1-1شماره )هاي هاي محيطي اين ناحيه در نقشهويژگي

 است.

 

 (دره رود ناحيه چهار) : 0-3-2-1

درصتد از وستعت استتان در  1/3كيلومترمربع معتادل  41/553هار با وسعت چناحيه  

شمال غرب استان و غرب ناحيه سه واقع شده است. اين ناحيه شامل اراضتي حاشتيه رودخانته 

اين ناحيه  (1-3). براساس اطالعات مندرج درجدول شمارهرود و ارتفاعات پيرامون آن استدره

درصتد از وستعت ايتن ناحيته در  2/31متر ارتفاع دارد. حدود   1511متر تا  511از كمتر از 
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درصتد در ارتفتاع  9/3متتر،  511-1111درصتد در ارتفتاع  1/51متتر ،  511ارتفاع كمتر از 

قرار دارند. براين اساس و با توجه به  1251-1511درصد در ارتفاع  1/1متر  و  1251-1111

تيپ منابع اراضي اين ناحيه جزء اراضي كوهستاني استان طبقه بندي مي شود. براساس اطالعات 

 2/1درصد از وسعت اين ناحيه به اراضتي كوهستتاني،  6/91 (1-4)ارايه شده در جدول شماره

 دارد. درصد به اراضي كوهپايه اي اختصاص 2/1درصد به اراضي دشتي و 

ميلتي  211-311از نظر ويژگيهاي آب و هوايي داراي متوسط بارش در اين ناحيه برابر  

درصتد ناحيته  6روز و در  51-15درصد از ناحيه بين 94متر است. تعداد روزهاي يخبندان در 

 (1-5)جدولروز است. 15-111بين 

تاني بودن ناحيه بررسي ويژگي منابع آب در اين ناحيه نشان مي دهد كه به دليل كوهس 

هاي رود محدود شده و منابع آب زيرزميني نيز شامل چشتمهدره منابع آب سطحي به رودخانه 

در پتي درآينده است. جريان اين رودخانه توسعه شبكه آبياري و زهكشي را در اين واحد  دمتعد

ارت درصد از وسعت اين ناحيه شبكه آبياري و زهكشتي عمت 3/2داشته است. به طوري كه در 

 (1-1)جدولدرحال اجرا است.

     (1-11)بررسي نحوه استفاده از اراضي ) كاربري اراضي( در اين ناحيه در جدول شتماره 

درصد  5/6جنگلي،  -درصد به اراضي مرتعي 3/91نشان مي دهد از مجموع مساحت اين ناحيه 

  اص دارد.درصد به اراضي زراعي و باغي ديم اختص 2/2به اراضي زراعي و باغي آبي و

هاي آبياري و زهكشي در صورت توسعه شبكهبا توجه به ويژگي هاي محيطي ذكر شده  

 در اين ناحيه قابليت فراواني را براي توسعه خواهد بود.

( نمتايش داده شتده 1-5( الي )1-1هاي شماره )ويژگي هاي محيطي اين ناحيه در نقشه

 است.

 

 )صلوات(ناحيه پنج: 7-3-2-1

درصد از وسعت استان بتا امتتداد  2/14كيلومترمربع و  11/2533ا وسعت ناحيه پنج ب 

غربي بخش هايي از شرق و غرب استان را در برگرفته است بخش شمالي اين ناحيه در  –شرقي 

 جنوب ناحيه سه واقع شده است مابقي آن در بخش شرقي استان گسترده شده است.

نتواحي كتامالً ظرويژگيهاي توپتوگرافي جزءاين ناحيه از ن (1-3)جدول شماره بهبا توجه  

متر متغيتر استت. حتدود  2511متر تا  511مرتفع استان به شمار مي آيد. ارتفاع اين ناحيه از 

 درصتتد در ارتفتتاع  1/23متتتر،  511-1111درصتتد از وستتعت ايتتن ناحيتته  در ارتفتتاع  6/12

 در ارتفتتاعصتتد رد 1/21متتتر،  1251-1511درصتتد در ارتفتتاع  3/35متتتر،  1251-1111

 درصتتد در ارتفتتاع  6/1متتتر و  1151-2111درصتتد در ارتفتتاع  6متتتر ،  1151-1511 
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 91متر  واقع شده است. براين اساس و با توجه بته تيتپ منتابع اراضتي بتيش از  251-2111

درصتد اراضتي دشتتي  2/1درصد اراضي كوهپايته اي و  2/1درصد اين ناحيه كوهستاني بوده، 

 (1-4جدول) هستند.

هاي آب و هوايي اين ناحيه از موقعيت كوهستاني آن تتاثير پذيرفتته استت. بته ژگيوي 

ميلي متر است. تعتداد روزهتاي  311-361طوري كه متوسط بارش ساليانه در اين ناحيه برابر 

درصد از وستعت ناحيته  6/52حدود يخبندان در قسمت هاي مختلف اين ناحيه متفاوت است. 

 111-125درصد داراي روزهتاي يخبنتدان  5/41روز،   15-111داراي روزهاي يخبندان بين 

روز متغيتتر  51-15درصتتد از وستتعت ناحيتته تعتتداد روزهتتاي يخبنتتدان بتتين  9/5روز و در 

 (1-5)جدول است.

قره سو هايي از رودخانه بررسي ويژگيهاي منابع آب در اين ناحيه نشان مي دهد، بخش 

درصتد از  15/1بكه آبيتاري و زهكشتي ستبالن در شتجريان دارد به همين دليل  در اين ناحيه

قنات، از است. عالوه بر جريانات سطحي منابع آب زيرزميني شامل درحال اجرا اراضي اين واحد

 ( (1-9( و )1-1( و )1-1)جداول شماره ) منابع آب موجود در اين ناحيه به شمار مي آيد.ديگر 

( 1-11)اين نا حيته درجتدول شتماره بررسي نحوه استفاده از اراضي)كاربري اراضي( در 

 1/21جنگلتي،  -درصتد بته اراضتي مرتعتي 1/11دهد از مجموع مساحت اين ناحيته نشان مي

 درصد به اراضي زراعي و باغي آبي اختصاص دارد.1/1درصد به اراضي زراعي و باغي ديم و 

حيطتي را كوهستاني بودن محدوده مطالعاتي محدوديت استفاده از اراضي و ساير منابع م 

 دراين ناحيه باعث شده است.

( نمتايش داده شتده 1-5( التي)1-1هاي شماره )هاي محيطي اين ناحيه در نقشهويژگي

 است.

 

 )سبالن(ناحيه شش: 7-3-2-1

درصتد از وستعت استتان در 1/11كيلومترمربع معتادل  11/1191اين ناحيه با وسعت  

له سبالن و ارتفاعات پيرامون آن استت. غرب مركزي استان واقع شده است. اين ناحيه شامل ق

ارتفتاع  در ايتن  ،و با توجه به استقرار قله ستبالن (1-3)جدول  براساس اطالعات ارايه شده در

درصد از وسعت اين ناحيته در 9/1متر متغير است. حدود 3111متر تا بيش از  1111ناحيه از 

درصتد در ارتفتاع  1/12، متتر 1251-151درصتد در ارتفتاع  4/9متر،  1111-1251ارتفاع 

 درصتتد در ارتفتتاع 1/21متتتر،  1151-2111درصتتد در ارتفتتاع  3/14متتتر،  1151-1511

 3111درصتد بتيش از  1/14متتر و 2511-3111درصد در ارتفاع  1/19متر،  2511-2111 

درصد از مساحت اين  99متر ارتفاع دارند. براين اساس و با توجه به تيپ منابع اراضي بيش از 
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درصد به دشت كوچكي اختصتاص دارد.  15/1درصد كوهپايه اي و  1/1كوهستاني بوده،  ناحيه

 (1-4)جدول

همچنين ويژگي هاي آب و هوايي اين ناحيه از موقعيتت كوهستتاني آن تتاثير پذيرفتته  

ميلتي متتر استت. تعتداد  331-521است. به طوري كه متوسط بارش ستاليانه در ايتن ناحيته 

روز  221روز تتا  15ناحيه با توجه به كوهستاني بتودن آن از حتداقل  روزهاي يخبندان در اين

درصتد از وستعت ايتن  1/1  (،1-5)جدول شتماره متغير است. براساس اطالعات ارايه شده در

 111-121درصد داراي روزهتاي يخبنتدان  1/21روز،  15-111ناحيه داراي روزهاي يخبندان 

درصد داراي روزهاي يخبندان  6/21روز،  125-151درصد داراي روزهاي يخبندان  1/34روز، 

روز هستتند. بتراين استاس  115-221درصد داراي روزهاي يخبندان  1/14روز و  115-151

 ماه هستند. 1تا  3درصد از وسعت اين ناحيه داراي روزهاي يخبندان بين  2/91

 يتن ناحيته،دهد به دليل ارتفتاع زيتاد ابررسي ويژگي منابع آب در اين ناحيه نشان مي 

كوهستاني بودن آن ، باال بودن ميزان بارش و نزوالت جوي، بيشتر سرشاخه هاي رودخانه هتاي 

نواحي همجوار از اين ناحيه نشات گرفته و جاري مي شوند. الزم به ذكر است در وسعت بستيار 

 هكتار معتادل 11اندك دشتي اين ناحيه بخشي از شبكه درحال اجراي سبالن در وسعتي حدود 

درصتتد جهتتت  11/1هكتتتار معتتادل  141درصتتد و شتتبكه آبيتتاري يتتامچي بتتا وستتعت  11/1

 (1-1جدول) برداري از منابع آب سطحي در حال اجرا مي باشد.بهره

     (1-11)جدول شتماره  كاربري اراضي(  در اين ناحيه دربررسي نحوه استفاده از اراضي ) 

 1/16جنگلتي،  -رصتد بته اراضتي مرتعتيد 2/11از مجموع مساحت اين ناحيته  دهدنشان مي

 درصد به اراضي زراعي و باغي آبي اختصاص دارد. 1/5درصد به اراضي زراعي و باغي ديم و 

در مجموع اين ناحيه از نظر ويژگي هاي محيطي با محدوديت هتاي بستياري درزمينته  

 توسعه مواجه است.

( نمتايش داده شتده 1-5) ( التي1-1هاي شماره )هاي محيطي اين ناحيه در نقشهويژگي

 است.

 

 )مشگين شهر(ناحيه هفت : 3-3-2-1

درصتد از وستعت استتان ناحيته هفتت، بتا  1كيلومترمربع معادل  91/1241با وسعت  

غربي و قطع بخشي از ناحيه پنج در ميان نواحي پنج و شش واقع شده است. در  –امتداد شرقي 

د. بررسي ويژگيهاي توپوگرافيتك و ارتفتاعي واقع اين ناحيه دشت مشگين شهر را در بر مي گير

متتر متغيتر  2111تتا  511نشان مي دهد ارتفاع اين ناحيه از  (1-3)جدول شماره اين واحد در

درصد از وسعت ايتن ناحيته داراي  1/15است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول  مذكور 
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درصتد داراي  2/26متتر،  1111-1251درصد داراي ارتفاع  14/55،  متر 511-1111ارتفاع 

درصتد  داراي  14/1متر و  1511-1151درصد داراي ارتفاع  62/3متر،  1251-1511ارتفاع 

( 1-4)متر هستند. بررسي وضعيت منابع اراضي اين ناحيه در جدول شماره 1151-2111ارتفاع 

درصتد اراضتي  1/15درصد از وستعت ايتن ناحيته اراضتي كوهپايته اي،  9/13دهد نشان مي

متر  1111درصد اراضي دشتي هستند. اراضي دشتي واحد در ارتفاع كمتر از  3/11هستاني و كو

 استقرار يافته اند.

با توجه به موقعيت استقرار اين ناحيه كه بين دو ناحيه كامالً كوهستاني پنج و شش واقع  

نتواحي شده است و همچنين خصوصيات توپوگرافي آن از نظر ويژگيهاي آب و هتوايي متتاثر از 

 پيرامون خود است.

ميلتي متتر استت. تعتداد روزهتاي  321-361به طوري كه متوسط بارش ستاليانه آن  

روز متغير است. براساس اطالعات ارايه شده در جتدول  151تا 15اين ناحيه از  يخبندان نيز در

 1/14روز ،  15-111درصد از وسعت واحد داراي روزهتاي يخبنتدان  5/1حدود  (1-5)شماره

 درصتتد داراي روزهتتاي يخبنتتدان 3/15روز و  121-125صتتد داراي روزهتتاي يخبنتتدان در

 روز هستند. 151-125 

بررسي ويژگيهاي منابع آب اين ناحيه نشان مي دهد، با توجه به همجواري اين ناحيه بتا  

از ناحيه سبالن به سمت   قره سوناحيه شش )سبالن( جريان روان آبها و سرشاخه هاي رودخانه 

قره سو به سمت دشت مغتان ادامته مستير مشگين جريان يافته و پس از الحاق رودخانه  دشت

برداري از منابع اين ناحيه باعث شده است تا جهت بهره در ي قره سوهاسرشاخهجريان  دهد.مي

هاي بهره برداري مدرن در قالب شبكه هاي آبيتاري و زهكشتي متدرن در آب رودخانه سيستم

 12996در وستعتي معتادل  (1-1)اساس اطالعات  ارايه شده درجدول شمارهحال اجرا باشد. بر

هكتتار  36/41درصد از وسعت ناحيه شتبكه آبيتاري ستبالن و در وستعت  4/11هكتار معادل 

 حال اجراست. شبكه آبياري احمدبيگلو دراز درصد  2/3معادل 

رزمينتي در قالتب عالوه بر استفاده از جريانات سطحي ، بهره بترداري از منتابع آب زي 

 برداري از چشمه و چاه نيز دراين ناحيه صورت مي گيرد. بهره

( 1-11)بررسي نحوه استفاده از اراضي )كاربري اراضي( در اين ناحيه در جتدول شتماره 

 1/22درصد به اراضي زراعتي و بتاغي ديتم،  5/61دهد از مجموع مساحت اين ناحيه نشان مي

  جنگلي اختصاص دارد. -درصد به اراضي مرتعي 1/16بي و درصد به اراضي زراعي و باغي آ

( نمتايش داده شتده 1-5( الي )1-1هاي شماره )ويژگي هاي محيطي اين ناحيه در نقشه

 است.
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 )عنبران ـ فندقلو(ناحيه هشت : 2-3-2-1

درصد از مساحت استان به صورت  3/2كيلومترمربع و  52/411ناحيه هشت با وسعت  

با استان گيالن واقع شده است. بررسي ويژگيهاي ارتفاعي ايتن اردبيل  ق استانباريكه اي در شر

متتر متغيتر  3111تتا  1251نشان مي دهد. ارتفاع در اين ناحيه از  (1-3)واحد درجدول شماره

درصتد  4/34متتر،  1251-1511درصد از وسعت اين ناحيته داراي ارتفتاع  1/11است.حدود 

درصتد  1/21متتر،   1151-2111درصد داراي ارتفاع  5/31متر،  1511-1151داراي ارتفاع 

متتر هستتند. بتر ايتن  2511-3111درصد داراي ارتفاع 6/1متر ،  2111-2511داراي ارتفاع 

آيتد. بته طتوري كته اين ناحيه نيز از نواحي كامالً مرتفع وكوهستاني استان به شمار متي اساس

گواهي بر اين مدعاست . براساس  (1-4)هبررسي وضعيت منابع اراضي اين ناحيه درجدول شمار

 1/6درصد از وسعت اين ناحيه به اراضي كوهستاني،  1/92اطالعات ارايه شده درجدول مذكور، 

 درصد به اراضي دشتي اختصاص دارد. 1/1درصد به اراضي كوهپايه اي و 

يط كوهستاني بودن محدوده مطالعاتي همجواري با استان گيالن و تتاثير پتذيري از شترا 

آب و هوايي اين استان برروي ويژگيهاي آب و هوايي اين ناحيه نيز تاثير مستقيم داشته است. به 

متر است. بتا توجته بته كوهستتاني ميلي 321-311طوري كه متوسط بارش ساليانه آن معادل 

درصد  5/1روز متغير است. حدود  151تا 15بودن اين ناحيه تعداد روزهاي يخبندان در آن از 

درصد داراي روزهتاي  1/14روز بوده،  15-111سعت واحد داراي روزهاي يخبندان معادل از و

روز  125-151درصتتتتد داراي روزهتتتتاي يخبنتتتتدان  3/15روز و  111-125يخبنتتتتدان 

 ( 1-5)جدولهستند.

     (1-11)بررسي نحوه استفاده از اراضي ) كاربري اراضي( در اين ناحيه در جدول شتماره 

درصد  6/4جنگلي،   -درصد به اراضي مرتعي 4/94موع مساحت اين ناحيه نشان ميدهد از مج

 درصد به اراضي زراعي و باغي آبي اختصاص دارد. 1/1به اراضي زراعي و باغي ديم و 

در مجموع با توجه به شرايط عمومي اين ناحيه توسعه اين ناحيته بته دليتل ويژگيهتاي  

 محيط طبيعي با محدوديت هايي مواجه است.

( نمتايش داده شتده 1-5( التي )1-1هاي شماره )هاي محيطي اين ناحيه در نقشهگيويژ

 است.
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 : ناحيه نه )اردبيل(8-3-2-1

درصد از وسعت استان بخش هايي  1كيلومترمربع معادل   11/1431ناحيه نه باوسعت  

 استان را شامل شده است.مركز از 

. بررسي ويژگتي هتاي توپوگرافيتك و گيرداين ناحيه محدوده دشت اردبيل را در بر مي 

 2111تتا  1251دهد ارتفاع ايتن ناحيته از نشان مي  (1-3)ارتفاعي اين ناحيه در جدول شماره 

درصد از وسعت ايتن ناحيته  1/11متر متغير است. براساس اطالعات  مندرج درجدول مذكور 

درصتد  3/1ر و متت 1511-1151درصد داراي ارتفتاع  9/11متر،  1251-1511داراي ارتفاع 

متر هستند. از اين نظر اين ناحيه، جزء نواحي مرتفتع طبقته بنتدي   1151-2111داراي ارتفاع 

دهتد از نشتان متي (1-4)جدول شتماره  شود. بررسي وضعيت منابع اراضي در اين ناحيه درمي

درصتد  2/1درصد كوهپايته اي و  1/44درصد اراضي دشتي،  1/41مجموع مساحت اين واحد 

 اني هستند.كوهست

ايتن  دهد متوستط بتارش ستاليانه نيتز درهاي اقليمي اين ناحيه نشان ميبررسي ويژگي 

روز  115تتا  111ميلي متر است. تعداد روزهاي يخبنتدان در ايتن ناحيته از  341-411ناحيه 

درصتد از وستعت ايتن 4/1  (1-5شتماره) متغير است. براساس اطالعات ارايه شده در  جدول

درصتد داراي روزهتاي يخبنتدان  1/42روز،  111-125تعداد روزهتاي يخبنتدان ناحيه داراي 

روز در ستال  151-115درصد از وسعت ناحيه داراي روزهاي يخبنتدان  1/3روز و  151-125

 ماه متغير است. 6تا حدود  3است. به عبارت ديگر تعداد روزهاي يخبندان در اين ناحيه از 

احيته بختش زيتادي از جريانتات بتارش بته صتورت با توجه به ميزان بارش در اين ن 

جريانات سطحي شامل روان آب و رودخانه در اين ناحيه جاري مي شوند. رودخانه قوري چتاي 

شرقي در اين ناحيه جريان دارد. وفو ر منابع آب سطحي دراين ناحيه منجر به  –با امتداد غربي 

 1/1ي در اين ناحيه شده است حتدود برداريهاي مدرن در قالب شبكه هاي آبياري و زهكشبهره

درصد از وسعت اين ناحيه تحت پوشش شتبكه آبيتاري قتوري چتاي كته هتم اكنتون درحتال 

هكتتار معتادل  21112برداري است، قرار دارد. همچنين شبكه آبياري يتامچي بتا وستعت بهره

در ايتن بترداري از منتابع آب زيرزمينتي بهره درصد از وسعت ناحيه در حال اجرا است. 2/15

 هاي نيمه عميق و عميق صورت مي گيرد.واحد از طريق چاه

     (1-11)بررسي نحوه استفاده از اراضي )كاربري اراضي( در اين ناحيه در جتدول شتماره 

درصتد بته  5/21درصد از وسعت اين ناحيه به اراضي زراعي و باغي آبي،  1/64دهد، نشان مي

 جنگلي اختصاص دارد. -مرتعي درصد به اراضي 1/1اراضي زراعي ديم و 

با توجه به ويژگيهاي ذكر شده اين ناحيه از شرايط مساعد محيطي جهت توسعه به ويژه  

 در زمينه مختلف برخوردار است.
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( نمتايش داده شتده 1-5( التي )1-1هاي شماره )هاي محيطي اين ناحيه در نقشهويژگي

 است.

 

 )سرعين ـ نيو(ناحيه ده : 11-3-2-1

درصد وستعت استتان هماننتد  3/1كيلومترمربع معادل  14/1211يه با وسعت اين ناح 

 1251-2511مركز استان اردبيل را شامل شده است. ارتفاع اين ناحيه از از هايي ناحيه نه بخش

درصد از وسعت اين  1/11 (1-3)متر متغير است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره

 4/22متتر،  1511-1151درصتد داراي ارتفتاع  1/55متتر،  1251-1511ناحيه داراي ارتفاع 

متتر هستتند.  211-2511درصد داراي ارتفاع  12/3متر و  1151-2111درصد داراي ارتفاع 

اين ناحيه نيز جزء نواحي مرتفع استان به شمار مي آيد. بررسي وضعيت منابع اراضي اين ناحيته 

درصتد اراضتي  1/61مستاحت ايتن واحتد مجمتوع  نشان مي دهتد از (1-4)جدول شماره  در

. اراضي دشتتي هستنددرصد اراضي دشتي  3/9درصد اراضي كوهپايه اي و  9/21كوهپايه اي ، 

 .باشدميهاي نير، كورائيم و سرعين تكشاين واحد شامل د

ميلتي  311-421از نظر ويژگيهاي آب و هوايي اين ناحيه داراي متوسط بارش ستاليانه  

روز متغيتر استت. براستاس  115تتا   111وزهاي يخبندان در اين ناحيته از متر است. تعداد ر

درصتد از وستعت ايتن ناحيته شتاهد  4/53حتدود ( 1-5در جدلو شماره ) اطالعات ارايه شده،

 125-151درصتد داراي روزهتاي يخبنتدان 1/42روز بوده ،  111-125روزهاي يخبندان بين 

روز در ستال هستتند. بتاال بتودن ميتزان  151-115درصد داراي روزهاي يخبندان  1/3روز و 

شرايط توپوگرافيك آن به جريانات سطحي متعددي در اين ناحيه انجاميده و ناحيه  بارش در اين

است. عمده ترين جريان سطحي اين ناحيه رودخانته هتاي قتوري چتاي و باليخلوچتاي هستتند. 

بكه هاي آبياري و زهكشي دراين دسترسي به منابع آب سطحي فراوان در اين ناحيه به توسعه ش

درصد از اراضي اين ناحيه تحت پوشش شبكه هتاي  4/1ناحيه شده است در حال حاضر حدود 

درصد آن تحت پوشش شبكه آبيتاري و زهكشتي در  1/1آبياري مدرن درحال بهره برداري و 

حيته از طريتق برداري از منابع آب زيرزميني در اين نابهره حال اجراي يامچي قرار گرفته است.

 هاي نيمه عميق صورت مي گيرد.چاه

      (1-11)ي نحوه استفاده از اراضي ) كاربري اراضي ( در اين ناحيه در جدول شتمارهرسبر 

درصتد بته  1/13درصد از وسعت اين ناحيه به اراضي زراعي و باغي آبي،  9/11دهد نشان مي

 جنگلي اختصاص دارد. -درصد  به اراضي مرتعي 6اراضي زراعي و باغي ديم و 

اين ناحيه يكي از عمده ترين قطبهتاي توليتد با توجه به وسعت اراضي ديم در ناحيه ده، 

دشتتك هتاي نيتر، سترعين و كتورايم نيتز بته دليتل عبتور  محصوالت ديم به شمار مي آيتد،
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هاي باليخلوي چاي و قوري چاي امكان مناسبي را جهتت توستعه كشتت آبتي و ايجتاد رودخانه

 هاي آبياري و زهكشي فراهم آورده است.هشبك

( نمتايش داده شتده 1-5( الي )1-1هاي شماره )ويژگي هاي محيطي اين ناحيه در نقشه

 است.

 

 )گيوي(ناحيه يازده : 11-3-2-1

درصتد از وستعت استتان  2/25كيلومترمربع معادل   54/4491ناحيه يازده با وسعت  

م بندي مذكور شامل شده و تمامي بختش هتاي جنتوبي بزرگترين و وسيعترين ناحيه را در تقسي

 استان )خلخال( را شامل شده است.

اين ناحيه از نظر ويژگيهاي توپوگرافيك و ارتفاعي، جزء نواحي مرتفع و كوهستاني استان  

متتر متغيتر استت. از  3111متتر تتا بتيش از  511طبقه بندي مي شود. ارتفاع دراين ناحيه از 

درصتد داراي ارتفتاع  1، متر  511-1111درصد داراي ارتفاع  3/3حيه مجموع مساحت اين نا

درصد داراي ارتفتاع  1/11متر،  1251-1511درصد داراي ارتفاع  2/15متر ،  1111- 1251

درصتد داراي ارتفتاع  4/26متتر،   1151-2111درصد داراي ارتفاع  6/22متر، 1151-1511

درصتد داراي ارتفتاع  24/1متر و  2511-3111درصد داراي ارتفاع  2/6متر ،  2511-2111

 متر هستند. 3111بيش از 

با توجه به موقعيت اين ناحيه و ويژگيهاي توپوگرافيك آن اين ناحيه از نظر تناستب يتا  

كامالً كوهستاني به شمار مي آيد. براساس اطالعتات ارايته شتده در  ايوضعيت اراضي محدوده

درصتد بته  1/5اين ناحيه بته اراضتي كوهستتاني، درصد از وسعت  4/91  (1-4)جدول شماره

 درصد به اراضي دشتي اختصاص دارد. 5/3اراضي كوهپايه اي و 

با توجه به كوهستاني بودن ناحيه از نظتر ويژگيهتاي آب وهتوايي جتزء نتواحي بستيار  

ميلي متر است.  341- 421ميانگين بارش ساالنه در اين ناحيه  .سردسير استان قلمداد مي شود

روز متغير است. براستاس اطالعتات  1151تا  111اين ناحيه از  داد روزهاي يخبندان نيز درتع

درصد از وسعت ايتن ناحيته داراي روزهتاي يخبنتدان  1/36 (1-4)ارايه شده در جدول شماره

درصتتد داراي  1روز  و  125-151درصتتد داراي روزهتتاي يخبنتتدان  9/56روز،  125-111

 ز در سال است.رو 151-115روزهاي يخبندان 

هاي اصلي و سرشاخه ودهد رودخانه ها بررسي ويژگيهاي منابع آب اين ناحيه نشان مي 

فرعي مربوط به آنها عمده ترين جريانات سطحي ناحيه هستند. وفتور منتابع آب درايتن ناحيته 

باعث شده است تا در هر نقطته اي كته شترايط توپوگرافيتك مستاعد بتوده استحصتال آب از 

صورت گرفته و كشت آبي انجام شود. بررسي هتاي انجتام شتده نشتان متي دهتد در رودخانه 
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درصد از وستعت  1/1هكتار معادل  1421محدوده گيوي شبكه آبياري گيوي در وسعتي معادل 

 (1-1جدول) اين ناحيه در حال اجرا باشد.

 رد.ها اختصاص داالزم به ذكر است منابع آب زيرزميني در اين ناحيه بيشتر به چشمه

دهد، نشان مي  (1-11)بررسي نحوه استفاده از اراضي )كاربري اراضي( در جدول شماره 

درصد به اراضتي  9/9جنگلي،  -درصد به اراضي مرتعي 5/11از مجموع مساحت اين ناحيه     

 درصد به اراضي زراعي و باغي آبي اختصاص دارد. 6/2زراعي و باغي ديم و 

( نمتايش داده شتده 1-5( التي )1-1هاي شماره )ر نقشههاي محيطي اين ناحيه دويژگي

 است.

 

 )خلخال(ناحيه دوازده : 12-3-2-1

كيلومترمربع معادل يك درصد از وسعت استان درجنوب  31/114اين ناحيه با وسعت  

  غربي استان قرار گرفته است. اين ناحيه توسط ناحيه يازده محصور شده است.

تتا  1511يد. ارتفتاع درايتن ناحيته از ستان به شمار مي آاين ناحيه جزء نواحي مرتفع ا 

درصد از 1/1حدود  (1-3)متر متغير است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره  2511

متتر و  1151-2111درصتد در ارتفتاع  5/61متر،  1511-1151مساحت اين ناحيه در ارتفاع 

 متر قرار دارند. 2111-2511درصد در ارتفاع  4/31

درصتد از وستعت ايتن  1/65با توجه به موقعيت اين واحد و خصوصيات ارتفتاعي آن  

 (1-4)جدولدرصد دشتي مي باشد. 1/24درصد كوهپايه اي و  4/9ناحيه كوهستاني، 

معتادل  12هاي آب و هوايي اين ناحيه داراي ميتانگين بتارش در ناحيته از نظر ويژگي 

روز  115روز تتا  125ندان نيز درايتن ناحيته از ميلي متر است. تعداد روزهاي يخب 441-311

درصد از مستاحت ايتن  9/91 (1-5)متغير است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره

درصتد داراي روزهتاي  1/2روز در ستال بتوده و    1251-151ناحيه داراي روزهاي يخبندان 

 روز درسال هستند. 151-115يخبندان 

موجود دراين ناحيه نشان متي دهتد درايتن واحتد جريتان  بررسي ويژگيهاي منابع آب 

 شود. ها مياين ناحيه شامل چشمهآب زيرزميني ترين منابع عمدهسطحي مهمي وجود ندارد. 

نيز نشان ميدهد  (1-11)بررسي نحوه استفاده از اراضي )كاربري اراضي( درجدول شماره 

درصد به اراضي زراعي  2/11جنگلي  -درصد به اراضي مرتعي 11از مجموع مساحت اين ناحيه 

 درصد به اراضي زراعي و باغ ديم اختصاص دارد. 9/5و باغ آبي و

( نمتايش داده شتده 1-5( التي )1-1هاي شماره )هاي محيطي اين ناحيه در نقشهويژگي

 است.
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ناحيه ارتفاع ) متر ( مساحت ) هكتار( مساحت ) درصد(

ناحيه يك کمتر از 500 93921 100.00

93921

ناحيه دو 500-1000 0

کمتر از 500 129049 100.00

129049

ناحيه سه 1000-1250 1905 1.15

500-1000 116854 70.71

کمتر از 500 46502 28.14

165262 100.00

ناحيه چهار 1000-1250 2139 3.86

1250-1500 67 0.12

500-1000 31972 57.77

کمتر از 500 21170 38.25

55348 100.00

ناحيه پنج 1000-1250 60125 23.73

1250-1500 89390 35.28

1500-1750 52599 20.76

1750-2000 15300 6.04

2000-2500 4170 1.65

500-1000 31795 12.55

253378 100.00

ناحيه شش 1000-1250 1589 0.88

1250-1500 16928 9.41

1500-1750 22945 12.76

1750-2000 25627 14.25

2000-2500 51894 28.85

2500-3000 35509 19.74

بيشتر از 3000 25379 14.11

179871 100.00

ناحيه هفت 1000-1250 68684 55.04

1250-1500 32663 26.17

1500-1750 4518 3.62

1750-2000 46 0.04

500-1000 18888 15.13

124798 100.00

ناحيه هشت 1250-1500 4698 11.73

1500-1750 13768 34.38

1750-2000 12627 31.53

2000-2500 8731 21.80

2500-3000 228 0.57

40052 100.00

ناحيه نه 1250-1500 125627 87.84

1500-1750 17013 11.90

1750-2000 377 0.26

143017 100.00

ناحيه ده 1250-1500 24153 18.75

1500-1750 71877 55.80

1750-2000 28892 22.43

2000-2500 3892 3.02

128814 100.00

ناحيه يازده 1000-1250 35829 7.98

1250-1500 68355 15.22

1500-1750 81379 18.12

1750-2000 101621 22.63

2000-2500 118363 26.36

2500-3000 27806 6.19

500-1000 14619 3.26

بيشتر از 3000 1082 0.24

449054 100.00

ناحيه دوازده 1500-1750 183 1.05

1750-2000 10723 61.51

2000-2500 6525 37.43

17431 100.00

جدول ) 3-1 ( : مساحت طبقات ارتفاعي در نواحي

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع
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ناحيه تيپ مساحت ) هكتار( مساحت ) درصد(

ناحيه يك کوهپايه ای 19777 21.06

کوهستاني 4614 4.91

دشتي 69531 74.03

93922 100.00

ناحيه دو کوهپايه ای 74860 58.01

کوهستاني 47720 36.98

دشتي 6470 5.01

129049 100.00

ناحيه سه کوهپايه ای 30081 18.20

کوهستاني 130549 79.00

دشتي 4631 2.80

165262 100.00

ناحيه چهار کوهپايه ای 669 1.21

کوهستاني 50685 91.57

دشتي 3994 7.22

55348 100.00

ناحيه پنج کوهپايه ای 51559 20.35

کوهستاني 195066 76.99

دشتي 6753 2.67

253378 100.00

ناحيه شش کوهپايه ای 1359 0.76

کوهستاني 178416 99.19

دشتي 97 0.05

179871 100.00

ناحيه هفت کوهپايه ای 92235 73.91

کوهستاني 19737 15.82

دشتي 12826 10.28

124798 100.00

ناحيه هشت کوهپايه ای 2427 6.06

کوهستاني 37179 92.83

دشتي 445 1.11

40052 100.00

ناحيه نه کوهپايه ای 63851 44.65

کوهستاني 11865 8.30

دشتي 67302 47.06

143017 100.00

ناحيه ده کوهپايه ای 79622 61.81

کوهستاني 37244 28.91

دشتي 11949 9.28

128814 100.00

ناحيه يازده کوهپايه ای 22815 5.08

کوهستاني 410624 91.44

دشتي 15616 3.48

449054 100.00

ناحيه دوازده کوهپايه ای 1636 9.38

کوهستاني 11479 65.86

دشتي 4316 24.76

17431 100.00

جدول ) 4-1 ( : خصوصيات تيپ های اراضي در نواحي

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع
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ناحيه بارش تعداد روزهای يخبندان
مساحت روزهای يخبندان 

)هكتار(

مساحت روزهای يخبندان

 )درصد(

ناحيه يك 50-75 5102 5.43

کمتر از 50 روز 88820 94.57

93922 100.00

ناحيه دو 260-280 50-75 72838 56.44

کمتر از 50 روز 56210 43.56

129049 100.00

ناحيه سه 50-75 165129 99.92

75-100 111 0.07

کمتر از 50 روز 22 0.01

165262 100.00

ناحيه چهار 50-75 52024 93.99

75-100 3324 6.01

55348 100.00

ناحيه پنج 100-125 105020 41.45

50-75 15005 5.92

75-100 133354 52.63

253378 100.00

ناحيه شش 100-125 51661 28.72

125-150 61399 34.13

150-175 37084 20.62

175-221 26464 14.71

75-100 3264 1.81

179871 100.00

ناحيه هفت 100-125 55521 44.49

75-100 69277 55.51

124798 100.00

ناحيه هشت 100-125 33694 84.12

125-150 6142 15.33

75-100 217 0.54

40052 100.00

ناحيه نه 100-125 106926 74.76

125-150 35575 24.87

75-100 516 0.36

143017 100.00

ناحيه ده 100-125 68819 53.43

125-150 55181 42.84

150-175 4815 3.74

128814 100.00

ناحيه يازده 100-125 161976 36.07

125-150 255599 56.92

150-175 31479 7.01

449054 100.00

ناحيه دوازده 125-150 17062 97.88

150-175 369 2.12

17431 100.00

1779999

جمع

300-420

جمع

340-420

جمع

340-400

300-360

جمع

جمع

320-360

320-520

جمع

جدول ) 5-1 ( : وبژگيهای اقليمي نواحي ) بارش - روزهای يخبندان(

260-280

320-380

جمع

380-440

جمع کل

جمع

جمع

جمع

280-320

جمع

280-300

جمع
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رديف ناحيه شبكه مساحت به هكتار مساحت يه درصد

93922

1 مغان 93783 99.85

2 129049

3 165262

4 55348

5 253378

6 179871

7 124798

8 40052

143017

9 1524 1.07

128814

10 520 0.40

11 449054

12 17431

جدول ) 6-1 ( : منابع آب مرتبط با شبكه هاي مدرن ) شبكه هاي دردست بهره برداري (

ناحيه يك

ناحيه دو

ناحيه سه

ناحيه چهار

ناحيه پنج

ناحيه شش

ناحيه هفت

قوری چای

قوری چای

ناحيه دوازده

ناحيه هشت

ناحيه نه

ناحيه ده

ناحيه يازده
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 (: منابع آب مرتبط با شبكه هاي مدرن )در حال اجرا(1-3جدول ) 

 ناحيه  شبكه در دست اجرا مساحت به هكتار ت )درصد(مساح

 83323 

138 

 ناحيه  

 شبكه آبيارب خداآفرين  17/1

  Totalناحيه يك   83822 

 03883 

70810 

21133 

 ناحيه دو 

 شبكه آبياري خداآفرين  31/71

 شبكه آبياري عمارت  71/17

 Totalناحيه دو   128108 

 173878 

127 

1112 

 ناحيه سه  

 شبكه آبياري خداآفرين  11/1

 شبكه آبياري عمارت  13/2

  Totalناحيه سه   177272 

 70178 

1228 

 ناحيه چهار  

 شبكه آبياري عمارت  33/2

 Totalناحيه چهار   77302 

 273273 

117 

 ناحيه پنج  

 شبكه آبياري سبالن  17/1

  Totalناحيه پنج   273332 

 138310 

13 

101 

 ناحيه شش 

 شبكه آبياري سبالن  11/1

 آبياري پامچي شبكه  12/1

  Totalناحيه شش   138231 

 113377 

12272 

332 

0137 

 ناحيه هفت  

 شبكه آبياري سبالن   22/8

 شبكه آبياري سبالن  78/1

 شبكه احمد بيگلو  23/3

 Totalناحيه هفت   120382 

 يه هشت ناح  01172 

 Totalناحيه هشت   01172 

 121281 

21322 

 ناحيه نه  

 شبكه آبياري پامچي  18/17

  Totalناحيه نه   103113 

 123337 

1132 

 ناحيه ده 

 شبكه آبياري پامچي  20/1

  Totalناحيه ده   122210 

 001732 

3023 

 ناحيه يازده  

 شبكه آبياري گيوي  77/1

  Totalحيه يازده نا  008170 

 ناحيه دوازده   13031 

  Totalناحيه دوازده   13031 

 



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

 31 

رديف ناحيه بهره برداري سنتي مساحت اراضي ) هكتار( مساحت يه درصد

93922

129049

165262

55348

253378

179871

چاه 28718 23.01

124798

40052

چاه 92541 64.71

143017

128814

449054

17431

جدول ) 8-1 ( : منابع آب مرتبط با يهره برداري سنتي)چاه(

1 ناحيه يك

2 ناحيه دو

3 ناحيه سه

4 ناحيه چهار

5 ناحيه پنج

6 ناحيه شش

7 ناحيه هفت

8 ناحيه هشت

9 ناحيه نه

10 ناحيه ده

11 ناحيه يازده

12 ناحيه دوازده
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رديف ناحيه بهره برداري سنتي مساحت اراضي ) هكتار( مساحت يه درصد

93922

129049

2432 1.47

165262

3614 6.53

55348

2851 1.13

253378

9151 5.09

179871

124798

428 1.07

40052

143017

2991 2.32

128814

11790 2.63

449054

14108 80.94

17431

جدول ) 9-1 ( : منابع آب  مرتبط با يهره برداري سنتي )رودخانه و چشمه(

1 ناحيه يك

2 ناحيه دو

3 ناحيه سه

4 ناحيه چهار

5 ناحيه پنج

6 ناحيه شش

7 ناحيه هفت

8 ناحيه هشت

9 ناحيه نه

10 ناحيه ده

11 ناحيه يازده

12 ناحيه دوازده

رودخانه و چشمه

رودخانه و چشمه

رودخانه و چشمه

رودخانه و چشمه

رودخانه و چشمه

رودخانه و چشمه

رودخانه و چشمه

رودخانه و چشمه
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ناحيه کاربری مساحت ) هكتار( مساحت ) درصد(

زراعي و باغي ديم 7783 8.29

جنگلي - مرتعي 1233 1.31

زاعي و باغي آبي 84906 90.40

93922 100.00

زراعي و باغي ديم 88518 68.59

جنگلي - مرتعي 33471 25.94

زاعي و باغي آبي 7060 5.47

129049 100.00

زراعي و باغي ديم 134373 81.31

جنگلي - مرتعي 28457 17.22

زاعي و باغي آبي 2432 1.47

165262 100.00

زراعي و باغي ديم 1233 2.23

جنگلي - مرتعي 50501 91.24

زاعي و باغي آبي 3614 6.53

55348 100.00

زراعي و باغي ديم 53542 21.13

جنگلي - مرتعي 196987 77.74

زاعي و باغي آبي 2849 1.12

253378 100.00

زراعي و باغي ديم 30113 16.74

جنگلي - مرتعي 140604 78.17

زاعي و باغي آبي 9154 5.09

179871 100.00

زراعي و باغي ديم 75537 60.53

جنگلي - مرتعي 20775 16.65

زاعي و باغي آبي 28486 22.83

124798 100.00

زراعي و باغي ديم 1821 4.55

جنگلي - مرتعي 37804 94.39

زاعي و باغي آبي 428 1.07

40052 100.00

زراعي و باغي ديم 39264 27.45

جنگلي - مرتعي 11213 7.84

زاعي و باغي آبي 92541 64.71

143017 100.00

زراعي و باغي ديم 106961 83.04

جنگلي - مرتعي 7745 6.01

زاعي و باغي آبي 14108 10.95

128814 100.00

زراعي و باغي ديم 44426 9.89

جنگلي - مرتعي 392837 87.48

زاعي و باغي آبي 11791 2.63

449054 100.00

زراعي و باغي ديم 1021 5.86

جنگلي - مرتعي 13419 76.98

زاعي و باغي آبي 2991 17.16

17431 100.00

ناحيه پنج

ناحيه شش

ناحيه هفت

جدول ) 10-1 ( : كاربري اراضي در تواحي

ناحيه يك

ناحيه دو

ناحيه سه

جمع

جمع

جمع

جمع

ناحيه چهار

جمع

جمع

جمع

جمع

ناحيه دوازده

ناحيه هشت

ناحيه نه

ناحيه ده

ناحيه يازده

جمع

جمع

جمع

جمع
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: ارتباط استقرار سكونتگاههاي انساني )شهري و روستايي( با عوامل محيط طبيعي 3-1

 )توصيف ساختار سكونت( 7و تبيين آن در نواحي

 

 : ساختار سكونتگاههاي شهري 1-3-1

 

كتانون  15داراي  1315عات انجام شده استان اردبيتل در مقطتع آمتاري براساس مطال 

شتهر و در آخترين تقستيمات  19بته  1311شهري بوده است. تعداد شهرهاي استان در ستال 

نقطه شهري افزايش يافتته استت. از عمتده تترين  21به  1313سياسي كشور در سال  –اداري 

ط جمعيتي روستاهاي بزرگ كه داراي شتهرداري داليل افزايش تعداد شهرهاي استان ارتقاء نقا

سياسي استان مي باشد. بررسي هاي انجتام  –شده اند و تغييرات روي داده در تقسيمات اداري 

شده برروي تعداد جمعيت ساكن در استان نشانگر عدم تعادل در ساختار فضايي شهرهاي استان 

ده ترين عوامل ايجاد تعادل در نظم است شهر اردبيل به عنوان مركز استان و شهر نخست از عم

 سياستتي،  –شتتهري استتتان استتت. تمركتتز امكانتتات و ختتدمات در كليتته زمينتته هتتاي اداري 

تجاري و ... باعث شده است تا اين شتهر بختش  –عملكردي  –فرهنگي  –اقتصادي  –اجتماعي 

رين عمده اي از جمعيت ساكن در نقاط شهري استان را به خود اختصتاص دهتد. براستاس آخت

درصتد از  4/51شتهر اردبيتل  1315نتايج حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مستكن ستال 

 ( 1-11جمعيت شهري استان را در خود جاي داده است. جدول )
 

                                                 
 شرح خدمات تدوين شده است.  1-1-2اين مبحث با توجه به بند  6
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  1327و  1337، 1377( تعداد جمعيت شهرهاي استان اردبيل طي سالهاي 1-11جدول شماره ) 
  

 نام شهر
 تعداد درصد ادتعد درصد تعداد درصد

       اردبيل

       پارس آباد

       مشگين شهر

       خلخال

       گرمي

       بيله سوار

       نمين

       گيوي

       جعفر آباد

       عنبران

       نير

       آبي بيگلو

       هشتجين

       سرعين

       اصالندوز

       الهرود

       كلور

       هير

       رضي

       تازه كند انگوت

       كوراييم

       جمع نقاط شهري استان

 .  1321سياسـي سـال  -مركز آمار ايران، بازسـازي و بـرآورد جمعيـت شهرسـتانهاي كشـور بـر اسـاس محـدوده تقسـيمات اداري  -1مأخذ : 

 1327مركز آمار ايران، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن، استان اردبيل،  -2           
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 : رتبه ـ اندازه سكونتگاه هاي شهري استان اردبيل 1-1-3-1

تر تحوالت روي داده در ساختار سكونتگاههاي شهري در ادامه رتبه جهت بررسي دقيق

 ت اندازه نظام شهري استان مورد بررسي قرار گرفته است.

 
 يف يا اندازه مرتبه : سلسله مراتب شهري از نظر كمي ـ رابطه بين اندازه ـ رد1-1-1-3-1

ترين الگويي كه به تجزيه و تحليل اندازه هاي شهري در نظتام شتهري پرداختته، قديمي

الگوي رتبه ت اندازه شهري است. اين الگو اولين بار ازيك بررسي و مشاهده كامالً تجربي در سال 

باخ ضمن مرتب  به وسيله يك جغرافيدان آلماني به نام فليكس اوئرباخ پيشنهاد شد. لوئر 1913

كردن اندازه سكونتگاههاي شهري منطقه اي در غرب آلمان متوجه شد كه بين اندازه شتهرها و 

رتبه آنها رابطه اي معكوس وجود دارد. او اين رابطه را بدين صورت بيان كرد: اگر ستكونتگاهها 

ام برابر nرا به ترتيب اندازه جمعيتي آنها مرتب كنيم ،جمعيت شهر 
n

بزرگترين شتهر منطقته  1

خواهد بود. در واقع در اين الگو رابطه اي معكوس بين جمعيتت هتر شتهر و رتبته آن در نظتام 

شهري پديد مي آيد كه اصطالحاً قاعده رتبه ت اندازه ناميده شده استت. رابطته رياضتي چنتين 

 مفهومي به صورت  زير است: 

 

q

r
r

p
D

1
 

 

كه در آن
r

P  جمعيت شهرr  ، 1امP  ، جمعيت شهر نخستr  رتبه شتهرr  ام وq  

 ضريب ثابت در نظام شهري مي باشد كه از فرمول زير قابل محاسبه مي باشد.

r

P

P

q
r

log

log
1

 

 

 زيف اين رابطه رياضي را به صورت رابطه لگاريتمي زير تعريف كرد: 

rqPP
r

logloglog
1
 

 

به اعتقاد زيف اگر اندازه و رتبه شهرهاي نظام شتهري را در يتك كاغتذ لگتاريتمي دو 

(  تشكيل خواهد شد . اين خط شتاخ  استتاندارد -1محوري ترسيم كنيم خط راستي با شيب )

ازه شهري در يك نظام شهري تلقي شده است و بنابراين انحراف از اين ختط در واقتع توزيع اند

 انحراف از اندازه مطلوب شهري به حساب آمده است .
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در اين الگو تعيين كننده انواع اصلي خط توزيتع انتدازه شتهرها و همچنتين  q)(مقدار 

شهري است. هاري ريچاردسون بتا توجته بته مشخ  كننده ميزان تسلط شهر نخست در نظام 

سه شكل از توزيع اندازه شتهري در نظتام هتاي شتهري تشتخي  داده استت، اگتر  q)(مقدار

1q 1باشد ، توزيع اندازه شهري براساس قاعده رتبه ت اندازه خواهد بود. زمانيكتهq  باشتد

بزرگتتر باشتد، q)(توزيع نخست شهري خواهد بود. در اين گونه از توزيع هرچته مقتدار  شكل

باشد نشانه آن استت   1qميزان تسلط شهر نخست بيشتر خواهد بود و سرانجام اين كه اگر 

د. اين تحليل ريچاردسون كه شهرهاي مياني از اهميت مهم تري نسبت به حالت قبلي برخوردارن

تا حدود زيادي به روش ادوارد مالكي شباهت دارد. او چند گزينه براي تغيير شيب ختط توزيتع 

در طول زمان پيشنهاد كرد. نخست اين كه اگر شيب خط توزيع ، ثابتت بمانتد در آن صتورت 

دان معنتي نرخ رشد همه نقاط در نظام شهري به طور يكسان كاهش يا افزايش مي يابد. ايتن بت

است كه همه نقاط شهري نظام در طول دوره متناسب بتا ميتزان جمعيتت ختود داراي جتذب 

مهاجرين بوده و نرخ رشد طبيعي يكساني را تجربه كرده انتد. در ايتن حالتت در ختط توزيتع ، 

 موازي هم خواهند بود. 

ري در گزينه دوم ، شيب خط به اين دليل تغيير مي كند كه در آن ستكونتگاههاي شته

كوچكتر به اندازه سكونتگاههاي بزرگتر قادر به رشد جمعيت خود نيستند. در نتيجه و بنا به خط 

( به طرف چپ انحراف پيدا كرده و عقب مي مانتد. ايتن نمونته  b– 1-2توزيع مطابق نمودار )

ممكن است در نواحي با رشد سريع ، در شهري كه همزمان با كاهش جمعيت شهرهاي كوچتك 

د ديده شود. در گزينه سوم شيب خط برعكس بته دليتل افتزايش ستريع بزرگتترين همراه باش

شهرها در نظام شهري تغيير مي كند. در نتيجه شيب خط توزيع در منحني به انتهاي خط قبلتي 

وصل مي گردد. اين نمونه عموماً در نتواحي اتفتاق متي افتتد كته مراكتز  2-1-2مطابق نمودار 

كنند. بدون اين كته كتاهش جمعيتتي در مكانهتاي كتوچكتر  شهري بزرگتر با سرعت رشد مي

 (. 55ص 1311شهري روي داده باشد .) عظيمي 

 
 : سلسله مراتب شهري استان اردبيل 2-1-1-3-1

نقطته شتهري وجتود داشتته  21در استان اردبيل كالً  1315بر مبناي آمارگيري سال 

استان را در بر داشتته استت.  درصد كل جمعيت 51نفر يا  115561است كه جمعاً نزديك به 

درصد از جمعيت  61/51هزار نفر جمعيت داشته است.  111در اين ميان شهر اردبيل بيش از 

 36/13شهر پتارس آبتاد و مشتكين شتهر ،  2درصد در  1/21شهري استان در شهر اردبيل ، 

 5/5مين و درصد در دو شهر بيله وار و ن 39/3درصد در سه شهر خلخال ، گرمي و اصالندوز ، 

هاي شهر كوچك و روستا شهر ساكن بوده اند. آمارگيريهاي سالهاي قبل تفاوت 9درصد بقيه در 



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

 43 

( توزيع جمعيت و سكونتگاه را در 1-1نشان مي دهد. نمودار ) 1315زيادي را با آمارگيري سال 

داشتته  قالب منحني لوزنر نمايش مي دهد . هر چه فاصله منحني با خط توزيع استاندارد فاصتله

باشد به همان نسبت توزيع جمعيت نامتعادل مي باشد . منحني لورنز بيان مي كند كه در داخل 

استان اردبيل تعداد اندكي از ستكونتگاههاي شتهري ) اردبيتل ، پتارس آبتاد و مشتكين شتهر( 

 بيشترين جمعيت را به خود اختصاص داده اند . 

 

 

 نتااهها در استا  اردبيل( منحني لورنز توزيع جمعيت و سكو1-1نمودار)
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 1327( رتبه ، جمعيت موجود و مطلوب شهرهاي استان اردبيل در طي سال 1-12جدول )

 جمعيت مطلوب Q 27جمعيت  نام رتبه

اردبيل 

 پارس آباد 

مشگين شهر 

 گرمي 

بيله سوار 

نمين 

اصالندوز 

خلخال 

گيوي 

جعفرآباد 

عنبران 

نير 

 آبي بيگلو 

 هشتجين 

 سرعين  

 الهرود 

 كلور 

هير 

رضي 

تازه كندانگوت 

كوراييم 

           

 

(در استان اردبيل براي شتهر دوم qزان )( ، مي5بر طبق اطالعات بدست آمده از جدول)

( از رقم يك qمي باشد ، همانطور كه قبال نيز ذكر آن رفت هر چه ميزان ) 35/2استان  برابر با 

بيشتر باشد به همان نسبت ميزان تسلط و برتري شهر اصلي يا نخست زياد مي شود . بتر طبتق 

نفر بوده است . بتر  12256بر با برا 1315همين جدول ميزان جمعيت شهر پارس آباد در سال 

اساس قاعده رتبه اندازه جمعيت مطلوب اين شهر در سلسله مراتب شهري استان بايد برابتر بتا 

نفتر كستري جمعيتت دارد . شتايد ايتن  126115نفر بايد باشد . كه رقمي معادل با  219131

ن اردبيل بجتز شتهر مساله بظاهر درست باشد ولي بايد در نظر بگيريم كه توسعه شهرهاي استا

صورت مي گيرد تنها رشد و توسعه  اردبيل بر اساس توانها و پتانسيلهاي موجود در پسكرانه آنها

شهري در شهر اردبيل ناهمگون و سرسام آور مي باشد . يعني الزم است كته از تمركتز گرائتي 

 شديد در اردبيل به نفع ساير شهرهاي استان كاسته شود. 
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 1335يع رتبه اندازا و شيب توزيع  شه هاي استا  اردبيل در طي سال (  توز1-2نمودار)

 

 

 

 

 

 

 

 
 1337( رتبه ، جمعيت موجود و مطلوب شهرهاي استان اردبيل در طي سال 1-13جدول )
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37جمعيت رتبهشهر
 جمعيت مطلوب

37

فاصله از جمعيت 

 مطلوب

 - -اردبيل

پارس آباد

مشگين شهر

خلخال

گرمي

بيله سوار

نمين

27217  گيوي

87273 جعفرآباد

117181  نير

  هشتجين

الهرود

كلور

سرعين

هير

اصالندوز

رضي
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 1335(  توزيع رتبه اندازا و شيب توزيع شه هاي  استا  اردبيل  در طي سال 1-3نمودار )           

 
 1377( رتبه ، جمعيت موجود و مطلوب شهرهاي استان اردبيل در طي سال 1-10جدول )

77جمعيت سال N نام شهرستان  Q جمعيت مطلوب 
فاصله از 

 جمعيت مطلوب

- -- لاردبي

 مشگين شهر

 پارس آباد

 خلخال

 گرمي

 بيله سوار

 گيوي

 نمين

 دالهرو

  نير

 هشتجين

 جعفرآباد

 كلور

 سرعين

 هير

 اصالندوز

 رضي
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 1335(  توزيع رتبه اندازا شه هاي استا  اردبيل و شيب خط توزيع  در سال 1-4نمودار)
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اندازه شهرهاي استان اردبيل نشان مي دهد شيب خط  تهمانطور كه نمودار توزيع رتبه 

تان اردبيتل منحني در طي سه دوره سرشماري بيانگر تسلط شهر اردبيتل بتر نظتام شتهري است

اندازه شهرها به شكل مقعتر  تاست به همين دليل منحني توزيع رتبه q>1باشد . در اين الگو مي

( بيشتر است . -1درآمده است . در اين الگو انحراف شهرهاي مياني و كوچك از خط استاندارد )

قاعده رتبه  بدين ترتيب جمعيت در شهرهاي مياني بسيار كمتر از اندازه جمعيت مورد انتظار در

 اندازه است . 

شيب خط توزيع جمعيت شهري استان بر اساس مقايسه بتا متدل هتاي پيشتنهاد شتده 

شتيب ختط بتر  (1-3)مي باشد . بر استاس نمتودار ( 1-3)توسط ادوراد مالكي ، مطابق نمودار 

عكس به دليل افزايش سريع بزرگترين شهر ها در نظام شهري تغيير مي كند . در نتيجه شتيب 

ط توزيع در منحني به انتهاي خط قبلي مطابق نمودارهاي ارائه شده براي دوره هتاي مختلتف خ

سرشماري  وصل مي گردد . اين نمونه عموما در نواحي اتفاق مي افتد كه مراكز شهري بزرگتتر 

با سرعت رشد مي كنند ، بدون اينكه كاهش جمعيتتي در مكانهتاي كتوچكتر شتهري روي داده 

 ( باشد.
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 اندازه شهرهاي استان اردبيل به روايت بري ـ  :  الگوي رتبه 3-1-1-3-1

برايان بري جغرافيدان آمريكايي با الهام از ايده مدل ) ستايمون( و بتا بكتارگيري روش 

شناسي ديگر در الگوي رتبه اندازه به مدل متفاوتي دست يافت . بري جمعيت شتهرهاي بتاالي 

 هتزار نفتر ، 251-111هتزار نفتر،  111-51ار نفتر ، هز 51-21هزار نفر را به شش طبقه  21

هزار نفر و باالي يك ميليون نفر تقستيم كترد. بتراي  1111 – 511هزار نفر ريال  511- 251 

اجراي مدل  طبقه بندي جمعيتي شهرهاي استان اردبيل بر اساس دستتورالعمل آمتايش استتان 

وضتعيت منطقته تغييتر داده شد.درصتد  اردبيل انجام شد . و از اين بابت مدل بري با توجه به

فراوانيهاي تجمعي هر كدام از طبقات جمعيتي بر روي كاغذ لگاريتمي  ترسيم شد. اگتر نمتودار 

 بدست آمده به صورت يك خط راست باشد ، آنگتاه توزيتع انتدازه شتهري بتر استاس قاعتده 

 ميده است . اندازه خواهد بود . بري اين نوع توزيع را توزيع لوگ نرمال نا –رتبه 

بري بر اين عقيده بود كه نخست شهري به عنوان ساده ترين شكل توزيع اندازه شتهري در اثتر 

 نيروهاي قوي ليكن معدود بوجود مي آيتد. بنتابراين نخستت شتهرها ممكتن استت پايتختهتاي 

 سياسي و يا پايتخت امپراطوريهاي بزرگ تتاريخي باشتند . در نقطته مقابتل آ ن توزيتع  -اداري

اندازه شهري قرار دارد كه به عقيده بري بدليل وجود زندگي اقتصادي و سياسي پيچيتده  –به رت

يا قدمت نظام شهرها در يك كشور ، نيروهاي متعددي از طرق مختلف بر الگتوي شتهري اثتر 

 گذارد و در نتيجه موجب نرخ رشد يكسان همه شهرهاي نظام مي گردد . مي

شهربه اصول عامي در ارتباط با نظام  –توزيع اندازه  بري ضمن اينكه در بررسي واقعيت

شهري دست يافته كه بسيار مهم است ليكن با استناد به نظريه سايمون مولفه هاي توزيع قاعده 

 كند. رتبه اندازه را نهايتا در قانون عام فرايندهاي رشد تصادفي و آنتروپي فزاينده آن خالصه مي

ي بدان دست يافته يعني) نخست شهري اثر نيروهتاي اما ترجمان اين اصول عام كه بر

اندازه اثر تعدد نيروها از طرق مختلف بر الگوي شهري ، مي توانتد  تقوي ليكن معدود ( و رتبه 

اجتماعي بر  –اين باشد كه شكل و محتواي فضايي كانونها ي متمركز و يا غير متمركز اقتصادي 

شتهر در فضتا متوثر  –تا بر شتكل توزيتع انتدازه چگونگي جذب و كنترل مازاد اقتصادي و نهاي

شتهر از تعتدد و پيچيتدگي  –افتد. اگرچه دامنه مولفه هاي اثر گذار بر شكل توزيتع انتدازه مي

بسياري برخوردار است ليكن همه اين نيروها در خدمت باز توليد گسترش يابنده و دستيابي بته 

انتد . هتر چته مولفته هتاي قتدرت  حداكثر سود در جهت تمركز مازاد اجتماعي تجهيتز شتده

)اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي ( در فضا به گفته بتري قتوي و در عتين حتال معتدود 

باشند، تمركز مازاد اجتماعي نيز به همان اندازه قوي و نيرومند خواهد بود كه تسلط و اندازه آن 

قتدرت ستازمانگر فضتا از در نظام شهري رقيبي نخواهد داشت. بر عكس هنگاميكه مولفه هاي 

تعدد و تفرق بيشتري بر خوردار باشند، در واقع تمركتز متازاد اجتمتاعي نيتز از تتوازن فضتايي 
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بيشتري برخوردار مي شود و در اين حالت فضا واجد چند كانون همگرايي به جتاي تتك كتانون 

لگويي نزديك بته شهر مي تواند ا –قوي و بي همتا خواهد بود و از اين رو است كه توزيع اندازه 

 اندازه پيدا كند.   –رتبه 

 

 شهرهاي استان: بررسي سلسله مراتب خدمات 2-1-3-1

 
 : سطح بندي خدمات شبكه مخابراتي 1-2-1-3-1

ارائه خدمات مخابراتي در هر نقطه اي عموما مشروط بر وجود تقاضاست . بته عبتارتي 

 _تراكم جمعيت و فعاليتهاي اقتصتادي ديگر ، سطوح خدمات ارائه شده به نوعي بيانگر ميزان و 

اجتماعي مراكز استقرار خدمات مخابراتي است . شبكه ارائه خدمات مخابراتي در ستطح استتان 

 اردبيل به شرح زير تقسيم شده است : 

1. Terminal Exchange  (TX  ) يا مراكز نهايي كه كوچك ترين واحد مراكز بين شتهري

وصل مي گردد . به عبتارتي  PCيي ، يعني مراكز است و مستقيما به مراكز سطوح باال

امكان ارتبتاط بتا مراكتز شتهري ديگتر را پيتدا  PCديگر ، اين مراكز از طريق مراكز 

 كنند . مي

2. Primary Center  (PC  ) يا مراكز اوليه كه در واقع مراكز تلفتن خودكتار بتين شتهري

را كه مراكز محلتي  TXناحيه اي محسوب مي شوند اين مراكز هر كدام چندين مركز 

( وصتل  SC( مستقيما به مراكز ثانويته ) PCهستند تحت پوشش خود دارند . مراكز )

 شده و تابع آن هستند . 

3. Secondary Center  (SC )  يا مراكز ثانويه ، در اصل مراكز تلفن خودكار بين شتهري

ابراتي و منطقه اي محسوب مي گردند . اين مراكز در واقع باالترين سطح خدمات مخ

قلب اين شبكه محسوب مي شود و مراكز تلفن چندين استان تحت پوشش و همچنين 

 را زير كنترل خود دارند .  PCو  TXمراكز تلفن بين شهري تابع آنها ، يعني 

در ستطح استتان اردبيتل وجتود داشتت . توزيتع  TXمركز  21تعداد  1315در خرداد 

هاي فعال اين خدمت را روشن مي كند . فعال تترين جغرافيائي اين مراكز به خوبي اهميت محور

 محور حول شهر اردبيل سازمان يابي شده است . 

وظيفه ارتباط مستقيم مشترك را    TXپايين ترين سطح خدمات مخابراتي ، يعني مركز 

با سطوح بااليي به عهده دارد ، به عبارتي ديگر مشتركان تلفن ارتباط مستقيم خود را در درجته 

ا اين مركز برقرار مي نمايند و سپس از آن طريق به سطوح بتاالتر شتبكه دسترستي پيتدا اول ب
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كنند. بنابراين توزيع فضايي اين مركز در سطح منطقه مي تواند اهميت تعداد مشتتركان و از مي

 طريق تراكم فعاليت خدمات مخابراتي را نيز نشان دهد . 

( را بته مراكتز ثانويته  TXمراكز نهتايي )  ( وظيفه ارتباط PCسطح دوم يا مراكز اوليه )

دارند و در سطح استان فقط شهر اردبيل داراي اين مركز مي باشد . اين مركز مستقيما به مركز 

( تبريز وصل مي شوند و از نظر كتاركردي تتابع مركتز تبريتز  SCباالترين سطح ، يعني مركز )

 باشند . مي

( استان آذربايجان  PCكاركردي وظيفه مركز )( تبريز خود ، همچنين از نظر  SCمركز )

بيتانگر  TXشرقي را نيز به عهده دارد . شهر اردبيل به عنوان مركز سطح دوم و شهرهاي مراكز 

اهميتي است كه اين شهرها از نظر شبكه سطح بندي ارائه خدمات مخابراتي دارند . ايتن بتدان 

دمت را در سطح منطقه آذربايجان بته معني است كه پس از شهر تبريز كه كه سطح اول اين خ

در ستطح  TXدر و  PCخود اختصاص داده و قلب و مركز اين شبكه است ، شهر اردبيل با مركز 

( سلسله مراتب شبكه خدمات مختابراتي در 1-6استان در سطوح بعدي قرار مي گيرند . نقشه )

 نشان مي دهد .  1315استان اردبيل را در سال 
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 وزش عالي خدمات آم -

در امر استقرار موسسات آموزش عالي در شهرهاي مختلف ، عموما سطوح گونتاگوني از 

موسسات آموزش عالي با توجه به شتاخ  هتاي معتين در شتهرها تاستيس متي شتود . ايتن 

ها ممكن است در طول زمان تغيير يابنتد . يكتي از آخترين تقستيمات سلستله مراتبتي شاخ 

 معرفي مي شود .  موسسات آموزش عالي در زير

 دانشكده است . 5دانشگاه كه حداقل داراي  -1

 دانشكده است . 3مجتمع دانشگاهي كه حداقل داراي  -2

 دانشكده است . 2تا  1مجتمع آموزش عالي كه حداقل داراي  -3

دانشكده كه حداقل داراي يك گروه آموزشي با چنتد رشتته تخصصتي و امكانتات الزم  -4

 آموزشي ، مالك تاسيس دانشكده قرار مي گيرد. است . با اين حال وجود سه گروه 

 آموزشكده است . 2مركز آموزش عالي كه حداقل داراي  -5

 آموزشكده كه داراي گروه آموزشي در مقطع كارداني است .  -6

 

 دهد.  ي( سطح بندي شهرها را از نظر مراكز آموزش عالي در سطح منطقه نشان م1-1نقشه )

 

 
 از خدمات آموزش عالي در شهرهاي استان اردبيل( مراتب برخورداري 1-17جدول )

 شهر
 –دبيرستان فني 

 حرفه اي

دانشگاه پيام 

 نور

 دانشگاه آزاد

 آموزشكده

مجتمع 

آموزش 

 عالي

 دانشگاه دولتي

 پزشكي
غير 

 پزشكي
 پزشكي

غير 

 پزشكي

 - * * * * * * * اردبيل

 - - - - *  * * بيله سوار

 - - - * *  * * پارس آباد

 - - - - * - * - رميگ

 - - - - * * * * خلخال

تازه كند 

 انگوت
- - - * - - - - 

مشگين 

 شهر
* *  * - - - - 
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 سلسله م اتب خدمات بانكي  -

بانكها اگرچه در ايران به عنوان موسسات ملي تلقي مي شوند ، اساس و پايه فعاليت آنها 

رت ديگر ، محل استقرار و اندازه واحدهاي بانكي بر سودمندي هر واحد نهاده شده است . به عبا

بر پايه مكانيزم بازار و سطح تقاضاي فعاليتهاي بانكي و مالي گذاشته شتده استت . از ايتن رو از 

آنجايي كه بانكها به عنوان مركز فعاليت و دادوستد پولي و مالي در هر ناحيه اي تلقي مي گردند 

يت آنها مي تواند شاخ  يا نشتانه مناستبي بتراي سلستله ، محل استقرار ، اندازه و سطوح فعال

مراتب خدمات ديگر باشد . شناسايي سلسله مراتب خدمات بانكي در منطقته از طريتق ستطوح 

 فعاليت دو بانك ملي و صادرات انجام مي پذيرد . 

 

 سطوح فعاليت خدمات بانك صادرا ت  -

 در سه سطح عمده ارائه مي كند: بانك صادرات سطوح سلسله مراتب خدمات بانكي خود را 

واحد بانك استان : اين واحد در مراكز استان مستقر است و مستقيما حوزه هاي بانكي را  -1

 زير مديريت خود دارد .

اين واحد كه زير نظر بانك استان ) صادرات ( قرار دارد ، مجموعته اي از  –واحد حوزه  -2

 مي گيرد . شعبات بانكي را در حوزه فعاليت خود تحت مديريت 

شعبات بانكي به عنوان حلقه رابط مستقيم با متقاضتيان ختدمات  –واحد شعبات بانكي  -3

 ، و به ترتيب مبين اهميت فعاليت بانكي در آن شعبه است .  5تا  1درجه از  5بانكي به 

 

درجه بندي شعبات بانكي در بانك صادرات بر پايه ضوابط و معيارهتاي كته بانتك بتر 

براي آنها قائل است ، تعيين مي شود . بر اساس اين معيارها ، ساالنه درجه هر اساس اهميتي كه 

شعبه اي مورد ارزيابي مجدد قرار مي گيرد. عواملي كه تعيين كننده درجه هر بانك مي باشند ، 

 عبارتند از : 

منابع جذب كه شامل ميزان منابع مالي كه از مردم اخذ مي گردد و شامل سپرده هتاي  .1

 ت ) با سود ( ، ارزان قيمت ) قر  الحسنه و ..( ، حسابهاي جاري و ... است . گران قيم

تسهيالت ) مصارف ( كه شامل ميزان وام و اعتبار واگذار شده در يك شعبه و در واقتع  .2

 ميزان منابعي كه از طريق آن شعبه به مردم واگذار شده است . 

ت ، برات ، چك ها ، ضمانت ها خدمات بانكي كه شامل ميزان فعاليت در زمينه حوالجا .3

 و ... مي گردد . 

اسناد كه شامل ميزان توليد سند در هر شعبه است و بر اين پايه تعداد كادر هر شتعبه  .4

 نيز تعيين مي گردد .
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براساس چهار ضابطه و معيار فوق و شاخ  هايي كه ممكن است از هر كدام اشتتخراج 

م از ضوابط چهارگانه فوق ، داراي ضرايب خاص شود، درجه هر شعبه تعيين مي گردد . هر كدا

هاي اي سپردهخود بوده و ممكن است از سالي به سال ديگر تغيير نمايد . به عنوان مثال در دوره

گران قيمت براي بانك ارزش بيشتري داشته باشد و در دوره ديگر ، بانتك بتراي ستپرده هتاي 

انك متناسب بتا اهميتتي كته بتراي هتر نتوع ارزان قيمت اهميت بيشتري قائل شود . بنابراين ب

فعاليت بانكي قائل مي گردد ، ضرايب شاخ  هاي آن فعاليت در تعيين درجته شتعبه شتركت 

 كند. مي

شعبه درجه  1واحد حوزه ،  2بانك صادرات در استان اردبيل داراي يك بانك استان و 

شهر اردبيل متي باشتد .  در  شعبه درجه پنج و يك باجه بانكي در 6شعبه درجه چهار ،  9دو ، 

 ساير شهرهاي استان به ترتيب زير مي باشد :

 پارس آباد: يك شعبه درجه دو و سه شعبه درجه پنج  

 مشگين شهر : يك شعبه درجه سه ، يك شعبه درجه چهار و يك شعبه درجه پنج

 خلخال : يك شعبه درجه سه و يك شعبه درجه چهار 

 عبه درجه پنجگرمي : يك شعبه درجه سه و يك ش

 بيله سوار : يك شعبه درجه چهار و يك باجه بانكي

 نير : يك شعبه درجه چهار 

 اصالندوز: يك شعبه درجه چهار

 سرعين : يك شعبه درجه پنج

 

 سطوح خدمات بانك ملي  -

سطوح خدمات بانك ملي ايران در استان اردبيل بتا بانتك صتادرات متفتاوت استت و 

وان سرپرستي و درجات شعبه ها توزيع مي گردد . شعبات بانتك بندي آن در قالب دو عنسطح

سطح درجه بندي شده است . عالوه بر اين ، در برخي نقاط كه از اهميت متوردي  5ملي نيز در 

 برخوردار بوده ولي تاسيس شعبه به صرفه نبوده است ، ) باجه بانكي ( استقرار يافته است . 

اصلي خود را تحت عنوان سرپرستي داير مي كنتد  بانك ملي در مراكز استان ها ، واحد

كه تمام شعبات بانكي موجود در منطقه به طور مستقل و نه سلسله مراتبي به اين واحد مربتوط 

سرپرستي،  1تقسيم شده اند . واحد هاي درجه  2و  1گردد. واحدهاي سرپرستي به دو درجه مي

ي واحد سرپرستي بدون شتعبه ممتتاز استت.  داراي شعبه بانكي ممتاز هستند . شهر اردبيل دارا

 در استان اردبيل سطح پايين تر از سرپرستي استان شعبه درجه سه مي باشد . 
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 سلسله مراتب واحد هاي بانك ملي در استان اردبيل به شرح زير مي باشد : 

 شعبه درجه پنج  4شعبه درجه چهار ،  5شعبه درجه سه ،  5اردبيل : سرپرستي ، 

 شعبه درجه سه ، دو شعبه درجه پنج  1ر : مشگين شه

 شعبه درجه پنج  1شعبه درجه سه ،  1پارس آباد : 

 شعبه درجه سه  1خلخال : 

 شعبه درجه سه 1بيله سوار : 

 شعبه درجه سه 1هشتجين : 

 شعبه درجه چهار  1گرمي : 

 كلور ، گيوي ، نير : هر كدام يك شعبه درجه چهار  
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 :1-8نقشه 
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 :1-9نقشه 
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  1: عوامل موثردر شكل پذيري سكونتگاههاي روستايي 2-3-1

 

فضتايي ستكونتگاههاي  -عوامل گوناگوني در انتخاب موقعيتت و نحتوه استتقرار مكتاني 

روستايي دخالت دارند. در همين رابطه مي توان افزود، اگرچه گاهي ممكن است عاملي به تنهايي 

ر انتخاب محل استقرار نقش اساسي بازي كند، امتا در و به عنوان عامل تعيين كننده و بنيادي د

فرهنگي هستند كه به صورت مجموعه اي مرتبط  -اين ميان باز هم قاعدتاً عوامل مختلف طبيعي

 و در رابطه با يكديگر ، هريك سهمي بر عهده مي گيرند.

نظر  از سوي ديگر، با توجه به ويژگي هاي زماني و مكاني، خصوصيات طبيعي وانساني در 

گروههاي مختلف انساني داراي تاثير و ارزش متفاوتي هستند. اين گونه ارزش گذاري به درجه و 

اقتصادي ، پايگاه اجتماعي، سنن فرهنگي و مانند آن نيز بستتگي دارد. بتا  -سطح تكامل اجتماعي

جته توجه به تاثير عوامل گوناگون و ارزيابي متفاوت از خصوصيات هريك از آنهتا متي تتوان نتي

گرفت كه از يك سو ممكن است شرايط طبيعي يكسان در ارتباط با ساختارهاي مختلف فرهنگي 

اقتصادي، به نحوه استقرار يكسان منجر نشود و از ديگتر ستو،  –و سطح متفاوت تكامل اجتماعي 

انتخاب موقعيت و نحوه استقرار مشابه در دو يا چند مكان، به هتيچ رو بته معنتاي تاثيرگتذاري 

 مشابه نيست. عوامل

نظامي، ارتبتاطي و فرهنگي، اقتصادي، سياستي، متذهبي،در واقع عوامل گوناگون طبيعي ، 

فضايي ، هويتي خاص مي بخشتد.  -مانند آن هستند كه به يك سكونتگاه روستايي از نظر مكاني

 در چنين چهارچوبي، تغيير هريك از اين عوامل متنوع مي تواند به دگرگوني اهميت و نقتش آن

در حالي كه ويژگيهاي محيط طبيعي نستبتاً پايتدار و از لحتا  موقعيت منجر شود. عالوه بر اين،

به مفهوم عام ريخت شناسي در معر  ديد و مشاهده و بررسي هستند، عوامل محيط فرهنگي  )

فرهنگ مادي و معنوي( به صورت عناصتري پويتا و ناپايتدار كته دايمتاً در معتر  دگرگتوني 

مي كنند. ازاين رو، شناسايي اين گونه ويژگيهاي سكونتگاههاي روستايي با پيچيدگي عمل هستند،

مطالعاتي بيشتري همراه است، شايد به همين دليل است كه در برختي مطالعتات گونته شناستي 

 -بيشتر بر جنبه هاي فيزيكي و ظاهري تاكيد مي شود تا اين گونه جنبه هتاي پيچيتده اجتمتاعي

 اقتصادي.

به مطالب باال، آشكار مي شود كه تعيين شتكل و نحتوه استتقرا ر و در مجمتوع با توجه  

علت وجودي سكونتگاههاي روستايي چندان به سادگي نيز امكان پتذير نيستت و نيازمنتد يتك 

بررسي دقيق و همه جانبه است، به اين معنا كه سكونتگاههاي روستايي به صتور گونتاگون برپتا 

                                                 
 .92-94شيوه هاي سكنت گزيني و گونه هاي مساكن روستايي ، ص  » عباسسعيدي ، 1
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نظر مكاني به نحوي متنوع تحت تتاثير عوامتل گونتاگون توزيتع  شوند،  شكل مي گيرند و ازمي

يابند. عوامل موثر در نحوه شكل پذيري و پراكندگي مكاني سكونتگاههاي روستايي را به طور مي

 كلي مي توان به دو دسته تقسيم بندي و بررسي نمود:

 عوامل محيط طبيعي -

 اقتصادي –عوامل محيط فرهنگي و اجتماعي  -

 

 ل محيط طبيعي )الف(: عوام

الگوي اسكان به خصوص در سكونتگاههاي روستايي بيش از هر چيز انعكاستي استت از  

ويژگي هاي محيط طبيعي به طور كلتي، در بررستي عوامتل طبيعتي متوثر در استتقرار اينگونته 

 سكونتگاهها بايد موارد زير را در نظر داشت.

 موقعيت طبيعي -

 اشكال ناهمواري) پستي و بلندي( -

 وا، پوشش گياهي و محيط زيستآب و ه -

 نحوه دسترسي به منابع آب و خاك -

 نحوه استفاده از اراضي -

نحوه پراكندگي مكاني شبكه آبها، كيفيت خاكهاي در دسترس و ماننتد آن بته نحتوه بتارز        

موقعيت سكونتگاه روستايي را تحت تاثير خود قرار مي دهد و ازاين طريق، باعث بروز الگوهتاي 

پذيري مي گردد. وجود  منابع آب ستطحي يتا زيرزمينتي و نقتش آنهتا در ايجتاد خاص شكل 

گسترش و نيز انتخاب الگوي شكل پذيري آنها به وجهي بارز قابل مشاهده و بررستي استت. در 

همين رابطه، حوزه هاي مختلف اقليمي اهميت بارزي مي يابند. مناطق كوهستاني بتا محتدوديت 

ا دشتهاي آبرفتي، بدون بستگي به درجه رشتد  فرهنگتي و شتيوه منابع آب و خاك، درمقايسه ب

غالب معيشتي گروههاي انساني ساكن در آنها، صرفاً به واسطه شرايط خاص محيط طبيعي، دافع 

و مانع تراكم شديد  جمعيتي هستند. بدين سان ، ثبات ناچيز ، انفرادي و جدا افتادگي و همچنين 

اي بارز ايتن گونته منتاطق استت. از ستوي ديگتر، دشتتهاي وسعت كم سكونتگاهها ، از ويژگيه

جاذبه زيادي در جذب جمعيت دارند، مقايسه وسعت روستاهاي كوهستتاني   –برعكس  -آبرفتي

 و سكونتگاههاي روستايي واقع در بخش دشتي استان شاهد خوبي براي اين مدعاست. 

نتگاهها( تا حد زيادي تابعي و نيز اشكال سكوبنابراين مي توان گفت، الگوي سكونتگاهي ) 

 از  نحوه پراكندگي منابع و پديده هاي طبيعي است.
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 اقتصادي -) ب ( : عوامل ف هناي و اجتماعي

در كنار عوامل محتيط طبيعتي، براستاس انتخاب محل هريك از سكونتگاههاي روستايي، 

ل و انگيزه هاي زير عوامل و انگيزه هاي متنوعي صورت مي پذيرد كه از آن ميان مي توان عوام

 را نام برد:

انگيزه سازگاري و انطباق مطلوب با عرصه هاي طبيعي و امكان پذيرساختن شيوه خاص  -

 اقتصادي از طريق بهره برداري از اين گونه عرصه ها

 انگيزه ها و عوامل اقتصادي ديگر مانند برخورداري از امكانات ارتباطي -

 نظامي -انگيزه هاي سياسي -

 مذهبي و ساير انگيزه ها -رهنگيانگيزه هاي ف -

اقتصادي غالباً نقش و اهميت عوامتل گونتاگون در  -همراه با دگرگونيهاي سياسي و اجتماعي

شكل دهي و  نحوه استقرار سكونتگاهها نيز تحت تاثير قرار مي گيرند. به عنوان نمونه، با فتراهم 

اركردهاي دفاعي از ميان آمدن شرايط اجتماعي متفاوت در يك اجتماع، ممكن است ضرورت ك

برود. به دنبال آن نحوه بهره برداري از منابع آب و خاك تغيير پذيرد و يا اصوالً ساختار شتغلي 

جمعيت دگرگون شود. اين گونه روندها مي تواند با تغيير كاركرد يا كاركردهاي سكونتگاهها، بته 

 يابد. صورت رشد و گسترش، پايداري و يا  انحطاط و نابودي آنها تجلي

جوامع روستايي به دليل حاكميت الگوهاي سنتي در بهتره بترداري از محتيط طبيعتي و  

پايين بودن سطح برخورداري از تكنولوژي ، در برخورد بتا محتيط طبيعتي دائمتاً در جستتجوي 

هايي هستند تا بتوانند با فعاليت خود طبيعت را به تسخير درآورده و از امكانات بتالقوه آن مكان

ت ادامه حيات خود استفاده نمايد. بدين ترتيب مي توان گفت پويايي چنين جوامعي بعتد در جه

از جوامع كوچرو شديداً تحت تاثير امكانات بالقوه طبيعي بوده و در ارتباط مستقيم بتا آن استت. 

بنابراين، چنين جوامعي در مراحل اوليه استقرار خود مكان هايي را جستجو مي كننتد كته داراي 

امكانات فعاليت زراعي باشند و همچنتين تتا حتدودي امنيتت آنهتا را در برابتر تهتاجم  حداقل

بيگانگان تامين نمايد. وجود امكانات طبيعي چون خاك مناسب، زمتين همتوار، اقلتيم مستاعد و 

آبهاي جاري زمينه هايي را فراهم مي سازد كه جوامع انساني بويژه روستاييان بطرف آنها جذب 

 برداري از اين امكانات به زندگي خود ادامه دهند. شوند و با بهره

به طور كلي تنوع ساختار زمين و اشكال ناهمواريها، اقلتيم و تفاوتهتاي موجتود از لحتا   

موجب تنوع چشم انتداز طبيعتي برخورداري از منابع آب سطحي، خاك و پوشش گياهي طبيعي،

چنين تنوعاتي بته روشتها و شتيوه هتاي استان اردبيل شده است و انسان روستايي در برخورد با 

مختلف دست زده و نهايتاً به ايجاد ساختهاي فرهنگي دست زده كه به تبع از محيط طبيعتي، از 

 تنوع زيادي برخوردار بوده است.
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بر اين اساس در  اين بخش از نوشتار به دسته بنديهاي مختلف سكونتگاههاي روستتايي  

پرداخته مي شود تا تنوعات موجود در عرصه هاي مختلتف استان اردبيل به لحا  محيط طبيعي 

 استان مورد بررسي قرار گيرد.

 
 : تحليل نحوه استقرار روستاها براساس موقعيت طبيعي 1-2-3-1

عوامل محيط طبيعي از جمله موقعيت طبيعي در شكل گيتري و استتقرار ستكونتگاههاي  

 دارند.انساني از جمله سكونتگاههاي روستايي تاثير مستقيم 

شكل گيري ، استقرار و توزيع سكونتگاههاي روستايي در استان اردبيل نيز از اين قاعتده  

مستثني نبوده است. عمده ترين عوامل محيطي موثر در شتكل گيتري ستكونتگاههاي روستتايي 

 استان به شرح ذيل است.

 
 : تبيين الگوي استقرار سكونتگاههاي روستايي1-1-2-3-1

كيلتومتر  14/11161انجام شده دربخش محيط طبيعي از مجموع  براساس بررسي هاي 

 1/4363درصد كوهستاني،  5/61كيلومترمربع معادل  41/11916مربع مساحت استان اردبيل 

درصتد  1/14كيلومترمربتع معتادل  51/2511درصد كوهپايه هاي،  4/24كيلومترمربع معادل 

ستي و بلندي هاي استان درجدول شتماره دشتي است. تطبيق موقعيت استقرار روستاها با وضع پ

حتدود  1315آبادي داراي سكنه اين استان در ستال  1312( نشان مي دهد از مجموع  16-1)

روستا( داراي موقعيت  361درصد ) 1/26روستا( داراي موقعيت كوهستاني  159درصد ) 3/55

ستند. همچنين بررسي روستا( داراي موقعيت دشتي  ه 246درصد) 11كوهپايه اي يا دامنه اي و 

از مجمتوع جمعيتت نحوه توزيع جمعيت براساس وضع پستي و بلندي استان نشتان متي دهتد )

 21درمنتاطق دشتتي ، نفر( 136511درصتد)  2/32نفر جمعيت ساكن در اين استان  423192

 1/39در منتتاطق كوهپايتته اي يتتا بتته عبتتارت ديگتتر دامنتته اي و نفتتر( 111561درصتتد) 

 در مناطق كوهستاني سكونت دارند.ر (نف 161151درصد)

بررسي نحوه توزيع جمعيتت براستاس موقعيتت هريتك از ستكونتگاهها و نيتز طبقتات  

( نشان مي دهد از مجموع روستاهاي واقع در مناطق كوهستاني  1-11جمعيتي درجدول شماره )

بتين  نيز كوچتك وروستتا( 321درصتد ) 2/42، 1روستا( خيلي كوچك 356درصد )  41استان 

                                                 
 بقه بندي شده اند.دسته به شرح زير ط 5در طبقه بندي جمعيتي سكونتگاههاي روستايي براساس تعداد جمعيت ساكن در هر روستا مقياس سكونتگاهها تعيين و به  1

 1-99خيلي كوچك -

 111-499كوچك  -

 511-999متوسط  -

 999-2499بزرگ -

 نفر به باال 2511خيلي بزرگ  -
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درصتتد از روستتتاهاي واقتتع در منتتاطق  19نفتر جمعيتتت دارنتتد. بنتتابراين بتيش از  499-111

درصد  1/1كوهستاني از نظر مقياس كوچك به شمار مي آيند. همچنين دراين مناطق به ترتيب 

با مقيتاس خيلتي بتزرگ روستا( 2درصد) 5/1درصد بزرگ و تنها  3/3روستاها متوسط مقياس، 

 نفر جمعيت داشته اند. 2511بوده و بيش از 

درصتد  1/39روستاي مستقر در ايتن منتاطق  361درمناطق كوهپايه اي نيز از مجموع  

درصتد  9/11روستا( كوچك بوده اند. بنابراين  151درصد) 1/41روستا( خيلي كوچك و  146)

درصتد  5/12از سكونتگاههاي مستقر در  اين مناطق از نظر مقياس كوچك هستتند. همچنتين  

 روستا( خيلي بزرگ بوده اند. 2درصد)  5/1روستا( بزرگ و  22درصد ) 6روستا( متوسط ،  46)

در مناطق دشتي استان كه كمترين توزيع مكتاني ستكونتگاههاي روستتايي را بته ختود  

روستا( خيلي كوچك،  31درصد ) 15روستاي مستقر درا ين مناطق،  246اختصاص داده است از 

روستتا(  35درصتد) 2/14روستتا( متوستط،  56درصد) 1/22، ( كوچك111-499درصد ) 46

 روستا( خيلي بزرگ بوده اند. 4درصد ) 6/1بزرگ و 

براين اساس، با توجه به وسعت هريك از سه منطقته كوهستتاني، كوهپايته اي و دشتتي  

استان و همچنين نسبت هاي توزيع سكونتگاههاي روستايي و جمعيت در هريك براساس مقياس 

درصتد روستتاها  55درصدي مناطق كوهستاني و استقرار حتدود 5/61لي رغم وسعت آبادي، ع

درصد سكونتگاههاي مستقر درايتن منتاطق كوچتك  19دراين مناطق اما از نظر مقياس بيش از 

) الزم به ذكر است سكونتگاههاي روستايي كوچك مقياس واقع در ايتن منتاطق حتدود بوده اند.

 تان را شامل مي شوند.(درصد از كل روستاهاي اس 3/49

 9/11درصتدي و توزيتع  14حال اينكه در مناطق دشتي استتان بتا توجته بته وستعت  

درصدي سكونتگاههاي روستايي كل استان دراين مناطق، نسبت آباديهاي بزرگ مقياس مستتقر 

درصتتد از  1/15درايتتن ناحيتته بتتيش از دو منطقتته كوهستتتاني و كوهپايتته اي بتتوده و حتتدود

درصد از كل روستاي استان را شامل مي شوند، از  1/2مستقر در مناطق دشتي و  سكونتگاههاي 

سكونتگاه بزرگ مقياس مستقر  در  92نظر مقياس بزرگ بوده اند. الزم به ذكر است از مجموع 

بادي( در مناطق دشتي استقرار يافتته انتد. در منتاطق كوهپايته اي و آ 39درصد)  4/42استان 

درصد از مجموع ستكونتگاههاي بتزرگ مقيتاس استتان  5/31و  1/26يب كوهستاني نيز به ترت

 مستقر هستند.

(  توزيع و  پراكنش سكونتگاههاي روستتايي براستاس موقعيتت 1-11در جدول شماره) 

محيط طبيعي به تفكيك شهرستان ارائه شده استت. براستاس اطالعتات ارايته شتده در جتدول 

درصتد  6/14و 9/14و   6/24بادي به ترتيتب بتا مذكور در بخش كوهستاني بيشترين تعداد آ

مربوط به شهرستانهاي گرمي، بيله ستوار و مشتگين شتهر بتوده استت. در بختش كوهپايته اي 
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درصد روستاهاي مستقر دراين بخش بيشترين نسبت  6/21شهرستان مشگين شهر با اختصاص 

 5/31اختصتاص  را به خود اختصاص داده است. در بخش دشتي نيز شهرستان پتارس آبتاد بتا

درصد از كل روستاهاي واقع دراين بخش بيشترين تعداد سكونتگاه را بته ختود اختصتاص داده 

درصد رتبه هاي دوم  13و  1/13است. پس از پارس آباد شهرستان نمين و اردبيل به ترتيب با 

 و سوم را به خود اختصاص داده اند.

از ستوي مركتز آمتار ايتران در همچنين براساس طبقه بندي ديگري در اين زمينه كه  

الگوي استقرار  1صورت پذيرفته است. 1315و  1315سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن سال 

براساس تلفيق موقعيت طبيعي و پوشش گياهي تبيين شده است. تعاريف و مفاهيم به كتار رفتته 

 دراين طبقه بندي به شرح زير بيان شده است:

 انه هاي آن در دشت يا جلگه واقع شده است.جلگه اي : آباديهايي كه كليه خ -

 كوهستاني: آباديهاي كه كليه خانه هاي آن در كوهستان واقع شده باشد. -

كوهستاني : آباديهايي كه بخشي از خانه هاي آن در دشت يا جلگته و بقيته  -جلگه اي  -

 خانه ها در كوهستان واقع شده باشد.

اي آن در جنگل واقع در دشت يتا جلگته جنگلي: آباديهايي كه كليه خانه ه -جلگه اي  -

 قرار دارد.

جنگلي : آباديهايي كه كليه خانه هاي آن در جنگل واقع در كوهستان  قرار  –كوهستاني  -

 دارد.

ساير: آن دسته از آباديهاي كه محل سكونت خانوارهاي آن با هيچ يتك از انتواع فتوق  -

بته ترتيتب بته دشتتي، مطابقت ندارد. در اين گتزارش عنتاوين اشتاره شتده در فتوق 

تغييتر يافتته «كوهستاني –جنگلي » و « جنگلي -دشتي» ، « كوهپايه اي» ، « كوهستاني»

 است.

( 1-19با توجه به تعاريف و مفاهيم ارايه شتده و براستاس اطالعتات جتدول شتماره)            

راي داروستتتا ( 316درصتتد ) 1/22روستتتا( داراي موقعيتتت كوهستتتاني،  114درصتتد )  6/56

 1/11جنگلتتي و   –روستتتا( داراي موقعيتتت جلگتته اي 15درصتتد ) 1/1اي، موقعيتتت جلگتته

 كوهستاني هستند. –روستا( داراي موقعيت جلگه اي  251درصد)

(، نحوه استقرار فضايي روستاهاي استان اردبيل براساس موقعيتت 1-11در نقشه شماره) 

 محيط طبيعي )واحدهاي اراضي نمايش داده شده است.

                                                 
 1315مركز آمار ايران، شناسنامه دهستانهاي كشور، سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  1
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 ( : توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي  استان اردبيل و جمعيت ساكن در آنها 1-17جدول ) 

 بر اساس وضعيت محيط طبيعي

 تيپ 
 جمعيت آبادي 

 درصد تعداد درصد تعداد

 كوهپايه اي   

 كوهستاني   

 دشتي   

 جمع   

 

 ( : توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي  در استان اردبيل  1-13جدول ) 

 بر اساس وضعيت محيط طبيعي و به تفكيك طبقات جمعيتي

 تعداد جمعيت تعداد آبادي طبقه جمعيتي تيپ 

كوهپايه اي

  

  

  

  

نفر 2711باالي   

جمع   

كوهستاني

  

   

  

  

نفر 2711باالي   

جمع   

دشتي

  

  

  

  

نفر 2711ي باال  

جمع   

جمع كل  
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 ( : توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي  در استان اردبيل  1-12جدول ) 

 بر اساس وضعيت محيط طبيعي و به تفكيك شهرستان

تيپ شهرستان تعداد آبادي تعداد جمعيت

كوهپايه اي

اردبيل  

بيله سوار  

پارس آباد  

خلخال  

كوثر  

گرمي  

مشگين شهر  

نمين  

نير  

جمع   

كوهستاني

اردبيل  

بيله سوار  

پارس آباد  

خلخال  

كوثر   

گرمي  

ن شهرمشگي  

نمين  

نير  

جمع   

دشتي

اردبيل  

بيله سوار  

پارس آباد  

خلخال  

كوثر  

گرمي  

مشگين شهر  

نمين  

نير  

جمع   

جمع كل  



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

 68 

 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل براساس موقعيت محيط طبيعي )تعريف مركز آمار(1-18جدول  )

 درصد تعداد آبادي موقعيت محيطي

 2/73 320 كوهستاني

 1/23 317 جلگه اي )دشتي(

 1/1 17 جنگلي -جلگه اي

 3/12 273 كوهستاني –جلگه اي 

 111 1332 جمع 
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 تبيين الگوي استقرار سكونتگاههاي روستايي براساس عوامل ارتفاع : 2-1-2-3-1

استقرار جمعيت و سكونتگاههاي انساني به ويژه سكونتگاههاي روستايي در هر منطقه اي  

با عامل ارتفاع ارتباط مستقيم داشته و نقتش مهمتي را در  مكتان گزينتي جوامتع انستاني ايفتا 

 نمايد.مي

كنش جمعيت و سكونتگاههاي روستايي در استان اردبيتل نيتز بته شتدت از توزيع و پرا 

عامل ارتفاع تاثير پذيرفته است. اين تاثير پذيري بيش از همه ناشي از موقعيت نسبي و رياضتي 

استان اردبيل است . اين استان در منطقه اي نسبتاً مرتفع واقع شده و همانگونه كته قتبالً اشتاره 

درصتد آن بته  4/24ز مساحت استان به اراضي مرتفع و كوهستاني و درصد ا5/61شد حدود  

 اراضي كوهپايه اي اختصاص دارد.

طبقه بندي استان اردبيل براستاس نقتاط ارتفتاعي و توزيتع و پتراكنش ستكونتگاههاي  

(، ارايه شده استت. 1-21روستايي و جمعيت ساكن دراين نقاط براساس ارتفاع در جدول شماره)

شده در اين جدول براساس نتايج  حاصل از آخرين سرشماري عمتومي نفتوس و  اطالعات ارايه

تنظيم شده است. نتايج حاصل از بررستي هتاي انجتام شتده در جتدول  1315مساكن  درسال 

 مذكور به شرح زير است:

 

 مت  555ارتفاع كمت  از )الف(:

، حدود 1315سال سكونتگاه روستايي داراي سكنه در استان اردبيل در  1312از مجموع  

روستا( دراين طيف ارتفاعي قرار گرفته اند. اين تعداد سكونتگاه روستتايي از  321درصد ) 1/23

را درخود جاي  نفر( 93964درصد ) 2/22نفر جمعيت روستايي استان حدود  423192مجموع 

 داده اند.

تعتداد  (، در اين طيف ارتفتاعي بيشتترين1-21براساس اطالعات ارايه شده درجدول ) 

جمعيت و سكونتگاه روستايي استان استقرار داشته و مشغول فعاليت هستند. اين محدوده در واقع 

(  نشتان 1-22بخش دشتي استان به شمار مي آيد. بررسي اطالعات ارايه شده درجدول شماره)

دهد از مجموع سكونتگاههاي روستايي واقع در ايتن طيتف ارتفتاعي ، تمتامي ستكونتگاههاي مي

درصد از سكونتگاههاي روستايي شهرستان بيلته ستوار و  3/11تايي شهرستان پارس آباد و روس

 321درصد از سكونتگاههاي شهرستان گرمي استقرار دارند. به عبارت ديگتر از مجمتوع  9/14

درصد شهرستان بيلته  6/41درصد در شهرستان پارس آباد،  1/41سكونتگاه واقع دراين طيف 

 شهرستان گرمي واقع شده اند. درصد در 3/11سوار و 

(، بررستي نحتوه توزيتع 1-21همچنين براساس اطالعات ارايه شده درجتدول شتماره ) 

سكونتگاهها و جمعيت ساكن در آنها براساس طبقتات جمعيتتي در ايتن طيتف ارتفتاعي نشتان 
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درصتد  3/31درصد خيلي كوچك،  9/52روستاي مستقر دراين طيف ) 321دهد، از مجموع مي

درصتد از نظتر مقيتاس خيلتي بتزرگ  2/1درصد بزرگ و  3/4درصد متوسط،  3/11 كوچك،

 اند.بوده

 

 مت  555-1555) ب (: ارتفاع 

درصتد از كتل روستتاهاي  6/14روستا معادل  211متر  511-1111در طيف ارتفاعي  

ا از جمعيت روستايي استتان رنفر(  45444درصد ) 1/11استان مستقر هستند. اين تعداد روستا 

 در خود جاي داده اند.

بررسي نحوه توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن درآنها  براستاس  

درصتد در  5/61آبتادي واقتع در ايتن طيتف،  211تقسيمات اداري نشان مي دهد از مجموع 

 1درصتد در شهرستتان خلختال و   2درصد در شهرستتان بيلته ستوار  5/22شهرستان گرمي، 

درصتد روستتاهاي  2/29هرستان مشگين شهر واقع شده اند. يا بته عبتارت ديگتر درصد در ش

درصد روستاهاي شهرستان  2/54درصد روستاهاي شهرستان خلخال،  1/3شهرستان بيله سوار، 

 دصد روستاهاي شهرستان مشگين شهر دراين طيف ارتفاعي مستقر هستند.1/6گرمي و 

 51درصد خيلي كوچك،  32اقع دراين طيف، آبادي و 211از نظر مقياس نيز از مجموع  

درصتد بتزرگ بتوده انتد. نحتوه توزيتع جمعيتت و  5/1درصد متوسط و  5/11درصد كوچك،

 (،1-21سكونتگاه روستايي در هريك از طبقات جمعيتي دراين طيف ارتفاعي در جدول شماره)

 

 1555-1255) پ (: ارتفاع 

د رصتد كتل روستتاي  5/11ادل روستا معت 144متر  1111- 1251در طيف ارتفاعي  

نفر( از كتل جمعيتت استتان را در  31116درصد )  9/1استان مستقر هستند. اين تعداد روستا 

 خود جاي داده است.

بررسي نحوه توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها براستاس  

 1/52در اين طبقه ارتفتاعي سياسي نشان مي دهد از مجموع روستاهاي واقع  –تقسيمات اداري 

درصتد درشهرستتان  6/1درصد درشهرستان گرمتي،  4/35درصد در شهرستان مشگين شهر، 

 درصد در شهرستان كوثر استقرار دارند. 9/4خلخال و  

درصد  2/31سكونتگاه روستايي مستقر در اين طيف،  144از نظر مقياس نيز از مجموع  

 درصد بزرگ هستند. 2/4صد متوسط و در 1/11درصد كوچك،  1/45خيلي كوچك، 
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 مت  1255-1555) ت (: ارتفاع 

درصتتد از كتتل  1/11روستتتا معتتادل  256متتتر  1251-1511درطبقتته ارتفتتاعي  

 111544درصتد ) 21سكونتگاههاي روستايي استان استقرار دارند. اين تعداد سكونتگاه روستايي 

ت روستتايي استتان در ايتن طيتف ستاكن را در خود جاي داده اند. بيشترين تعداد جمعيتنفر( 

 هستند.

درصد در شهرستان اردبيتل،  1/25از مجموع سكونتگاههاي روستايي واقع در اين طيف  

درصتد در  1/4درصتد در شهرستتان نمتين،  3/22دصد درشهرستتان مشتگين شتهر ،  6/31

درصد  1/1درصد در شهرستان كوثر و  2/6درصد در شهرستان گرمي،  6/1شهرستان  خلخال،

 در شهرستان نير استقرار دارند.

درصتد  9/21سكونتگاه روستايي مستقر در اين طيف  256از نظر مقياس نيز از مجموع 

درصتد  1/1درصد بتزرگ و  2/15درصد متوسط ،  1/13درصد كوچك،  4/41خيلي كوچك، 

 خيلي بزرگ هستند.

 

 مت  1555-1355) ث (: ارتفاع 

درصد كل سكونتگاههاي روستايي استتان  3/11عادل روستا م 231دراين طيف ارتفاعي  

 استقرار دارند.

 نفر( جمعيت را در خود جاي داده اند. 65135درصد )  4/15اين تعداد روستا حدود 

بررسي نحوه توزيع و پتراكنش ستكونتگاههاي روستتايي واقتع در ايتن طيتف براستاس  

درصد روستتاهاي ايتن  6/11، (،  نشان مي دهد1-22سياسي درجدول شماره) -تقسيمات اداري

درصد در شهرستان كوثر،  1/11درصد در شهرستان خلخال،  1/14طيف در شهرستان اردبيل ، 

درصتد در  1/9درصتد درشهرستتان مشتگين شتهر،  1/11درصد در شهرستتان گرمتي،  1/1

 درصد در شهرستان نير واقع شده اند. 19شهرستان نمين و 

درصتد  1/39سكونتگاه روستايي مستقر دراين طيف  231از نظر مقياس نيز از مجموع  

درصد خيلتي  1/1درصد بزرگ و  2/4درصد متوسط،  9/1درصد كوچك،  4/46خيلي كوچك 

 بزرگ هستند.

 

 مت  1355-2555) ج (: ارتفاع 

درصتد كتل روستتاهاي  9/11روستا معادل  149متر  1151-2111در طييف ارتفاعي  

درصتد جمعيتت روستتايي استتان معتادل  1/11تگاهها حدود استان استقرار دارند. دراين سكون

 نفر ساكن هستند. 45643



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

 73 

درصد در  5/19سياسي  -روستاهاي مستقر دراين طيف ارتفاعي از نظر تقسيمات اداري 

 1/12درصتد درشهرستتان كتوثر،  4/15درصد درشهرستان خلختال ،  2/31شهرستان اردبيل، 

درصد در شهرستتان  5/19در شهرستان نمين و  درصد 3/3درصد در شهرستان مشگين شهر ، 

 نير استقرار يافته اند.

درصتد  6/31سكونتگاه روستايي مستقر دراين طيف  149از  نظر مقياس نيز از مجموع  

درصد خيلي  3/1درصد بزرگ و  4/5درصد متوسط،  4/9درصد كوچك،  3/46خيلي كوچك ، 

 بزرگ هستند.

 

 مت  2555-2555) چ (: ارتفاع 

درصد سكونتگاههاي استتان  2/4روستا معادل  51متر  2111-2511طيف ارتفاعي  در 

 استقرار دارند.

نفر را درختود  11246درصد كل جمعيت روستايي استان معادل  1/4اين تعداد روستا  

 جاي داده اند.

درصتد 31سياسي نشان مي د هد  -بررسي توزيع اين روستاها براساس تقسيمات اداري 

درصتد در شهرستتان كتوثر،  1/12درصد در شهرستتان خلختال،  5/34اردبيل ، در شهرستان 

درصتد در  3/11درصتد درشهرستتان نمتين و  1/1درصد در شهرستان مشگين شتهر،  3/11

 شهرستان نير واقع شده اند.

درصد خيلي كوچك،  9/31روستاي واقع در اين طيف  51از نظر مقياس نيز از مجموع  

 درصد بزرگ هستند. 9/6درصد متوسط و  9/11درصد كوچك،  3/36

 

 مت  2555-3555) ح (: ارتفاع 

نفر جمعيت از توابع شهرستان  5در اين طيف ارتفاعي تنها يك روستاي خيلي كوچك با  

اردبيل استقرار دارد. به دليل دشواريها و نامناسب بودن شترايط محيطتي در ايتن طيتف عمتالً 

وده و زندگي تعداد اندك جمعيت ستاكن درايتن طيتف در اسكان وفعاليت انساني امكان پذير نب

 شرايط بسيار نامساعد انجام مي شود. 

(، توزيتع و پتراكنش ستكونتگاههاي روستتايي برحستب انتدازه 1-11در نقشه شتماره ) 

 جمعيتي براساس طبقات ارتفاعي نمايش داده شده است.
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جمعيت ساكن در ( : توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي و  1-21جدول ) 

 آنها بر اساس طبقه ارتفاعي 

 طبقه ارتفاعي

 جمعيت  آبادي 

 درصد تعداد درصد تعداد 

    

    

    

    

    

    

    

711كمتراز     

جمع كل     
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طبقه ارتفاعي طبقه جمعيتي تعداد آبادي  تعداد جمعيت

1-99 172 7699

100-499 99 21613

500-999 37 27342

1000-2499 14 22450

>2500 4 14860

326 93964

1000-2499 1 2487

100-499 114 25075

1-99 65 3175

500-999 21 14802

201 45539

1000-2499 6 9431

100-499 66 15005

1-99 55 2320

500-999 17 11060

144 37816

>2500 2 6086

1000-2499 39 56724

100-499 106 26732

1-99 74 3626

500-999 35 25376

256 118544

>2500 2 6332

1000-2499 10 13658

100-499 110 26061

1-99 94 4516

500-999 21 14568

237 65135

>2500 2 5915

1000-2499 8 10284

100-499 69 16422

1-99 56 2506

500-999 14 10516

149 45643

1000-2499 4 4751

100-499 21 4370

1-99 22 975

500-999 11 7150

58 17246

2500-3000 1-99 1 5

1 5

1372 جمع كل423892

500-1000

جمع  500-1000

كمتراز 500

جمع كمتراز 500

جمع  1750-2000

2000-2500

جمع  2000-2500

جمع  2500-3000

جمع  1250-1500

1500-1750

جمع  1500-1750

1750-2000

توزيع و پراکنش سكونتگاههای روستايي بر اساس طبقه ارتفاعي  جدول ) 1-21 ( : 

و به تفكيك طبقات جمعيتي

1000-1250

جمع 1000-1250

1250-1500
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طبقه ارتفاعي شهرستان تعداد آبادي  تعداد جمعيت

بيله سوار 136 24243

پارس آباد 154 62629

گرمي 37 7187

327 94059

بيله سوار 45 5227

خلخال 4 1234

گرمي 135 32199

مشگين شهر 16 6784

200 45444

خلخال 11 3316

كوثر 7 1073

گرمي 51 8191

مشگين شهر 75 25236

144 37816

اردبيل 66 46511

خلخال 12 3321

كوثر 16 3908

گرمي 22 3266

مشگين شهر 81 28009

نمين 57 32865

نير 2 664

256 118544

اردبيل 44 23841

خلخال 35 8336

كوثر 43 9097

گرمي 4 334

مشگين شهر 43 9026

نمين 23 4846

نير 45 9655

237 65135

اردبيل 29 12309

خلخال 45 21746

كوثر 23 3396

مشگين شهر 18 2818

نمين 5 893

نير 29 4481

149 45643

اردبيل 18 5259

خلخال 20 7074

كوثر 7 3181

مشگين شهر 6 469

نمين 1 48

نير 6 1215

58 17246

2500-3000 اردبيل 1 5

1 5

1372 جمع كل423892

  جمع

500-1000

  جمع

  جمع

2000-2500

  جمع

  جمع

  جمع

1500-1750

  جمع

1750-2000

جدول ) 22-1 ( : توزيع و پراکنش سكونتگاههای روستايي بر اساس طبقه ارتفاعي 

و به تفكيك شهرستان

1000-1250

  جمع

1250-1500

كمتراز 500
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 تبيين الگوي استقرار سكونتگاههاي روستايي براساس عامل اقليم  3-1-2-3-1

ستاني، عامتل آب و از ديگر عوامل محيط طبيعي موثر بر شكل گيتري ستكونتگاههاي ان 

هواست، شرايط متفاوت آب و هوايي در يك منطقه منجر به شكل گيتري الگوهتاي متفتاوتي از 

نظام استقرار جمعيت در آن منطقه خواهند شد. به طوري كه در نقاطي كته از شترايط مناستب 

 آب و هوايي برخوردارند عالوه بر جمعيت پذيري بيشتر منجر به افزايش تتراكم ستكونتگاههاي

انساني خواهد شد. در صورتي كه در شرايط آب و هوايي نامساعد ) خيلي گرم يتا خيلتي سترد( 

 جمعيت پذيري مناطق و در مجموع نظام اسكان با محدوديتهاي مواجه خواهد شد.

شكل گيري سكونتگاههاي روستايي در استان اردبيل نيز تا حد بستيار  زيتادي متتاثر از  

 ستان بوده است.شرايط آب و هوايي حاكم بر ا

نحوه توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي در اين استان براساس ميزان تاثيرپتذيري  

از شاخ  هاي مختلف اقليمي ) ميانگين دماي ساالنه، تعداد روزهاي يخبندان، تعتداد روزهتاي 

 مورد بررسي قرار گرفته است. همراه با بارش برف(

 
 اههاي روستايي براساس ميانگين دماي ساالنهتوزيع جمعيت و سكونتگ : 0-1-2-3-1

براساس بررسيهاي انجام شده در مطالعات اقليم استان اردبيتل ميتانگين دمتاي ستاالنه  

درجه سانتي گراد متغير است. بررسي نحوه توزيع و پراكنش تعتداد  16تا   5استان اردبيل بين 

براساس رنج هتاي مختلتف دمتاي سكونتگاههاي روستايي استان و تعداد جمعيت ساكن در آنها 

(  نشتان متي دهتد بيشتترين تعتداد 1-23ساالنه در مناطق مختلف استتان در جتدول شتماره)

درجته  11درصد( در مناطقي كه داراي ميانگين دماي ستاالنه  9/19سكونتگاه روستايي استان )

 2/13و درصتد  9/14سانتي گراد هستند توزيع يافته اند. پس از اين رنتج دمتايي بته ترتيتب 

درجته ستانتي  9و  14درصد سكونتگاهاي  روستايي در مناطقي كه داراي ميانگين دماي ساالنه 

درجه ستانتي گتراد بتا يتك آبتادي كمتترين تعتداد  5گراد هستند قرار گرفته اند. رنج دمايي 

 سكونتگاه روستايي را به خود اختصاص داده است.

اي روستتايي استتان و تعتداد جمعيتت ( نيز توزيع سكونتگاهه  1-24در جدول شماره ) 

ساكن در آنها به تفكيك طبقات مختلف جمعيتي در رنج هاي مختلف ميتانگين دمتاي ستا النته 

 ارايه و مورد بررسي قرار گرفته است.

( توزيع سكونتگاههاي روستايي استان وجمعيت ساكن درآنها بته 1-25درجدول شماره ) 

 ين دماي ساالنه ارايه شده است. تفكيك شهرستان در رنج هاي مختلف ميانگ
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 ( :پراكنش سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل و جمعيت ساكن در آنها  1-23جدول ) 

 بر اساس ميانگين دماي ساالنه

 ميانگين دماي ساالنه

 جمعيت  آبادي 

 درصد تعداد درصد تعداد

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

جمع كل     
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ميانگين دماي ساالنه طبقه جمعيتي تعداد آبادي تعداد جمعيت

5 1000-2499 1 1007

1 1007

1-99 3 101

100-499 7 1864

500-999 4 2563

14 4528

1-99 3 153

100-499 13 3203

500-999 8 5404

1000-2499 2 2643

>2500 1 2827

27 14230

1-99 9 345

100-499 38 10527

500-999 10 8035

1000-2499 5 6538

62 25445

1-99 51 2546

100-499 74 18372

500-999 29 21022

1000-2499 24 35966

>2500 3 9412

181 87318

1-99 123 6002

100-499 109 25103

500-999 23 15793

1000-2499 17 22773

>2500 1 3149

273 72820

1-99 57 2492

100-499 64 14450

500-999 14 9173

1000-2499 8 11514

143 37629

1-99 34 1402

100-499 70 17880

500-999 16 10955

1000-2499 10 15883

>2500 1 2945

131 49065

1-99 59 2844

100-499 62 12794

500-999 7 5208

1000-2499 1 1011

129 21857

1-99 108 4733

100-499 75 14695

500-999 17 12530

1000-2499 5 7943

205 39901

1-99 91 4110

100-499 52 11393

500-999 21 15284

1000-2499 9 14507

>2500 4 14860

177 60154

1-99 1 94

100-499 21 4997

500-999 7 4847

29 9938

1372 جمع کل 423892

15

جمع

16

جمع

13

جمع

14

جمع

11

جمع

12

جمع

9

جمع

10

جمع

7

جمع

8

جمع

جدول ) 24-1 ( :پراكنش سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل بر اساس ميانگين دماي ساالنه 

و به تفكيك طبقات جمعيتي

جمع

6

جمع
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ميانگين دماي ساالنه شهرستان تعداد آبادي تعداد جمعيت

5 اردبيل 1 1007

1 1007

اردبيل 10 2926

خلخال 1 539

نير 3 1063

14 4528

اردبيل 13 5505

خلخال 10 7710

کوثر 1 221

نير 3 794

27 14230

اردبيل 28 10944

خلخال 22 12179

کوثر 3 876

مشگين شهر 1 34

نير 8 1412

62 25445

اردبيل 51 45021

خلخال 45 12454

کوثر 30 6115

مشگين شهر 7 856

نمين 36 19375

نير 12 3497

181 87318

اردبيل 36 16249

خلخال 29 7044

کوثر 46 11297

گرمي 8 941

مشگين شهر 48 8763

نمين 50 19277

نير 56 9249

273 72820

اردبيل 19 6273

خلخال 16 4379

کوثر 16 2146

گرمي 23 5704

مشگين شهر 69 19127

143 37629

خلخال 4 722

گرمي 39 8686

مشگين شهر 88 39657

131 49065

بيله سوار 22 4282

گرمي 93 14980

مشگين شهر 14 2595

129 21857

بيله سوار 114 20272

پارس آباد 5 467

گرمي 74 17852

مشگين شهر 12 1310

205 39901

بيله سوار 45 4916

پارس آباد 120 52224

گرمي 12 3014

177 60154

16 پارس آباد 29 9938

29 9938

1372 423892

15

جمع

جمع

جمع کل 

13

جمع

14

جمع

11

جمع

12

جمع

9

جمع

10

جمع

7

جمع

8

جمع

جدول ) 25-1 ( :پراكنش سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل بر اساس ميانگين دماي ساالنه 

و به تفكيك شهرستان

جمع

6

جمع
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 سكونتااههاي روستايي و تعداد جمعيت ساكن در آنها ب اساس تعداد روزهاي يخبندا  )الف(: توزيع

استان اردبيل از جمله مناطقي در كشور است كه به دليل حاكميت شرايط آب و هتوايي  

سرد و خشك بر آن و همچنين موقعيت طبيعي آن ، تعداد روزهاي يخبنتدان زيتادي را شتاهد 

 است .

(، تعداد روزهاي يخبنتدان حتاكم در 1-26ه شد در جدول شماره)براساس اطالعات اراي 

طبقه تقسيم شده اند. براساس اطالعات ارايه شده درجدول مذكور كمترين تعتداد  15استان به 

روز قرار  111-111روز و 41سكونتگاه روستايي به ترتيب در دو رنج روزهاي يخبندان كمتر از 

 و يك سكونتگاه روستايي هستند. 1يب داراي گرفته اند. اين دو طبقه هريك به ترت

روز واقتع  111-111بيشترين تعداد سكونتگاه روستايي و جمعيت ساكن در آن در رنج  

د رصد كل سكونتگاههاي روستايي استتان مستتقر  6/13روستا معادل  111شده اند. دراين رنج 

 اند.خود جاي داده درصد جمعيت روستايي استان را در 6/14هستند اين تعداد سكونتگاه 

(  كمترين تعداد روزهاي يخبنتدان 1-21براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره ) 

روز( مشاهده مي شود. بيشترين تعتداد روزهتاي  41در محدوده شهرستان پارس آباد ) كمتراز 

روز(در محدوده شهرستان خلخال مشاهده مي شتود. الزم بته ذكتر استت  111-111يخبندان )

ين تعداد سكونتگاه و جمعيت روستايي نيز در رنتج هتاي متذكور كته در شهرستتان هتاي كمتر

آباد و خلخال واقع شده اند. سكونتگاههاي مستقر در ايتن دو طبقته جمعيتتي نيتز از نظتر پارس

 (1-21مقياس در رده خيلي كوچك، كوچك و متوسط قرار مي گيرند. جدول شماره )
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 تگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها بر اساس تعداد روزهاي يخبندان( : پراكنش سكون 1-27جدول ) 

 تعداد روزهاي يخبندان

 ) روزهاي با دماي كمتر از صفر (

 جمعيت آبادي 

 درصد تعداد درصد تعداد

روز 01كمتر از      

    

    

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

     

    

جمع كل    
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1-99 2 69

100-499 3 627

500-999 3 1594

8 2290

1-99 50 2078

100-499 37 8727

500-999 21 16405

1000-2499 11 18283

>2500 4 14860

123 60353

1000-2499 2 2886

100-499 41 7865

1-99 90 3909

500-999 9 6257

142 20917

1-99 71 3585

100-499 73 15354

1000-2499 1 1281

500-999 15 10929

160 31149

1-99 41 1857

100-499 66 13876

500-999 6 3960

113 19693

1-99 20 911

100-499 20 4653

500-999 2 1358

1000-2499 1 1011

43 7933

1-99 31 1345

100-499 39 10772

500-999 15 10546

1000-2499 7 10767

92 33430

1-99 76 3521

100-499 76 17938

500-999 16 10786

1000-2499 18 26879

>2500 1 2945

187 62069

80-90

100-110

جمع

جمع

90-100

جمع

کمتر از 40 روز

جمع

70-80

جمع

جمع

50-60

جمع

60-70

40-50

جمع

جدول ) 27-1 ( : توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

بر اساس تعداد روزهاي يخبندان و به تفكيك طبقات جمعيتي 

تعداد روزهاي يخبندان

( روزهاي با دماي كمتر از صفر )
طبقه جمعيتي تعداد آبادي تعداد جمعيت
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1-99 55 2864

100-499 54 13571

500-999 17 11953

1000-2499 9 11646

>2500 2 6290

137 46324

1-99 49 2219

100-499 70 16375

500-999 21 15396

1000-2499 17 25217

157 59207

1-99 34 1673

100-499 52 12125

500-999 13 8972

1000-2499 7 10598

>2500 1 3183

107 36551

1-99 9 280

100-499 38 8710

500-999 10 7513

1000-2499 6 7567

>2500 1 3088

64 27158

1-99 9 415

100-499 9 2813

500-999 5 3149

1000-2499 2 2643

>2500 1 2827

26 11847

1-99 2 96

100-499 7 1872

500-999 2 1457

1000-2499 1 1007

12 4432

170-180 500-999 1 539

1 539

1372 423892

160-170

جمع

جمع

140-150

جمع

110-120

جمع

جمع کل

جمع

150-160

جمع

120-130

جمع

130-140

ادامه جدول ) 27-1 ( : توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

بر اساس تعداد روزهاي يخبندان و به تفكيك طبقات جمعيتي 

تعداد روزهاي يخبندان

( روزهاي با دماي كمتر از صفر )
طبقه جمعيتي تعداد آبادي تعداد جمعيت
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كمتر از 40 روز پارس آباد 8 2290

8 2290

بيله سوار 44 11852

پارس آباد 79 48501

123 60353

بيله سوار 76 9129

پارس آباد 63 11387

گرمي 3 401

142 20917

بيله سوار 61 8489

پارس آباد 4 451

گرمي 95 22209

160 31149

گرمي 97 17999

مشگين شهر 16 1694

113 19693

گرمي 34 5957

مشگين شهر 9 1976

43 7933

اردبيل 7 2291

گرمي 20 4611

مشگين شهر 65 26528

92 33430

اردبيل 20 8231

خلخال 2 495

مشگين شهر 101 30393

نمين 64 22950

187 62069

اردبيل 28 12558

خلخال 26 6096

كوثر 17 3442

مشگين شهر 36 8465

نمين 17 13753

نير 13 2010

137 46324

اردبيل 40 32861

خلخال 36 7825

كوثر 28 7146

مشگين شهر 8 2786

نمين 5 1949

نير 40 6640

157 59207

جمع

90-100

جمع

جمع

جمع

70-80

جمع

40-50

80-90

جمع

50-60

جمع

60-70

120-130

جمع

100-110

جمع

110-120

جمع

جدول ) 28-1 ( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

 بر اساس تعداد روزهاي يخبندان و به تفكيك شهرستان

تعداد روزهاي يخبندان

) روزهاي با دماي كمتر از صفر (
شهرستان تعداد آبادي تعداد جمعيت
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اردبيل 34 18999

خلخال 38 9626

كوثر 19 3867

مشگين شهر 2 363

نير 14 3696

107 36551

اردبيل 15 6302

خلخال 19 14899

كوثر 23 4574

مشگين شهر 1 103

نير 6 1280

64 27158

اردبيل 5 2925

خلخال 5 5547

كوثر 9 1626

مشگين شهر 1 34

نير 6 1715

26 11847

اردبيل 9 3758

نير 3 674

12 4432

170-180 خلخال 1 539

1 539

1372 جمع كل423892

160-170

جمع

جمع

140-150

جمع

150-160

جمع

130-140

جمع

ادامه جدول ) 28-1 ( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

 بر اساس تعداد روزهاي يخبندان و به تفكيك شهرستان

تعداد روزهاي يخبندان

) روزهاي با دماي كمتر از صفر (
شهرستان تعداد آبادي تعداد جمعيت
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 ) ب (: توزيع سكونتااههاي روستايي و تعدادجمعيت ساكن در آنها ب اساس تعداد روزهاي ب في

با توجه به شرايط اقليمي استان اردبيل، اين استان جزء مناطقي طبقه بندي مي شود كته  

ميزان بارش برف ساليانه را به خود اختصاص داده استت. ايتن استتان از نظتر تعتداد بيشترين 

روز  11طبقه يا دسته كمتر از 19روزهاي داراي بارش برف يا به عبارت ديگر روزهاي برفي به 

بيشترين (  1-29روز طبقه بندي شده است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول ) 44-46تا 

 روز دارند قرار گرفته اند. 31-41ستايي در مناطقي كه داراي روزهاي برفي تعداد سكونتگاه رو

درصد از كل جمعيت روستايي  3/14درصد سكونتگاههاي روستايي و  1/14دراين رنج  

استان مستقر بوده و مشغول فعاليت هستند. كمترين تعداد سكوتگاه روستايي نيز در مناطقي كته 

درصتتد  5/1روز هستتتند واقتتع شتتده انتتد. درايتتن منتتاطق  11داراي روزهتتاي برفتتي كمتتتر از 

درصد جمعيت روستايي استتان استتقرار دارنتد. كمتترين تعتداد  4/1سكونتگاههاي روستايي و 

روزهاي برفي در شهرستان پارس آباد و بيشترين تعداد روزهاي برفي در شهرستان هاي اردبيل 

نحتتوه توزيتتع و پتتراكنش ( 1-31( و )1-31و نيتتر مشتتاهده متتي شتتود. در جتتداول شتتماره )

سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها به تفكيك طبقات جمعيتي و شهرستان براستاس 

 تعداد روزهاي برفي مورد بررسي قرار گرفته است.
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 ( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها  1-28جدول ) 

 بر اساس تعداد روزهاي برفي

 اي برفيتعداد روزه
 جمعيت آبادي

 درصد تعداد درصد تعداد

روز 11كمتر از 
   

    


   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

جمع     
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تعداد روزهاي برفي طبقه جمعيتي تعداد آبادي تعداد جمعيت

1-99 2 69

500-999 2 1083

100-499 3 529

7 1681

1-99 4 117

100-499 6 1942

500-999 9 6774

1000-2499 6 9591

>2500 2 8134

27 26558

1-99 16 694

100-499 9 1783

500-999 7 5877

1000-2499 4 6966

>2500 1 3610

37 18930

1-99 35 1354

100-499 12 2674

500-999 5 3580

1000-2499 2 3428

>2500 1 3116

55 14152

1-99 57 2735

100-499 27 5579

500-999 4 2600

88 10914

1-99 71 3161

100-499 63 13365

500-999 11 7872

145 24398

1-99 36 2029

100-499 48 10836

500-999 10 6996

1000-2499 2 2348

96 22209

1-99 23 1112

100-499 29 6178

500-999 7 4943

1000-2499 2 3064

61 15297

جدول ) 30-1 ( : پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

 بر اساس تعداد روزهاي برفي و به تفكيك طبقات جمعيتي

كمتر از 10 روز

جمع

10-12

جمع

12-14

جمع

14-16

جمع

16-18

جمع

18-20

جمع

20-22

جمع

22-24

جمع
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تعداد روزهاي برفي طبقه جمعيتي تعداد آبادي تعداد جمعيت

1-99 21 730

100-499 28 5813

500-999 8 5564

1000-2499 4 5994

>2500 1 3141

62 21242

1-99 35 1671

100-499 32 6376

500-999 3 2319

1000-2499 3 3286

73 13652

1-99 37 1829

100-499 24 6450

500-999 3 2022

1000-2499 3 3832

67 14133

1-99 16 789

100-499 31 7713

500-999 8 5364

55 13866

1-99 14 620

100-499 24 6052

500-999 6 4692

1000-2499 3 4833

47 16197

1-99 20 757

100-499 31 8612

500-999 14 9917

1000-2499 15 24275

80 43561

1-99 35 1625

100-499 57 13063

500-999 14 8916

1000-2499 14 20912

>2500 1 2945

121 47461

ادامه جدول ) 30-1 ( : پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

 بر اساس تعداد روزهاي برفي و به تفكيك طبقات جمعيتي

24-26

جمع

26-28

جمع

28-30

جمع

30-32

جمع

32-34

جمع

34-36

جمع

36-38

جمع
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تعداد روزهاي برفي طبقه جمعيتي تعداد آبادي تعداد جمعيت

1-99 88 4521

100-499 75 16909

500-999 24 16336

1000-2499 13 16576

>2500 2 6237

202 60579

1-99 24 710

100-499 47 10986

500-999 12 8737

1000-2499 9 12624

>2500 2 6010

94 39067

1-99 4 241

100-499 29 7753

500-999 6 5114

1000-2499 1 1049

40 14157

1-99 1 58

100-499 10 2665

500-999 3 2108

1000-2499 1 1007

15 5838

1372 423892

ادامه جدول ) 30-1 ( : پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

 بر اساس تعداد روزهاي برفي و به تفكيك طبقات جمعيتي

38-40

جمع

40-42

جمع

42-44

جمع

44-46

جمع

جمع كل
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تعداد روزهاي برفي شهرستان تعداد آبادي تعداد جمعيت

كمتر از 10 روز پارس آباد 7 1681

7 1681

بيله سوار 4 2869

پارس آباد 23 23689

27 26558

بيله سوار 21 8323

پارس آباد 16 10607

37 18930

بيله سوار 38 6339

پارس آباد 17 7813

55 14152

بيله سوار 55 4308

پارس آباد 21 4398

گرمي 12 2208

88 10914

بيله سوار 47 5785

پارس آباد 43 6786

گرمي 55 11827

145 24398

بيله سوار 16 1846

پارس آباد 24 7299

گرمي 56 13064

96 22209

پارس آباد 3 356

گرمي 57 13158

نمين 1 1783

61 15297

گرمي 47 8093

نمين 15 13149

62 21242

اردبيل 1 1095

گرمي 22 2827

مشگين شهر 27 2360

نمين 23 7370

73 13652

اردبيل 4 1069

مشگين شهر 42 5916

نمين 21 7148

67 14133

جدول ) 31-1 ( : پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

 بر اساس تعداد روزهاي برفي و به تفكيك شهرستان

جمع

10-12

جمع

12-14

جمع

14-16

جمع

16-18

جمع

18-20

جمع

20-22

جمع

22-24

جمع

24-26

جمع

26-28

جمع

28-30

جمع
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تعداد روزهاي برفي شهرستان تعداد آبادي تعداد جمعيت

اردبيل 11 3483

مشگين شهر 28 6393

نمين 16 3990

55 13866

اردبيل 19 9063

مشگين شهر 21 4465

نمين 7 2669

47 16197

اردبيل 23 17892

كوثر 9 2345

مشگين شهر 45 20781

نمين 3 2543

80 43561

اردبيل 22 11369

خلخال 12 2186

كوثر 36 6669

مشگين شهر 51 27237

121 47461

اردبيل 24 14634

خلخال 82 25889

كوثر 51 11641

مشگين شهر 21 4894

نير 24 3521

202 60579

اردبيل 28 16943

خلخال 33 16952

مشگين شهر 4 296

نير 29 4876

94 39067

اردبيل 22 9373

نير 18 4784

40 14157

اردبيل 4 3004

نير 11 2834

15 5838

1372 423892

ادامه جدول ) 31-1 ( : پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

 بر اساس تعداد روزهاي برفي و به تفكيك شهرستان

30-32

جمع

32-34

جمع

34-36

جمع

36-38

جمع

38-40

جمع

44-46

جمع

جمع كل

40-42

جمع

42-44

جمع
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 تبيين الگوي استقرار بر اساس پهنه هاي  خطر زلزله 7-1-2-3-1

بررسي ويژگيهاي زمين شناسي استان اردبيل در بخش منابع محيطي نشان مي دهد اين  

ي را استان جزء مناطق لرزه خير كشور بوده و طي روندهاي مختلف زماني زلزلته هتاي متعتدد

شاهد بوده است. براساس بررسي هاي انجام شده استان اردبيل بته سته پهنته خطتر زلزلته بتا 

متوسط و نسبتاً باال طبقه بندي شده است. انطباق نحوه توزيع و پتراكنش هاي نسبتاً پايين ،درجه

 سكونتگاههاي روستايي استان و جمعيت ساكن در آنها با پهنه هاي خطر زلزله در استتان نشتان

درصد جمعيت روستايي  2/16درصد از سكونتگاههاي روستايي استان كه حدود  1/12مي دهد 

استان نيزدر اين سكونتگاهها ساكن هستند در پهنه با خطر زلزله نسبتاً پايين مستقر هستتند. در 

درصتد جمعيتت  4/19درصتد ستكونتگاههاي روستتايي و  1/16پهنه با خطر زلزله متوسط نيز 

مستقر هستند. پهنه با خطر زلزله نسبتاً باال بيشترين تعداد جمعيتت و ستكونتگاه  روستايي استان

درصتد  5/64درصتد ستكونتگاههاي روستتايي و  1/11روستايي را در بر مي گيرد. ايتن پهنته 

 (1-32جمعيت روستايي رادر خود جاي داده است. جدول)

ي روستايي و جمعيتت (، توزيع و پراكنش سكونتگاهها1-34( و)1-33درجداول شماره ) 

ساكن درآنها براساس پهنه هاي خطر زلزله به تفكيك طبقات جمعيتي و شهرستان  مورد بررسي 

 قرار گرفته است.

 

 

 ( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها در پهنه هاي خطر زلزله 1-32جدول ) 

 پهنه هاي خطر زلزله

 جمعيت آبادي

 درصد  تعداد درصد تعداد 

 پهنه با خطر متوسط   

 پهنه با خطر نسبتا باال   

 پهنه با خطر نسبتا پايين   

 جمع    

 



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

 96 

 

 ( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها  1-33جدول ) 

 به تفكيك طبقات جمعيتي در پهنه هاي خطر زلزله

 جمعيت آبادي طبقه جمعيتي پهنه هاي خطر زلزله

پهنه با خطر متوسط

  

  

  

  

  

جمع  

پهنه با خطر نسبتا باال

  

  

  

  

  

جمع  

پهنه با خطر نسبتا پايين

  

  

  

  

  

جمع  

جمع كل  
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 ي و جمعيت ساكن در آنها( :  پراكنش سكونتگاههاي روستاي 1-30جدول ) 

 در پهنه هاي خطر زلزله به تفكيك شهرستان  

 جمعيت آبادي شهرستان پهنه هاي خطر زلزله

 پهنه با خطر متوسط

 اردبيل 

 خلخال 

 كوثر 

 مشگين شهر 

 نمين 

 نير 

 جمع 

 پهنه با خطر نسبتا باال

 اردبيل 

 بيله سوار 

 پارس آباد 

 كوثر 

 گرمي 

 مشگين شهر 

 نير 

 جمع 

 پهنه با خطر نسبتا پايين

 اردبيل 

 خلخال 

 كوثر 

 نمين 

 جمع 

 كلجمع  
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 :تبيين الگوي استقرار سكونتگاههاي شهري و روستايي براساس نحوه توزيع منابع آب 7-1-2-3-1

براي گروههاي انساني بطور طبيعي آب به عنوان مهمترين وسيله ادامه حيات به شتمار  

مي رود. ازاين رو به هنگام حاكميت كوچ نشتيني همته جتا بته دنبتال آن حركتت كترده و در 

يكجانشيني در كنار منابع آب سكونت گزيده اند. با توجه بته اهميتت فعاليتت اقتصتادي بتراي 

آب به عنوان مهمترين عامل زراعت و با غداري( و كوچ نشينان )دامداري()معيشت( روستائيان )

به شمار مي آمده است. نياز به آب يكي از عواملي است كه نظتام استتقرار روستتاها را توجيته 

 .كندمي

عمده ترين منابع آبي كه نقش اصلي را در تبيين نظام استقرار سكونت و گروههاي اصلي  

ايفا مي نمايند رودخانه يا به عبارت ديگر منابع آب سطحي، و پس از آن منابع آب زيرزميني به 

ويژه در نقاطي كه سفره هتاي آب زيرزمينتي گستترده اي وجتود داشتته و امكتان حفتر چتاه و 

فراوان از سفره هاي آب زيرزميني را فتراهم نمتوده بيشتترين نقتش ر ا در جتذب  برداريبهره

 گروههاي انساني و سپس توسعه فعاليتهاي انساني داشته اند.

در استان اردبيل نيز منابع آب به ويژه منابع آب ستطحي نقتش عمتده اي را در نظتام  

ر رودخانه هاي متعدد در استتان استقرار داشته اند.براساس بررسي هاي انجام شده جريان و عبو

اردبيل كه عمده ترين و اصلي ترين شاخه ها، رودخانه هاي شتاهرودچاي، اللته چتاي، نيرچتاي، 

دره رود، هيرچاي، آرپاچاي، نمين چاي، گرمي چتاي، برزنتدچاي، قره سو،بالخلوجاي ، قوريچاي ،

ي و روستايي متعددي به آق چاي، قزل اوزن و سوالرچاي هستند به پيدايش سكونتگاههاي شهر

ويژه روستاهاي كوچك و بزرگي در امتداد اين رودخانته هتا انجاميتده استت و حيتات زيستتي 

 اقتصادي جمعيت قابل توجهي را نيز تحت تاثير خود قرار داده است.

نحوه استقرار مراكز جمعيتي در حاشيه رودخانه هاي مذكور متفاوت است به عنوان مثال  

اند يك جانب رودخانه را به طرف ديگر برتري دهد و يا با عبور جاده از يك شيب زمينها مي تو

 طرف ، جانب ديگر بدون رونق باقي بماند.

روستا در امتداد رودخانه هاي اصلي استان  219براساس بررسي هاي انجام شده حدود  

مشگين شهر و متري از ساحل رودخانه( استقرار يافته اند. شهرستان هاي گرمي،  151درفاصله )

درصد بيشترين نسبت توزيع سكونتگاه روستتايي  9/14و  1/22،  4/31پارس آباد به ترتيب با 

درصتد  1/1را در امتداد رودخانه هاي استان به خود اختصاص داده اند. شهرستان نمين نيز بتا 

 كمترين ميزان پراكنش سكونتگاهها در كنار رودخانه را دارا مي باشد.

ه مربوط به استقرار سنتي يا طبيعي و خود بخودي ستكونتگاهها در كنتار شيوه تبيين شد 

منابع آب باز مي گردد. اما شتيوه هتاي متدرن بهتره بترداري از منتابع آب ستطحي در قالتب 
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هاي آبياري و زهكشي نيز نقش عمتده اي در ايجتاد، نگهداشتت، توستعه و يتا اضتمحالل شبكه

 سكونتگاههاي روستايي ايفا مي نمايند.

سكونتگاه روستايي  11در استان اردبيل (  1-35براساس اطالعات ارايه شده در جدول ) 

در محدوده اجراي طرحهاي شبكه هاي آبياري و زهكشي واقع شده اند. از اين تعتداد بيشتترين 

درصد( متعلق به شهرستان پارس آباد بوده است. در واقتع اجتراي  3/11نسبت آبادي )معادل 

وسعه منابع آب در محدوده شهرستان پارس آباد بته تمركتز جمعيتت درايتن اين برنامه هاي ت

 شهرستان كه عمدتاً محل قشالق عشاير كوچنده بوده انجاميده است.

روستا نيز در محدوده طرح شبكه هاي آبياري و زهكشي در دستت اجترا  135همچنين  

 1/21ان بيلته ستوار و درصتد در محتدوده شهرستت 3/51واقع شده اند. ازاين تعداد روستا نيز 

 درصد در محدوده شهرستان پارس آباد واقع شده اند.

 

  چاا 

عالوه بر  منابع آب سطحي منابع آب زيرزمنيي نيز نقش عمده اي از گذشته هتاي دور  

در الگوي مكان گزيني و استقرار سكونتگاههاي انساني داشته اند. در هر مكاني كته امكتان بهتره 

آب زيرزميني وجود داشته است . جمعيت بيشتري نيز استقرار يافته اند.  برداري بيشتر از منابع

سكونتگاه روستايي در محدوده استان اردبيل  16( 1-39براساس اطالعات ارايه شده در جدول )

كيلومتري چاه هاي عميق استقرار يافته انتد. بيشتترين تعتداد ايتن ستكونتگاهها در  5در شعاع 

 شگين شهر استقرار يافته اند.نمين و مشهرستان اردبيل،

 

( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها در محدوده توسعه شبكه هاي  1-37جدول ) 

 آبياري و زهكشي ) در حال بهره برداري (

 طبقه جمعيتي
 تعداد جمعيت آبادي 

 درصد تعداد درصد تعداد

    

    

     

    

 نفر 2711باالي    

 جمع كل   
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طبقه جمعيتي شهرستان دهستان تعدا آبادي تعدا جمعيت

بيله سوار قشالق شرقي 1 41

پارس آباد تازه كند 2 33

ساواالن 2 69

قشالق شمالي 4 252

محمودآباد 1 46

10 441

اردبيل فوالدلوي شمالي 1 716

بيله سوار گوگ تپه 1 933

پارس آباد اصالندوز 4 2828

تازه كند 2 1454

ساواالن 10 7076

قشالق شمالي 5 3849

محمودآباد 1 798

24 17654

اردبيل فوالدلوي شمالي 1 153

بيله سوار قشالق شرقي 3 404

پارس آباد اصالندوز 10 2770

تازه كند 3 1209

ساواالن 6 1472

قشالق شمالي 6 1405

محمودآباد 1 121

30 7534

اردبيل فوالدلوي شمالي 1 2279

پارس آباد تازه كند 4 5941

ساواالن 1 1680

قشالق شمالي 2 3732

محمودآباد 1 1970

9 15602

بيله سوار قشالق شرقي 1 2673

پارس آباد قشالق شمالي 3 12187

4 14860

77 56091

 جمع

باالي 2500 نفر

 جمع

جمع كل

 جمع

99-499

 جمع

999-2499

جدول ) 36-1 ( :   پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها در محدوده توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي

 ) در حال بهره برداري (

1-99

 جمع

499-999
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 ( :   پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها در محدوده توسعه 1-33جدول ) 

 دهستان شبكه هاي آبياري و زهكشي به تفكيك شهرستان و 

 تعداد جمعيت تعداد آبادي دهستان شهرستان

اردبيل

ارشق شرقي  

سبالن  

سردابه  

كلخوران  

جمع  

بيله سوار

قشالق جنوبي  

قشالق شرقي  

گوگ تپه  

جمع  

پارس آباد

اصالندوز  

قشالق شمالي  

قشالق غربي  

محمودآباد  

جمع  

كوثر
سنجبد جنوبي   

سنجبد غربي  

جمع  

مشگين شهر

ارشق شمالي  

ارشق غربي  

دشت  

قره سو  

الهرود  

جمع  

نمين دولت آباد  

جمع  

جمع كل  
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تعداد درصد تعداد درصد

1000-2499 8 22.2 10793 134.3

100-499 36 100.0 8034 100.0

1-99 80 222.2 3284 40.9

499-999 11 30.6 8509 105.9

جمع كل 135 375 30620 381.1302

جدول ) 38-1 ( :   پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها در محدوده توسعه شبكه 

هاي آبياري و زهكشي به تفكيك طبقات جمعيتي

طبقه جمعيتي
 جمعيت آبادي

 

 ( :  پراكنش جمعيت و آبادي در اطراف چاههاي آب به تفكيك شهرستان 1-38جدول ) 

 شهرستان
 جمعيت آبادي

 درصد تعداد درصد تعداد

 اردبيل   

 بيله سوار   

 پارس آباد   

 كوثر   

 گرمي   

 ن شهرمشگي   

 نمين   

 نير   

 جمع كل   
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( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها  در اطراف  1-01جدول ) 

 چاههاي آب به تفكيك طبقات جمعيتي

 طبقه جمعيتي
 جمعيت آبادي

 درصد تعداد درصد تعداد

    

    

    

    

جمع    
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شهرستان طبقه جمعيتي تعداد آبادي تعداد جمعيت

100-499 9 2869

500-999 8 5979

1000-2499 8 11616

25 20464

بيله سوار 1000-2499 1 1670

1 1670

0-99 1 61

100-499 1 206

2 267

100-499 1 111

1000-2499 1 1078

2 1189

0-99 1 5

100-499 6 1939

500-999 1 528

8 2472

0-99 2 87

1000-2499 4 6295

100-499 7 1876

500-999 4 2604

17 10862

0-99 8 274

1000-2499 4 4605

100-499 5 1347

500-999 1 903

18 7129

0-99 1 35

100-499 1 117

500-999 1 629

3 781

76 جمع كل44834

نمين

جمع 

نير

جمع 

گرمي

جمع 

مشگين شهر

جمع 

پارس آباد

جمع 

كوثر

جمع 

جدول ) 41-1 ( : پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها در اطراف چاههاي آب 

به تفكيك شهرستان و طبقات جمعيتي

اردبيل

جمع 

جمع 
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 : تبيين الگوي استقرار براساس كاربري اراضي 3-1-2-3-1

ان متي باشتد. اگرچته كاربري اراضي حاصل و تركيب فعاليت انستان و قابليتهتاي مكت 

كاربري اراضي در واقع ماحصل فعاليت هاي جمعيت است، اما خود به نحتوي دليتل بتر وجتود 

 هاي محيط طبيعي مي باشد.قابليتها و امكان استفاده از قابليت

توزيع آباديها با نوع كاربريها داراي ارتباطي مستقيم است. بدين گونه كه در نقاطي كته  

عمالً تعداد آباديها بسيار زياد و متراكم مي باشتد و ي اختصاص يافته اند،اراضي به كشاورزي آب

بالعكس درمناطقي كه مراتع گسترده تر هستند آباديها كوچكتر و كم جمعيت تر هستند و تراكم 

كنند، آنها نيز بسيار اندك است. با توجه به اينكه اراضي كشاورزي آبي از رودخانه ها تبعيت مي

 ا بيشتر از اين عامل متاثر شده اند.پراكنش آباديه

بررسي هاي انجام شده برروي نحوه توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي در استتان  

آبتادي 1312نشان مي دهد از مجموع كاربري اراضي(اردبيل با توجه به نحوه استفاده از اراضي )

 314درصتد ) 1/22يتم، در اراضتي دروستتا( 565درصتد ) 2/41روستايي مستقر در اين استان

 مرتعي استقرار يافته اند. -روستا( در اراضي جنگلي 513درصد )  1/36روستا در اراضي آبي( و 

بررسي نحوه توزيع و پراكنش جمعيت نيز براساس طبقه بندي انجام شتده در كتاربري  

 نفر معتادل 141699نفر جمعيت ساكن در اين نقاط  423192اراضي نشان مي دهد از مجموع 

درصتد در منتاطق بتا كتاربري آبتي  5/41نفر معتادل  115114درصد در مناطق ديم ،  4/33

 (1-42مرتعي سكونت دارند. جدول) –درصد در مناطق جنگلي  1/25نفر معادل  116419و

با توجه به نتايج حاصل از بررسي هاي فتوق بتا اينكته بيشتترين تعتداد ستكونتگاههاي  

مرتعي استقرار يافته اند  –اربري ديم و سپس با كاربري جنگلي روستايي استان در دو منطقه با ك

اما كمترين تعداد و نسبت جمعيت را  اين مناطق بته ختود اختصتاص داده انتد. در  حتالي كته 

درصتد 41مناطقي كه داراي استفاده و كاربري آبي هستند با توجه به وسعت اندكشان بتيش از 

 جمعيت استان را درخود جاي داده اند.

(،  نيز نحوه توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستتايي و جمعيتت 1-43رجدول شماره )د 

ساكن در آنها به تفكيك طبقات جمعيتي ارايه شده است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول 

مذكور بيشترين تعداد روستاهاي خيلي كوچك و كوچك به ترتيب درمناطق جنگلي و مرتعتي و 

ي زراعت و باغ ديم مستقر شده اند. در حالي كته منتاطق بتا كتاربري سپس در مناطق با كاربر

انتد، زراعت و با غ آبي عالوه بر اينكه بيشترين نسبت جمعيت روستتايي را در ختود جتاي داده

بيشترين تعداد روستاهاي بزرگ و خيلي بتزرگ و متوستط استتان نيتز درايتن منتاطق استتقرار 

 اند.يافته
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ه توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ستاكن ( نحو1-44درجدول شماره ) 

 درآنها به تفكيك شهرستان ارايه شده است.

 

 

 ( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها  بر اساس نوع كاربري 1-02جدول ) 

 نوع كاربري
 جمعيت  تعداد آبادي

 درصد تعداد  درصد تعداد 

 زراعت و باغ ديم   

 جنگل و مرتع   

 زراعت و باغ آبي   

 جمع   

 

( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها بر اساس نوع  1-03جدول ) 

 كاربري و به تفكيك طبقات جمعيتي

 تعداد جمعيت  د آباديتعدا طبقه جمعيتي نوع كاربري

يم
 د

غ
 با

 و
ت

اع
زر

 

  

  

  

  

نفر 2711باالي   

جمع    

ع
رت

و م
ل 

نگ
ج



  

  

  

  

رنف 2711باالي   

جمع   

ي
آب

غ 
 با

 و
ت

اع
زر

 

  

  

  

  

نفر 2711باالي   

جمع   

 جمع كل 
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 ( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها   1-00جدول )

 وع كاربري و به تفكيك شهرستانبر اساس ن

 تعداد جمعيت  تعداد آبادي شهرستان نوع كاربري

يم
 د

غ
 با

 و
ت

اع
زر


اردبيل  

بيله سوار  

پارس آباد  

خلخال  

كوثر  

گرمي  

مشگين شهر  

نمين  

نير  

جمع    

ع
رت

و م
ل 

نگ
ج

 

اردبيل  

بيله سوار  

پارس آباد  

خلخال  

كوثر  

گرمي  

مشگين شهر  

نمين  

نير  

جمع    

ي
آب

غ 
 با

 و
ت

اع
زر



اردبيل  

بيله سوار  

آبادپارس   

خلخال  

كوثر  

گرمي  

مشگين شهر  

نمين  

نير  

جمع    

 جمع كل 
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 : ارتباط استقرارگاههاي شهري و روستايي با نواحي3-3-1

 

ستكونت ذكتر شتد، توزيتع و  همانگونه كه در ابتداي مبحث مربوط به تبيتين ستاختار 

پراكنش سكونتگاههاي شهري و روستايي از عوامل محيط طبيعي تاثير مستقيم مي پذيرد. پس از 

بررسي ساختار كلي سكونت در استان اردبيل با توجه به عوامل محيطي در اين بخش از نوشتتار 

آنها  با توجته بته ناحيته  توزيع و پراكنش سكونتگاههاي شهري و روستايي و جمعيت مستقر در

بندي انجام شده در بخش محيط طبيعي مورد بررسي قرار گرفته است. بررستي هتاي مقتدماتي 

انجام شده توزيع و پراكنش سكونتگاههاي شهري و روستايي با توجه به حجتم و ستطح آنهتا در 

دعا در نواحي براساس قابليت هاي محيط طبيعي نواحي صورت پذيرفته است. جهت اثبات اين م

ادامه به بررسي توزيع و پراكنش سكونتگاههاي شهري و روستايي و جمعيت ستاكن در آنهتا در 

 گانه شناسايي شده پرداخته شده است. 12نواحي 

 
 : ناحيه يك )مغان(1-3-3-1

سياسي بخش هايي از دو شهرستان پتارس آبتاد و  –ناحيه يك از نظر تقسيمات اداري  

(، در ايتن   1-45. براساس اطالعات ارايه شده در جدول شتماره )بيله سوار را شامل شده است

ستكونتگاه روستتايي بتوده و  14سكونتگاه شهري و روستايي وجود دارد. از اين تعتداد  11ناحيه 

شهرهاي پارس آباد، بيله سوار و اصالندوز نقاط شهري اين ناحيه به شمار مي آيند. ايتن ناحيته 

ر در استان را به خود اختصاص داده است. همچنين اين ناحيه  درصد از كل سكونتگاه مستق 5/5

درصد از سكونتگاههاي روستايي استان را بته ختود  4/5درصد از سكونتگاههاي شهري و  3/14

 اختصاص داده است. 

درصتد از  14نفر جمعيت معادل  161351سكونتگاههاي واقع در اين ناحيه در مجموع  

صتاص داده انتد. از مجمتوع جمعيتت ستاكن در ايتن ناحيته كل جمعيت استان را به ختود اخت

درصتد  4/31نفر معتادل  59943درصد ساكن نقاط شهري بوده و  6/62نفر معادل  111411

 ساكن نقاط روستايي هستند. 

درصتد از كتل  9/13و  14جمعيت شهري و روستايي ساكن در اين ناحيه بته ترتيتب  

 اند.  جمعيت شهري و روستايي استان را شامل شده

كيلومتر مربع مي باشد، تراكم جمعيتت  2/939با توجه به مساحت اين ناحيه كه معادل  

نفر در كيلومتر مربع است. با صرف نظر از جمعيت شهري، تتراكم  1/111در اين ناحيه معادل 

نفر در كيلومترمربع و تراكم جمعيت شهري بتا صترف  1/63جمعيت روستايي در ناحيه معادل 

 نفر در كيلومترمربع مي باشد.  9/116ت روستايي معادل نظر از جمعي



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

 114 

سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي واقع در اين ناحيته براستاس تعتداد جمعيتت در  

 ( مورد بررسي قرار گرفته است.  1-46جدول شماره )

براساس اطالعات ارايه شده در جدول مذكور سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي اين  

 شرح زير است: ناحيه به 

درصتد  5/13سكونتگاه معادل  11نفر(:  1-99سكونتگاههاي روستايي خيلي كوچك ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

درصتد  2/39سكونتگاه معتادل  29نفر(:  111-499سكونتگاههاي روستايي كوچك ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

درصتد  1/31سكونتگاه معتادل  23نفر(:  511-999سكونتگاههاي روستايي متوسط ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

درصتد  1/11سكونتگاه معتادل  1نفر(:  1111-2499سكونتگاههاي روستايي بزرگ ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

 4/5ستكونتگاه معتادل  4نفر و بيشتتر(:  2511سكونتگاههاي روستايي خيلي بزرگ ) -

 درصد كل سكونتگاههاي ناحيه 

ه مراتب سكونتگاههاي روستتايي ذكتر شتد از الزم به ذكر است همانگونه كه در سلسل 

ستكونتگاه  12نفر جمعيت دارند  1111سكونتگاه روستايي بزرگ استان كه بيش از  92مجموع 

 درصد در اين ناحيه استقرار دارند.  13معادل 

( ويژگي هاي ساختار سكونت و جمعيت پتذيري  1-23( الي )  1-11نقشه هاي شماره ) 

 واحي ديگر نمايش مي دهند.ناحيه يك را در كنار ن

 
 : ناحيه دو )جعفرآباد(2-3-3-1

سياسي بخش هايي از  شهرستان بيله سوار را شامل  –ناحيه دو  از نظر تقسيمات اداري  

   165(، در ايتن ناحيته  1-45شده استت. براستاس اطالعتات ارايته شتده در جتدول شتماره )

ستكونتگاه روستتايي بتوده و شتهر  164د  سكونتگاه شهري و روستايي وجود دارد. از ايتن تعتدا

درصد از كتل ستكونتگاه  1/11جعفرآباد تنها نقطه شهري اين ناحيه به شمار مي آيد. اين ناحيه 

درصتد از ستكونتگاههاي شتهري و     1مستقر در استان را به خود اختصاص داده است. همچنتين 

 اده است. درصد از سكونتگاههاي روستايي استان را به خود اختصاص د 12

درصتد از 9/2نفر جمعيت معتادل   32959سكونتگاههاي واقع در اين ناحيه در مجموع 

             1111كل جمعيت استان را به خود اختصاص داده اند. از مجموع جمعيت ساكن در ايتن ناحيته
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درصد ساكن نقتاط   2/11نفر معادل  25111درصد ساكن نقاط شهري بوده و  1/21نفر معادل

 ايي هستند. روست

درصتد از كتل جمعيتت  6و 1جمعيت شهري و روستايي ساكن در اين ناحيه به ترتيتب 

 شهري و روستايي استان را شامل شده اند. 

كيلومتر مربع مي باشد، تراكم جمعيت  5/1291با توجه به مساحت اين ناحيه كه معادل 

ظر از جمعيت شتهري تتراكم نفر در كيلومتر مربع است. با صرف ن  5/25در اين ناحيه معادل 

نفر در كيلومترمربع و تراكم جمعيت شهري با صرف نظر   21جمعيت روستايي در ناحيه معادل 

 نفر در كيلومترمربع مي باشد.  6/5از جمعيت روستايي معادل

سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي واقع در اين ناحيته براستاس تعتداد جمعيتت در  

 بررسي قرار گرفته است.  ( مورد 1-46جدول شماره )

براساس اطالعات ارايه شده در جدول مذكور سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي اين  

 ناحيه به شرح زير است: 

 1/61ستكونتگاه معتادل  111نفتر(:   1-99سكونتگاههاي روستايي خيلتي كوچتك ) -

 درصد كل سكونتگاههاي ناحيه 

درصد كل 4/24سكونتگاه معادل  41نفر(: 111-499سكونتگاههاي روستايي كوچك ) -

 سكونتگاههاي ناحيه 

درصتد كتل 1/6سكونتگاه معادل11نفر(:  511-999سكونتگاههاي روستايي متوسط ) -

 سكونتگاههاي ناحيه 

درصتد  4/2سكونتگاه معتادل   4نفر(:  1111-2499سكونتگاههاي روستايي بزرگ ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

در سلسله مراتب سكونتگاههاي روستتايي ذكتر شتد از الزم به ذكر است همانگونه كه  

ستكونتگاه  4نفتر جمعيتت دارنتد 1111سكونتگاه روستايي بزرگ استان كه بيش از  92مجموع 

 درصد در اين ناحيه استقرار دارند.   3/4معادل 

( ويژگي هاي ساختار سكونت و جمعيت پذيري  1-23( الي )  1-11نقشه هاي شماره )  

 كنار نواحي ديگر نمايش مي دهد.ناحيه  را در 
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 (خروسلو : ناحيه  سه )3-3-3-1

سياسي بخش هايي از  شهرستان  گرمتي را شتامل  –ناحيه سه  از نظر تقسيمات اداري  

سكونتگاه   21(، در اين ناحيه   1-45شده است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره ) 

سكونتگاه روستايي بتوده و شتهرهاي گرمتي و   211داد شهري و روستايي وجود دارد. از اين تع

درصد از كل سكونتگاه  6/14تازه كندآنگوت  نقاط شهري اين ناحيه به شمار مي آيند. اين ناحيه

درصد از ستكونتگاههاي شتهري و      5/9مستقر در استان را به خود اختصاص داده است. همچنين

 ا به خود اختصاص داده است. درصد از سكونتگاههاي روستايي استان ر 1/14

درصد از كتل  6نفر جمعيت معادل  69291سكونتگاههاي واقع در اين ناحيه در مجموع 

    31149جمعيت استان را به خود اختصاص داده اند. از مجموع جمعيتت ستاكن در ايتن ناحيته

ط درصد ستاكن نقتا  6/55نفر معادل  31542درصد ساكن نقاط شهري بوده و 4/44نفر معادل

 روستايي هستند. 

درصتد از كتل  9/1و 3/4جمعيت شهري و روستايي ساكن در ايتن ناحيته بته ترتيتب 

 جمعيت شهري و روستايي استان را شامل شده اند. 

كيلومتر مربع مي باشد، تراكم جمعيتت 6/1652با توجه به مساحت اين ناحيه كه معادل 

با صرف نظر از جمعيتت شتهري تتراكم نفر در كيلومتر مربع است.   9/41در اين ناحيه معادل

نفر در كيلومترمربع و تراكم جمعيت شتهري بتا صترف  3/23جمعيت روستايي در ناحيه معادل

 نفر در كيلومترمربع مي باشد.   6/11نظر از جمعيت روستايي معادل

سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي واقع در اين ناحيته براستاس تعتداد جمعيتت در  

 ( مورد بررسي قرار گرفته است. 1-46جدول شماره )

براساس اطالعات ارايه شده در جدول مذكور سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي اين  

 ناحيه به شرح زير است: 

درصد   3/44سكونتگاه معادل  19نفر(:  1-99سكونتگاههاي روستايي خيلي كوچك ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

درصتد   3/41سكونتگاه معتادل  95نفر(: 111-499سكونتگاههاي روستايي كوچك ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

درصد كتل  5/1سكونتگاه معادل 15نفر(: 511-999سكونتگاههاي روستايي متوسط ) -

 سكونتگاههاي ناحيه 

درصتد كتل   1سكونتگاه معادل 2نفر(:  1111-2499سكونتگاههاي روستايي بزرگ ) -

 سكونتگاههاي ناحيه 
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گونه كه در سلسله مراتب سكونتگاههاي روستتايي ذكتر شتد از الزم به ذكر است همان 

ستكونتگاه   2نفر جمعيت دارنتد  1111سكونتگاه روستايي بزرگ استان كه بيش از  92مجموع 

 درصد در اين ناحيه استقرار دارند.    2/2معادل 

( ويژگتي هتاي ستاختار ستكونت و جمعيتت   1-23( التي )  1-11نقشه هاي شماره )  

 احيه  را در كنار نواحي ديگر نمايش مي دهد.پذيري ن

 
 ناحيه چهار )دره رود(:0-3-3-1

سياسي بخش هايي از سه  شهرستان پارس آبتاد،  –ناحيه چهار  از نظر تقسيمات اداري  

(، 1-45گرمي و مشگين شهر را شامل شده است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره )

درصتد از كتل ستكونتگاه   1/11ه روستايي وجود دارد.. ايتن ناحيته سكونتگا  31در اين ناحيه 

درصد از سكونتگاههاي  1/2مستقر در استان را به خود اختصاص داده است. همچنين اين ناحيه 

 روستايي استان را به خود اختصاص داده است.

درصتد از  6/1نفر جمعيت معتادل    6415سكونتگاههاي واقع در اين ناحيه در مجموع 

 درصد از جمعيت روستايي استان را به خود اختصاص داده است. 5/1كل جمعيت استان و 

كيلومتر مربع مي باشد، تراكم جمعيتت  5/553با توجه به مساحت اين ناحيه كه معادل 

 نفر در كيلومتر مربع است.  1/11در اين ناحيه معادل 

ستاس تعتداد جمعيتت در سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي واقع در اين ناحيته برا 

 ( مورد بررسي قرار گرفته است.  1-46جدول شماره )

براساس اطالعات ارايه شده در جدول مذكور سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي اين  

 ناحيه به شرح زير است: 

درصتد  5/41سكونتگاه معادل  15نفر(:  1-99سكونتگاههاي روستايي خيلي كوچك ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

درصتد  1/54سكونتگاه معتادل  21نفر(:  111-499سكونتگاههاي روستايي كوچك ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

درصتد كتل  4/5سكونتگاه معادل 2نفر(:  511-999سكونتگاههاي روستايي متوسط ) -

 سكونتگاههاي ناحيه 

( ويژگي هاي ساختار سكونت و جمعيت پتذيري  1-23( الي )  1-11نقشه هاي شماره ) 

 يه  را در كنار نواحي ديگر نمايش مي دهد.ناح
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 : ناحيه پنج )صلوات (7-3-3-1

سياسي بختش هتايي از  دو   شهرستتان گرمتي و  –ناحيه پنج  از نظر تقسيمات اداري  

(، در   1-45مشگين شهر را شامل شده است. براساس اطالعات ارايه شده در جتدول شتماره ) 

سكونتگاه روستايي بوده  211ستايي وجود دارد. از اين تعدادسكونتگاه شهري و رو 211اين ناحيه 

درصتد از كتل  1/15و شهر رضي تنها نقطه شهري اين ناحيه به شتمار متي آيتد. ايتن ناحيته 

درصد از سكونتگاههاي  1/4سكونتگاه مستقر در استان را به خود اختصاص داده است. همچنين 

 ان را به خود اختصاص داده است. درصد از سكونتگاههاي روستايي است 3/15شهري و

درصد از   1/3نفر جمعيت معادل   36166سكونتگاههاي واقع در اين ناحيه در مجموع  

            1195كل جمعيت استان را به خود اختصاص داده اند. از مجموع جمعيت ساكن در ايتن ناحيته

درصتد ستاكن نقتاط  1/94نفر معتادل  34111درصد ساكن نقاط شهري بوده و 3/5نفر معادل

 روستايي هستند. 

درصتد از كتل  9/1و  3/1جمعيت شهري و روستايي ساكن در ايتن ناحيته بته ترتيتب 

 جمعيت شهري و روستايي استان را شامل شده اند. 

كيلومتر مربع مي باشد، تراكم جمعيت  1/2533با توجه به مساحت اين ناحيه كه معادل 

ومتر مربع است. با صرف نظتر از جمعيتت شتهري تتراكم نفر در كيل 2/14در اين ناحيه معادل

نفر در كيلومترمربع و تراكم جمعيت شهري با صرف نظر  1/1جمعيت روستايي در ناحيه معادل

 نفر در كيلومترمربع مي باشد.   5/13از جمعيت روستايي معادل

 سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي واقع در اين ناحيته براستاس تعتداد جمعيتت در 

 ( مورد بررسي قرار گرفته است.  1-46جدول شماره )

براساس اطالعات ارايه شده در جدول مذكور سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي اين  

 ناحيه به شرح زير است: 

درصد  5/49سكونتگاه معادل  114نفر(:  1-99سكونتگاههاي روستايي خيلي كوچك ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

درصد كل  3/44سكونتگاه معادل93نفر(:  111-499ايي كوچك )سكونتگاههاي روست -

 سكونتگاههاي ناحيه 

درصد كتل   2/5سكونتگاه معادل 11نفر(: 511-999سكونتگاههاي روستايي متوسط ) -

 سكونتگاههاي ناحيه 

درصد كل    1سكونتگاه معادل   2نفر(:  1111-2499سكونتگاههاي روستايي بزرگ ) -

 سكونتگاههاي ناحيه 
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م به ذكر است همانگونه كه در سلسله مراتب سكونتگاههاي روستتايي ذكتر شتد از الز 

ستكونتگاه  2نفر جمعيتت دارنتد  1111سكونتگاه روستايي بزرگ استان كه بيش از  92مجموع 

 درصد در اين ناحيه استقرار دارند.  2/2معادل 

يتت پتذيري ( ويژگي هاي ساختار سكونت و جمع1-23( الي ) 1-11نقشه هاي شماره ) 

 ناحيه  را در كنار نواحي ديگر نمايش مي دهد.

 
 : ناحيه شش )سبالن(7-3-3-1

سياسي بخش هايي از سه شهرستان مشگين شهر،  –ناحيه شش از نظر تقسيمات اداري  

(، در   1-45اردبيل و نير را شامل شده است. براساس اطالعات ارايه شتده در جتدول شتماره )

درصد از كل سكونتگاه مستتقر در  2/6روستايي وجود دارد.. اين ناحيه  سكونتگاه  11اين ناحيه 

 درصد از سكونتگاههاي روستايي استان را به خود اختصاص داده است.   3/6استان و 

درصتد از  9/2نفر جمعيت معادل  33439سكونتگاههاي واقع در اين ناحيه در مجموع  

 كل جمعيت استان را به خود اختصاص داده اند. 

درصد از كتل جمعيتت روستتايي استتان را   3/6جمعيت روستايي ساكن در اين ناحيه  

 شامل شده  است.

كيلتومتر مربتع متي باشتد، تتراكم   1/1191با توجه به مساحت اين ناحيه كته معتادل 

 نفر در كيلومتر مربع است.   6/11جمعيت در اين ناحيه معادل 

اين ناحيته براستاس تعتداد جمعيتت در  سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي واقع در 

 ( مورد بررسي قرار گرفته است.  1-46جدول شماره )

براساس اطالعات ارايه شده در جدول مذكور سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي اين  

 ناحيه به شرح زير است: 

درصتد   1/36سكونتگاه معادل  32نفر(: 1-99سكونتگاههاي روستايي خيلي كوچك ) -

 تگاههاي ناحيه كل سكون

درصد كل  4/41سكونتگاه معادل 36نفر(: 111-499سكونتگاههاي روستايي كوچك ) -

 سكونتگاههاي ناحيه 

درصد كتل  3/11سكونتگاه معادل 9نفر(: 511-999سكونتگاههاي روستايي متوسط ) -

 سكونتگاههاي ناحيه 

كتل  درصد 2/9سكونتگاه معادل1نفر(:  1111-2499سكونتگاههاي روستايي بزرگ ) -

 سكونتگاههاي ناحيه 
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   3/2ستكونتگاه معتادل   2نفر و بيشتتر(:  2511سكونتگاههاي روستاي خيلي بزرگ ) -

 درصد كل سكونتگاههاي ناحيه 

الزم به ذكر است همانگونه كه در سلسله مراتب سكونتگاههاي روستتايي ذكتر شتد از  

ستكونتگاه  11يت دارنتدنفر جمع 1111سكونتگاه روستايي بزرگ استان كه بيش از  92مجموع 

 درصد در اين ناحيه استقرار دارند. 9/11معادل

( ويژگتي هتاي ستاختار ستكونت و جمعيتت   1-23( التي )  1-11نقشه هاي شماره )  

 پذيري ناحيه  را در كنار نواحي ديگر نمايش مي دهد.

 
 : ناحيه  هفت )مشگين شهر(3-3-3-1

 بخش هايي از  شهرستان مشگين شهرسياسي  –ناحيه هفت  از نظر تقسيمات اداري  

 115( ، در اين ناحيه1-45را شامل شده است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره )

 سكونتگاه روستايي بوده و شهرهاي     113سكونتگاه شهري و روستايي وجود دارد. از اين تعداد   

درصتد از كتل   5/1اين ناحيته الهرود و مشگين شهر نقاط شهري اين ناحيه به شمار مي آيند.

درصد از ستكونتگاههاي  5/1سكونتگاه مستقر در استان را به خود اختصاص داده است. همچنين

 درصد از سكونتگاههاي روستايي استان را به خود اختصاص داده است.  5/1شهري و

درصد   1/11نفر جمعيت معادل   115161سكونتگاههاي واقع در اين ناحيه در مجموع 

كل جمعيت استان را به خود اختصاص داده اند. از مجمتوع جمعيتت ستاكن در ايتن ناحيته از 

درصتد  4/42نفتر معتادل  49142درصد ساكن نقاط شهري بوده و 6/51نفر معادل    66626

 ساكن نقاط روستايي هستند. 

درصتد از كتل   4/11و 3/9جمعيت شهري و روستايي ساكن در اين ناحيه بته ترتيتب 

 و روستايي استان را شامل شده اند.  جمعيت شهري

كيلومتر مربع مي باشد، تتراكم جمعيتت  1241با توجه به مساحت اين ناحيه كه معادل 

نفر در كيلومتر مربع است. با صترف نظتر از جمعيتت شتهري تتراكم 1/92در اين ناحيه معادل

ري بتا صترف نفر در كيلومترمربع و تراكم جمعيت شته 4/39جمعيت روستايي در ناحيه معادل

 نفر در كيلومترمربع مي باشد.  4/53نظر از جمعيت روستايي معادل 

سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي واقع در اين ناحيته براستاس تعتداد جمعيتت در  

 ( مورد بررسي قرار گرفته است.  1-46جدول شماره )

وستايي اين براساس اطالعات ارايه شده در جدول مذكور سلسله مراتب سكونتگاههاي ر 

 ناحيه به شرح زير است: 
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درصتد  4/21سكونتگاه معتادل  21نفر(: 1-99سكونتگاههاي روستايي خيلي كوچك ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

درصد كل  5/51سكونتگاه معادل 52نفر(: 111-499سكونتگاههاي روستايي كوچك ) -

 سكونتگاههاي ناحيه 

درصد كل  5/15سكونتگاه معادل 16نفر(: 511-999سكونتگاههاي روستايي متوسط ) -

 سكونتگاههاي ناحيه 

درصد   6/12سكونتگاه معادل  13نفر(: 1111-2499سكونتگاههاي روستايي بزرگ ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

 13ستكونتگاه معتادل  1نفتر و بيشتتر(: 2511سكونتگاههاي روستاي خيلتي بتزرگ ) -

 درصد كل سكونتگاههاي ناحيه 

نه كه در سلسله مراتب سكونتگاههاي روستتايي ذكتر شتد از الزم به ذكر است همانگو 

سكونتگاه    14نفر جمعيت دارند  1111سكونتگاه روستايي بزرگ استان كه بيش از  92مجموع 

 درصد در اين ناحيه استقرار دارند.  2/15معادل

( ويژگتي هتاي ستاختار ستكونت و جمعيتت   1-23( التي )  1-11نقشه هاي شماره )  

 يه  را در كنار نواحي ديگر نمايش مي دهد.پذيري ناح

 
 فندقلو( -: ناحيه هشت )عنبران2-3-3-1

سياسي بخش هايي از شهرستان نمتين را شتامل  –ناحيه هشت از نظر تقسيمات اداري  

ستكونتگاه   23(، در اين ناحيته 1-45شده است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره )

سكونتگاه روستايي بوده و شتهرعنبران تنهتا نقطته                        22. از اين تعدادشهري و روستايي وجود دارد

درصد از كل سكونتگاه مستقر در استان را به  1/1شهري اين ناحيه به شمار مي آيند. اين ناحيه 

درصتتد از  6/1درصتتد از ستتكونتگاههاي شتتهري و  1/4ختتود اختصتتاص داده استتت. همچنتتين 

 تايي استان را به خود اختصاص داده است. سكونتگاههاي روس

درصتد از  6/1نفر جمعيت معادل  11911سكونتگاههاي واقع در اين ناحيه در مجموع  

            6161كل جمعيت استان را به خود اختصاص داده اند. از مجموع جمعيت ساكن در ايتن ناحيته

درصد ساكن نقاط   4/61معادلنفر   12146درصد ساكن نقاط شهري بوده و  6/32نفر معادل 

 روستايي هستند. 

درصد از كل جمعيت   3و  9/1جمعيت شهري و روستايي ساكن در اين ناحيه به ترتيب 

 شهري و روستايي استان را شامل شده اند. 
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كيلومتر مربع مي باشد، تراكم جمعيتت  5/411با توجه به مساحت اين ناحيه كه معادل  

نفر در كيلومتر مربع است. با صرف نظر از جمعيتت شتهري تتراكم   2/41در اين ناحيه معادل

نفر در كيلومترمربع و تراكم جمعيت شهري بتا صترف   1/31جمعيت روستايي در ناحيه معادل

 نفر در كيلومترمربع مي باشد.  4/15نظر از جمعيت روستايي معادل

اد جمعيتت در سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي واقع در اين ناحيته براستاس تعتد 

 ( مورد بررسي قرار گرفته است. 1-46جدول شماره )

براساس اطالعات ارايه شده در جدول مذكور سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي اين  

 ناحيه به شرح زير است: 

درصد كل  1/31سكونتگاه معادل 1نفر(: 1-99سكونتگاههاي روستايي خيلي كوچك ) -

 سكونتگاههاي ناحيه 

درصد كل  3/21سكونتگاه معادل   6نفر(: 111-499ي روستايي كوچك )سكونتگاهها -

 سكونتگاههاي ناحيه 

درصد كل  2/11سكونتگاه معادل  4نفر(:  511-999سكونتگاههاي روستايي متوسط ) -

 سكونتگاههاي ناحيه 

درصتد     2/11سكونتگاه معادل 4نفر(: 1111-2499سكونتگاههاي روستايي بزرگ ) -

 حيه كل سكونتگاههاي نا

  5/4ستكونتگاه معتادل 1نفتر و بيشتتر(: 2511سكونتگاههاي روستاي خيلي بتزرگ ) -

 درصد كل سكونتگاههاي ناحيه 

الزم به ذكر است همانگونه كه در سلسله مراتب سكونتگاههاي روستتايي ذكتر شتد از  

ستكونتگاه  5نفتر جمعيتت دارنتد 1111سكونتگاه روستايي بزرگ استان كه بيش از  92مجموع 

 درصد در اين ناحيه استقرار دارند.   4/5دلمعا

( ويژگي هاي ساختار سكونت و جمعيتت پتذيري 1-23( الي ) 1-11نقشه هاي شماره ) 

 ناحيه  را در كنار نواحي ديگر نمايش مي دهد.
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 : ناحيه  نه )اردبيل(8-3-3-1

اردبيل را سياسي بخش هايي از  دو شهرستان نمين و  –ناحيه نه از نظر تقسيمات اداري  

 122(، در اين ناحيه  1-45شامل شده است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره )

سكونتگاه روستايي بوده و شتهرهاي   111سكونتگاه شهري و روستايي وجود دارد. از اين تعداد  

رصتد از د 1/1هير و اردبيل  نقاط شهري اين ناحيه به شمار مي آيند. اين ناحيهنمين، آبي بيگلو،

درصتتد از 19كتتل ستتكونتگاه مستتتقر در استتتان را بتته ختتود اختصتتاص داده استتت. همچنتتين

درصد از سكونتگاههاي روستايي استان را به ختود اختصتاص داده   6/1سكونتگاههاي شهري و 

 است. 

درصد  3/44نفر جمعيت معادل    511113سكونتگاههاي واقع در اين ناحيه در مجموع 

از كتتل جمعيتتت استتتان را بتته ختتود اختصتتاص داده انتتد. از مجمتتوع جمعيتتت ستتاكن در ايتتن 

 1/14نفتر معتادل   11446درصد ساكن نقاط شهري بتوده و 9/15نفر معادل   436661ناحيه

 درصد ساكن نقاط روستايي هستند. 

درصتد از كتل  6/16و 61عيت شهري و روستايي ساكن در ايتن ناحيته بته ترتيتبجم 

 جمعيت شهري و روستايي استان را شامل شده اند. 

كيلومتر مربع مي باشد، تراكم جمعيتت 2/1431با توجه به مساحت اين ناحيه كه معادل 

شتهري تتراكم نفر در كيلومتر مربع است. با صرف نظر از جمعيت  3/355در اين ناحيه معادل 

نفر در كيلومترمربع و تراكم جمعيت شهري با صرف نظتر  51جمعيت روستايي در ناحيه معادل

 نفر در كيلومترمربع مي باشد.  3/315از جمعيت روستايي معادل 

سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي واقع در اين ناحيته براستاس تعتداد جمعيتت در  

 ر گرفته است. ( مورد بررسي قرا 1-46جدول شماره ) 

براساس اطالعات ارايه شده در جدول مذكور سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي اين  

 ناحيه به شرح زير است: 

درصتد  9/22سكونتگاه معتادل 21نفر(:  1-99سكونتگاههاي روستايي خيلي كوچك ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

درصتد  2/32معتادل سكونتگاه  31نفر(:  111-499سكونتگاههاي روستايي كوچك ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

درصتد   9/22سكونتگاه معادل  21نفر(:  511-999سكونتگاههاي روستايي متوسط ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

درصتد  22ستكونتگاه معتادل  26نفر(:  1111-2499سكونتگاههاي روستايي بزرگ ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 
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ه مراتب سكونتگاههاي روستتايي ذكتر شتد از الزم به ذكر است همانگونه كه در سلسل 

ستكونتگاه  26نفر جمعيت دارند  1111سكونتگاه روستايي بزرگ استان كه بيش از  92مجموع 

 درصد در اين ناحيه استقرار دارند.   3/21معادل

( ويژگي هاي ساختار سكونت و جمعيت پتذيري  1-23( الي ) 1-11نقشه هاي شماره ) 

 احي ديگر نمايش مي دهد.ناحيه  را در كنار نو

 
 سرعين( -: ناحيه  ده )نير11-3-3-1

سياسي بخش هايي از دو  شهرستان اردبيتل و نيتر  –ناحيه  ده  از نظر تقسيمات اداري  

 111(، در اين ناحيه  1-45را شامل شده است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره ) 

سكونتگاه روستايي بوده و شهرهاي نيتر، 91اين تعداد سكونتگاه شهري و روستايي وجود دارد. از 

درصتد از كتل  3/1سرعين و كوراييم نقاط شهري اين ناحيه بته شتمار متي آينتد. ايتن ناحيته 

درصتتد از   3/14ستتكونتگاه مستتتقر در استتتان را بتته ختتود اختصتتاص داده استتت. همچنتتين 

بته ختود اختصتاص داده  درصد از سكونتگاههاي روستايي استتان را 1/1سكونتگاههاي شهري و

 است. 

درصتد از  3/3نفر جمعيت معتادل  31294سكونتگاههاي واقع در اين ناحيه در مجموع 

كل جمعيت استان را به ختود اختصتاص داده انتد. از مجمتوع جمعيتت ستاكن در ايتن ناحيته            

صتد در  5/11نفتر معتادل  21311درصد ساكن نقاط شهري بتوده و   5/21نفر معادل11913

 ساكن نقاط روستايي هستند. 

درصتد از كتل   4/6و  5/1جمعيت شهري و روستايي ساكن در اين ناحيته بته ترتيتب 

 جمعيت شهري و روستايي استان را شامل شده اند. 

كيلومتر مربع مي باشد، تراكم جمعيت 1/1211با توجه به مساحت اين ناحيه كه معادل  

لومتر مربع است. با صرف نظر از جمعيت شتهري تتراكم نفر در كي   1/29در اين ناحيه معادل 

نفر در كيلومترمربع و تراكم جمعيت شهري بتا صترف   3/21جمعيت روستايي در ناحيه معادل

 نفر در كيلومترمربع مي باشد.   5/1نظر از جمعيت روستايي معادل

در سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي واقع در اين ناحيته براستاس تعتداد جمعيتت  

 ( مورد بررسي قرار گرفته است.  1-46جدول شماره )

براساس اطالعات ارايه شده در جدول مذكور سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي اين  

 ناحيه به شرح زير است: 

درصتد  4/22ستكونتگاه معتادل 22نفر(: 1-99سكونتگاههاي روستايي خيلي كوچك ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 



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

 125 

درصتد  3/65سكونتگاه معتادل  64نفر(:  111-499يي كوچك )سكونتگاههاي روستا -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

درصتد  2/11ستكونتگاه معتادل 11نفر(:  511-999سكونتگاههاي روستايي متوسط ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

درصتد كتل 2سكونتگاه معتادل  2نفر(:  1111-2499سكونتگاههاي روستايي بزرگ ) -

 سكونتگاههاي ناحيه 

به ذكر است همانگونه كه در سلسله مراتب سكونتگاههاي روستتايي ذكتر شتد از الزم  

ستكونتگاه  2نفتر جمعيتت دارنتد 1111سكونتگاه روستايي بزرگ استان كه بيش از  92مجموع 

 درصد در اين ناحيه استقرار دارند.   2/2معادل

ت پتذيري ( ويژگي هاي ساختار سكونت و جمعي 1-23( الي )  1-11نقشه هاي شماره ) 

 ناحيه  را در كنار نواحي ديگر نمايش مي دهد.

 
 : ناحيه يازده )گيوي(11-3-3-1

سياسي بخش هايي ازچهار شهرستان نير، اردبيل،  –ناحيه يازده  از نظر تقسيمات اداري  

(، در   1-45گيوي و خلخال را شامل شده است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره ) 

ستكونتگاه روستتايي   243سكونتگاه شهري و روستايي وجود دارد. از اين تعتداد  246اين ناحيه 

بوده و شهرهاي هشتجين، كلور و گيوي  نقاط شهري اين ناحيه به شمار متي آينتد. ايتن ناحيته 

      3/14درصد از كل سكونتگاه مستقر در استان را به خود اختصتاص داده استت. همچنتين 1/11

درصتد از ستكونتگاههاي روستتايي استتان را بته ختود   1/11شهري و درصد از سكونتگاههاي

 اختصاص داده است. 

درصتد از  5/6نفر جمعيت معتادل  14161سكونتگاههاي واقع در اين ناحيه در مجموع 

           1524كل جمعيت استان را به خود اختصاص داده اند. از مجموع جمعيت ساكن در اين ناحيته 

درصتد ستاكن نقتاط  6/19نفر معادل 59521ساكن نقاط شهري بوده و درصد 4/21نفر معادل

 روستايي هستند. 

درصتد از كتل  1/13و 1/2جمعيت شهري و روستايي ساكن در اين ناحيته بته ترتيتب 

 جمعيت شهري و روستايي استان را شامل شده اند. 

م جمعيت كيلومتر مربع مي باشد، تراك5/4491با توجه به مساحت اين ناحيه كه معادل  

نفر در كيلومتر مربع است. با صرف نظر از جمعيتت شتهري تتراكم   6/16در اين ناحيه معادل

نفر در كيلومترمربع و تراكم جمعيت شهري بتا صترف   3/13جمعيت روستايي در ناحيه معادل

 نفر در كيلومترمربع مي باشد.  4/3نظر از جمعيت روستايي معادل
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يي واقع در اين ناحيته براستاس تعتداد جمعيتت در سلسله مراتب سكونتگاههاي روستا 

 ( مورد بررسي قرار گرفته است.  1-46جدول شماره )

براساس اطالعات ارايه شده در جدول مذكور سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي اين  

 ناحيه به شرح زير است: 

صد در  2/41سكونتگاه معادل 111نفر(: 1-99سكونتگاههاي روستايي خيلي كوچك ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

درصد كل  44سكونتگاه معادل  111نفر(:  111-499سكونتگاههاي روستايي كوچك ) -

 سكونتگاههاي ناحيه 

درصتد   1/11ستكونتگاه معتادل 21نفر(: 511-999سكونتگاههاي روستايي متوسط ) -

 كل سكونتگاههاي ناحيه 

درصد كل  3/3معادل سكونتگاه  1نفر(: 1111-2499سكونتگاههاي روستايي بزرگ ) -

 سكونتگاههاي ناحيه 

  4/1ستكونتگاه معتادل 1نفتر و بيشتتر(:  2511سكونتگاههاي روستاي خيلي بتزرگ ) -

 درصد كل سكونتگاههاي ناحيه 

الزم به ذكر است همانگونه كه در سلسله مراتب سكونتگاههاي روستتايي ذكتر شتد از  

ستكونتگاه   9نفر جمعيتت دارنتد 1111سكونتگاه روستايي بزرگ استان كه بيش از  92مجموع 

 درصد در اين ناحيه استقرار دارند.  1/9معادل

( ويژگي هاي ساختار سكونت و جمعيت پذيري   1-23( الي ) 1-11نقشه هاي شماره )  

 ناحيه  را در كنار نواحي ديگر نمايش مي دهد.

 
 : ناحيه دوازده )خلخال(12-3-3-1

سياسي بخش هايي از شهرستان خلخال را شامل  –اري ناحيه دوازده  از نظر تقسيمات اد 

ستكونتگاه  16(، در ايتن ناحيته 1-45شده است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره )

سكونتگاه روستايي بوده و شتهرخلخال تنهتا نقطته  15شهري و روستايي وجود دارد. از اين تعداد

رصد از كل سكونتگاه مستقر در استان را بته د 1/1شهري اين ناحيه به شمار مي آيد. اين ناحيه

درصتتد از  1/1درصتتد از ستتكونتگاههاي شتتهري و  1/4ختتود اختصتتاص داده استتت. همچنتتين

 سكونتگاههاي روستايي استان را به خود اختصاص داده است. 

درصتد از  5/4نفر جمعيت معادل   52151سكونتگاههاي واقع در اين ناحيه در مجموع 

به ختود اختصتاص داده انتد. از مجمتوع جمعيتت ستاكن در ايتن ناحيته            كل جمعيت استان را 
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درصد ساكن نقتاط  6/23نفر معادل  12296درصد ساكن نقاط شهري بوده و   4/16نفر معادل

 روستايي هستند. 

درصتد از كتل  9/2و   6/5جمعيت شهري و روستايي ساكن در اين ناحيته بته ترتيتب 

 ان را شامل شده اند. جمعيت شهري و روستايي است

كيلومتر مربع مي باشد، تراكم جمعيتت  3/114با توجه به مساحت اين ناحيه كه معادل 

نفر در كيلومتر مربع است. با صرف نظر از جمعيت شهري تتراكم   6/291در اين ناحيه معادل 

نظر نفر در كيلومترمربع و تراكم جمعيت شهري با صرف 5/11جمعيت روستايي در ناحيه معادل

 نفر در كيلومترمربع مي باشد.   1/221از جمعيت روستايي معادل 

سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي واقع در اين ناحيته براستاس تعتداد جمعيتت در  

 ( مورد بررسي قرار گرفته است.   1-46جدول شماره ) 

اين  براساس اطالعات ارايه شده در جدول مذكور سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي 

 ناحيه به شرح زير است: 

درصتتد كتتل  3/13ستتكونتگاه معتادل  2نفتر(:  1-99ستكونتگاههاي روستتتايي خيلتي كوچتتك )

 سكونتگاههاي ناحيه 

درصتتد كتتل  3/33ستتكونتگاه معتتادل 5نفتتر(: 111-499ستتكونتگاههاي روستتتايي كوچتتك )

 سكونتگاههاي ناحيه 

درصتتد كتتل   3/13معتتادل ستتكونتگاه 2نفتتر(: 511-999ستتكونتگاههاي روستتتايي متوستتط )

 سكونتگاههاي ناحيه 

درصتتد كتتل  3/33ستتكونتگاه معتتادل 5نفتتر(:   1111-2499ستتكونتگاههاي روستتتايي بتتزرگ )

 سكونتگاههاي ناحيه 

درصد كتل   1/6سكونتگاه معادل    1نفر و بيشتر(:  2511سكونتگاههاي روستاي خيلي بزرگ )

 سكونتگاههاي ناحيه 

كه در سلسله مراتب سكونتگاههاي روستتايي ذكتر شتد از الزم به ذكر است همانگونه  

ستكونتگاه  6نفتر جمعيتت دارنتد 1111سكونتگاه روستايي بزرگ استان كه بيش از  92مجموع 

 درصد در اين ناحيه استقرار دارند. 5/6معادل 

( ويژگي هاي ساختار سكونت و جمعيت پتذيري   1-23( الي ) 1-11نقشه هاي شماره ) 

 كنار نواحي ديگر نمايش مي دهد.ناحيه  را در 
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ناحيه يك 10 13.5 29 39.2 23 31.1 8 10.8 4 5.4 74

ناحيه دو 110 67.1 40 24.4 10 6.1 4 2.4 164

ناحيه سه 89 44.3 95 47.3 15 7.5 2 1.0 201

ناحيه چهار 15 40.5 20 54.1 2 5.4 37

ناحيه پنج 104 49.5 93 44.3 11 5.2 2 1.0 210

ناحيه شش 32 36.8 36 41.4 9 10.3 8 9.2 2 2.3 87

ناحيه هفت 21 20.4 52 50.5 16 15.5 13 12.6 1 1.0 103
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 :  سطح بندي مراكز روستايي 0-1

 

 1: مقدمه 1-0-1

 

وجود نابرابريهاي كمي و كيفي ميان حوزه هاي شهري و روستايي و تشديد آنهتا طتي  

تعتديل روندهاي دگرگون ساز دهه هاي اخير، ضرورت جستتجوي راههتاي ختروج از مستاله و 

نابرابريها را به طور جدي مطرح ساخته است. پذيرش اين واقعيت كه تضاد ميان كيفيت زندگي 

در شهرها و روستاها و جابه جايي گروههاي روستايي به ستوي شتهرها بتا اميتد برختورداري از 

امكانات و تسهيالت نه تنها در حوزه هاي روستايي، بلكه در حوزه هاي شهري نيز باعث مستايل 

مورد توجه قرار مي گيرند. حال آنكه «مسايل شهري»مشكالتي شده است كه معموالً به عنوان و 

 عمدتاً ريشه در مسايل روستايي دارند.« مسايل شهري »

نارسائيهاي ختدماتي در زمينته هتاي گونتاگون فرهنگتي ، اجتمتاعي و اقتصتادي در  

گر اين گونه روندها را در نهايتت هاي روستايي از يك سو و جاذبه هاي شهري از سوي ديعرصه

فضتايي روستتاها تشتديد متي كنتد.  –هم به زيان شهرها و هم به قيمت فروپاشي نظام زيستي 

براساس توجه به اين واقعيات، لزوم توجه به عرصه هاي روستايي كشور و ارايه خدمات مناسب 

و چه بته دليتل ستاماندهي به آنها ، چه به دليل لزوم گسترش فعاليتها به ويژه توليد كشاورزي 

صحيح جمعيت در عرصه هاي مختلف و در آخر به منظور هموار ساختن مسيرحركت به ستوي 

تعيين چارچوب هاي مناسب برنامه ريزي روستايي در سطح ملي امري اجتناب ناپذير مينمايتد. 

ات در اين راستا شناخت ظرفيت ها و قابليت هاي روستا ازيك سو و تنظيم صتحيح ارايته ختدم

از گامهتاي اوليته و مناسب به آنها به منظور بهره گيري عقاليي از اين قابليتها ، از ستوي ديگتر،

اساسي است كه با يد به نحوي متين و استوار برداشته شود. در اين فرآيند، هدف نهايي عبتارت 

است از دستيابي به چارچوبي مناسب جهت تفكيك نظام سكونتگاههاي روستايي كته مطتابق آن 

هر مركز با توجه به ويژگيهتاي درونتي و بيرونتي ختود، وظيفته و كاركردهتاي مشخصتي را در 

فضايي عهده دار گردد تا براين استاس هتم از هتدر رفتتن  -چارچوب يك سلسله مراتب مكاني

نيروها و امكانات محدود موجود جلوگيري شود و هم تاجاي ممكتن ، تمتامي مراكتز روستتايي ، 

 رفع نيازهاي خود دريافت دارند. خدمات ضروري را براي

تعيين شبكه اي منظم و دقيق از مراكز سكونتگاهي روستايي در چارچوبي منطقه اي و  

 قاعدتاً مي تواند اهدف زير را ملحو  داشته باشد:نهايتاً ملي ،

                                                 
 بنياد مسكن انقالب اسالمي،، سطح بندي سكونتگاههاي روستايي كشور 1
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 افزايش سطح خدمات اساسي اجتماعي و اقتصادي درحوزه هاي روستايي 

 تقاضاهاي عيني به ويژه در جهت گستترش و توستعه  ايجاد استانداردهاي متناسب با

 فعاليتهاي بخش اول اقتصادي 

  ،)گسترش تدريجي يك شبكه كارآمد ارتباط بازاري) حمل و نقل 

  ترغيب ا لگتوي خاصتي از گستترش فعاليتهتاي صتنعتي كته از لحتا  مكتاني داراي

 پراكندگي مناسب باشد.

بدون توجه به جايگتاه آنهتا  –ت كه تمامي مراكز بر اساس چنين چارچوبي طبيعي اس             

داراي كاركردهايي در زمينه هاي گوناگون خواهند بود كه ازجهات مختلتف  –در سلسله مراتب 

با يكديگر تفاوت خواهند داشت. برمبناي تخصصتي بتودن كاركردهتا و كيفيتت و دامنته ارايته 

همي كه هريك از نقتاط در بترآوردن خدمات معيار اصلي ارزيابي مراكز  عبارت خواهد بود ازس

 –نيازهاي اساسي توليد كنندگان روستايي هم از لحا  خدمات اقتصادي و هم خدمات فرهنگتي 

 اجتماعي بر عهده مي گيرند. اين خدمات مي تواند عبارت باشد از :

  اجتماعي؛ –ارايه خدمات اساسي فرهنگي 

 گردآوري و بازاريابي اضافه محصول كشاورزي؛ 

  و توزيع نهاده هاي اصلي توليد كشاورزي؛ و تامين 

  ارايه تسهيالت اساسي و الزم براي آماده سازي محصوالت زراعي هم بتراي مصترف

 داخلي و هم براي عرضه به بازارهاي مصرفي.

با توجه به اينكه مدت زمان زيادي از طرح جدي مقوله برنامه ريزي روستايي با تاكيتد بتر       

اي روستايي براساس سلسله مراتب منطقه اي در سطح ملي نمتي گتذرد، سطح بندي سكونتگاهه

جاي تعجب نخواهد بودكه هنوز در مرحله آزمون و خطا سير كنيم و به اين ترتيب نته در بتاره 

برنامه ريزي روستايي و سطح بندي روستاها و نه در مورد ضرورت عيني هريك از آنها، تعاريفي 

 اشد، در اختيار نداشته باشيم.مناسب كه مورد قبول عام نيز ب

در چارچوب اين مقال، الزم مي آيد كه با ارزيابي كوششها و تجربه هاي گذشتته، بته  

الگوي مناسبي دست يابيم تا از متروك شدن هرچه بيشتر روستاها كه ناشي از عدم برخورداري 

رها استت، جلتوگيري از امكانات و تسهيالتي زيستي و نتيجتاً مهاجرت بي رويه روستاييان به شه

نمائيم براين اساس ضرورت سطح بندي روستاهاي استان با هدف اوليه انتخاب صتحيح جايگتاه 

 هريك از آنها به طور جدي مطرح مي شود.
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 : روش انجام سطح بندي2-0-1

 

در مطالعات منطقه اي و ناحيه اي به دليل تنوع سكونتگاهها از نظتر عملكترد، نتوعي  

ر عملكردي ضروري است. يكي ازمهم ترين مسايل در طبقه بندي سكونتگاهها، طبقه بندي از نظ

تعيين سطح عملكردي سكونتگاه ها بر پايه خدمات موجود در آنها و روابط عملكردي ايجاد شده 

ناشي از عرضه خدمات به روستاهاي  تحت پوشش است. اين سطح عمدتاً در ارتباط با انتدازه و 

پديد آمده است. براي رسيدن به طبقه بندي مذكور درستكونتگاههاي  وزن جمعيتي سكونتگاه ها

روستايي، روش هاي مختلفي وجود دارد كه با استفاده از فاكتورهاي مختلف نظير جمعيت، تعداد 

خدمات، شعاع دسترسي مي توانند براي سطح بندي عملكردي سكونتگاهها به كار گرفته شتوند. 

وستاها موقعيت جغرافيايي هر روستا در ميان روستاهاي ديگر يكي از عوامل در تعيين مركزيت ر

يا ميزان و نحوه دسترسي آنهاست. طبيعتاً گستردگي شبكه دسترسي هر كانون، مانند راههتا، راه 

 آهن و تسهيالت ترابري مي تواند دسترسي كانون را افزايش دهد.

هادستازندگي، سياسي )مركز دهستان، مركتز بختش، دفتتر ج -نقش و عملكرد اداري 

 مركز خدمات كشاورزي( نيز از عواملي است كه در تعيين كانون برتر روستاها نقش مهمي دارد.

عمده ترين و كاربردي ترين روش هايي كه جهت سطح بندي سكونتگاههاي روستايي  

مورد استفاده قرار مي گيرند. عبارتند از : روش ميزان سنج نهادي گاتمن، روش كا ركردي، مدل 

زيت وزني، روش آناليز تاكسونومي، روش آماري نزديكترين مجاورت بته عنتوان راهنمتايي مرك

 براي مكانيابي خدمات، روش جمعيت به عنوان شاخ  مركزيت و ..

هريك از مدل هاي اشاره شده در فوق داراي محاسن و معايبي بوده و هريك در يك  

سخ هاي الزم را در اختيار قترار خواهنتد دوره زماني مشخ  با توجه به نيازهاي برنامه ريزي پا

 داد.

  -در اين مطالعه با توجه به ويژگيهاي استان اردبيل از نظر محتيط طبيعتي، اجتمتاعي 

فرهنگي و  كالبدي از يك مدل تلفيقي استفاده شده است. مدل تلفيقي متورد استتفاده  -اقتصادي

 مل راه است.تركيبي از مدل  گاتمن و مركزيت با دخالت دادن مستقيم عا

دراين روش يا مدل ابتدا با استفاده از ميزان سنج نهادي گاتمن از وجود و عدم وجود  

موسساتي كه خدمات و فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي را تامين متي كننتد در هتر ستكونتگاهها 

اطمينان حاصل شد. سپس با استفاده از مدل مركزيت كه مبتني بر ارزش خدمات استت جهتت 

 اري خدمات در هر سكونتگاه استفاده شده است.ارزش گذ

مدل مركزيت از تكنيك دلفي براي ارزش گذاري خدمات موجود استفاده متي شتود.  

در واقع از تكنيك دلفي براي اندازه گيري درجته سترويس دهنتدگي مراكتز جمعيتتي و تعيتين 
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مركتز جمعيتت ضرايب مركزيت به منظور اندازه گيري مقدار كمي فعاليتهتاي موجتود در هتر 

استفاده مي شود. اين روش به داده هاي مدل  گاتمن متكي بوده با اين تفاوت كه براي هريك از 

سرويس ها برحسب اهميت و مشخصات كمي و كيفي آنها ضرايبي  تخصتي  داده  متي شتود. 

تقسيم تعداد كل سرويس هاي يك مركز جمعيتي خاص، بر جمع كل آن نوع سرويس در تمتام 

يتي يك منطقه، موجب مي گردد ضريب مركزيت آن دسته از سترويس هتا كته بته مراكز جمع

طور فراوان در تمامي سطح منطقه پخش شده اند پايين آمده و از ارزش كمتتري برختوردار بتا 

شند به عبارت ديگر وجود اين نوع سرويس ها در اكثر مراكز جمعيتي از اهميت آنها و كششتي 

ها ز ديگر ايجاد كنند، كاسته است. عمل تقسيم بر كل سرويسكه ممكن است براي ساكنين مراك

از طرف ديگر درجه اهميت و نفوذ سرويس ها كمياب را باال مي بترد. در واقتع سترويس هتاي 

 كمياب ارزش مركزيت بيشتري كسب مي كنند.

مدل رياضي مربوط به محاسبه ضرايب مركزيت را مي توان در فرمول زيتر خالصته  

 نمود:

 RiNinijiCI )/( 
  

:I عبارت است از نوع خدمت موردنظر 

:j مركز جمعيتي 
1:nij  تعداد سرويس هاي نوعI  در مركز جمعيتيj  

Ni جمعت كل سرويس نوع :I درمنطقه 

Ri ضريبي كه به عنوان ارزش سرويس :I  اختصاص داده شده است و برحستب شتاخ  هتاي

 منطقه اي تعيين مي شود.

 

ه اهميت هر مركز جمعيتي سطح بندي سكونتگاهها براستاس نقتاط پس از تعيين درج 

 شكست انجام شده و هفت سطح سكونتگاهي براساس ميزان خدمات بدست آمده است.

تعيين هفت سطح خدماتي در استان براساس مدل مركزيت وزني صورت گرفته است  

 كه در ادامه به تشريح سطوح خدماتي مذكور پرداخته خواهد شد.

دل تلفيقي پس از تعيين درجه اهميت هر مركز جمعيت براساس عامل فاصله از در  م 

مراكز درجه يك شناسايي شده اقدام به سطح بندي شد.دراين روش پنج سطح خدماتي شناسايي 

 شده است كه در ادامه به تشريح هريك از سطوح مذكور پرداخته خواهد شد.
                                                 

استفاده شده در مطالعه حاضر تعداد سرويس ها براي هر مركز جمعيتي ثابت و برابر يتك سترويس در نظتر گرفتته  در روش تلفيقي 1

 شده است.
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يه دو مدل مركزيت وزني و مدل تلفيقتي قبل از ارايه نتايج حاصل از سطح بندي بر پا 

ابتدا شرح مختصري در رابطه با نوع خدمات موجود درسطح نقاط روستايي استتان بته تفكيتك 

شهرستان بررسي و ارايه شده است. خدمات مورد بررسي عمده تترين و اصتلي تترين ختدمات 

گتروه بته   1در موجود در نقاط روستايي كشور و استان اردبيل هستند. خدمات متورد بررستي 

 شرح زير تشريح شده اند.

 عمومي -زيربنايي -

 آموزشي -

 درماني -بهداشتي -

 راه و ارتباطات -

 ورزشي -فرهنگي -

 ترويجي -پشتيباني -

 اقتصادي -تجاري -

 اداري  -
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 1: امكانات و خدمات موجود در نقاط روستايي استان اردبيل3-0-1

 
 عمومي –: امكانات وخدمات زيربنايي 1-3-0-1

ادي جوامع روستايي و افزايش آگاهي عمومي ساكنان لزوم توجه به تامين آب رشد اقتص 

آشاميدني و ساير امكانات زيربنايي از جمله استفاده از نيروي برق ، گاز را در منتاطق روستتايي 

مطرح ساخته است. از اين رو در مطالعات آمايش سرزمين بررسي ميتزان برختورداري جامعته 

 مورد مطالعه از اين نوع امكانات ضروري است. روستايي ساكن در محدوده

 

 )الف(: آب آشاميدني

آب آشاميدني سالم عاجل ترين و حياتي ترين نياز روستاييان به شمار مي آيد. متاسفانه  

منابع آب هموار در معر  آلودگي قرار دارند. آلودگي منابع آب معموالً زمينته ستاز انتقتال و 

ن مصرف كنندگان است. بدين لحا  پااليش منابع آب از آلودگي گسترش انواع بيماريها در ميا

و انتقال بهداشتي آن از ضروري ترين اقدامات بهداشتي و زيربنايي به شتمار متي رود. همچنتين 

ميزان بهره مندي از امكانات زيربنايي از جمله آب ميزان توسعه يافتگي و پيشترفت را نمايتانگر 

 است.

درصد  4/19روستا معادل  1119روستا داراي سكنه  1312ع در استان اردبيل از مجمو 

كل روستاهاي استان از امكان آب لوله كشي بهره مند هستند. بررسي نحتوه توزيتع و پتراكنش 

ميزان برخورداري روستاها به تفكيك شهرستان درسطح استان نشان مي دهد نسبت برخورداري 

درصتد در شهرستتان نيتر  3/96ستوار تتا درصد درشهرستان بيله 9/51شهرستانهاي استان از 

متغير است. در واقع اين دو شهرستان كم برخوردارترين  و باالترين ميتزان برختورداري از ايتن 

نوع امكان را با توجه به تعداد كل آبادي مستقر در اين شهرستانها به خود اختصتاص داده انتد. 

 (1-41جدول )

 

 ب ق ) ب (:

نات رفاهي است كه به واسطه آن امكان استتفاده از ديگتر نيروي برق يكي ديگر از امكا 

زيربنايي و... فراهم مي آيد. نقش برق درجامعه روستايي تا حدودي با نقش آن  -امكانات رفاهي

درجامعه شهري متفاوت است. ساختار اقتصادي مبتني بر توليد كشاورزي در جامعته روستتايي، 

                                                 
الزم به ذكر است در سطح بندي خدماتي نقاط روستايي كليه خدمات موجود در هر روستا مورد بررسي قرار گرفته است. اما در ايتن  1

 ت عمده پرداخته شده است.بخش از نوشتار تنها به بررسي خدما
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بديلي و كارگاهي و  مراكز خدماتي به شرط موجتود گرايش استفاده از برق را به سمت صنايع ت

 بودن به همراه مصرف خانگي جهت داده است. 

بدين لحا  مصرف برق در جامعه روستايي به ميزان زيادي داراي كتارگر و ختدماتي و  

رفاهي است . اما وجود آن خود بستري براي انجتام فعاليتهتاي توليتدي و اقتصتادي همستو بتا 

 اي جامعه روستايي است.ساختار و كاركرده

( وضعيت برخورداري روستتاهاي واقتع در استتان اردبيتل بته 1-41در جدول شماره ) 

ارايه و مورد بررسي قرار گرفته استت. براستاس  1315تفكيك شهرستان از نيروي برق تا سال 

روستاي داراي سكنه واقع درايتن استتان  1312اطالعات ارايه شده در جدول مذكور از مجموع 

 درصد  از امكان برق برخوردار هستند.3/13آبادي معادل   1143

 

 ) پ (: گاز لوله كشي

استفاده از گاز لوله كشي يكي از خدمات زيربنايي توسعه يافته است كه وجود آن زندگي  

 را در جوامع مختلف به ويژه جامعه روستايي تسهيل مي كند.

روستتا معتادل  11كنه استان تنهتا روستاي داراي س 1312در استان اردبيل از مجموع  

درصد كل روستاهاي استان از گاز لوله كشي برخوردارند. براستاس اطالعتات ارايته شتده  1/5

(  شهرستان اردبيل بيشترين تعداد روستاي برخوردار از گاز لوله كشي را 1-41درجدول شماره)

 12نه اين شهرستان روستا داراي سك 151در كل استان به خود اختصاص داده است از مجموع 

درصد از اين نوع خدمات بهره مند هستند. كمترين ميزان برخورداري در شهرستان نير مشاهده 

درصتد داراي امكتان  6/3روستاي داراي ستكنه ايتن شهرستتان تنهتا  12مي شود . از مجموع 

 استفاده از گاز لوله كشي هستند.
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بنايي در استان اردبيل به تفكيك شهرستان زير -و خدمات عمومي  (: تعداد آبادي برخوردار از امكانات1-03جدول )

بنايي زير -تعداد و نسبت آبادي برخوردار از انواع امكانات و خدمات عمومي 

كشي گاز لوله برق  كشي آب لوله

تعداد كل آبادي  شهرستان 

درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

       اردبيل 

       سوار بيله

       آباد پارس

       خلخال 

       شهر مشگين

       گرمي 

       كوثر 

       نمين 

       نير 

       كل استان 
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 : امكانات و خدمات آموزشي2-3-0-1

امكانات آموزشي ابزارهاي اصلي آموزش رسمي هستند. به همتين دليتل بررستي نحتوه  

راهنمايي و دبيرستتان در ، توزيع و پراكنش امكانات آموزشي رسمي اوليه شامل، مدارس ابتدايي

سطح مراكز روستايي استان اردبيل به عنتوان شتالوده اصتلي توستعه ستطح آمتوزش ضترورت 

يابد. در ادامه شرح مختصري در رابطه با نحتوه توزيتع و پتراكنش متدارس درستطح نقتاط مي

 روستايي استان ارايه شده است.

 

 مدارس ابتدايي) الف(:

(   از 1-26(  و نقشته شتماره )1-41در جتدول شتماره )براساس اطالعات ارايه شتده  

درصتد داراي  6/13روستتا معتادل  1141روستاي داراي سكنه استتان اردبيتل  1312مجموع 

مدرسه ابتدايي )دبستان ( هستند. بررسي نحوه توزيع و پراكنش مدارس ابتدايي در سطح استان 

 9/92ل و مشگين شهر به ترتيب با اردبيل به تفكيك شهرستان نشان مي دهد، شهرستان  خلخا

درصد باالترين نسبت برخورداري از اين امكان را در كل استان به خود اختصتاص داده  6/91و 

درصتد كمتترين نستبت برختورداري را دارا متي باشتد.  1/11اند. شهرستان بيله سوار نيز بتا 

 يه شده است.(، تعداد مدرسه ابتدايي موجود در هر شهرستان ارا1-41درجدول شماره)

 

 مدرسه راهنمايي) ب (:

(  از مجمتوع 1-21(  و نقشته )1-41براساس اطالعات ارايه شتده در جتدول شتماره) 

درصتد( داراي مدرسته راهنمتايي  3/22روستا ) 316روستاي داراي سكنه استان اردبيل  1312

دصتد(  4/1روستتا) 115داراي مدرسه راهنمتايي دخترانته، درصد ( 1/21روستا ) 214پسرانه، 

( نحوه توزيع اين نوع مركز آموزشي به   1-41مدرسه راهنمايي مختلط دارند. در جدول شماره )

تفكيك شهرستان ارايه شده است. براساس ا طالعات ارايته شتده درجتدول متذكور شهرستتان 

اردبيل بيشترين نسبت برخورداري از مدرسه راهنمايي دخترانه و پسرانه را در كتل استتان بته 

درصتد داراي  1/41اختصاص داده است. از مجموع روستاهاي اين شهرستتان بته ترتيتب  خود

درصد داراي مدرسه راهنمايي دخترانه هستند. شهرستان كوثر  5/45مدرسه راهنمايي پسرانه و 

 نيز كمترين نسبت برخورداري را در اين زمينه به خود اختصاص داده است.

 2/6درصد داراي مدرسه راهنمتايي پسترانه و  4/9از مجموع روستاهاي اين شهرستان  

درصد داراي مدرسه راهنمايي پسرانه . همچنين اين شهرستان بتاالترين نستبت برختورداري از 

درصتد از  5/13مدارس راهنمايي مختلط را در كل استان به خود اختصاص داده استت. حتدود 

 روستاهاي اين شهرستان از مدرسه راهنمايي مختلط برخوردارند.
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 ) پ (: دبي ستا 

(   از مجموع 1-21( و نقشه شماره)1-41براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره) 

روستتا  113روستتا داراي دبيرستتان پسترانه و  121آبادي داراي سكنه استان اردبيتل  1312

داراي دبيرستان دخترانه هستند. بررسي نحوه توزيع و پراكنش اين نوع آموزشتگاهها در ستطح 

ان به تفكيك شهرستان نشان مي دهد روستاهاي شهرستان اردبيل از اين نظر باالترين نسبت است

 31درصد ) 19روستاي اين شهرستان  151برخورداري را به خود اختصاص داده اند. از مجموع 

دبيرستتان داراي دبيرستتان دخترانته  29درصتد  3/11دبيرستان داراي دبيرستتان پسترانه و 

 هستند.

شهرستان كوثر نيز كمترين نستبت برختورداري را بته ختود اختصتاص داده   روستاهاي 

است. اين شهرستان تنها داراي يك دبيرستان پسرانه و يك دبيرستان دخترانه روستتايي استت. 

دبيرستتان دخترانته  3دبيرستتان پسترانه و 2پس از آن روستاهاي شهرستان نير با دارا بتودن 

 را به خود اختصاص داده اند. روستايي كمترين ميزان برخورداري
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 : بهداشتي ودرماني3-3-0-1

پيشرفتهاي اجتماعي و اقتصادي سده كنوني در ايران بهبود نسبي وضتعيت بهداشتت را  

نيز در سطح كشور به دنبال داشته است. اعزام سپاهيان بهداشت به روستاها، آموزش بهتورزان، 

ش نيتروي انستاني متخصت  بته گستترش مبتارزه بتا افزايش مراكز آموزش پزشتكي و پترور

هاي واگيردار همچون ماالريا، جذام و ... گسترش برنامه هاي آگاهي دهند بهداشتتي بته بيماري

خانواده ها از جمله اقداماتي است كه در جهت افزايش سطح بهداشت صورت گرفته است، از پي 

لفات نوزادان بر اثر ارتقاء سطح بهداشت آمدهاي اين برنامه ها  و اقدامات مي توان به كاهش ت

و آگاهي مادران و به طور كلي افراد جامعه اشاره كرد كه سهم عمده اي از كاهش آمار مرگ و 

مير را به خود اختصاص داده است. روند بهبتود نستبي وضتعيت بهداشتت در نقتاط شتهري و 

باالي مرگ و مير و پايين بودن اين  وضعيت با مشاهده ميزان روستايي به يك اندازه نبوده است،

 اميد به زندگي در نقاط روستايي در مقايسه با نقاط شهري به خوبي تاييد مي شود.

بررسي امكانات موجود در نقاط شهري و روستايي نشان دهنده آن استت كته امكانتاتي  

هري وجتود آزمايشگاهها، راديولوژيها، داروخانه ها و همانند آن در نقتاط شتهمچون بيمارستانها،

دارند. در حالي كه امكانات موجود در نقاط روستايي عمدتاً شامل خانه هاي بهداشتت و مراكتز 

درماني مي باشد. اختالف ميان ميزان امكانات بهداشتي موجتود در نقتاط شتهري و  –بهداشتي 

ت، روستايي ناشي از عوامل مختلفي است. وجود امكانات رفاهي و سهولت دستيابي به انواع خدما

 تراكم بيشتر جمعيت در نقاط شهري از داليل عمده اين تفاوت است.

بررسي وضعيت بهداشتي و درماني در استان اردبيل براساس نتايج حاصل از سرشماري  

نشان از بهبود نسبي امكانات بهداشتتي در نقتاط روستتايي  1315نفوس و مسكن سال  -عمومي

درماني روستايي موجود در  -ين امكانات بهداشتي(  عمده تر1-49استان است. در جدول شماره)

اين استان به تفكتيك شهرستان ارايه و مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه شرح مختصتري 

 در رابطه با هريك از امكانات مورد بررسي ارايه شده است.

 

 درماني –م كز بهداشتي )الف(:

درماني در  –مركز بهداشتي  95(، 1-49براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره ) 

نقاط روستايي استان اردبيل مستقر بوده و به روستاييان خدمات مورد نيازشان را ارايه مي دهند. 

درماني به تفكيتك شهرستتان نشتان متي دهتد  -بررسي نحوه توزيع و پراكنش مراكز بهداشتي

با توجه به تعداد روستاهاي  شهرستان اردبيل و نمين برخوردارترين شهرستان هاي استان بوده و

مستقر دراين شهرستانها از سطح برخورداري مناسبي برخوردارنتد. ايتن نستبتها بته ترتيتب در 

 درصد است. 5/11درصد و درشهرستان نمين  4/11شهرستان اردبيل از 
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مركز بهداشتي درماني كمترين نستبت برختورداري را  2شهرستان نير نيز با دارا بودن  

 به خود اختصاص داده است. در كل استان

در متاني روستتايي نمتايش  -(،  موقعيت استقرار مراكز بهداشتي1-29در نقشه شماره) 

 داده شده است.

درمتاني  -بررسي سرانه آباديهاي هر شهرستان از نظر برختورداري از مراكتز بهداشتتي 

روستتا بته  4/14(، نشان مي دهد در مجموع در كل استان هر 1-51روستايي درجدول شماره )

بهداشتتتي روستتتاي دسترستتي دارنتتد. از ايتتن نظتتر شهرستتتان اردبيتتل  -يتتك مركتتز درمتتاني

 برخوردارترين و شهرستان نير كم برخوردارترين درسطح استان به شمار مي آيند.

 –روستتا بته يتك مركتز  41روستا و شهرستان نيتر هتر  1/1در شهرستان اردبيل هر  

 بهداشتي و درماني دسترسي دارند.

 

 ) ب (: خانه بهداشت 

(،  از 1-49براساس بررسي هاي انجام شده و اطالعات ارايته شتده در جتدول شتماره ) 

داراي خانه بهداشتت درصد ( 5/31روستا ) 529آبادي مستقر در استان اردبيل  1312مجموع 

 بوده و عالوه بر روستاي محل استقرار روستاهاي پيراموني خود را نيز تحتت پوشتش قترار متي

 دهند.

بررسي نحوه توزيع و پراكنش خانه هاي بهداشت در استان به تفكيك شهرستتان نشتان  

مي دهد، روستاهاي شهرستان اردبيل و خلخال و نمين بيشترين نسبت برخورداري را از اين نظر 

درصتد از روستتاهاي  3/54درصتد از روستتاهاي شهرستتان اردبيتل و  59دارا هستند. حتدود

درصد از روستاهاي شهرستتان نمتين داراي خانته بهداشتت هستتند.  2/51شهرستان خلخال و 

روستاهاي شهرستان بيله سوار از اين نظر كم برخوردارترين روستاها در استان هستند. از مجموع 

درصد داراي خانه بهداشت هستند.در نقشته  16سكونتگاه روستايي واقع در اين شهرستان  111

 خانه هاي بهداشت در استان نمايش داده شده است.( موقعيت استقرار 1-31شماره )

(، برروي تعتداد آبتادي تحتت 1-51همچنين بررسي هاي انجام شده در جدول شماره) 

روستتا در ستطح استتان و يتك خانته  6/2پوشش هر خانه بهداشت نشان ميدهد بتر ازاء هتر 

نشان مي دهتد. از بهداشت وجود د ارد كه در مجموع وضعيت برخورداري مناسبي را در استان 

اين نظر نيز شهرستان هاي اردبيل و نمين نسبت به ساير شهرستانها برخوردارترنتد. در ايتن دو 

روستا يك خانه بهداشت وجود دارد. شهرستتان بيلته  9/1و  1/1هر شهرستان به ترتيب به ازاء

بهداشتت  روستتا يتك خانته 2/6سوار نيز كم برخوردارترين است. دراين شهرستان به ازاء هر 

 وجود دارد.
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  ) پ (: داروخانه

درصد داراي داروخانه هستند.  1/4روستا معادل  64از مجموع روستاهاي استان اردبيل  

 بررسي نحوه توزيع و پراكنش داروخانه هاي روستايي استان به تفكيك شهرستان هستند.

آبتاد بته  (،  نشان مي دهد شهرستان هاي اردبيل، نمين و پتارس1-49درجدول شماره) 

نسبت ساير شهرستان هاي استان از برخورداري نسبتاً بااليي برخوردارند. دراين سته شهرستتان 

 3روستا يك داروخانه وجود دارد. شهرستان بيله سوار بتا دارا بتودن  14به ترتيب به ا زاء  هر 

 61ء هر واحد رودخانه روستايي كم برخوردارترين شهرستان استان است. دراين شهرستان به ازا

 روستا يك داروخانه وجود دارد.

 (، موقعيت داروخانه هاي روستايي نمايش داده شده است.1-31در نقشه شماره ) 

 

 پزشك:) ت (

درماني و خانه هاي بهداشت مستتقر در روستتاهاي استتان  –هريك از مراكز بهداشتي  

متورد نيتاز را ارايته  داراي تعدادي پزشك مقيم و يا ساير هستند كته بته روستتاييان ختدمات

روستا از  1/1(، در كل استان هر 1-49دهند. براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره )مي

يك پزشك خدمات دريافت مي كنند. ازاين نظتر شهرستتان اردبيتل و كتوثر برختوردارترين و 

روستا در  3/4شهرستان بيله سوار كم برخوردارترين به شمار مي آيند. در شهرستان اردبيل هر 

روستا يتك پزشتك ختدمات  1/21روستا و در شهرستان بيله سوار هر  1/4شهرستان كوثر هر 

 دريافت مي كنند.

درصد داراي پزشك هستند.  4/12روستا معادل  111همچنين در مجموع در كل استان 

 از اين نظر شهرستان اردبيل و كوثر از نظر روستاها داراي پزشك موقعيتت مناستب تتري را در

درصتد روستتاها و درشهرستتان كتوثر  4/23كل استان دارند. در شهرستان اردبيل در مجموع 

درصد كمترين تعتداد  5درصد روستاها داراي پزشك هستند و شهرستان بيله سوار نيز با 1/21

 روستاهاي داراي پزشك را به خود اختصاص داده است.
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 درماني –بيل از مراكز بهداشتي (: نسبت برخورداري روستاهاي استان ارد1-08جدول  )

تعداد كل  شهرستان

 آبادي

 پزشك داروخانه خانه بهداشت درماني -مركزبهداشتي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0/23 33 8/7 11 7/78 80 0/11 12 172 اردبيل

 7 8 7/1 3 17 28 3/2 7 121 بيله سوار

 1/12 23 1/3 8 3/70 78 0/8 12 123 خلخال

 2/2 21 2/3 8 0/01 88 7/3 12 238 مشگين شهر

 7/8 20 0/2 7 7/31 37 2/7 13 208 گرمي

 11 13 1/3 11 1/37 70 2/3 12 170 پارس آباد

 2/21 21 2/7 7 0/37 37 2/7 7 87 كوثر

 8/13 12 3 7 2/71 00 7/11 8 27 نمين

 7/2 3 8/0 0 0/37 28 0/2 2 22 نير

 0/12 131 3/0 70 7/32 728 8/7 87 1332 جمع

 

 درماني  -(: سرانه روستاهاي استان اردبيل از مراكز بهداشتي 1-71جدول )

پزشك  داروخانه  خانه بهداشت  مركز بهداشتي درماني  تعداد 

 آبادي  
 شهرستان 

سرانه آبادي  تعداد  سرانه آبادي  تعداد  سرانه آبادي  تعداد  سرانه آبادي   تعداد 

          اردبيل 

          سوار بيله

          خلخال  

          شهر مشگين 

          گرمي 

          آبادپارس

          كوثر 

          نمين 

          نير 

          جمع 
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 : راه و ارتباطات 0-3-0-1

د. شبكه راهها و وسايل ارتباطي ، زيربناي اصلي توسعه در تمام جوامع به شمار متي آينت 

جابجايي كاالها و خدمات از  مبداء توليد به بازار مصرف وجود راههاي ارتباطي را الزامي ساخته 

 است.

پيشرفت هاي تكنولوژيك به دست آمده موجتب بهبتود راههتا و دگرگتوني در وستايل  

ارتباطي شده است و از زمان الزم براي در نورديدن مسافت كاسته شتده استت. وجتود وستايل 

چون پست و تلفن نيتز باعتث برقتراري ارتبتاط ستريع شتده و بتا حتذف ستفرهاي ارتباطي هم

غيرضروري بسياري از  هزينه هتاي را نيتز صترفه جتويي كترده استت. در كنتار ايتن وستايل، 

هاي گروهي نيز با ارايه فرهنگ ها و شيوه هاي زندگي گوناگون به نقتاط مختلتف فواصتل رسانه

رده و تاثيرپذيري جوامع را از يكديگر افزايش داده اند. ايتن فرهنگي و اجتماعي را بسيار كوتاه ك

تاثيرپذيري در جوامع كشاورزي يا داراي بافت روستايي اهميت ديگري مي يابد چرا كه موجتب 

دگرگوني در نگرش ها و هنجارها مي شود. دگرگوني هاي پديد آمده بازتاب دو گانه دارند چترا 

مراكز بزرگتتر را در پتي دارد و از ستوي ديگتر بته  كه از يك سو مهاجرت و گرايش به سمت

آهنگ پذيرشي پديده هاي نو شتاب مي بخشد كه به نوبه خود بستري مناسب براي اعمال نوين 

 مديريت منابع فراهم مي آورد.

راهها و وسايل ارتباطي روستايي، گذشته ازآنكه با برقراري ارتبتاط بتين مبتداء توليتد و  

تصادي دارد، هم چنين نقش اساسي در رساندن خدمات و يا دسترسي به بازار مصرف، كاركرد اق

 امكانات و خدمات را بازي مي كند.

توسعه و پيشرفت وسايل ارتباطي و ميزان دسترسي به اين وسايل در همه نقاط و بتراي  

همه جوامع به يك صورت و اندازه نيست. چنانكه نقاط روستايي به نسبت كمتري به اين وسايل 

 رسي دارند.دست

دسترسي به اين نوع امكانات و وسايل در مناطق روستايي به يك اندازه نيستت. منتاطق  

روستايي همجوار با نقاط شهري بزرگ و يا همجوار با راههاي ارتباطي اصلي نقتش عمتده اي در 

 ميزان برخورداري روستاها از اين امكانات دارد.

ه دو مايل ارتباطي در نقاط روستايي استتان بررسي هاي انجام شده برروي نحوه توزيع را 

اردبيل نيز تابعي از موارد فوق است. در ادامه شرح مختصري در رابطته بتا هريتك از امكانتات 

 ارتباطي موجود در استان ارايه شده است:
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 راا )الف(:

شبكه راههاي ارتباطي و نوع راه نقش مهمي را در توسعه اقتصادي به خصوص در نقتاط  

يي به عهده دارد. دستيابي به بازار مصرف و ارسال متازاد توليتدات كشتاورزي بته بتازار روستا

تواند به رشد اقتصادي در نقاط روستايي ياري رساند. در كنار آن دستيابي به ديگر خدمات و مي

امكانات زيربنايي و رفاهي نيز مي تواند موجب باال رفتن سطح زندگي ستاكنان روستتا شتود تتا 

  يادي به وجود شبكه هاي جاده اي و راه وابسته است.اندازه ز

گسترش ارتباطات و تاثيرپذيري جامعه روستايي از جامعه شهري كه تحتوالت بستياري  

را در جامعه روستايي و  متقابالً شهري پديد آورده از جمله پيامدهاي گستترش راه و ارتباطتات 

 جاده اي به شمار مي آيد.

ن برخورداري روستاهاي استان اردبيل از انواع راه روستايي را ( ميزا1-51جدول شماره ) 

روستاي مستقر  1312نشان مي دهد. براساس اطالعات جدول مذكور از مجموع  1315در سال 

داراي درصتد( 4/21روستتا ) 391درصد ( داراي راه آسفالته و   1/11روستا) 244در اين استان

 ي راه خاكي و مالرو هستند.درصد( دارا 4/41روستا ) 664راه شوسه ، 

 

 ) ب (: ارتباطات 

 

  تلفن و مخاب ات 

(، ميزان برخورداري روستاهاي استان و شهرستان هاي تابعته آن 1-52درجدول شماره) 

را از خدمات ارتباطي نظير تلفن و دفاتر مخابراتي ارايه شده استت. براستاس اطالعتات جتدول 

درصد از تلفتن و  5/21روستا معادل  311استان  ، آبادي مستقر دراين1312مذكور از مجموع 

دفاتر مخابراتي روستايي برخوردارند. بررسي نحوه توزيع و پراكنش اين نوع ختدمات در ستطح 

، 2/51اردبيل و نمتين بته ترتيتب استان به تفكيك شهرستان نشان مي دهد شهرستان هاي نير،

هتر شهرستتان بتاالترين نستبت درصد برخورداري از مجموع آبادي مستتقر در  9/34و 5/45

و  11برخورداري را به خود اختصاص داده اند. شهرستان بيله سوار و گرمي به ترتيب هريك با 

درصد برخورداري از مجموع روستاهاي مستتقر در ايتن شهرستتانها كتم برختوردارترين  5/16

 مناطق استان هستند.

روستتايي نمتايش داده شتده  (، توزيع و پراكنش مراكز مخابرات1-32در نقشه شماره ) 

 است.
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  پست 

روستاي واقع  1312(،  از مجموع 1-52براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره  ) 

 6/6روستتا معتادل  91درصتد داراي دفتتر پستت و  3/1روستا معادل  114در استان اردبيل 

 درصد داراي صندوق پست هستند.

ق هاي پستي به تفكيتك شهرستتان نشتان بررسي نحوه توزيع و پراكنش دفاتر و صندو 

دهد، روستاهاي واقع در شهرستان پارس آباد و مشگين شهر از نظر دارا بتودن دفتتر پستت مي

دصتد داراي  3/6و  1/1برخوردارترند. از مجموع روستاهاي واقع دراين دو شهرستان به ترتيب 

هاي اردبيل و پارس آباد  دفاتر پستي هستند. از نظر برخورداري از صندوق پست نيز شهرستان

( از مجمتوع روستتاهاي 1-52برخوردارترين هستند. براساس اطالعات ارايته شتده در جتدول)

درصتد داراي صتندوق  1/11و 5/14مستقر در دو شهرستان اردبيل و پارس آبتاد بته ترتيتب 

 پست هستند.

 (، توزيع مراكز پستي روستايي نمايش داده شده است.1-33در نقشه شماره ) 

 

  دست سي به اينت نت 

استفاده از اينترنت درحال حاضر يكي از راههاي برقراري ارتباط با دنياي متدرن استت.  

امروزه استفاده از اينترنت حتي در نقاط روستايي مرزهاي ميان مناطق را در نورديتده و افتراد را 

 به جهان يكپارچه و متحدالشكل مي نمايد.

ل نيز ازاين قاعده مستنثي نبتوده و بتا بهتره گيتري از روستاهاي مستقر در استان اردبي 

وسايل ارتباطي مدرن با جهان پيرامون خود ارتباط برقرار متي نماينتد. روستتاهاي واقتع درايتن 

استان عالوه بر برقراري ارتباط انفرادي از طريق اينترنت با دنياي پيرامون داراي مراكز عمتومي 

نيز هستند. براساس بررسي هاي انجام شده و اطالعتات دسترسي به اينترنت از جمله كافي نت 

روستاي داراي ستكنه  1312( از مجموع 1-34( و نقشه شماره)1-52ارايه شده درجدول شماره)

درصد به اينترنت دسترسي دارند. بررستي نحتوه توزيتع و  5/2روستا  معادل  34استان اردبيل 

بيشترين تعداد روستاهايي كه به اينترنت پراكنش اين روستاها براساس شهرستان نشان مي دهد 

 11روستتا ايتن شهرستتان  151دسترسي دارند در شهرستان اردبيل مستقر هستند. از مجموع 

درصد( به دسترسي عمومي اينترنت دارند.شهرستانهاي كوثر و نيز فاقتد دسترستي  3/6روستا )

 عمومي به اينترنت هستند.
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1327تاهاي استان اردبيل از انواع راه روستايي در سال (: ميزان برخورداري روس1-71جدول )

درصد  تعداد  نوع راه 

  آسفالته 

  شوسه 

  خاكي 

  مالرو 

  جمع 

 

(: تعداد آبادي برخوردار از امكانات ارتباطي 1-72جدول )

دسترسي عمومي به اينترنت  صندوق پست  ت دفتر پس تلفن و مخابرات  تعداد كل 

آبادي 
 شهرستان 

درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد درصد  تعداد

          اردبيل 

          سوار بيله

          آبادپارس 

          خلخال  

          شهرمشگين 

          گرمي 

ـ ـ         كوثر 

          نمين 

ـ ـ         نير 

        
جمع )كل 

 استان( 
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 ورزشي –: فرهنگي 7-3-0-1

ورزشي از ديگتر نيازهتاي ختدماتي جمعيتت ستاكن در  -دسترسي به امكانات فرهنگي 

مناطق روستايي است. امكانات فرهنگي در نقاط روستايي استتان اردبيتل بته امكانتات فرهنگتي 

ورزشي از ديگر  –عمومي و فرهنگ مذهبي خالصه مي شود.همچنين دسترسي به اماكن تفريحي 

اي ضروري جمعيت روستايي است كه دسترسي يا وجود آن در يك نقطه روستايي نشتانگر نيازه

 سطح توسعه يافتگي روستا است.

ورزشي درنقاط روستايي استان اردبيل شامل اماكن مذهبي ) مسجد،  –امكانات فرهنگي  

دامه شترح امامزاده و...( اماكن فرهنگي عمومي )كتابخانه( ودسترسي به اماكن ورزشي است. در ا

 مختصري در رابطه با هريك از امكانات موجود ارايه شده است.

 

 )الف(: مسجد

مذهبي متبركه است كه از قدمت ديرينه اي برخوردار  –مسجد از جمله اماكن فرهنگي  

 مذهبي نيز مورد استفاده قرار ميگيرد. –فرهنگي  -بوده و به عنوان پايگاه اجتمكاعي

(،  در مجموع 1-53وجه به اطلالعات ارايه شده درجدول شماره)در استان اردبيل نيز بات 

درصتد( وجتود دارد. در جتدول متذكور تعتداد  41مسجد ) 562روستاي داراي سكنه،  1312

 مساجد موجود  در شهرستان هاي استان ارايه شده است.

 

 ) ب (: كتابخانه عمومي 

روستتا داراي كتابخانته درصد( 1/2) 31از مجموع روستاهاي واقتع در استتان اردبيتل  

عمومي هستند. بررسي نحوه توزيع و پراكنش كتابخانه هاي عمومي روستاها به تفكيك شهرستان 

( نشان مي دهد، روستاهاي شهرستان اردبيل از اين نظر نسبت بته ستاير 1-53درجدول شماره)

راي كتابخانته روستتا دا 11شهرستانهاي استان برخوردارترند. از مجموع روستاها اين شهرستان 

عمومي هستند . شهرستان هاي بيله سوار، كوثر و نير هريك با يك كتابخانه كتم برختوردارنرين 

 به شمار مي آيند.

 

 ) پ (: فضاي ورزشي

ستكونتگاههاي  1312(   از مجموع 1-53براساس اطالعات ارايه شده درجدول شماره ) 

امتاكن و فضتاهاي ورزشتي هستتند .  درصتد( داراي 1/2روستا ) 31داراي سكنه استان اردبيل 

مساكن، ورزشي برخوردارترين شهرستان استان بته شتمار  11شهرستان پارس آباد با دارا بودن 
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مكان ورزشي  5و خلخال با  6مي آيد پس از آن روستاهاي شهرستانهاي نمين، اردبيل هريك با 

 فاقد مكان وزشي هستند. در رده هاي دوم و سوم قرار مي گيرند. روستاهاي شهرستان كوثر نيز

 ( موقعيت مكان هاي ورزشي روستايي نمايش داده شده است.1-35در نقشه شماره ) 

 
 ورزشي -(: تعداد آبادي برخوردار از امكانات فرهنگي  1-73جدول )

 امكان ورزشي كتابخانه عمومي مسجد آباديتعداد شهرستان

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 2/3 7 8/7 11 7/32 120 172 اردبيل

 1/1 2 7/1 1 1/21 37 121 بيله سوار

 7/7 11 8/3 7 2/33 72 170 پارس آباد

 8/3 7 8/3 7 27 33 123 خلخال

 2/1 3 8/2 3 3/03 113 238 مشگين شهر

 2/1 3 7/1 0 0/32 21 208 گرمي

 - - 1 1 27 27 87 كوثر

 8/7 7 3/2 2 1/78 78 27 نمين

 0/2 2 2/1 1 73 03 22 نير

 3/2 33 3/2 32 01 772 1332 جمع
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 ترويجي  –: پشتيباني 7-3-0-1

معيشتتي  -در نقاط روستايي استقرار مراكز ختدماتي متناستب بتا فعاليتهتاي اقتصتادي 

(، تعداد مراكتز ختدمات روستتايي ، شتركتهاي 1-54روستايي ضروري است. در جدول شماره )

اشين آالت كشاورزي موجود در روستاهاي استتان اردبيتل بته تعاوني روستايي و مراكز تعمير م

روستتا  111تفكيك شهرستان ارايه شده است. براساس اطالعتات جتدول متذكور در مجمتوع 

 درصد( داراي شركت تعاوني روستايي هستند .13)

بررسي نحوه توزيع و پراكنش شركتهاي تعاوني روستايي به تفكيك شهرستان در جتدول   

 151. شهرستان اردبيل برخوردارترين شهرستان بته شتمار متي آيتاد. ازمجمتوع نشان مي دهد

درصد( داراي شركت تعاوني روستايي هستتند.  24روستا ) 31سكونتگاه روستايي اين شهرستان 

شركت تعاوني روستاهاي كتم برختوردارترين  1و  11شهرستان هاي بيله سوار و نير هر كدام با 

(، موقعيتت شتركتهاي 1-36ظر به شمار مي آيد. در نقشته شتماره )شهرستانهاي استان از اين ن

 تعاوني روستايي نمايش داده شده است.

مركتز   31كشتاورزي نيتز در مجمتوع  –از نظر برخورداري از مركز خدمات ترويجي  

مركتز  9خدمات ترويج كشاورزي در اين استان وجود دارد. شهرستان پارس آباد با دارا بتودن 

، كشاورزي از اين نظر برخوردارترين بوده و شهرستان نير فا قد  مركز  ختدمات خدمات ترويج 

 ترويج كشاورزي است.

روستتا  1312از نظر برخورداري ازتعميرگاههاي ماشين آالت كشاورزي نيير از مجموع  

درصتد داراي تعميرگتاه ماشتين آالت كشتاورزي  5/6روستا معادل  19داراي سكنه اين استان 

 هستند.

الت كشاورزي به تفكيك شهرستان نشان مي دهتد، ري توزيع تعميرگاه هاي ماشين آبر 

نقاط روستايي شهرستان هتاي اردبيتل و پتارس آبتاد از برختورداري مناستب تتري در استتان 

درصتد و از مجمتوع روستتاهاي  6/14برخوردارند. از مجمتوع روستتاهاي شهرستتان اردبيتل 

امكان برخوردارند. شهرستانهاي نير، كوثر و خلختال نيتز درصد از اين 13شهرستان پارس آباد، 

 تعميرگاه كم برخوردارترين شهرستان ها به شمار مي آيند. 3و  3، 2هريك به ترتيب با 
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 ترويجي -(: تعداد آبادي برخوردار از  پشتيباني 1-70جدول )

ماشين آالت  تعميرگاه مركز خدمات روستايي شركت تعاوني روستايي آباديتعداد شهرستان

 كشاورزي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 7/10 13 2/3 7 20 32 172 اردبيل

 7/7 11 7/1 1 7/7 11 121 بيله سوار

 13 21 2/7 8 3/12 18 170 پارس آباد

 0/2 3 1/3 0 1/12 23 123 خلخال

 3/7 17 7/2 7 13 31 238 مشگين شهر

 0/7 17 2/1 3 7/8 20 208 گرمي

 1/3 3 1 1 0/11 11 87 ثركو

 1/2 3 2/1 1 7/12 17 27 نمين

 0/2 2 1 1 7/2 3 22 نير

 7/7 28 2/2 31 13 132 1332 جمع
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 اقتصادي  –: تجاري 3-3-0-1

اقتصتادي در نقتاط روستتايي استتان اردبيتل بته بانتك  -عمده ترين خدمات تجتاري  

 11روستتتا ) 15يتتن استتتان تنهتتا روستتتايي داراي ستتكنه ا 1312اختصتتاص دارد. از مجمتتوع 

داراي بانك هستند. از اين نظر نقاط روستتايي شهرستتان اردبيتل از برختورداري نستبتاً درصد(

روستتا داراي  4مناسب تري در كل استان بهره مند هستند. از مجموع روستاهاي اين شهرستان 

 بانك هستند.

ختدمات هستتتتتتند.   روستاهاي دو شهرستتان نيتر و كتوثر فاقتد ايتن نتوع امكتان و 

 ( .1-55جدول)

 (، محل استقرار بانكهاي روستايي نمايش داده شده است.1-31در نقشه شماره ) 

 

 
 اقتصادي -(: تعداد آبادي برخوردار از امكانات تجاري1-77جدول )

 بانك آباديتعداد شهرستان

 درصد تعداد

 7/2 0 172 اردبيل

 1/1 2 121 بيله سوار

 3/1 2 170 پارس آباد

 7/1 2 123 خلخال

 2/1 3 238 مشگين شهر

 0/1 1 208 گرمي

 - - 87 كوثر

 2/1 1 27 نمين

 - - 22 نير

 1/1 17 1332 جمع
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 : خدمات اداري 2-3-0-1

خدمات اداري موجود در روستاهاي استان اردبيتل بته وجتود شتوراي استالمي در هتر  

ايي درحال حاضر به عنتوان يكتي از اصتي تترين و روستا محدود مي شود. شوراي اسالمي روست

 ضروري ترين خدمات اداري روستايي تلقي مي گردد.

درصتد داراي شتوراي  1/11روستا معتادل  1111روستاي اين استان  1312از مجموع  

(، ميزان برخورداري روستتاهاي استتان از شتوراي 1-56اسالمي روستا هستند. درجدول شماره)

 كيك شهرستان ارايه شده است.اسالمي روستا به تف

 
 (: تعداد آبادي برخوردار از امكانات  اداري 1-77جدول )

 شوراي اسالمي آباديتعداد شهرستان

 درصد تعداد

 7/87 171 172 اردبيل

 0/70 20 121 بيله سوار

 3/27 132 170 پارس آباد

 1/21 113 123 خلخال

 0/22 183 238 مشگين شهر

 8/23 218 208 گرمي

 1/33 30 87 كوثر

 7/37 77 27 نمين

 7/21 77 22 نير

 2/32 1121 1332 جمع
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 : سطوح خدماتي استان اردبيل0-0-1

 
 1: سطح بندي براساس مدل مركزيت وزني 1-0-0-1

براساس  اين روش هفت سطح خدماتي روستايي به شرح زير در استان اردبيل شناسايي 

 شده اند.

امتياز دريافت كترده انتد. دو  51وستاهايي قرار مي گيرند كه بيش از سطح يك : دراين سطح ر

. از ميان اين دو روستا، روستتاي  2روستاي قره آغاج و مرادلو درسطح يك قرار دارند

امتياز رتبه اول را دراين سطح به خود اختصاص داده استت.  9/59قره آغاج پايين با 

شهرستتان گرمتي واقتع شتده استت.  سياستي در -اين روستا از نظر تقسيمات اداري

امتياز و اختصاص رتبه دوم به خود در شهرستان مشتگين  1/49روستاي مرادلو نيز با

 شهر واقع شده است.

امتياز كسب نمتوده انتد. در  51تا   31سطح دو : سطح دوروستاهايي را در بر مي گيرد كه بين 

باد قرار گرفته انتد. از فخر آروستا باروق ، لرد، قاسم كندي، نصير آباد و  5اين سطح 

امتياز رتبه اول را به خوداختصاص داده است.  2/32ميان اين پنج روستا، فخر آباد با 

امتياز كمترين امتياز رادر اين سطح به خود اختصتاص  21روستاي قاسم كندي نيز با 

 داده است.

را در بر مي گيترد از روستا قرار گرفته است. اين سطح آباديهايي  29سطح سه : در سطح سوم 

امتياز را به ختود اختصتاص داده اند.درجتدول  31تا   16نظر تبه بندي خدمات بين 

( اسامي روستاهاي اين سطح به تفكيك شهرستان براساس رتبه هتر 2پيوست شماره )

روستا ارايه شده است. براساس اطالعات ارايه شده درجدول مذكور روستاي  نيتارق 

امتياز رتبته اول را درا يتن ستطح بته ختود  1/26گين شهر با از توابع شهرستان مش

امتياز كمترين  3/11اختصاص داده است. روستاي نقدي عليا از توابع شهرستان نير با 

 ميزان برخورداري را دراين سطح به خود اختصاص داده است.

تعتداد امتيتاز از نظتر  16تتا 11سطح چهار: دراين سطح روستاهايي قرار متي گيرنتد كته بتين 

ها در اختيار كسب نموده اند. براساس اطالعات ارايه شده در جدول پيوست سرويس

روستا قرار گرفته اند. روستاي خمس از توابع شهرستان  51( در سطح چهار 3شماره)

                                                 
در روش تلفيقي استفاده شده در مطالعه حاضر تعداد سرويس ها براي هر مركز جمعيتي ثابت و برابر يك سرويس در نظر گرفته  1

 شده است.
 به دليل حجم زياد اطالعات مربوط به سطح بندي خدماتي آباديها جداول مربوط در پيوست ارايه شده است.  2
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رتبه اول را از نظر ميزان برختورداري دارا بتوده و روستتاي  1/15بيله سوار با امتياز 

 رخوردار ترين روستاي سطح چهار به شمار مي آيد.امتياز كم ب 1/11الكش با 

امتياز از نظر تعتداد سترويس هتاي ختدماتي 11تا  6سطح پنج: درسطح پنج روستاهايي كه بين 

درصد كل روستاهاي استان دراين ستطح  1/3روستا معادل  53دارند قرار گرفته اند.

بته اول برختورداري و امتيتاز رت 11قرار دارند. گيالن ده از توابع شهرستان كوثر بتا 

امتياز كم برخوردار ترين روستتاهاي  1روستاي دولت آباد از توابع شهرستان نمين با 

 اين سطح هستند.

امتيتاز از نظتر ستطح برختورداري از  6سطح شش: درسطح شش روستاهايي قرار دارند كه بين 

برزنتد از بادي استقرار يافته انتد. روستتاي قلعته آ 19خدمات دارند . در  اين سطح 

امتياز رتبه اول برخورداري و روستاي ساقصلو بتا يتك  2/4توابع شهرستان خلخال با 

 امتياز كم برخوردار ترين روستاي اين سطح به شمار مي آيند.

سطح هفت: در اين سطح روستاهايي قرار گرفته اند كه كمترين تعداد خدمات يا به عبارت ديگر 

درصتد از 4/14ستتند .درايتن ستطح حتدودكم برخوردار تترين روستتاهاي واحتد ه

روستاهاي استان اردبيل قرار گرفته اند. روستاي ايرنيچي از توابتع شهرستتان پتارس 

آباد رتبه اول و روستاي كلش بزرگ از توابتع شهرستتان نمتين كتم برختوردارترين 

 روستاي اين سطح هستند.

براستاس متدل (، نقشه سطح بنتدي مراكتز روستتايي استتان 1-31در نقشه شماره ) 

 مركزيت وزني ارايه شده است.

 



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

 178 



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

 179 

 : سطح بندي براساس مدل تلفيقي 2-0-0-1

براساس اين روش پنج سطح خدماتي روستايي در استان اردبيل شناسايي شتده انتد. در  

اين روش آباديهاي استان براساس امتيازي كه كستب نمتوده انتد در پتنج طبقته دستته بنتدي 

برخوردارترين روستاها را در خود جاي داده است. روستاهايي كته  5اند. در اين روش سطح شده

امتيتاز،  16-23امتياز دارند. روستاهاي سطح چهار بين  24-35در اين سطح قرار گرفته اند بين 

امتياز و روستاهاي ستطح  6-11امتياز، روستاهاي سطح دو بين  11-15روستاهاي سطح سه بين 

امتياز كسب نموده انتد. در ادامته  1-5استان هستند. بين  يك كه كم برخوردارترين روستاهاي

سطح خدماتي شناسايي شده در ايتن روش ارايته شتده  5شرح مختصري در رابطه با هر يك از 

 است. 

  پنجسطح 

روستا  قرار گرفته اند در اين سطح برخوردارترين آباديهاي استان قرار  19در اين سطح  

ابع شهرستان خلخال، اروج عليلو و شاعرلو از توابتع شهرستتان گرفته اند. سه روستاي سرد از تو

درصد از كتل روستتاهاي  1/5گرمي باالترين امتياز را به خود اختصاص داده اند. در اين سطح 

 استان قرار گرفته اند. 

 

 سطح چهار 

 درصد از روستاهاي استان استقرار دارند.  3/21روستا معادل  219در سطح چهار  

 

  سطح سه 

 درصد كل روستاهاي استان قرار گرفته اند.  26روستا معادل  351ر اين سطح د 

 

  سطح دو 

 درصد كل روستاهاي استان قرار دارند.  1/22روستا معادل  314در سطح دو 

 

  سطح يك 

روستتا  353روستاهاي واقع در اين سطح كم برخوردارترين روستاهاي استتان هستتند.  

( 3استان در اين سطح قرار دارند. در جدول پيوست شماره )درصد كل روستاهاي  1/25معادل 

 شرح كامل سطح بندي روستاهاي استان براساس مدل تلفيقي ارايته شتده استت. نقشته شتماره 

( سطح بندي سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل را براساس مدل تلفيقتي نمتايش داده 39-1)

 است. 
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 يي استان به تفكيك نواحي سطح بندي خدماتي نقاط روستا: 3-0-0-1

ارايه خدمات به نقاط روستايي و يا دسترسي بته ختدمات تتابعي از شترايط محيطتي و  

ويژگيهاي اجتماعي )يا به عبارت ديگر( هر منطقه تاثير مي پذيرد. به تناسب استقرار جمعيت در 

مناطق دشتي و مناسب بودن شترايط محيطتي امكتان جتذب ختدمات بيشتتري وجتود دارد و 

 بالعكس.

با توجه به ناحيه بندي انجام شده برروي استان اردبيل براساس عوامل طبيعي و انستاني  

در اين بخش از گزارش نحوه خدمات پذيري سكونتگاههاي واقتع در ايتن نتواحي بتا توجته بته 

 شرايط محيط طبيعي انساني آنها مورد بررسي قرار گرفته است. 

اي استان براساس نواحي استقرار از مدل تلفيقي جهت بررسي ميزان برخورداري روستاه 

 استفاده شده است. 

گانته  12در ادامه شرح مختصري در رابطه با سطح بندي نقتاطز روستتايي هتر يتك از نتواحي 

 شناسايي شده در استان ارايه شده است. 

 

  ناحيه يك 

براستاس روستاي واقع در اين ناحيه در چهار سطح خدماتي توزيع شده اند  14مجموع  

درصد روستاهاي ايتن ناحيته كتم برختوردارترين  2/12(، 1-56اطالعات ارايه شده در جدول )

درصتد  9/41درصد در ستطح دوم  9/11روستاهاي ناحيه بوده و در سطح يك قرار مي گيرند، 

درصد در سطح چهار قرار دارند. اين ناحيه فاقتد آبتادي ستطح پتنج يتا بته  21در سطح سه و 

 1/13ادي با برخورداري بسيار باال است. امتياز خدماتي ايتن ناحيته در مجمتوع عبارت ديگر آب

 برآورد شده است. 

 

  ناحيه دو 

درصد( در سطح پتنج و بتا  6/1روستاي واقع در اين ناحيه يك آبادي ) 164از مجموع  

درصد در سطح سه،  1/9درصد در سطح چهار،  4/11برخورداري بسيار باال قرار گرفته است و 

 63درصد در سطح يك قرار گرفته اند. براين اساس بيش از  4/63درصد در سطح دو و  5/16

درصد از روستاهاي اين ناحيه جزء كم برخوردارترين روستتاهاي استتان و ناحيته طبقته بنتدي 

 محاسبه شده است.  1/6شوند. امتياز خدماتي اين ناحيه مي
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  ناحيه سه 

درصد( در سطح پتنج قترار  5/1روستا ) 15ناحيه  روستاي واقع در اين 211از مجموع  

( اين 1-56گرفته و جزء برخوردارترين روستاهاي استان و ناحيه هستند. براساس جدول شماره )

ناحيه از نظر دارا بودن آباديهاي سطح پنج جايگاه را در بين نواحي به خود اختصاص داده است. 

 4/22درصتد در ستطح سته،  9/16چهار،  درصد روستاهاي اين ناحيه در سطح 9/16همچنين 

 1/11درصد در سطح يك قرار گرفته اند. امتياز خدماتي اين ناحيه  3/36درصد در سطح دو و 

 محاسبه شده است. 

 

 ناحيه چهار 

درصتد در ستطح  12/2در سطح چهار،  1/1آبادي مستقر در اين ناحيه  31از مجموع  

طح يك قرار گرفتته انتد. ايتن ناحيته فاقتد درصد در س 3/36درصد در سطح دو و  3/24سه، 

محاسبه شده است. ايتن  5/5آبادي سطح پنج يا بسيار برخوردار است. امتياز خدماتي اين ناحيه 

 ناحيه در ميان نواحي شناسايي شده كمترين امتياز خدماتي را به خود اختصاص داده است. 

 

  ناحيه پنج 

در ستطح پتنج  6/1روستتا معتادل  16روستاي مستقر در ايتن ناحيته  211از مجموع  

درصد  11درصد در سطح دو،  1/26درصد در سطح سه،  5/39درصد در سطح چهار،  21/16

در سطح يك قرار گرفته اند. اين ناحيه جايگاه دوم دارا بودن بيشترين تعداد آبادي سطح پنج يا 

ت. امتياز خدماتي ايتن به عبارت ديگر روستاهاي با برخورداري باال را به خود اختصاص داده اس

 محاسبه شده است.  3/16ناحيه 

 

   ناحيه ش 

 1/21آبادي( در سطح پنج،  5درصد ) 1/5روستاي مستقر در اين ناحيه  11از مجموع  

درصتد در  4/26درصتد در ستطح دو  2/11درصد در سطح سه،  1/21درصد در سطح چهار، 

 محاسبه شده است.  1/11سطح يك قرار گرفته اند. امتياز خدماتي اين ناحيه 

 

  ناحيه هفت 

درصتد در ستطح  3/24روستا معادل  25روستاي مستقر در اين ناحيه  113از مجموع  

پنج قرار گرفته اند. اين ناحيه بيشترين تعداد روستاي با برخورداري بسيار باال را در سطح استان 

اهاي واقتع در ايتن درصتد روستت 5/11و در ميان نواحي به خود اختصاص داده است. همچنين 
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درصد در سطح  1/9درصد در سطح دو و  3/213درصد در سطح سه  2/25، 4ناحيه در سطح 

 برآورد شده است.  3/16يك قرار گرفته اند. امتياز خدماتي اين ناحيه 

 

 ناحيه هشت 

درصتد در  51درصد در سطح چهار،  3/21روستاي مستقر در اين ناحيه  22از مجموع  

ر سطح دو قرار گرفته اند. ايتن ناحيته فاقتد روستتاهاي ستطح پتنج و يتك ، د1/22سطح سه، 

 برآورد شده است.  3/15باشد. امتياز خدماتي اين ناحيه مي

 

 ناحيه نه 

، 5درصتد در ستطح  1/6روستا معادل  1روستاي مستقر در اين ناحيه  111از مجموع  

درصد  1/6سطح دو و  درصد در 4/14درصد در سطح سه،  1/23درصد در سطح چهار،  3/41

محاسبه شده است. اين ناحيه از نظر  6/16در سطح يك قرارگرفته اند. امتياز خدماتي اين ناحيه 

گانه است. استقرار شتهر اردبيتل در ايتن  12خدماتي جايگاه دوم برخورداري را در ميان نواحي 

احيته از عمتده تترين ناحيه يا به عبارت ديگر همجواري و نزديكي با مركز استان، دشتي بودن ن

 داليل باال بودن سطح برخورداري اين ناحيه است. 

 

  ناحيه دا 

درصتد در  9/46درصد در ستطح پتنج،  1/3روستاي واقع در اين ناحيه  91از مجموع  

درصد در سطح دو و يك درصد در سطح يتك  4/19درصد در سطح سهف  6/29سطح چهار، 

محاسبه شده است. اين ناحيه پتس از ناحيته نته  5/16ه قرار گرفته اند. امتياز خدماتي اين ناحي

 )اردبيل( رتبه سوم را كسب نموده است. 

 

  ناحيه يازدا 

درصتد در  1درصد در ستطح پتنج،  1/1روستاي مستقر در اين ناحيه  243از مجموع  

درصتد در ستطح يتك  9/32درصد در سطح دو و  2/29درصد در سطح سه،  31سطح چهار، 

محاسبه شده است با توجه بته اينكته ايتن ناحيته  1/9امتياز خدماتي اين ناحيه  قرار گرفته اند.

بيشترين تراكم جمعيت را در خود جاي داده است اما به دليل صعوبت هاي محيطي جزء نواحي 

 كم برخوردار استان به شمار مي آيد. 
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  ناحيه دوازدا 

به شمار مي آيد. در ايتن ناحيته اين ناحيه كم تراكم ترين ناحيه از نظر تعداد سكونتگاه  

درصد در سطح چهتار،  3/53درصد در سطح پنج،  1/26روستا استقرار دارند. از اين تعداد  15

درصد در سطح دو استقرار دارند. ايتن ناحيته فاقتد روستتاي  3/13درصد در سطح سه و  1/6

ده باالترين امتياز محاسبه شده است. ناحيه دواز 3/19سطح يك است. امتياز خدماتي اين ناحيه 

خدماتي اين ناحيه و تراكم كم آبادي و شرايط نسبتاً مساعد محيطي آن از عمده ترين داليل باال 

 بودن ميزان برخورداري در اين ناحيه است. 

گانته اختصتاص  12( به سطح بندي خدماتي در نتواحي 1-41( و )1-41نقشه شماره ) 

احي را از لحتا  ميتزان برختورداري از ختدمات بته ( مقايسه بين نتو1-41دارند. نقشه شماره )

 نمايش گذاشته است. 
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 : قلمروهاي فعاليت 7-1

 

 : مقدمه 1-7-1

 

گروههاي جمعيت ساكن در نقاط شهري و روستايي به تناسب پتانستيل هتا و امكانتات  

ذختاير  محيطي جهت زيست و امرارمعاش اقدام به بهتره بترداري از امكانتات محيطتي شتامل

معدني، منابع آب، منابع خاك و ... مي نمايد. هر جا كه منابع آب و ختاك داراي استتعدادهاي 

بالقوه بوده فعاليتهاي كشاورزي شكل گرفته و در غيراين صورت انسان انديشتمند نتوع فعاليتت 

ي از خود را با توجه به  ساير قابليت هاي محيطي تغيير داده است. به عنوان نمونه بهتره بتردار

چشمه هاي آب معدني جهت توسعه فعاليتهاي گردشگري درماني نشانگر فعاليت انسان بربستر 

 محيط طبيعي و بهره گيري از امكانات محيطي است. 

جوامع ساكن در استان اردبيل نيز به تناستب امكانتات محيطتي، اجتمتاعي و اقتصتادي  

 تند. موجود در اين استان داراي فعاليتهاي مختلف اقتصادي هس

 عمده ترين فعاليت هايي كه در اين استان انجام  مي شود عبارتند از:

 فعاليت هاي كشاورزي )زراعي و باغي( شامل كشاورزي پيشرفته و سنتي  -

 فعاليت هاي دامداري شامل پيشرفته و سنتي  -

 فعاليت هاي صنعتي  -

 فعاليت هاي معدني  -

 فعاليت هاي گردشگري  -

 فعاليت هاي گروه عشاير  -

ين بخش از  نوشتار شرح مختصري در رابطه با هر يك از فعاليت هاي موجود ذكر شده در در ا

استان اردبيل كه يكي از اركان اصلي شكل دهنده ساختار فضايي استان به شمار مي آينتد ارايته 

 شده است. 

 

 : فعاليت هاي كشاورزي 2-7-1

 
 : فعاليت هاي زراعي و باغي1-2-7-1

( مستاحت 1312ه مركز آمار ايران )سرشماري كشاورزي ستال براساس آمار ارائه شد 

واحد بهره بترداري  91155هكتار با تعداد  131161كل اراضي كشاورزي استان اردبيل بالغ بر 

واحد بهره برداري به اراضتي   15141هكتار با تعداد  116211مي باشد كه از اين مقدار معادل 
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واحد بهره برداري به باغات و قلمستانها تعلق  23431هكتار با تعداد  24111زراعي و همچنين 

 دارد.

بيشترين مساحت اراضي كشاورزي در استان مربوط به شهرستان اردبيتل بتا مستاحت  

بهره برداري و كمترين ميزان آن مربتوط بته شهرستتان خلختال بتا  19991هكتار و  132591

 بهره بردار مي باشد.  9219هكتار و تعداد  31132سطح 

خصوص اراضي زراعي نيز بيشترين سطح اراضي زراعي مربوط به شهرستان اردبيتل در  

بهره برداري و كمترين سطح مربوط به شهرستان خلخال بتا  19419هكتار با تعداد  131112با 

هكتار باغ و قلمستان در استتان  11199بهره برداري مي باشد. شهرستان مشگين شهر با  1161

بهره برداري تعلق دارد. كمتترين ستطح  1191ح باغات است كه به اردبيل داراي بيشترين سط

 بهره برداري اختصاص دارد.  411هكتار و تعداد  151باغات استان نيز به شهرستان نير با 

( تعداد و مساحت بهره برداري هاي با زمين استان اردبيل را نشان 1-51جدول شماره ) 

 مي دهد. 

 
 ره برداريهاي با زمين(: تعداد و مساحت به1-72جدول )

 باغ و قلمستان اراضي زراعي كل شرح

 تعداد

 بهره برداري

 تعداد مساحت

 بهره برداري

 تعداد مساحت

 بهره برداري

 مساحت

 1387 2722 131212 18018 132783 18883 اردبيل 

 817 187 20131 3171 20833 3182 بيله سوار 

 3313 7082 22728 3032 32232 8218 خلخال 

 11188 2282 118122 17377 131223 12373 مشگين شهر

 2311 2332 08082 0138 71388 0773 كوثر

 832 1710 03278 3277 02231 2311 نمين 

 171 023 32730 0812 32220 0808 نير

 273 1311 121123 11780 121227 11237 گرمي 

 3017 001 73381 7837 73187 3103 پارس آباد 

 20222 23031 317232 27302 331172 81277  جمع كل استان

 
 : بهره برداري هاي با زمين آبي و ديم 2-2-7-1

در استان اردبيل براساس آمار ارائه شده مركز آمار جمع كل مساحت اراضي كشاورزي  

بهتره بترداري اختصتاص دارد. از ايتن ميتزان  61113هكتار است كه به  221126آبي معادل 

هكتار با  24112بهره برداري به اراضي زراعي آبي و همچنين  49391عداد هكتار با ت 196914

 بهره برداري به اراضي باغي آبي تعلق دارد.  23269
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بهره برداري بيشترين سطح را  16145هكتار و تعداد  69515شهرستان اردبيل با سطح  

بهره برداري از  6512 هكتار و تعداد 41363در استان دارد. بعد از اردبيل، پارس آباد با سطح 

 اين منظر در رتبه دوم استان قرار دارد.

بهره برداري رتبه سوم استتان  13161هكتار و  39131شهرستان مشگين شهر با سطح  

را از لحا  دارا بودن اراضي آبي به خود اختصاص داده است. شهرستان گرمتي داراي كمتترين 

 ره برداري مي باشد. به 3194هكتار و  1191اراضي آبي استان با سطح 

( تعداد و مساحت بهره برداري هاي با زمين آبي در استان اردبيتل 1-59جدول شماره ) 

 را نشان مي دهد.

آمار ارائه شده در اين جدول حاكي از آن است كه بيشترين سطح اراضي زراعي آبي در  

ز آن شهرستتان بهره بترداري و پتس ا 16193هكتار با تعداد  61191شهرستان اردبيل معادل 

بهره برداري قرار دارد كمترين سطح اراضي زراعتي  6321هكتار و  44951پارس آباد با سطح 

 6361و  5519،  6311آبي در استان به ترتيب به شهرستانهاي كوثر، خلخال و گرمي با ستطح 

 .واحد بهره برداري مي باشد 2349و  4126، 2413هكتار و تعداد بهره برداري هاي آنها نيز 

در خصوص اراضي باغي نيز بيشترين سطح اراضي باغي به شهرستان مشتگين شتهر بتا  

هكتتار  151بهره برداري و كمترين سطح نيز به شهرستان نير بتا  1112هكتار و  11114سطح 

 واحد بهره برداري اختصاص دارد.  411اراضي باغي و تعداد 

واحد بهتره  61611است كه به هكتار  519441ميزان اراضي زراعي ديم استان اردبيل  

 113611برداري تعلق دارد. كه از لحا  ميزان اراضي ديم استتان شهرستتان گرمتي بتا ستطح 

 91419واحد بهره برداري در استان رتبته اول و شهرستتان مشتگين شتهر بتا  11454هكتار و 

ديم استتان  بهره برداري جايگاه دوم استان را دارد. كمترين سطح اراضي 11615هكتار و تعداد 

 واحد بهره برداري تعلق دارد.  111هكتار و تعداد  1133به شهرستان پارس آباد معادل 

هكتتار  16شهرستانهاي نير و پارس آباد فاقد اراضي باغي ديتم هستتند. از ستطح كتل  

واحتد بهتره بترداري  21هكتتار و تعتداد  25اراضي باغي ديم استان، شهرستان مشگين شهر با 

بهره برداري كمترين ميزان اراضي بتاغي ديتم استتان را  6هكتار و  1و خلخال با بيشترين سهم 

 دارند. 

شهرستان اردبيل رتبه چهارم اراضي زراعي ديم و رتبه پنجم بتاغي استتان را بته ختود  

 اختصاص داده است.

( ميزان اراضي كشاورزي ديم و تعتداد بهتره بترداري هتاي آن را 1-61جدول شماره ) 

 د. نشان مي ده
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 (: تعداد و مساحت بهره برداريهاي با زمين  ديم1-78جدول )

 ديم  –باغ و قلمستان  ديم -اراضي زراعي   كل شرح

 تعداد

 بهره برداري

 تعداد مساحت

 بهره برداري

 تعداد مساحت

 بهره برداري

 مساحت

 3 3 73110 11020 73111 11027 اردبيل 

 11 03 33722 7712 33732 7718 بيله سوار 

 1 7 22871 7171 22871 7172 خلخال 

 27 22 81077 11737 81028 11737 مشگين شهر

 0 7 03181 3331 03180 3337 كوثر

 11 21 32220 7208 32230 7272 نمين 

 1 1 71217 0012 71217 0012 نير

 18 73 113773 11001 113723 11070 گرمي 

 1 1 2233 223 2233 223 پارس آباد 

 37 137 718377 71727 718001 71712 استان جمع كل 

 
 (: بهره برداريهاي داراي هر يك از انواع فعاليتهاي كشاورزي1-71جدول )

 توليد  باغداري زراعت شرح

 گلخانه اي

پرورش طيور 

 خانگي

پرورش 

 زنبور عسل

پرورش دام  

 بزرگ

پرورش دام 

 كوچك

پرورش كرم 

 ابريشم

 1 7778 11312 087 10323 7 11311 18077 اردبيل 

 1 2800 3201 31 7781 2 0728 3171 بيله سوار

 1 7233 0072 1187 7217 1 3101 3837 خلخال 

 1 3312 3032 210 12723 3 8388 17317 مشكين شهر

 1 2813 1221 382 3018 1 3277 0133 كوثر

 1 3137 0333 133 7133 1 0227 3233 نمين 

 1 2122 2772 203 3771 1 3028 0821 نير

 1 0137 3211 171 2733 0 7112 11787 گرمي 

 1 0317 7112 77 8137 7 7181 7820 پارس آباد

جمع كل 

 استان

27271 77071 23 31727 2273 02173 32318 1 

 

 : جمع بندي قلمرو فعاليت هاي زراعي و باغي1-2-2-7-1

ر شهرستتان هتاي براساس مطالب ارايه شده فعاليتهاي عمده زراعي آبي بته ترتيتب د 

اردبيل و پارس آباد و در سطح بسيار محدودي در شهرستان مشگين شهر مالحظته متي شتود. 

براساس بررسي هاي انجام شده در قسمتهاي مختلف اين نوشتار مساعد بتودن شترايط محتيط 

طبيعي از نظر ويژگيهاي اقليمي، منابع آب و دشتي بودن اين مناطق شرايط الزم جهت توسعه و 

گانه با مراكز عمده  12فعاليتهاي زراعي آبي فراهم آمده است. براساس تلفيق نقشه نواحي  رونق

فعاليتهاي زراعي ناحيه يك به طور كامل ، ناحيه نه و بخش كوچكي از ناحيته هفتت قلمروهتاي 

عمده فعاليت هاي زراعي آبي به شمار مي آيند. الزم به ذكر است با توجه به بررسي هاي انجام 

زهكشتي كته از مهمتترين  –ر بخش منابع آب بيشترين سطح توسعه شبكه هاي آبياري شده د

شاخ  هاي كشاورزي مدرن به شمار مي آيد به همراه كشت و صنعت مغتان در ناحيته يتك 

قرار دارد. به همين دليل اين ناحيه مدرن ترين قلمرو كشاورزي استان نيز بته شتمار متي آيتد. 
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اليتهاي زراعي و باغي مدرن استان اردبيل را به تفكيتك نتواحي ( محدوده فع1-42نقشه شماره )

 گانه نمايش مي دهد.  12

بررسي توزيع و پراكنش فعاليتهاي زراعي ديم با توجه به تعداد بهره برداريهتا و ميتزان  

اراضي زراعي ديم نيز نشان مي دهد سطح وسيعي از استان در محدوده شهرستان هتاي گرمتي، 

شهر، نير و به صورت پراكنده در شهرستتان خلختال و نمتين بته فعاليتهتاي   بيله سوار، مشگين

زراعي ديم اختصاص دارد. به دليل اينكه در فعاليتهاي زراعي ديم از تكنولوژي بسيار محتدودي 

استفاده مي شود به عنوان كشاورزي سنتي از آن ياد مي شود. انطباق عرصه فعاليتهاي زراعتي و 

گانه استان نشان مي دهد ناحيه جعفرآباد، خروسلو، مشتگين  12نواحي  كشاورزي سنتي با نقشه

شهر ، سرعين و نير عمده ترين قلمروهاي فعاليت كشاورزي سنتي در استان به شمار مي آينتد. 

 12( محدوده فعاليتهاي زراعي و باغي سنتي را در استان به تفكيتك نتواحي 1-43نقشه شماره )

 گانه نشان مي دهد. 

 
 :  بهره برداريهاي داراي هر يك از انواع فعاليت هاي كشاورزي 3-2-7-1

( ميزان بهره برداري انواع فعاليت هاي كشاورزي استان اردبيتل را 1-61جدول شماره ) 

نشان مي دهد. مطابق آمار ارائه شده در اين جدول ميزان كل بهره برداري هاي زراعتي استتان 

بهتره بترداري  19465د كته شهرستتان اردبيتل بتا واحد بهره برداري مي باش 16151اردبيل 

واحتد بهتره بترداري كمتترين مقتدار را دارد. بهتره  4921بيشترين مقدار و شهرستان نيتر بتا 

واحتد  11111واحد مي باشد كه شهرستان اردبيتل بتا  55451هاي اراضي باغي استان برداري

مقتدار در استتان را بته ختود  بهره برداري بيشترين مقدار و شهرستانهاي نير و كتوثر كمتترين

 اختصاص داده اند.

واحد بهره برداري در استان قترار دارد كته  23در خصوص فعاليتهاي توليد گلخانه اي،  

واحد بهره برداري بيشترين تعداد شهرستتانهاي  6شهرستانهاي اردبيل و پارس آباد هر كدام با 

 كوثر و نير فاقد اراضي گلخانه اي هستند. 

 1195بهره برداري پرورشي زنبور عسل در استان وجود دارد كه خلخال با  واحد 2153 

 واحد آخرين رتبه در استان را دارد.  31واحد رتبه اول استان را دارد و بيله سوار با 

واحتد بهتره بترداري استت كته اردبيتل بتا  11525پرورش طيور خانگي استان داراي  

واحتد بهتره  3551و  3419و نير به ترتيب بتا  واحد بيشترين مقدار و شهرستان كوثر 14111

 برداري كمترين مقدار را از اين منظر در استان دارند. 

واحد متي باشتد كته شهرستتان اردبيتل بتا  41151بهره برداري دامهاي بزرگ استان  

 31119واحد كمترين مقدار را در استان دارنتد و  1121واحد بيشترين سهم و كوثر با  11311
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واحتد رتبته اول  1312برداري دام كوچك در استان وجود دارد كه مشگين  شهر با واحد بهره 

 واحد كمترين رتبه را در استان به خود اختصاص داده اند.  2913استان و كوثر با 

 
 (: تعداد و مساحت بهره برداريهاي با زمين  آبي1-71جدول )

 آبي -باغ و قلمستان  آبي –اراضي زراعي  كل شرح

 تعداد

 هره برداريب

 تعداد مساحت

 بهره برداري

 تعداد مساحت

 بهره برداري

 مساحت

 1322 2721 73382 17183 78727 17207 اردبيل 

 287 173 11003 1130 11338 1182 بيله سوار 

 3312 7087 7738 0327 2222 3788 خلخال 

 11130 2232 22770 2301 38332 13171 مشگين شهر

 2283 2332 7312 2013 2717 3310 كوثر

 872 1723 17137 0381 17883 7207 نمين 

 171 023 11278 3223 12118 3027 نير

 232 1237 7371 2308 3182 3180 گرمي 

 3017 001 00872 7322 02373 7712 پارس آباد 

 20122 23278 187810 08381 221327 71323 جمع كل استان 
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 روري : قلمرو فعاليت هاي دامپ3-7-1

 

فعاليت هاي مربوط به دامپروري در استان اردبيل براساس اطالعات دريافتي از سازمان 

 جهادكشاورزي استان به شرح زير مورد بررسي قرار گرفته است. 

براساس بررسي هاي انجام شده تعداد كل دامهاي استان )برحستب معتادل گوستفندي  

درصتد در شهرستتان پتارس آبتاد،  4/23 هزار راس است كه از آن حتدود 6115آن( بالغ بر 

درصتد در  4/12درصد در شهرستان مشگين شهر و  6/13درصد در  شهرستان اردبيل،  6/15

شهرستان نير پرورش داده مي شوند كه چهار شهرستتان داراي بيشتترين تعتداد دام در استتان 

درصتد در  5/4درصتد در شهرستتان كتوثر،  1/2هستند. در مقابل از كل دامهاي استان حدود 

 6/11درصد در شهرستان بيلته ستوار و  3/1درصد در شهرستان نمين،  1/1شهرستان خلخال، 

درصد در شهرستان گرمي نگهداري مي شود كه شهرستانهاي داراي تعداد دام كمتتر از استتان 

 مي باشند. 

مقايسه سهم نسبي تعداد دام و سهم نسبي مساحت شهرستانهاي استان نشان مي دهتد،  -

(، 12/1(، شهرستان نير )2/3ب تمركز توزيع تعداد دادم در شهرستان پارس آباد )ضري

( بيشتتر از 11/1( و شهرستان گرمي )12/1(، شهرستان اردبيل )35/1شهرستان نمين )

واحد است كه متناظر با تمركز نسبي بيشتر فعاليت دامپروري در ايتن شهرستتانها و در 

ر مقابل، اندازه اين ضريب در شهرستتان خلختال قياس با متوسط آن در استان است. د

( و شهرستان بيله سوار 64/1(، شهرستان مشگين شهر )39/1(، شهرستان كوثر )29/1)

( كمتر از واحد بوده و حاكي از تمركز نستبي كمتتر فعاليتت دامپتروري در ايتن 14/1)

ستان پارس شهرستانها در قياس با متوسط استان است، براين اساس، به طور نسبي، شهر

آباد داراي بيشترين تمركز نسبي فعالت دامپروري و شهرستان خلختال داراي كمتترين 

 تمركز نسبي اين فعالبت در ميان شهرستانهاي استان هستند. 

تركيب گله در شهرستانهاي استان با يكديگر متفتاوت بتوده و دامنته ايتن تفتاوت نيتز  -

نسبي )ضريب مكاني( تعداد انواع دام  گسترده است. مي توان نشان داد، بيشترين تمركز

در تركيب گله در شهرستانهاي استان براي گاو و گوساله اصيل در شهرستان پارس آباد 

(، گتاو و گوستاله بتومي در شهرستتان 13/3(، گاو و گوساله دورگ در شهرستان نير)2)

رس ( گوسفند و بره در شهرستتان پتا51/2گاوميش در شهرستان نمين ) (،16/1كوثر )

(، شتتر در شهرستتان بيلته ستوار 15/3(، بز و بزغاله در شهرستان خلخال )44/1آباد )

( استت. ايتن در حتالي استت كته 41/3( و تك سمي ها در شهرستتان گرمتي )59/2)

بيشترين تعداد هر يك از دامهاي استان در شهرستانهاي تابعه آن براي گتاو و گوستاله 
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د(، گاو و گوساله دورگ در شهرستتان نيتر درص 1/46اصيل در شهرستان پارس آباد )

درصد(، گتاوميش  5/22درصد(، گاو و گوساله بومي در شهرستان مشگين شهر ) 4/31)

 1/33درصد(، گوسفند و بتره در شهرستتان پتارس آبتاد ) 9/25در شهرستان اردبيل )

درصد(، شتر در شهرستتان پتارس  9/31درصد(، بز و بزغاله در شهرستان پارس آباد )

 درصد( است. 3/39درصد( و تك سم ها در شهرستان گرمي ) 1/61د )آبا

به همين ترتيب مي توان نشان داد، گذشته از شهرستانهاي فاقد برخي انواع دامها، در ميان ساير 

شهرستانهاي استان كمترين تمركز نسبي )ضرب مكاني( تعداد انواع دام در تركيب گله براي گاو 

(، گاو و گوساله دورگ در شهرستتان مشتگين شتهر 12/1گرمي )و گوساله اصيل در شهرستان 

(، گتاوميش در شهرستتان پتارس آبتاد 21/1(، گاو و گوساله بومي در شهرستان نمتين )25/1)

( و... است. 31/1(، بز و بزغاله در شهرستان نير )65/1گوسفند و بره در شهرستان نير )(،36/1)

اي داراي كمتترين تعتداد انتواع دام بتراي گتاو و در حالي كه سهم نسبي تعداد دام شهرستتانه

 6/1درصد(، گاو و گوساله دورگ در شهرستتان كتوثر ) 2/1گوساله اصيل در شهرستان گرمي )

 1/1درصد(، گاوميش در شهرستان گرمي ) 1/2درصد(، گاو و گوساله بومي در شهرستان نمين )

 1/3زغالته در شهرستتان نمتين )درصد( بتز و ب 1/2درصد(، گوسفند و بره در شهرستان كوثر )

 درصد( و ... است. 

همانگونه كه مالحظه مي شود نگهداري دام به ويژه دام ستبك در بيشتتر نقتاط استتان  

رواج دارد اما دامداري به شيوه گسترده براساس اطالعات ارايه شده، بيشتر در شهرستتان هتاي 

د در محدوده شهرستان هاي پارس شمالي استان رايج است. بررسي هاي انجام شده نشان مي ده

آباد، گرمي و تا حدودي مشگين شهر كه قلمرو عشاير نيز از گذشته هاي دور به شمار مي آينتد 

تركيب دام موجود بيشتر به دام كوچك و تا حدي نيز نگهداري دام بتزرگ از نتوع گتاو بتومي 

ب بهتره برداريهتاي اختصاص دارد. در اين مناطق فعاليت دامپروري به شيوي متدرن و در قالت

صنعتي و مدرن صورت نمي گيرد ليكن شيوه دامداري به شكل رمه گردان و كوچنده استت بته 

همين دليل اين مناطق از عمده ترين قلمروهاي دامپروري سنتي استان به شمار مي آيند. نقشته 

(44-1) 

تان ( در محتدوده شهرست1-45حال آنكه براساس اطالعات ارايه شده در نقشه شماره ) 

اردبيل و نير كه نواحي نه و ده و تا حدي ناحيه دوازده فعاليت دامپروري در قالب نگهداري دام 

صنعتي شامل گاو و گوساله دورگ  و اصل صورت مي پذيرد. اين نواحي مراكز عمده دامپروري 

ه ( قلمروهاي دامپروري مدرن ب1-45مدرن در استان اردبيل به شمار مي آيند. در نقشه شماره )

 گانه استان و نيز شهرستان نمايش داده شده است.  12تفكيك نواحي 
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 1327(: تعداد دام شهرستانهاي استان اردبيل در سال 1-72جدول )

 تعداد انواع دام واحد دامي شهرستان

گاو و 

گوساله 

 اصيل

گاو و 

گوساله 

 دورگ

گاو و 

گوساله 

 بومي

گوسفند و  گاوميش

 بره

 تك سم شتر بز و بزغاله

 23311 377 230702 2071072 133032 231013 111711 27172 7117310 استان 

 3737 1 17307 287011 37733 27182 33021 7323 833777 اردبيل 

 171 113 31312 222223 12171 23271 2777 22 083701 بيله سوار 

 20187 217 20237 222038 11703 33288 12032 11312 1017017 پارس آباد

 7210 1 07317 110132 1 21711 2772 212 231231 خال خل

 3278 1 18271 78320 1 10301 1330 72 131223 كوثر

 30023 1 13717 211330 11183 77101 0211 71 783082 گرمي 

 3138 33 01221 331311 13321 71100 3228 332 212008 مشگين شهر

 3737 1 2727 170773 23732 7221 2377 2732 072803 نمين 

 0202 1 11228 183788 17213 27182 01337 3387 302271 نير

 ماخذ: اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاور زي استان اردبيل 

 : برآورد مشاور 
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 : قلمرو فعاليت هاي صنعتي 0-7-1

 
 : پراكندگي و توزيع مراكز و قلمروهاي صنعت در استان 1-0-7-1

ر قلمروهاي صنعتي در مراكز استانها و شهرستانهاي مهم واقع شده اند. در كل كشور اكث 

بطوريكه تمركز خاصي را در مراكز استان مشاهده مي شود. استان اردبيل نيز از اين امر مستثني 

نبوده و شهرستان اردبيل به عنوان مركز اين استان اكثر واحدها و كارگاههاي صنعتي استان را به 

 ت. خود جذب كرده اس

واحتد  511واحد صنعتي موجود در استان اردبيل  114از كل  1315براساس آمار سال  

نفر در ايتن كارگاههتا  12932درصد در شهرستان اردبيل قرار دارد كه تعداد  5/11آن معادل 

شاغل هستند. اين كارگاهها عمدتاً شامل توليد سنگ گرانيتت، محصتوالت غتذايي و آشتاميدني 

ز چغندرقند و شكر، توليد انواع ماكتاروني، انتواع لبنيتات، آرد گنتدم، كيتك و شامل توليد قند ا

ستاخت منستوجات  –كلوچه، انواع چيپس، روغن صنعتي، پودر ماهي، انواع خوراك دام و غيتره 

انواع پارچه هاي كشباف، موكت نمدي، نخ پنبه و غيره و  شامل توليد انواع ريسمان، حوله آماده،

 ع پوشاك، چوب و محصوالت چوبي، تجهيزات حمل و نقل و غيره مي باشد. همچنين توليد انوا

بعد از شهرستان اردبيل شهرستان پارس آباد از لحا  تعداد واحد صنعتي در رتبته دوم  

درصد كل واحدهاي صنعتي استان را در ختود  1/1واحد صنعتي معادل  51قرار دارد كه تعداد 

نفر شتاغل هستتند كته ايتن  1611اين شهرستان تعداد جاي داده است. در كارگاههاي صنعتي 

افراد عمدتاً در واحدهاي توليد مواد غذايي و آشاميدني، ساخت منستوجات و ستاير محصتوالت 

 كاني غيرفلزي و غيره مشغول به كار هستند. 

درصد واحدهاي صنعتي استان  6/6واحد صنعتي معادل  41شهرستان نمين با دارا بودن  

نفر مشتغول   1133لحا  تعداد واحدهاي صنعتي استان را دارد. در اين واحدها  سومين رتبه از

به كار هستند كه عمدتاً در كارگاههاي توليد كفپوشهاي سيماني، موزائيك، لوله هاي بتني مسلح، 

آجرفشاري،  بلوك هاي سقفي و ديواري، ورق ايرانيت، شمش آلومينيوم، ادوات كشاورزي، انواع 

 انواع كيك و كلوچه و غيره فعاليت مي كنند. وسائل خانگي، 

از لحا  تعداد واحدهاي صنعتي شهرستان خلخال چهارمين رتبه در استتان را بته ختود  

درصتد واحتدهاي  9/4واحد صتنعتي معتادل  35اختصاص داده است. شهرستان خلخال داراي 

مدتاً انواع ماكاروني و نفر شاغل مي باشد. در اين كارگاه ها ع 111صنعتي استان است كه تعداد 

نان ماشيني، خوراك آماده دام، كيك و كلوچه، محصوالت لبني، انواع پتو، حوله آماده و پوشاك، 

 مصنوعات چوبي، ظروف مالمين آسفالت و غيره توليد مي شود. 
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بعد از شهرستان خلخال شهرستان مشكين شهر در رتبه بعتدي قترار گرفتته استت. در  

درصد واحدهاي صنعتي استان قترار  1/4واحد صنعتي معادل  29عداد شهرستان مشكين شهر ت

نفر شاغل هستند كه در كار توليتد آرد گنتدم، انتواع  652گرفته است. در اين كارگاهها تعداد 

ماكاروني، رب گوجه فرنگي و انواع سس هاي غذايي و كمپوت ميوه جتات و پنيتر پاستتوريزه و 

ساير محصوالت كاني غيرفلزي شامل بلوك هاي ديتواري، جورابهاي كشباف و قيطان و همچنين 

 كفپوش سيماني ظروف چيني و سراميكي و غيره فعاليت دارند. 

درصد كارگاههتاي استتان اردبيتل  1/1واحدصنعتي معادل  13در شهرستان نير تعداد  

ستان به نفر مي باشد. عمدتاً كارگاههاي اين شهر 151وجود دارد. در اين واحدها تعداد كاركنان 

توليد محصوالتي از قبيل آرد گندم، انواع ماكراني و محصوالت لبني و همچنين انتواع واشترهاي 

، نتايلون و  C.V.Pفلزي، واشر نسوز، قطعات پالستيكي بادي و تزريقي، گرانتول كفشتي، گرانتول 

 ناپلكس و غيره مي پردازند. 

 1/1واحد صتنعتي معتادل  12شهرستانهاي بيله سوار و گرمي هر كدام با داشتن تعداد  

درصد كل واحدهاي صنعتي استان، از اين لحا  در جايگاه مشابهي قرار دارنتد. از لحتا  تعتداد 

كاركنان شاغل در اين كارگاهها، شهرستان بيله سوار رتبه بتاالتري نستبت بته گرمتي دارد. در 

شغول به كار هستند نفر م 146نفر و در شهرستان گرمي تعداد  196شهرستان بيله سوار تعداد 

 -روغتن ختام –كه در توليد محصوالتي از قبيل نشاستته از گنتدم و گلتوتن گنتدم، آرد گنتدم 

سوسيس و كالباس، لوله ها و بتن مسلح و كفپوشهاي سيماني، شكر پنيتر و ستاير شتيريني هتاي 

ه هتا و غيرآردي، انواع پوشاك، محصوالت چوبي، روغن موتور، آجر، شني، انواع اجاق گاز و لولت

 كفپوشهاي سيماني و غيره فعاليت دارند.

واحتد صتنعتي  4آخرين رتبه از لحا  تعداد واحدهاي صنعتي استان با دارا بودن تعداد  

درصد كل واحدهاي صنعتي استان به شهرستان كوثر تعلق دارد. در اين واحتدها جمعتاً  6معادل

بارتند از انواع محصتوالت لبنتي، نفر شاغل هستند و عمده محصوالت توليدي اين واحدها ع 51

 پارچه جين، بلوك هاي ديواري و سقفي و شن و ماسه و بتن آماده.

 
 : پراكندگي و توزيع كارگاههاي صنعتي فعال استان 2-0-7-1

براساس اطالعات اخذ شتده از ستازمان صتنايع و معتادن استتان اردبيتل، تعتداد كتل  

 . كارگاه است 114كارگاههاي صنعتي فعال استان 

ساختار رشته فعاليتي اين كارگاهها نشان مي دهد كه بيشترين تعداد كارگاههاي صنعتي  

كارگتاه، صتنايع  153فعال استان به ترتيب مربوط به صنايع توليد گروه صنايع كاني غيرفلزي با 

كارگاه، صنايع توليتد چتوب، محصتوالت چتوبي و  151توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها با 
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كارگاه، صتنايع نستاجي  64كارگاه، صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي با  66ا مبلمان ب

كارگتاه، صتنايع توليتد  44كارگاه، صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي با  59چرم، پوشاك با 

 كارگتاه، 36كارگاه، صنايع توليد مواد و محصوالت شتيميايي بتا  39ماشين آالت و تجهيزات با 

كارگتاه، صتنايع توليتد كاغتذ و محصتوالت  21يد وسايل نقليه موتوري و تريلر و... با صنايع تول

كارگتاه، صتنايع توليتد ماشتين آالت و  12كارگاه، صنايع توليد فلزات اساسي بتا  16كاغذي با 

كارگتاه،  9كارگاه، صنايع انتشار چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده بتا  11دستگاههاي برقي با 

ماشينهاي دفتري، حسابداري، محاسباتي و توليد راديتو و تلويزيتون و دستتگاههاي صنايع توليد 

كارگاه، صنايع دباغي، پرداخت چرم و  6كارگاه، صنايع توليد ساير تجهيزات حمل با  9ارتباطي با 

كارگاه، صتنايع توليتد  3كارگاه، صنايع توليد ابزار پزشكي، اپتيكي با  3ساير محصوالت چرمي با 

 كارگاه قرار دارند.  2كارگاه ، صنايع بازيافت با  3هاي نفتي با فرآوري 

در نهايت صنايع استخراج زغال سنگ و لينيت بتا يتك كارگتاه قترار دارد كته در ايتن  

 كارگاه سنگ گرانيت )كربن فعال( توليد مي شود. 

درصتد( در شهرستتان  5/11كارگاه ) 511از كل كارگاههاي صنعتي فعال استان، تعداد  

درصتد(  6/6كارگاه )41تعداد  درصد( در شهرستان پارس آباد، 2/1كارگاه ) 51اردبيل، تعداد 

 1/4كارگتاه ) 29درصد( در شهرستان خلخال، تعداد  9/4كارگاه ) 35در شهرستان نمين، تعداد 

 12درصد( در شهرستان نيتر، تعتداد  1/1كارگاه ) 13درصد( در شهرستان مشكين شهر، تعداد 

درصد( در شهرستان بيله سوار  1/1كارگاه ) 12درصد( در شهرستان گرمي، تعداد  1/1كارگاه )

 درصد( در شهرستان كوثر مشغول به كار هستند.  5/1كارگاه ) 4و تعداد 

پراكنش تعداد كارگاههاي فعال در استان نشان مي دهد كه در كليه گروههتاي صتنايع،  

 يشتر از ساير شهرستانها مي باشد. پراكنش كارگاههاي فعال در شهرستان اردبيل ب

 (، پراكنش صنايع در استان اردبيل ارايه شده است. 1-46در نقشه شماره ) 

( مشخصات كامتل واحتدها و محصتوالت ارائته شتده 1-63همچنين در جدول شماره ) 

 است. 

( نيز توزيع و پراكندگي كارگاههاي صنعتي در استان اردبيل، رتبته 1-64جدول شماره ) 

ستانها براساس تعداد كارگاه و تعداد كاركنان شاغل در كارگاهها را بته تفكيتك شهرستتان شهر

 نشان مي دهد. 

( محصوالت توليدي واحتدهاي صتنعتي استتان اردبيتل را بته  4جدول پيوست شماره ) 

 تفكيك شهرستان نشان مي دهد. 
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 )اطالعات براساس مجوز واحد((: مشخصات كامل واحدها و محصوالت صنعتي استان اردبيل 1-73جدول )

 شهرستان 

 

ل گروه محصوالت 
دبي

ار
ار 

سو
ه 

بيل
اد 

آب
س 

ار
پ

 

ال
لخ

خ
 

ثر
كو

ي 
رم

گ
هر 

 ش
ن

گي
مش

 

ن
مي

ن
 

ير
ن

مع 
ج

 

استخراج زغـال سـنو و 

 لينيت 

1         1 

محصــوالت غــذايي و 

 آشاميدنيها 

82 0 12 11 1 2 11 7 3 171 

 32  1 2  1 2 11 1 21 ساخت منسوجات 

رم، كيــف ، دبــاغي، چــ

 چمدان، كفش 

1   2      3 

ــل آوردن  ــاو و عم پوش

 پوست خز

10  2 3  1  1  21 

چوب و محصوالت چوبي 

 بجز مبل 

07   0  1 1  2 73 

 17   1      17 كاغذ و محصوالت كاغذي 

 8         8 انتشار و چاپ و تكثير

كــك و فــرآورده هــاي 

 حاصل از نفت 

2     1    3 

محصـوالت ساخت مواد و 

 شيميايي 

31  1 2    1 1 37 

محصوالت از السـتيك و 

 پالستيك 

71  2 1   1 7 3 70 

ساير محصـوالت كـاني 

 غيرفلزي 

81 7 11 3 2 7 11 22 0 173 

 12  2     1  8 ساخت فلزات اساسي 

 00  3 2    1  32 محصوالت فلزي فابريكي

ــين آالت و  ــاخت ماش س

 تجهيزات 

27 2 0 2  1  0  38 

ــري و  ــين آالت دفت ماش

 حسابداري 

3         3 

ماشين آالت و دستگاههاي 

 برقي

3   2   1   11 

راديو و تلويزيون وسـايل 

 ارتباط

0   1    1  7 

ابزار پزشكي ، اپتيكـي ، 

 دقيق  و ساعت 

3         3 

 22       1  23 وسايل نقليه موتوري

 7      2   0 ساير تجهيزات حمل و نقل 

 13   1   1   11 مبلمان ساير مصنوعات 

 2  1       1 بازيافت 

 310 13 03 28 12 0 37 71 12 711 جمع 
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 (: توزيع پراكنش كارگاه هاي صنعتي )به تفكيك تعداد شاغالن برحسب رتبه شهرستان1-70جدول)

 تعداد كاركنان  رتبه درصد تعداد كارگاه  شهرستان

 12832 1 7/31 711 اردبيل

 1712 2 1/3 71 پارس آباد 

 1133 3 7/7 03 نمين 

 312 0 8/0 37 خلخال 

 772 7 1/0 28 مشگين شهر

 172 7 2/1 13 نير 

 187 3 3/1 12 بيله سوار 

 107 2 3/1 12 گرمي 

 71 8 7/1 0 كوثر 

 13723  1/111 310 جمع 

 
 : شهركها، نواحي صنعتي و آالينده هاي صنعتي 3-0-7-1

 

 (: شه كهاي صنعتي )الف

برپايه اطالعات اخذ شده از شركت شهركهاي صنعتي استان اردبيل، در حال حاضر اين  

، پتارس آبتاد، 2، اردبيتل  1شهرك صنعتي )شامل شتهركهاي صتنعتي اردبيتل 1استان داراي 

خلخال، گرمي، مشكين شهر و تخص  آب( مي باشد. به ايتن ترتيتب مالحظته متي شتود كته 

شهرك صنعتي و هر يك از شهرستانهاي پارس آباد، خلخال ، گرمتي،  2ل داراي شهرستان اردبي

مشكين شهر و نير داراي يك شهرستان صنعتي مي باشند. شهرستانهاي بيله سوار، كوثر و نمتين 

 فاقد شهرك هستند. 

هكتتار استت كته شتهركهاي  614كل مساحت زمين شهركهاي صنعتي استان بالغ بتر  

 1/4درصد، شهرستان مشتكين شتهر  9/1درصد، شهرستان نير  1/16ل صنعتي شهرستان اردبي

 2/2درصد و شهرستان پارس آبتاد  1/3درصد، شهرستان خلخال  3/4درصد، شهرستان گرمي 

درصد از آن را به خود اختصاص داده اند. بنابراين، مساحت زمين شهركهاي صنعتي شهرستتان 

 2/462هاي صنعتي ساير شهرستتانهاي حتدود برابر مساحت شهرك 3اردبيل به تنهايي بيش از 

هكتار از مساحت زمين شهركهاي صنعتي استان براي استقرار واحتدهاي فعاليتهتاي صتنعتي در 

نظر گرفته شده است كه سهم نسبي مستاحت زمتين شتهركهاي صتنعتي شهرستتانها از آن، در 

ين شهر و خلخال درصد، شهرستانهاي مشك 6/1درصد، در شهرستان نير  1/1شهرستان اردبيل 

درصد است. همه شهركهاي  9/1درصد و شهرستان پارس آباد  3درصد، شهرستان گرمي  4/3

شهرك )گرمي( فاقتد  1صنعتي استان داراي برق و تلفن هستند ولي از ميان شهركهاي صنعتي، 

 شهرك )پارس آباد، گرمي و مشكين شهر( فاقد گاز هستند.  3آب و 
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يني شده براي استقرار در شهركهاي صنعتي استان بتالغ بتر تعداد كل كارگاههاي پيش ب 

كارگاه است كه سهم نسبي شهركهاي صنعتي شهرستانهاي استتان از آن بتراي شهرستتان  111

درصتد،  5/3درصتد، شهرستتان مشتكين شتهر  1/1درصتد، شهرستتان خلختال  1/12اردبيل 

درصتد  1/1ان نيتر درصتد و شهرستت 9/1درصد، شهرستان گرمتي  6/2شهرستان پارس آباد 

است. از كل كارگاههاي پيش بيني شده براي استقرار در شهركهاي صنعتي استان، در حال حاضر 

كارگاه در حال بهره برداري است كه سهم نسبي شهركهاي صنعتي شهرستانهاي استان  259تنها 

 درصتد، در شهرستتان پتارس 5درصد، در شهرستان خلخال  3/91از آن در شهرستان اردبيل 

درصد است، ضمن آن كه هيچ كارگتاهي در  5/1درصد و در شهرستان مشكين شهر  1/3آباد 

 شهركهاي صنعتي شهرستانهاي گرمي و نير به بهره برداري نرسيده است. 

 

 ) ب (: نواحي صنعتي 

ناحيه صتنعتي در استتان اردبيتل  3، تعداد 1315برپايه اطالعات در دسترس، در سال  

وح كندي در شهرستان بيله سوار، شكر آب در شهرستان گرمي و نوجده )شامل نواحي صنعتي ر

 در شهرستان نمين( وجود دارد. 

 9/21هكتار است كته از آن،  5/35مساحت كل زمين اين سه ناحيه صنعتي استان بالغ  

درصتد بته  9/43درصد به ناحيه صنعتي شكرآب و  2/21درصد به ناحيه صنعتي روح كندي، 

 ده تعلق دارد. ناحيه صنعتي نوج

واحد صنعتي در بخشي از اراضي صنعتي ايتن  61در اين سه ناحيه صنعتي براي احداث  

هكتار قرار دارد بسته شده است. البته الزم به توضيح است كه برخي از  9/11نواحي به مساحت 

اين قراردادها رها شده و راكد مانده است و بعضي در حال ستاخت و تجهيتز كارگتاه هستتند و 

برخي نيز به بهره برداري رسيده اند. سهم نسبي سه ناحيه صنعتي روحكندي، شكرآب و نوجد از 

 درصد مي باشد.  1/61و  1/11درصد،  5/26تعداد قراردادهاي منعقده به ترتيب 

در سال مورد بررسي، ناحيه صنعتي فاقد واحد فعال و در حال بهره بردراي بوده، ناحيته  

واحد صنعتي در حتال بهتره بترداري استت و ناحيته صتنعتي  1تنها  صنعتي شكرآب نيز داراي

 واحد صنعتي در حال بهره برداري مي باشد.  12نوجوده داراي 

(، پراكنش شهركها و نواحي صنعتي و محل استقرار )انتواع گتروه 1-46در نقشه شماره ) 

 ه است. گانه نشان داده شد 12صنايع( فعال در سطح استان اردبيل به تفكيك نواحي 

براساس اطالعات ارايه شده در فوق و در نقشه مذكور ناحيه نه كه محدوده شهرستتان  

اردبيل را شامل مي شود عمده ترين قلمرو صنعتي استان را شامل مي شود. استقرار شهر اردبيل 
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در اين ناحيه به عنوان مركز استان و جذب كليه فعاليتهاي صتنعتي و كارگتاهي از عمتده تترين 

 ل تمركز صنعت در اين ناحيه است. دالي
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 : قلمرو فعاليت هاي معدني 7-7-1

 

برپايه اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيل، تعتداد كتل معتادن  

درصتد( در  11معتدن ) 11معدن است. كه از اين تعتداد،  92قابل بهره برداري استان بالغ بر 

 1درصد( در گروه معتادن غيرفلتزي و  9/12معدن ) 11تماني، گروه معادن مواد و مصالح ساخ

درصد( در گروه معادن فلزي قرار دارند. هم چنين توزيع اين معادن برحسب نتوع  1/1معدن )

درصد(، پوكته معتدني  2/41معدن ) 31ماده معدني آنها نشان مي دهد كه معادن سنگ الشه 

، تتراورتن و مرمريتت و پتوزوالن هتر درصد( 5/6معدن ) 6درصد(، سيليس  4/19معدن ) 11

 2درصد(، گرانيت و شن و ماسه كوهي و آهك و خاك صتنعتي هتر كتدام  4/5معدن ) 5كدام 

، آهتن، و يتا توستيت، باريتت، پرليتت، درصد( و ساير مواد معدني )واريتزه كتوهي 2/2معدن )

داري استان را درصد( از معادن قابل بهره بر 1/1معدن ) 1كليست، شيل و خاك رس( هر كدام 

 به خود اختصاص داده اند. 

اين ارقام و نسبتها نشان دهنده غالب بودن نقش معادن مواد و مصالح ستاختماني )و در  

 ميان آنها، سنگ الشه و پوكه معدني( در فعاليت هاي معدني استان مي باشد. 

هد كه از پراكنش معادن قابل بهره برداري استان در سطح شهرستانهاي آن، نشان مي د 

 1/21معتدن ) 19درصتد( در شهرستتان اردبيتل،  2/21معتدن ) 25كل معادن استان، تعتداد 

درصتد(  13معدن ) 12درصد( در شهرستان نير،  1/14معدن ) 13درصد( در شهرستان نمين، 

 1/1معتادن ) 1درصتد( در شهرستتان مشتگين شتهر،  9/11معدن ) 11در شهرستان خلخال، 

درصد( در شهرستان كوثر قرار دارند كه اين ارقام  4/5معدن ) 5و درصد( در شهرستان گرمي 

 حاكي از تمركز نسبي بيشتر معادن استان در شهرستانهاي اردبيل و نمين مي باشد. 

گواهينامه كشف معدن نيز صادر شده  21الزم به توضيح است كه در اين استان، تعداد  

 است. 

رتيب لنيت گواهينامه هاي كشف معتادن در ( به ت1-11( الي )1-65در جداول شماره ) 

 ارايه گرديده است.  1316استان و ليست معادن قابل بهره برداري در استان در سال 

(، پراكنش معادن اكتشافي و معادن قابل بهره برداري در ستطح 1-41در نقشه شماره ) 

 استان اردبيل را نشان مي دهد. 

اليت هاي معدني در استان اردبيل با توجه بته بررسي نحوه توزيع و پراكنش معادن و فع 

گانه نشان مي دهد ناحيه ده عمده تترين مركتز تمركتز  12مطالب ارايه شده، به تفكيك نواحي 

فعاليت هاي معدني در استان است. پس از آن ناحيه نه و در بخش هاي از ناحيه يازده ، دوازده 

 (1-41و هفت و شش معادن استان توزيع يافته است. )نقشه 
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 (: ليست گواهينامه كشف معدن استان اردبيل1-77جدول )

 ميزان ذخيره )تن( مساحت ماده معدني  نام محدوده  رديف

 1322311 1 گرانيت  اندبيل  1

 38871 237/1 دياتوميت  ارديموسي  2

 777111 237 الشه  ننه كران  3

 2311111 11/1 آهك  كلندرق پائين  0

 137711 832/1 پوكه  آتشگاه  7

 72711111 73/1 آهك مارني  مجره  7

 2111111 37/1 سيليس  كوجنق  3

 2281111 27/1 سنو الشه آهكي  گرده  2

 2831111 37/1 الشه  علي آباد گيوي باال  8

 12737111 1 سنو الشه  توسانلو  11

 1371111 1 پرليت  دگمه النميل  11

 271 237/1 سيليس  )ع(  پير جواد  12

 2323111 1 الشه  ايمير 13

 2333111 37/1 سنو الشه  گوران سراب  10

 2231111 20/1 سنو الشه   2طالب قشالقي  17

 2133111 7/1 الشه  آلوچه سبالن  17

 1877111 37/1 الشه  قره خان بيگلو  13

 2121111 37/1 الشه آهك  شمال نمين  12

 032111 7727/1 سنو الشه  گل تپه  18

 272111 127/1 گرانيت  نوري كند  21
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  1327(: ليست معدن بهره برداري استان اردبيل در سال 1-77جدول )

 ذخيره  ميزان استخراج ساليانه ماده معدني نام معدن رديف

 3871111 11111 سنو الشه دودران  1

 7217011 8111 سنو الشه هشتچين  2

 178111 7111 سنو الشه اورنج  3

 811111 17111 سنو الشه برون  اق 0

 7221111 27111 سنو الشه ديكداش  7

 2777111 17111 سنو الشه سوال  7

 1118111 7711 سنو الشه 1گيوي  3

 1737111 11111 سنو الشه سلوط 2

 771111 3111 سنو الشه هواشانق  8

 211111 0111 سنو الشه آل هاشم  11

 701111 3111 سنو الشه گرمي  11

 17222732 3111 سنو الشه لكرآباد  12

 721111 17111 سنو الشه رحيم لو  13

 311711 3111 سنو الشه حميد آباد  10

 717111 3111 سنو الشه  2زردآلو  17

 20712813 11111 سنو الشه گل گالب  17

 0711111 3111 سنو الشه قره باغالر  13

 1311111 17111 سنو الشه خلج  12

 1227111 7111 سنو الشه د سمي 18

 721111 11111 سنو الشه خانقاه 21

 217111 11111 سنو الشه گورقلعه  21

 1231111 21111 سنو الشه داشلوجا 22

 1181111 27111 سنو الشه خانقاه عليا  23

 0711111 27111 سنو الشه بايرام بدن  20

 1231111 71111 سنو الشه قلي بيگلو  27

 311111 21111 و الشهسن كالر 27

 1332111 01111 سنو الشه جيد  23

 3027111 21111 سنو الشه رويندوزق  22

 337111 21111 سنو الشه 2سلوط  28

 3111111 21111 سنو الشه شام اسبي  31

 710111 11111 سنو الشه ايلوانق  31

 378111 21111 سنو الشه گزور عليا  32

 2712111 21111 سنو الشه سرو آغاجي  33

 1038111 21111 سنو الشه سر خانلو 30

 3111111 17111 سنو الشه لكرآباد باال  37

 2073711 21111 سنو الشه گالندرق باال  37

 807111 31111 سنو الشه بنياد آباد  33

 2107111 21111 واريزه كوهي  طالب قشالقي 32

 7221111 17111 شن و ماسه كوهي  جوراب  38

 782111 01111 شن و ماسه كوهي  سيالبالر 01

 1271111 3111 پوكه معدني ولهزير 01

 272711 11111 پوكه معدني آق قلعه  02

 220213 21111 پوكه معدني اسالم آباد  03

 220111 21111 پوكه معدني اندرآب  00

 011111 11111 پوكه معدني خرم آباد 07
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  1327ره برداري استان اردبيل در سال (: ليست معدن به1-77ادامه جدول )

 ذخيره  ميزان استخراج ساليانه ماده معدني نام معدن رديف

 317211 11111 پوكه معدني 2آلوارس  07

 170111 2111 پوكه معدني 2اسالم آباد  03

 273111 11111 پوكه معدني سنين  02

 213111 31111 پوكه معدني چاي صغرلو 08

 207111 3111 ه معدنيپوك آرتا ويل  71

 233111 31111 پوكه معدني 3آلوارس  71

 137111 17111 پوكه معدني گازير  72

 711111 27111 پوكه معدني 2بنمار  73

 003711 2111 پوكه معدني صائين  70

 118111 2111 پوكه معدني تك بالغ قصر 77

 172111 17111 پوكه معدني كردكندي  77

 71111 11111 دنيپوكه مع اوجور  73

 177711 21111 پوكه معدني  2صائين  72

 237387 7111 تراورتن  لمعه دشت  78

 02111 3111 تراورتن  سقزچي  71

 3171111 3111 تراورتن  آقبالغ  71

 1202111 7111 تراورتن  پروچ  72

 880111 0111 تراورتن  برجلو  73

 3171111 11111 مرمريت  سيف آباد يك  70

 717711 7111 مرمريت   2سيف آباد  77

 300271 7111 مرمريت  3سيف آباد  77

 237111 2111 مرمريت  كلي  73

 311111 7111 مرمريت  ميكاييل دره سي  72

 023111 2111 گرانيت  آقا مراد  78

 1171111 2111 گرانيت  دم  قلي  31

 7711111 11111 پوزوالن  زردآلو  31

 1221202 111111 پوزوالن   چاي صغرلو 32

 1171111 17111 پوزوالن  الماس  33

 2772111 71111 پوزوالن  اوچغاز  30

 1832111 111111 پوزوالن  2الماس  37

 27111 2111 سيليس  گوده كهريز  37

 227111 1711 سيليس دوزقشالق  33

 23332380 11111 سيليس ايران دره سي  32

 023711 3111 ليسسي يوسف خانكندي  38

 2311111 31111 سيليس يدي بلوو 21

 0131111 21111 سيليس مستان آباد  21

 77383772 811111 آهك  گرده  22

 7111111 31111 آهك  قشالقچاي  23

 1311111 11111 خاو صنعتي  خانه شير 20

 127111 12111 خاو صنعتي  كجل  27

 10118711 171111 خاكرس  سلوط 27

 3711111 3111 پرليت  عرص دوگاه  23

 3711 1711 باريت  عنبران  22

 3111111 111111 شيل  عنبران  28

 301723 11111 آهن  موئيل  81

 28311 3111 دياتوميت  كنزق  81

 01711 2111 كلسيت  لمبر 82
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 : قلمرو فعاليتهاي توريستي 7-7-1

 

ي طبيعي و مناطق بكر طبيعت ايران استت كته نته استان اردبيل، از جمله چشم اندازها 

تنها در سطح ملي، بلكه در سطح منطقته اي نيتز ناشتناخته بتاقي مانتده و در زمينته معرفتي و 

 شناساندن آن كار چنداني انجام نشده است. 

به طوركلي جاذبه هاي طبيعي استان اردبيل شامل آب و هوا، آثار طبيعتي، پديتده هتا و  

و چشم اندازهاي طبيعي است كه براي متقاضتيان و جهتانگردان قابتل توجته جلوه هاي طبيعت 

 ( قلمرو فعاليتهاي توريستي استان نشان داده شده است.1-49است . در نقشه شماره)

در اين بخش از نوشتار سعي شده است جاذبه ها و قلمرو هاي گردشگري استان معرفي 

 شوند.

  
 :  اثر طبيعي ملي سبالن 1-7-7-1

متر با در بترگ رفتتن كتوه مشتهور  3611طبيعي ملي سبالن در  محدوده ارتفاعي  اثر 

متر از ستطح درياهتاي آزاد بتوده و  4111سبالن به طرف قله آن قرار دارد. ارتفاع بيشينه قله 

بلندترين نقطه آذربايجان و دومين قلعه مرتفع كشور مي باشتد. از جاذبته هتاي توريستتي ايتن 

جاذبه هاي طبيعي و جاذبه هاي تاريخي مي باشند. ارتفاعتات متعتدد و در منطقه در گروه عمده 

جوار آن آبهاي معدني موجود، وجود درياچه هاي بزرگ و كوچك، دشت ها و جلگه هاي وسيع 

پيراموني و شرايط آب و هوياي مساعد و مناسب، از استتعدادها و قابليتت هتاي طبيعتي جهتت 

 راحت مي باشد. گردشگري و گذران اوقات فراغت و است

منطقه سبالن داراي چشم اندازهاي بسيار با ارزش شامل آبشار گورگور و آبشار سردابه  

 و آبشار شاه بوالغي مي باشد. 

 
 :  غاريخگان 2-7-7-1

هكتار در منتهي اليه جنوب شرقي شهرستان  1111اثر طبيعي ملي غاريخگان به وسعت  

 ار ديدني طبيعي استان است.خلخال واقع شده است. اين غار يكي از آث

 
 :  غار هفت خانه 3-7-7-1

كيلومتري شهر خلخال قرار دارد و به وسيله جاده آستفالته  21غار هفت خانه در فاصله  

هشتجين به طرف غرب )روستاي گرمخانه( منشعب مي شتود  –جاده خلخال  16كه از كيلومتر 

 به شهر خلخال متصل مي گردد. 
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 وز )تاالب اصالندوز(:  سد اصالند0-7-7-1

كيلومتري غرب شهرستان پارس آبتاد و در شتمال شترقي  51سد اصالندوز در فاصله  

 استان اردبيل واقع شده و جزو تاالبهاي دشت مغان است.

  
 :  منطقه حفاظت شده نئور )درياچه نئور(7-7-7-1

د كته  هكتتار متي باشت 4213اين منطقه جزيي از منطقه حفاظت شده بسيار با مساحت  

قسمت عمده آن در استان گيالن واقع گرديده است بزرگترين درياچه آب شيرين دايمي استان 

هكتار در اين منطقه واقع است. اين درياچته بازيبتايي  421تحت عنوان درياچه نئور با مساحت 

كيلتومتري جنتوب  41متتري كوههتاي تتالش، در  2511خاص و تنوع زيستي زياد، در ارتفاع 

 تان اردبيل واقع شده است.شرقي شهرس

تاالبي و وجود پتانسيل هاي طيبعي متفاوت و گوناگون، ايتن  –سيماي جذاب كوهستاني  

منطقه را در اعداد كانونهاي گردشگري بالفعل و بالقوه استان قترار داده و بهتره بترداري از ايتن 

و رفاه جامعه مورد پتانسيل ها در جهت تامين نيازهاي تفرجي و گذران فراغت و ساخت اقتصاد 

 توجه قرار گرفته است. 

  
 :  منطقه حفاظت شده و شكار ممنوع آق داغ 7-7-7-1

اين منطقه در جنوب شرقي شهرستان خلخال )جنوب استان( واقع شده است و از طريق  

هشتجين فاصتله  –كيلومتر از جاده خلخال  5كيلومتر از شهر خلخال و  34جاده ارتباطي، حدود 

 دارد. 

نطقه آق داغ در صورت حفاظت مطلوب و ارتقاء سطح حفاظتي آن به منطقه حفاظتت م 

شده و پناهگاه حيات وحش با توجه به چشم اندازه ها و پديده هاي طبيعي بسيار زيبتا و شترايط 

زيستگاهي فوق العاده مناسب و مطلوبي كه دارد، مي تواند در انتدك زمتان بته عنتوان يكتي از 

خصو متقاضيان عالقمند به م شاهده حيات وحش در محيط طبيعتي و يتا مناطق توريست پذير ب

 شكار با پروانه ويژه مطرح گردد. 

 
 :  منطقه شكار ممنوع گنديمن 3-7-7-1

منطقه گنديمن بخش وسيعي از دهستان يافت به مركزيت كنچوبه از دهستانهاي تابعته  

ل غربتث شتهر مشتگين شتهر كيلومتري شما 61شهرستان مشگين شهر مي باشد كه در فاصله 

 واقع شده است.
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اين منطقه كه نمونه اي از اكوسيستم هاي شمال غرب كشور است، ستابقاً يكتي از غنتي  

اند ترين شكارگاههاي شرق آذربايجان بوده و كل و بز و پلنگ از جمله پستانداران غالب آن بوده

 حذف گرديده است. كه متاسفانه امروزه پلنگ از زنجيره و شبكه غذايي اين منطقه 

قلعه هاي گنديمن، قهقهمه، قير قلعه سي از آثار باستاني آن مي باشند. وجتود غارهتاي  

طبيعي وسيعي با ورودي و خروجي هاي زياد سيماي پناهگاهي و جذابي را در اين منطقه عرضته 

 مي نمايد كه از لحا  گردشگري از اهميت بسزايي برخوردار است. 

 
 ر ممنوع درياچه  شورابيل : منطقه شكا2-7-7-1

اين درياچه در جنوب شهرستان اردبيل واقتع گرديتده استت. درياچته شتورابيل داراي  

 هكتار مي باشد.  211وسعتي معادل 

آب شيرين و جزو تاالبهاي طبيعي مي باشد كته زيستتگاه شورابيل درياچه اي دايمي با  

 مناسبي براي انواع پرندگان آبزي و كنار آبزي است. 

 اين درياچه مكان تفرجي بسيار مناسبي براي اهالي شهر اردبيل مي باشد.  

 
 : تاالب پته خور8-7-7-1

اين تاالب در قسمت شرق دشت اردبيل و در غرب كوههاي باغرو )طالش( واقتع شتده  

 است.

اين تاالب در واقع شامل سه آب بندان طبيعي است كه حاصل زهكشي رودخانه قره سو  

 است. 

تاالب در به لحا  داشتن خصوصيات گردشتگري داراي ارزشتهاي اكوتوريستتي در اين  

 استان مي باشد كه مي تواند براي استان منبع درآمد باشد. 

 
 : آبهاي معدني 11-7-7-1

به ويژه منطقه توده آتشفشان سبالن از نظر تعداد فراوانتي چشتمه هتاي  استان اردبيل، 

ف مي باشد. اين آبها را از نظتر موقعيتت مكتاني و محتل معدني در سطح كشور بي نظير و معر

 گروه مي توان معرفي كرد.  1استقرار در 

 مجتمع آبهاي معدني سرعين -

 مجتمع آبهاي معدني سردابه  -

 مجتمع آبهاي معدني نير -

 مجتمع چشمه هاي معدني ارجستان  -
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 مجتمع آبهاي معدني موئيل  -

 رود(مجتمع چشمه هاي معدني شمال سبالن سلطان )اله -

 مجتمع چشمه هاي معدني منطقه خلخال  -
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 : قلمروهاي عشايري استان اردبيل 3-7-1

 

استتان  1311اقتصادي عشاير كوچنده در ستال  –اجتماعي  –براساس نتايج سرشماري  

ختتانوار  11111نفتر و در دوره قشتالق  45631ختانوار و 6633اردبيتل در دوره يتيالق داراي 

 211كيلومتر و حداكثر  121بوده است مسافت كوچ آنها حداقل  نفر جمعيت عشايري 12213و

 كيلومتر بوده است. 

بيشترين جمعيت عشايري استان را ايل شاهسون )ايلسون( تشكيل مي دهد و براستاس  

 زيست بوم به شرح زير در استان شناسايي شده است.  6مطالعات انجام شده تعداد 

 زيست بوم آج اشمه  -1

 لو زيست آقا محمد بيگ -2

 انجيرلو  -3

 جعفرآباد  -4

 فتحعلي  –جليلو  -5

 ارشق )مشگين( -6

( محدوده هر يك از زيست بوم هاي اشاره شده در استتان نمتايش  1-51در نقشه شماره ) 

 داده شده است. 

 
 : ويژگيهاي عمومي زيست بوم آج اشمه 1-3-7-1

  

 : محدودا زيست بوم: )الف(

     :نام شه ستا  :     قلم و ييالقي 

 بيله سوار  -1       

 پارس آباد  -2       

   نام شه ستا :       قلم و قشالقي 

   بيله سوار  -1        

 پارس آباد  -2        

  : نفر  1511 حجم جمعيت :  خانوار 1251تعداد خانوار زيست بوم 

 : هكتار  56111 وسعت كل زيست بوم  

 :شاهسون  ايل/ ايالت عمده زيست بوم 

 مغانلو ست بوم:طوائف غالب زي 
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 : خانواده  –اويه  –تيره  –ايل طايفه  سلسله مراتب ساختار ايلي 

   شيوه كوچ عشاير زيست بوم: خانواده با ماشين، دام سنتي   

      
 : ويژگيهاي عمومي زيست بوم آقا محمد بيگلو2-3-7-1

  

 )الف(: محدودا زيست بوم: 

   : نام شه ستا    قلم و ييالقي:    نام استا  : 

 گرمي  -1        

  :  نام شه ستا :    قلم و قشالقي :   نام استا 

     گرمي  -1   اردبيل -1

 

  : نفر  1221حجم جمعيت :   خانوار 12111تعداد خانوار زيست بوم 

 : هكتار  53411 وسعت كل زيست بوم  

  :شاهسون ايل/ ايالت عمده زيست بوم 

  :قجه بگلوطوائف غالب زيست بوم 

  خانواده –اوبه  –تيره  –طايفه  –ايل مراتب ساختار ايلي: سلسله  

  :ماشيني و سنتيشيوه كوچ عشاير زيست بوم  

 
 :  ويژگيهاي عمومي زيست بوم ارشق )مشكين( 3-3-7-1

  

 )الف(: محدودا زيست بوم: 

  : نام شه ستا  :    قلم و ييالقي:    نام استا 

 مشكين شهر  -1   اردبيل -1   

  

   نام شه ستا :   قشالقي :   نام استا  : قلم و 

   مشكين شهر -1   اردبيل -1   

  : نفر  4961حجم جمعيت :    خانوار 111تعداد خانوار زيست بوم 

 : هكتار  21611 وسعت كل زيست بوم  

  ايل/ ايالت عمده زيست بوم : شاهسون 

  طوائف غالب زيست بوم: عيسي لو، الج رود، مغان لو 
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  خانواده  –اوبه  –تيره  –طايفه  –ساختار ايلي: ايل سلسله مراتب 

  شيوه كوچ عشاير زيست بوم: خانواده با ماشين ، دام بصورت پياده 

 
 : ويژگيهاي عمومي زيست بوم انجيرلو 0-3-7-1

 

 )الف(: محدوده زيست بوم: 

  : نام شه ستا  :    قلم و ييالقي:    نام استا 

 بيله سوار  -1   اردبيل -1   

 

  :  نام شه ستا :    قلم و قشالقي :   نام استا 

    بيله سوار  -1   اردبيل -1   

 

  : نفر  9111حجم جمعيت :    خانوار 1611تعداد خانوار زيست بوم 

 : هكتار  91111 وسعت كل زيست بوم  

 ايل / ايالت عمده زيست بوم: شاهسون 

 بگ باغ لو طوائف غالب زيست بوم: طايفه انجيرلو، اردولو، مرادلو ، 

  خانواده  –اوبه  –تيره  –طايفه  –سلسله مراتب ساختار ايلي: ايل 

  شيوه كوچ عشاير زيست بوم: ماشيني و سنتي 

 
 : ويژگيهاي عمومي زيست بوم جعفرآباد 7-3-7-1

  

 )الف(: محدوده زيست بوم: 

  : نام شه ستا  :    قلم و ييالقي:    نام استا 

 وار بيله س -1   اردبيل -1   

 

  :  نام شه ستا :    قلم و قشالقي :   نام استا 

    بيله سوار  -1   اردبيل -1   

 

  : نفر  9111حجم جمعيت :    خانوار 1511تعداد خانوار زيست بوم 

 : هكتار  15111 وسعت كل زيست بوم  
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  ايل / ايالت عمده زيست بوم: شاهسون 

  طوائف غالب زيست بوم: عيديل لو، جلودارلو 

 خانواده  –اوبه  –تيره  –طايفه  –سله مراتب ساختار ايلي: ايل سل 

  شيوه كوچ عشاير زيست بوم: خانواده با ماشين، دام بصورت سنتي 

 
 جليلو  –: ويژگيهاي عمومي زيست بوم فتحعلي 7-3-7-1

 

 )الف( : محدوده زيست بوم: 

  : نام شه ستا  :    قلم و ييالقي:    نام استا 

 مشكين شهر  -1   اردبيل -1   

 هريس  -2       

 اهر -3       

 

  :  نام شه ستا :    قلم و قشالقي :   نام استا 

   مغان  -1   اردبيل -1   

 پارس آباد  -2       

        

 

  : نفر  11151حجم جمعيت :    خانوار 2511تعداد خانوار زيست بوم 

 : هكتار  45111 وسعت كل زيست بوم  

 ده زيست بوم: شاهسون ايل / ايالت عم 

 طوائف غالب زيست بوم: مغان لو، گيلگو، كورعباسلو، حاجيلو، سيدلر، گپلو، خواجه لو 

  خانوار –اوبه  –تيره  –طايفه  –سلسله مراتب ساختار ايلي: ايل 

 )شيوه كوچ عشاير زيست بوم: كوچنده )خانواده با ماشين، دام ها سنتي 
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 گانه  12هاي استان اردبيل با تاكيد بر نواحي اليت: جمع بندي قلمرو فع2-7-1

 

 

 ناحيه يك )مغا  ( -

هتاي ( ناحيه يك قلمرو  فعاليت1-42با توجه به بررسي هاي انجام شده و نقشه شماره )

كشاورزي  مدرن استان به شمار مي آيد. وجود كشت و صنعت مغان و اراضي بسيار حاصتلخيز 

به ايجاد و توسعه شبكه هاي آبياري ت زهكشي انجاميده استت. آن و وجود منابع آب فراوان كه 

از عمده ترين داليل توسعه كشاورزي در اين واحد است. انجام كشت هاي مكانيزه و تجاري در 

 سطح وسيعي از اراضي از مشخصات فعاليت كشاورزي در اين ناحيه است.

ز عشتاير شاهستون همچنين با توجه به اينكه محدوده مغان  محل هر قشتالق و تمركت

هاي دور فعاليت دامپروري در اين ناحيه رايج استت. بته ساكن در استان اردبيل است از گذشته

طوريكه بررسي هاي انجام شده در بخش فعاليت هاي مربوط به دامداري نشان ميدهد، بيشترين 

م مي شتود. برداريهاي دامي سنتي در استان در اين ناحيه انجاتمركز دام كوچك و همچنين بهره

 (1-44)نقشه 

با توجه به قابليت هاي محيطي ناحيه يك كته شترايط بستيار مناستبي را جهتت انجتام 

گيري هاي مربوط به كشاورزي )زراعي و دامي ( در اختيار ستاكنين آن قترار داده شتكلفعاليت

وده فعليت هاي صنعتي نيز در اين ناحيه در راستاي فعاليت هاي كشاورزي بوده است. اين محتد

از لحا  تعداد واحدهاي صنعتي به ويژه در زمينه صنايع تبديلي ت تكميلي مربوط بته كشتاورزي 

 جايگاه دوم را در استان به خود اختصاص داده است.

به دليل دشتي بودن ناحيه يك اين ناحيه فاقد معادن و فعاليت هاي مربوط به آن است. 

ي است. اما با توجه به ساير قابليت هاي آن همچنين ناحيه يك فاقد جاذبه هاي گردشگري طبيع

به ويژه در زمينه كشاورزي مي توان از اين پتانسيل جهت توسعه اگروتوريسم ، توريسم عشايري 

 برداري نمود و اين زمينه از فعاليت را در ناحيه يك رونق بخشيد.و ... بهره

 

 ناحيه دو )جعف آباد ( -

يت هتاي كشتاورزي ستنتي در استتان بته شتمار ناحيه دو يكي از قلمروهاي عمده فعال

 (1-43شود. نقشه شماره)آيد. در بخش وسيعي از اين ناحيه فعاليت هاي زراعي ديم انجام ميمي

عالوه بر كشاورزي سنتي در اين ناحيه فعاليت هاي دامداري سنتي نيز در اين ناحيته از 

محل قشالق عشاير ايل شاهسون هاي دور گستردگي خاصي برخوردار است. اين ناحيه از گذشته

هاي بارز و برجسته بوده است. به همين دليل دامپروري سنتي يا كوچ رو )رمه گردان ( از ويژگي
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آن به شمار مي آيد. دامداري مدرن در اين ناحيته كته شتامل نگهتداري گتاو دورگ و اصتيل 

شرق ناحيه انجام هاي محدودي از اين ناحيه در شمال غربي جنوب و جنوب شود و در بخشمي

 (1-45شود.)نقشه شماره مي

اين ناحيه فاقد پتانسيل هاي مرتبط با فعاليت هاي صنعتي و معدني و گردشگري است . 

 (.1-41( و )1-46هاي شماره )نقشه

 

 ناحيه سه )خ وسلو( -

ناحيه سه قلمرو عمده كشاورزي سنتي در استان به شمار مي آيتد. بتا توجته بته نقشته 

( تمامي عرصه اين ناحيه به كشاورزي سنتي كه شامل زراعت و بتاغ ديتم استت، 1-43شماره )

اي كامالً سنتي انجتام متي شتود. هاي دامداري به شيوهاختصاص دارد. در اين ناحيه نيز فعاليت

 (1-44نقشه شماره)

فعاليت هاي صنعتي در اين ناحيه نيز بسيار محدود بوده و تنها به چنتد واحتد صتنعتي 

مينه توليد مواد غذايي ، پوشاك ، محصوالت كاني غيرفلتزي و ... ختتم متي شتود. كوچك در ز

شود فعاليت هاي معدني در اين ناحيه در بخش كوچكي از جنوب و جنوب غرب ناحيه انجام مي

 كه بسيار ناچيز است و به معادن در حال اكتشاف سنگ الشه اختصاص دارد.

هاي عمده فعاليت عشاير از گذشته به شتمار الزم به ذكر است ناحيه سه يكي از قلمرو 

 آيد. اين ناحيه محل قشالق طوايف مختلف ايل شاهسون است.مي

 

 ناحيه چهار )درا رود ( -

ناحيه چهار فاقد هر گونه كشتاورزي متدرن بتوده و تنهتا در امتتداد رودخانته دره رود 

ري انجتام متي شتود. )بخش كوچكي از اراضي ناحيه ( فعاليت هاي زراعي سنتي شامل ديتم كتا

اي كتامالً ستنتي استت . در ترين فعاليت كه در اين ناحيه انجام مي شود دامداري به شيوهعمده

بخش كوچكي از شرق اين ناحيه فعاليت هاي مربوط به دامداري مدرن )گاو و گوستاله دورگ و 

 اصيل ( نيز انجام مي شود.

در بختش شتمال غربتي آن  همچنين اين ناحيه فاقد فعاليت هتاي صتنعتي استت. امتا

 هاي محدود معدني در رابطه با اكتشاف معادن سنگ الشه در حال انجام است.فعاليت

اين ناحيه يكي از عمده ترين قلمروهاي عشايري به شمار مي آيد. در واقتع ايتن ناحيته 

هتاي هاي قشالق عشاير ايل سون به شمار متي آيتد. گستتردگي فعاليتترين محليكي از عمده

 وط به دامداري سنتي نتيجه عشايري بودن اين ناحيه است.مرب
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در حال حاضر اين ناحيه فاقد جاذبته هتاي گردشتگري استت امتا در صتورت توستعه 

هتاي توستعه آتتي منطقته اي ( و هاي آبياري ت زهكشي ختداآفرين در ايتن ناحيته )طرحشبكه

گردشگري روستتايي ت  گسترش كشاورزي مدرن و به دليل وجود عشاير از قابليت هاي توسعه

 عشايري ، و اگروتوريسم برخوردار است.

 

 ناحيه پنج )صلوات ( -

با توجه به بررسي هاي انجام شده بر روي ويژگي هاي محيط طبيعي ناحيه پنج به دليل 

هتاي مختلتف اقتصتادي وجتود هاي فراواني جهت فعاليتكوهستاني بودن اين ناحيه محدوديت

هاي زراعي ديم هاي دامداري سنتي و به صورت محدود فعاليتفعاليت دارد. در اين ناحيه بيشتر

 در شمال و مركز ناحيه انجام مي شود.

قسمت جنوبي اين ناحيه قلمرو فعاليت عشاير طايفه ارشق استت. پوشتش مرتعتي ايتن 

 بخش ناحيه از عمده ترين داليل استقرار عشاير در بخشي از سال در اين ناحيه است.

ت هاي صنعتي نيز فعاليت مهمي در اين واحد وجود ندارد تنها چنتد واحتد از نظر فعالي

 كوچك توليد در شرق اين ناحيه فعاليت دارند.

 همچنين يك معدن اكتشافي سنگ الشه نيز در مركز ناحيه واقع شده است.

 

 ناحيه ش  )سبال  ( -

هتاي . فعاليتبا توجه به موقعيت طبيعي ناحيه شش كه ناحيه اي كامالً كوهستاني است

اقتصادي در اين ناحيه بسيار محدود است. فعاليت هاي زراعي آبي در بخش كتوچكي از شتمال 

غرب ناحيه و در محدوده شبكه آبياري ت زهكشي سبالن انجام ميشود. زراعت ديم در اين ناحيه 

ز هتايي از ناحيته كته ابه صورت نوار باريكي در شرق ناحيه انجام مي شتود. همچنتين در بخش

گردان انجام مي شود ( اين ناحيه شدت ارتقاع كاسته مي شود فعاليت هاي دامداري سنتي )رمه

قلمرو ييالقي عشاير دشت مغان است. به همين دليل دامداري سنتي در اين ناحيه رايتج استت. 

در بخش شرقي ناحيه در مجاورت ناحيه نروده فعاليت هاي دامداري مدرن در قالتب پترورش 

 اصيل انجام مي شود. گاو دورگ و

فعاليت صنعتي در اين ناحيه به چند كارگاه كوچك توليد در جنوب شرقي و شمال ناحيه 

معدن اكتشافي سنگ الشه نيز تقريباً در مركز ايتن ناحيته فعاليتت  2محدود مي شود. همچنين 

 دارند.

بتا استقرار قلعه سبالن در اين ناحيه و همچنين وجود چشمه هتاي متعتدد آب معتدني 

اي از منظتر گردشتگري بته ايتن ناحيته بخشتيده استت و از خاصيت درماني چشم انداز ويتژه
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( ايتن 1-49هاي منحصر به فرد ناحيه شش به شمار مي آيد. با توجه به نقشته شتماره )قابليت

 ناحيه گسترده ترين قلمرو فعاليت هاي توريستي ت گردشگري استان به شمار مي آيد.

 

 شه  (ناحيه هفت )مشاين  -

ناحيه هفت دشت مشگين شهر را شامل مي شود. عبور رودخانه قره ستو از ايتن ناحيته 

توسعه محدود فعاليت هاي كشاورزي مدرن )زراعي آبي ( در جنوب ايتن ناحيته و در محتدوده 

هتاي توسعه شبكه آبياري ت زهكشي سبالن انجاميده است. در بقيه قسمت هتاي ناحيته فعاليت

اي انجام متي شتود. همچنتين در ايتن ناحيته باغداري ديم در سطح گستردهزراعي ديم به ويژه 

هاي دامداري سنتي به ويژه دامداري رمه گردان رواج دارد. بخش وسيعي از ايتن ناحيته فعاليت

 قلمرو عشاير ارشق است به همين دليل دامداري رمه گردان در اين ناحيه گسترش دارد.

ر حوالي شتهر مشتگين شتهر و شتهر المترد انجتام دامداري مدرن در اين ناحيه تنها د

شود. در اطراف شهر مشگين شهر چند واحد صنعتي كوچك نيز فعاليت دارنتد. همچنتين در مي

اين ناحيه فعاليت هاي معدني در حال بهره برداري و اكتشافي نيتز در ستطح بستيار محتدودي 

 مشاهده مي شود.

تفاعات سبالن است. به همتين دليتل ناحيه هفت يكي از مسيرهاي اصلي دسترسي به ار

هاي بخش جنوب اين ناحيه فعاليت هاي توريستي رايج است. در مجموع اين ناحيه قلمرو فعاليت

 زراعي ديم ، دامداري سنتي و گردشگري است.

 

 ناحيه هشت )عنب ا  ر فندقلو ( -

چنتين ناحيه هشت به صورت نوار باريكي در امتداد مرز استتان اردبيتل و گتيالن و هم

 ناحيه نه گسترده شده است.

ترين فعاليت است كه در اين ناحيه انجام مي شود. عالوه بر آن در دامداري سنتي عمده

محدوده مركزي اين ناحيه فعاليت هاي دامداري مدرن )پرورش و نگهداري گاو دورگ و اصيل( 

 انجام مي شود.

 يه هستند.فعاليت هاي اشاره شده تنها فعاليت هاي رايج در اين ناح

 

 ناحيه نه )اردبيل ( -

ناحيه نه در محدوده دشت اردبيل واقع شده استت. ايتن ناحيته از نظتر فعاليتت هتاي 

كشاورزي مدرن )آبي ( در استان جايگاه نخست را دارد. در واقتع عمتده تترين قلمترو فعاليتت 

به صورت  هاي كشاورزي سنتيكشاورزي مدرن استان در اين ناحيه متمركز شده است. فعاليت
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محدوده به صورت نوار باريكي در قسمت هاي شرق، غربي و شمال واحد مشاهده مي شتود. در 

اين ناحيه نيز دامداري سنتي رايج است. عالوه بتر آن ايتن ناحيته قلمترو عمتده فعاليتت هتاي 

 دامداري مدرن در كل استان است.

ان و جتذب امكانتات و به دليل استقرار شهر اردبيل در اين ناحيه به عنوان مركتز استت

هاي فعاليت به ويژه صنعت، نسبت به ساير نقاط استت ايتن ناحيته تنهتا خدمات در كليه زمينه

قلمرو عمده صنعتي استان است. تمامي واحدهاي عمده صنعتي استان در پيرامون شتهر اردبيتل 

 استقرار دارند.

در محتدوده  همچنين فعاليت هاي عمده معدني به ويتژه در شتمال شترقي ايتن ناحيته

 شهرستان نمين رايج است. 

توسعه جنگل هاي فندقلو در محدوده شرق ناحيه و در پيرامون شتهر نمتين بته همتراه 

 هاي عمده گردشگري اين ناحيه به شمار مي آيد.گردنه حيران از جاذبه

 

 ناحيه دا )ني  ر س عين ( -

داري ستنتي در استتان ناحيه ده يكي از قلمروهاي عمده فعاليت هاي زراعي سنتي و دام

اردبيل محسوب مي شود. همچنين پس از ناحيه نه اين ناحيه بيشترين نسبت دامداري مدرن را 

 به خود اختصاص داده است.

فعاليت هاي صنعتي در قالب چند كارگاه كوچك در اطراف شتهرهاي نيتر ، سترعين و 

 كوراييم انجام مي شود.

( اين ناحيه عمده تترين قلمترو 1-41ماره )براساس اطالعات ارايه شده بر روي نقشه ش

 فعاليت هاي معدني در استان به شمار مي رود. 

( بيشتترين نستبت توزيتع و پراكنتدگي 1-41با توجه به نقشه پراكنش معادن استتان )

 معادن در اين ناحيه مشاهده مي شود. 

ن به از نظر فعاليت هاي گردشگري نيز وجود چشمه هاي آب گرم از اطراف شهر سرعي

 اين ناحيه اعتبار ويژه اي در سطح محلي ، منطقه اي و ملي بخشيده است.

 

 ناحيه يازدا )گيوي ( -

اين ناحيه قلمرو عمده فعاليت هاي دامداري سنتي است. در ايتن ناحيته فعاليتت هتاي 

زراعي ديم )سنتي ( به صورت پراكنده در نقتاط مختلتف ناحيته انجتام متي شتود. در اطتراف 

 هاي دامداري مدرن نيز رايج است.صورت محدود فعاليتشهرگيوي به 

 همچنين چند واحد صنعتي كوچك نيز در اطراف شهر گيوي فعاليت دارند.
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 ناحيه گيوي بعد از ناحيه ده دومين قلمرو فعاليت هاي معدني استان به شمار مي آيد.

ز فعاليت هاي گردشگري در اين ناحيه در اطتراف شتهر گيتوي و در بختش كتوچكي ا

هاي جنوب استان و ناحيه انجام مي شود. موقعيت طبيعي و استقرار اين شهر از عمده ترين جاذبه

 گردشگري ناحيه يازده به شمار مي آيد.

 

 ناحيه دوازدا )خلخال ( -

در اين ناحيه فعاليت هاي زراعي سنتي به صورت پراكنده در نقاط روستتايي بته همتراه 

نين فعاليت هاي دامداري متدرن در بختش مركتزي ناحيته دامداري سنتي انجام مي شود. همچ

 رايج است.

به دليل استقرار شهر خلخال در اين ناحيه به عنوان مركز شهرستان و جذب امكانتات و 

 خدمات متعددي ، چندين واحد صنعتي در اطراف اين شهر فعاليت دارند.

 .همچنين اين ناحيه از ديگر مراكز استقرار فعاليت هاي معدني است
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 : جمع بندي و نتيجه گيري ساختار فضايي استان اردبيل7-1

 

برنامه آمايش سرزمين به تنظيم رابطه بين انسان، فضا و فعاليتهاي انستان در فضتا، بته  

از جميع امكانات بتراي بهبتود وضتعيت متادي و معنتوي اجتمتاع، منظور بهره برداري منطقي ،

ي و با ابزار علم و تجربه در طول زمان مي پردازد. لذا براساس ارزشهاي اعتقادي ، سوابق فرهنگ

با توجه به هدف برنامه آمايش، در درجته اول شتناخت فضتاي سترزميني از اهميتت ويتژه اي 

برخوردار است. به همين دليل شناخت ساختار فضايي استان اردبيتل كته تجلتي روابتط عوامتل 

ي يك مجموعه فضايي استت ضترورت محيطي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و كاركردي واحدها

دارد. در واقع ساختار فضايي، روابط عمومي سازمان فضايي را به صتورت نظتام هتاي گونتاگون 

دهد. ارتباطي منعكس نموده و روابط افقي واحدها را از طريق حوزه هاي نفوذ و قلمروها نشان مي

لتف شتكل دهنتده ستازمان لذا با توجه به بررسي هاي انجام شده برروي ويژگيهاي عناصر مخت

فضايي استان نوعي ناهمگني ميان بخش هاي مختلف استان مشاهده گرديد. در واقع در بررستي 

اين ساختار با يك مجموعه يكپارچه همگن مواجه نبوده ايم. به همين دليل با توجه به ويژگيهاي 

يي خاصي در كنار ناحيه همگن كه با انتظام فضا 12همگن حاكم در هر بخش از استان در نهايت 

ناحيه شناسايي  12يكديگر قرار گرفته اند، شناسايي شده است. دراين بخش از نوشتار ويژگيهاي 

 شده به عنوان جمع بندي از ويژگيهاي ساختار فضايي استان ارايه شده است.

 

 دشت مغان(: ناحيه يك )1-7-1

 

احيته اي كتم ارتفتاع و كيلومترمربع در شمال استان در ن 21/939اين ناحيه با وسعت  

 كم شيب به نام دشت مغان واقع شده است. 

 14متر استت. از نظتر خصوصتيات اراضتي بتيش از  511ارتفاع در اين ناحيه كمتر از 

درصد اين ناحيه دشتي بوده و بقيه مساحت آن شامل تپه ماهورهاستت كته از ارتفتاع كمتتر از 

احيه شرايط مناسب آب و هوايي را نيز به متر برخوردارند.  موقعيت مناسب محيطي اين ن 511

 درجه سانتي گراد است. 1دنبال داشته است. متوسط درجه حرارت ساليانه در اين ناحيه 

-211روز بوده و متوسط بتارش نيتز  51تعداد روزهاي يخبندان در اين ناحيه كمتر از 

ناستب ختاك، ميلي متر است. جريان رودخانته ارس از ايتن ناحيته بته همتراه شترايط م 261

در اين ناحيه فراهم ساخته است. احداث ستد  توپوگرافي و پارامترهاي دمايي فعاليت هاي زراعي

ميل مغان و شبكه آبياري مغان تامين آب زراعي مطمئن را در اين ناحيه فتراهم نمتوده استت. 

ن مغان ، كشاورزي ايوجود شبكه هاي مدرن آبياري به همراه كشت و صنعت هاي مغان و پارس
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ناحيه را به كشاورزي پيشرفته و مدرن بدل ساخته است. توليدات حاصل از فعاليتت كشتاورزي 

 گردد.در اين ناحيه به سراسر استان و خارج استان حمل و صادر مي

وجود شهرهاي بيله سوار ، پارس آباد ، اصالندوز امكان ارتباط استتان را از طريتق ايتن 

است. بازار مرزي شهر بيله سوار موجب رونق بازرگاني در  ناحيه با خارج از كشور فراهم ساخته

 اين ناحيه شده است.

ايجاد و توسعه واحدهاي كشت و صتنعت متدرن در ايتن ناحيته و گستترش عمليتات 

ساختماني و عمراني در شبكه هاي آبياري،توسعه شهري را در  اين ناحيه به دنبال داشتته استت 

بته عنتوان يتك نقطته روستتايي بته شتمار  45از سال  به طوري كه شهر پارس آباد كه تا قبل

رشد فزاينده اي يافته است.  11و  61آمده  است. تحت تاثير جريان توسعه به ويژه طي دهه مي

نفر در سال  34131درصد به  5/1با نرخ رشد  1365نفر در سال  29431جمعيت اين شهر از 

شد جمعيت در اين شهر با رشد ساالنه افزايش يافته و دردهه بعد علي رغم كاهش نرخ ر 1315

نفر افزايش يافته است. به طتوري كته در حتال حاضتر بته  12256درصد جمعيت آن به  1/3

عنوان دومين شهر استان مطرح بوده و ايفاي نقش مي نمايد. از عمده ترين داليل توستعه شتهر 

لتف استتان بته ايتن شهري نيروي كار از نقتاط مخت -پارس آباد مي توان به مهاجرتهاي روستا

اسكان عشاير و جذب امكانات و خدمات شهري بيشتر به دليل نقش آن در ارائه ختدمات شهر،

به واحدهاي كشاورزي توسعه يافته و مدرن اشاره نمود. درواقع شهر پتارس آبتاد تحتت تتاثير 

توسعه كشاورزي در اين ناحيه روي داده است. بر خالف ساير شتهرها كشتور و يتا استتان كته 

شتهر )شتهر كشتاورزي( را  –داراي نقش خدمات بازاري هستند، نقش و ويژگيهاي يك كشت 

احراز نموده است. با توجه به نقش شهر پارس آباد در شمال استتان و رشتد ستريع آن انتظتار 

بيلته ستوار و رود در آينده اي نه چندان دور اين شهر به همراه مراكز شهري پيراموني خود )مي

 نونهاي روستايي مركزي( منطقه شهري جديدي را در استان و كشور شكل دهد.اصالندوز و كا

عالوه بر فعاليتهاي زراعي مدرن وجود دامداري مدرن در مجتمع هاي كشت و صتنعت 

چتر متزارع در ايتن يكي ديگر از ويژگي هاي اين ناحيه است. دامداري سنتي با استتفاده از پس

ي را در اين ناحيه ، اگروتوريسم تشكيل مي دهد. وجتود هاي گردشگرناحيه متداول است. جاذبه

دماي مناسب در اين ناحيه موجبات افزايش طول دوره گردشگري را نسبت به ساير نقاط استان 

 فراهم مي سازد.

برداري از آب زيرزمينتي در ايتن ناحيته ، برداري شديد از آب سطحي و عدم بهرهبهره

ن اراضي را فراهم ساخته كه از چالش هتاي مهتم زيستت امكان خيز سطح ايستابي و زهدار بود

 محيطي اين ناحيه است.
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ميليارد مترمكعب از آن در  6/1احداث سد خداآفرين بر روي ارس و برداشت بيش از 

آينده كه در ايران و جمهوري آذربايجان به مصرف مي رستد موجتب كتاهش شتديد آبتدهي 

اعتي بته رودخانته ارس و فاضتالب شتهرهاي رودخانه ارس خواهد گرديد. ورود پس آبهاي زر

هاي عمده اصالندوز و پارس آباد به رودخانه ارس به همراه كاهش آبدهي اين رودخانه از چالش

 روي اين ناحيه خواهد بود.پيش

 

بدين ترتيب اين ناحيه را مي توان قلمرو فعاليت كشاورزي پيشرفته ، دامداري متدرن و 

 شگري دانست.سنتي و داراي پتانسيل هاي گرد

 

 :ناحيه دو  )جعفرآباد(2-7-1

 

كيلومترمربع در مجاورت ناحيه يك و در شتمال استتان  49/1291اين ناحيه با وسعت 

مناطق كم ارتفاع و پست طبقه بندي مي شود. ارتفاع در ايتن واقع شده است. اين ناحيه نيز جزء

يه را عموماً اراضتي تپته ماهورهتا متر است. از نظر ويژگيهاي اراضي  اين ناح511ناحيه كمتر از 

 هاي فوقاني ( تشكيل مي دهد. )تراس

موقعيت نسبتاً مناسب محيطي اين ناحيه شترايط مناستب آب و هتوايي را نيتز در پتي 

درجته  1داشته است. متوسط درجه حرارت ساليانه در اين ناحيه هماننتد دشتت مغتان حتدود 

روز بوده و متوسط بارش نيز  51ن ناحيه كمتر از سانتي گراد است. تعداد روزهاي يخبندان در اي

 ميلي متر است. 211-261

طي ساليان اخير با استفاده از تكنولوژي جديتد ، بختش بزرگتي از ايتن ناحيته ، تغييتر 

 كاربري داده و به كشت ديم اختصاص يافته و وسعت اراضي مرتعي رو به كاهش نهاده است.

داآفرين و عمارت در حال اجترا متي باشتد. بتا هاي بزرگ آبياري خدر اين ناحيه طرح

هاي مدرن آبياري با استتفاده هاي بخش بزرگي از اين ناحيه تحت پوشش شبكهاجراي اين طرح

 از آبياري تحت فشار قرار خواهد گرفت.

هكتتار ( در ستطح  11111هاي آبياري تحت فشار با ايتن وستعت)بيش از اجراي طرح

ورود تكنولوژي نوين و نيروي متخص  به اين ناحيه است. تبديل سابقه بوده و مستلزم كشور بي

كشت ديم به كشت آبي در اين ناحيه تحول عظيمي را در سطح استان باعتث خواهتد شتد كته 

بترداري و تغييتر در مستلزم جذب نيروي كارآمد متخص  كشاورزي، تغييترات در نظتام بهره

بي شك موجتب تحتوالتي در توستعه شتهر ساختار مديريت خواهد گرديد. ايجاد اين تغييرات 

 جعفرآباد خواهد گرديد.
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اين ناحيه  از گذشته قلمرو قشالقي عشاير بوده و در حال حاضر نيز باقي مانده استتقرار 

گاه عشاير )آبادهياي عشايرنشين( درا ين ناحيه وجود دارد در آينده در ايتن ناحيته رخ خواهتد 

اها، تحوالتي در نظامات اجتماعي و اقتصادي ايتن ناحيته داد همزمان  با ايجاد تحوالت در زيربن

 الزامي است.

اين ناحيه در حال حاضر قلمرو فعاليتت كشتاورزي و دامتداري ستنتي بتوده و فعاليتت 

 عشايري و فعاليت هاي صنعتي، معدني ، گردشگري در آن وجود ندارد. 

 -يتي روستتاييتنها نقطه شهري اين واحد شهر جعفرآباد استت. ايتن شتهر داراي متاه

بتا توجته بته  1313سياستي استتان در ستال  -عشاير بوده كه بعد از آخرين تقستيمات اداري

كاركردها و نقشي كه در ناحيه ايفا مي نموده است نقش يك كانون شهري را پذيرفته استت. بتا 

-15و   1365-15اري»توجه به نرخ رشد نسبتاً باالي جمعيت اين شتهر كته طتي دو مقطتع آ

درصد در سال بوده است انتظار مي رود اين شهر بته عنتوان  2و   1/4ترتيب معادل  به 1315

كانون جذب جمعيت نقاط روستايي پيراموني خود نيز ايفاي نقش نمايتد و در آينتده بته عنتوان 

 كاركردي ناحيه را تنظيم نمايد. –عمده ترين كانون زيستي ناحيه روابط عملكردي 

ناحيه مي تواند به قلمرو فعاليت كشاورزي و دامداري مدرن با ايجاد تحوالت آتي ، اين 

بدل گرديده و ايجاد صنايع مرتبط با بخش كشاورزي نيز مي تواند سيمايي صنعتي به اين ناحيه 

ببخشد. جاذبه هايي مبني بر اگروتوريسم در آينده مي تواند از جمله فعاليتت هتاي ايتن ناحيته 

 باشد.

 

 : ناحيه  سه )خروسلو(3-7-1

 

كيلومترمربع در جنوب ناحيته دو قترار گرفتته و شتامل  62/1652اين ناحيه با وسعت 

 ارتفاعات مشرف بر مغان )ارتفاعات خروسلو( است. )ارتفاعات خروسلو(

متتر استت.  511-1111درصد از وستعت ايتن ناحيته داراي ارتفتاع بتين  11بيش از 

و به همتين دليتل داراي شترايط  درصد از وسعت اين ناحيه كوهستاني بوده 19همچنين حدود 

روز  51آب و هواي نسبتاً سرد و خشك است. تعداد روزهاي يخبندان در ايتن ناحيته بتيش از 

 ميلي متر است  211-321است. متوسط بارش در اين ناحيه 

وجود سيماي كوهستاني در اين ناحيه محدوديت توسعه كشاورزي در ايتن ناحيته شتده 

ها پراكنتده دتاً شامل كشت ديم بوده كه در حاشيه كوههتا و تپتهاست. كشاورزي اين ناحيه عم

 پذيرد.ها و با شيوه سنتي صورت مياست. اراضي كشاورزي آبي در حاشيه تراس رودخانه
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تر كه امكان شخم اراضي ميسر نبوده استت، مراتع اين ناحيه در اراضي مرتفع و پرشيب

هتاي ير كوچنده بوده كه هنوز آثتار آن در فعاليتاند. بخشي از اين ناحيه ، قلمرو عشاواقع شده

 اين ناحيه باقي است.

آباد از در اين ناحيه ، ناحيه صنعتي گرمي قرار گرفته است. راه ارتباطي اردبيل به پارس

هتاي عمتده اين ناحيه عبور كرده و اتصال بخش هاي مركزي استان را بر قرار مي سازد. فعاليت

ي و دامداري سنتي است. شرايط توپوگرافيك و محدوديت ساير منابع اين ناحيه، فعاليت كشاورز

اقتصادي ايتن ناحيته در  –محيطي امكان اين ناحيه را درآينده كندمي سازد فعاليتهاي اجتماعي 

 حال حاضر فاقد پويايي الزم جهت توسعه و گسترش است..

 

 : ناحيه  چهار ) دره رود( 0-7-1

 

لومترمربع  در شمال غربي استان قرار گرفته است. اين كي 41/553اين ناحيه با وسعت  

درصد از وستعت ناحيته داراي  51ناحيه داراي چهره اي كوهستاني است. به طوري كه بيش از 

درصد از وسعت ايتن ناحيته كوهستتاني  91متر است. همچنين حدود  511-1111ارتفاعي بين 

و خشك است روزهاي يخبنتدان درايتن  است. از نظر آب و هوايي نيز داراي شرايط نسبتاً سرد

ميلي متر استت.  رودخانته دره رود  211-311روز بوده و متوسط بارش آن  51ناحيه بيش از 

اي با مسير شمالي و جنوب از اين ناحيه عبور مي نمايد. شرايط توپوگرافيك اين ناحيه بته گونته

رودخانه دره رود و اراضي  است كه اراضي مساعد جهت كشت و زرع وفعاليتهاي انساني به دره

 اي و كوهستاني و مجاور آن محدود مي شود.كوهپايه

اين شرايط توپوگرافيك موجب گرديده است كه در حاشيه رودخانه دره رود ، كشاورزي 

سنتي آبي با استفاده از انهار سنتي شكل گيرد. آباديهاي اين ناحيه در حاشتيه رودخانته دره رود 

 پراكنده هستند.

 اي و كوهستاني مشرف بر دره رود اختصاص به مراتع ضعيف دارد.كوهپايهاراضي 

كشاورزي سنتي و دامداري سنتي وجه غالب فعاليت را در اين ناحيه شكل مي دهد. بته 

دليل استتقرار كشتاورزي درامتتداد رودخانته دره رود عمتدتاً در معتر  تخريتب ستيالبهاي 

 اي قرار دارند. رودخانه

، گردشگري و معدني در اين ناحيه بسيار ضعيف استت. بخشتي از  فعاليت هاي صنعتي

 هاي عشايري واقع شده است.اين ناحيه در قلمرو زيستگاه

 امكانات اين ناحيه براي تحول ناچيز است.
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 :ناحيه پنج ) صلوات(7-7-1

  

قترار گرفتته و  4و  3كيلومترمربتع  در جنتوب نتواحي  11/2533اين ناحيه با وسعت 

درصتد از وستعت ايتن  11ي كوهستاني و كوهپايه اي )ارتفاعات صتلوات(. بتيش از شامل اراض

درصد از اراضي ناحيه كوهستاني هستند. 11متر بوده و حدود  1111ناحيه داراي ارتفاع بيش از 

به دليل كوهستاني بودن ناحيه، شرايط آب و هوايي سردي نيز بر آن حكم فرماست بته طتوري 

 311-361روز بوده و شاهد متوسط بارش  15ن در اين ناحيه بيش از كه تعداد روزهاي يخبندا

ميلي متر در سال است . سكونتگاههاي اين ناحيه شامل سكونتگاههاي روستايي بوده و بخشتي از 

آن نيز قلمرو عشايري است شهر رضي تنها نقطه شهري اين ناحيه است. با توجته بته موقعيتت 

 عشايري است. -ن اين شهر داراي ماهيتي روستايياستقرار اين شهر و بررسي پيشينه آ

همانند ناحيه سه، عمده فعاليت كشاورزي در اين ناحيه شامل كشت محصوالت ديم در  

حاشيه كوهها و تپه ها و تراسهاي فوقاني است و در حاشيه رودخانه ها، كشت اندك محصوالت 

 آبي به شيوه سنتي رايج است. 

 ه مراتع اختصاص يافته است. اراضي مرتفع تر اين ناحيه ب 

مهم ترين فعاليت اين ناحيه را فعاليت كشاورزي سنتي به همتراه دامتداري روستتايي و  

 عشايري شكل مي دهد. فعاليت هاي ديگر در اين ناحيه بسيار ضعيف است. 

پارس آبتاد قترار گرفتته  اين ناحيه در مسير محور ارتباطي جديد اردبيل، مشگين شهر، 

 ط محيطي در اين ناحيه امكانات توسعه همه جانبه را محدود مي سازد. است. شراي

 

 : ناحيه شش ) سبالن( 7-7-1

 

كيلومترمربع شامل كوه سبالن و كوهپايه هاي دامنته آن  11/1191اين ناحيه باوسعت  

است. بلندترين ناحيه ارتفاعي استان در اين ناحيه قرار گرفته و جتزء ستردترين نتواحي استتان 

ماه در نوسان استت. متوستط بتارش  1تعداد روزهاي يخبندان دراين ناحيه از سه ما ه تا  است.

 ميلي متر در سال متغير است. 321-521دراين ناحيه بين 

وجود سيماي كوهستاني، اراضي مرتفع، سرماي شديد امكانتات زيستت و فعاليتت را در  

جمعيتي كم بتوده و ستكونتگاههاي بتا آن محدود ساخته است.  از اينرو اين ناحيه داراي تراكم 

تعداد كم جمعيت را در برگرفته است. وجود سيماي كوهستاني و اراضي مرتفع و پرشيب باعتث 

شده  تا توسعه كشاورزي در آن بسيار محدود گردد. اين ناحيته بته دليتل وجتود مراتتع غنتي، 

 ناحيه را شكل مي دهد. چراگاه تابستاني عشاير كوچنده استان است. كه وجه عمده فعاليت اين 
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با توجه به حفاري هاي ژئوترمال در اين ناحيه انجام شده كه در آينده مي توانتد منبتع  

 انرژيهاي زمين گرمايش باشد. چشمه هاي آب معدني متعددي در اين ناحيه قرار گرفته است. 

قتي وجود چشمه هاي آب معدني، در كنار سيماي كوهستاني سبالن ، مراتع سرسبز ييال 

و پيست اسكي آلوارس مجموعه شرايطي را  فراهم ساخته كه مي تواند جاذبه هاي گردشگري را 

 در اين ناحيه متكي برگردشگري مبتني برطبيعت را فراهم سازد. 

استفاده از انرژي زمين گرمايش كه از جمله انرژيهاي پاك است مي توانتد بته توستعه  

 شگري در اين ناحيه منجر شود.كشت هاي گلخانه اي، ايجاد شهرك هاي گرد

 

 مشگين شهر(: ناحيه  هفت )3-7-1

 

كيلومترمربع دشت مشگين شهر و كوهپايه هاي مشترف  91/1241اين ناحيه با وسعت  

نقاط مرتفع استان به شمار مي آيد. بتا توجته بته مرتفتع برآن را شامل مي شود. اين ناحيه جزء

ه كوهپايه اي است. به دليل مجاورت ايتن ناحيته بتا درصد ناحي 13بودن اين ناحيه اما بيش از 

ارتفاعات سبالن و صلوات داراي زمستانهاي نسبتاً سرد است. تعداد روزهاي يخ بنتدان در ايتن 

ميلي متر استت. از جملته مراكتز   321-361روز بوده و متوسط بارش ناحيه  15ناحيه بيش از 

ين شهر، كشتاورزي را بته ستمت كشتت كشاورزي استان به شمار مي آيد. باغات اطراف مشگ

محصوالت باغي سوق داده است. به دليل باال بودن ميزان بارش درمنطقه كشت ديم در اراضتي 

تراسهاي فوقاني رايج است. در اين ناحيه احداث شبكه آبياري زهكشتي ستبالن و شتبكه هتاي 

اورزي سنتي را به متعدد مدرن آبياري در دست اجرا و  احداث است كه در آينده مي تواند كش

كشاورزي مدرن بدل سازد. شهرهاي الهرود و مشگين شهر در اين ناحيه واقع شتده انتد. شتهر 

مشگين شهر در گذشته، مركز مبادالت عشاير كوچنده استان بوده و نوعي نقش انتظام دهنتده و 

ان و مديريت روابط عشايري استان را بعهده داشته است. با كاهش نقش عشتاير در توليتد استت

افول جايگاه و منزلت اجتماعي آنان، شهر مشگين شهر نيز به لحا  اين كاركرد دچار افول شتده 

 است. 

، به لحتا  جتاي دادن برختي از صتنايع درختود، فعاليتت شهرك صنعتي مشگين شهر 

 صنعتي را در اين ناحيه رونق بخشيده است. 

آب معتدني، كتاركرد همچنين مجاورت شهر مشگين در حاشيه سبالن و چشتمه هتاي  

گردشگري نيز يكي از محورهاي فعاليت در اين ناحيته استت. چشتم انتدازهاي طبيعتي حاشتيه 

سبالن، باغات ميوه، وجود قلعه هاي قديمي و محوطه هاي باستاني در صتورت اعمتال متديريت 

 مي تواند تقويت اين كاركرد را موجب گردد. 
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ه دليل واقع شدن در مسير كوچ عشاير و نواحي يك تا هفت، در گذشته نه چندان دور ب 

واقع شدن  قلمروهاي عشايري )ييالقي و قشالقي( در آن بته لحتا  ويژگيهتاي فرهنگتي داراي 

پيوستگي و انسجام بوده اند. اين نواحي قلمرو يكسان فرهنگتي را تشتكيل متي داده انتد كته بتا 

ز داراي تعارضاتي بوده اند. با تغييتر روستانشينان واقع در نواحي نه و ده) اردبيل، نمين و نير( ني

به تدريج اين مجموعه دچار گسست هايي  در كاركردهاي اين نواحي و تغيير در نوع فعاليت ها،

 شده است. 

، كتاركرد ايتن 1با پيدايش شبكه هاي آبياري و احداث كشت و صتنعت هتا در ناحيته  

عشايرنشتين بته تتدريج متتروك و ناحيه تغييرات بسيار شديدي را شاهد بوده است. آباديهاي 

اند. ورود نيروهاي غيربومي كه عمدتاً شتامل نيروهتاي آباديهاي متكي بركشاورزي توسعه يافته

اند. در ساختار فرهنگي ناحيه تغييراتي را بوجود آورده استت. بتا گستترش شتهر متخص  بوده

ي در اطراف ايتن شتهر پارس آباد و افزايش روند مهاجرتهاي روستايي به اين شهر حاشيه نشين

گسترش يافته و يكي از معضالت شهر پارس آباد به شمار مي آيد. الزم به ذكتر استت توستعه 

 شهر پارس آباد به توسعه فرهنگ شهرنشيني دراين ناحيه كمك شاياني نموده است.

با گسترش ديم زارها در اراضي مرتعي نواحي دو، سه ، چهتار، پتنج و هفتت از وستعت  

شده و به وسعت اراضتي كشتاورزي افتزوده شتده كته الجترم منجتر بته توستعه  مراتع كاسته

 روستانشيني گرديده است. 

از تمركز آباديهاي پراكنده در مرحله بعدي شتهرهاي بيلته ستوار، پتارس آبتاد، شتش  

 شهرهاي اصالندوز، جعفرآباد، تازه كندانگوت ، الهرود، رضي شكل يافته اند. 

كز سياسي، فرهنگي و اقتصادي عشاير بوده بتا تغييتر در مشگين شهر كه در گذشته مر 

 نقش و كاركرد مواجه شده و تا حدي در انزوا قرار گرفته است.

تمركز صنايع در اطراف مشگين، احداث شبكه هتاي متدرن آبيتاري، گستترش باغتات  

 اقتصادي، رونق گردشگري مي تواند در خروج از انزواي اين شهر موثر واقع گردد.

 

 فندقلو(  -ناحيه هشت) عنبران :2-7-1

  

كيلومترمربع  به صتورت نتوار بتاريكي در حاشتيه شترق  52/411اين ناحيه با وسعت 

مركزي  استان واقع شده است. اين ناحيه شامل ارتفاعات حدفاصل استان اردبيل و گيالن بوده و 

نها نقطه شتهري ايتن جاده ارتباطي اردبيل به آستارا از آن مي گذرد. شهر تازه تاسيس عنبران ت

 ناحيه است. 

 بخشي از گردنه حيران و جنگلهاي فندقلو در آن واقع شده است.  
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اين ناحيه عمدتاً شامل قلمرو فعاليت كشاورزي و دامداري سنتي است. وجود جنگلهتاي  

 فندقلو و تاسيسات گردشگري در آن، به اين ناحيه كاركرد گردشگري داده است. 

و چشتم انتدازهاي زيبتاي محيطتي آن، وجتود ي بودن ايتن ناحيته،با توجه به كوهستان 

جنگلهاي طبيعي و هم جواري با گردنه حيتران و محتور ارتبتاطي آستتارا بته اردبيتل گستترش 

 گردشگري در اين ناحيه مي تواند مهم ترين محور توسعه اين ناحيه باشد. 

 

 : ناحيه نه )اردبيل(8-7-1

 

مترمربع  در مركز استان واقع شده و شتامل دشتت كيلو 11/1431اين ناحيه با وسعت 

آبرفتي اردبيل است. شهر اردبيل  مركز اداري سياسي ت اقتصادي و تجاري استان در اين ناحيته 

 واقع شده است.

ترين دشت استان بته لحتا  منتابع آب زيرزمينتي وجود دشت آبرفتي اردبيل كه غني

 آب زيرزميني در اين ناحيه انجام پذيرد.برداري از است باعث شده كه بيشترين حجم بهره

رودخانه هاي متعددي در  اين ناحيه از استان وارد شده و جريان دارند. جهتت كنتترل 

 آب سطحي سدهاي متعددي برروي رودخانه هاي جاري در اين ناحيه احداث شده است.

بتاً بتترداري از آب ستتطحي و زيرزمينتتي كنتتترل شتتده ، پيتتدايش كشتتاورزي نستتبهره

اي را در دشت اردبيل فراهم نموده است. اراضي زراعتي متكتي بتر منتابع آب، بختش شرفتهپي

 اي از اراضي اين ناحيه را اشغال نموده است.عمده

تتا ايتن ناحيته از  شتتهواحدهاي پيشرفته دامداري در اطتراف شتهر اردبيتل باعتث گ

 قلمروهاي دامداري مدرن استان گردد.

زارع كشتاورزي دامتداري روستتايي را متكتي بتر وجود اراضي كشاورزي و پس چر مت

پرورش سنتي گوسفندداري به همراه داشته و به همين دليل دامداري سنتي يكي از وجوه فعاليت 

 در اين ناحيه است.

به واسطه وجود شهر اردبيل و فرودگاه در اين ناحيه ، زيرساخت هتاي صتنعتي در ايتن 

فعاليتت صتنعتي در ايتن ناحيته  2و  1ي اردبيتل هاي صنعتناحيه قوي بوده و با احداث شهرك

توسعه يافته است. تمركز صنايع در دو شهرك صنعتي و در كنار محور ارتباطي اردبيل به نمين 

موجب گرديده كه بيشترين صنايع استان در اين ناحيه متمركز شود. در نتيجه ناحيه نه )اردبيل( 

اليت هاي معدني كه عموماً شامل معادن سنگ ترين ناحيه در ميان نواحي استان است. فعصنعتي

 و شن و ماسه است در اين ناحيه پراكنش دارد.
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هاي مناستب جاذبه هاي تاريخي ، فرهنگي و شهري در شهر اردبيل به همراه زيرساخت

 فعاليت گردشگري را نيز در اين ناحيه توسعه داده است.

بيشتترين تمركتز شهرنشتيني  وجود شهرهاي اردبيل ، نمين و آبي بيگلو باعث شتده تتا

استان در اين ناحيه مشاهده شود. وجود مراكز اداري ، سياسي ، فرهنگي و علمي در شهر اردبيل 

هاي مختابراتي و ارتبتاطي ، بهداشتتي و درمتاني به همراه وجود صنايع به گستترش زيرستاخت

دمات و زيرستاخت هتا انجاميده است. در نتيجه اين ناحيه را به برخوردارترين ناحيه به لحا  خ

 بدل نموده است.

به اين ترتيب ، تمركز كليه قلمروهاي فعاليت در اين ناحيه آن را به قطب فعال و پوياي 

استان بدل نموده است. بديهي است تمركز مجموعه فعاليت ها در يك ناحيه عليرغم مزيت هاي 

توان به شد. از اين چالش ها ميمكمل آنان مي تواند چالش هاي فراواني را نيز به همراه داشته با

هاي زيست محيطتي ناشتي از توسعه ناموزون شهري و رشد حاشيه نشيني ، افزايش بار آلودگي

هتوا ناشتي از  هتا بته منتابع آب زيرزمينتي، آلتودگيتوليد زباله و فاضالب ها ، نشتت آلودگي

 هاي صنعتي و بحران منابع آب اشاره نمود.فعاليت

رزميني در دشت اردبيل و نياز به تامين آب از ساير نواحي به آن هاي آب زيافت سفره

 از اولين شاخ  ها بروز اين چالش هاست.

اعمال مديريت ويژه بر پروسه رشد و توستعه فعاليتت در ايتن ناحيته در شترايط آتتي 

روي كتالن شتهرهاي ضروري است. در صورت عدم اعمال چنين مديريتي ، بحران هتاي پتيش

 ستان نيز محتمل است.كشور در اين ا

 

 سرعين( -: ناحيه ده ) نير11-7-1

 

كيلومترمربع  در قسمت جنوب غربي ناحيه نه واقع شده  14/1211اين ناحيه با وسعت

و شامل محدوده اي است كه شهرهاي نير ، سرعين و كوراييم را در بر مي گيرد. جاده ارتبتاطي 

 گذرد.اردبيل به تبريز از ميان اين ناحيه مي

اضي اين ناحيه ، نسبت به ناحيه نه داراي پستي و بلندي و ناهمواري بيشتتري بتوده و ار

به دليل شرايط فيزيوگرافيك در ايتن ناحيته ، ستفره هتاي آب زيرزمينتي محتدود متي باشتد. 

هاي منتهي به دشت اردبيل در اين ناحيه واقع شده كه بتر روي برختي از هاي رودخانهسرشاخه

برداري از منابع آب اين سدها در ست. به داليل شرايط توپوگرافي ، بهرهآنان سد احداث شده ا

 اين ناحيه مقدور نبوده  و جريانات تنظيمي در ثبت سدها به دشت اردبيل منتقل مي گردد.
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كشاورزي آبي در اين ناحيه محدود به اراضي مجاور رودخانه ها محدود مي شود كه به 

و باغي قرار مي گيرد. كشت ديم در اراضي  صورت سنتي مورد كشت محصوالت زراعي

ها رواج دارد. مراتع در اين ناحيه به اراضي مرتعي محصتور فالتهاي مرتفع و حاشيه تپه

ميان اراضي كشت ديم كه در قلل تپه ها كه از دسترس عمليات شخم خارج بوده انتد، 

ر رمه گرداني محدود مي شود. كشاورزي سنتي به همراه دامداري روستايي سنتي متكي ب

در اراضي پيرامون روستاها و پس چر مزارع و جه غالب فعاليت را در اين ناحيه تشكيل 

 مي دهد.

برداري از  اين معادن از ديگر فعاليت هاي اين ناحيته معادن محدود شن و ماسه و بهره

 است.

در اين ناحيه و در حاشيه غربي آن شهر سرعين واقع شده است. وجود چشمه هاي آب 

گرم در اين شهر و اقدامات انجام شده پيرامون اين چشمه ها ، در سالهاي اخيتر موجتب رشتد 

سريع شهر سرعين را فراهم ساخته است. استقبال گردشگران از اين شهر موجب گرديده كه بته 

ها و متل آپارتمانها به منظور جذب و اسكان گردشگر در اين شهر ساخته شتود. بته سرعت هتل

و سيماي اين شهر در سالهاي اخير دستخوش تغييرات فاحشتي گرديتده استت.  شكلي كه چهره

گذاري در خريد زمين و مستكن در ايتن شتهر و رشتد ستوداگري متكتي بتر زمتين از سرمايه

هاي هاي بارز اين شهر است. پيست اسكي الوارس در نزديك شهر سرعين از ديگر جاذبتهپديده

 اين شهر خواهد گرديد. گردشگري اين شهر است كه موجب رشد آتي

احداث بزرگ راه منتهي به شهر سرعين از ديگر اقداماتي است كه مي تواند اين رشد را 

تسريع نمايد. گسترش گردشگري در اين ناحيه موجبات رونتق اقتصتادي را بته همتراه خواهتد 

اي اي كه نمي بايد مورد غفلت واقع گتردد . تمركتز بتيش از حتد استتقرارگاههداشت ولي نكته

آپارتمانها ( در محتيط كوچتك ايتن شتهر استت.تمركز بتيش از حتد ها و هتلگردشگري )هتل

ها متي توانتد موجبتات كتاهش جاذبته جمعيت در فصول گردشگري و تمركز شديد استقرارگاه

گردشگري را فراهم سازد. در برخي از نقاط اين شهر ، گسترش پاساژها عمالً گردشگري مبتنتي 

پتانسيل اين شهر سازگاري دارد به ساير اشكال گردشگري مانند گردشتگري بر طبيعت را كه با 

 هاي فراوان اجتماعي است روبرو سازد.انبوه كه داراي عارضه

تترين راهبترد توستعه در مديريت بر توسعه و هدايت گردشگري مبتني بر طبيعت مهم

 اين ناحيه مي باشد.

اعي و فرهنگتتي داراي همستتاني ناحيتته هشتتت ، نتته و  ده ، بتته لحتتا  پيونتتدهاي اجتمتت

 نسبت به ساير مناطق مي باشند. نسبي،



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

 242 

از ديرباز شهر اردبيل به عنوان مركز تجاري و اداري، مركزيت ايتن ناحيته را داشتته و  

مجموعه آباديهاي محور نير تا نمين داراي پيوستگي با اين مركز بوده اند. وجود سابقه و پيشتينه 

كشاورزي با نظام خرده مالكي، اين مجموعه را به لحا  اجتمتاعي  دهقنت در اين ناحيه و اراضي

همبسته نموده و با توجه به ارتباطات ديرينته حتول محتور شتهر اردبيتل ايتن مجموعته داراي 

 همبستگي فرهنگي است.

اين مجموعه همبسته از سويي داراي تفاوتها و جدائيهايي از ناحيه هاي يك تا هفت بوده  

ناحيه هاي يازده و دوازده كته تحتت نفتوذ گيتوي و خلختال هستتند مجتزا  و از سوئي ديگر از

 گردد.مي

 

 : ناحيه يازده )گيوي(11-7-1

  

در قسمت جنوبي استان اردبيل قترار گرفتته و سترزمين 54/4491اين ناحيه با وسعت 

در مرتفع و كوهستاني را تشكيل داده است. به واسطه ارتفاع بلند اين ناحيه، برودت شتديد هتوا 

 ترين ويژگيهاي اين ناحيه است. فصل زمستان از بزرگ

كوهستاني بودن اين ناحيه و شيب اراضي باعث گرديده كه بيشتر اين عرصه به كاربري  

 مرتعي اختصاص يابد. بخشي از اين ناحيه نيز داراي پوشش جنگلي است. 

يان اراضتي اراضي زراعي آبي در اين ناحيه محدود به دشتك هاي كوچك محصور در م 

كوهستاني و حاشيه رودخانه ها است. اراضي زراعي ديم در حاشيه كوهها و تپه هتا بته صتورت 

 قطعات پراكنده قرار دارد. 

دامداري متكي بررمه گرداني در حاشه روستاها، مهم ترين فعاليت اين ناحيه است. كته  

 عموماً به پرورش بز و در درجه بعدي گوسفند اختصاص دارد. 

لهاي اخير از تمركز جمعيت آباديها در چند آبادي بزرگ تتر شتهرهاي گيتوي و در سا 

 هشتجين و كلور پيدايش يافته اند كه جمعيت كمي را در خود جاي داده اند. 

تشكيالت زمين شناسي در اين ناحيه به گونه اي است كه پتانستيلهاي معتدني در ايتن  

بهره برداري صورت مي پذيرد. پتانستيلهاي  ناحيه شكل يافته كه در حال حاضر از بخشي از آن

معدني به گونه اي است كه امكانات توسعه در آن مهيا بوده  اين ناحيه به مستعدترين ناحيه در 

بين نواحي استان جهت توسعه اين فعاليت بدل نموده استت. راه روستتايي و ختاكي در قستمت 

صل مي ستازد و راه ارتبتاطي خلختال بته جنوبي  اين ناحيه، استان اردبيل را به استان زنجان مت

 اسالم نيز از اين ناحيه عبور مي نمايد. 
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وضعيت طبيعي اين ناحيه به گونه است كه امكانات استتفاده بتراي گردشتگري مبتنتي  

برطبيعت را فراهم مي سازد. مناطقي مانند چشمه ازنا و يا گردنته المتاس بتا ويژگيهتاي بستيار 

ور در قسمت شمالي اين ناحيه از جمله جاذبه هتاي شتناخته شتده زيباي طبيعي آن و درياچه نئ

است. با انجام مطالعات بيشتر مي توان محورها و كانونهاي گردشگري ديگري را نيتز شناستايي 

نمود كه با انجام سرمايه گذاري در اين محورها و مناطق مي توان جذب و هتدايت گردشتگر را 

برخوردارترين نواحي استان است به انجام رساند. استفاده در اين ناحيه كه از محروم ترين و كم 

از پتانسيلهاي گردشگري و استفاده از پتانسيلهاي معدني از جمله مهم ترين راهبردهتاي توستعه 

 در اين قسمت از استان است. 

استفاده از هم جواري با استان گيالن و جذابيت محور اسالم به خلخال مي تواند موجتب  

 را فراهم سازد.  رونق گردشگري

 

 ناحيه  دوازده )خلخال(:12-7-1

  

كيلومترمربع كوچك ترين ناحيه استان به لحتا  وستعت  31/114اين ناحيه با وسعت 

بوده و در ميان ناحيه يازده محصور است. شهر خلخال در اين ناحيه واقع شده و اراضتي دشتت 

 دامنه اي خلخال، اراضي اين ناحيه را تشكيل مي دهد. 

 يماي كشاورزي ناحيه پيرامون خلخال آن را از ناحيه يازده متمايز نموده است. س 

فعاليت كشاورزي محدود پيرامون خلخال، و فعاليت صنعتي حاشيه اين شهر بته همتراه  

 فعاليت تجاري، اداري و آموزشي شهر خلخال از ويژگيهاي اين ناحيه است. 

ي فعاليتت هتا در شتهر خلختال و فضتاي راهبرد اصلي در اين ناحيه تمركز برستامانده 

 پيراموني آن است. 

ناحيه يازده و دوازده ، شامل آباديهاي كوهستاني است كه از جنوب دشتت اردبيتل تتا  

جنوب استان پراكنده هستند. اين مجموعه آباديها، عموماً تحت نفوذ شتهرهاي گيتوي و خلختال 

ن گيالن برقرار است. در اراضي مرزي اين قرار دارند. ارتباطات شهرهاي گيوي و خلخال با استا

دو استان، بخشي از دامداران ساكن در مناطق استالم، در فصتل تابستتان بته ايتن ناحيته كتوچ 

نمايند )مانند گردنه الماس(، خصوصيات فرهنگي، قومي و حتي مذهبي تا حدي اين ناحيته را مي

وده )اردبيتل، نيتر، نمتين( مجتزا  كه خود داراي تنوع و گوناگوني است از ناحيه هاي هشت و نه

 سازد.مي
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 : مشخصات و ويژگيهاي مهم نواحي 3-1

 

مشخصات و ويژگيهاي مهم نواحي برحسب مشخصات توزيع و پتراكنش ستكونتگاههاي  

(، سطح بندي خدماتي آباديها 1-61شهري و روستايي و جمعيت ساكن در آن در جدول شماره )

( ارائه شتده 1-69و ويژگيهاي محيطي در جدول شماره ) (،1-61در هر ناحيه درجدول شماره )

 است. 
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 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي شهري و روستايي و جمعيت ساكن در آنها به تفكيك ناحيه و ساير مشخصات مربوطه1-73جدول)

مساحت  ناحيه 

 ناحيه

تعداد  كل سكونتگاهها  سكونتگاههاي شهري سكونتگاههاي روستايي

آباديهاي 

ي باال

 نفر 1111

درصد 

آباديهاي 

باالي 

 نفر 1111

تعداد 

 روستا

تعداد  درصد

 جمعيت

تراكم  درصد 

جمعيت 

نفر در 

(km2) 

تعداد 

 شهر

تراكم  درصد تعداد درصد

جمعيت 

نفر در 

(km2) 

تعداد 

 سكونتگاهها

تراكم  درصد تعداد درصد

جمعيت 

نفر در 

(km2) 

ناحيه 

 يك

2/838 30 0/7 78803 8/13 2/73 3 3/10 111013 1/10 8/117 33 7/7 171371 1/10 3/131 12 1/13 

 3/0 0 7/27 8/2 32878 2/11 177 7/7 1/1 3132 2/0 1 1/21 1/7 27321 1/12 170 7/1281 ناحيه دو

 2/2 2 8/01 1/7 78281 7/10 213 7/12 3/0 31308 7/8 2 3/23 8/2 32702 3/10 211 7/1772 ناحيه سه

ناحيه 

 چهار

7/773 33 3/2 7027 7/1 3/11 1 1/1 1 1/1 1/1 33 3/2 7027 7/1 3/11 1 1/1 

ناحيه 

 پنج

2/2733 211 3/17 30131 8/3 7/13 1 2/0 1287 3/1 3/1 211 1/17 37177 1/3 2/10 2 2/2 

ناحيه 

 شش

3/1382 23 3/7 33038 2/3 7/12 1 1/1 1 1/1 1/1 23 2/7 33038 8/2 7/12 11 8/11 

ناحيه 

 هفت

1/1202 113 7/3 08102 0/11 0/38 2 7/8 77727 3/8 0/73 117 7/3 117372 1/11 2/82 10 2/17 

ناحيه 

 هشت

7/011 22 7/1 12307 1/3 2/31 1 2/0 7171 8/1 0/17 23 3/1 12813 7/1 2/03 7 0/7 

 3/22 27 3/377 3/00 712113 2/2 122 3/317 1/71 037773 1/18 0 1/71 7/17 31007 7/2 112 2/1031 ناحيه نه

 2/2 2 3/28 3/3 32280 3/3 111 7/2 7/1 11813 3/10 3 3/21 0/7 23321 1/3 82 1/1222 ناحيه ده 

ناحيه 

 يازده

7/0081 203 3/13 78721 2/13 3/13 3 3/10 17203 1/2 0/3 207 3/13 30373 7/7 7/17 8 2/8 

ناحيه 

 دوازده

3/130 17 1/1 12287 8/2 7/31 1 2/0 38370 7/7 1/222 17 1/1 72171 7/0 7/282 7 7/7 

 1/111 82 0/70 1/111 1107028 1/111 1383 2/01 1/111 317783 1/111 21 2/20 1/111 031282 1/111 1332 1/13211 جمع 

 



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

 246 

 

 (: سطح بندي خدماتي در آباديهاي هر ناحيه 1-72جدول )

تعداد كل  سطوح خدماتي  ناحيه

 روستا

 امتياز خدماتي

 سطح پنج  سطح چهار  سطح سه  ح دوسط سطح يك

 درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 2/13 30 1 1 1/23 21 8/01 31 8/12 10 2/12 8 ناحيه يك 

 1/7 170 7/1 1 0/11 13 1/8 17 7/17 23 0/73 110 ناحيه دو

 1/11 211 7/3 17 8/17 30 8/17 30 0/22 07 3/37 33 ناحيه سه 

 7/7 33  1 1/2 3 3/2 1 3/20 8 8/70 20 ناحيه چهار 

 3/17 211 7/3 17 2/17 30 7/38 23 3/27 77 1/11 21 ناحيه پنج 

 2/11 23 3/7 7 2/21 18 3/22 27 2/13 17 0/27 23 ناحيه شش 

 3/17 113 3/20 27 7/13 12 2/27 27 3/23 20 3/8 11 ناحيه هفت 

 3/17 22 1/1 1 3/23 7 1/71 11 3/22 7 1/1  ناحيه هشت 

 7/17 112 2/7 2 3/02 73 3/23 22 0/10 13 2/7 2 ناحيه نه 

 7/17 82 1/3 3 8/07 07 7/28 28 0/18 18 1/1 1 ناحيه ده 

 2/8 203 2/1 2 1/3 13 1/31 33 2/28 31 8/32 21 ناحيه يازده

 3/18 17 3/27 0 3/73 2 3/7 1 3/13 2   ناحيه دوازده

  1332  38  238  373  310  373 جمع 
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 (: ويژگيهاي محيط طبيعي ساختار فضايي استان اردبيل1-78جدول )

 ويژگيهاي محيط طبيعي

 ويژگيهاي اقليمي تيپ اراضي طبقات ارتفاعي مساحت ناحيه ناحيه

تعدادروزهاي  بارش درصد مساحت )هكتار( تيپ اراضي درصد مساحت)هكتار( ارتفاع)متر(

 نيخبندا

 8/83821 ناحيه يك

 متر 711كمتر از 

83821 111 

 1/21 1/18333 (1كوهپايه اي )

221-271 

37-71 

 روز 71كمتراز  8/0 0710 (2كوهستاني)

 30 7/78731 (3دشتي )

 2/128108 ناحيه دو

 متر 711كمتراز 

128108 111 

 72 30271 (1كوهپايه اي )

221-271 

37-71 

 روز 71كمتر از  33 03321 (2كوهستاني)

 7 7031 (3دشتي )

 177272 ناحيه سه

1271-11101 

1 
1817 2/1 

 21/12 31121 (1كوهپايه اي )

321-221 

37-71 

 37-111 38 131708 (2كوهستاني) 3/31 117270 1111-711

 روز 71كمتراز  21/2 0731 (3دشتي ) 1/22 07712 متر 711كمتر از 

 0/77302 چهار ناحيه

 2/1 778 (1كوهپايه اي ) 8/3 7/2132 1271-1111

311-221 

37-71 

 7/81 71727 (2كوهستاني) 1/1 73 1711-1271

 37-111 2/3 3880 (3دشتي ) 2/73 3/31832 1111-711

 2/32 7/21178 متر 711كمتر از 

 7/273332 ناحيه پنج

 37/21 71778 (1) كوهپايه اي 3/23 71127 1271-1111

371-311 

127-111 

1711-1271 7/28328 3/37 

 71-37 33 187177 (2كوهستاني ) 2/21 3/72782 1371-1711

2111-1371 2/17311 7 

 37-111 3/2 7373 (3دشتي ) 7/1 2/0178 2711-2111

1111-711 2/31380 7/12 

 2/138231 ناحيه شش

 2/1 1378 (1كوهپايه اي ) 8/1 3/1728 1271-1111

721-321 

127-111 

1711-1271 17822 0/8 171-127 

 171-137 2/88 132017 (2كوهستاني ) 2/12 8/22800 1371-1711

2111-1371 7/27727 2/10 221-137 

 1/1 83 (3دشتي ) 8/22 0/71280 2711-2111

3111-2711 7/37718 3/18 111-37 

 1/10 3/27332 3111بيشتر از 

 2/120382 ناحيه هفت

 8/33 82237 (1كوهپايه اي ) 77 7/72723 1271-1111

371-321 

127-111 

 2/17 18333 (2كوهستاني) 2/27 0/32773 1711-1271

1371-1711 7/0713 7/3 

 37-111 3/11 12227 (3دشتي ) 1 8/07 2111-1371

1111-711 2/12223 1/17 

 7/01172 ناحيه هشت

 1/7 2023 (1كوهپايه اي ) 3/11 2/0782 1711-1271

321-321 

127-111 

1371-1711 1/13372 0/30 171-127 

 2/82 33138 (2كوهستاني ) 7/31 12723 2111-1371

2711-2111 7/2331 2/21 111-37 

 1/1 007 (3دشتي ) 7/1 222 3111-2711

 7/103113 ناحيه نه

 7/00 73271 (1كوهپايه اي ) 2/23 127723 1711-1271

011-301 

127-111 

 127-171 3/2 11277 (2كوهستاني ) 8/11 1/13113 1371-1711

 37-111 1/03 73312 (3دشتي ) 3/1 0/333 2111-1371

 0/122210 ناحيه ده

 21/71 38722 (1پايه اي )كوه 2/12 2/20173 1711-1271

021-311 

127-111 

 127-171 81/22 33200 (2كوهستاني ) 2/77 31233 1371-1711

 171-137 22/8 11808 (3دشتي ) 0/22 0/22282 2111-1371

2711-211 3/3281 3 

 3/008170 ناحيه يازده

 12/7 22217 (1كوهپايه اي) 2 37228 1271-1111

02-301 

127-111 

1711-1271 2/72370 2/17 

1371-1711 3/21332 1/12 

 127-171 00/81 011720 (2كوهستاني ) 7/22 7/111721 2111-1371

2711-2111 112373 0/27 

3111-2711 3/23217 2/7 

 171-137 02/3 17717 (3دشتي ) 3/3 3/10718 1111-711

 2/1 2/1121 3111بيشتر از 

 8/13031 ناحيه دوازده

 32/8 1737 (1كوهپايه اي ) 1/1 0/123 1371-1711

001-321 

171-127 

 171-137 27/77 11038 (2كوهستاني ) 7/71 7/11322 2111-1371

 37/20 0317 (3دشتي ) 0/33 8/7720 2711-211
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 ضايي استان اردبيل(: ويژگيهاي محيط طبيعي ساختار ف1-78ادامه جدول )

 ويژكيهاي محيط طبيعي 

منابع آب )بهره برداري از  ناحيه

 طريق چاه(

منابع آب )بهره برداري از 

 طريق رودخانه و چشمه(

هاي منابع آب )بهره برداري از طريق شبكه

 مدرن(

منابع آب )بهره برداري از طريق 

 هاي مدرن(شبكه

 كاربري اراضي 

تعداد  مساحت 

 )حلقه(

ت اراضي تحت آبخور نسب

 به كل وسعت ناحيه

نسبت اراضي تحت پوشش  نام شبكه

 شبكه به كل وسعت ناحيه 

نسبت اراضي تحت پوشش  نام شبكه 

 شبكه به كل وسعت ناحيه 

 درصد  مساحت  نوع كاربري

 17/1 خداآفرين 27/88 مغان - - - ناحيه يك

 3/2 3323 (1زراعي و باغي ديم)

 3/1 1233 (2) جنگلي –مرتعي 

 0/81 20817 (3وباغي آبي)زراعي

 - - - - - ناحيه دو

 3/71 خداآفرين
 7/72 22712 (1زراعي و باغي ديم)

 8/27 33031 (2جنگلي ) –مرتعي 

 7/17 عمارت
 7/7 3171 (3وباغي آبي)زراعي

 - - 7/1 - - ناحيه سه

 11/1 خداآفرين
 3/21 130333 (1و باغي ديم)زراعي 

 2/13 22073 (2جنگلي ) –مرتعي 

 13/2 عمارت
 7/1 2032 (3وباغي آبي)زراعي

 3/2 عمارت - - 7/7 - - ناحيه چهار

 2/2 1233 (1زراعي و باغي ديم)

 2/81 71711 (2جنگلي ) –مرتعي 

 7/7 3710 (3وباغي آبي)زراعي

 1/1 سبالن - - 1/1 - - ناحيه پنج

 1/21 73702 (1زراعي و باغي ديم)

 3/33 187823 (2جنگلي ) –مرتعي 

 1/1 2208 (3وباغي آبي)زراعي

 - - 1/7 - - ناحيه شش

 سبالن

 
1/1 

 3/17 31113 (1زراعي و باغي ديم)

 2/32 101710 (2جنگلي ) –مرتعي 

 1/1 مچييا
 1/7 8170 (3وباغي آبي)زراعي

 - -  720 1/23 ناحيه هفت

 0/11 سبالن
 7/71 37733 (1زراعي و باغي ديم)

 7/17 21337 (2جنگلي ) –مرتعي 

 2/3 احمدبيگلو
 2/22 22027 (3وباغي آبي)زراعي

 - - - - 1/1 - - ناحيه هشت

 7/0 1221 (1ديم)زراعي و باغي 

 0/80 33210 (2جنگلي ) –مرتعي 

 1/1 022 (3وباغي آبي)زراعي

 2/17 يامچي 1/1 قوري چاي  2327 31/70 ناحيه نه

 7/23 38270 (1زراعي و باغي ديم)

 2/3 11213 (2جنگلي ) –مرتعي 

 3/70 82701 (3وباغي آبي)زراعي

 2/1 يامچي 0/1 قوري چاي 3/2 - - ناحيه ده

 1/23 117871 (1زراعي و باغي ديم)

 1/7 3307 (2جنگلي ) –مرتعي 

 1/11 10112 (3وباغي آبي)زراعي

 3/1 گيوي - - 7/2 - - ناحيه يازده

 8/8 00027 (1زراعي و باغي ديم)

 7/23 382233 (2جنگلي ) –مرتعي 

 7/2 11381 (3غي آبي)وبازراعي

ناحيه 

 دوازده
- - 8/2 - - - - 

 8/7 1121 (1زراعي و باغي ديم)

 1/33 13018 (2جنگلي ) –مرتعي 

 2/13 2881 (3وباغي آبي)زراعي

 

 

 
 

 

 


