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

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعات طرح آمايش استان اردبيل

 

 

 جلد دوم :

برنامه ريزي و سياست گذاري و 

 ساختار مديريت آمايش استان

 ریاست جمهوری 
 سازمان ربانهم و بودهج کشور

ان اردبیلتسازمان مدرییت و ربانهم رزیی اس   
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 بسمه تعالي

 
گزارش هاي مطالعات آمايش استان اردبيل در دو جلد، شامل جلدد  مجموعه 

ارائده شدد و و جلدد دو :  گزارش مجلد 32)كه در  اول: تحليل وضعيت و ساختار

برنامه ريزي و سياست گذاري و ساختار مديريت آمايش استان )گزارش پيش رو، 

 ارائه شد  است. 

هاي مشاور، نظدرات ارائده شدد  ا   سند پيش رو، در چارچوب مجموعه بررسي

طرف دستگاههاي اجرايي و مصدوبات كدار گدرو  هداي ت صصدي و جمد  بنددي 

نمودها و پيشنهادات كارشناسان منت د  اسدتان )كده در بالد  برنامده طو دان ره

يندد مطالعدات نظدرات ارائده شدد  ا  آ كري ارائه شد و تدوين شد  است. در  ر

 طرف مركز ملي آمايش نيز لحاظ شد  است. 

  هرست مجموعه گزارش هاي مطالعات آمايش استان بشرح ذيل است. 
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 عات آمايش استان اردبیلفهرست گزارش اهی طرح مطال 
  جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار 

 صل اول: تحليل وضعيت استان  

 ب ش اول: تحليل وضعيت مناب  طبيعي و محيط  يست  -
 : هواشناسي1پيوست  

 :  مين شناسي3پيوست  

 : ار يابي مناب  اراضي2پيوست  

 : پوشش گياهي4پيوست  

 : مناب  آب سطحي و  ير ميني5پيوست  

 دو  : تحليل اجتماعي و  رهنگي ب ش -
 بسمت اول: تحوالت جمعيتي در سه دهه گذشته 

 بسمت دو : تحليل نظا  شهري استان 

 بسمت سو : تحليل نظا  روستانشيني و عشايري استان 

  رهنگي و  سرمايه اجتماعي استان: تحليل وضعيت و پنجم  بسمت چهار  

 ب ش سو : تحليل ابتصادي  -

 ويژگي هاي ابتصادي جمعيت بسمت اول: تحليل 

  بسمت دو : تحليل  مينه هاي  عاليت ابتصادي برحس  ب ش هاي اصلي 
 : صنعت و معدن1پيوست     

 : ساختار كشاور ي 3پيوست     

  : خدمات2پيوست     
 بسمت سو  : تحليل ويژگيهاي  يربنايي     

 بسمت چهار : تحليل عرصه هاي  عاليت ابتصادي     
 : ابتصاد شهري 1ت پيوس    

 5بسمت پنجم: تحدددليل ابتصاد كالن استان و جايددددگا  آن درسدطم ملدي در 

 سال گذشته 

 صل دو  : تحليل ساختار  ضايي موجود  

 :  توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتگا  ها صل سو 

  امنيتي در آمايش استان – صل چهار  : مالحظات د اعي 

  و نتيجه گيري ا  مطالعات صل پنجم : جم  بندي  

 

 گذاري و ساختار مديريت آمايش استانجلد دو  : برنامه ريزي و سياست
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 چارچوب مطالعات آمايش استان

 

 تحليل وضعيت و ساختار استان

ي و وضعيت مناب  طبيع

 محيط  يست

وضعيت اجتماعي و 

  رهنگي

 وضعيت ابتصادي 

 –مالحظات د اعي 

تانامنيتي در آمايش اس  

يي تحليل ساختار  ضا

 موجود استان

لي توصيف و تحليل پيوندهاي اص

هابين سكونتگا   

ريجم  بندي و نتيجه گي  

ا و تحليل نقاط بوت و ضعف ،  رصت ه

 (SWOT)  تهديدات

اي بررسي اسناد باالدستي و برنامه ه

 آمايش ملي

آمايش استانسند   

 برنامه ريزي و سياست گذاري

ضايي تش يص و  تفكيك نواحي همگن توسعه    پيش بيني و آيند  نگري 
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 فهرست مطالب

 صفحه                                   عنوان                                                                        

 

 1             مقدمه 

 3          نواحي همگن برنامه ريزي :1

 3       : معيارهاي انتخاب نواحي همگن فضايي 1-1 

 7       : ناحيه يك )دشت مغان (1-1-1  

 9        : ناحيه دو )جعفرآباد (2-1-1  

 11        : ناحيه سه )خروسلو(3-1-1  

 12        دره رود(: ناحيه چهار )4-1-1  

 12        : ناحيه پنج )صلوات (5-1-1  

 13        : ناحيه شش )سبالن(6-1-1  

 14       : ناحيه هفت )مشگين شهر(7-1-1  

 17      فندقلو( –: ناحيه هشت )عنبران 8-1-1  

 17        : ناحيه نه )اردبيل (9-1-1  

 19       سرعين ( –احيه ده )نير ن :11-1-1  

 21        : ناحيه يازده )گيوي(11-1-1  

 22        : ناحيه دوازده )خلخال(12-1-1  

 31 آمايشي با منطقه بندي طرح  كالبدي منطقه اي –: تطبيق نواحي همگن فضايي 2-1 

 35          : پيش بيني و آينده نگري 2

 35        : پيش بيني تحوالت جمعيتي 1-2 

 36       : روش هاي پيش بيني جمعيت 1-1-2  

 : پيش بيني جمعيت بر پايه نرخ رشد مطلق جمعيت دردهه 2-1-2  

   85-75          37 

 39   : پيش بيني جمعيت برپايه نرخ رشد مطلق جمعيت 3-1-2  

 44  : پيش بيني جمعيت استان اردبيل براساس شاخص هاي جمعيتي4-1-2  

 : پيش بيني جمعيت براساس امكانات و قابليت هاي بالقوه و بالفعل5-1-2  

 76   منطقه و برنامه هاي مديريت آمايش سرزمين                                
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 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 82         : پيش بيني اشتغال 2-2 

 93         : برنامه ريزي و سياستگذاري 3

 93      : راهبردهاي توسعه )آمايش ( استان1-3 

 93   : راهبردهاي كالن براساس سند ملي آمايش 1-1-3  

 95  : راهبردهاي توسعه استان به تفكيك نواحي همگن فضايي2-1-3  

 97  ضعف ، فرصت ها و تهديدهانقاط قوت ، : 1-2-1-3   

 115   : راهبردهاي توسعه استان در سطح خرد2-2-1-3   

 168       : سازمان فضايي مطلوب براي توسعه استان4

 169      دهاي توسعه نظام سكونتگاهي : راهبر1-4 

 161        : نظام شهري 1-1-4  

 172     : نظامدهي به اندازه شهرها1-1-1-4   

 174   : حوزه نفوذ و سطح بندي كاركرد شهرها 2-1-1-4   

 176     : الگوي مناسب نظام شهري3-1-1-4   

 181        : نظام روستايي 2-1-4  

 85       : راهبردهاي توسعه شبكه راهها2-4 

 191    : اولويت بندي راهبردي آمايش به تفكيك نواحي همگن فضايي5

 191     ه يك )دشت مغان(: اولويت هاي راهبردي ناحي1-5 

 192     : اولويت هاي راهبردي ناحيه دو ) جعفرآباد(2-5 

 192     : اولويت هاي راهبردي ناحيه سه ) خروسلو(3-5 

 193     : اولويت هاي راهبردي ناحيه چهار ) دره رود(4-5 

 194     هبردي ناحيه پنج ) صلوات(: اولويت هاي را5-5 

 194     سبالن(هبردي ناحيه شش): اولويت هاي را6-5 

 195    : اولويت هاي راهبردي ناحيه هفت )مشگين شهر(7-5 

 196    فندقلو( -: اولويت هاي راهبردي ناحيه هشت ) عنبران8-5 

 197      : اولويت هاي راهبردي ناحيه نه )اردبيل(9-5 

 198    سرعين( -: اولويت هاي راهبردي ناحيه ده )نير11-5 

 199     : اولويت هاي راهبردي ناحيه يازده ) گيوي(11-5 

  211     : اولويت هاي راهبردي ناحيه دوازده )خلخال(12-5 
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 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 212        : ساختار مديريت آمايش استان6

 212        : اركان مديريت آمايش 1-6 

 212       : تركيب و وظايف اركان آمايش 2-6 

 212     : رئيس يا رئيس شوراي آمايش 1-2-6  

 213      : شوراي عالي آمايش استان2-2-6  

 214      : شوراي مشورتي آمايش استان3-2-6  

215       : دبيرخانه آمايش استان4-2-6  
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 جداولفهرست 

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 (: جمع بندي ويژگيهاي استان اردبيل از نظر ساختار محيط طبيعي براساس 1-1)جدول 

 23          گانهنواحي دوازده                 

 اقتصادي براساس  –نظر ساختار اجتماعي  ويژگيهاي استان اردبيل از(: 1-2دول)ج

 27          گانهنواحي دوازده                 

 41  (: پيش بيني جمعيت استان اردبيل به تفكيك نقاط شهري و روستايي 2-1جدول)

 41    (: پيش بيني جمعيت استان اردبيل به تفكيك شهرستان 2-2جدول)

 (: پيش بيني جمعيت ساكن در نقاط شهري استان اردبيل به تفكيك 2-3دول)ج

 42           شهرستان                 

 (: پيش بيني جمعيت ساكن در نقاط روستايي استان اردبيل به تفكيك 2-4جدول)

 43           شهرستان               

 46   در استان اردبيل (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني2-5جدول)

 47   (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري2-6جدول)

 48   (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي 2-7جدول)

 49      (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني 2-8جدول)

 51   ني در نقاط شهري(: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي س2-9جدول)

 51   (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي2-11جدول)

 52  (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در شهرستان پارس آباد2-11جدول)

 (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري 2-12جدول)

 53         بادشهرستان پارس آ                 

 (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي2-13جدول)

 54         شهرستان پارس آباد                 

 55  (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در شهرستان بيله سوار2-14جدول)
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 صفحه                                                       عنوان                                                    

 

 (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري 2-15جدول)

 56         شهرستان بيله سوار                 

 (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي2-16جدول)

 57         ن بيله سوار شهرستا                 

 58  (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در شهرستان خلخال2-17جدول)

 (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري 2-18جدول)

 59          شهرستان خلخال                 

 ستايي(: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط رو2-19جدول)

 61          شهرستان خلخال                 

 61 (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در شهرستان مشگين شهر2-21جدول)

 (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري 2-21جدول)

 62         شهرستان مشگين شهر                 

 به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي(: پيش بيني جمعيت 2-22جدول)

 63         شهرستان مشگين شهر                 

 64  (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در شهرستان گرمي2-23جدول)

 (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري 2-24جدول)

 65          شهرستان گرمي                 

 (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي2-25دول)ج

 66          شهرستان گرمي                 

 67   (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در شهرستان كوثر2-26جدول)

 (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري 2-27جدول)

 68          ستان كوثرشهر                 

 (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي2-28جدول)

 69          شهرستان كوثر                 

 71   (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در شهرستان نمين2-29جدول)
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 صفحه                                                      عنوان                                                     

 

 (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري 2-31جدول)

 71          شهرستان نمين                 

  (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي2-31جدول)

 72          ينشهرستان نم                 

 73   (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در شهرستان نير2-32جدول)

 (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري 2-33جدول)

 74          شهرستان نير                 

 (: پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي2-34جدول)

 75          شهرستان نير                 

 81  (: پيش بيني جمعيت استان اردبيل به تفكيك نقاط شهري و روستايي2-35جدول)

 81    (: پيش بيني جمعيت استان اردبيل به تفكيك شهرستان 2-36جدول)

 (: پيش بيني جمعيت ساكن در نقاط شهري استان اردبيل به تفكيك 2-37جدول)

 81           شهرستان                 

 (: پيش بيني جمعيت ساكن در نقاط روستايي استان اردبيل به تفكيك2-38جدول)

 81           شهرستان                 

 (: پيش بيني جمعيت فعال و نرخ فعاليت در استان اردبيل طي مقاطع2-39جدول)

 84  ت در وضع آتي براساس توسعه امكانات و خدما 1415و  1395                 

 (: پيش بيني جمعيت فعال و نرخ فعاليت در شهرستان اردبيل طي مقاطع2-41جدول)

 84  براساس توسعه امكانات و خدمات در وضع آتي  1415و  1395                 

 (: پيش بيني جمعيت فعال و نرخ فعاليت در شهرستان بيله سوار طي مقاطع2-41جدول)

 84  امكانات و خدمات در وضع آتي  براساس توسعه 1415و  1395                 

 (: پيش بيني جمعيت فعال و نرخ فعاليت در شهرستان پارس آباد طي مقاطع2-42جدول)

 85  مات در وضع آتي براساس توسعه امكانات و خد 1415و  1395                 

 رستان خلخال طي مقاطع(: پيش بيني جمعيت فعال و نرخ فعاليت در شه2-43جدول)

 85  براساس توسعه امكانات و خدمات در وضع آتي  1415و  1395                 
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 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 يت در شهرستان كوثر طي مقاطع(: پيش بيني جمعيت فعال و نرخ فعال2-44جدول)

 85  براساس توسعه امكانات و خدمات در وضع آتي  1415و  1395                 

 (: پيش بيني جمعيت فعال و نرخ فعاليت در شهرستان گرمي طي مقاطع2-45جدول)

 86  براساس توسعه امكانات و خدمات در وضع آتي  1415و  1395                 

 : پيش بيني جمعيت فعال و نرخ فعاليت در شهرستان مشگين شهر طي مقاطع(2-46جدول)

 86  براساس توسعه امكانات و خدمات در وضع آتي  1415و  1395                 

 (: پيش بيني جمعيت فعال و نرخ فعاليت در شهرستان نمين طي مقاطع2-47جدول)

 86  ات و خدمات در وضع آتي براساس توسعه امكان 1415و  1395                 

 (: پيش بيني جمعيت فعال و نرخ فعاليت در شهرستان نير طي مقاطع2-48جدول)

 86  براساس توسعه امكانات و خدمات در وضع آتي  1415و  1395                 

 1415و  1395(: پيش بيني جمعيت شاغل دراستان اردبيل طي مقاطع 2-49جدول)

 براساس نرخ فعاليت و نرخ بيكاري )با توجه به توسعه امكانات و                   

 88           خدمات (                  

 1415و  1395(: پيش بيني جمعيت شاغل در شهرستان اردبيل طي مقاطع 2-51جدول)

 براساس نرخ فعاليت و نرخ بيكاري )با توجه به توسعه امكانات و                   

 88           خدمات (                  

 1415و  1395(: پيش بيني جمعيت شاغل درشهرستان بيله سوار طي مقاطع 2-51جدول)

 براساس نرخ فعاليت و نرخ بيكاري )با توجه به توسعه امكانات و                   

 88           خدمات (                  

 1395شهرستان پارس آباد طي مقاطع (: پيش بيني جمعيت شاغل در 2-52جدول)

 براساس نرخ فعاليت و نرخ بيكاري )با توجه به توسعه1415و                   

 89         امكانات و  خدمات (                  

 1395(: پيش بيني جمعيت شاغل در شهرستان خلخال طي مقاطع 2-53جدول)

 ت و نرخ بيكاري )با توجه به توسعهبراساس نرخ فعالي1415و                   

 89         امكانات و  خدمات (                  
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 صفحه                        عنوان                                                                                   

 1395(: پيش بيني جمعيت شاغل در شهرستان كوثر طي مقاطع 2-54جدول)

 براساس نرخ فعاليت و نرخ بيكاري )با توجه به توسعه1415و                   

 89         امكانات و  خدمات (                  

 1395(: پيش بيني جمعيت شاغل در شهرستان گرمي طي مقاطع 2-55جدول)

 وسعهبراساس نرخ فعاليت و نرخ بيكاري )با توجه به ت1415و                   

 91         امكانات و  خدمات (                  

 1395(: پيش بيني جمعيت شاغل در شهرستان مشگين شهر طي مقاطع 2-56جدول)
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 مقدمه 
 

 

 

 

 

نظيم رابطه بين انسان، فضا و فعاليت هاي انسان در فضاا، باه برنامه آمايش سرزمين به ت 

امكانات براي بهبود وضاعيت ماادي و معناوي اجتماا ،  مجموعهمنظور بهره برداري منطقي، از 

براساس ارزشهاي اعتقادي،  سوابق فرهنگي و با ابزار علم و تجربه درطاول زماان ماي پاردازد  

ف آماايش سارزمين در اساتان اردبيال در گاام اول مهمترين اقدامات الزم جهت نيل به اهادا

بررسي سيماي وضع موجود استان )شناخت(، گام دوم ؛ تجزيه و تحليل ، جمع بندي و شناساايي 

 نقاط قوت ، و ضعف ، فرصتها و تهديدها و در گام سوم؛ ارايه چشم انداز آتي استان است  

 است:در گام اول و دوم گزارش هايي به شرح زير تدوين شده  

 جلد اول : تحليل وضعيت و ساختار

 تحليل وضعيت استان صل اول:

 ب ش اول: تحليل وضعيت مناب  طبيعي و محيط  يست 

 : هواشناسي1پيوست  

 : زمين شناسي2پيوست  

 : ارزيابي منابع اراضي3پيوست  

 : پوشش گياهي4پيوست  

 : منابع آب سطحي و زيرزميني5پيوست  

 ي و  رهنگيب ش دو : تحليل اجتماع

 قسمت اول: تحوالت جمعيتي در سه دهه گذشته 

 قسمت دوم: تحليل نظام شهري استان 

 قسمت سوم : تحليل نظام روستانشيني و عشايري استان 

 فرهنگي  –قسمت چهارم: تحليل وضعيت اجتماعي  

 ب ش سو : تحليل ابتصادي

 تحليل ويژگي هاي اقتصادي جمعيتيقسمت اول: 

 يل زمينه هاي فعاليت اقتصادي برحسب بخش هاي اصليقسمت دوم: تحل 
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 : صنعت و معدن1پيوست   

 : ساختار كشاورزي2پيوست   

 : خدمات3پيوست   

 قسمت چهارم: تحليل  عرصه هاي فعاليت اقتصادي 

 اقتصاد شهري :1پيوست   

 سال گذشته  5قسمت پنجم : تحليل اقتصاد كالن استان و جايگاه آن در سطح ملي در  

 تحليل ساختار  ضايي موجود صل دو  :

  صل سو  : توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهها

 امنيتي در آمايش استان – صل چهار : مالحظات د اعي 

  صل پنجم: جم  بندي و نتيجه گيري ا  مطالعات 

 

نتايج حاصل از بررسي هاي فوق حاكي از عادم يكااارچگي و همگناي فضاايي در اساتان  

اردبيل است  گستردگي اراضي دشتي به همراه ويژگي هاي آب و هوايي نسبتاً متعادل و مناسب 

ناحيه منحصر به فرد كشاورزي دشت مغان را شكل داده است كاه عاالوه بار  ،در شمال استان

زي راي، از اهميت ويژه ملي برخوردار بوده و يكي از مهمتارين قطاب هااي كشااواهميت منطقه

ن در حالي است كه گستردگي اراضي كوهستاني در شرق و جنوب استان عالوه بر ايران است  اي

، ارايه امكانات و خدمات و بهره برداريهاي مناسب رقم زده است اينكه شرايط دشوار محيطي را 

در  از قابليت ها و پتانسيل هاي محيطي و فعاليت انساني را نيز با مشاكالتي مواجاه ماي نماياد 

حي از قابليت هاي منحصر به فاردي در زميناه اكوتوريسام و طبيعات گاردي، حالي كه اين نوا

 درماني و    برخوردارند توريسم 
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 : نواحي همگن برنامه ريزي1
 

 

 

 

 

با توجه به گستردگي طولي و وسعت استان اردبيال، هار بخاش از اساتان داراي ويژگاي  

ناحيه  12رسي هاي وضع موجود اي است  به طوري كه نتايج حاصل از برمنحصر به فرد و ويژه

همگن فضايي را پيش روي قرار داده است  اين نواحي از نظر ويژگيهاي محايط طبيعاي، محايط 

اقتصادي و فرهنگي ، ارتباطات و پيوندهاي موجاود مياان سااكنين هار ناحياه داراي  -اجتماعي

 هايي با يكديگر هستند ويژگي هاي مشابه در داخل ناحيه و تفاوت

 ي انتخاب نواحي همگن فضايي در استان اردبيل به شرح زير است معيارها 

 

 : معيارهاي انتخاب نواحي همگن فضايي 1-1

 

به منظور ناحيه بندي اساتان اردبيال و جداساازي واحادهاي نسابتاً همگان كاه قابليات 

 معيارهاي كلي زير در نظر گرفته شده است: ،ريزي را دارا باشندبرنامه

 

 طي)الف(: مشخصات محي

 برداري كنوني از اراضي ) ب (: مشخصات بهره

) ج (: بررسي طرحهاي توسعه پيشنهادي توسط دستگاههاي مختلاف اجراياي، تجزياه و تحليال 

داراي نقش تعيين كننده  اجتماعي و اقتصاديي كه در حيات يبرنامه ها و تفكيك برنامه ها

 هستند 

 معيشت مناطق مختلف استانو شيوه  اجتماعي و اقتصاديد (: بررسي شرايط  )

 جمعيتي نقاط ) ها (: بررسي ساختار سكونت و وضعيت استقرار

 ) و  (: امكانات زيرساختي و زيربنايي

  ه استپارامترهاي زير مدنظر قرار گرفت ،در ارتباط با مشخصات محيطي
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 : ارتفاع ا  سطم دريا1

گياهي، نو  نباتاتي كه امكان كشت اين پارامتر به دليل تاثيرگذاري بر اقليم ناحيه، پوشش  

 آنان در منطقه وجود دارد، و تاثير بر محيط زيست انساني مدنظر قرار گرفته است 

 

  : ابليم منطقه 3

ناو  نباتاات اين پارامتر همانند ارتفا  از سطح دريا، داراي تاثير قاطعي بر پوشش گياهي ، 

 ساني است زراعي و باغي منطقه و بوجود آوردن شرايط زيست ان

 

 : توپوگرا ي و  يزيوگرا ي2

كوهااياه اي ،  شكل توپوگرافيك و فيزيوگرافيك اراضي باعث تفكيك اراضاي كوهساتاني، 

ايجاد بسترهاي متفااوتي باراي اساتقرار فعاليتهااي  بدشتي از يكديگر مي گردد   كه خود موج

 توليدي و درنتيجه ايجاد كانونهاي جمعيتي مي گردد 

هستاني و كوهاايه اي با توجه به وضعيت شيب اراضي و ارتفا  آنان قابليات در اراضي كو 

مشخصات دشت هاا كاه شاامل دشات هااي  تفكيك از يكديگر را دارند  در اراضي دشتي نيز،

آبرفتي رودخانه اي و دشت هاي سيالبي و دشت هاي پست مي باشد  باا توجاه باه ويژگيهااي 

گردند  و به همين جهات قابليات تفكياك از يكاديگر را  آنان، كاربريهاي متفاوتي را موجب مي

 دارند 

به منظور شناخت بهتر از محدوده مطالعاتي، با استفاده از مطالعاات انجاام شاده ، دساته  

 بندي زير انجام شده است:

كوهها و تاه ها -

تراسهاي فوقاني -

واريزه ها و آبرفت هاي بادبزني شكل -

دشت هاي آبرفتي رودخانه اي -

سيل گير و اراضي پست  دشت هاي -

 

 :  مين شناسي محدود  4

مشخصات زمين شناسي محدوده باه دليال تااثير آن در ايجااد اشاكال ژئومرفولاوژي و  

 پيدايش خاك داراي تاثير است 
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 : وضعيت مناب  آب سطحي و  ير ميني 5

يجااد اين پارامتر داراي تاثير مستقيم در بوجود آوردن فعاليات هااي زراعاي و بااغي و ا 

ابتدا استان به واحادهاي نسابتاً كانونهاي جمعيتي است   با توجه به مجموعه مشخصات محيطي،

 است  اشاره شدهتفكيك گرديد كه حاصل تلفيق عوامل  يهمگن محيط

دشت هاي كم ارتفا  و گرم آبرفتي شمال استان، از دشت هاي نسبتاً مرتفع به طور مثال ، 

و يا تراسهاي فوقاني كه داراي پستي و بلندي كمتاري  ك مي گردندبا اقليم سرد از يكديگر تفكي

از اراضي كوهها و تاه ها هستند و داراي پتانسيل كشت ديم هستند از اراضي كوهها و تاه ها كه 

 داراي پتانسيل كاربري جنگلي و مرتعي هستند از يكديگر تفكيك مي گردند 

اً ماي توانناد باه عناوان جايگااه دشت هاي بدون منبع آب ساطحي و زيرزميناي ، صارف 

 پتانسيل كشت آبي را ندارند   و هاي  دامداري و زراعت ديم مورد استفاده قرار گيرندفعاليت

دليل ايجاد پتانسايل هااي مختلاف باراي فعاليات هااي ه بدين ترتيب شرايط محيطي ب 

ر ناحيه بنادي مختلف و ايجاد بسترهاي مختلف براي سكونت و زيست ، به عنوان اولين عامل د

 مورد استفاده قرار گرفتند 

 

 ) ب و: مش صات بهر  برداري كنوني ا  اراضي

ويژگيهاي محيطي از يكسو و دخالت انساان در طبيعات و تغييار طبيعات در اساتفاده از  

سيماي بهره برداري كنوني از اراضي را شاكل تكنولوژي جهت سازگاري با محيط از سوي ديگر ،

 مي دهد 

از منابع جنگلي، مرتعي و يا مبادرت به فعاليت هاي كشاورزي  و صانعتي باعاث استفاده  

 مي گردد كه سيماي بهره برداري از عرصه هاي مختلف سرزمين، متفاوت باشد 

به منظور تعيين تاثير اين عامل نقشه كاربري اراضي تعيين گرديد كه براساس آن عرصه  

 سرزمين به كاربريهاي زير تفكيك گرديد:

اضي جنگليار -

مرتعياراضي  -

اراضي داراي برون زد سنگي بدون پوشش گياهي -

اراضي داراي كاربري زراعي ديم -

اراضي داراي كاربري زراعي آبي -

اراضي تحت اشغال مناطق مسكوني -

اراضي تحت اشغال نواحي صنعتي -

اراضي باير بدون پوشش گياهي -
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اراضي تحت اشغال درياچه ها و بركه ها -

بسترهاي سنگالخي رودخانه اي  اراضي تحت اشغال -

در اراضي تحت اشغال اراضي زراعي آبي ، به دليل تفاوت در نو  منبع آب، اراضي داراي 

 آب زيرزميني و  سطحي از يكديگر تفكيك گرديدند منابع

 ،در اراضي تحت اشغال اراضي زراعي آبي كه از منبع آب ساطحي مشاروب ماي گردناد

 ه هاي سنتي آبياري تفكيك گرديدند شبكه هاي مدرن آبياري از شبك

وري و رانادمان شبكه هاي مدرن آبياري به دليل تاثيرات آن در ارتقاء تكنولوژي ، بهاره

و ايجاد مناسبات نوين در نظام بهره برداري از منابع و عوامل توليد از شبكه آبياري سنتي  توليد

 تفكيك گرديدند 

 

 ) ج و: بررسي طرحهاي توسعه پيشنهادي 

تواند شرايط كنوني سرزمين را مدنظر قرار دهد  زيارا ناحياه ناحيه بندي استان صرفاً نمي 

و الجرم ماي باياد شارايط  شده استبندي به منظور برنامه ريزي براي آمايش سرزمين انجام 

 آتي را نيز مدنظر قرار دهد  

ه توساط مجموعه طرحهاا و پاروژه هااي تادوين شادبه منظور ترسيم شرايط آتي استان، 

دستگاههاي اجرايي مدنظر قرار گرفت  از مجموعه طرحها و پروژه هاا ، آن دساته از طرحهاا و 

پروژه هايي كه داراي تاثيرات گسترده اي بر عرصه هستند كه عمدتاً شامل ايجااد شابكه هااي 

آبياري مي باشند مشخص گرديد  اين طرحها پهنه هاي وسيعي از سرزمين را تحت تااثير قارار 

نقاش تااثير گاذاري را  ،و در روند فعاليت هاي توليدي، نحوه استقرار آباديها و سكونتگاهها داده

 دارند 

 

 اجتماعي و شيو  معيشت –د و: شرايط ابتصادي )

با شكل گيري توليد در عرصه محيطي، مناسبات اقتصاادي و اجتمااعي و شايوه معيشات  

رداري از دام رماه گاردان و ياا شايوه تكوين مي يابد  شيوه معيشت عشايري متكي بر بهاره با

معيشت متكي بر زراعت و باغداري متكي بر استفاده از منابع آب يا شيوه بهره برداري از اراضي 

ي بازتاب توليد متكي بر محيط بوده و از سويي ديگر يديم و يا شيوه هاي توليدي صنعتي ، از سو

رهنگاي پيادايش و تكاوين ماي ياباد  تحت تاثير عوامل ديگري از جمله مناسبات قومي و ياا ف

و  بهرحال مناسبات اقتصادي و اجتماعي و شيوه معيشت صرفاً بازتاب ساده عامل محيطي نباوده

 داراي تعامل متقابل با آن مي باشد 
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به همين دليل، اين عامل نيز در تدوين ناحيه بندي تاثير گذار بوده و در جداسازي نواحي  

 دخيل گرديده است 

 

 ساختار سكونت و وضعيت نقاط استقرار جمعيتي) هد و: 

ساختار فضايي استان و ساختار سكونت شهري و روستايي به دليل داشتن ساهم عماده در  

برنامه ريزي و آمايش سرزمين در ناحيه بندي استان دخيال باوده اسات  لاذا پاس از ترسايم 

ه و مادنظر قارار گرفتاه سيماي استقرار جمعيتي اين عامل نيز در ناحيه بندي دخالت داده شاد

 است 

 

 ) و و: امكانات  يرساختي و  يربنايي 

كه پيوند دهناده  و مواصالتي يزيرساخت هاي توليدي و زيربنايي، زيرساخت هاي ارتباط 

مناطق سكونتگاهي با يكديگر بوده و زمينه هاي توليد و امكان توسعه را فاراهم ماي ساازند باه 

به همين دليل در ناحيه بنادي اساتان ماورد  هستند موثر  الجرم درجداسازي نواحي از يكديگر

 استفاده واقع شده اند 

 

   و: ناحيه بندي نهايي)

ناحيه بندي نهايي حاصل تلفيق مكانيكي عناصر فوق و رويهام گاذاري سااده الياه هااي  

 اطالعاتي نيست، بلكه مي بايد حاصل تركيب پيچيده و خردمندانه مجموعه عناصر فوق باشد 

وسيعي را پوشش دهند  زيارا در طارح آماايش  نسبتاًواحي تفكيك شده مي بايد نواحي ن 

نمي توان براي نواحي كوچك برنامه ريزي نمود  از اين رو پس از شكل گيري نواحي، باا ادغاام 

نواحي كوچك نواحي بزرگي انتخاب گرديد كه ضمن داشتن ويژگيهاي نسابتاً مشاابه از قابليات 

 ش نيز برخودار باشند برنامه ريزي آماي

 عمده ترين ويژگيهاي نواحي همگن فضايي استان اردبيل به شرح زير است  

 

 دشت مغان(: ناحيه يك )1-1-1

 

از نظار  واقاع شاده و كيلومترمرباع در شامال اساتان 21/939اين ناحيه باا وساعت  

ل شاده اسات  سياسي بخش هايي از شهرستان پارس آباد و بيله سوار را شام -تقسيمات اداري

در ناحيه اي كم ارتفا  و كم شيب باه ناام  بررسي ويژگيهاي محيطي ناحيه يك نشان مي دهد، 

 دشت مغان واقع شده است  
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 74متر اسات  از نظار خصوصايات اراضاي بايش از  511ارتفا  در اين ناحيه كمتر از 

از ارتفا  كمتر از  كه مي شود درصد اين ناحيه دشتي بوده و بقيه مساحت آن شامل تاه ماهورها

متر برخوردارند   موقعيت مناسب محيطي اين ناحيه شرايط مناسب آب و هوايي را نيز به  511

 درجه سانتي گراد است  8دنبال داشته است  متوسط درجه حرارت ساليانه در اين ناحيه 

ارش نياز اااااروز باوده و متوساط ب 51تعداد روزهاي يخبندان در اين ناحيه كمتر از 

ميلي متر است  جريان رودخانه ارس از اين ناحيه به همراه شارايط مناساب خااك،  281-261

در اين ناحيه فراهم ساخته اسات  احاداث را  توپوگرافي و پارامترهاي دمايي فعاليت هاي زراعي

سد ميل مغان و شبكه آبياري مغان تامين آب زراعي را در اين ناحيه فراهم نموده است  وجاود 

مغان ، كشاورزي اين ناحيه مدرن آبياري به همراه كشت و صنعت هاي مغان و پارسشبكه هاي 

را به كشاورزي پيشرفته و مدرن بدل ساخته است  توليدات حاصل از فعاليت كشاورزي در اين 

 گردد ناحيه به سراسر استان و خارج استان حمل و صادر مي

 74ونتگاه شاهري و روساتايي )سك 77بررسي سازمان فضايي اين ناحيه نشان مي دهد، 

روستا و شهرهاي پارس آباد، بيله سوار و اصالندوز( در ايان ناحياه اساتقرار يافتاه اناد در ايان 

درصد از كل جمعيت اساتان اساتقرار  14نفر جمعيت معادل  161351سكونتگاه ها در مجمو  

درصد ساكن نقاط  6/62نفر معادل   111417يافته اند  از مجمو  جمعيت ساكن در اين ناحيه 

 درصد ساكن نقاط روستايي هستند  4/37نفر معادل  59943شهري و 

وجود شهرهاي بيله سوار ، پارس آباد ، اصالندوز امكان ارتباط اساتان را از طرياق ايان 

ناحيه با خارج از كشور فراهم ساخته است  بازار مرزي شهر بيله سوار موجب رونق بازرگاني در 

  اين ناحيه شده است

ايجاد و توسعه واحدهاي كشت و صانعت مادرن در ايان ناحياه و گساترش عملياات 

ساختماني و عمراني در شبكه هاي آبياري،توسعه شهري را در  اين ناحيه به دنبال داشاته اسات 

باه عناوان ياك نقطاه روساتايي باه شامار  45به طوري كه شهر پارس آباد كه تا قبل از سال 

رشد فزاينده اي يافته است   71و  61يان توسعه به ويژه طي دهه تحت تاثير جر ،آمده  استمي

نفر در سال  34138درصد به  5/7با نرخ رشد  1365نفر در سال  29438جمعيت اين شهر از 

افزايش يافته و دردهه بعد علي رغم كاهش نرخ رشد جمعيت در اين شهر با رشد ساالنه  1375

به طاوري كاه در حاال حاضار باه  ،ش يافته استنفر افزاي 82256درصد جمعيت آن به  1/3

عنوان دومين شهر استان مطرح بوده و ايفاي نقش مي نمايد  از عمده ترين داليل توساعه شاهر 

شهري نيروي كار از نقااط مختلاف اساتان باه ايان  -پارس آباد مي توان به مهاجرتهاي روستا

ليل نقش آن در ارائه خادمات اسكان عشاير و جذب امكانات و خدمات شهري بيشتر به دشهر،

به واحدهاي كشاورزي توسعه يافته و مدرن اشاره نمود  درواقع شهر پاارس آبااد تحات تااثير 
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خادمات و كااركرد كشور و يا استان كه داراي نقش  يبر خالف ساير شهرها ،توسعه كشاورزي

اسات  باا  شهر )شهر كشاورزي( را احراز نماوده –بازاري هستند، نقش و ويژگيهاي يك كشت 

رود در آيناده اي ناه توجه به نقش شهر پارس آباد در شمال استان و رشد سريع آن انتظار مي

بيلاه ساوار و اصاالندوز و كانونهااي چندان دور اين شهر به همراه مراكز شهري پيراموني خود )

 روستايي مركزي( منطقه شهري جديدي را در استان و كشور شكل دهد 

   وجود دامداري مدرن در مجتمع هاي كشت و صنعت ،زراعي مدرنعالوه بر فعاليتهاي 

چر مزار  در يكي ديگر از ويژگي هاي اين ناحيه است  دامداري سنتي با استفاده از پس

هاي گردشگري را در اين ناحيه ، اگروتوريسم تشاكيل ماي دهاد  اين ناحيه متداول است  جاذبه

زايش طول دوره گردشگري را نسبت به ساير نقاط وجود دماي مناسب در اين ناحيه موجبات اف

 استان فراهم مي سازد 

باه برداري از آب زيرزميني در اين ناحيه برداري شديد از آب سطحي و عدم بهرهبهره

، امكان خيز سطح ايستابي و زهادار باودن اراضاي را جهت كيفيت نامناسب و شوري باالي آن  

باه شامار ز چالش هاي مهم زيست محيطي اين ناحيه ا، كه عدم زهكشي مناسب فراهم ساخته 

 مي رود 

 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 رساد موجاب كااهش شاديد آبادهي 

رس و فاضاالب شاهرهاي رودخانه ارس خواهد گرديد  ورود پس آبهاي زراعاي باه رودخاناه ا

هاي عمده اصالندوز و پارس آباد به رودخانه ارس به همراه كاهش آبدهي اين رودخانه از چالش

 روي اين ناحيه خواهد بود پيش

 

بدين ترتي  اين ناحيه را مي توان بلمرو  عاليت كشاور ي پيشر ته ، دامداري مدرن 

  و سنتي و داراي پتانسيل هاي گردشگري دانست

 

 :ناحيه دو  )جعفرآباد(2-1-1

 

كيلومترمربع در مجاورت ناحيه يك و در شامال اساتان  49/1291اين ناحيه با وسعت 

سياسي اين ناحيه بخش هايي از شهرستان بيله سوار را  -از نظر تقسيمات اداري واقع شده است 

رتفا  در ايان مناطق كم ارتفا  و پست طبقه بندي مي شود  ااين ناحيه نيز جزء شامل مي شود 

متر است  از نظر ويژگيهااي اراضاي  ايان ناحياه را عمومااً تااه ماهورهاا  511 ناحيه كمتر از 

 هاي فوقاني ( تشكيل مي دهد  )تراس
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موقعيت نسبتاً مناسب محيطي اين ناحيه شارايط مناساب آب و هاوايي را نياز در پاي 

درجاه  8د دشات مغاان حادود داشته است  متوسط درجه حرارت ساليانه در اين ناحيه هماننا

روز بوده و متوسط بارش نيز  51سانتي گراد است  تعداد روزهاي يخبندان در اين ناحيه كمتر از 

 ميلي متر است  281-261

طي ساليان اخير با استفاده از تكنولوژي جدياد ، بخاش بزرگاي از ايان ناحياه ، تغييار 

 ضي مرتعي رو به كاهش نهاده است كاربري داده و به كشت ديم اختصاص يافته و وسعت ارا

هاي بزرگ آبياري خداآفرين و عمارت در حال اجارا ماي باشاد  باا در اين ناحيه طرح

هاي مدرن آبياري با استفاده از ها بخش بزرگي از اين ناحيه تحت پوشش شبكهاجراي اين طرح

 آبياري تحت فشار قرار خواهد گرفت 

هكتاار ( در ساطح  71111يان وساعت)بيش از هاي آبياري تحت فشار با ااجراي طرح

سابقه بوده و مستلزم ورود تكنولوژي نوين و نيروي متخصص به اين ناحيه است  تبديل كشور بي

كشت ديم به كشت آبي در اين ناحيه تحول عظيمي را در سطح استان باعاث خواهاد شاد كاه 

رداري و تغيير در ساختار بمستلزم جذب نيروي كارآمد متخصص كشاورزي، تغيير در نظام بهره

خواهد گرديد  ايجاد اين تغييرات بي شك موجب تحاوالتي در توساعه شاهر سرزمين مديريت 

شد  همچنين به افزايش راندمان محصوالت كشااورزي و اشاتغال زاياي و نياز  خواهد جعفرآباد

 ري مي نمايد افزايش درآمد زارعين خواهد انجاميد و نهايتاً از مهاجرت روستائيان منطقه جلوگي

اين ناحيه  از گذشته قلمارو قشاالق عشااير باوده و در حاال حاضار نياز بااقي ماناده 

   در نتيجه تحوالتي كاه اين ناحيه وجود دارد اي عشايرنشين( درهيعشاير )آبادگاه هاي استقرار

ي در تحاوالت ايجااد با ايجاد تحوالت در زيربناهاا، ، همگامدر آينده در اين ناحيه رخ خواهد داد

  اقتصادي نيز الزامي و ضروري خواهدبودنظامات اجتماعي و 

اين ناحيه در حال حاضر قلمرو فعاليت كشاورزي و دامداري سنتي بوده و فعاليت هااي 

 صنعتي، معدني ، گردشگري در آن وجود ندارد  

روستا و شهر جعفرآبااد( اساتقرار  164سكونتگاه شهري و روستايي ) 165در ناحيه دو، 

درصد از كل جمعيت استان در اين ناحياه سااكن  9/2نفر جمعيت معادل  32959ند  تعداد دار

درصاد سااكن شاهر  8/21نفار معاادل  7178هستند  از مجمو  جمعيت ساكن در اين ناحياه 

درصد ساكن نقاط روستايي هستند  شهر جعفرآباد كه تنها  2/78نفر معادل  25781جعفرآباد و 

بوده كاه بعاد از آخارين تقسايمات  يعشاير -اراي ماهيتي روستاييد نقطه شهري ناحيه است،

با توجه به كاركردها و نقشي كه در ناحيه ايفا ماي نماوده  1383سياسي استان در سال  -اداري

است نقش يك كانون شهري را پذيرفته است  با توجه به نرخ رشد نسابتاً بااالي جمعيات ايان 

درصاد در  2و   1/4به ترتياب معاادل  1375-85و   1365-75اريمشهر كه طي دو مقطع آ
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انتظار مي رود اين شهر به عنوان كانون جذب جمعيت نقاط روستايي پيراماوني  ،سال بوده است

خود نيز ايفاي نقش نمايد و در آينده به عنوان عمده ترين كانون زيستي ناحيه روابط عملكاردي 

 كاركردي ناحيه را تنظيم نمايد  –

 

ت آتي ، اين ناحيه مي تواند به بلمرو  عاليدت كشداور ي و دامدداري با ايجاد تحوال

مدرن بدل گرديد  و ايجاد صناي  مرتبط با ب ش كشاور ي نيز مي تواند سيمايي صنعتي به 

اين ناحيه بب شد. جاذبه هايي مبني بر اگروتوريسم در آيند  مي تواند ا  جمله  عاليت هداي 

 اين ناحيه باشد.

 

 سه )خروسلو(: ناحيه  3-1-1

 

و درشهرساتان گرماي كيلومترمربع در جنوب ناحيه دو  62/1652اين ناحيه با وسعت 

 ( است   ارتفاعات خروسلو قرار گرفته و شامل ارتفاعات مشرف بر مغان )

متار اسات   511-1111درصد از وساعت ايان ناحياه داراي ارتفاا  باين  71بيش از 

كوهستاني بوده و به هماين دليال داراي شارايط  درصد از وسعت اين ناحيه 79همچنين حدود 

روز  51آب و هواي نسبتاً سرد و خشك است  تعداد روزهاي يخبندان در ايان ناحياه بايش از 

 ميلي متر است  281-321است  متوسط بارش در اين ناحيه 

است  كشااورزي  آن انجاميدهمحدوديت توسعه كشاورزي  به  سيماي كوهستاني ناحيه

ها پراكناده اسات  كشااورزي مدتاً شامل كشت ديم بوده كه در حاشيه كوهها و تاهاين ناحيه ع

 پذيرد و با شيوه سنتي صورت مي تراس هاي رودخانه ايآبي در حاشيه 

تر كه امكان شخم اراضي ميسر نبوده اسات، مراتع اين ناحيه در اراضي مرتفع و پرشيب

هااي ر كوچنده بوده كه هنوز آثاار آن در فعاليتاند  بخشي از اين ناحيه ، قلمرو عشايواقع شده

 اين ناحيه باقي است 

روستا و شاهرهاي گرماي و تاازه  211سكونتگاه شهري و روستايي ) 213در ناحيه سه، 

درصد از كل جمعيت استان در  6نفر جمعيت معادل  69291كندآنگوت( استقرار دارند  تعداد 

 4/44نفار معاادل  31749جمعيت ساكن در اين ناحياه اين ناحيه استقرار يافته اند  از مجمو  

 درصد ساكن نقاط روستايي هستند  6/55نفر معادل  38542درصد ساكن نقاط شهري و 

آبااد از قرار گرفته است  راه ارتباطي اردبيل به پارس در اين ناحيه ناحيه صنعتي گرمي

هااي عماده ر مي سازد  فعاليتاين ناحيه عبور كرده و اتصال بخش هاي مركزي استان را بر قرا

اين ناحيه، فعاليت كشاورزي و دامداري سنتي است  شرايط توپوگرافيك و محدوديت ساير منابع 



 12 

 

اقتصاادي ايان  –فعاليتهاي اجتمااعي   سازدمي اين ناحيه را درآينده كند توسعه امكان ،محيطي

 ناحيه در حال حاضر فاقد پويايي الزم جهت توسعه و گسترش است  

 

 : ناحيه  چهار ) دره رود( 4-1-1

 

و در بخش هايي از سه  كيلومترمربع  در شمال غربي استان 48/553اين ناحيه با وسعت  

قارار گرفتاه اسات  ايان ناحياه داراي چهاره اي  شهرستان پارس آباد، گرمي و مشاگين شاهر

-1111ن درصد از وسعت ناحياه داراي ارتفااعي باي 57كوهستاني است  به طوري كه بيش از 

درصد از وسعت اين ناحيه كوهساتاني اسات  از نظار آب و  91متر است  همچنين حدود  511

 51اين ناحياه بايش از  روزهاي يخبندان در  هوايي نيز داراي شرايط نسبتاً سرد و خشك است

 –ميلي متر است   رودخانه دره رود باا مساير شامالي  281-311روز بوده و متوسط بارش آن 

اي اسات كاه اراضاي ين ناحيه عبور مي نمايد  شرايط توپوگرافيك اين ناحيه به گونهاز اجنوبي 

اي و فعاليتهاي انساني به دره رودخاناه دره رود و اراضاي كوهااياه مساعد جهت كشت و زر  و

 كوهستاني و مجاور آن محدود مي شود 

كشااورزي ه است كه در حاشيه رودخاناه دره رود ، شداين شرايط توپوگرافيك موجب 

سنتي آبي با استفاده از انهار سنتي شكل گيرد  آباديهاي اين ناحيه در حاشايه رودخاناه دره رود 

 پراكنده هستند 

 اي و كوهستاني مشرف بر دره رود اختصاص به مراتع ضعيف دارد اراضي كوهاايه

 كشاورزي سنتي و دامداري سنتي وجه غالب فعاليت را در اين ناحيه شكل مي دهد  باه

امتاداد رودخاناه دره رود عمادتاً در معارر تخرياب سايالبهاي  دليل اساتقرار كشااورزي در

 اي قرار دارند  رودخانه

فعاليت هاي صنعتي ، گردشگري و معدني در اين ناحيه بسيار ضعيف اسات  بخشاي از 

 هاي عشايري واقع شده است اين ناحيه در قلمرو زيستگاه

درصد كال  6/1نفر جمعيت  6485يي وجود دارد كه سكونتگاه روستا 37در اين ناحيه 

 جمعيت استان را در خود جاي داده اند 

 

 :ناحيه پنج ) صلوات(5-1-1

  

و در بخش هاايي  4و  3كيلومترمربع  در جنوب نواحي  78/2533اين ناحيه با وسعت 

 قارار گرفتاه و شاامل اراضاي كوهساتاني و كوهااياه اياز دو شهرستان گرمي و مشگين شاهر 



 13 

 

متر بوده  1111درصد از وسعت اين ناحيه داراي ارتفا  بيش از  88)ارتفاعات صلوات(  بيش از 

درصد از اراضي ناحيه كوهستاني هستند  به دليل كوهستاني بودن ناحيه، شرايط آب 77و حدود 

و هوايي سردي نيز بر آن حكم فرماست به طوري كه تعداد روزهاي يخبندان در اين ناحيه بيش 

ميلي متر در سال اسات   ساكونتگاههاي ايان  311-361روز بوده و شاهد متوسط بارش  75از 

شهر رضي تنهاا   ناحيه شامل سكونتگاههاي روستايي بوده و بخشي از آن نيز قلمرو عشاير است

نقطه شهري اين ناحيه است  با توجه به موقعيت استقرار اين شهر و بررسي پيشينه آن اين شهر 

 عشايري است  -روستاييداراي ماهيتي 

همانند ناحيه سه، عمده فعاليت كشاورزي در اين ناحيه شامل كشت محصاوالت ديام در  

رودخانه ها، كشت انادك محصاوالت  است  در حاشيهحاشيه كوهها و تاه ها و تراسهاي فوقاني 

 آبي به شيوه سنتي رايج است  

   اراضي مرتفع تر اين ناحيه به مراتع اختصاص يافته است 

مهم ترين فعاليت اين ناحيه را فعاليت كشاورزي سانتي باه هماراه داماداري روساتايي و  

 عشايري شكل مي دهد  فعاليت هاي ديگر در اين ناحيه بسيار ضعيف است  

نفار  36166سكونتگاه شهري و روستايي اساتقرار يافتاه اناد  تعاداد  211در ناحيه پنج  

ستان در اين ناحيه ساكن هستند  از مجمو  جمعيت درصد از كل جمعيت ا 1/3جمعيت معادل 

 7/94نفر معادل  34171درصد ساكن نقاط شهري و  3/5نفر معادل  1895ساكن در اين ناحيه 

 درصد ساكن نقاط روستايي هستند 

گرمي از  -ر ضي -پارس آباد و همچنين سياب -مشگين شهر -عبورمحور ارتباطي اردبيل 

 است قابليت هاي ارتباطي ناحيه 

  آيد به شمار مي 5همچنين استقرار ناحيه صنعتي رضي در محدوده از قابليت هاي ناحيه   

همچنين وجود آثار تاريخي از قبيل قلعه هاي تاريخي از جاذبه هاي گردشگري اين ناحياه  

 به شمار مي آيد 

  

 : ناحيه شش ) سبالن( 6-1-1

 

 ها و دامناه هاايكوهاايه  ،كوه سبالنكيلومترمربع شامل  71/1798وسعت  اين ناحيه با 

است  بلنادترين ناحياه اردبيل و نيز واقع شده در بخش هايي از سه شهرستان مشگين شهر ،آن 

ارتفاعي استان در اين ناحيه قرار گرفته و جزء سردترين ناواحي اساتان اسات  تعاداد روزهااي 

ايان ناحياه باين  وساط باارش درماه در نوسان است  مت 8اين ناحيه از سه ما ه تا  يخبندان در

 ميلي متر در سال متغير است  521-321
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زيست و فعاليات را در آن ، شرايط وجود سيماي كوهستاني، اراضي مرتفع، سرماي شديد  

محدود ساخته است   از اينرو اين ناحيه داراي تراكم جمعيتي كم بوده و سكونتگاههاي با تعاداد 

د سيماي كوهستاني و اراضي مرتفع و پرشيب باعاث شاده  كم جمعيت را در برگرفته است  وجو

به دليل گستردگي و وجاود مراتاع غناي ماورد تا توسعه كشاورزي در آن بسيار محدود گردد  

ستاني عشاير كوچنده اساتان ماورد اساتفاده قارار بتوجه عشاير استان بوده و به عنوان چراگاه تا

باه شامار در اين ناحيه عمده مه گردان فعاليت گيرد  به همين دليل فعاليت هاي دامداري رمي

 مي آيد 

نفر جمعيت سااكن  33439سكونتگاه روستايي استقرار يافته است كه  87در ناحيه شش،  

 دارند 

اين ناحيه انجام شده در آينده ماي تواناد منباع  ژئوترمالي كه در با توجه به حفاري هاي  

  ناحيه وجود دارند دني متعددي در اين انرژيهاي زمين گرمايش باشد  چشمه هاي آب مع

وجود چشمه هاي آب معدني، در كنار سيماي كوهستاني سبالن ، مراتع سرسبز ييالقاي و  

گردشاگري مبتناي بار پيست اسكي آلوارس مجموعه شرايطي را  فراهم ساخته كاه ماي تواناد 

 طبيعت گردي را فراهم سازد 

انرژيهاي پاك اسات ماي تواناد باه توساعه  استفاده از انرژي زمين گرمايش كه از جمله 

 كشت هاي گلخانه اي، ايجاد شهرك هاي گردشگري در اين ناحيه منجر شود 

 

 مشگين شهر(: ناحيه  هفت )7-1-1

 

كيلومترمربع دشت مشگين شهر و كوهاايه هااي مشارف  98/1247اين ناحيه با وسعت  

ين ناحياه بخاش هاايي از شهرساتان سياسي ا -از نظر تقسيمات اداري برآن را شامل مي شود 

نقاط مرتفاع اين ناحيه جزء مشگين شهر را در بر گرفته است  از نظر ويژگي هاي محيط طبيعي، 

درصد ناحيه كوهااياه اي  73استان به شمار مي آيد  با توجه به مرتفع بودن اين ناحيه بيش از 

ستانهاي نسبتاً سرد است  تعداد با ارتفاعات سبالن و صلوات داراي زم همجواري است  به دليل 

ميلي متر   321-361روز بوده و متوسط بارش ناحيه  75روزهاي يخبندان در اين ناحيه بيش از 

است  از جمله مراكز كشاورزي استان به شمار مي آيد  باغات اطراف مشگين شهر، كشاورزي را 

ان بارش درمنطقه كشت به سمت كشت محصوالت باغي سوق داده است  به دليل باال بودن ميز

ديم در اراضي تراسهاي فوقاني رايج است  در اين ناحيه احداث شبكه آبياري زهكشي سابالن و 

شبكه هاي متعدد مدرن آبياري در دست اجرا و  احداث است كه در آينده مي تواند كشاورزي 

 سنتي را به كشاورزي مدرن بدل سازد  
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ه واقع شده اند  شهر مشگين شهر در گذشته، شهرهاي الهرود و مشگين شهر در اين ناحي

مركز مبادالت عشاير كوچنده استان بوده و نوعي نقش انتظام دهنده و مديريت روابط عشاايري 

استان را بعهده داشته است  با كاهش نقش عشااير در تولياد اساتان و افاول جايگااه و منزلات 

 شده است   دچار افول از اين نظراجتماعي آنان، شهر مشگين شهر نيز 

روستا و شاهرهاي مشاگين شاهر و  113سكونتگاه شهري و روستايي ) 115در اين ناحيه  

 الهرود( استقرار يافته اند 

درصد از كال جمعيات اساتان در ايان ناحياه  1/11نفر جمعيت معادل  115768تعداد  

و   درصد ساكن نقااط شاهري 6/57نفر معادل  66626ساكن هستند  از مجمو  جمعيت ناحيه 

 درصد ساكن نقاط روستايي هستند  4/42نفر معادل  49142

، به لحاظ جاي دادن برخي از صنايع درخود، فعاليت صانعتي شهرك صنعتي مشگين شهر 

 را در اين ناحيه رونق بخشيده است  

در حاشيه سبالن و چشمه هاي آب معادني، كااركرد  همچنين استقرار شهر مشگين شهر 

  چشم اندازهاي طبيعي حاشيه سابالن، باغاات محور تعريف نموده است را براي اينگردشگري 

ميوه، وجود قلعه هاي قديمي و محوطه هاي باستاني در صورت اعمال مديريت مي تواند تقويات 

 اين كاركرد را موجب گردد  
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نواحي يك تا هفت، در گذشته نه چندان دور به دليل واب  شدن در مسير كوچ عشاير و وابد   

دن  بلمروهاي عشايري )ييالبي و بشالبيو در آن به لحاظ ويژگيهاي  رهنگدي داراي پيوسدتگي و ش

انسجا  بود  اند. اين نواحي بلمرو يكسان  رهنگي را تشكيل مي داد  اند كه بدا روستانشدينان وابد  

كردهداي ايدن در نواحي نه و د ) اردبيل، نمين و نيرو نيز داراي تعارضاتي بود  اند. بدا تيييدر در كار

 به تدريج اين مجموعه دچار گسست هايي شد  است.  نواحي و تييير در نوع  عاليت ها،

با پيدايش شبكه هاي آبياري و احداث كشت و صنعت ها در ناحيه يك، كاركرد ايدن ناحيده  

تيييرات بسيار شديدي را شاهد بود  است. آباديهاي عشايرنشدين بده تددريج متدروآ و آباديهداي 

اند. ورود نيروهاي غيربدومي كده عمددتاا شدامل نيروهداي مت صدص بركشاور ي توسعه يا تهمتكي 

اند. در ساختار  رهنگي ناحيه تيييراتي را بوجود آورد  است. بدا گسدترش شدهر پدارا آبداد و بود 

ا زايش روند مهاجرتهاي روستايي به اين شهر حاشيه نشيني در اطراف اين شدهر گسدترش يا تده و 

عضالت شهر پارا آباد به شمار مي آيد. ال   به ذكر است توسدعه شدهر پدارا آبداد بده يكي ا  م

 توسعه  رهنگ شهرنشيني دراين ناحيه كمك شاياني نمود  است.

با گسترش ديم  ارها در اراضي مرتعي نواحي دو، سه ، چهار، پدنج و هفدت ا  وسدعت مراتد   

ه الجدر  منجدر بده توسدعه روستانشديني كاسته شد  و به وسعت اراضي كشاور ي ا زود  شدد  كد

 گرديد  است. 

شهري به تمركز جمعيدت  –اسكان عشاير و گسترش يكجانشيني ، ا زايش مهاجرتهاي روستا  

 ي بزرگ و شكل گيدري شدهرهاي جديددهادر شهرهاي بيله سوار، پارا آباد و سپس توسعه روستا

 .  ميد  استانجااصالندو ، جعفرآباد، تا   كندانگوت ، الهرود، رضي 

مشگين شهر كه در گذشته مركز سياسي،  رهنگي و ابتصادي عشاير بود  با تييير در نقدش و  

 كاركرد مواجه شد  و تا حدي در انزوا برار گر ته است.

، احداث شبكه هداي مددرن آبيداري، گسدترش باغدات شهر تمركز صناي  در اطراف مشگين 

 ا  انزواي اين شهر موثر واب  گردد.رونق گردشگري مي تواند در خروج  و ابتصادي
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 فندقلو(  -: ناحيه هشت) عنبران8-1-1

  

كيلومترمربع  به صاورت ناوار بااريكي در حاشايه شارق  52/411اين ناحيه با وسعت 

واقع شده است  اين ناحيه شامل ارتفاعات حدفاصل اساتان و در شهرستان نمين مركزي  استان 

 23در ايان ناحياه  باطي اردبيل باه آساتارا از آن ماي گاذرد  اردبيل و گيالن بوده و جاده ارت

در ايان شهر تازه تاسيس عنبران تنها نقطه شهري ايان ناحياه اسات  سكونتگاه استقرار دارند   

استان را شاامل ماي شاود سااكن  معيتدرصد از ج 6/1نفر كه  18917جمعيتي معادل  ،ناحيه

نفار  12746درصد( ساكن شاهر عنباران و  6/32نفر ) 6161هستند  از مجمو  جمعيت ناحيه 

 درصد( ساكن نقاط روستايي هستند  4/67)

 اين ناحيه واقع شده اند بخشي از گردنه حيران و جنگلهاي فندقلو در  

اين ناحيه عمدتاً شامل قلمرو فعاليت كشاورزي و دامداري سنتي اسات  وجاود جنگلهااي  

 حيه كاركرد گردشگري داده است  فندقلو و تاسيسات گردشگري در آن، به اين نا

و چشم اندازهاي زيباي محيطي آن، وجود جنگلهاي  با توجه به كوهستاني بودن اين ناحيه 

طبيعي و هم جواري با گردنه حيران و محور ارتباطي آستارا به اردبيل گساترش گردشاگري در 

 اين ناحيه مي تواند مهم ترين محور توسعه اين ناحيه باشد  

 

 ناحيه نه )اردبيل(: 9-1-1

 

و در بخاش هاايي از دو  كيلومترمربع  در مركز اساتان 17/1431اين ناحيه با وسعت 

واقع شده و شامل دشت آبرفتي اردبيال اسات  شاهر اردبيال  مركاز  شهرستان نمين و اردبيل

 سياسي ا اقتصادي و تجاري استان در اين ناحيه واقع شده است  -اداري

ترين دشت استان باه لحااظ مناابع آب زيرزميناي كه غني وجود دشت آبرفتي اردبيل

 برداري از آب زيرزميني در اين ناحيه انجام پذيرد است باعث شده كه بيشترين حجم بهره

رودخانه هاي متعددي در  اين ناحيه از استان وارد شده و جريان دارند  جهات كنتارل 

 ناحيه احداث شده است  آب سطحي سدهاي متعددي برروي رودخانه هاي جاري در اين

، پياادايش كشاااورزي نساابتاً باارداري از آب سااطحي و زيرزمينااي كنتاارل شااده بهره

اي را در دشت اردبيل فراهم نموده است  اراضي زراعاي متكاي بار مناابع آب، بخاش پيشرفته

 اي از اراضي اين ناحيه را اشغال نموده است عمده

بيل باعث شده تا اين ناحيه از قلمروهاي واحدهاي پيشرفته دامداري در اطراف شهر ارد

 دامداري مدرن استان گردد 
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دامداري روستايي را متكي بر پارورش سانتي  ،وجود اراضي كشاورزي و پس چر مزار 

گوسفندداري به همراه داشته و به همين دليل دامداري سنتي يكي از وجوه فعاليت در اين ناحيه 

 است 

روستا و شاهرهاي اردبيال، نماين،  118و روستايي ) سكونتگاه شهري 122در ناحيه نه، 

درصاد از كال  3/44نفار جمعيات معاادل  518113آبي بيگلو و هير( استقرار يافته اند  تعداد 

 436667جمعيت استان در اين ناحيه ساكن هستند  از مجمو  جمعيت ساكن در ناحيه اردبيال 

 رصد( ساكن نقاط روستايي هستند د 1/14نفر ) 71446درصد( ساكن نقاط شهري و  9/85نفر )

به واسطه وجود شهر اردبيل و فرودگاه در اين ناحيه ، زيرساخت هااي صانعتي در ايان 

فعاليات صانعتي در ايان ناحياه  2و  1هاي صنعتي اردبيال ناحيه قوي بوده و با احداث شهرك

دبيل به نمين توسعه يافته است  تمركز صنايع در دو شهرك صنعتي و در كنار محور ارتباطي ار

ده كه بيشترين صنايع استان در اين ناحيه متمركز شود  در نتيجه ناحيه ناه )اردبيال( شموجب 

ترين ناحيه در ميان نواحي استان است  فعاليت هاي معدني كه عموماً شامل معادن سنگ صنعتي

 د نو شن و ماسه است در اين ناحيه پراكنش دار

هاي مناساب در شهر اردبيل به همراه زيرساخت جاذبه هاي تاريخي ، فرهنگي و شهري

 فعاليت گردشگري را نيز در اين ناحيه توسعه داده است 

وجود شهرهاي اردبيل ، نمين و آبي بيگلو باعث شاده تاا بيشاترين تمركاز شهرنشايني 

استان در اين ناحيه مشاهده شود  وجود مراكز اداري ، سياسي ، فرهنگي و علمي در شهر اردبيل 

هاي مخاابراتي و ارتبااطي ، بهداشاتي و درمااني مراه وجود صنايع به گساترش زيرسااختبه ه

انجاميده است  در نتيجه اين ناحيه را به برخوردارترين ناحيه به لحاظ خدمات و زيرسااخت هاا 

 بدل نموده است 

به اين ترتيب ، تمركز كليه قلمروهاي فعاليت در اين ناحيه آن را به قطب فعال و پوياي 

هاا در ياك ناحياه عليارغم فعاليت اي ازاستان بدل نموده است  بديهي است تمركاز مجموعاه

مي تواند چالش هاي فراواني را نيز به همراه داشته باشد  از اين چالش ها  ن،هاي مكمل آمزيت

هاي زيست محيطي توان به توسعه ناموزون شهري و رشد حاشيه نشيني ، افزايش بار آلودگيمي

هوا ناشاي از  ها به منابع آب زيرزميني، آلودگيتوليد زباله و فاضالب ها ، نشت آلودگي ناشي از

 هاي صنعتي و بحران منابع آب اشاره نمود فعاليت

هاي آب زيرزميني در دشت اردبيل و نياز باه تاامين آب از سااير ناواحي از افت سفره

 بروز اين چالش هاست  يهااولين شاخص
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بر پروسه رشد و توساعه فعاليات در ايان ناحياه در شارايط آتاي  اعمال مديريت ويژه

روي كاالن شاهرهاي ضروري است  در صورت عدم اعمال چنين مديريتي ، بحران هااي پايش

 كشور در اين استان نيز محتمل است 

 

 سرعين( -: ناحيه ده ) نير11-1-1

 

و در  ناه كيلومترمربع  در قسامت جناوب غرباي ناحياه 14/1288اين ناحيه با وسعت

واقع شده و شامل محدوده اي است كه شهرهاي نيار ،  بخش هايي از دو شهرستان اردبيل و نير

 گذرد سرعين و كوراييم را در بر مي گيرد  جاده ارتباطي اردبيل به تبريز از ميان اين ناحيه مي

ه و اراضي اين ناحيه ، نسبت به ناحيه نه داراي پستي و بلندي و ناهمواري بيشاتري باود

به دليل شرايط فيزيوگرافيك در ايان ناحياه ، سافره هااي آب زيرزميناي محادود ماي باشاد  

هاي منتهي به دشت اردبيل در اين ناحيه واقع شده كه بار روي برخاي از هاي رودخانهسرشاخه

برداري از منابع آب اين سدها در آنان سد احداث شده است  به داليل شرايط توپوگرافي ، بهره

 سدها به دشت اردبيل منتقل مي گردد  پشتحيه مقدور نبوده  و جريانات تنظيمي در اين نا

كشاورزي آبي در اين ناحيه محدود به اراضي مجاور رودخانه ها محدود مي شود كاه باه 

صورت سنتي مورد كشت محصوالت زراعي و باغي قرار مي گيرد  كشت ديم در اراضي فالتهاي 

دارد  مراتع در اين ناحيه به اراضاي مرتعاي محصاور مياان اراضاي ها رواج مرتفع و حاشيه تاه

كشت ديم كه در قلل تاه ها كه از دسترس عمليات شخم خارج بوده اناد، محادود ماي شاود  

كشاورزي سنتي به همراه دامداري روستايي سنتي متكي بار رماه گرداناي در اراضاي پيراماون 

 هستند ين ناحيه روستاها و پس چر مزار  وجه غالب فعاليت  در ا

برداري از  اين معادن از ديگر فعاليت هاي اين ناحياه معادن محدود شن و ماسه و بهره

 است 

روساتا و شاهرهاي نيار، سارعين و كاوراييم(  98سكونتگاه شاهري ) 111در ناحيه ده 

درصد از كل جمعيت استان را به خود  3/3نفر جمعيت معادل  38294استقرار يافته اند  تعداد 

درصاد  5/28نفار معاادل  11913ختصاص داده اند  از مجمو  جمعيت ساكن در اين ناحياه ا

 درصد ساكن نقاط روستايي هستند  5/71نفر معادل   27381ساكن نقاط شهري و 

در اين ناحيه و در حاشيه غربي آن شهر سرعين واقع شده است  وجود چشمه هاي آب 

و  مون اين چشمه ها ، در سالهاي اخيار رشاد ساريعگرم در اين شهر و اقدامات انجام شده پيرا

ده كه باه ششهر سرعين را فراهم ساخته است  استقبال گردشگران از اين شهر موجب  رويه بي

ها به منظور جذب و اسكان گردشگر در اين شهر ساخته شود  به  تل آپارتمانهها و سرعت هتل
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اسات   زياادي شادهخوش تغييارات شكلي كه چهره و سيماي اين شهر در سالهاي اخيار دسات

گذاري در خريد زمين و مساكن در ايان شاهر و رشاد ساوداگري متكاي بار زماين از سرمايه

هاي در نزديك شهر سرعين از ديگر جاذبه آلوارسهاي بارز اين شهر است  پيست اسكي پديده

 اثر گذار خواهد بود رشد آتي اين شهر  روي برگردشگري اين شهر است كه 

زرگ راه منتهي به شهر سرعين از ديگر اقداماتي است كه مي تواند اين رشد را احداث ب

ولاي   تسريع نمايد  گسترش گردشگري در اين ناحيه رونق اقتصادي را به همراه خواهد داشات

ها و ز بيش از حد استقرارگاههاي گردشگري )هتلكمورد غفلت واقع گردد تمر نبايداي كه نكته

تمركاز بايش از حاد جمعيات در فصاول  محيط كوچك ايان شاهر اسات  آپارتمانها ( درهتل

   منجار شاودگردشاگري  هايكاهش جاذبه به ها مي تواندگردشگري و تمركز شديد استقرارگاه

در برخي از نقاط اين شهر ، گسترش پاساژها عمالً گردشگري مبتني بر طبيعت را كه با پتانسيل 

هاي گردشگري مانند گردشگري انبوه كه داراي عارضاهاين شهر سازگاري دارد به ساير اشكال 

 مي سازد فراوان اجتماعي است روبرو 

ترين راهبرد توسعه مهم طبيعت گرديمديريت بر توسعه و هدايت گردشگري مبتني بر 

 در اين ناحيه مي باشد 

 

نسدبت  ناحيه هشت ، نه و  د  ، به لحاظ پيوندهاي اجتماعي و  رهنگي داراي همساني نسبي،

 به ساير مناطق مي باشند. 

ا  ديربا  شهر اردبيل به عنوان مركز تجاري و اداري، مركزيت اين ناحيه را داشته و مجموعه  

آباديهاي محور نير تا نمين داراي پيوستگي با اين مركز بود  اند. وجود سدابقه و پيشدينه دهقندت در 

مجموعه را به لحاظ اجتماعي همبسته نمود  و  اين ناحيه و اراضي كشاور ي با نظا  خرد  مالكي، اين

 با توجه به ارتباطات ديرينه حول محور شهر اردبيل اين مجموعه داراي همبستگي  رهنگي است.

اين مجموعه همبسته ا  سويي داراي تفاوتها و جدائيهايي ا  ناحيه هاي يك تا هفت بدود  و ا   

  گرددنفوذ گيوي و خل ال هستند مجزا مي سوئي ديگر ا  ناحيه هاي يا د  و دوا د  كه تحت

 

 

 



 21 

 

 : ناحيه يازده )گيوي(11-1-1

  

و در بخاش هاايي از چهاار  در قسامت جناوبي اساتان54/4491اين ناحيه با وساعت 

است  از نظر ويژگيهاي محيط طبيعاي اردبيل قرار گرفته  شهرستان نير، اردبيل، گيوي و خلخال 

ت  به واسطه ارتفا  بلند اين ناحيه، برودت شاديد هاوا در مرتفع و كوهستاني اس داراي سيمايي

 ترين ويژگيهاي اين ناحيه است  فصل زمستان از بزرگ

ده كه بيشتر ايان عرصاه باه كااربري شكوهستاني بودن اين ناحيه و شيب اراضي باعث  

 مرتعي اختصاص يابد  بخشي از اين ناحيه نيز داراي پوشش جنگلي است  

در اين ناحيه محدود به دشتك هاي كوچك محصور در مياان اراضاي  اراضي زراعي آبي 

كوهستاني و حاشيه رودخانه ها است  اراضي زراعي ديم در حاشيه كوهها و تاه هاا باه صاورت 

 قطعات پراكنده قرار دارد  

دامداري متكي بررمه گرداني در حاشه روستاها، مهم ترين فعاليت اين ناحياه اسات  كاه  

 ش بز و در درجه بعدي گوسفند اختصاص دارد  عموماً به پرور

روستا و شهرهاي هشتجين، كلاور و  243سكونتگاه شهري و روستايي ) 246در اين ناحيه  

درصد از كل جمعيت استان در  5/6نفر جمعيت معادل  74767گيوي( استقرار يافته اند  تعداد 

درصاد(  4/21نفار ) 15247اين ناحيه ساكن هستند  از مجمو  جمعيت ساكن بار ايان ناحياه 

 ساكن نقاط روستايي هستند (درصد 6/79نفر ) 59521ساكن نقاط شهري و 

در سالهاي اخير از تمركز جمعيت آباديها در چند آباادي بازرگ تار شاهرهاي گياوي و  

 يافته اند كه جمعيت كمي را در خود جاي داده اند   شكلهشتجين و كلور 

حيه به گونه اي اسات كاه پتانسايلهاي معادني در ايان تشكيالت زمين شناسي در اين نا 

ناحيه شكل يافته كه در حال حاضر از بخشي از آن بهره برداري صورت مي پذيرد  پتانسايلهاي 

باه مساتعدترين  را ايان ناحياه  و معدني به گونه اي است كه امكانات توسعه در آن مهيا بوده

روساتايي و خااكي هاي ت بدل نموده است  راهناحيه در بين نواحي استان جهت توسعه اين فعالي

در قسمت جنوبي  اين ناحيه، استان اردبيل را به استان زنجان متصل ماي ساازد و راه ارتبااطي 

 خلخال به اسالم نيز از اين ناحيه عبور مي نمايد  

بار است كه امكانات استفاده براي گردشگري مبتني  ايگونهوضعيت طبيعي اين ناحيه به  

را فراهم مي سازد  مناطقي مانند چشمه ازناو يا گردنه الماس با ويژگيهاي بسايار گردي  طبيعت

زيباي طبيعي آن و درياچه نئور در قسمت شمالي اين ناحيه از جمله جاذبه هااي شاناخته شاده 

است  با انجام مطالعات بيشتر مي توان محورها و كانونهاي گردشگري ديگري را نياز شناساايي 

انجام سرمايه گذاري در اين محورها و مناطق مي توان جذب و هادايت گردشاگر را  نمود كه با
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در اين ناحيه كه از محروم ترين و كم برخوردارترين نواحي استان است به انجام رساند  استفاده 

هاي معدني از جمله مهم ترين راهبردهاي توسعه هاي گردشگري و استفاده از پتانسيلاز پتانسيل

 از استان است   شبخدر اين 

استفاده از هم جواري با استان گيالن و جذابيت محور اسالم به خلخال ماي تواناد موجاب  

 رونق گردشگري را فراهم سازد  

 

 ناحيه  دوازده )خلخال(:12-1-1

  

كوچك ترين ناحيه  واقع در شهرستان خلخال كيلومترمربع 31/174اين ناحيه با وسعت 

 15باه  هماراه  و در ميان ناحيه يازده محصور است  شاهر خلخاال استان به لحاظ وسعت بوده

ال، اراضاي ايان ناحياه را تشاكيل در اين ناحيه واقع شده و اراضي دشت دامنه اي خلخا روستا

 دهد  مي

 سيماي كشاورزي ناحيه پيرامون خلخال آن را از ناحيه يازده متمايز نموده است   

ل، و فعاليت صنعتي حاشيه ايان شاهر باه هماراه فعاليت كشاورزي محدود پيرامون خلخا 

 فعاليت تجاري، اداري و آموزشي شهر خلخال از ويژگيهاي اين ناحيه است  

درصاد از كال  5/4نفار جمعيات معاادل  52151براساس بررسي هاي انجام شده تعداد 

 6/23درصد ساكن شهر خلخال و  4/76جمعيت استان در اين ناحيه ساكن هستند  از اين تعداد 

 درصد ساكن نقاط روستايي هستند 

 

 

ناحيه يا د  و دوا د  ، شامل آباديهاي كوهستاني است كه ا  جنوب دشت اردبيل تدا جندوب اسدتان 

پراكند  هستند. اين مجموعه آباديها، عمومداا تحدت نفدوذ شدهرهاي گيدوي و خل دال بدرار دارندد. 

اسدت. در اراضدي مدر ي ايدن دو اسدتان،  ارتباطات شهرهاي گيوي و خل ال با استان گيالن بربرار

نمايندد )مانندد ب شي ا  دامداران ساكن در مناطق اسالم، در  صل تابستان به ايدن ناحيده كدوچ مي

گردنه المااو، خصوصيات  رهنگي، بومي و حتي مذهبي تا حدي اين ناحيه را كه خود داراي تنوع و 

  سا دنير، نمينو مجزا مي د  )اردبيل، گوناگوني است ا  ناحيه هاي هشت و نه و

 

( خالصه اي از مهمترين ويژگيهاي نواحي همگن فضاايي 1-2(  و )1-1در جداول شماره )

( نيز نواحي همگان 1-1در نقشه ) استان اردبيل و فرصتها و تهديدهاي مربوطه ارايه شده است 

 فضايي استان نمايش داده شده است 



 تان اردبيل از نظر ساختار محيط طبيعي  بر اساس نواحي دوازده گانه( : جمع بندي  ويژگيهاي اس 1-1جدول ) 

 نتيجه و جمع بندي کاربري اراضي ويژگيهاي منابع آب ويزگيهاي اقليمي ويژگيهاي منابع اراضي ويژگيهاي توپوگرافي سياسي -تقسيمات اداري  موقعيت استقرار وسعت نام ناحيه

ن (
غا
) م
ك 

ي
 

کيلومتر مربعع  939922

درصعد از  593دل معا)

 وسعت استان(

 درصد در شهرستان بيله سوار 2498 شمال استان

 درصد در شهرستان پارس آباد 7592

متعر از  511منطقه پست با ارتفاع کمتر از 

 سطح دريا

 درصد اراضي دشتي 74

 درصد اراضي کوهپايه اي 2191

 درصد اراضي کوهستاني 499

درنتيجععه ناحيععه اي دشععتي بععوده و 

 ه دشت مغان است.دربرگيرند

 ميلي متر 261-281متوسط بارش 

 روز  51تعداد روز هاي يخبندان کمتر از 

عمععده تععرين منععابع آب سععطحي بععوده و شععامل 

 هاي ارس و قره سو مي شود.رودخانه

بهره برداري در اين ناحيه در قالب شبکه هاي معدرن 

درصعد از اراضعي  99985آبياري صورت مي گيرد ) 

ه تحت پوشش شبکه آبياري مغعان کشاورزي اين ناحي

درصد تحت پوشعش شعبکه خعدا  1915قرار داشته و 

 آفرين قرار خواهد گرفت.

درصد از وسعت ناحيه زراعت  9194

 آبي و باغات

درصد زراعت ديع  و باغعات  893

 دي 

 درصد اراضي مرتعي و جنگلي 193

با توجه به ويژگيهاي اشاره شده اين 

ناحيه قوي ترين و مسعتعد تعرين 

ناحيه استان از نظر توسعه به شمار 

 مي آيد.

د (
آبا
ر 
عف
 ج
و )
د

 

کيلومتر مربع )   129195

درصععد از  792معععادل 

 وسعت استان (

شععمال اسععتان بععا 

 –امتداد شمال غربي 

 شمال شرقي

 درصد در شهرستان بيله سوار 5592

 درصد در شهرستان پارس آباد 4498

 متعر از 511منطقه پست با ارتفاع کمتر از 

 سطح دريا

 درصد اراضي دشتي 5

 درصد اراضي کوهپايه اي 58

 درصد اراضي کوهستاني 37

 

 ميلي متر 261-281متوسط بارش 

درصعد از  56تعداد روز هاي يخبنعدان در 

 43روز و در  51-75وسعععت ناحيععه بععين 

 روز  51درصد از وسعت آن کمتر از 

عمده ترين منابع آب اين ناحيه جريانات سطحي بوده 

هره برداري از منابع آب درقالب توسعه شبکه هعاي و ب

درصد از  6599مدرن آبياري صورت خواهد گرفت که

درصد شبکه  5193وسعت ناحيه را شامل خواهد شد. ) 

 درصد شبکه عمارت (  1596آبياري خدا آفرين و 

درصد از وسعت ناحيه زراعت  595

 آبي و باغات

درصد زراعت دي  و باغعات  6896

 دي 

رصععد اراضععي مرتعععي و د 2599

 جنگلي

با توجه به ويژگيهاي اشاره شده اين 

ناحيه جزء نواحي پست و با شرايط 

بسيار مناسب از نظر محيطي جهت 

توسعه آتي در زمينعه فعاليتهعاي 

 کشاورزي به شمار مي آيد.

و (
سل
خر

 ( 
سه

 

کيلومتر مربع   1652962

درصععد از 993) معععادل 

 وسعت استان (

شععمال اسععتان و در 

 نوب ناحيه دوج

 درصد در شهرستان گرمي 5197

 درصد در شهرستان بيله سوار 4892

 درصد در شهرستان پارس آباد 191

متر تا  511ارتفاع در اين ناحيه ازکمتر از 

 متر در نوسان است. 1251

 511درصد داراي ارتفاع کمتعراز  2892

 متر

 متر  511-1111درصد در ارتفاع  7191

 متر 1111-1251ع درصد داراي ارتفا 191

 درصد اراضي کوهستاني 79

 درصد اراضي کوهپايه اي 1892

 درصد اراضي دشتي 298

 

 ميلي متر 281-321متوسط بارش 

تعداد روز هاي يخبندان در اين ناحيعه بعين 

 روز است. 75-51

عمده ترين منابع آب اين ناحيه جريانات سطحي بوده 

از  و بهره بعرداري از منعابع آب از طريعر برداشعت

رودخانه و درقالب توسعه شبکه هاي معدرن آبيعاري 

 صورت خواهد گرفت. 

درصد از وسعت ناحيه زراععت 195

 آبي و باغات

درصد زراعت دي  و باغعات  8193

 دي 

درصععد اراضععي مرتعععي و  1792

 جنگلي

با توجه به ويژگيهاي اشعاره شعده 

شامل کوهپايعه اي و کوهسعتاني 

بودن اين ناحيه و محدوديت منابع 

درصد از  81آب و بهره برداري از 

اراضي کشاورزي به صورت  دي  با 

محدوديت توسعه روبعرو خواهعد 

 بود.

د (
رو
ه 
در
 ( 
ار
چه

 

کيلومتر مربع   553948

درصعد از  391) معادل 

 وسعت استان (

شمال غرب استان و 

 غرب ناحيه سه 

 درصد در شهرستان گرمي 5995

 درصد در شهرستان بيله سوار 999

 درصد در شهرستان پارس آباد 2296

 درصد در شهرستان مشگين شهر 8

متر تا  511ارتفاع در اين ناحيه ازکمتر از 

 متر متغيير است. 1511

 511درصد داراي ارتفاع کمتعراز  3892

 متر

 متر  511-1111درصد در ارتفاع  5798

 1111-1251درصد داراي ارتفعاع  399

 متر

 متر 1251-1511درصد داراي ارتفاع  191

 درصد اراضي کوهستاني 9196

 درصد اراضي کوهپايه اي 192

 درصد اراضي دشتي 792

 

 ميلي متر 281-311متوسط بارش 

تعداد روز هاي يخبندان در اين ناحيعه بعين 

 روز است. 75-51

به دليل کوهستاني بودن ناحيه منابع آب در اين ناحيه 

نعه دره رود ومنعابع آب زيرزمينعي به جريان رودخا

ه ( محدود مي شود.  بهره برداري از منعابع آب چشم)

ومنابع آب زيرزميني در   از طرير برداشت از رودخانه 

در آينده درقالب توسعه شبکه عمارت  حاشيه رودخانه

درصد از وسعت اراضي زراعي ناحيه صعورت  293در 

 خواهد گرفت. 

درصععد اراضععي مرتعععي و  9193

 جنگلي

درصد از وسعت ناحيه زراعت  695

 بي و باغاتآ

 درصد زراعت دي  و باغات دي  292

 

با توجه به ويژگيهاي اشاره شده در 

صورت توسعه شبکه هاي آبيعاري و 

زهکشي در ايعن ناحيعه قابليعت 

فراواني را براي توسععه خواهعد 

 داشت.

ج
پن

 

ت (
وا
صل
 (

 

کيلعععومتر   2533978

 1492مربععع ) معععادل 

 درصد از وسعت استان (

بخش هايي از شرق 

ب اسععتان بععا و غععر

 –امتععداد شععرقي 

غربي  و در جنعوب 

 ناحيه سه 

 درصد در شهرستان مشگين شهر 6397

 درصد در شهرستان گرمي2893

 درصد در شهرستان اردبيل 8

وسعت شهرستان نمين نيز بسيار نعاچيز 

 است. 

 2511متر تا  511ارتفاع در اين ناحيه  از 

 متر متغيير است.

 متر  511-1111درصد در ارتفاع  1296

 1111-1251درصد داراي ارتفاع  2397

 متر

 1251-1511درصد داراي ارتفاع  3593

 متر

 1511-1751درصد داراي ارتفاع  2198

 متر

 متر 1751-2111درصد داراي ارتفاع  6

 2111-2511درصد داراي ارتفعاع  196

 متر

 

 درصد اراضي کوهستاني 77

 درصد اراضي کوهپايه اي 2194

 يدرصد اراضي دشت 296

 

 ميلي متر 311-361متوسط بارش 

درصعد از  5296تعداد روز هاي يخبندان در 

 4195روز و در  75-111وسعت ناحيعه بعين 

درصد از  599روز و در 111-125درصد بين 

 51-75وسعت آن بين 

به دليل کوهستاني بودن ناحيه منابع آب در اين ناحيه 

به جريان بخشي از رودخانعه قعره سعو و منعابع آب 

زميني ) قنات ( محدود مي شود.  بهره بعرداري از زير

منابع آب از طرير برداشت از رودخانعه و در آينعده 

درصعد از وسععت  1915درقالب توسعه شبکه سبلن در 

 اراضي زراعي ناحيه صورت خواهد گرفت. 

درصععد اراضععي مرتعععي و  7797

 جنگلي

درصد از وسعت ناحيه زراععت  191

 آبي و باغات

ت دي  و باغعات درصد زراع 2191

 دي 

 

کوهسععتاني بععودن محععدوده 

مطالعاتي، محدوديت اسعتفاده از 

اراضي و ساير منابع محيطعي و در 

ناحيت محدوديت توسعه را در اين 

 ناحيه فراه  آورده است.



 24 

 

 نه( : جمع بندي  ويژگيهاي استان اردبيل از نظر ساختار محيط طبيعي  بر اساس نواحي دوازده گا 1-1جدول ) ادامه 

 نتيجه و جمع بندي کاربري اراضي ويژگيهاي منابع آب ويزگيهاي اقليمي ويژگيهاي منابع اراضي ويژگيهاي توپوگرافي سياسي -تقسيمات اداري  موقعيت استقرار وسعت نام ناحيه

ش
ش

ن ( 
ال
سب
 (

 

کيلومتر مربع   1798971

درصعد از  1191) معادل 

 وسعت استان (

بخش هايي از غرب 

شامل  مرکزي استان

قلعععه سعععبالن و 

ارتفاعات پيرامعون 

 آن 

 درصد در شهرستان مشگين شهر 6397

 درصد در شهرستان گرمي2893

 درصد در شهرستان اردبيل 8

وسعت شهرستان نمين نيز بسيار نعاچيز 

 است. 

متر تا بعيش  1111ارتفاع در اين ناحيه  از 

 متر متغيير است. 3111از 

 متر 1111-1251درصد داراي ارتفاع  199

 1251-1511درصد داراي ارتفعاع  994

 متر

 1511-1751درصد داراي ارتفاع  1298

 متر

 1751-2111درصد داراي ارتفاع  1493

 متر

 2111-2511درصد داراي ارتفاع  2898

 متر

 2511-3111درصد داراي ارتفاع  1997

 متر

 3111درصد داراي ارتفاع بعيش از  1491

 متر

 

 درصد اراضي کوهستاني 99

 رصد اراضي کوهپايه ايد 198

 درصد اراضي دشتي 1915

 

 ميلي متر 331-521متوسط بارش 

درصعد از  198تعداد روز هاي يخبنعدان در 

 2897روز و در  75-111وسعت ناحيه بعين 

درصد بعين  3491روز،   111-121درصد بين 

 175-221درصد بين   2196روز، 151-125

درصد از وسعت اين  9892روز، بر اين اساس 

ماه  7تا  3احيه داراي روزهاي يخبندان بين ن

 هستند.

کوهستاني بودن آن ،  به دليل ارتفاع زياد اين ناحيه و

باال بودن ميزان بارش و نزوالت جوي، بيشتر سرشعاخه 

هاي رودخانه هاي نواحي همجوار از اين ناحيه نشعات 

گرفته و جاري مي شوند. در وسعت بسيار اندك دشتي 

از شبکه درحال اجعراي سعبالن در اين ناحيه بخشي 

درصعد و شعبکه  11/1هکتار معادل  17وسعتي حدود 

درصد  18/1هکتار معادل  141آبياري يامچي با وسعت 

برداري از منابع آب سطحي در حال اجعرا جهت بهره

 مي باشد.

درصععد اراضععي مرتعععي و  7892

 جنگلي

درصد از وسعت ناحيه زراعت  591

 آبي و باغات

اعت دي  و باغعات درصد زر 1697

 دي 

 

کوهسععتاني بععودن محععدوده 

مطالعاتي، محدوديت هاي بسياري 

درزمينه توسعه  را در ايعن ناحيعه 

 بوجود آورده  است.
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کيلومتر مربع   1247998

درصععد از  7) معععادل 

 وسعت استان (

 –با امتداد شعرقي 

غربي و قطع بخشي 

از ناحيه پنج در ميان 

نج و شعش نواحي پ

 واقع شده است.

 درصد در شهرستان مشگين شهر 111

 

متر تا بيش از  511ارتفاع در اين ناحيه  از 

 متر متغيير است. 2111

 متر 511-1111درصد داراي ارتفاع  1591

 1111-1251درصد داراي ارتفاع  55914

 متر

 1251-1511درصد داراي ارتفاع  2692

 متر

 1751-2111درصد داراي ارتفاع  3962

 متر

 2111-2511درصد داراي ارتفعاع  1914

 متر

 

 

 درصد اراضي کوهستاني 1598

 درصد اراضي کوهپايه اي 7399

 درصد اراضي دشتي 1193

 

 ميلي متر 321-361متوسط بارش 

تعداد روزهاي يخبندان نيز در اين ناحيعه از 

درصعد از  1/84روز متغير است.  151تا 75

-125ان وسعت ناحيه داراي روزهاي يخبند

درصععد داراي روزهععاي  3/15روز و  121

 يخبنعععععععععععععععععععععدان

 روز هستند. 151-125 

 

با توجه به همجواري اين ناحيه با ناحيه شش )سعبالن( 

جريان روان آبها و سرشاخه هاي رودخانه قره سعو  از 

ناحيه سبالن به اين ناحيه وارد شده و در آن جريعان 

يعه در برداري از منابع آب در ايعن ناحمي يابد بهره

قالب توسعه شبکه هاي آبياري و زهکشي معدرن ) در 

هکتار  وسعت  12996حال اجرا ( مي باشد. از مجموع 

درصعد و از وسععت  4/11ناحيه شبکه آبياري سبالن 

 2/3هکتار شبکه آبياري احمدبيگلو مععادل  36/41

 درصد در اين ناحيه در حال اجراست.

هعره عالوه بر استفاده از جريانات سطحي ، ب 

برداري از برداري از منابع آب زيرزميني در قالب بهره

 چشمه و چاه نيز دراين ناحيه صورت مي گيرد. 

 

درصععد اراضععي مرتعععي و  1697

 جنگلي

درصععد از وسعععت ناحيععه  2298

 زراعت آبي و باغات

درصد زراعت دي  و باغعات  6195

 دي 

 

با توجه به موقعيت کوهپايعه اي و 

دوديت کوهستاني اين ناحيه، محع

هايي در زمينعه توسععه خواهعد 

 داشت.
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کيلومتر مربع )  52/411

درصععد از 3/2معععادل 

 وسعت استان (

 درصد در شهرستان نمين 6/73 شرق استان

 درصد در شهرستان اردبيل4/26

 

 3111متر تا 1251ارتفاع در اين ناحيه  از 

 متر متغيير است.

 1251-1511داراي ارتفعاع درصد  1197

 متر

 1511-1751درصد داراي ارتفاع  3494

 متر

 1751-2111درصد داراي ارتفاع  3195

 متر

 2111-2511درصد داراي ارتفاع  2198

 متر

 2511-3111درصد داراي ارتفاع  1916

 متر

 

 

 درصد اراضي کوهستاني 9298

 درصد اراضي کوهپايه اي 691

 درصد اراضي دشتي 191

 

 ميلي متر 321-381ارش متوسط ب

تعداد روزهاي يخبندان نيز در اين ناحيعه از 

درصعد 1/84روز متغيعر اسعت.  151تا 75

-125وسعت ناحيه داراي روزهاي يخبندان 

درصععد داراي روزهععاي  3/15روز و  121

 يخبنعععععععععععععععععععععدان

 روز هستند. 151-125 

 

با توجه به کوهستاني بودن اين ناحيه بعا محعدوديت 

 ت.منابع آب مواجه اس

 

 -درصد اراضعي مرتععي 4/94

 جنگلي

درصد از وسعت ناحيه زراعت  1/1

 آبي و باغات

درصد زراعت دي  و باغعات  6/4

 دي 

 

در مجموع با توجعه بعه شعرايط 

عمومي اين ناحيه توسعه اين ناحيه 

به دليل ويژگيهاي محيط طبيعي با 

 محدوديت هايي مواجه است.

 

 

 نه
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 کيلومتر مربع 17/1431

درصععد از 8) معععادل 

 وسعت استان (

 درصد در شهرستان اردبيل 4/54 مرکز استان

 درصد در شهرستان نمين 6/45

 

 2111متر تا 1251ارتفاع در اين ناحيه  از 

 متر متغيير است.

 1251-1511درصد داراي ارتفاع  8/87

 متر

 1511-1751درصد داراي ارتفاع  9/11

 متر

 1751-2111درصد داراي ارتفعاع  3/1

 متر

 

 

 درصد اراضي دشتي 1/47

 درصد اراضي کوهپايه اي 7/44

 درصد اراضي کوهستاني 2/8

 

 ميلي متر 341-411متوسط بارش 

 3تعداد روزهاي يخبندان نيز در اين ناحيه از 

درصعد وسععت  7/74ماه متغيير است.  6تا

روز  111-125ناحيه داراي روزهاي يخبندان 

 داندرصععد داراي روزهععاي يخبنعع 8/24و 

 روز هستند. 151-125 

 

با توجه به ميزان بارش در اين ناحيه بخش زيعادي از 

جريانات بارش به صورت جريانات سطحي شامل روان 

آب و رودخانه در اين ناحيه جاري مي شوند. رودخانه 

شعرقي در ايعن ناحيعه  –قوري چاي با امتداد غربي 

 جريان دارد.

ناحيعه در  بهره برداري از منابع آب سطحي در ايعن

قالب شبکه هاي آبياري مدرن صورت مي گيرد. شبکه 

 2/15هکتار مععادل  21782آبياري يامچي با وسعت 

 درصد از وسعت ناحيه در حال اجرا است. 

برداري از منابع آب زيرزميني در ايعن واحعد از بهره

 هاي نيمه عمير و عمير صورت مي گيرد.طرير چاه

 

درصععد از وسعععت ناحيععه  7/64

 عت آبي و باغاتزرا

درصد زراعت دي  و باغعات  5/27

 دي 

 

 -درصععد اراضععي مرتعععي 8/7

 جنگلي

 

 

با توجه به ويژگيهاي ذکر شده اين 

ناحيه از شرايط مسعاعد محيطعي 

جهت توسعه بعه ويعژه در زمينعه 

 مختلف برخوردار است.

 

 

ن 
عي
سر
 ( 
ده

- 
ر (

ني
 

کيلومتر مربع  14/1288

درصععد از 8) معععادل 

 وسعت استان (

 درصد در شهرستان نير 1/62 مرکز استان

 درصد در شهرستان اردبيل9/37

 

 2511متر تا 1251ارتفاع در اين ناحيه  از 

 متر متغيير است.

 1251-1511درصد داراي ارتفاع  7/18

 متر

 1511-1751درصد داراي ارتفاع  8/55

 متر

 1751-2111درصد داراي ارتفاع  4/22

 متر

 2111-2511درصد داراي ارتفاع  12/3

 متر

 

 

 درصد اراضي کوهستاني 9/28

 درصد اراضي کوهپايه اي 8/61

 درصد اراضي دشتي 3/9

 

 ميلي متر 311-421متوسط بارش 

تعداد روزهاي يخبندان نيز در اين ناحيعه از 

درصعد  4/53روز متغيير است.  175تا  111

-125وسعت ناحيه داراي روزهاي يخبندان 

روزهععاي درصععد داراي  8/42روز و  111

 يخبنعععععععععععععععععععععدان

 روز هستند. 151-125 

 

عمده ترين جريان سطحي اين ناحيه رودخانعه هعاي 

قوري چاي و باليخلوچاي هستند. دسترسي بعه منعابع 

آب سطحي فراوان در اين ناحيه به توسعه شبکه هعاي 

آبياري و زهکشي دراين ناحيه شعده اسعت در حعال 

درصد از اراضي اين ناحيعه تحعت  4/1حاضر حدود 

شش شبکه هاي آبياري مدرن درحال بهره برداري و پو

درصد آن تحت پوشش شبکه آبياري و زهکشي در  8/1

 حال اجراي يامچي قرار گرفته است.

برداري از منابع آب زيرزميني در اين ناحيعه از بهره 

 هاي نيمه عمير صورت مي گيرد.طرير چاه

 

درصد از وسعت ناحيه زراعت  9/11

 آبي و باغات

رصد زراعت دي  و باغعات د 1/83

 دي 

 

 جنگلي -درصد اراضي مرتعي 6

 

 

با توجه به وسعت اراضعي ديع  در 

اين ناحيه يکي از عمعده ناحيه ده،

ترين قطبهاي توليد محصوالت دي  

دشتك هاي نيعر،  به شمار مي آيد،

سرعين و کوراي  نيز به دليل عبعور 

هاي بعاليخلوي چعاي و رودخانه

ي را جهت قوري چاي امکان مناسب

هاي توسعه کشت آبي و ايجاد شبکه

آبياري و زهکشعي فعراه  آورده 

 است.
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 ( : جمع بندي  ويژگيهاي استان اردبيل از نظر ساختار محيط طبيعي  بر اساس نواحي دوازده گانه 1-1ادامه جدول ) 

 نتيجه و جمع بندي کاربري اراضي ويژگيهاي منابع آب ويزگيهاي اقليمي هاي منابع اراضيويژگي ويژگيهاي توپوگرافي سياسي -تقسيمات اداري  موقعيت استقرار وسعت نام ناحيه

ي(
يو
) گ
ده 

از
ي

 

کيلومتر مربع  54/4491

درصد از 2/25) معادل 

 وسعت استان (

 درصد در شهرستان خلخال 58 جنوب استان

 درصد در شهرستان کوثر 9/28

 درصد در شهرستان نير 2/6

 ردبيلدرصد در شهرستان ا 9/6

 

متر تا بيش از  511ارتفاع در اين ناحيه  از 

 متر متغيير است. 3111

 متر 511-1111درصد داراي ارتفاع  3/3

 متر 1111-1251درصد داراي ارتفاع  8

 1251-1511درصد داراي ارتفاع  2/15

 متر

 1511-1751درصد داراي ارتفعاع 1/18

 متر

 1751-2111درصد داراي ارتفاع 6/22

 متر

 2111-2511داراي ارتفاع  درصد4/26

 متر

 2511-3111درصد داراي ارتفعاع  2/6

 متر

 3111درصد داراي ارتفاع بعيش از24/1

 متر

 

 

 درصد اراضي کوهستاني 4/91

 درصد اراضي کوهپايه اي 1/5

 درصد اراضي دشتي 5/3

 

 ميلي متر 341-421متوسط بارش 

تعداد روزهاي يخبندان نيز در اين ناحيعه از 

درصعد  1/36وز متغيير اسعت. ر 175تا  111

-125وسعت ناحيه داراي روزهاي يخبندان 

درصععد داراي روزهععاي  9/56روز و  111

درصعد درصعد  7روز و  125-151يخبندان 

روز  151-175داراي روزهععاي يخبنععدان 

 هستند.

 

عمده ترين منابع آب در اين ناحيه جريانات سعطحي 

است تا هستند. وفور منابع آب دراين ناحيه باعث شده 

در هر نقطه اي که شرايط توپوگرافيك مسعاعد بعوده 

استحصال آب از رودخانه صورت گرفته و کشت آبعي 

انجام شود. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهعد در 

محدوده گيوي شبکه آبياري گيوي در وسعتي مععادل 

درصد از وسعت اين ناحيه در  7/1هکتار معادل  7427

 حال اجرا است.

ها يرزميني در اين ناحيه بيشتر بعه چشعمهمنابع آب ز

 اختصاص دارد.

 

 -درصد اراضعي مرتععي 5/87

 جنگلي

درصد از وسعت ناحيه زراعت  6/2

 آبي و باغات

 درصد زراعت دي  و باغات دي  9/9

 

 

 

در مجموع با توجعه بعه شعرايط 

عمومي اين ناحيه توسعه اين ناحيه 

به دليل ويژگيهاي محيط طبيعي با 

 ي مواجه است.محدوديت هاي

 

 

ي(
يو
) گ
ده 

از
دو

 

کيلومتر مربع )  31/174

معععادل يععك درصععد از 

 وسعت استان (

 درصد در شهرستان خلخال 111 جنوب استان

 

متر تا بيش  1511ارتفاع در اين ناحيه  از 

 متر متغيير است. 2511از 

 1511-1751درصععد داراي ارتفععاع 1/1

 متر

 1751-2111درصد داراي ارتفاع  5/61

 متر

 2111-2511درصد داراي ارتفاع 4/37

 متر

 

 

 درصد اراضي کوهستاني 8/65

 درصد اراضي کوهپايه اي 4/9

 درصد اراضي دشتي 8/24

 

 ميلي متر 381-441متوسط بارش 

تعداد روزهاي يخبندان نيز در اين ناحيعه از 

درصعد  9/97روز متغيير است.  175تا  125

-151وسعت ناحيه داراي روزهاي يخبندان 

 روز هستند. 125

 

بررسي ويژگيهاي منابع آب موجود دراين ناحيه نشان 

مي دهد دراين واحد جريان سعطحي مهمعي وجعود 

ترين منابع آب زيرزميني اين ناحيه شامل ندارد. عمده

 شود. ها ميچشمه

 جنگلي -درصد اراضي مرتعي 77

درصععد از وسعععت ناحيععه  2/17

 زراعت آبي و باغات

باغعات  درصد زراعت ديع  و 9/5

 دي 

 

 

 

در مجموع با توجعه بعه شعرايط 

عمومي اين ناحيه توسعه اين ناحيه 

به دليل ويژگيهاي محيط طبيعي با 

 محدوديت هايي مواجه است.
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بر اساس نواحي دوازده گانهاقتصادي    -نظر ساختار اجتماعي  استان اردبيل ازويژگيهاي ( :  1-2جدول  )   

فرهنگي –ماعي ويژگيهاي اجت نام ناحيه   

 ويزگيهاي  اقتصادي

  

 تنگناها قابليت ها  تعداد جمعيت تعداد سکونتگاه

 روستايي شهري جمع روستايي شهري جمع

 يك

 ) مغان (

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

3 74 161351 111417 59943 

قلمرو و فعاليتهاي کشاورزي معدرن و  -

 مکانيزه

 قلمرو و فعاليتهاي دامداري سنتي -

بت شععاغلين بخععش بععاال بععودن نسعع -

 کشاورزي در اين ناحيه

 

 وجود اراضي کشاورزي بسيار حاصلخيز -

استقرار کشت و صنعت مغان و پارس مغعان در  -

 اين ناحيه

دسترسي به منابع و امکعان  ايجعاد و توسععه  -

 هاي آبياري و زهکشيشبکه

 امکان توسعه  کشت هاي مکانيزه و تجاري -

 امکان بهره برداري از سد خعداآفرين و ميعل -

 مغان

استقرار شهر پارس آباد در اين ناحيه به عنوان  -

دومين شهر استان که در تنظي  روابط کارکردي 

 و عملکردي استان و نقش استراتژيك دارد.

استقرار شهرهاي بيلعه سعوار و اصعالندوز در  -

محدوده مرزي استان و اهميعت و نقشعي کعه 

بويژه شهر بيله سوار در ترانزيت کاال و مبادلعه 

 ا کشورهاي همجوار دارد.کاال ب

وجود پتانسيل گردشگري در زمينه اگروتوريس   -

 عشايري -و توريس  روستايي

توسعه نامتوازن شهر پارس آباد و گسترش حاشيه نشيني  -

 در اطراف اين شهر به دليل مهاجرپذير بودن آن

 توسعه کالبدي شهر پارس آباد در اراضي کشاورزي -

دم بهره برداري از بهره برداري شديد از آب سطحي و ع -

آب زيرزميني که منجر به امکان افعزايش خيعز سعطح 

 ايستابي و زهدار شدن اراضي را فراه  ساخته است.

ميليارد متر مکعب از آب رودخانه   6/1برداشت بيش از  -

ارس در آينده از سوي ايران و جمهوري آذربايجعان و 

 کاهش شديد آبدهي رودخانه ارس

 خانه ارسورود پس آب زراعي به رود -

ورود فاظالب شهرهاي اصعالندوز و پعارس آبعاد بعه  -

 رودخانه ارس و افزايش بار آلودگي آن

توسعه شبکه هاي آبياري و زهکشي در ناحيعه در پعي  -

توسعه کشاورزي در اراضي قشالقي عشاير و بروز چالش 

 و تنش

شعهري ) بعه -باال بودن ميزان مهاجرت هاي روستايي -

 باد (دليل جاذبه هاي شهر پارس آ

تداوم روش دامپروري رمه گردان و بهعره بعرداري از  -

 اراضي مستعد کشاورزي به عنوان مراتع قشالقي

تداوم فرهنگ مبتني بر روابط قومي و ايلي در تعارض با  -

 توسعه کشاورزي مبتني بر شبکه هاي آبياري

 

ناحيه دو 

 )جعفرآباد(
165 1 164 32959 7178 25781 

 ي سنتيقلمرو فعاليت هاي کشاورز -

 گستردگي زراعت دي  در اين ناحيه -

 فعاليت گسترده دامپروري سنتي -

 اجراي طرح هاي بزرگ آبياري -

با اجراي شبکه آبياري و زهکشي خداآفرين و  -

عمارت کشت دي  به کشت آبي تبعديل شعده و 

 کشاورزي تجاري و مکانيزه  توسعه  مي يابد.

امکان توسعه شهر جعفر آباد و ايفاي نقش يعك  -

 هر مدرنکشت ش

 امکان توسعه دامپروري مدرن -

تکميلي   -امکان ايجاد و توسعه صنايع تبديلي   -

 مبتني بر کشاورزي

دارا بودن جاذبه هعاي گردشعگري در زمينعه  -

 عشايري –آگروتوريس  و توريس  روستايي 

امکان ايجاد توسعه عمومي و کالن  محعدود ه  -

 جعفرآباد

قشالقي با  توجه تداوم نظام رمه گرداني و اتکا به مراتع  -

به توسعه اراضي زراعي آبي باععث گسعيختگي نظعام 

 دامداري سنتي مي شود.

فقدان تهيه طرح دقير براي توسعه جعفرآباد باعث شکل  -

گيري شهري با ناهنجاريهاي متععدد  از جملعه توسععه 

 حاشيه نشيني در پيرامون اين شهر خواهد شد.

تي رمعه تعارضات اجتماعي ناشي از تغيير دامداري سعن -

 گردان به توسعه زراعي مدرن  قابل پيش بيني  است.
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بر اساس نواحي دوازده گانهاقتصادي    -نظر ساختار اجتماعي  استان اردبيل ازويژگيهاي ( :  1-2ادامه جدول  )   

  فرهنگي –ويژگيهاي اجتماعي  نام ناحيه

 ويزگيهاي  اقتصادي

  

 تنگناها  قابليت ها تعداد جمعيت تعداد سکونتگاه

 روستايي شهري جمع روستايي شهري جمع

ناحيه سه 

 )خروسلو(
213 2 211 69291 31749 38542 

 قلمرو فعاليت کشاورزي سنتي -

رواج دامداري سنتي در ايعن ناحيعه  -

 )دام کوچك(

وجود معادن در حال اکتشعاف سعنگ  -

 الشه در اين ناحيه

 استقرار ناحيه صنعتي گرمي در اين ناحيه -

شهر گرمي در اين ناحيه به عنوان يکي از شهرهاي مه  استان و تنظي  کننده روابط کارکردي  استقرار -

 عملکردي ناحيه –

 امکان توسعه شهر گرمي به عنوان يك شهر ميان راهي بين پارس آباد و اردبيل -

 

 محدوديت توسعه کشاورزي به دليل کوهستاني بودن ناحيه -

 رزيشيب زياد اراضي و محدوديت توسعه کشاو -

 بروز فرسايش در اراضي شيب دار که زير کشت دي  قرار گرفته اند. -

 امکان توسعه صنعتي وابسته به توسعه معدني -

محدوديت توسعه شهري ) در شهر گرمي ( به دليل کوهستاني بودن  -

 محدوده مطالعاتي

ناحيه چهار 

 )دره رود(
37 - 37 6485 - 6485 

گستردگي فعاليت دامپروري سنتي به  -

غالب ترين فعاليت اقتصادي در  عنوان

 اين ناحيه 

رايج بودن اقتصاد عشعايري در ايعن  -

ناحيه به دليل تمرکز عشاير در ناحيعه 

 دره رود

 وجود اراضي مساعد و مستعد جهت کشت و فعاليت هاي انساني در حاشيه رودخانه دره رود  -

کشاورزي مدرن با احداث و وجود کشاورزي سنتي در حاشيه رودخانه دره رود و امکان تبديل آن به  -

 ايجاد شبکه هاي آبياري و زهکشي در حاشيه رودخانه دره رود

 عشايري  -استقرار  زيستگاههاي عشايري در اين ناحيه و امکان ايجاد توسعه گردشگري روستايي -

 وجود فعاليت هاي مربوط به دامداري مدرن در بخش کوچکي از شرق ناحيه  -

 امکان توسعه دامداري مدرن -

تقرار زيستگاههاي عشايري در اراضي مستعد توسعه و امکان بروز اس -

 تنش در امر توسعه 

 عدم وجود کانون زيستي )نقطه شهري( مه  د راين ناحيه  -

 محدوديت هاي جغرافيايي و اجتماعي براي توسعه گردشگري -

 ناحيه پنج

 )صلوات(
211 1 211 36166 1895 34171 

يه اقتصادي اين ناحفعاليت عمده ترين  -

کشت محصوالت دي  در حاشيه کوهها و 

 تپه ها و تراسهاي فوقاني است. 

گسععتردگي فعاليععت دامپععروري  -

 –)دامداري رمه گعردان و کعور رو 

 عشاير(

 استقرار شهر رضي در اين ناحيه  -

 گستردگي مراتع در اين ناحيه  -

 استقرار عشاير در اين ناحيه و استفاده از مراتع اين ناحيه در فصل ييالق  -

 پارس آباد از اين ناحيه  –مشگين شهر  –بور محور ارتباطي جديد اردبيل ع -

 

عدم وجود کانون زيستي مه  در اين ناحيه جهعت تنظعي  روابعط  -

 اين ناحيه  در عملکردي سکونتگاههاي مستقر –کارکردي 

 محدوديت توسعه در اين ناحيه به دليل شرايط نامساعد محيطي  -

ل حاکميت شرايط اقليمي  بسعيار عدم امکان توسعه زراعي به دلي -

 سرد 

 تداوم نظا م ايلي و رمه گردان در بهره برداري از مراتع -

 

ناحيه شش 

 )سيالن(
87 - 33439 - 33439  

فعاليت اقتصادي در اين ناحيه محدود  -

بوده و تنها به دامپروري کور رو يا رمه 

 گردان محدود مي شود

 ن در اين ناحيه بالاستقرار قله س -

 اتع غني استان در اين ناحيه وجود مر -

 تمرکز عشاير در اين ناحيه و استفاده از مراتع آن در فصل ييالق  -

 وجود چشمه هاي مستعد و آب معدني و آب گرم و قابليت استفاده از انرژيهاي زمين گرمايش  -

 قابليت باالي اين ناحيه در جذب گردشگر و توسعه اکوتوريس   -

 ن به ژئوپارك قابليت قله سبالن جهت تبديل شد -

 گردشگري استان –قابليت تبديل شدن اين ناحيه به گسترده ترين قلمرو فعاليت هاي توريستي  -

 پايين بودن تراک  جمعيت در اين ناحيه  -

محدوديت توسعه فعاليت هاي کشاورزي در اين ناحيعه بعه دليعل  -

 کوهستاني بودن آن 

 محدوديت توسعه زيست محيطي در برابر توسعه گردشگري -

وپعوگرافي و تدوديت شديد توسعه کالبدي به دليعل شعرايط مح -

 طوالني بودن دوره  يخبندان 

نايحه هفت 

 )مشگين شهر(
115 2 113 115768 66626 49142 

عمده ترين فعاليت اقتصادي اين ناحيه  -

 کشاورزي و به ويژه باغداري است. 

اين ناحيه يکي از قطعب هعاي مهع   -

 کشاورزي استان به شمار مي آيد. 

گستردگي فعاليت دامپعروري سعنتي  -

)رمه گردان( در اين ناحيه بعه دليعل 

 حضور عشاير 

وجود فعاليت هاي اقتصادي در بخش  -

صنعت و خدمات در اين ناحيه به دليل 

 استقرار شهر مشگين شهر در ناحيه هفت 

 ميلي متر  321-361باال بودن متوسط بارش در اين ناحيه  -

حيه و امکان ايجاد و توسعه شبکه هاي آبياري مدرن و در نتيجه توسعه عبور رودخانه قره سو از اين نا -

 کشاورزي 

 استقرار شهر مشگين شهر در اين ناحيه به عنوان سومين شهر بزرگ استان  -

 عملکردي غرب استان  –يك شهر مشگين شهر به عنوان عمده ترين کانون کارکردي ژنقش استرات -

هر مشگين شهر به عنوان انتظام دهنده و مديريت روابط عشايري استقرار عشاير در اين ناحيه و نقش ش -

 استان 

 وجود شهرك صنعتي مشگين شهر  -

 وجود قلعه هاي قديمي و محاوط باستاني متعدد و قابليت جذب گردشگر -

 الن و استفاده از قابليت گردشگري بهمجواري اين ناحيه با ناحيه س -

 حيه درصد از وسعت نا 73کوهپايه اي بودن بيش از  -

 روز(  75طوالني بودن دوره يخبندان )بيش از  -

کاهش نقش شهر مشگين شهر به عنوان مرکز سياسعي ، فرهنگعي و  -

 اقتصادي عشاير با افزايش روند يکجانشيني عشاير

يري در مقابعل ذآسيب پع توپوگرافي و محدوديت ناشي از شرايط -

 فرسايش در صورت توسعه اراضي زراعي 

محيطعي بعراي توسععه صعنعتي و محدوديت و حساسيت زيست  -

 گردشگري 

محدوديت ناشي از تعارض نظام روستايي و جوامع عشايري کعور  -

 رو در صورت اسکان عشاير در قشالق
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 بر اساس نواحي دوازده گانهاقتصادي    -نظر ساختار اجتماعي  استان اردبيل ازويژگيهاي ( :  1-2جدول  ) ادامه 

 

 نام ناحيه

 فرهنگي –ويژگيهاي اجتماعي 

 تعداد جمعيت تعداد سکونتگاه تنگناها قابليت ها ويزگيهاي  اقتصادي

 روستايي شهري جمع روستايي شهري جمع

ناحيه هشت 

 ()عنبران 
23 1 22 18917 6161 12746 

عمده ترين فعاليت اقتصادي در اين ناحيه به  -

  کشاورزي و دامداري سنتي محدود مي شود

 درصد از وسعت عرصه  94ي بيش از جنگل –پوشش مرتعي  -

   ناحيه استقرار جنگل فندقلو در -

 در ناحيهاستقرار بخشي از گردنه حيران  -

 عبور جاده ارتباطي اردبيل به آستارا  -

 استقرار شهر تازه تاسيس عنبران به عنوان تنها نقطه شهري  -

ا توجعه بعه و جذب گردشگر ب اکوتوريس امکان استفاده از جاذبه هاي طبيعي در توسعه   -

 پتانسيل هاي محيطي آن 

جمعيعت و عدم وجود نقطه شهري مه  در اين ناحيه و تمرکعز کع   -

و آسيب پذيري زيست محيطي در مقابل توسعه گردشگري  محدوديت

 و توسعه کالبدي 

ناحيه نه 

 )اردبيل(
122 4 118 436667 518113 71446 

تمرکز کليه فعاليت هاي اقتصادي استان شامل  -

صنعتي و خدماتي در اين ناحيه به  -کشاورزي

به عنوان مرکز  )دليل استقرار شهر اردبيل

  (استان در اين ناحيه 

 استقرار دشت آبرفتي اردبيل  -

 عبور رودخانه هاي متعدد  -

 گستردگي اراضي زراعي آبي و کشت  -

 استقرار واحدهاي پيشرفته دامداري  -

سياسي اقتصادي و   -اري استقرار شهر اردبيل در اين ناحيه به عنوان مرکز اد -

 تجاري استان 

استقرار زيرساختهاي عمده استان در ايعن ناحيعه )فرودگعاه و مهع  تعرين  -

 شريانهاي جاده اي(

 وجود دو شهرك صنعتي در اين ناحيه  -

وجود معادن در اين ناحيه و گسترش فعاليت هاي معدني به ويژه در زمينعه  -

 معادن شن و ماسه 

فرهنگي در شهر اردبيل به همراه زيرساخت هاي  –وجود جاذبه هاي تاريخي  -

 مناسب گردشگري 

بزرگ سري شهر اردبيل و تمرکز کليه امکانات و خدمات و زيرساختها  -

 در اين شهر 

 رشد نامتوازن و توسعه کالبدي شهر اردبيل در اراضي کشاورزي  -

 ه نشيني در پيرامون شهر اردبيل يتوسعه حاش -

 شهري به شهر اردبيل  –وستا باال بودن ميزان مهاجرتهاي ر -

باال بودن ميزان آلودگي هاي زيست محيطي ناشي ار توليد زبالعه و  -

فاضالب، نشت آلودگي به منابع آب زيرزميني و آلودگي هوا ناشعي 

 از فعاليت هاي صنعتي 

بيالن منفي سفره هاي آب زيرزميني در دشت اردبيل و نياز به تامين  -

 آب 

 ناحيه ده

 سرعين( –)نير 
111 3 98 38294 11913 27381 

اين ناحيه قلمرو عمده فعاليت هاي زراعي  -

 سنتي و دامداري سنتي است 

استقرار چشمه هاي آب گرم سرعين اقتصاد  -

را نيز در اين  گردشگري )صنعت توريس (

ناحيه رونر بخشيده و به يکي از عمده ترين 

 فعاليت هاي اقتصادي ناحيه بدل شده است 

ترين قلمرو فعاليت معدني در  اين ناحيه عمده -

 استان به شمار مي آيد. 

بيشترين توزيع و پراکندگي معادن استان در  -

 اين ناحيه مشاهده مي شود 

 وجود چشمه هاي متعدد آب معدني و آب گرم در اين ناحيه  -

توسعه گردشگري در شهر سرعين به دليل وجود چشعمه هعاي آب گعرم در  -

 سرعين 

 يل به تبريز از اين ناحيه عبور جاده ارتباطي اردب -

 وجود امکانات و شرايط براي توسعه و رزشهاي زمستاني  -

 رشد و توسعه نامتوازن و بي رويه شهر سرعين  -

تمرکز بيش از حد استقرارگاههاي گردشگري )هتل و هتل آپارتمانها(  -

 در فضاي محدود شهر سرعين و ايجاد شرايط نامناسب زيست محيطي 

گردشگري و آسيب پذيري توسعه با توجه بعه  عدم رعايت برد توسعه -

 محدود بودن دوره زماني حضور گردشگران 

-  

 ناحيه يازده

 )کيوي(
246 3 243 74767 15247 59521 

عمده ترين فعاليت اقتصادي در ناحيه گيوي  -

 دامداري سنتي است

 استقرار درياچه نئور در اين ناحيه  -

 بيعت گردي( قابليت توسعه گردشگري مبتني براکوتوريس  )ط -

وجود چشمه هاي متعدد با جاذبه گردشگري از جمله چشعمه ازنعا و گردنعه  -

 الماس 

 استقرار شهر گيوي  در محدوده -

 عبور محور اسال  به خلخال از اين ناحيه و نقش آن در توسعه گردشگري -

 شيب زياد اراضي و محدوديت کشاورزي  -

ي بعودن محدوديت توسعه فعاليت هاي کشاورزي به دليل کوهسعتان -

 ناحيه  و آسيب پذيري در مقابل فرسايش

 حاکميت شرايط آب و هوايي بسيار سرد در اين ناحيه  -

 روز( 175تا  111طوالني بودن طول دوره يخبندان ) -

 موقعيت فضايي بسته و بن بست بودن نسبي محدوده -

 آسيب پذيري زيست محيطي در شرايط توسعه کالبدي -

ناحيه 

 دوازده 

 )خلخال(

16 1 15 52151 39754 12296 

به دليل استقرار شهر خلخال در اين ناحيه  -

 ويژگيهاي اقتصاد شهري برآن حاک  است 

در نقاط روستايي فعاليت هاي زراعي و  -

 دامداري سنتي رواج دارد

 استقرار شهر خلخال در اين ناحيه -

 وجود امکانات براي توسعه گردشگري -

 و کانون جديد ارتباط گيالن و اردبيل امکان ايفاي نقش مرکزيت در قلمرو جنوب استان -

 دن آن به شهر خلخالووسعت ک  ناحيه و محدود ب -

 آسيب پذيري فرهنگي در فرايند توسعه -
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 آمايشي با منطقه بندي طرح کالبدي منطقه اي –تطبير نواحي همگن فضايي  :2-1

 

ي بزرگاي در نظام كنوني تقسيمات كشوري، از نظر فضايي پس از محدوده استان كه فضا

كشوري شهرستان كه در قيااس باا اساتان، به حساب مي آيد، بالفاصله پس از واحد تقسيمات 

محدوده بسيار كوچكي است قرار مي گيرد كه از نظر سطوح سلسله مراتب فضايي، شكاف قابال 

توجهي به وجود مي آورد  وجود شكاف اندازه فضايي بين استان و شهرستان يكي از عوامل اصلي 

بين اندازه شهر مركز استان و شهرهاي ديگر هر استان است  بنابراين از آنجايي كه وجود شكاف 

چنين شكاف فضايي و مديريتي در فضاي تقسيمات كشوري، عامل مهماي در پياداش شاكاف و 

گسيختگي اندازه و سلسله مراتب شبكه شهري شده است، لزوم وجود سطوح فضايي جديدي بين 

وجيه مي گردد كه مركزيت آن بتواند شكاف شبكه شهري در اساتان سطح شهرستان و استان ت

  از اينرو طرح كالبد منطقاه اي آذربايجاان باا مرجاع قارار دادن تقسايمات فرعاي را پر نمايد

سرزمين در طرح كالبدي ملي صورت گرفته است  در اين طرح ابتدا با توجه به شااخص هااي 

اجتمااعي، از مجموعاه چناد  –گناي اقتصاادي سياسي، عوارر طبيعي و هم –تقسيمات اداري 

كالبدي  -فضايي ناحيه 4استان اردبيل به در اين طرح  شهرستان، واحد ناحيه بدست آمده است 

 به شرح زير تقسيم بندي شده است 

كه سه شهرستان پارس آباد ، بيله سوار و گرمي را در بر مي گيرد شهر مركاز مغان : -

د ميباشد جعفرآبا -اين ناحيه پارس آباد

شود مشگين شهر : با مركزيت شهر مشگين شهر شامل شهرستان مشگين شهر مي -

نمين و نير مي شود  مركاز ايان ناحياه شاهر اردبيل: كه شامل سه شهرستان اردبيل، -

اردبيل است 

خلخال: با مركزيت شهر خلخال در بر گيرنده دو شهرستان گيوي و خلخال است  -

 -كالبدي با آخرين تقسايمات اداري -ق مناطق همگن فضايي(، تطبي1-2در نقشه شماره )

 سياسي نمايش داده شده است 

 در نقشاه  منطقه اي باا ناحياه بنادي آمايشاي كالبدي طرح كالبد -مناطق فضايي تطبيق

(، حاكي از انطباق ناحيه بندي آمايشي با طرح كالبد منطقه اي است  انطباق ناواحي 1-3شماره )

 بدي به شرح زير است آمايشي و مناطق كال

 منطقه مغان منطبق با نواحي يك )مغان(، دو )جعفرآباد(، سه )خروسلو( و چهار )دره رود(

 منطقه مشگين شهر منطبق با نواحي پنج )صلوات( ، شش )سبالن( و هفت )مشگين شهر( 

 (سرعين -فندقلو( ، نه )اردبيل( و ده )نير -منطقه اردبيل منطبق با نواحي هشت )عنبران 

 منطقه خلخال منطبق با نواحي  يازده )گيوي( و دوازده )خلخال( 
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 1پيش بيني و آينده نگري : 2

 

 

 

 

 

قالاب مطالعاات آماايش سارزمين را ترسيم چشم انداز  تحوالت آينده استان اردبيل در  

انارژي، حمال و  توان با رويكرد آينده شناسي در مقوالتي نظير منابع طبيعي، محايط زيسات،مي

اشتغال، اقتصاد ، نظام بازار، شهرها، روستاها، صنعت، جمعيت، ارتباطات، فرهنگ، نقل، تكنولوژي ،

جهاني شدن ، تكنولوژي و فن آوري و    مطرح نمود  اما نكته اصلي در اين است كه تماامي ايان 

وعاتي كاه عمادتاً قابل بررسي هستند  موض جهاني و ملي(موضوعات مذكور در سطوح كالن تر)

در سطح استان مي توان به آنها پرداخت پيش بيني جمعيت، اشتغال و توان محيط است  با توجه 

 و اشاتغال جمعياتبه اهميت موضوعات اشاره شده در چشم انداز آتي استان در ادامه سااختار 

 مورد بررسي قرار گرفته اند 

 

 :  پيش بيني تحوالت جمعيتي1-2

 

ر مطالعه و برنامه ريزي از جايگاه قابال تاوجهي برخاوردار اسات  در مقوله جمعيت در ه 

واقع اين مبحث مبناي ديگر بخش هاي مطالعاتي مثل مباحث محيطي، اقتصاادي و كالبادي باه 

شمار مي آياد  بررساي و شناساايي ويژگيهاا و روناد تحاوالت جمعيتاي امكاان پايش بيناي و 

ا در عرصه هاي مختلف محيطي، اكولوژيك و اجتماعي هاي نسبتاً دقيق برنامه ريزان رنگريآينده

اقتصادي و كالبدي ميسر مي سازد  بر كسي پوشيده نيست عليرغم قابليت هايي كه با شناخت  –

 دقيق جمعيت و دگرگوني هاي آن حاصل مي آيد اين مقوله بسيار پيچيده است 

يك روستا و ياا     پيش بيني جمعيت، برآورد و تخمين جمعيت آتي يك منطقه، يك شهر، 

است كه براساس عناصر جمعيتاي مثال مارگ و ميار، موالياد، مهااجرت و مانناد آن صاورت 

گيرد  با توجه به متغير بودن ميزان هريك از عوامل ياد شده در زمانها و مكان هاي مختلف، مي

اهميت عوامل  غالباً پيش بيني ها با ابهامات زيادي همراه خواهد بود  در واقع با عنايت به نقش و

                                                 

 1415تا سال  1385ساله از سال  21ا، سياستگذاريها و راهبردهاي توسعه استان افق زماني در تنظيم برنامه ه 1 

 مدنظر قرار گرفته است 
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اقتصادي كه در تنظيم جمعيت در چند دهه اخير موثر بوده اناد، نماي تاوان  –مختلف اجتماعي 

 تنها با استناد به عناصر جمعيتي برآورد الزم را ارايه داد 

يكي از معيارهاي اصلي و مهمي كه معموالً در پيش بيني جمعيت مراكز زيساتي )اعام از  

قرار مي گيرند، بررسي روند نرخ رشاد جمعيات ايان مراكاز در  شهري يا روستايي( مورد توجه

دوره هاي  گذشته به ويژه در دوره هاي آخر كه نزديك به دوره مطالعه مي باشد، چرا كه روند 

تغييرات جمعيتي گذشته يك منطقه در واقع بيانگر ويژگيهايي است كاه عوامال ماوثر در رشاد 

و مهاجرت دارا مي باشند و چنانچاه تغييار و تحاول جمعيت آن منطقه نيز مواليد، مرگ و مير 

مهمي در گذشته منطقه رخ نداده باشد و يا رويدادي تاثير گذار و تعيين كننده در آيناده اتفااق 

نيافتد مي توان روند تقريبي رشد جمعيت گذشته را با درصد احتمال زيادي، در آينده نيز انتظار 

م را نيز بايد در نظار داشات و آن اينكاه نارخ رشاد داشت  اما همانگونه كه آمد يك نكته مه

جمعيت هر سكونتگاه را دو عامل اصلي نرخ رشاد طبيعاي جمعيات و ميازان مهاجرفرساتي ياا 

مهاجرپذيري آن سكونتگاه مشخص مي كند  از آن جا كه در بسياري از مراكاز زيساتي منطقاه 

نهاا بسايار متفااوت گااه تااثير آتاثير اين دو عامل در تغييرات جمعيتي به يك اندازه نيسات و 

باشد لذا مي توان تاثير هريك از اين دو عامل را به طور جداگانه در تغييرات جمعيتي ماورد مي

 توجه قرار داد و اين تاثيرات را به عنوان يكي از معيارهاي پيش بيني جمعيت در نظر گرفت 

 ظر قرارداد؛در بررسي نرخ رشد طبيعي هر منطقه دو عامل مهم را بايد مدن 

شرو  شاده و تاا باه حاال از موفقيات  65-75يكي سياستهاي تنظيم خانواده كه از نيمه  

  چشمگيري برخوردار بوده است و ديگري جوان بودن  جمعيت منطقه )استان(

با توجه به مباني مورد نظر مناسبترين گزينه هاي پيش بيناي جمعيات اساتان اردبيال از  

 ير خواهد بود طريق روشهاي زير امكان پذ

 

 : روش هاي پيش بيني جمعيت 1-1-2

 

براي پيش بيني جمعيت بايد عوامل تغيير دهنده شمار و ساختمان سني و جنسي جمعيات  

را شناخت و با روشهاي محاسباتي براي آينده اي با تاريخهاي معين، رقم جمعيت و ساختمانهاي 

)يعناي ميزانهااي  mو  nاول مقاادير سني حاصل از آن را تشخيص داد  بدين ترتيب در درجه 

بيني عيت ضروري است  معموالً براي پيشمواليد و مرگ( و ساس مهاجرتها براي پيش بيني جم

دهند  اما محاسبات مربوط به آن را انجام ميرا در نظر گرفته،  mو  nجمعيت دو عامل طبيعي 

تمان جمعيت ايفاا كناد در اگر عامل مهاجرت نقش مهمي را در تحوالت مربوط به شمار و ساخ

اين صورت بايد حجم مهاجرتها و تاثير مستقيم آنها را از لحاظ كاهش يا افزايش شمار جمعيت و 
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 –نيز تاثير غيرمستقيم آنها را )از جمله تاثير مهاجرت در تحول رفتار باروري و رفتاار بهداشاتي 

بات پايش بيناي جمعيات درماني( شناخت و در محاسبات وارد كرد  شايان ذكر است كه محاس

 همراه با محاسبات مهاجرتي دقيقتر اما طوالني تر و پيچيده تر است 

آنچه در اين مطالعه مدنظر بوده و دراين قسمت  به آن پرداخته ماي شاود پايش بيناي  

 جمعيت براساس تغييرات و تاثيرات مواليد و مرگ است  دراين مورد دو روش وجود دارد 

 

 عيت با روش تركيبي روش اول: پيش بيني جم

با ساله را از زماني باه زماان بعاد) 5در اين روش تعداد بازماندگان افراد هر گروه سني   

حساب مي كنند كه در اين صورت طبيعاي سال از زمان مبدا تا زمان مورد پيش بيني ( 5فاصله 

ر خواهناد سااله و بيشاتر قارا 5سال بعد در دامنه سني  5است كه بازماندگان كل جمعيت در 

ساله و بيشتر افرود تاا  5ساله ها را بر اين دامنه  4گرفت  پس از اين مرحله بايد تعداد صفر تا 

 4جمعيت كل )يعني صفر ساله تا آخرين سن ( به دست آيد  بديهي است كاه تعاداد صافر تاا 

 ساله ها بازماندگان مواليد بين زمان مبدا تا زمان مورد پيش بيني هستند 

 

 پيش بيني جمعيت با روش رياضي روش دو  :

) ميزان افزايش طبيعي ساالنه جمعيت( را براي دوره هاي مختلاف r در اين روش مقدار  

و منتج از تحوالت مواليد و مارگ تعياين كارده، مبنااي افزايش طبيعي ساالنه جمعت براساس 

محاساابات پاايش بينااي قاارار مااي دهنااد  فرمااول پاايش بينااي جمعياات در اياان روش فرمااول 
T

Ot
rPP )1(   است 

ميزان افزايش طبيعي و بااالخره  rجمعيت مبدا،   OPجمعيت براي زمان پيش بين، tPكه در آن 

T  تعداد سالهاي بين زمان مبدا و تاريخ و زمان مورد پيش بيني است 

با توجه به روش هاي اشاره شده عمده ترين گزينه هاي پيش بيني جمعيت استان اردبيل  

 مقاطع آتي كه مورد استفاده قرار گرفته اند به شرح زير است:طي 

 

 75-85: پيش بيني جمعيت بر پايه نرخ رشد مطلر جمعيت در دهه 2-1-2

 

پيش بيني براساس اين گزينه به اين معناست كه نرخ رشد مطلق فعلي اساتان در نتيجاه  

ورت جمعيات اساتان از زاد و ولد و حركات جمعيتي با شدت كناوني اداماه ياباد  در ايان صا

 1395نفار در ساال  1285734درصاد باه  5/1با رشد ساالنه  1385نفر در سال  1225348

( با ادامه روند رشد كناوني و صارف نظار از 1395-1415افزايش خواهد يافت و در دهه بعد )
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(  2-1نفر افزايش خواهد يافت  در جدول شماره ) 1349196به  1415تغييرات احتمالي در سال 

 پيش بيني جمعيت در كل استان به تفكيك نقاط شهري و روستايي نيز ارايه شده است 

 715597(  جمعيت نقاط شاهري اساتان از 2-1براساس اطالعات ارائه شده در  جدول) 

 1178116و به 1395نفر در سال  878349درصد به  1/2با رشدي معادل  1385نفر در سال 

 ت افزايش خواهد ياف 1415نفردر سال 

در نقاط روستايي نيز با فرر ثابت ماندن شرايط موثر در رشاد جمعيات و اداماه روناد  

نفار در  519751درصاد از  -4/1مهاجر فرستي سكونتگاههاي روستايي جمعيت با رشد ساالنه 

 كاهش خواهد يافت  1415نفر در سال  387316و   1395نفردر سال  444336به  1385سال 

( جمعيت ساكن در نقاط شهري و روساتايي اساتان 2-4و )(2-3)(، 2-2درجداول شماره) 

به تفكيك شهرستان مورد پيش بيني و برآورد قرار گرفته است  براساس اطالعات ارايه شده در 

( شهرستان هاي بيله سوار، خلخال، مشگين شهر، گرمي، كوثر، نمين و نيار باا 2-2جدول شماره )

دارا بوده اند طي دهه آتي با كاهش جمعيت مواجاه  1375-85توجه به رشد منفي كه طي دهه 

باا  1395خواهند بود  شهرستان هاي اردبيل، پارس آباد تنها شهرستان هايي هستندكه در سال 

(جمعيت ساكن 2-4( و)2-3افزايش جمعيت روبرو خواهند بود  همچنين براساس جداول شماره)

افازايش خواهاد  1415و  1395آتاي در نقاط شهري شهرستان هاي استان اردبيل طي دو دهه 

يافت  در حالي كه جمعيت ساكن در نقاط روستايي شهرستان هاي استان باه جاز دو شهرساتان 

 اردبيل و پارس آباد در ساير شهرستان هاي استان كاهش خواهد يافت 
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 1365-85: پيش بيني جمعيت برپايه نرخ رشد مطلر جمعيت در دوره 3-1-2

 

سااله  21استان اردبيل ، نارخ رشاد آتي محاسبه جمعيت دهه هاي در اين گزينه مبناي  

 1415و  1395( است  براين اساس جمعيت استان اردبيال در ساال 1365-85آماري گذشته )

 نفر خواهد بود  1658783و  1425688به ترتيب برابر 

 پيش بيني جمعيت براساس اين گزينه براي هريك از شهرستانهاي استان اردبيل نياز باه 

 ( انجام شده است 2-4( و )2-3( و )2-2تفكيك نقاط شهري و روستايي درجداول شماره )
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دوره 1375-85 دوره 1365-85 1395 1405 1395 1405

نقاط شهری 715597 2.1 4.7 878349 1078116 1134085 1797309

نقاط روستایی 509751 -1.4 -1.6 444336 387316 431907 365951

کل استان 1225348 0.5 1.5 1285734 1349096 1425688 1658783

جدول ) 1-2( : پیش بینی جمعیت استان اردبیل به تفکیک نقاط شهری و روستایی برای دوره های آماری  1395 و 1405 

مأخذ :  1. مرکز آمار ایران ، بازسازی و برآورد جمعیت شهرستان های کشور براساس محدوده تقسیمات اداری- سیاسي سال 1380.

         2. مرکز آمار ایران؛ نتایج تفصیلي سرشماری عمومي نفوس و مسكن استان اردبیل، 1385. 

         3. محاسبات مشاور.

پیش بیینی جمعیت بر اساس نرخ رشد مطلق 

دوره بیست ساله  1365-85
نرخ رشد

شرح1385

پیش بیینی جمعیت بر اساس نرخ رشد مطلق 

دهه 1375-85
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1405 1395 1405 1395 دوره 1365-85 دوره 1375-85

1065445 764690 766518 648606 3.4 1.7 548832 اردبیل

63701 59205 47308 51021 0.7 -0.8 55026 بیله سوار

81766 88137 77660 85896 -0.7 -1.0 95005 خلخال

150755 154940 146240 152603 -0.3 -0.4 159242 مشکین شهر

79361 85107 73182 81727 -0.7 -1.1 91270 گرمی

541127 298424 231092 195019 6.1 1.7 164577 پارس آباد

15156 20864 21053 24590 -3.1 -1.5 28721 کوثر

39569 48579 45981 52367 -2.0 -1.3 59640 نمین

7400 13056 13127 17389 -5.5 -2.8 23035 نیر

پیش بیینی جمعیت بر اساس نرخ رشد مطلق 

دهه 1375-85

پیش بیینی جمعیت بر اساس نرخ رشد مطلق 

دوره بیست ساله  1365-85

مأخذ :  1. مرکز آمار ایران ، بازسازی و برآورد جمعیت شهرستان های کشور براساس محدوده تقسیمات اداری- سیاسي سال 1380.

         2. مرکز آمار ایران؛ نتایج تفصیلي سرشماری عمومي نفوس و مسكن استان اردبیل، 1385. 

         3. محاسبات مشاور.

جدول ) 2-2( : پیش بینی جمعیت استان اردبیل به تفکیک شهرستان برای دوره های آماری  1395 و 1405  

نرخ رشد  جمعیت 1385شرح
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1405 1395 1405 1395 دوره 1365-85 دوره 1375-85

927301 628195 639768 521790 4.0 2.1 425568 اردبیل

49708 32583 26662 23863 4.3 1.1 21358 بیله سوار

109279 72229 55345 51402 4.2 0.7 47740 خلخال

211050 120255 104637 84675 5.8 2.1 68521 مشکین شهر

68391 45858 34163 32411 4.1 0.5 30749 گرمی

646935 236185 159885 117415 10.6 3.1 86227 پارس آباد

10217 8613 8267 7748 1.7 0.7 7261 کوثر

48652 32611 65611 37871 4.1 5.6 21859 نمین

7566 6912 9712 7831 0.9 2.2 6314 نیر

مأخذ :  1. مرکز آمار ایران ، بازسازی و برآورد جمعیت شهرستان های کشور براساس محدوده تقسیمات اداری- سیاسي سال 1380.

         2. مرکز آمار ایران؛ نتایج تفصیلي سرشماری عمومي نفوس و مسكن استان اردبیل، 1385. 

         3. محاسبات مشاور.

جدول ) 3-2( : پیش بینی جمعیت ساکن در نقاط شهری استان اردبیل به تفکیک شهرستان برای دوره های آماری  1395 و 1405   

پیش بیینی جمعیت بر اساس نرخ رشد مطلق 

دوره بیست ساله  1365-85 نرخ رشد   جمعیت 1385

پیش بیینی جمعیت بر اساس نرخ رشد مطلق 

دهه 1375-85 شرح
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1405 1395 1405 1395 دوره 1365-85 دوره 1375-85

167925 143872 136080 129514 1.6 0.5 123264 اردبیل

27664 30519 23582 28177 -1.0 -1.8 33668 بیله سوار

21031 31528 28617 36777 -4.0 -2.5 47264 خلخال

47505 65517 60180 73742 -3.2 -2.0 90359 مشکین شهر

37136 47408 41879 50344 -2.4 -1.8 60521 گرمی

136858 103551 84234 81239 2.8 0.4 78350 پارس آباد

8851 13782 13821 17222 -4.3 -2.2 21460 کوثر

15722 24372 17631 25809 -4.3 -3.7 37781 نمین

3844 8017 7233 10998 -7.1 -4.1 16721 نیر

جدول ) 4-2( :پیش بینی جمعیت ساکن در نقاط روستایی استان اردبیل به تفکیک شهرستان برای دوره های آماری  1395 و 1405  

پیش بیینی جمعیت بر اساس نرخ رشد مطلق 

دوره بیست ساله  1365-85 جمعیت 1385شرح

پیش بیینی جمعیت بر اساس نرخ رشد مطلق 

دهه 1375-85 نرخ رشد  

مأخذ :  1. مرکز آمار ایران ، بازسازی و برآورد جمعیت شهرستان های کشور براساس محدوده تقسیمات اداری- سیاسي سال 1380.

         2. مرکز آمار ایران؛ نتایج تفصیلي سرشماری عمومي نفوس و مسكن استان اردبیل، 1385. 

         3. محاسبات مشاور.
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 : پيش بيني جمعيت استان اردبيل براساس شاخص هاي جمعيتي4-1-2

 

پيش بيني جمعيت براساس اين گزينه با در نظر گرفتن شاخص هااي جمعيتاي ماوثر در  

شاخص هاي اميد به زنادگي، مارگ و ميار و بااروري كال توسعه به ويژه توسعه انساني شامل 

(TFR)  صورت گرفته است  اما باا   1415ساله تا افق  5براساس گروه هاي سني طي دوره هاي

سااله انجاام ماي شاود   11توجه به اينكه عموماً سرشماري هاي رسمي جمعيتي طي دوره هااي 

 ك گروه هاي سني انجام شده است به تفكي 1415و  1395تحليل هاي مربوطه نيز طي دو دهه 

نفار  1374819به  1395براساس شاخص هاي ذكر شده جمعيت استان اردبيل در سال  

افزايش خواهد يافت  در اين مقطع بيشترين تعداد جمعيت استان به ترتيب در گروه هاي ساني 

و درصاد(  5/9ساا لاه ) 21-24درصد(،  6/11ساله ) 31-34درصد(  9/11سااااله ) 29-25

درصد( مشاهده مي شود  اين در حالي است كه طي دهاه قبال و در مقطاع  7/8ساله ) 39-35

سااله  31-34و  15-19،  25-29، 21-24بيشترين تعداد جمعيت در گروههااي ساني  1385

( 1395ساله طي ايان مقطاع ) 5-9و  1-4طبقه بندي مي شده است  جمعيت در دو گروه سني 

 15-19و   11-14زايش بوده است در حاالي كاه در دو گاروه داراي اف 1385نسبت به مقطع 

تغييراتي  1385-1395ساله كاهش جمعيت مشاهده مي شود  ساير گروه هاي سني نيز طي دهه 

را نشان مي دهند  الزم به ذكر است توزيع جمعيت در هر دو جنس مارد و زن تاابعي از روناد 

 كلي جمعيت است 

در گروه هاي مختلف سني، از مجمو  جمعيت  1395طع با توجه به توزيع  جمعيت در مق 

سااله( تشاكيل  18تاا  6درصاد را جمعيات الزم التعلايم ) 8/21ساكن در استان در اين ساال 

درصد بوده اسات  بناابراين تعاداد جمعيات  2/32معادل  1385دهند  اين نسبت در مقطع مي

 داشته است كاهش زيادي  1385به نسبت سال  1395الزم التعليم در مقطع 

چنانچه كليه جمعيت واقع در اين گاروه ساني )جمعيات الزم التعلايم ( همگاي مشاغول  

سااله و   21تحصيل باشند جمعيتي كه واجد شرايط براي اشتغال و فعاليت خواهند بود جمعيت 

ساله را شامل خوا هند شد كه سن فعاليت بسيار مفيد اسات  نسابت  51بيشتر و تا مقطع سني 

( سااله قارار خواهنادگرفت طباق  51تا 21دراين گروههاي سني)  1395در مقطع  جمعيتي كه

در  يدرصد خواهد بود  نسبت مشاابه ايان گاروه جمعيتا 7/53هاي انجام شده معادل بينيپيش

با  1395درصد بوده است  بنابراين طي دهه آتي و در سال  5/46)دهه قبل( معادل  1385سال 

 و نيازمند شغل مواجه خواهيم بود  افزايش قابل توجه گروه فعال

نفر افزايش خواهد يافت   1474619جمعيت استان به  1415ساله و در سال  21در افق  

روند تغييرات جمعيت براساس گروه هاي سني جمعيت نشان مي دهد جمعيات در گاروه ساني 
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ناشاي كاهش قابل توجهي خواهد داشت كه  1395و  1385سا له نسبت به دو مقطع قبل  4-1

( بيشاترين تعاداد جمعيات در 1415از كنترل جمعيت و كاهش زاد و ولد است  در اين مقطع )

 9/8سااله ) 31-34درصاد( و  7/9ساله ) 41-44درصد(  9/11ساله ) 35-39گروه هاي سني 

ساله نسابت باه دو  15-19و    11-14خواهد بود  در اين مقطع جمعيت دو گروه سني درصد(

سااله  25-29و  21-24زايش بوده و از تعاداد جمعيات در دو  گاروه ساني دوره قبل داراي اف

كاسته شده است كه نشانگر افزايش سن و حركات جمعيت از يك رده سني به رده سني بااالتر 

 است 

درصد افزايش يافته است كه نسبت به  4/22در اين مقطع نسبت جمعيت الزم التعليم به 

ته است  نسبت جمعيت فعال و نيازمند به اشتغال در اين ( افزايش اندكي داش1395مقطع قبل )

درصد  51درصد نسبت به دوره قبل كاهش يافته است به عبارت ديگر دراين دوره  51دوره به 

 از جمعيت استان از پتانسيل و قابليت بسيار بااليي براي كار و فعاليت برخوردارند 

ر استان اردبيل به تفكيك گروه هاي ( جمعيت د2-7( و  )2-6( و )2-5در جداول شماره ) 

سني براي كل استان و نقاط شهري و روستايي براي مقاطع آماري مختلف مورد پيش بيني قارار 

( جمعيت نقاط شهري استان در ساال 2-6گرفته است  براساس اطالعات ارايه شده در جدول )

ر  جادول شاماره نفر افزايش خواهد يافات  د 858982به  1415و در سال 811351به  1395

( نيز جمعيت نقاط روستايي استان مورد پيش بيني و برآورد قرار گرفتاه اسات  براسااس 7-2)

اطالعات ارايه شده در جدول مذكور جمعيت ساكن در نقاط روستايي اساتان اردبيال در مقطاع 

 نفر افزايش خواهد يافت  621971به  1415نفر و در سال  575791به  1395آماري 

جمعيتي در هريك از گروه هاي سني مستقر در نقاط شهري و روستايي نيز تابعي تغييرات  

بيشاترين تعاداد   1395از تغييرات كلي جمعيت استان است  به طوري كه در دو مقطع آمااري 

سااله  35-39در گاروه ساني  1415ساال و در مقطاع آمااري  25-29جمعيت در گروه سني 

 مشاهده مي شود 

( جمعيت هريك از شهرستان هاي استان اردبيال باه 2-34( الي )2-8در جداول شماره ) 

 1415تفكيك نقاط شهري و روستايي براساس گروههاي سني براي مقاطع آماري مختلف تا افق 

 مورد پيش بيني قرار گرفته است 
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كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4478004522193021564415563511207658470576131160835308252285105367435284285986387

9_ 5492694694196210475694494492513561835533311151558218573211155395286652039104904

14_ 10680406469613273649130467999592947441448189225956039551871112265807757181115258

15-19842948215516644967777644541322314894946636955854727544671919465585355019110872

20-24712097748214869183777817041654816737364124131497486664641295078470114447091481

25-296107061581122651706957693414762983189811631643526691363724130637483434614094483

30-344770747175948826060261052121654701727631214648482595805431631386645363266129719

35-39440964083784933472674666993936600656043112049569574755751451498192179807161728

40-4432861324086526943532402608379246689460389272759364596501190146880274644143445

45-492718927833550223220831767639754270439490821944584145190910325833958593116932

50-54191762229941475263202702253342312183086662083414433840779850445434399288536

55-59151971657731774181912134339533250132588950902297232960959332395323688876420

60-64128911350226393139661550329469167631998736750231132428447396275392781855357

65-69112501043621686112821211823399122761393926215147991801132810204952193242426

70-7411308969521003910287181782091881014719335100631170821771122101517327383

+75139851197525960145861304727634134231290926332130421394626988136051567529280

61734261081312281556524446479681300412689115685694137480971975071652114362717391157354941474609جم 

جدول ) 5-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در استان اردبيل طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

14001405
گرو  سني

138513901395

 
 مآخذ : محاسبات مشاور                

 عيت ساير و اظهار نشده حذف شده است * در كليه محاسبات عدد مربوط به جم                 
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كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4274982606353561320993145463553330613244865509298202931359133249572456849525

5-9278522640154253273612592653287319453130763252329083231665224296882921058898

10-14371893601573204277722632954100272852586353148318593124163100328233225665079

15-19479694712495093370423589372935276652624953914271842579452977317453116862913

20-24420164648188497476714688994560368163573372549275002614553645270252570452729

25-29362683725473522417084618187890473284661693945365573554872105273112602653336

30-34296632855658219359863696072946413914585287243469774631893295362923534671638

35-39286282565154279293842827257656356563662572280410224547586497465714597692547

40-44219902009642086282532531153564290112792656936352183621371431405354500785542

45-49175241643333957215431971841261276962486552561284572746655923345673565870225

50-54118421206123903169531597432926208591919740057268412424751088276042682554428

55-598582848017062112221156222784160871534431431198201847938300255382338748926

60-6467706919136897876794715823103191086421183148201445729278182951745935754

65-695594541011004591162271213868987179140779067985118917130631316026222

70-745366503310399451145369047478952481003656146080116957414838815801

75+66006269128696873683613710643867931323164707344138147118830115419

361351354246715597382163376015758178403244398107801351420136416285836421430545428438858982جم 

مآخذ: محاسبات مشاور

جدول ) 6-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري استان اردبيل طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
13851390139514001405
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كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4203021915839460248722461349485260162572651742238212354247362195031926338765

5-9214172054041957201951905039245247522448649237258992560451503237202344047160

9-14308512868159532213522048041833201391899939137246862442549111258352554651380

15-19363253503171356307242857859302212702041241682200651894039006246022435648958

20-24291933100160194360913484670938305362843858973211442031941463199511886138812

25-29248022432749129289723079059762358313462570456303232827058592210022020841210

30-34180441861936663246022412548726287513055059301355693437469942301102807958190

35-39154681518630654178671842536292243752388848263284983026958767352723407869350

40-44108711231223183152581497630234176391818335822240802359247672281742991558089

45-4996651140021065106431207322716149551469729652173071786035167236542319146845

50-547334102381757293411107220413103031173822041145001430628805168071740334210

55-59661580971471269429803167458861106171947897961127221068138181375827576

60-64612165831270460617577136386380919115571817299721814490641060819672

65-6956565026106825332591311245530568231212856148298139137230902716257

70-74594246621060445464203874943154962927743275746100734617701211629

75+73855706130917617626113878680562251303063256797131226170769913869

255991256567512558270415272786543201286230289560575791300127303585603712309529312443621971جم 

مآخذ : محاسبات مشاور 

1405

جدول )  7-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي استان اردبيل طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
1385139013951400
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كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4218082074642554235232328946812233612313046491203512014940500160291585831887

9_ 5223932129243685217132066042374234252320046625232682304946317202752008240357

14_ 10281592654954708223362124643582216602061942279233702315746527232162300846224

15-19355143467270186280602647754537222602119343453215892057142160232962310646402

20-24322393526967508353093453369842279022637854280221372111943256214742050341977

25-29280692806356132320193508467103350733436369436277192625753976219962102843024

30-34228242150544329278682788155750317963487166667348353416869002275362611653652

35-39217801925641036226292132643956276382766355300315413461366153345643392668490

40-44168581550032358215251903840563223742109643470273372737854715312073427065476

45-49133941210225496165511524331795211471873439881219942077242766268842697153855

50-548831935318184129981179924797160761487530951205581829638854213952030041695

55-5968516945137968408900117409123911136823759153451434629692196421766537307

60-64530856191092763306542128717783849116273114921073922231142541357527828

65-694545438089254685509397785605594111545691377271464010230980020030

70-744475404785223724370874323857432281804635505796935735660512341

+7554295057104865819556911389549955911108954736086115596061693112992

278477270355548832293498286489579987307844301834609678318557313484632040323793319743643536جم 

13901395

جدول ) 8-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در شهرستان اردبيل طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

14001405
گرو  سني

1385

 
 مأخذ: محاسبات مشاور              
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كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4162111555331764189251831437238187711817436945165341599932533131941274325937

5-9164161560932025161431548331626188501824037090187031811036813164821594732429

10-14206981955940257163751557231948161051545031555188081820637014186651807936744

15-19272512676654017206271950240129163221553131853160551541431469187531816736920

20-24254692824353712270962665053746205131942539939162361547731713159751536431339

25-29219702230844278252972808353381269192651353432203841933639720161391541231551

30-34179771692134898218162215343969251262790553032267432636153104202571923439492

35-39174181553732955178271677134598216412197243613249332769852630265452617952725

40-44138811247226353172191535132570176331658434217214132174543158246742742952102

45-4910984987020854136351225625890169281509932027173421632833670210622142742489

50-54729372711456410666961320279132551195325208164671474531212168731596332836

55-595402522910631695069881393810182925519437126671152724194157441424429988

60-6454024266966849984917991564466586130329460874218202117821091622697

65-6934643316678047793857863644394460889957405992117328434798716421

70-74329130496340284827985646395332687221368537957480477251329904

75+3884384177254246419584414132420683384916458995055136522510362

217011209810426821229445222501451946241214234621475835250086244063494149254486249448503933جم 

 مأخذ: محاسبات مشاور

1405

جدول ) 9-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري شهرستان اردبيل طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
1385139013951400
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مرد كل ن مرد كل ن مرد كل ن مرد كل ن مرد كل ن

0-4 5597 5193 10790 5497 5450 10947 5899 5750 11548 5518 5474 10992 4800 4763 9563

5-9 5977 5683 11660 5567 5165 10732 5469 5423 10892 5771 5724 11494 5493 5451 10944

10-14 7461 6990 14451 5959 5667 11626 5551 5152 10703 5454 5410 10864 5755 5711 11466

15-19 8263 7906 16169 7430 6966 14396 5935 5649 11584 5529 5137 10666 5434 5395 10829

20-24 6770 7026 13796 8209 7866 16075 7383 6933 14316 5899 5624 11523 5496 5116 10612

25-29 6099 5755 11854 6718 6980 13698 8149 7818 15967 7330 6893 14224 5857 5595 11452

30-34 4847 4584 9431 6049 5709 11758 6666 6927 13593 8087 7763 15849 7276 6849 14124

35-39 4362 3719 8081 4799 4538 9337 5992 5655 11646 6604 6866 13470 8014 7698 15712

40-44 2977 3028 6005 4302 3669 7971 4736 4480 9215 5915 5586 11501 6523 6787 13310

45-49 2410 2232 4642 2914 2971 5884 4214 3602 7816 4642 4402 9044 5802 5493 11295

50-54 1538 2082 3620 2328 2169 4497 2818 2890 5708 4080 3508 7588 4498 4291 8789

55-59 1449 1716 3165 1455 1995 3450 2206 2081 4287 2674 2777 5451 3876 3376 7251

60-64 1159 1353 2512 1327 1607 2934 1335 1872 3207 2028 1957 3984 2463 2615 5078

65-69 1081 1064 2145 1009 1217 2226 1158 1449 2607 1169 1692 2861 1781 1773 3554

70-74 1184 998 2182 868 892 1760 813 1023 1836 937 1223 2160 951 1432 2383

75+ 1545 1216 2761 1551 1341 2891 1337 1329 2666 1205 1427 2632 1239 1631 2871

جم  62719 60545 123264 65981 64201 130182 69558 68033 137591 72840 71461 144301 75256 73976 149232

مأخذ: محاسبات مشاور 

جدول ) 10-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي شهرستان اردبيل طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
1385 1390 1395 1400 1405
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كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-467386336130748242798816230841381451655876157365149796263604512309

9_ 570226437134596708630713015820879521616083808111164917587733514922

14_ 10104849772202567004642113425669162921298381887934161238362809416455

15-1912035115512358610446974320189698064031338366706275129448163791416077

20-24968110198198791196511499234641038797012008869416377133186634625012884

25-29905788631792096141013919753118841143523319103199649199686898634413242

30-34694468691381389918800177919546100691961611803113602316310252958819840

35-396352570212054688468071369089168723176399470998419454117131126822980

40-444203396081636276563211908680567261353188198623174429370987319243

45-49329835936891412538908015616555361170066906613133038674848217155

50-5422672619488631993498669740053790779559935396113896508645012958

55-591473163131042157251646723048336364113824364674705727519510922

60-64143913132752135915332892199523674362282731675994355334376989

65-6911158882003126811862454120213872589177221443916251728725390

70-7410178891906911748165910421002204499511732167147118173288

+75132310622385136011922552131211562468139513292724141115472958

84448816831661319050787899178407966009404519064510170199144200845105101102511207612جم 

مأخذ: محاسبات مشاور 

گرو  سني
1385

جدول ) 11-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در شهرستان پارا آباد طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

1390139514001405
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كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4362033426962388938187707402439547978373436747408316231136275

5-9358133786959360333276930387138027673400639407945371836617378

10-145431508310514357133706941359333206913386137957655399539327928

15-1959615901118625410506810478355833616919358033116891384737867633

20-2445775285986259255875118005378504710425353733486885355933006859

25-2947014834953545445255979958835844117275341502310363351233336846

30-3436823676735846654800946645105221973158405809116495302499510297

35-393536308966253648364372924624476093844471518096515790576711556

40-44244321744617349130526543360336027205456847099277441851279545

45-49190618753781239521364531342430016425353635447080448446379121

50-54120613052511184618263672232120834403332029296249343034626893

55-597437551498114512542399175417573511220720074213316028265985

60-6466161412756837101393105411812235161716583275203818973934

65-695104189285795551134600643124392810732001142615102936

70-7445042487441435376647147094149054610367599151674

75+56350310665855681153572549112160962912396437321374

43571426568622746394456089200349240485939783351642511731028155324252993106235جم 

1405

جدول ) 12-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري شهرستان پارا آباد طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
1385139013951400

 
 محاسبات مشاور  مأخذ:   
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كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4311829946112391737987715411339918104378936797468309530066101

5-9344130596500310429806084389937817680409539748068377336647437

10-14505346899742343230526483309629736069388937737662408439658049

15-196074565011724503546759709341930436462308529656049387537637638

20-2451044913100176038562511663500546559660340030306430306729536020

25-294356402983855068488599535996559311589497046309600337630146391

30-343262319364554324400083245031485198825953555611509493546009535

35-392816261354293233316463974286396582514988481097975902551011412

40-44176017863546278225815363319431266321423539198154492947559685

45-49139217183110172717553481273025375266313530746209415838558013

50-54106113142375134916733022167517093384264824725120304229976039

55-597308761606100912622271128316082891159316443237252123804900

60-647786991477673823149693011872118118515142698147215493021

65-6960547010756846311316593745133782010751895104513722418

70-745674651032493396889559533109248563011146729111582

75+76055913197676251392718609132774470414477048251529

408773902779904436344192585558465274490491432490134744696459506494912099768جم 

1405

جدول ) 13-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي شهرستان پارا آباد طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
1385139013951400

 
 محاسبات مشاور مأخذ:                 



 55

كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4209419874081271026595369275827045462245024014851196219213883

9_ 5203619383974208319764059269626455342274526915436243923904829

14_ 10296228115773203019333962207719714048268926395328273826855423

15-19391237787690295028015751202219263948206919654034267926315310

20-24303034226452388737597645293127885719201019173927205719564013

25-29307429736047300733996406385837357593291127715682199619073902

30-34226821484416304929495998298433736357382937087537288927525641

35-39209519104005224621264372302029205941295733426298379636757471

40-44147913742853206618843951221620994315298328845866292133026223

45-49128713102597144813482796202518493874217320614234292728345761

50-5482810521880124412732517140113112711196118003761210820074115

55-59609663127278410081791117912212400133012582588186617303595

60-64620592121255862111797199451664108511462231122711832411

65-6945941187054053210724875591047631853148495610371992

70-744983978953693447134364478833964718675167201235

+7553147810095975301127540519105956559111565536471200

277822724455026295652914358707313493101262361327833249765280336303337567004جم 

جدول ) 14-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در شهرستان بيله سوارطي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

13851390
گرو  سني

139514001405

 
 محاسبات مشاور  مأخذ:                



 56

كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-485080816589729171890985929191488183217137256841409

5-980373615398468051651968914188298192619078788291706

10-141136104421808017341535844803164796691218789799241903

15-19147814512929113210412173798733153184180116439639101873

20-2411211250237114691445291511261037216379473015248377981635

25-291225118324081113124323571460143828981118103221517897271515

30-349458881833121611752392110612362341145014302879111110272137

35-3995181517669378811818120611662372109712272323143814192857

40-44687557124494080617469268711797119311542347108512142299

45-495495061055675548122292379317169108581768117311362309

50-543103486585334931026655534118989777416718858381723

55-5923419743129533563050847598362551511408577471604

60-641782033812161864022733165894704499195804871067

65-69134144278157184341191168360242287529418409827

70-74157156313110122232129156285158143301201245446

+75163151314191193384171188360176213389201216417

109211043721358116031110822711122691175824027127991228225080131161261125727جم 

 

جدول ) 15-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري شهرستان بيله سوارطي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
13851390139514001405

 
 مأخذ: محاسبات مشاور                



 57

كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4124411792423161115223132168215903272152114402961123111672398

5-9123312022435123711732410160315153117167415843258151414352949

10-14182617673593122911992428123411702404159815123110166915813250

15-19243423274761181817613579122411952420122911672396159215083100

20-24190921724081241823154734180717533560121711902407122211632385

25-29184917903639189521584053240123024703179417443538120911852394

30-34132312602583183417763610188021434022238322874670178117343515

35-39114410952239131012482557181717603577186321253988236222704632

40-447928171609112810812209129312322525179417403534184121033944

45-4973880415427758021577110610612167126812122480176117133474

50-5451846698471378214957507811531107110352106123011842413

55-593753897644904479376767511427712751146410199982017

60-6444226770934436570845042087062270713296577101367

65-693252415663852406253003296293953817755486441192

70-74341160501261202463311203513244279523323324647

+75368327695411281692377291668399298697365361726

168611626333124178591734935209189091849537403197841945239235203232008040403جم 

پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي شهرستان بيله سوارطي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405 جدول ) 16-2 و : 

گرو  سني
13851390139514001405

 
 أخذ: محاسبات كشورم               



 58

كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4350131926693454744438990489347819673442643258751350734276934

9_ 5357533616936348531756659452744218948487247599630440843078714

14_ 105290514310433356533526917347531676642451644108926486047489608

15-1967096864135735270512510395355233416893346331576620450143988899

20-24537465171189166696829134985239510110340353233266858344431446588

25-29380340437846533664741181066226787134095203507110275350933086817

30-34295832436201377440117785529764251172265756739133145168503810206

35-3925993078567729313210614137413972771452526367116206522668213204

40-441949226642152567303756032896316960653698392476225194629411488

45-49179122594050191122234134251929815500284431145958363538587493

50-54156120693630173521953930185321624016244529035348276430355799

55-59143017453175148219833465165021063756176520783843233227935125

60-64124913292578131616352951136718603227152519803505163619563592

65-69128812242512109611952291115914742632120816812889135317933146

70-74141410892503104610252071894100518999511242219399714222419

+75170013923092180914953304161015053115141715012918137616823057

461914881495005485375140799944512945425710555153693565761102695520357884113087جم 

جدول ) 17-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در شهرستان خل ال طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

14001405
گرو  سني

138513901395

 
 مأخذ: محاسبات كشور                 



 59

كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4170315683271219921514349238223324715215821154273173617023439

5-9180116953496169615613256218921424331237323244696215021074257

10-14261526625277179616913487169115573249218421384322236723194687

15-19359236277219260626545260179016863477168615543239217721334310

20-24293534966431357136117182259126435234178016803460167715483225

25-29188921364025291534766391354735927139257426315204176916733441

30-34164117943435187621213997289434536348352335707093255726165172

35-39157916943273162717783405186021033963287134276297349535447039

40-44116112402401156116743234160817583366183920813920284033926232

45-49100410672071114012182358153316463179158117303310180820493857

50-54778854163297410392013110711882295148916063095153716903227

55-595986591257741821156192810001928105611452200142215502972

60-6446547994455262011726857731458860943180498010822062

65-69490474964410433843489561105060870213107658591624

70-744604148744014008013373667044034778805035991102

75+63753311706365751211596588118353357211045536501203

233482439247740247002582250521262292738953618275172869156208283352951257847جم 

1405

جدول ) 18-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري شهرستان خل ال طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
1385139013951400

 
 مأخذ: محاسبات مشاور                 



 61

كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4179816243422192118613782211720524169196319053868162415773201

5-9177416663440179016173407191318533766210820454153195618983854

10-14267524815156177016623432178616133399190818493758210420414145

15-19311732376354266624745139176316583421178016093389190218453747

20-24243930215460309932236322265024645114175416513405177016043374

25-29191419073821242230045426307832066284263324525085174216443386

30-34131714492766190018943794240529845390305731866243261524385053

35-39102013842404130614362742188418783762238629615347303331636196

40-4478810261814100813672375129114202711186418583721236029315291

45-49787119219797741008178299013452335126913972666183218293662

50-547821215199776411611924751983173496213122274123413652598

55-59832108619187441168191272811171845717947166491912662185

60-6478485016347691021178968911001788674105417286658951560

65-6979875015486927681460680925160561199916105999601560

70-7495467516296546331286569650121956178513465068521357

75+106385919221195933212710479421988918963188185510821937

228422442247264234722522748699243412618850529251642697352137257152739053104جم 

جدول ) 19-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي شهرستان خل ال طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
13851390139514001405

 
 محاسبات مشاورمأخذ:                



 61

كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-459175592115097313687514187767372131488770036583135865782542811210

9_ 562436065123085892556611458728368451412876447184148286978655913537

14_ 1088578570174276227605012278587855541143172666831140977627717014797

15-19120511108123138826854417371620760331224058595539113987244681414058

20-24924697711901711981105912257877785091728661736010121835828551911347

25-29728776391492691849715188981190109991218987208465171856134598112115

30-34582162111203272367585148219120965018770118210929121118664841517078

35-39528349481023157726155119277177752014697904895711861911731084512018

40-443867413780045222488810110570860831179271007436145368953946918422

45-4935743891746537984065786251324805993756135984115976983731914302

50-542653318958423470378972593691396176514992468696785461584011301

55-59202623134339252830645591331036446954352538137339477145169287

60-64176019183678187421744048234228845226307334346507327635996875

65-69158113732954155617333289166219683630208426154699273731205857

70-74154513462891129911582456128414652749137816683045173022213951

+75193915573496204717813827193217583689187719813859192922534181

68804796281484327344184199157640783678888916725582538927291752678527095067180336جم 

جدول ) 20-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در شهرستان مشگين شهر طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

14001405
گرو  سني

138513901395

 
 مأخذ: محاسبات مشاور                 



 62

كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4255923974956306629986064313730706207282827705598233222874619

5-9263924975136254723844931305329846036312430576181281727615577

10-14358035247104263224905122254023794919304529776022311730526168

15-19535245179869356735127079262224835105253223724904303529706006

20-24420041108310532044959814354634967042260724735080251823644882

25-29325633826638417040848254528344689751352234787000259024625052

30-34281027665576323233556587414040548194524644409686349834596956

35-39275623945150278527395523320333256528410540218126520444079611

40-44201818373855272223625084275127055456316732886454406139808040

45-49169316483341197918033781267123214992270326605363311332376350

50-54124812492497164016023242191917553674259422634857262725985226

55-598178111628118511972382156015393099182916893518247621834659

60-6466167813397527601512109411252219144314502893169615963292

65-695034869895806101190662687134996710201988128213202602

70-7449146595640840881647451498854558211268008691669

75+62355411776446191263600613121363169313247027891492

352063331568521372273541772644392553751676772408873923480121418694033182200جم 

1405

جدول ) 21-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري شهرستان مشگين شهر طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
1385139013951400

 
 مأخذ: محاسبات مشاور                



 63

كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4333231726504390937847693423441038336394938317781329832026500

5-9359535577152331631556472389237667658421640868302393438187751

10-145265502910294358535477132330831486455388237587640420640788284

15-1966336570132035245501210257357235377109329631396436386937507619

20-24502156451066665936537131305214499010204355235237075327831286407

25-29401342458258498556091059465476499130475179496410143352935067035

30-34300334276430398342128194494955691051865016458129595144493610080

35-3925152539505429763393636939484173812249085523104316449641012859

40-441842229141332484250549892940335162923903412680304854546610320

45-49187122344105180622484054243724614899288832966184383740637900

50-54139719323329181221723984175221893940236724004767280832196027

55-59120614962702132718523179172420863810166921073776225923154574

60-64109112352326111014022512122417402964159519653560154819903539

65-69107588719629571112206997812672244108315782661141717893206

70-7410488801928873744161778293717198041073187789613442239

75+131210012313136611482514127711272404117912682447115714512607

44219461409035946327484319475848779509429972050972530951040675248454464106948جم 

1405

پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي شهرستان مشگين شهر طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405 جدول ) 22-2 و : 

گرو  سني
1385139013951400

 
 محاسبات مشاورمأخذ:              



 64

كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-43369318165504802468694885082496610048466845699238377036967465

9_ 53570343270023352315965124779466094405058494210000464845509198

14_ 105740554311283356034216981334331506493476646499415504549319976

15-1967506682134325717552111238354634096955333131406471474946369385

20-24501257911080367086643133515683549311175352533936918331131276439

25-29436748949261497557481072366606599132595642546011102350133756876

30-34293633596295433348509183493757011063866106550131615602542311025

35-3925552645520029083321623042934800909448945648105416553649513048

40-441874234742212522260651282871327661484241474089814835558210418

45-49172121453866183622994135247225565028281732176034416246608822

50-54140717063113166520813746177822344012239624884883273231365868

55-59123212732505133316322965158019943574168921443834227923934672

60-64115111052256113111892320122615282754145618723327155920193578

65-6985484817021005991199699010692059107713792456128316952978

70-74915783169868970713968148291643806900170688111662046

+7511419422083117910382218104410372081107611332209109212412333

445944667691270477154989497609510985330210440054051562221102745600258122114124جم 

جدول ) 23-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در شهرستان گرمي طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

14001405
گرو  سني

138513901395

 
 محاسبات مشاورمأخذ:                 



 65

كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4122311152338142413782802155615063062148414382921123111932425

5-9123811882426121711092326141813712789154915003049147814322910

10-14173119563687123511852419121411062320141413682782154514973042

15-19206523064371172519493674123011812411121011032313141013652774

20-24176819523720205322944347171419403655122311762399120310992302

25-29156516703235175519393695203822814319170319303633121511702386

30-34124611772423155316573210174319253668202422654289169119183609

35-3911249522076123511652400154016413181172819093637200822484255

40-44786854164011109392049122011512371152216223144170918883597

45-496436841327771838160910899232012119811312329149615963093

50-544784399176236651288748815156310588991957116511042269

55-593843287124544218755936381231712784149710108661876

60-6426127954035330766141939581454860111496617401400

65-691892214102292514803112775893713587284875461032

70-74199214413154185339187211398256234490307304610

+75245158403257237494233256488247286533306320626

151451549330638161471652032667172521761934870182471860436851189221928538207جم 

1405

جدول ) 24 -2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري شهرستان گرمي طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
1385139013951400

 
 مأخذ: محاسبات مشاور                



 66

كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4214620664212298029255905315330946246288928355723231922764595

5-9233222444576213520554190296529105876313830796217287628235699

10-14400935877596232522384563212920504178295729035860313030736202

15-19468543769061399235757567231622314546212020444164294628955842

20-24324438397083465543549008396835587525230222214523210820354143

25-29280232246026321938147033462143278948393935377477228622094495

30-34169021823872277931985977319437856979458642978883391135147425

35-39143116933124167321603833275331685921316537516917454642618807

40-44108814932581141116703082165221323784271931305848312837096836

45-49107814612539106514652530138316403023161920953715266830775746

50-5492912672196104214202461103014252455134015972937157120433613

55-598489451793879121420939871362235097913692348127415372811

60-6489082617167778851662807113919469091281219090312892192

65-696656271292775743151867979814777081030173880111611961

70-7471656912855345251060625625125055167312245788721450

+7589367615699197561675808766157482784916757899301719

294463107560521311603299664156330693501068078347473669071438358343770373536جم 

1405

جدول ) 25-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي شهرستان گرمي طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
1385139013951400

 
 مأخذ: محاسبات مشاور                
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كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-410459772022125712212478138813472735132412832606108910542143

9_ 510471099214610399722011125112152466138213402722131812762594

14_ 1017701678344810441096214010379692006124712122459137813372715

15-1919872057404417631672343510401092213210339661998124312082450

20-2417311591332219742046402117521664341610331087212010279611988

25-29128611792465171815803298196020333993173916533393102610802107

30-34101010352045127611692445170515683272194520183963172716413368

35-398288011629100010242024126411582421168915533242192819993927

40-446416671308817790160798710111998124811432391166915333202

45-495356551190627654128280077515759689921960122511222347

50-5444062210625176361153607636124377575415299399661904

55-594455489934165961012490610110057761011877377241461

60-6432039471440851392138255894145157210235325731105

65-69427354781279354633356462818335503839397516914

70-74419281700343296639225297522289388677274423697

+75475377852515394910484415899389427815393501893

144061431528721149921501630008157261581031535164231650032923169001691433814جم 

جدول ) 26-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در شهرستان كوثر طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

13901395
گرو  سني

138514001405

 
 مأخذ: محاسبات مشاور               
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كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4248251499326306632377355732364343708296279575

5-9253236489247250497324305629375353729363342705

10-14357465822252235488246249495323304628374353727

15-195756641239356463819251235486245248494322304626

20-243604017615726611232354461815250234484244248492

25-293173256423573987565686571224351459810248233481

30-343013126133153226373553967505646531216349456805

35-392332204532983096073123206313523927445596481207

40-44195175370230217447295305600308316624348388736

45-49140143283191172363226213439290300590303311614

50-54108118226136139275186167353219208427281293575

55-598496180103113216129134263177161338209201410

60-646470134779016795106201119126245164152316

65-696191152566311968811498496180106115221

70-748677163507612646539956691256982151

75+11212223411411823290116205769817478101179

349437667260367939337612392041528072415443618515431445058819جم 

1405

جدول ) 27-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري شهرستان كوثر طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
1385139013951400

 
 محاسبات مشاورمأخذ:                
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كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-479772615239058881793990970195994792718747977791576

5-979486316577937231516901884178598696519519449231867

10-141413121326267928611653791721151289988217809839631947

15-19141213932805140812092617789858164778971915078968791775

20-2413711190256114041387279013991204260478585516397847161500

25-2996985418231361118325441394137927731390119825887798501630

30-3470972314329628481810135111752526138413702754138111902571

35-39595581117670371614199538401794134011652505137313592732

40-44446492938588574116269470814029438311773132611522477

45-49395512907437483921577564114168269613789278171744

50-5433250483638349988142447189556055011106636791342

55-593614528133154847993644798434044538575355291064

60-64256324580332425757291455746337451788375427802

65-69366263629225293517293384677257412670299409708

70-74333204537297222519184247431241325565213349562

75+363254617409279687408305713329338666335413747

109121054821460113121107222385118031164423447122711213524406126071243425042جم 

1405

جدول ) 28-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي شهرستان كوثرطي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
1385139013951400

 
 محاسبات مشاور مأخذ:                  
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كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4238623324718289228275719299729275924272726635389223721844421

9_ 5236023134673237323154689287828095687298329115894271526495363

14_ 10336233196681235323054658236723084675287028015671297529035878

15-19387038927762334833066654234422974640235823004658286027925652

20-24356236557217384538697714332732876615232922854614234422894633

25-29303429055939353536277162381738417658330432656569231322714584

30-34206120124073300928785888350735967103378838107598328032406520

35-39176317503513204119894030298128475828347635597035375537737528

40-44138315422925173917243463201419613975294428095752343435136947

45-49112513362461135415102864170416903394197519233898288927575646

50-5491211502062108712962383131014662776165016423292191518703786

55-597591009176886311001963103012402271124414052648157015753145

60-64733823155669594216387921028182194811612110114813172465

65-69651637128863873713766078461453695924161983610461882

70-7470759913065235311054515616113149370812015687761344

+7596273616989458011746812786159875084415947119441656

296303001059640312403175862998330023354666548345343501069543355493589971449جم 

جدول ) 29-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در شهرستان نمين طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

13901395
گرو  سني

138514001405

 
 : محاسبات مشاورمأخذ               
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كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4878833171198392819111040982202297391918918337861619

5-9889838172787482917039799241903103697820149699151884

10-1411981285248388783617238728271699976922189810339772010

15-19129914252724119412812475883834171786982516949739201893

20-2412351432266712911419271011871276246387883117098648231686

25-291066113422001226142426501282141126941179127024488738271700

30-348028091611105811262184121714152632127314032676117112632433

35-3976671814847958021597104911172165120714042611126313932656

40-44603632123575670914667857931578103711052141119413892583

45-49475506981591621121274269814407717801551101910882107

50-54359373732460493953574605117972168114027507621512

55-5925437362734135869943847491254758311306886571345

60-642582394972343515853153386524054478525075511058

65-69197176373226216442206318524278307585360408767

70-74172187359160148308185183368169270439230261492

75+285217502257248505237236473248256504243334577

107361117721913113331178923122119901242924419125661298025546129701335326322جم 

1405

جدول ) 30-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري شهرستان نمين طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
1385139013951400

 
 محاسبات مشاورمأخذ:                     
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كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4150814993007170216533355180917583567168216343316140913692778

5-9147114752946150114922993169416463340180117513552167516283304

10-14216420344198146714722939149714892986169016433333179717483545

15-19257124675038215620284184146214682929149214852977168416393324

20-24232722234550255624565012214320204163145314622915148414802964

25-29196817713739231122104521253824434981212920104139144414562899

30-34125912032462195317593712229421964490252024294949211419994113

35-3999710322029124811922440193617443680227521794453250024114911

40-44780910169098510202004123311792411191417253639225021574407

45-496508301480765894165996610031969121111602371188216993581

50-545537771330630808143874287216149389781917117711332310

55-5950569211975257471272599778137770784015478969441840

60-6447558410594656511115485703118855473412886567941450

65-6945446191541752894540959099942963910674926691161

70-74535412947369389757341447787337501837355545899

75+67751711947015661266598575117353462511595046951199

188941888737781197471986339610207452090841653216642179543459223182236544682جم 

1405

جدول ) 31-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي شهرستان نمين طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
1385139013951400

 
           مأخذ: محاسبات مشاور                   
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كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-494287818201078101620941144107922231079101720969088551763

9_ 51023100420279378721808107210102082113910732211107410122086

14_ 101416131127271020100120209348691803106910072076113610702206

15-19150215513053141013062715101599720129308661796106510042068

20-24133412682602149215423034140112992699100999220019248621787

25-2910931022211513231258258214801531301113901290268110029861988

30-348857931678108410132096131312482560146915192988138012802660

35-3984174715888767841660107310022075130012352535145615042960

40-4460761512228297361565864773163710599882047128412192503

45-49464542100659460211968117211533846758160510389702009

50-54277539816448526974574585115978570114868207381558

55-5937245082226251577742450392754456111047456731418

60-643114097203404207602404827223894728605005261026

65-69330321651270366637296377673209434643341425766

70-74318264582264268532217306523239316555170365535

+75287374661355377733351383735318416734320442762

120021208824090125791260225182132081316526373137741364427418141631393128094جم 

جدول ) 32-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در شهرستان نير طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
13851390139514001405

  
 محاسبات مشاورمأخذ:                    
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كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-4206196402248242489287280567292286578246240486

5-9232224456205195400246241487285279564291284575

10-14443437880231223455205194399246240486285278563

15-19396467863441436877231223453204194398245239484

20-24351312663394465858439433872229222451203193396

25-29279282561349310659391462853436431867228221448

30-34259213472277280557346308654388459847433428861

35-39265232497257211468275277552343305648385455840

40-44216155371262229491254208462271274545339301641

45-49130134264212152364257225482249205454267269536

50-5462104166126130256205148353249219468242199442

55-59668815459100159120125245196142338238211449

60-64739116461821435494148111118228182134316

65-69468413064821465474128488513398106205

70-7460471073770108526912144631074072111

75+85791648374157668915570961666695161

316931456314330432806585348034496929366236147276378737267513جم 

جدول ) 33-2 و : پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط شهري شهرستان نير طي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405

گرو  سني
13851390139514001405

 
 مأخذ: محاسبات مشاور                     
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كل نمردكل نمردكل نمردكل نمردكل نمرد

0-473668214187407201460789767155775173014806566371293

5-979178015717326781410737716145378676415497477261474

10-1497387418477897781566730677140773571414497847621546

15-191106108421909698711840786775156172767514027327121445

20-249839561939109910792177963867183078177215537236721395

25-298147401554976950192510911072216395686218187757681543

30-346265801206807734154296894319111083106421479498561805

35-395765151091620574119480072715279599341893107310562129

40-443914608515685081076612567117979071815089489241871

45-49334408742383451834557499105560055711577757061481

50-5421543565032339771937043980953948610255825431125

55-59306362668203417620306381686352422773513467980

60-64238318556280339619187391578282358639325397722

65-69284237521207286493245306551164354517248324572

70-74258217475228199427167240408199258457134299433

75+400295695368307674333300634277329606274358633

9031894317974929292861857896409666193069978999619974102381020920447جم 

1405

پيش بيني جمعيت به تفكيك گروههاي سني در نقاط روستايي شهرستان نيرطي مقاط  1390 ، 1395، 1400و 1405 جدول ) 34-2 و :

گرو  سني
1385139013951400

 
 مأخذ: محاسبات مشاور  
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هاي امکانات و قابليت هاي بعالقوه و بالفععل منطقعه و برنامعه پيش بيني جمعيت براساس: 5-1-2

 مديريت آمايش سرزمين 

 

با توجه به مفهوم آمايش سرزمين كه مهندسي ترتيبات بهره وري بهينه از ظرفيات هااي  

اجتماعي ، اقتصادي و طبيعي است و پي آمد آن تعامل بين انسان و فعاليت هاي انسان در فضا و 

هاي ز استقرار جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين است  بنابراين با اجراي برنامهچيدمان منطقي ا

فضايي استان نيز به تعاادل خواهاد رسايد   –مديريت سرزمين توزيع جمعيت در عرصه مكاني 

درواقع با دسترسي منطقي جمعيت ساكن در محدوده مطالعاتي به امكانات و خدمات مورد نيااز 

جرت، رشد جمعيت و استقرار آن در پهنه سارزمين متعاادل خواهاد حركات جمعيتي شامل مها

درصاد  8/1شد  از اين رو براساس پيش بيني هاي كارشناسي جمعيت استان با نرخ رشد تعادلي

نفار  1751713و به  1395نفر در سال  1464661به 1385نفر در سال  1225348در سال از

 (1-37افزايش خواهد يافت جدول) 1415در سال 

راساس بررسي هاي كارشناسي انجام شده با توجه باه روناد توساعه اساتان در آيناده و ب 

گيري شهرهاي جديد جمعيت ساكن در نقاط شهري باا نارخ افزايش تعداد نقاط شهري و شكل

 1415نفار در ساال  1163339و باه  1395نفار در ساال  872319درصد در سال به  2رشد

 افزايش خواهد يافت 

ت گيري هاي توسعه كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شاد، رشاد منفاي با توجه به جه 

جمعيت ساكن در نقاط روستايي نيز متوقف شده و روند مهاجرفرستي سكونتگاههاي روستايي به 

دليل دستيابي و دسترسي آسان جمعيت به امكانات و خدمات مناسب به تعادل خواهاد رسايد  

م شده جمعيت ساكن در نقاط روساتايي اساتان باا رشاد در نتيجه براساس پيش بيني هاي انجا

نفار افازايش  621993باه  1415نفار و در ساال  563182به  1395درصد در سال  1ساالنه 

( رشدجمعيت در شهرستان هااي اساتان باه 2-38( الي )2-35خواهد يافت  در جداول شماره )

 تفكيك نقاط شهري و روستايي مورد بررسي قرار گرفته است 

 

 ستان اردبيلشهر 

با توجه به توزيع بهينه امكانات و خدمات و فراهم سازي زيرساختهاي مربوط به فعاليات  

درتمامي نقاط استان اردبيل، از شتاب رشدجمعيت در شهرستان اردبيل به ويژه در نقاط شاهري 

ي آن كاسته خواهد شد  همچنين استقرار جمعيت در نقاط روستايي اين شهرستان از ثبات بيشتر

برخوردار خواهد بود و هجوم گسترده  جمعيت از نقاط روستايي شهرستان به سوي شهر اردبيال 

كاهش خواهد يافت  با توجه به پيش بيني هاي انجام شده رشد جمعيت در شهرستان اردبيال و 
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 1براي كل شهرستان و نقااط شاهري، درصد  5/1نقاط شهري و روستايي آن به ترتيب با نرخ 

 ادامه خواهد يافت  1415و  1395اط روستايي طي مقاطع درصد براي نق

 

  بيله سوارشهرستان 

در شهرستان بيله سوار به دليال اجاراي طرحهااي توساعه، باه وياژه طرحهااي توساعه  

كشاورزي شامل اجرا و بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي عمارت و خداآفرين نياز به 

رشد منفي جمعيت در اين شهرستان متوقف خواهد شد و نيروي كار و در نتيجه جذب جمعيت، 

به يكي از كانون هاي جذب جمعيت در استان تبديل خواهد شد  در نتيجه اين تغييارات، شاهر 

بيله سوار با توجه به موقعيت مارزي و نقشاي كاه در ترانزيات كااال دارد، از توساعه بيشاتري 

را جذب خواهد نمود  از سوي ديگر شهر  برخوردار خواهد  شد و بخشي از سرريز جمعيتي استان

جعفرآباد كه طي دهه اخير به جرگه نقاط  شهري استان پيوسته است، به دليل نقاش و اهميتاي 

كه در توسعه كشاورزي اين شهرستان و استان دارد به عنوان يك كشت شهر توسعه يافته و باه 

توجه جمعيات كثياري قارار يكي از نقاط شهري مهم در شمال استان مطرح خواهد شد و مورد 

 درصد است  2بيني شده براي اين شهرستان خواهد گرفت  نرخ رشد پيش

 

  پارا آبادشهرستان 

شهرستان پارس آباد در حال حاضر نيز از عمده ترين مراكاز جاذب جمعيات در اساتان  

شهري اردبيل به شمار مي آيد  استقرار شهر پارس آباد در اين شهرستان به عنوان دومين نقطه 

پرجمعيت و بزرگ استان طي دهه اخير توانسته است، بخش زيادي از سرريز جمعيتي اساتان را 

جذب نمايد  رشد جمعيت در وضع موجود در شهرستان پارس آباد نسبت به ديگر شهرستانهاي 

در جذب  شهرستاناستان باالترين رقم را نشان مي دهد كه نشانگر قابليت و پتانسيل باالي اين 

است  با توجه به ويژگيهاي محيطي و اقتصادي شهرستان پارس آباد و امكانااتي كاه در  جمعيت

وضع موجود در اختيار دارد و برنامه هاي توسعه آتي به ويژه در بخش كشاورزي، رشد جمعيت 

طي دهه هاي آينده در اين شهرستان ادامه خواهاد يافات  رشاد پايش بيناي شاده باراي ايان 

 نقاط روساتايي درصد و براي نقاط شهري و 2راي شهرستان پارس آبادب 1415شهرستان تا افق 

 درصد در نظر گرفته شده است  5/1و  5/2به ترتيب 
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  مشگين شهرشهرستان 

دهد  رشد كلي جمعيت در شهرستان مشگين شهر در حال حاضر روندي منفي را نشان مي 

سات باودن ايان نقااط از كاهش رشد طبيعي جمعيات در نقااط روساتايي و همچناين مهاجرفر

ترين داليل روند نزولي رشد جمعيت در شهرستان مشگين شهر است  در حالي كاه رشاد عمده

جمعيت در نقاط شهري اين شهرستان از نسبت بااليي برخوردار است  شهرستان مشگين شهر به 

ع گسترده، مرات دليل برخورداري از ويژگيهاي منحصر به فرد محيطي ) استقرار رشته كوه سبالن،

هاي ييالقي بودن ، وجود چشمه هاي آب معدني و آب گرم ، انرژي زمين گرمايش و   ( پتانسيل

بي شماري جهت بهره برداري و توسعه آتي در شرق استان عرضه مي نماياد  از ايان رو شااهد 

زيرساختي خواهد بود كه در نتيجه آن تحوالت اجتماعي و جمعيتاي را نياز  –تحوالت اقتصادي 

در پي خواهد داشت  طبق پيش بيني هاي انجام شده با بهره برداري از قابليت ها و پتانسيل هاي 

اين شهرستان رشد منفي جمعيت به ويژه در نقااط روساتايي متوقاف خواهاد شاد  نارخ رشاد 

 5/1درصد و براي نقاط شهري و روستايي آن به ترتيب  2/1بيني شده براي اين شهرستان پيش

 ست درصد ا 5/1و 

 

  خل الشهرستان 

رشد جمعيت در شهرستان خلخال در وضع موجاود رونادي نزولاي را نشاان ماي دهاد   

ترين نامناسب بودن امكانات و خدمات زيربنايي به ويژه در نقاط روستايي اين شهرستان از عمده

 داليل جمعيت گريزي و در نتيجه كاهش رشدجمعيت در اين شهرستان است 

ذاريهاي آمايش سرزمين و توزيع متعادل امكانات و خدمات متناسب با با توجه به سياستگ 

ظرفيت هاي محيطي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در اين شهرستان، پايش بيناي ماي شاود در 

آينده حركات جمعيتي از ثبات بيشتري برخوردار شود   تقاضاي بازار كار و نياز به نياروي كاار 

ي به ويژه در بخش گردشگري و خدمات از عمده ترين داليال در نتيجه بهره برداريهاي اقتصاد

 حفظ و نگهداشت جمعيت و در نتيجه ثبات جمعيت در اين شهرستان خواهد بود 

براي كل جمعيت شهرساتان و  1415نرخ رشد پيش بيني شده براي رشد جمعيت تا افق  

يال باه افازايش درصاد باا م -5/1درصد و براي نقاط روستايي  1جمعيت نقاط شهري معادل 

 بيني شده است پيش
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  گرميشهرستان 

نزولاي رشاد  رشد جمعيت در شهرستان گرمي از روندي نزولي تبعيات ماي كناد  روناد 

جمعيت به ويژه در نقاط روستايي شهرستان نسبت بااليي را نشان مي دهد  شرايط نسبتاً ساخت 

نتگاه ها به ويژه ساكونتگاههاي محيطي حاكم در اين شهرستان و عدم امكان توسعه كالبدي سكو

شهري از عمده ترين داليل عدم جذب و نگهداشت جمعيت در اين شهرستان اسات  تادوين و 

اجراي برنامه هاي توسعه و سياستگذاريهاي مناسب با شرايط و ويژگيهاي اين شهرستان تاا حاد 

نجر شود   رشاد زيادي مي تواند روند رشد منفي جمعيت را تعادل بخشيده و به ثبات جمعيت م

درصد و براي نقاط شهري و روستايي آن به  1پيش بيني شده براي توسعه آتي شهرستان گرمي 

 درصد پيش بيني شده است  -5/1و  7/1ترتيب 

 

  كوثر، نمين و نير شهرستان 

روند رشد جمعيت در شهرستان هاي كوثر، نمين و نير به ويژه در نقاط روستايي اين ساه  

منفي است  در حالي كه رشد جمعيت در نقااط شاهري ايان شهرساتان هاا شهرستان به شدت 

بخصوص در شهرستان نمين رشد قابل توجهي را نشان مي دهد  رشد منفاي جمعيات در نقااط 

روستايي شهرستان هاي مذكور بيش از همه به توزيع نامناسب خدمات و امكانات و عدم وجاود 

اين نقاط باز مي گردد  ارايه امكانات و  مناسب در جذابيت هاي الزم و نبود شرايط زندگي نسبتاً

خدمات متناسب با شرايط و قابليت ها و پتانسيل هاي موجود دراين سه شهرساتان از جمعيات 

گريزي به ويژه در نقاط روستايي جلوگيري نموده و به تثبيت جمعيت كمك شاياني خواهد نمود  

بيني شده براي تغييرات جمعيتي ايان ساه  ( نرخ رشد پيش1-41( الي )1-38درجداول شماره )

 شهرستان به تفكيك كل شهرستان، نقاط شهري و روستايي مورد بررسي قرار گرفته است 

 



 81

 
( : پيش بيني جمعيت استان اردبيل به تفکيك نقاط شهري و روستايي براي دوره هاي  2-35جدول ) 

  1415و  1395آماري  

 نرخ رشد 1385 شرح
  پيش بييني جمعيت

1395 1415 

 1163339 872319 291 715597 نقاط شهري

 621993 563182 191 519751 نقاط روستايي

 1751713 1464661 198 1225348 کل استان

 مأخذ: محاسبات مشاور

 

   1415و  1395( : پيش بيني جمعيت استان اردبيل به تفکيك شهرستان براي دوره هاي آماري   2-36جدول ) 

 ي جمعيتپيش بين
 شرح 1385جمعيت  1375-85نرخ رشد دوره 

1415 1395 

 اردبيل 548832 195 636942 739197

 بيله سوار 55126 291 67176 81766

 خلخال 95115 191 114945 115924

 مشکين شهر 159242 192 179417 212147

 گرمي 91271 191 111819 111367

 پارس آباد 164577 291 211618 244553

 کوثر 28721 195 31191 31734

 نمين 59641 191 65881 72772

 نير 23135 195 24213 25451

 مأخذ: محاسبات مشاور
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    1415و  1395( : پيش بيني جمعيت ساکن در نقاط شهري استان اردبيل به تفکيك شهرستان براي دوره هاي آماري   2-37جدول )

 پيش بيني جمعيت
 شرح 1385جمعيت  1375-85نرخ رشد دوره 

13415 1395 

 اردبيل 425568 195 493889 573178

 بيله سوار 21358 291 26135 31737

 خلخال 47741 191 52735 58252

 مشکين شهر 68521 195 79521 92288

 گرمي 31749 197 32971 35353

 پارس آباد 86227 295 111378 141293

 کوثر 7261 191 8121 8861

 نمين 21859 295 27981 35819

 نير 6314 291 7697 9382

 مأخذ: محاسبات مشاور

 

   1415و  1395( :پيش بيني جمعيت ساکن در نقاط روستايي استان اردبيل به تفکيك شهرستان براي دوره هاي آماري   2-38جدول ) 

 پيش بيني جمعيت
 شرح 1385جمعيت  1375-85نرخ رشد دوره 

13415 1395 

 اردبيل 123264 191 136161 151416

 بيله سوار 33668 291 41141 51129

 خلخال 47264 195 49681 52222

 مشکين شهر 91359 195 94981 99837

 گرمي 61521 195 63616 66869

 پارس آباد 78351 195 91928 115526

 کوثر 21461 195 22557 23711

 نمين 37781 195 39713 41744

 نير 16721 195 17576 18475

 مأخذ: محاسبات مشاور
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 : پيش بيني اشتغال2-2

 

 )الفو: روش كلي پيش بيني اشتيال

اشتغال، ابتدا براساس جمعيت پايش بيناي شاده در افاق  يروش كلي پيش بيني متغيرها 

جمعيت فعال در هار مقطاع ازحاصلضارب و با هدف گذاري برروي نرخ فعاليت،(  1415 )طرح

ذاري شده( درجمعيت ) پيش بيني شده ( بدست مي آياد  پاس از آن باا نرخ فعاليت )هدف گ

توجه به هدفگذاري كاهش نارخ بيكااري باه سامت نارخ بيكااري طبيعاي، شااغلين اساتان از 

نرخ بيكاري هدفگاذاري شاده  nيد كه در اينجا آدر جمعيت فعال بدست مي  (n-1)حاصلضرب  

بخشها در سال پايه و افق طرح  هريك از هماست  در نهايت براساس علل كاهش و با افزايش س

و مجموعه الزامات و سياستهاي ماورد نظار جهات ساازگاري حركات بخشاها باا راهبردهااي 

هدفگذاري سهم بخشها صورت گرفته و تعداد شاغلين هر بخش از حاصلضرب بلندمدت توسعه،

اشتغال در  هدفگذاري شده آن بخش در كل شاغلين استان بدست آمده است، روش پيش بيني

 ( نشان داد:2-1بخشهاي مختلف را مي توان در قالب نمودار )

 
 (: روش پيش بيني اشتغال2-1نمودار )

 

هدفگذار

 ي

 جمعيت در سال هدف

85جمعيت فعال در سال   

 جمعيت شاغل

شاغلين صنعت و  شاغلين کشاورزي

 معدن

 شاغلين خدمات

 هدفگذاري

 هدفگذار
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 ) ب و: پيش بيني تعدادجمعيت  عال

پيش بيني  ساله و بيشتر 11 جمعيتدر هر مقطع از حاصلضرب  استانتعدادجمعيت فعال  

آيد  باه ايان ترتياب  ريزي شده همان مقطع بدست ميدر آن مقطع و نرخ فعاليت برنامه شده

نفار  455543و  411432به ترتياب برابار  1415و  1395تعداد جمعيت فعال استان در سال 

خواهد بود  الزم به ذكر است كه نرخ فعاليت برنامه ريزي شده را مي توان از تقسايم جمعيات 

 در سال پايه بدست آورد ساله و بيشتر  11فعال بركل جمعيت 

 1385= جمعيت فعال در سال پايه 418156

 1385در سال پايه ساله و بيشتر 11= كل جمعيت1138924

 جمعيت فعال درسال پايه           418156            

 = نرخ فعاليت ----------------------=  ----------= 39/1

 در سال پايه ساله و بيشتر 11ل جمعيتك        1138924            

 

 1395نرخ فعاليت = جمعيت فعال درسال × افق طرح  ساله و بيشتر در11جمعيت

 1395= جمعيت فعال در سال   39/1× 1154952= 411432

 1415= جمعيت فعال درسال 39/1× 1168161= 455543

 

صد مي باشد  برآورد جمعيت در 1سال آتي در استان اردبيل برابر با  11رشد جمعيت فعال در 

( صورت گرفتاه 2-39فعال و نرخ فعاليت براي نقاط شهري و روستايي استان در جدول شماره )

ارايه شده در جدول مذكور جمعيت فعال روستايي استان در ساالهاي  است   براساس اطالعات 

تعاداد در نفر خواهد باود  ايان 229378و  213175در استان به ترتيب معادل  1415و 1395

 نفر خواهد بود  276211و  247518معادل  1415و   1395نقاط شهري به ترتيب در سالهاي 

برآورد تعداد جمعيت فعال در هريك از شهرستان هاي استان به تفكيك نقااط شاهري و  

 ( ارايه شده است 2-48( الي )2-41روستايي درجداول شماره )

 



 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

408156 223668 184488 1038924 607783 431141 1147402 672591 474811 1286606 750559 536047 0.39 0.37 0.43 450773 247518 203175 505461 276210 229378 1.0 1.0 1.0

جدول ) 39-2 ( : پیش بینی جمعیت فعال و نرخ فعالیت در استان اردبیل طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس توسعه امکانات و خدمات در وضع آتی

جمعیت فعال سال پایه ) 1385 ( جمعیت 10 ساله و بیشترسال پایه) 1385 ( بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1395 بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1405 نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 نرخ فعالیت در 10 سال آتی

کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

187829 137953 49876 462593 361779 100814 516954 401803 115151 574296 445570 128726 0.41 0.38 0.49 209901 153215 56969 233184 169904 63685 1.1 1.1 1.3

جدول ) 40-2 ( : پیش بینی جمعیت فعال و نرخ فعالیت در شهرستان اردبیل طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس توسعه امکانات و خدمات در وضع آتی

جمعیت فعال سال پایه جمعیت 10 ساله و بیشترسال پایه) 1385 ( بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1395 بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1405 نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 نرخ فعالیت در 10 سال آتی و افق طرح

کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

20265 6804 13461 46971 18161 28810 51247 20231 31016 57668 22612 35056 0.43 0.37 0.47 22110 7580 14492 24880 8472 16379 0.9 1.1 0.7

جدول ) 41-2 ( : پیش بینی جمعیت فعال و نرخ فعالیت در شهرستان بیله سوار طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس توسعه امکانات و خدمات در وضع آتی

جمعیت فعال سال پایه جمعیت 10 ساله و بیشترسال پایه) 1385 ( بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1395 بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1405 نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 نرخ فعالیت در 10 سال آتی و افق طرح
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کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

51486 24563 26923 139598 72306 67292 157832 82183 75649 178813 92581 86232 0.37 0.34 0.40 58211 27918 30267 65949 31451 34501 1.2 1.3 1.2

جدول ) 42-2 ( : پیش بینی جمعیت فعال و نرخ فعالیت در شهرستان پارس آباد طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس توسعه امکانات و خدمات در وضع آتی

جمعیت فعال سال پایه جمعیت 10 ساله و بیشترسال پایه) 1385 ( بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1395 بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1405 نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 نرخ فعالیت در 10 سال آتی و افق طرح

کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

` 13295 16026 81376 40973 40403 87168 44573 42595 96204 50153 46051 0.36 0.32 0.40 31408 14463 16895 34664 16274 18266 0.7 0.8 0.5

جدول ) 43-2 ( : پیش بینی جمعیت فعال و نرخ فعالیت در شهرستان خلخال طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس توسعه امکانات و خدمات در وضع آتی

جمعیت فعال سال پایه جمعیت 10 ساله و بیشترسال پایه) 1385 ( بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1395 بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1405 نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 نرخ فعالیت در 10 سال آتی و افق طرح

کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

9528 2107 7421 135425 58429 76996 148256 64529 83727 164701 72005 92696 0.07 0.04 0.10 10431 2327 8070 11588 2597 8934 0.9 1.0 0.8

جدول ) 44-2 ( : پیش بینی جمعیت فعال و نرخ فعالیت در شهرستان کوثر طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس توسعه امکانات و خدمات در وضع آتی

جمعیت فعال سال پایه جمعیت 10 ساله و بیشترسال پایه) 1385 ( بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1395 بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1405 نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 نرخ فعالیت در 10 سال آتی و افق طرح
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کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

32416 8516 23900 77718 25874 51733 84976 29020 55956 96113 32871 63242 0.42 0.33 0.46 35443 9551 25851 40089 10819 29217 0.9 1.2 0.8

جدول ) 45-2 ( : پیش بینی جمعیت فعال و نرخ فعالیت در شهرستان گرمی طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس توسعه امکانات و خدمات در وضع آتی

جمعیت فعال سال پایه جمعیت 10 ساله و بیشترسال پایه) 1385 ( بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1395 بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1405 نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 نرخ فعالیت در 10 سال آتی و افق طرح

کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

50930 21791 29139 24553 6273 18280 26414 6710 19704 29141 7540 21601 2.07 3.47 1.59 54790 23309 31409 60447 26192 34433 0.7 0.7 0.8

جدول ) 46-2 ( : پیش بینی جمعیت فعال و نرخ فعالیت در شهرستان مشگین شهر طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس توسعه امکانات و خدمات در وضع آتی

جمعیت فعال سال پایه جمعیت 10 ساله و بیشترسال پایه) 1385 ( بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1395 بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1405 نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 نرخ فعالیت در 10 سال آتی و افق طرح

کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

18168 6633 11535 50249 18421 31828 55243 20496 34747 61422 22819 38603 0.36 0.36 0.36 19974 7380 12593 22208 8217 13990 1.0 1.1 0.9

جدول ) 47-2 ( : پیش بینی جمعیت فعال و نرخ فعالیت در شهرستان نمین طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس توسعه امکانات و خدمات در وضع آتی

جمعیت فعال سال پایه جمعیت 10 ساله و بیشترسال پایه) 1385 ( بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1395 بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1405 نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 نرخ فعالیت در 10 سال آتی و افق طرح

کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

8213 2006 6207 20441 5456 14985 22176 5877 16299 24133 6453 17680 0.40 0.37 0.41 8910 2161 6751 9696 2373 7323 0.8 0.7 0.8

جدول ) 48-2 ( : پیش بینی جمعیت فعال و نرخ فعالیت درشهرستان نیر طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس توسعه امکانات و خدمات در وضع آتی

جمعیت فعال سال پایه جمعیت 10 ساله و بیشترسال پایه) 1385 ( بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1395 بر آوردجمعیت 10ساله و بیشترسال 1405 نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 نرخ فعالیت در 10 سال آتی و افق طرح
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 نج و: پيش بيني كل شاغلي)

 

 هد گذاري نرخ بيكاري 

در جمعيت فعاال  (n-1)از آنجا كه در روش پيش بيني كل شاغلين استان از حاصلضرب  

هدفگذاري نرخ اشتغال از هدفگذاري نرخ بيكاري بدست خواهد آمد  باراي  استفاده شده است،

استان استفاده شده است، باه طاوري كاه نارخ بيكااري  هدفگذاري از مفهوم بيكاري طبيعي در

يعي، استان در افق برابر با بيكاري طبيعي در حال حاضر در نظر گرفته شده اسات  براسااس طب

درصد  5/4معادل  عمومي بيكاريمجموعه استدالالت در مورد وضعيت اشتغال و بيكاري استان،

 بدست آمده است 

 

 پيش بيني تعداد شاغلين

شاغليني كاه درآيناده باه شااغلين در مقاطع مختلف ، تعداد  (n)ه به نرخ بيكاري  با توج 

 به صورت زير بدست مي آيد  وضع موجود استان افزوده خواهند شد

139513951395139513951395
)1()1( PnApnL   

 Lتعداد شاغلين= 

 Apجمعيت فعال= 

 نرخ فعاليت =

17572345077339.0)0446.01(
1395

L 

175723
1395

L 

188338

18833850546139.0)0446.01(

)1()1(

1405

1405

140514051405140514051405







L

L

PnApnL 

 

باه  1415و  1395( جمعيت شاغل در استان اردبيل طي مقااطع 2-49درجدول شماره )

تفكيك نقاط شهري و روستايي مورد پيش بيني قرار گرفته است  جمعيت شاغل درنقاط شاهري 

يي در ساال نفر و در نقااط روساتا 94732و  84892به ترتيب برابر  1415و 1395درسالهاي 

   نفر خواهد بود  92398معادل  1415نفر و در سال  83792معادل  1395

( تعداد شاغلين در هريك از شهرستان هاي 2-58( الي )2-51همچنين در جداول شماره ) 

ماورد بررساي قارار  1415و  1395استان به تفكيك نقاط شهري و روستايي طي مقاطع آماري 

 گرفته است 
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کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

0.0446 0.0473 0.0409 0.39 0.36 0.42 450773 247518 203175 505461 276210 229378 175723 84892 81843 188338 94732 92398

جدول ) 49-2 ( : پیش بینی جمعیت شاغل در استان اردبیل طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس نرخ فعالیت و نرخ بیکاری ) با توجه به توسعه امکانات و خدمات(

نرخ بیکاری نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 پیش بینی شاغلین 1395 پیش بینی شاغلین 1405

کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

0.045 0.049 0.029 0.41 0.38 0.49 209901 153215 56969 233184 169904 63685 86021 55342 27097 91297 61370 30291

جدول ) 50-2 ( : پیش بینی جمعیت شاغل در شهرستان اردبیل طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس نرخ فعالیت و نرخ بیکاری ) با توجه به توسعه امکانات و خدمات(

نرخ بیکاری نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 پیش بینی شاغلین 1395 پیش بینی شاغلین 1405

کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

0.055 0.054 0.056 0.43 0.37 0.47 22110 7580 14492 24880 8472 16379 9502 2652 6432 10109 2964 7270

جدول ) 51-2 ( : پیش بینی جمعیت شاغل در شهرستان بیله سوار طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس نرخ فعالیت و نرخ بیکاری ) با توجه به توسعه امکانات و خدمات(

نرخ بیکاری نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 پیش بینی شاغلین 1395 پیش بینی شاغلین 1395
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کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

0.035 0.038 0.031 0.36 0.34 0.40 58211 27918 30267 65949 31451 34501 20949 9133 11727 22917 10288 13367

جدول ) 52-2 ( : پیش بینی جمعیت شاغل در شهرستان پارس آباد طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس نرخ فعالیت و نرخ بیکاری ) با توجه به توسعه امکانات و خدمات(

نرخ بیکاری نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 پیش بینی شاغلین 1395 پیش بینی شاغلین 1395

کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

0.054 0.052 0.055 0.36 0.32 0.39 31408 14463 16895 34664 16274 18266 11301 4386 6227 11809 4935 6732

جدول ) 53-2 ( : پیش بینی جمعیت شاغل در شهرستان خلخال طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس نرخ فعالیت و نرخ بیکاری ) با توجه به توسعه امکانات و خدمات(

نرخ بیکاری نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 پیش بینی شاغلین 1395 پیش بینی شاغلین 1395

کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

0.029 0.019 0.033 0.38 0.33 0.41 10431 2327 8070 11588 2597 8934 3963 753 3199 4274 841 3542

جدول ) 54-2 ( : پیش بینی جمعیت شاغل در شهرستان کوثر طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس نرخ فعالیت و نرخ بیکاری ) با توجه به توسعه امکانات و خدمات(

نرخ بیکاری نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 پیش بینی شاغلین 1395 پیش بینی شاغلین 1395
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کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

0.026 0.025 0.026 0.41 0.32 0.46 35443 9551 25851 40089 10819 29217 14528 2981 11579 16012 3376 13086

جدول ) 55-2 ( : پیش بینی جمعیت شاغل در شهرستان گرمی طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس نرخ فعالیت و نرخ بیکاری ) با توجه به توسعه امکانات و خدمات(

نرخ بیکاری نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 پیش بینی شاغلین 1395 پیش بینی شاغلین 1395

کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

0.060 0.043 0.072 0.37 0.37 0.38 487870 272650 203789 54790 23309 31409 60447 26192 34433 19066 8253 11077

جدول ) 56-2 ( : پیش بینی جمعیت شاغل در شهرستان مشگین شهر طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس نرخ فعالیت و نرخ بیکاری ) با توجه به توسعه امکانات و خدمات(

نرخ بیکاری نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 پیش بینی شاغلین 1395 پیش بینی شاغلین 1395

کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

0.052 0.083 0.035 0.36 0.36 0.36 19974 7380 12593 22208 8217 13990 7187 2436 4399 7575 2712 4887

جدول ) 57-2 ( : پیش بینی جمعیت شاغل در شهرستان نمین طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس نرخ فعالیت و نرخ بیکاری ) با توجه به توسعه امکانات و خدمات(

نرخ بیکاری نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 پیش بینی شاغلین 1395 پیش بینی شاغلین 1395

کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی

0.013 0.026 0.009 0.41 0.36 0.41 8910 2161 6751 9696 2373 7323 3653 758 2744 3922 832 2976

جدول ) 58-2 ( : پیش بینی جمعیت شاغل در شهرستان نیر طی مقاطع 1395 و 1405 بر اساس نرخ فعالیت و نرخ بیکاری ) با توجه به توسعه امکانات و خدمات(

نرخ بیکاری نرخ فعالیت جمعیت فعال سال 1395 جمعیت فعال سال 1405 پیش بینی شاغلین 1395 پیش بینی شاغلین 1395
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 )د و: تركي  اشتيال در گروههاي عمد  ابتصادي 

نظريه پايه توسعه استان براساس اهداف كلي طرح آمايش و سند چشم انداز ملي كشاور  

ساس صنعت و معدن اسات  وگردشگري در درجه دوم و كشاورزي در درجه اول توسعه بخش 

كيب اشتغال در سالهاي آتي و پس از اعماال طرحهااي توساعه رود تربر همين اساس انتظار مي

درصد بخش  4/31به تركيب  1395مربوطه در نقاط مختلف استان دچار تغيير شود و در سال 

درصد بخاش خادمات رسايده و در ساال  6/44درصد بخش صنعت و معدن و 24كشاوزري، 

 8/47و معادن و درصد بخاش صانعت 7/21درصد بخش كشاورزي ،  5/31به ترتيب  1415

ش هااي ماذكور طاي مقااطع ماورد اااادرصد بخش خدمات تغيير يابد  روند تغييرات در بخ

 ( ارايه شده است 2-61( و )2-61( و )2-59شماره )بررسي در جداول 

 

 1415و  1395(    : ساختار بخشي و رشته فعاليتي اشتغال در استان اردبيل طي مقاطع  2-59جدول ) 

 عاليتگروههاي عمده ف
1385 

 پيش بيني

1395 1415 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 3195 228868 3194 162248 3292 115121 بخش کشاورزي و ...

 2197 162748 2491 124177 2695 94747 بخش صنايع و معادن

 4798 359289 4496 231511 4193 147876 بخش خدمات

 111 751915 111 516925 111 357644 کل

 

 1415و  1395(   : ساختار بخشي و رشته فعاليتي اشتغال در جامعه شهري استان اردبيل طي مقاطع  2-61جدول ) 

 گروههاي عمده فعاليت
1385 

 پيش بيني

1395 1415 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 492 19442 591 15188 692 11865 بخش کشاورزي و ...

 2697 123394 2898 85755 3191 59597 نبخش صنايع و معاد

 6991 319883 6691 196516 6298 121715 بخش خدمات

 111 462719 111 297449 111 192177 کل
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 1415و  1395(   : ساختار بخشي و رشته فعاليتي اشتغال در جامعه روستايي استان اردبيل طي مقاطع  2-61جدول ) 

 گروههاي عمده فعاليت
1385 

 بيني پيش

1395 1415 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 7197 171893 7291 144191 6198 113156 بخش کشاورزي و ...

 1598 37796 1591 31243 2191 35153 بخش صنايع و معادن

 1295 29935 1298 25635 1693 27159 بخش خدمات

 11191 239624 11191 199969 11191 166877 کل
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 مه ريزي و سياستگذاري برنا:3

 

 

 

 

 

 راهبردهاي توسعه )آمايش ( استان :1-3

 

عوامل تعيين كننده در تصميم سازي براي تادوين راهبردهااي توساعه اساتان براسااس  

 اهداف آمايش سرزمين عبارتند از :

 ن در نظام آمايشي كشورسند ملي آمايش و جايگاه استا)الف(:

 )ب (: توان اكولوژيك استان

 : تهديدها و فرصت ها در زمينه ) پ (

وضعيت منابع طبيعي و محيط زيست  -

فرهنگي –اجتماعي  -

اقتصادي -

ساختار فضايي استان -

پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهها -

امنيتي –مالحظات ايمني، دفاعي  -

با توجه به عوامل ذكر شده راهبردهاي توسعه استان اردبيل در دو سطح كاالن و خارد تادوين 

رد براساس خهبرد هاي كالن توسعه استان بر اساس سند ملي آمايش و راهبردهاي شده اند  را

 نواحي همگن فضايي تدوين شده اند 

 

 راهبردهاي کالن براساس سند ملي آمايش :1-1-3

 

در راستاي تحقق اهداف چشم انداز بلندمدت توسعه كشور، نظرياه پاياه توساعه ملاي و  

ماموريت ها و وظاايف اصالي جه به ويژگي هاي استان،و با توجهت گيري هاي آمايش سرزمين 

استان به ترتيب بر پايه توسعه كشاورزي ، گردشاگري و صانعت باا تاكياد بار توساعه صانايع 

 كشاورزي و فعاليت هاي معدني استوار خواهد بود 
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 بنابراين اصلي ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد: 

 ان محور توسعه متناسب با منابع آب و خاك و پوشش تقويت بخش كشاورزي به عنو

گياهي استان با اولويت محصوالت باغي نظير انگور، گيالس، هلو، فنادق و محصاوالت 

زراعي همچون چغندر، ذرت و دامداري باا متعاادل كاردن رابطاه جمعيات داماي و 

ظرفيت تعليف، گسترش داماروري هاي متمركز

 ي زيركشات از طرياق احاداث ساد بارروي توسعه منابع آباي جهات توساعه اراضا

ها با اولويت رودخانه هاي مرزيرودخانه

  ،توسعه صنايع با اولويت صنايع مرتبط با كشاورزي اعام از صانايع تباديلي و غاذايي

صنايع توليد ابزار و ادوات مورد نياز آن و صنايع كاني و غيرفلزي 

 ه جاذباه هااي تااريخي و افزايش تقويت امكانات و تاسيسات گردشگري با توجاه با

كشورهاي منطقه گردشگراناستان جهت پذيرش  طبيعي )چشمه هاي آبگرم (

  تسريع در فعاليت هاي زمين شناسي براي تعيين امكانات و قابليت هاي معدني استان

به ويژه معادن مس، سرب و روي ، طال و پتاس و بهره برداري از آنها

 اتصال اردبيل به راه آهن آذربايجان  لي كشور،در جهت بهره برداري از موقعيت فرام

براي تقويت شبكه حمل و نقل و ترانزيت كاال در ارتباط با كشاورهاي منطقاه جهات 

كيفي راههااي درون اساتاني و باين بهره برداري از موقعيت منطقه اي كشور و ارتقااء

منطقه اي 

 توجه ويژه به آمايش مناطق مرزي استان

 ي جهت افزايش كارآيي اساتان در پاذيرش نقاش بيشاتر در تقويت زيربناهاي شهر

فرآيند توسعه ملي و منطقه اي

 تقويت خدمات برتر به منظور پشتيباني از فرآيند توسعه استان

 توسعه شبكه گاز رساني جهت جلوگيري از تخريب منابع طبيعي

 ش توسعه فعاليت هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي استان با هدف آماوز

نيروي متخصص مورد نياز استان متناسب با گرايش هاي توسعه استاني

  توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي باا توجاه باه الزاماات توساعه و گارايش هااي

تخصصي فعاليت ها در استان
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 در سطح خرد ) به تفکيك بخش هاي مختلف (: راهبردهاي توسعه استان 2-1-3

 

بيل ، محورها و جهت گيري هاي كلي و اصالي توساعه راهبردهاي كالن توسعه استان ارد 

استان را تعيين كرده و براي اجرايي شدن نيازمند تدوين راهبردهايي در سطح خرد متناساب باا 

 ويژگي هاي مناطق مختلف استان و در ادامه راهبردهاي كالن است 

ان است، توسعه براساس محور گردشگري يكي از عمده ترين راهبردهاي توسعه كالن است 

اين راهبرد متناسب با قابليت هاي موجود گردشگري در نقاط مختلف استان كااربردي خواهاد 

شد  استقرار چشمه هاي آب گرم با خاصيت درماني در منطقه سرعين، توسعه گردشگري مبني 

بر توريسم درماني، جذابيت هاي گردنه حيران و جنگل فندقلو درشهرستان نمين توسعه مبتناي 

ت گردي و چشم اندازهاي كشاورزي در دشت مغان اگروتوريسم را شاكل و گساترش بر طبيع

 خو اهند داد 

با توجه به ناهمگني فضايي موجود در استان جهت برقاراري تعاادل فضاايي ضروريسات  

متناسب با راهبردهاي كالن توسعه در استان، راهبردهاي توسعه در سطح خرد تدوين شاوند  از 

كالبادي طارح كالباد  –منااطق فضاايي سعه استان درسطح خرد براساس اين رو راهبردهاي تو

 ، تدوين و مورد بررسي قرار گرفته اند آمايشي -منطقه اي استان و نواحي همگن فضايي 

 -خرد و به تفكيك بخش هاي مختلف اجتمااعيتدوين راهبردهاي توسعه استان در سطح  

آمايش استان در چهار گام به شارح زيار  كالبدي و محيط زيستي موثر در –اقتصادي و فضايي 

 انجام شده است 

شناخت و بررسي وضع موجود استان با رويكرد آمايش سرزمين :گام نخست  -

 -گام دوم : جمع بندي وضع موجود، نتيجه گيري و شناساايي منااطق همگان فضاايي -

آمايشي

استانسياسي  -آمايشي با تقسيمات اداري -گام سوم : تطبيق نواحي همگن فضايي -

كالبادي طارح  -آمايشي با منااطق فضاايي –گام چهارم: تطبيق نواحي همگن فضايي  -

كالبدي منطقه اي

گام پنجم: تدوين راهبردهاي آمايش استان به تفكيك بخش هاي مختلف -

براساس شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدها گام هاي اول تا سوم به تفصيل در 

 بررسي قرار گرفته اند  هاي مختلف مطالعات موردقسمت
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 ابدامات انجا  شد  در گا  چهار  به شرح  ير است :

 

 آمايشي با منطقه بندي طرح كالبدي منطقه اي –تطبيق نواحي همگن  ضايي 

 

از ساوي مركاز مطالعاات و  1376در طرح كالبدي منطقه اي آذربايجاان كاه در ساال 

كالبادي  -منطقه فضايي 4استان اردبيل به تحقيقات شهرسازي و معماري ايران تهيه شده است 

 به شرح زير تقسيم بندي شده است 

كه سه شهرستان پارس آباد ، بيله سوار و گرمي را در بر مي گيرد شاهر منطقه مغان : -

جعفرآباد ميباشد  -مركز اين ناحيه پارس آباد

منطقه مشگين شهر : با مركزيت شهر مشگين شهر شاامل شهرساتان مشاگين شاهر  -

شود مي

نمين و نير مي شود  مركاز ايان ناحياه منطقه اردبيل: كه شامل سه شهرستان اردبيل، -

شهر اردبيل است 

منطقه خلخال: با مركزيت شهر خلخال در بر گيرناده دو شهرساتان گياوي و خلخاال  -

است 

كالبادي باا آخارين تقسايمات  -(، تطبيق مناطق همگن فضايي1-2شماره ) هاي در نقشه

 ي نمايش داده شده است سياس -اداري

منطقه اي با ناحيه بنادي آمايشاي در نقشاه  كالبدي طرح كالبد -در نقشه مناطق فضايي

(، حاكي از انطباق ناحيه بندي آمايشي با طرح كالبد منطقه اي است  انطباق ناواحي 1-3شماره )

 آمايشي و مناطق كالبدي به شرح زير است 

 (، دو )جعفرآباد(، سه )خروسلو( و چهار )دره رود(منطقه مغان منطبق با نواحي يك )مغان

 منطقه مشگين شهر منطبق با نواحي پنج )صلوات( ، شش )سبالن( و هفت )مشگين شهر( 

 سرعين( -فندقلو( ، نه )اردبيل( و ده )نير -منطقه اردبيل منطبق با نواحي هشت )عنبران 

 خلخال(منطقه خلخال منطبق با نواحي  يازده )گيوي( و دوازده ) 
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در گام پنجم كه به تدوين راهبردهاي آمايشي اساتان باه تفكياك بخاش هااي مختلاف 

ابتادا باا برگازاري براساس شناخت نقاط قاوت ، ضاعف، فرصاتها و تهديادها اختصااص دارد،

هم انديشي نظر نخبگان و سازمان ها و ارگانهاي دخيل در امار ماديريت اساتان در هاي كارگاه

ي مورد ارزيابي قرار گرفت  ساس براساس نظرات درياافتي نقااط قاوت، قالب مدل طوفان فكر

آمايشاي طبقاه بنادي  –كالبدي  –ضعف، فرصتها و تهديدهاي استان به تفكيك مناطق فضايي 

 -كالبدي و فضاايي -گرديد  در نهايت راهبردهاي بخش آمايش استان به تفكيك مناطق فضايي

 آمايشي تدوين گرديد 

است و ساس راهبردهااي  تعيين شده اط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهادر ادامه ابتدا نق

آمايشاي  –كالبادي و فضاايي  –توسعه آمايشي استان در سطح خرد به تفكيك مناطق فضاايي 

 مورد بررسي قرار گرفته است 

 

  (SWOT)نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهديدها : 1-2-1-3

يدهاي موجود در استان اردبيال از روش ها و تهدتعيين نقاط قوت، ضعف، فرصتبراي 

اصاطالحي اسات كاه  SWOTاستفاده مي شود  تجزيه و تحليل  SWOTيا مدل تجزيه و تحليل 

براي شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصت ها و تهديدهاي خارجي كه يك سيستم با آن 

عواملي اسات  كاه مند شناسايي نظام SWOTروبرو است به كار برده مي شود  تجزيه و تحليل 

ي را با آنها داشته باشاد  منطاق رويكارد رراهبردهاي اساسي يا اصلي توسعه بايد بهترين سازگا

هاي )استان ( كه  ها و فرصتمذكور اين است كه راهبردهاي اثربخش توسعه )استان ( بايد قوت

ساند  اين منطق ها و تهديدها را به حداقل برمثابه يك سيستم است را به حداكثر برساند، ضعف

اگر درست به كار گرفته شود نتايج بسيار خوبي براي انتخاب و طراحي ياك راهبارد اثاربخش 

 1خواهد داشت 

 

                                                 
 ارايه شده است  جمع بندي و نتيجه گيري از مطالعات آمايش استاندر گزارش  توضيحات مفصل در اين رابطه: 1 



 98

 آمايشي –کالبدي و نواحي فضايي  –(: نقاط قوت استان اردبيل به تفکيك مناطر فضايي 3-1جدول )

 مناطر

 کالبدي -فضايي 
 قوت ها آمايشي -نواحي فضايي 

ن ) شه
مغا

ي (
س آباد، بيله سوار و گرم

ي پار
ن ها

رستا
 

ن (
ك ) مغا

ي
 

 توپوگرافي مناسب ، تناسب منابع اراضي براي توسعه کشاورزي -

 (III, II, I)وجود تيپ خاکها با قابليت آبياري کالس  -

 تناسب شرايط اقليمي براي توسعه زراعي و باغي -

 وجود شبکه آبياري مغان در ناحيه -

 جهوجود سدهاي ميل مغان و بوذ -

وجود زيرساخت هاي صنعتي شامل شهرك و ناحيه صنعتي پارس آباد و دسترسي به صنايع تبديلي تکميلي وابسته به  -

 بخش کشاورزي نظير کارخانه پنبه پاك کني

 موقعيت ژئواستراتژيك مناسب براي مبادالت برون مرزي و توسعه صادرات -

 رگ استان و بزرگترين شهر در شمال استاناستقرار شهر پارس آباد در ناحيه به عنوان دومين شهر بز -

 توسعه شبکه ارتباطي درون ناحيه اي و فرودگاه مغان -

تمرکز امکانات ، خدمات و زيرساخت هاي مناسب شهري در شهر پارس آباد و خدمات رساني به کانون هاي جمعيتي  -

 پيراموني

 وجود مرکز تحقيقات کشاورزي مغان -

 رزاندسترسي به نيروي انساني متخصص و ا -

دو ) جعفرآباد (
 

 تناسب اراضي و وجود خاك مرغوب براي توسعه کشا ورزي  -

ميليون مترمکعب سه  استان اردبيل از سدخداآفرين براي توسعه شبکه آبياري خداآفرين و تخصيص  711تخصيص  -

 ميليون مترمکعب سه  استان اردبيل از سد عمارت براي شبکه آبياري عمارت 221

 ي توسعه کشاورزي و باغداريتناسب اقليمي برا -

 ميانگين روزهاي آفتابي باال نسبت به ساير نقاط استان -

 نزديکي به مناطر مرزي و مناطر گمرکي بيله سوار -

 وجود ناحيه صنعتي روح کندي درمنطقه -

 امکان ذخيره توليدات کشاورزي نظير گندم در سيلوي احداثي منطقه  -

 گوسفند نژاد مغاني امکان توسعه ايستگاه اصالح نژاد و تکثير  -

ذبعه هعاي ااحتمال قرار گرفتن شهرهاي قديمي بنه و ياجروان در محدوده جغرافيايي اين ناحيه و اسعتفاده از ج -

 توريستي اين شهرها

 

 

سه ) خروسلو (
 

تناسب اقليمي در بخشي از محدوده به ويژه از نظر مناسب بودن ميزان بارش ، نزوالت جوي ، دما و  کوتاه بعودن  -

 ره يخبنداندو

 جريان رودخانه بالهارود و سرشاخه هاي اصلي آن -

 وجود چشمه هاي متعدد و دسترسي به منابع آب زيرزميني  -

 تناسب اراضي مرتعي -

 وجود سد گيالرلو -

 ناحيه صنعتي رضي و شکرآباستقرار شهرك و ناحيه صنعتي گرمي، -

 وجود معادن کاني هاي غيرفلزي شناخته شده  -

 تاريخي در ناحيه  -عنوان عمده ترين کانون زيستي استقرار شهر گرمي به -

 وجود زيستگاه هاي طبيعي حيات وحش -

 وجود گونه هاي گياهان دارويي درمنطقه -

 وجود اراضي مستعد کشاورزي در بخشي از ناحيه -

 در اراضي رشعته مي رسد،به دوره اشکاني آنها هر دو قدمت که  واقع شدن شهر باستاني برزند و نيز قيزقلعه سي -

 کوه خروسلو
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 مناطر

 کالبدي -فضايي 
 قوت ها آمايشي -نواحي فضايي 

 

چهار ) دره رود (
 

 وجود اراضي مستعد و حاصلخيز در اطراف رودخانه دره رود -

 هچريان رودخانه دره رود در ناحي -

 در حاشيه رودخانه دره رودوجود اراضي مستعد جهت فعاليت هاي کشاورزي )زراعي( -

 وجود فعاليت هاي مربوط به دامداري مدرن در شرق ناحيه -

 وجود معادن کاني غيرفلزي شناخته شده  -

 تنوع گونه هاي گياهي و جانوري -

 وجود شهرك صنعتي و ناحيه صنعتي -

 طقهوجود منابع آبي تقريباً پايدار در من -

 وجود اقلي  مناسب در منطقه جهت فعاليت کشاورزي -

 واقع شدن شهر قديمي برزند در محدوده به عنوان جاذبه گردشگري -

 وجود شبکه بران در محدوده -

 

ن شهر (
ن مشگي

ن شهر ) شهرستا
مشگي

 

ت (
ج ) صلوا

پن
 

 جريان رودخانه قره سو در ناحيه -

 گل تپه رضي، سد شيخ احمد(طحي )ارباب کندي،وجود سدهاي متعدد جهت بهره برداري از منابع آب س -

 وجود منطقه شکار ممنوع گندمين -

 ميلي متر( 311-361متوسط بارش مناسب بودن ميزان بارش و نزوالت جوي ) -

 وجود اراضي با تناسب مرتعي -

 استقرار شهر رضي در ناحيه -

 جاده ارتباطي قدي  عبور محور ارتباطي جديد اردبيل، مشگين شهر، پارس آباد از ناحيه در کنار -

 وجود معادن کاني غيرفلزي شناخته شده -

 وجود زيرساختهاي الزم در شهرکها و نواحي صنعتي -

 نزديکي به مرکز استان -

 ه  مرز بودن با کشور همسايه )آذربايجان( -

ن (
ال
ش ) سب

ش
 

 استقرار قله سبالن در ناحيه -

 تناسب اراضي مرتعي -

 وجود چشمه هاي آب معدني و آب گرم -

 منابع شناخته شده زمين گرماييوجود  -

 و داراي ارزش بين المللي(در سطح ملي  وجود مناظر و مراياي بديع طبيعي )منحصر به فرد -

 وجود معادن کاني غيرفلزي شناخته شده -

ن شهر (
ت ) مشگي

هف
 

 وجود چشمه هاي متعدد آب معدني و آب گرم و دسترسي به انرژي زمين گرمايش -

 هر براي توسعه کشاورزي و باغداريتناسب اراضي دشت مشگين ش -

 تناسب اقليمي از منظر بارش و دما  -

 عبور رودخانه قره سو از محدوده  -

 وجود سدهاي متعدد جهت بهره برداري از منابع آب سطحي )قره قيه، ينگجه، دوشاقشلو، جهان ، قصابرود و...( -

 وجود چشمه هاي متعدد آب معدني و آب گرم -

 وجود صنايع زمين گرمايي -

 جود زيرساخت هاي صنعتي شامل شهرك و ناحيه صنعتي مشگين شهرو -

استقرار شهر مشگين شهر درناحيه به عنوان سومين شهر بزرگ استان و مرکز تاريخي عشاير ايل شاهسون با عملکرد  -

 درون منطقه اي و ملي 

 وجود معادن کاني غيرفلزي شناخته شده  -

 باال بودن نرخ جمعيت فعال و تحصيلکرده -

 ت ناحيه به عنوان پل ارتباطي بين استان اردبيل و استان آذربايجان شرقيموقعي -

 وجود آثار تاريخي از دوران هاي مختلف ازجمله قلعه قهقهه، قيز قلعه سي و.... -
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 مناطر

 کالبدي -فضايي 
 قوت ها آمايشي -نواحي فضايي 

ن و نير (
ل، نمي

ي اردبي
ن ها

ل ) شهرستا
اردبي

 

ن 
ت ) عنبرا

هش
– 

فندقلو (
 

 درصد وسعت ناحيه  94بيش از  در جنگي -پوشش مرتعيگستردگي  -

 وجود جنگل فندقلو با ارزش اکولوژيك و مناظر و مراياي منحصر به فرد  -

 استقرار بخشي از گردنه حيران در ناحيه -

 ميلي متر( 361سب بودن ميزان بارش و نزوالت جوي ) متوسط بارش منا -

 استقرار شهر عنبران در ناحيه -

 وجود گونه هاي گياهي غني با ارزش دارويي و اکولوژيکي از جمله اثر طبيعي ملي سوسن چلچراغ -

ل (
نه ) اردبي

 

 استقرار دشت آبرفتي اردبيل در ناحيه و تناسب اراضي براي توسعه کشاورزي  -

 عبور رودخانه هاي قوري چاي، باليخلوچاي و يامچي ، قره سو، نشته رود و... -

 وجود شبکه آبياري قوري چاي و يامچي -

وجود سدهاي متعدد جهت بهره برداري از منابع آب سطحي ) سربند، تازه کند محمديعه، شعورابيل، کوهسعاره،  -

 زربيل و...(

 وجود تاالب پته خور -

 و مناطر حفاظت شده در اين مناطر وجود درياچه شورابيل ، نئور -

 وجود معادن در ناحيه به ويژه معادن شن و ماسه -

 وجود زيرساخت هاي صنعتي شامل شهرکها و نواحي صنعتي -

 توسعه شبکه ارتباطي درون ناحيه اي و فرودگاه -

 استقرار شهر اردبيل در ناحيه به عنوان مرکز اداري ، سياسي ، اقتصادي و تجاري استان -

کانات، خدمات و زيرساخت هاي مناسب شهري در اردبيل و خدمات رساني بعه کعانون هعاي  جمعيتعي تمرکز ام -

 پيراموني، منطقه اي ، فرامنطقه اي و بين المللي شهر اردبيل 

 وجود معادن کاني غير فلزي شناخته شده -

دراي و وجود باغعات وجود اراضي با تناسب مرتعي و پوشش گياهي و وجود تناسب شرايط اقليمي براي توسعه باغ -

 ميوه و نهالستان

 وجود فعاليت هاي دامداري و دام قابل توجه در منطقه و وجود تعاوني هاي توليدي -

 وجود چشمه سارهاي متعدد و امکان دسترسي به منابع آب زيرزميني -

 ن(برف و زياد بودن دوران يخبنداوجود مناظر و مراياي طبيعي و امکانات توسعه و گردشگري زمستاني) -

 وجود زيرساخت هاي آموزش عالي و مراکز علمي و پژوهشي -

 وجود روستاهاي بزرگ و پرجمعيت  -

 توسعه مبادالت بين استاني با توجه به وجود زيرساخت هاي مناسب -
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 مناطر

 بديکال -فضايي 
 قوت ها آمايشي -نواحي فضايي 

ده ) نير  
– 

ن (
سرعي

 

 وجود  چشمه هاي متعدد آب معدني و آب گرم -

 قوري چاي (زمزم،وجود سدهاي متعدد جهت بهره برداري ازمنابع آب سطحي ) گنجگاه، بستان آباد، -

 استقلرار در محدوده دشتي -

 گسترش اراضي زراعي آبي و باغات -

 اردبيل –د آذربايجان شرقي وجود شهر نير محور پيون -

 وجود شهر سرعين به عنوان کانون با سابقه جذب گردشگر -

 وجود مناظر و مراياي طبيعي و امکانات توسعه گردشگري زمستانه -

 وجود معادن کاني غيرفلزي شناخته شده  -

 وجود داالنها و کريدورهاي جريانات هوايي -

 وجود شهرك و ناحيه صنعتي -

 اري گسترش فعاليت هاي زنبورد -

 گسترش فعاليت هاي دامپروري صنعتي درمنطقه -

 گسترش فعاليت هاي خدماتي در منطقه -

 وجود آثار تاريخي از ماقبل تاريخ همچون دژ کوه عباسلو، کاروانسراي شاه عباسي، بقعه کورائي ، غارباستاني گلستان و... -

ل (
خا
ي کوثر و خل

ن ها
ل ) شهرستا

خا
خل

 

ي (
يازده ) گيو

 

 ميلي متر( 341-421متوسط بارش نظر بارش و نزوالت جوي ) تناسب اقليمي از -

 وجود چشمه هاي متعدد و دسترسي به منابع آب زيرزميني -

 جريان رودخانه هاي باليخلوچاي و قزل اوزن -

 قره قشالق، گنجگاه، پردستو، هرسين، ايلخچي و...(وجود سدهاي متعدد جهت بهره برداري از منابع آب سطحي ) -

 ئوروجود درياچه ن -

 گسترش پوشش مرتعي و چش  اندازهاي بديع و منحصر به فرد -

 گردنه الماس در ناحيه و همجواري با محور اسال استقرار  -

 احداث شبکه آبيار کوثر -

 استقرار شهر گيوي با عملکرد خدماتي در محدوده  -

 وجود معادن کاني غيرفلزي شناخته شده -

 وجود منطقه حفاظت شده نئور -

 وع و حفاظت شده آق داغوجود منطقه شکار ممن -

 وجود غار يخگان -

 وجود شکارگاه هاي حيات وحش نوده، دايي کندي، گزور و... -

 وجود شهرك و ناحيه صنعتي -

 به ميزان زياد در اين ناحيه وجود منابع -

 با ارزش زيست محيطي و اکوتوريس  ،توراني در منطقه -وجود جنگل هاي ايراني -

 گيوي يوجود آب معدني تيل شاهرود و آبدرمان -

ل (
دوازده ) خلخا

 

 تناسب شرايط اقليمي براي توسعه باغداري -

 استقرار شهر خلخال در ناحيه به عنوان عمده ترين کانون جمعيتي در جنوب استان -

 دشت خلخال(وجود اراضي با تناسب اراضي و باغي با عوارض توپوگرافي ک  ) -

 وده با خطر ک (موقعيت مناسب محدوده از نظر پهنه بندي خطر زلزله )محد -

 ميليون مترمکعب در سال 511پتانسيل منابع آبهاي سطحي به ميزان  -

 وجود زيرساخت هاي آموزش عالي -

 وجود معادن کاني غيرفلزي شناخته شده  -

 وجود گردنه اسال  در نزديکي خلخال -

 وجود زيستگاه هاي بکر و حيات وحش و گونه هاي نادر گياهي -

 خلخال وجود شهرك صنعتي -

 ايط اقليمي براي توسعه باغداري و گردشگريتناسب شر -
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 مناطر

 کالبدي -فضايي 
 ضعف ها آمايشي -نواحي فضايي 

ي (
س آباد، بيله سوار و گرم

ي پار
ن ها

ن ) شهرستا
مغا

 

ن (
ك ) مغا

ي
 

 آب زيرزميني و زهدار بودن بخشي از اراضي زراعيباال بودن سطح  -

 محدوديت کمي و کيفي آب زيرزميني و وابستگي شديد به آب سطحي -

 باال بودن خطر رخداد زلزله -

 موقعيت جغرافيايي و فاصله زياد با کانون هاي توسعه داخل کشور -

ت ها و ساختار سعکونت و رشد نامتوازن شهرپارس آباد و جذب جمعيت مهاجر روستايي بدون ايجاد زيرساخ -

 توسعه کالبدي شهر در اراضي کشاورزي

 استفاده بي رويه از کودها  و سموم شيميايي -

 عدم توسعه کافي شريانهاي ارتباطي درمنطقه نظير راه آهن  -

 عدم توسعه مناسب صنايع تبديلي در منطقه -

نات کشت و صنعت و پايين بودن بهره گيري از امکا» عدم بهره وري ، کارآيي و مديريت بهينه کشت و صنعت  -

 «ميزان سوددهي

تحقر نيافتن مديريت يکپارچه منابع آب به لحاظ عدم مديريت شرکت آب منطقه اي اردبيل بر سد ارس بعه  -

 جهت قرار گيري سد در خارج از استان

دو ) جعفرآباد (
 

 شرايط توپوگرافي نامناسب و تيپ اراضي کوهپايه اي -

 لهباال بودن خطر رخداد زلز -

 استقرار روستاهاي پراکنده و فقدان کانون شهري -

 به مراتع گسترده وجود نظام دامداري سنتي مبتني بر رمه گرداني و اتکاء -

 فقدان کانون هاي اقتصادي متمرکز و مراکز خدمات رساني -

 عدم پيوند با شبکه بزرگراهي و راه آهن ، براي مبادالت ملي و برون مرزي -

 م و کودشيميايياستفاده بي رويه از سمو -

 وجود اراضي با عملکرد پايين به جهت ديمي بودن -

 عدم توسعه مشاغل صنعتي و خدماتي درمنطقه -

 کمبود منابع آب پايدار -

تحقر نيافتن مديريت يکپارچه منابع آب به لحاظ عدم مديريت شرکت آب منطقه اي اردبيل بر سدخداآفرين  -

 به جهت قرارگيري سد در خارج استان

سه ) خرو
سلو (

 

 درصد وسعت ناحيه 79کوهستاني بودن بيش از  -

 شيب زياد اراضي  -

 بروز فرسايش در اراضي شيبدار و زمين لغزشها در منطقه  -

 محدوديت اقليمي در اراضي کوهستاني، براي توسعه کشاورزي -

 باال بودن خطر رخداد زلزله -

 وجود روستاهايي با جمعيت ک  و پراکنده در اراضي کوهستاني -

 ن خدمات رساني به روستاهاي پراکنده کوهستانيعدم امکا -

 فقدان شبکه بزرگراهي -

 محدوديت اراضي براي توسعه شهر گرمي و عدم وجود برنامه ريزي مدون جهت توسعه شهري  -

 فقدان مراکز علمي و فني و مهندسي -

 عدم گسترش مبادالت اقتصادي و ارتباطات برون  مرزي از طرير بازارچه هاي مرزي -

چهار ) د
ره رود (

 درصد وسعت ناحيه 91کوهستاني بودن بيش از  - 

 روز( 51حاکميت شرايط آب و هوايي سرد و طوالني بودن دوره يخبندان )بيش از  -

 باال بودن خطر رخداد زلزله -

 وجود روستاهاي پراکنده در اراضي کوهستاني -

 فقدان کانون زيستي و نقطه مه  شهري در محدوده  -

 ناحيه باال بودن فرسايش اراضي در -
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 مناطر

 کالبدي -فضايي 
 ضعف ها آمايشي -نواحي فضايي 

ن شهر (
ن مشگي

ن شهر ) شهرستا
مشگي

 

ت (
ج ) صلوا

پن
 

 درصد وسعت ناحيه 77کوهستاني بودن بيش از  -

 روز(111هوايي سرد و طوالني بودن دوره يخبندان )بيش از حاکميت شرايط آب و  -

 عدم امکان توسعه زراعي به دليل شرايط نامساعد محيطي -

 باال بودن خطر رخداد زلزله -

 بازرگاني و اقتصادي نون خدماتي،ناکارآمدي عملکردي، شهر رضي به عنوان کا -

 وجود روستاهاي کوچك و پراکنده در مناطر کوهستاني -

 ده به اراضي مرتعي در نظام رمه گرداني و دامداري روستايي گستراتکاء -

 فرسايش به دليل زراعت در اراضي شيبدار -

 عدم توسعه يافتگي و حمايت جدي دولت در بخش هاي سرمايه گذاري -

 تقسيمات ناموزون سياسي منطقه در طول سالهاي گذشته -

ن (
ش ) سبال

ش
 

 درصد از وسعت ناحيه 99کوهستاني بودن  -

 روز( 151شرايط آب و هوايي سرد و طوالني بودن دوره يخبندان )بيش از  حاکميت -

 محدوديت منابع آب و خاك براي توسعه کشاورزي -

 باال بودن خطر رخداد زلزله -

 به مراتع براي دامپروري عشايري )ييالق( اتکاء -

 فقدان سازوکارهاي مناسب براي بهره برداري گردشگري در منطقه -

 آسيب پذيري اکولوژيك -

 عدم وجود شبکه ارتباطي مناسب -

 محدوديت شديد توسعه کالبدي به دليل شرايط توپوگرافي و طوالني بودن دوره يخبندان -

 بروز حوادث غيرمترقبه نظير سيل و زمين لغزش درناحيه -

ن شهر (
ت ) مشگي

هف
 

 درصد وسعت ناحيه 73کوهپايه اي بودن بيش از  -

 صد(در 75طوالني بودن دوره يخبندان ) بيش از  -

 شرايط نامساعد توپوگرافي و آسيب پذيري در مقابل فرسايش اراضي -

 باال بودن خطر رخداد زلزله -

 دامپروري سنتي در محدوده غلبه کشاروزي و باغداري، -

 وجود روستاهاي پراکنده کوهستاني و عدم دسترسي به خدمات توسعه انساني -

 وريس عدم گسترش بخش هاي صنعت و خدمات همپاي بخش کشاورزي و ت -
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 مناطر

 کالبدي -فضايي 

 -نواحي فضايي 

 آمايشي
 ضعف ها

ن و نير (
ل، نمي

ي اردبي
ن ها

ل ) شهرستا
اردبي

 

ن 
ت ) عنبرا

هش
– 

فندقلو (
 

 درصد از وسعت ناحيه 93کوهستاني بودن  -

 روز( 111يت شرايط آب و هوايي سرد و طوالني بودن دوره يخبندان )بيش ازحاکم -

 محدوديت منابع آب و خاك از نظر بهره برداري کشاورزي -

 کشاورزيمحدوديت هر نوع کاربري صنعتي، -

 تخريب و کاهش سطح اراضي جنگلي در اثر توسعه کشاورزي و دامداري سنتي و تهيه زغال -

ل (
نه ) اردبي

 

 روز( 111ي سرد و طوالني بودن دوره يخبندان )بيش از يايط آب وهواحاکميت شر -

 بزرگ سري شهر اردبيل و فاصله نامتناسب شهر اول با شهرهاي دوم و سوم استان -

 اداري، آموزشي و فرهنگي در شهر اردبيلتمرکز عمده خدمات )به نسبت استان( -

 رشد نامتوازن اردبيل، شکل گيري حاشيه هاي بي قاعده شهري -

گسترش محدوده آلوده کننده صنعتي و شهري )مواد زائد جامد فاضالب( و تخريب منعابع پايعه  -

 زيستي )منابع آب و خاك(

يعني شرايط توپوگرافي  نامناسب و تيپ اراضي کوهپايعه اي و بعروز  –کوهستاني بودن منطقه  -

 فرسايش در اراضي شيب دار

 خطر نشست دشت اردبيل و آسيب پذيري زيست محيطي -

ختصاص آب شبکه موجود يامچي به بخش شرب و صنعت و حعذف قسعمتي از اهعداف بخعش ا -

 کشاورزي ناحيه

 عدم امکان خدمات رساني به روستاهاي پراکنده کوهستاني و وجود روستاهاي کوچك و پراکنده  -

 عدم وجود شبکه ارتباطي مناسب بين روستايي -

وب غربي و جنوب شرقي )وجود پديده وجود گسل در منطقه و باال بودن خطر زلزله در غرب وجن -

 هاي ژئومورفيك ، لغزش، رانش و خيزش(

محدوديت دوره آسايش اقليمي براي جذب گردشگران و عدم سودآوري در سعرمايه گعذاري  -

 خدمات گردشگري

 آسيب پذيري اجتماعي به داليل تداخل فرهنگي و حضور گردشگران -

 پيرامون شهر تغيير کاربري اراضي، صنايع و شهرکهاي وابسته و  اردبيل گسترش شهر -

 تمرکز فعاليت هاي مختلف در مرکز استان -

ده ) نير 
– 

ن (
سرعي

 

محدوديت دوره آسايش اقليمي براي جذب گردشگر و ععدم سعودآوري در سعرمايه گعذاري  -

 خدمات گردشگري

 فقدان برنامه ريزي جامع گردشگري و توسعه شتابان سرعين -

 آسيب پذيري زيست محيطي -

 دن خطر رخداد زلزله در غرب ناحيهباال بو -

 فقدان سيست  تصفيه فاضالب شهرستان نير و عواقب زيست محيطي آن -

 عدم سرمايه گذاري کافي در فعاليت هاي مختلف -
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 مناطر

 کالبدي -فضايي 
 ضعف ها آمايشي -ايي نواحي فض

ي کوثر و خلخال (
ن ها

خلخال ) شهرستا
ي ( 

يازده ) گيو
 

 درصد از وسعت ناحيه 4/11کوهستاني بودن  -

 175تا  111حاکميت شرايط آب و هوايي بسيار سرد در محدوده مطالعاتي و طوالني بودن دوره يخبندان ) -

 روز(

بودن محدوده و جريان رودخانه ها در دره هعاي عدم بهره برداري از منابع آب سطحي به دليل کوهستاني  -

 عمير 

 وجود روستاهاي کوچك و پراکنده در اراضي کوهستاني  -

 اتکاء به رمه گرداني روستايي  -

 وجود لغزش و تخريب اراضي شيبدار -

 انزواي جغرافيايي محدوده  -

 ضعف زيرساختهاي عمومي به دليل کوهستاني بودن محدوده  -

 ه در غرب ناحيهباال بودن خطر رخداد زلزل -

 باال بودن خطر پديده هاي ژئومورفيك )لغزش، رانش و خيزش( -

 فرسايش شديد خاك در منطقه -

دوازده ) خلخال (
 درصد از وسعت ناحيه 65کوهستاني بودن  - 

 12حاکميت شرايط آب و هوايي بسيار سرد در محدوده مطالعاتي و طوالني بودن دوره يخبندان )بعيش از  -

 روز(

 اي کوچك و پراکنده در اراضي کوهستانيوجود روستاه -

 اتکاء يك جانبه به مراتع در ساختار دامپروري سنتي روستايي و فشار به مراتع و تخريب اراضي -
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 ناطر

 کالبدي -فضايي 
 افرصت ه آمايشي-نواحي فضايي 

ي (
س آباد، بيله سوار و گرم

ي پار
ن ها

ن ) شهرستا
مغا

 

ن (
ك ) مغا

ي
 

 فرهنگي -همگني و تجانس قومي -

 امکان توسعه فرصت هاي سرمايه گذاري در شهرك و ناحيه صنعتي پارس آباد -

 استقرار کشت و صنعت مغان و پارس در ناحيه -

 ضيامکان توسعه کشت هاي مکانيزه و تجاري با توجه به يکپارچگي ارا -

 عشايري -وجود پتانسيل گردشگري در زمينه آگروتوريس  و توريس  روستايي -

 امکان توسعه مبادالت مرزي به دليل همجواري با کشور آذربايجان و دسترسي به گمرك بيله سوار -

نقش  استقرار شهر پارس آباد در اين ناحيه به عنوان دومين شهر استان که در تنظي  روابط کارکردي و عملکردي استان -

 استراتژيك دارد.

استقرار شهرهاي بيله سوار و اصالندوز در محدوده مرزي استان و ناحيه و اهميت و نقشي که به ويژه شهر بيله سوار در  -

 ترانزيت کاال و مبادله کاال با کشورهاي همجوار دارد.

 دامکان توسعه آموزش عالي با تخصص کشاورزي با توجه به قابليت ها و مهارت هاي موجو -

 باال بودن نرخ جمعيت فعال -

 توسعه شبکه ارتباطي درون ناحيه اي و فرودگاه مغان -

خدمات و زيرساخت هاي مناسب شهري در شهر پارس آباد و خدمات رساني به کانون هعاي جمعيتعي تمرکز امکانات، -

 پيراموني

 امکان توسعه صنايع تبديلي کشاورزي -

 کبك و قرقاول ( امکان ايجاد مجتمع هاي پرورش پرندگان وحشي ) -

 امکان توسعه مجتمع هاي پرورش ماهي گرمآبي -

 امکان ايجاد مراکز توليد انرژي پاك  از انرژي خورشيدي و  فضوالت دامي -

 امکان تبديل ضايعات بخش کشاورزي به کود آلي و دامي -

 توسعه مرکز تحقيقات کشاورزي مغان -

 توسعه شبکه هاي آبياري تحت فشار -

 استفاده از آب رودخانه ارس در تراسهاي فوقاني دشت مغان امکان برنامه ريزي جهت -

 امکان ارتقاء منطقه شکار ممنوع مرزي ارس به منطقه حفاظت شده -

 آشنايي کامل اکثريت مردم منطقه با علوم و فنون تخصصي کشاورزي  -

 امکان بکارگيري روش هاي مدرن آبياري با توجه به گسترش و يکپارچگي اراضي -

 زي براي استفاده از آب رودخانه ارس در شبکه شاماتامکان برنامه ري -

دو ) جعفرآباد (
 

 توسعه کشاورزي مدرن و تبديل اراضي زراعي دي  به اراضي آبي  -

 کالبدي به دليل توسعه نظام کشاورزي مدرن -تحول در  نظام زيستي و توسعه فضايي -

 داميتکميلي مبتني بر کشاورزي  –امکان ايجاد و توسعه صنايع تبديلي  -

 امکان توسعه دامپروري مدرن -

 عشايري –دارا بودن جاذبه هاي گردشگري در زمينه آگروتوريس  و توريس  روستايي  -

 تبديل کشت دي  به کشت آبي با انتقال آب از سد عمارت و خداآفرين -

 امکان توسعه شهر جعفرآباد و ايفاي نقش يك کشت شهر مدرن -

 سل(توليد برق از انرژي خورشيدي )سيست  فتو -

 دسترسي به بازارهاي قفقاز با توجه به نزديکي به مرز بيله سوار -

 توسعه کشت گلخانه اي  -

 امکان توسعه مجتمع هاي پرورش ماهي گرمآبي -

 و و کبكهايجاد مجتمع هاي پرورش پرندگان وحشي و پستانداران وحشي نظير آ -

 امکان استفاده از پتانسيل ذخاير نفتي در منطقه  -

ر قالب طرح اسکان و خدمت رساني بهتر و تغيير شکل از دامپروري سنتي به صنعتي و کشعاورزي امکان جذب عشاير د -

 مدرن

کشت و صنعت و شبکه و ايسعتگاه پمپعاژ  6و 4، 5، 1برنامه ريزي شبکه پمپاژ فتحعلي و توسعه شبکه پمپاژها ي پارس   -

 خليللو
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 ناطر

 کالبدي -فضايي 
 فرصت ها آمايشي-نواحي فضايي 

 

سه ) خروسلو (
 

 امکان احداث شبکه هاي آبياري و زهکشي -

 امکان توسعه فعاليتهاي اقتصادي مبتني بر توسعه معادن و صنايع وابسته به آن -

اي پيوند بين ناحيه يك و دو به مرکز استان و شبکه ملي و استاني امکان ايفاي نقش گرمي به عنوان مرکز ميان راهي بر -

 به ناحيه يك و دو

 امکان ايجاد مراکز خدمات رساني به ساختار فضايي روستايي -

 امکان تکثير نيمه طبيعي پرندگان و پستانداران وحشي و ايجاد شکارگاههاي طبيعي -

 امکان گسترش دامداري -

 و دارو از س  مارامکان ايجاد مرکز توليد پادزهر  -

 امکان تکثير و فرآوري گياهان دارويي -

 امکان توسعه زيستگاههاي حيات وحش جهت ارتقاء سطح حفاظت نظير جنگل اليني و اوماسالني -

 امکان استقرار واحدهاي صنعتي به خصوص صنايع کوچك -

  امکان کنترل و مديريت منابع آب سطحي از طرير ايجاد سد و طرحهاي مختلف آبخيزداري -

 امکان بازسازي و گسترش راههاي ارتباطي در منطقه  -

 امکان گسترش فعاليت هاي متمرکز دامپروري و صنايع تبديلي وابسته به آن در منطقه -

 وجود منابع آب سطحي و مرزي بالهارود -

 امکان کنترل و مديريت حوزه آبخيز استفاده از طرحهاي آبخيزداري -

 

چهار ) دره رود (
 

ي در حاشيه رودخانه دره رود و امکان تبديل آن به کشاورزي مدرن با احداث و ايجاد شبکه هاي وجود کشاورزي سنت -

 آبياري و زهکشي در حاشيه رودخانه

 عشايري –استقرار زيستگاههاي عشايري در ناحيه و امکان  توسعه گردشگري روستايي  -

 در ناحيه امکان توسعه دامداري مدرن با توجه به گستردگي فعاليت هاي دامپروري -

 امکان توسعه صنايع وابسته به فعاليت هاي معدني -

 امکان حفاظت از زيستگاه آقا محمد بيگلو در جهت حفظ فون و فلور منطقه -

 امکان تکثير پرورش ماهيان گرمابي -

 امکان تکثير و فرآوري گياهان دارويي -

 صنايع تبديلي  به ويژهامکان استقرار واحدهاي صنعتي  -

 تبديلي مرتبط با فعاليت هاي دامپروري درمنطقه امکان توسعه صنايع  -

 امکان توسعه بخش خدمات و فعاليت هاي ارتباطي پيوند دهنده بين ناحيه اي -

ن شهر (
ن مشگي

ن شهر ) شهرستا
مشگي

 

ت (
ج ) صلوا

پن
 

 در توسعه منطقه اي و گردشگري در سطح استانامکان ايفاي نقش ميان راهي، -

 رکز روستاها در نقطه شهري رضيامکان توسعه خدمات رساني و تم -

 امکان ساماندهي نظام عشايري و توسعه اکوتوريس  و توريس  عشايري -

 امکان ايجاد مراکز تکثير و فرآوري گياهان دارويي -

 امکان ارتقاء سطح حفاظتي منطقه شکار ممنوع گندمين -

 امکان استقرار واحدهاي صنعتي با گرايش هاي مختلف -

 ي و مناطر مسکوني مرکز استان به اين ناحيه جهت جلوگيري از تخريب دشت اردبيلامکان هدايت شهرکهاي صنعت -

 امکان توسعه صنعت و خدمات در اين ناحيه -

 امکان کنترل و مديريت حوزه آبخيز با استفاده از طرحهاي آبخيزداري -

 ، علمدار و خليفه لودره بيگلو، قره گلبرنامه ريزي و مطالعه اجراي سد و شبکه هاي احمدبيگلو و اهل ايمان ، -

 آنبراي ارتقاء نقشه گردشگري   ناحيهامکان استفاده از پتانسيل هاي تاريخي  -
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 ناطر

 کالبدي -فضايي 
 فرصت ها آمايشي-نواحي فضايي 

ن مش
ن شهر ) شهرستا

مشگي
ن شهر

گي
 

ن (
ال
ش ) سب

ش
 

-  

 امکان ايجاد يك ژئوپارك با عملکرد ملي و بين المللي  -

 امکان توسعه گردشگري )اکوتوريس  و توريس  عشاير( -

 امکان ساماندهي بخشي از جمعيت شهري در مشارکت مديريت ژئوپارك و سرمايه گذاري در توسعه گردشگري -

 توليد انرژي در ابعاد منطقه اي و مليامکان بهره برداري از منابع زمين گرمايي، براي  -

 امکان ارتقاء سطح حفاظتي دامنه هاي سبالن -

 امکان توسعه مراکز فرآوري فرآورده هاي دامي -

 امکان استقرار واحدهاي صنعتي -

 امکان کنترل و مديريت حوزه آبخيز با استفاده از طرحهاي آبخيزداري -

 نطقه امکان بهره برداري بهينه از آبهاي  گرم و معدني م -

 امکان ترمي  مراتع با اعمال مديريت صحيح  -

 امکان گسترش بخش خدمات با اعمال مديريت صحيح -

ن شهر (
ت ) مشگي

هف
 

 امکان کنترل و مديريت حوزه آبخيز با استفاده از طرحهاي آبخيزداري  -

 احداث شبکه هاي آبياري و زهکشي -

نگي و خدماتي جامعه عشايري، براي پيوند فرامنطقعه اي ، فره -براي انتظام اقتصاديتثبيت نقش عملکردي مشگين شهر، -

 استاني و ملي 

 و غرب استان 6توسعه نقش مشگين شهر براي پشتيباني همه جانبه از توسعه گردشگري در ناحيه  -

 ارتقاء باغداري سنتي و توسعه باغداري مدرن و کشت و صنعت هاي وابسته به باغداري  -

 ه صنايع وابسته به کشاورزي و صنايع معدنيفرصت هاي سرمايه گذاري در توسع -

 اجتماعي و فضايي آبادي نشيني در محدوده  –ساماندهي توسعه اقتصادي  -

 «قيزجه -جوشلو»احداث مجتمع هاي آبگرم  -

 امکان ايجاد مراکز فرآوري فرآورده هاي دامي -

 امکان توليد کود آلي از ضايعات کشاورزي و فضوالت دامي -

 ي جوان و تحصيلکردهدسترسي به نيروي انسان -

 امکان استفاده از نيروي انساني با تحصيالت عالي و کاهش مهاجرت نيروي کار -

 گسترش بخش خدمات و صنعت -

 ايجاد زمينه هاي الزم براي استفاده حداکثري از آثار تاريخي به عنوان جاذبه هاي گردشگري -

 و سداهل ايمان، سد احمد بيگلو سد  خورشيد آباد ،دردست اجرا بودن شبکه سبالن  -

ن و نير (
ل، نمي

ي اردبي
ن ها

ل ) شهرستا
اردبي

 

ن 
ت ) عنبرا

هش
– 

فندقلو (
 

 حوزه آبخيز با استفاده از طرحهاي آبخيزداريامکان کنترل و مديريت  -

 امکان ايجاد يك قطب گردشگري )اکوتوريس ( منحصر به فرد با کارکرد منطقه اي و ملي و فراملي -

 اردبيل -ي گيالنپيوند فضايي با محور گردشگر -

 به عنوان مرکز خدمات گردشگري عملکردي شهرعنبران ،ارتقاء -

 امکان حفاظت و توسعه جنگل فندقلو -

 امکان ارتقاء سطح حفاظتي به ذخيره گاه زيستکره -

 امکان ايجاد پارکهاي جنگلي و مکان هاي ورزشي مناسب -

 ه  مرز بودن با جمهوري آذربايجان -

 ي نمين و عنبرانبرنامه ريزي جهت اجراي سدها -

 وجود منابع آبي در آقچاي نمين -

 گردشگري فندقلو در ناحيه –دردست اجرا بودن مجموعه تفريحي  -

 نزديکي ناحيه به کشورهاي همسايه و لزوم ايجاد بازارچه مرزي -

 توسعه صنايع دستي در شهر عنبران به ويژه ورني و حاجي  -

 ت مرزيه  مرز بودن با جمهوري آذربايجان و امکان مبادال -



 119

 آمايشي –کالبدي و نواحي فضايي  –(: فرصت هاي استان اردبيل به تفکيك مناطر فضايي 3-3جدول)ادامه 

 ناطر

 کالبدي -فضايي 
 فرصت ها آمايشي-نواحي فضايي 

ن و نير (
ل، نمي

ي اردبي
ن ها

ل ) شهرستا
اردبي

 

ل (
نه ) اردبي

 
 و طرح هاي آبخيزداري امکان کنترل و مديريت منابع آب سطحي از طرير ايجاد سد  -

 آموزش عالي وپشتيباني خدماتي از فرآيند توسعه در سطح استانامکان ايفاي نقش و عملکرد با محور فن آوري نوين، -

 امکان ساماندهي ارتباط فرامنطقه اي و بين المللي استان -

 از توسعه زيرساختهاي کشاورزي استانتوسعه صنعتي براي پشتيباني  -

 با چرخه کامل(امکان توسعه دامپروري متمرکز صنعتي ) -

 امکان استفاده از ظرفيت هاي تاريخي و اقلي  مناسب براي ساماندهي گردشگري -

 امکان استفاده از محدوده هاي بادخيز خوب دشت اردبيل براي توليد انرژي پاك -

 ن و زهکشيامکان احداث شبکه هاي آبياري مدر -

 امکان اصالح و توسعه باغداري سنتي و صنعتي -

 ميليون مترمکعب آب از رودخانه قزل اوزن به دشت اردبيل )ايجاد حقابه( 311امکان تخصيص  -

 امکان توسعه صنايع وابسته به فعاليت هاي معدني -

 امکان توسعه و نقش دهي به مراکز پرجمعيت روستايي و ايجاد مديريت هاي جديد -

 يدي بلوگ و ... و امکان استفاده هاي متعدد ديگر اماندهي آب هاي گرم معدني سردابه،امکان س -

 اقليمي مناسب براي ساماندهي گردشگري  –امکان استفاده از ظرفيت هاي تاريخي  -

 وجود آثار تاريخي و اماکن باستاني و محوطه هاي تاريخي امامزاده ها و ساير اماکن متبرکه -

 هاي ارتباط فرامنطقه اي و بين الملليامکان ايجاد و ساماند -

 امکان توسعه ورزش هاي زمستاني و افزايش دوره تقاضاي گردشگري و امکان ايجاد قطب گردشگري منطقه اي -

 همگني فرهنگي ، مذهبي و قومي  -

 نرخ رشد مثبت جمعيت و دسترسي به نيروي انساني متخصص -

 عتيامکان استقرار واحدهاي صنعتي در شهرکها و نواحي صن -

 امکان ايجاد شهرك هاي مسکوني و صنعتي در شهرهاي اطراف و نزديك نظير نمين -

 گسترش بخش خدمات جهت ايجاد تسهيالت به گردشگران و جذب سرمايه ها -

امکان ايجاد رشته هاي دانشگاهي جديد با توجه به پتانسيل در استان در زمينه هاي گردشگري، آبهاي مععدني ، گياهعان  -

 دارويي

 ريزي الزم جهت مطالعه و اجراي سد ايوريربرنامه  -

 اتکاء به دامپروري روستايي به شيوه سنتي در نظام اقتصاد روستايي -

ده ) نير 
– 

ن (
سرعي

 

 طرح هاي آبخيزداري  و  امکان کنترل و مديريت منابع آب سطحي از طرير ايجاد سد -

 (گردشگري سالمت و اکوتوريس امکان توسعه سازمان يافته گردشگري ) -

 امکان توسعه ورزش هاي زمستاني براي افزايش دوره زماني تقاضاي گردشگري -

 امکان توسعه زراعي دي  و اصالح وضعيت باغات به ويژه در ناحيه نير -

 امکان توسعه شهر نير، به عنوان مرکز ميان راهي و پشتيباني خدمات بازرگاني، کشاورزي و گردشگري  -

 امکان توسعه نيروگاه هاي بادي -

 ن توسعه پارك آبيامکا -

 امکان استقرار واحدهاي صنعتي با گرايشهاي مختلف -

 امکان توسعه بخش خدمات در منطقه  -

 امکان سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي با مزيت هاي نادر در منطقه  -

 امکان استفاده بهينه از آب هاي معدني گرم و آشاميدني  -

 گردشگران و ايفاي نقش در توريس  و اکوتوريس امکان ارتقاي روستاهاي منطقه به منظور جذب  -
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 آمايشي –کالبدي و نواحي فضايي  –(: فرصت هاي استان اردبيل به تفکيك مناطر فضايي 3-3جدول)ادامه 

 ناطر

 کالبدي -فضايي 
 فرصت ها آمايشي-نواحي فضايي 

ي کوثر و خلخال (
ن ها

خلخال ) شهرستا
 

ي (
يازده ) گيو

 
 حوزه آبخيز با استفاده از طرحهاي آبخيزداري امکان کنترل و مديريت -

 احداث شبکه هاي آبياري و زهکشي -

 وجود چشمه هاي مستعد با جاذبه هاي گردشگري ازجمله چشمه ازناو و گردنه الماس -

 قابليت توسعه گردشگري مبتني بر اکوتوريس  ) طبيعت گردي( -

 شگري عبور محور اسال  خلخال از اين ناحيه و نقش آن در توسعه گرد -

 امکان توسعه باغات مدرن -

 امکان توسعه دامپروري مدرن روستايي با مشارکت جوامع محلي -

امکان ايجاد مراکز روستايي و يا افزايش نقش عملکردي شهر گيوي براي جذب جمعيت روسعتايي پراکنعده در اراضعي  -

 کوهستاني

 احداث شبکه آبياري گيوي -

 امکان ارتقاء سطح منطقه مشکول جهت حفاظت -

 کان توسعه طرحهاي تکثير و فرآوري گياهان داروييام -

 امکان توسعه شکارگاه هاي طبيعي در منطقه -

 امکان استقرار واحدهاي صنعتي و گسترش فعاليت هاي صنعتي و خدمات در  منطقه -

 امکان گسترش راههاي ارتباطي بين استاني و توسعه منطقه -

 يروزشاه ساسانيفيروزآباد به ف وجود آثار تاريخي از جمله انتساب  -

 برنامه ريزي مطالعه و احداث سد وشبکه هاي گيوي، هشتجين، زرج آباد، زاويه کرد، نياخرم، مرشت و سنگ آباد -

دوازده ) خلخال (
 

 امکان کنترل و مديريت منابع آب سطحي از طرير ايجاد سد و  طرح هاي آبخيزداري -

 جديد ارتباطي گيالن و اردبيل امکان ايفاي نقش مرکزيت در قلمرو جنوب استان و کانون -

 امکان توسعه و ساماندهي صنايع چوب با عملکرد منطقه اي و فرامنطقه اي -

 امکان توسعه باغات مدرن و صنايع وابسته به کشاورزي -

 امکان توسعه دامپروري مدرن روستايي و صنايع وابسته -

وجود زيرسعاخت و جايگعاه جغرافيعايي در ال،امکان ايجاد منطقه نمونه گردشگري با توجه به سيما و منظر شهري خلخع -

 اردبيل –محدوده ارتباطي گيالن 

 امکان توسعه گردشگري تلفيقي )مذهبي توريس  سالمت ( با توجه به موقعيت منطقه -

 امکان توسعه آبزي پروري سردابي -

 امکان ايفاي نقش مرکزي در آموزش عالي با عملکرد منطقه اي  -

 بفراجرد امکان احداث سد برروي رودخانه -

 «در دست اتمام» احداث سد گيوي -

 وجود امکانات و زيرساخت هاي مناسب براي توسعه گردشگري -

امکان ارتقاء سطح حفاظتي منطقه با توجه به وجود گونه هاي نادر گياهي و جانوري منطقه آق داغ که حتي قابليت ارتقعاء  -

 به ذخيره گاه ، زيست کره را دارد.

 ست کاشتامکان و توسعه جنگل هاي د -

 امکان گسترش فعاليت صنعتي در منطقه  -

 امکان ايجاد شريانهاي ارتباطي مطمئن در منطقه و خروج از بن بست -

 دردست اجرا بودن سد بفراجرد -

 امکان گسترش فعاليت هاي ورزشي و فرهنگي درمنطقه  -

 وجود آثار تاريخي از دوران هاي مختلف تاريخي  -
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 آمايشي –کالبدي و نواحي فضايي  –بيل به تفکيك مناطر فضايي (: تهديدهاي استان ارد3-4جدول )

 مناطر

 کالبدي -فضايي 
 تهديد ها آمايشي -نواحي فضايي

ن
مغا

 

ي (
س آباد، بيله سوار و گرم

ي پار
ن ها

) شهرستا
 

 يك ) مغان (

 انزواي جغرافيايي در سطح ملي به دليل فقدان شبکه هاي بزرگراهي و راه آهن -

از منابع سطحي و افزايش سطح ايستابي و زهدار شدن اراضي و عدم تناسب شبکه زهکشعي بعا شعبکه بهره برداري شديد  -

 آبياري

 ورود پساب زراعي به رودخانه ارس و خطر آلودگي آب ارس -

 ورود فاضالب شهرهاي پارس آباد و اصالندوز به رودخانه ارس و افزايش بار آلودگي آن -

 رود پسآب صنعتي از سرشاخه ها در ارمنستان به رودخانه ارس(و)عدم مديريت زيست محيطي رودخانه ارس  -

 بروز  چالش و تنش هاي اجتماعي در پي توسعه شبکه هاي آبياري و زهکشي در محدوده اراضي قشالقي عشاير ايل سون  -

شعهري در  –فرهنگي متاثر از افزايش مهاجرتهاي روسعتايي  –توسعه فرهنگ حاشيه نشيني و افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي  -

 پارس آباد

 تهديد امنيتي ناشي از ترويج قومي گرايي خارج از مرزهاي استان -

 آموزشي و مشارکتي براي جبران چالش هاي قوميفقدان سازو کارهاي فرهنگي، -

فقدان سازوکارهاي مناسب و مشارکتي براي تغيير الگوي رمه گرداني و جبران خسارت ناشي از توسعه شبکه هاي آبيعاري و  -

 شي در مراتع و سامان هاي عرفي عشايرزهک

 فقدان مهارتهاي آموزشي به ويژه در بخش کشاورزي در مناطر با برنامه تغيير مشاغل جهاد کشاورزي -

 تهديد اراضي با قابليت باالي کشاورزي در اثر گسترش افقي شهرها -

 وجود پديده قاچاق در منطقه و ساير مبادالت غير قانوني -

 ه برداري از منابع آب در کشورهاي باالدست و امکان ايجاد بحران آبي در رود ارس در افر بلندمدتبرنامه هاي توسعه بهر -

 1:25111فقدان نقشه توپوگرافي با مقياس  -

 دو ) جعفرآباد (

عدم وجود سازو کار فرهنگي و مشارکتي براي تحول درسازمان فضايي مبتني بر روستاهاي پراکنده و نظعام عشعايري بعه  -

 نوين توليد کشاورزي مدرنساختار 

فقدان ساز و کار مناسب براي مديريت چالش هاي ناشي از تبديل اراضي مرتعي و سامان عرفي عشاير رمه گردان به اراضي  -

 کشاورزي 

آموزشي و اوقات فراغت و... با توجه به توسعه فقدان نظام متمرکز خدمات رساني، مديريت منطقه اي، بهداشتي و درماني ، -

 ي پيش رواقتصاد

به شکل گيري شهري با ناهنجاريهاي متعدد از  طرح توسعه، فقدان طرح دقير براي توسعه شهر جعفرآباد ) در صورت عدم تهيه -

 خواهد بود.( مواجه جمله حاشيه نشيني

 نرخ رشد منفي جمعيت روستايي -

 خروج محصوالت توليدي از منطقه به صورت خام بدون ارزش افزوده و اشتغالزايي -

 توسعه بخش صنعت و خدمات همپاي بخش کشاورزيعدم  -

 1:25111فقدان نقشه توپوگرافي با مقياس  -

 سه ) خروسلو (

 وجود فرسايش در اراضي کوهستاني و زمين لغزش هاي متعدد در اراضي و مناطر مسکوني  -

 مبتني بر بازرگاني و انزواي ناحيه  -فقدان سازو کارهاي اقتصادي -

 ايي و ادامه مهاجرت روستاييان تداوم فقر در گستره روست -

 فقدان نظام خدمات بهداشتي و درماني و خدمات اجتماعي -

 تهديد اراضي مرتعي به دليل اتکا بيش از حد تعادل در رمه گرداني روستايي -

 عملکردي شهر گرمي و عدم ايفاي نقش مناسب در توسعه  –توسعه نيافتگي کالبدي  -

 و مهاجر فرست بودن منطقهنرخ رشد منفي جمعيت و عدم جذب جمعيت  -

 1:25111فقدان نقشه توپوگرافي با مقياس  -

 آنناشي از بروز حوادث غيرمترقبه متعدد نظير سيل و زمين لغزش ها در منطقه و خسارت  -

 عدم وجود ساختگاه مناسب براي مهار آب رودخانه  مرزي بالهارود -
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 آمايشي –کالبدي و نواحي فضايي  –طر فضايي (: تهديدهاي استان اردبيل به تفکيك منا3-4ادامه جدول )

 مناطر

 کالبدي -فضايي 
 تهديد ها آمايشي -نواحي فضايي

 چهار ) دره رود ( 

 تداوم فقر در نظام روستايي -

 بهداشتي، درماني و توسعه انساني درمناطر روستاييعدم دسترسي به خدمات آموزشي، -

 اه هاي عشايريعدم وجود ساز و کارهاي مناسب بر ساماندهي زيستگ -

 تخريب مراتع و فرسايش اراضي کوهستاني -

 عدم وجود سازوکارهاي مناسب براي توسعه اقتصادي ) توسعه کشاورزي و دامپروري و بهره برداري از معادن( -

 نرخ رشد منفي جمعيت -

 1:25111فقدان نقشه هاي توپوگرافي با مقياس  -

 خانهگسترش خسارات سيل در منطقه و تهديد اراضي حاشيه رود -

 ي نظير خشکسالييتاثيرپذيري زياد منطقه از پديده ها -

 اتکا يکجانبه عشاير در منطقه به مراتع کوهستاني و عدم گسترش دامپروري متمرکز -

 اتکا به دامپروري روستايي در نظام اقتصاد روستايي -

ن شهر (
ن مشگي

ن شهر ) شهرستا
مشگي

 

 پنج ) صلوات (

 يفاي نقش عملکردي رضي به عنوان کانون توسعه ناحيه رضيعدم وجود ساز و کارهاي شهري براي ا -

 تخريب مراتع و فرسايش اراضي -

 بهداشتي و درمانيتداوم فقر روستايي و عدم دسترسي نقاط روستايي به خدمات آموزشي، فرهنگي، -

 عدم وجود ساز وکارهاي مناسب براي ايفاي نقش ميان راهي -

 انعدم امکان ايفاي نقش در محور گردشگري است -

 نرخ رشد منفي جمعيت در نقاط روستايي -

 1:25111فقدان نقشه توپوگرافي با مقياس  -

 عدم جذب تحصيل کرده هاي دانشگاهي در مراکز توليدي و صنعتي -

 ضعف بنيه اقتصادي منطقه و عدم سرمايه گذاري موثر جهت جذب نيروي کار -

 د فرصتهاي شغلي مناسبمهاجرت گسترده نيروي انساني منطقه به دليل درآمد ک  و عدم وجو -

 شش ) سبالن (

 محدوديت شديد و آسيب پذيري زيست محيطي منطقه در برابر فرآيند توسعه گردشگري بدون برنامه ريزي -

 در ناحيه )عشايري بودن ناحيه( اسکان موقت جمعيت -

 توسعه منطقه اي  عدم وجود ساز وکارهاي مناسب جذب نيروي انساني آموزش ديده براي مشارکت و سرمايه گذاري در -

 آسيب پذيري اجتماعي ناشي از تعارضات )فرهنگي و اخالقي( توسعه گردشگري با جوامع محلي و عشاير محدوده  -

 نرخ رشد منفي جمعيت در نقاط روستايي -

 1:25111فقدان نقشه توپوگرافي با مقياس  -

 عدم جذب تحصيل کرده هاي دانشگاهي در مراکز توليدي و صنعتي -

 اتع و عرصه هاي ملي در جريان توسعه و بهره برداري شديدآسيب پذيري مر -

 سيل خيز بودن ناحيه -

 خسارت زياد حوادث غيرمترقبه نظير سيل و زمين لغزش -

 عدم مديريت پسابهاي  استخرهاي آبگرم معدني -

 هفت 

 ) مشگين شهر (

 آسيب پذيري زيست محيطي در فرآيند توسعه -

 بين جامعه عشايري و جوامع روستايي در فرآيند اسکان عشاير در منطقه فرهنگي  -امکان بروز چالش هاي اجتماعي -

 آسيب پذيري اجتماعي در برابر توسعه گردشگري -

ي نقش عملکردي مشگين شهر به دليل بزرگ سري اردبيل ، کاهش نقش جامعه عشايري در سعاختار اقتصعادي جکاهش تدري -

 استان 

 و آموزش عالي درمنطقهعدم وجود سازوکارهاي خدمات درماني و آموزشي  -

 1:25111فقدان نقشه هاي توپوگرافي با مقياس  -

عدم برنامه ريزي و استراتژي معين در کاهش خسارات حوادثي نظير سيل و سرمازدگي در قبال گسترش عرصه هاي بعاغي و  -

 زراعي منطقه

 عدم مديريت پسابهاي آب گرم معدني -

 عدم مديريت پساب واحدهاي صنعتي و فاضالب شهري -
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 آمايشي –کالبدي و نواحي فضايي  –(: تهديدهاي استان اردبيل به تفکيك مناطر فضايي 3-4ادامه جدول )

 مناطر

 کالبدي -فضايي 
 تهديد ها آمايشي -نواحي فضايي

 

ن و نير (
ل، نمي

ي اردبي
ن ها

ل ) شهرستا
اردبي

 

 هشت 

 فندقلو ( –) عنبران 

 رآيند توسعه گردشگريآسيب پذيري اکولوژيك و زيست محيطي منطقه در ف -

 احتمال تخريب منابع جنگلي، به ويژه جنگل فندقلو -

 احتمال تغيير کاربري اراضي و گسترش روند بورس کاذب در کاربري اراضي  -

 1:25111فقدان نقشه هاي توپوگرافي با مقياس  -

 گسترش فعاليت هاي کشاورزي و دامپروري بدون رعايت مسائل علمي -

 فعاليت هاي غيرقانوني گسترش پديده قاچاق مرزي و -

 سيل خيز بودن ناحيه -

 نه )اردبيل(

 نشت آلودگي به منابع آب زيرزميني  ,باال بودن آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از توليد زباله و فاضالب  -

 فقدان سازوکارهاي مناسب فرهنگي متناسب با گردشگري شهر -

 امکان گسترش ناهنجاريهاي اجتماعي در نواحي حاشيه اي شهر -

 تغيير کاربري اراضي حاصلخيز کشاورزي و رقابت در تخصيص منابع آب، با توجه به بزرگ سري اردبيل -

 وجود گردشگران عبوري(عدم وجود زيرساخت هاي مناسب براي نگهداشت گردشگران در شهر ) -

جانس و بدون پيوند در فقدان چش  انداز توسعه صنعتي و سعي و خطا در برنامه ريزي جامع صنعتي )وجود ترکيب بندي نامت -

 واحدهاي صنعتي (

 تغيير کاربري اراضي حاصل خيز کشاورزي -

 تخريب مراتع و فرسايش اراضي زراعي -

 پايين رفتن آب سفره هاي زيرزميني به علت بهره برداري هاي  غيراصولي و بي رويه بهره برداران -

 عدم توجه کافي به ساختار روستايي و توسعه ناموزون -

 معيت روستايي و مهاجر فرست بودن اين نقاط و عدم جذب جمعيت نرخ رشد منفي ج -

 وجود رو به تزايد ناهنجاريهاي اجتماعي خصوصاً درمناطر حاشيه شهر -

 آسيب پذيري اجتماعي در برابر توسعه گردشگري و تعارضات فرهنگي -

 افزايش و رواج اختالفات قومي و قبيله اي و بروز چالش هاي اجتماعي ناشي از آنها  -

 هديدات امنيتي فعاليت هاي روبه تزايد قوم گراييت -

 تداوم فقر در مناطر روستايي -

 جواني جمعيت و ک  شدن فاصله نسل ها بيکاري و عدم وجود اشتغال، -

 1:25111عدم وجود نقشه هاي پايه )توپوگرافي( با مقياس  -

 روز افزون جمعيت در اين شهرفقدان زيرساخت شهري با توجه به حضور  -

 يري مرکز استان و بروز مشکالت ناشي از آنمهاجر پذ -

افت شديد سفره آب زيرزميني دشت اردبيل و آلودگي منابع آب سطحي و زيرزميني در اثر استفاده بيش از حد از کودهاي  -

 معدني و سموم شيميايي

 ده

 سرعين ( –) نير  

 تخريب زيست محيطي منابع پايه -

يختگي فشرده جوامع محلي،  سرمايه گذاران و گردشگران در يك دوره زماني بروز ناهنجاريهاي فرهنگي به دليل دره  آم -

 کوتاه 

 رشد نامتوازن شهر سرعين و فقدان نظام مديريت شهري بدون توجه به ظرفيت برد  -

 گسترش تغيير کاربري اراضي و بورس کاذب حول محور زمين  -

 ش و آسيب هاي اجتماعيعدم توجه به ساختار روستايي و سامان هاي عرفي عشاير، بروز تن -

 نرخ رشد منفي جمعيت در نقاط روستايي مخصوصاً در شهرستان نير )مهاجر فرست بودن منطقه( -

 1:25111عدم وجود نقشه هاي توپوگرافي با مقياس  -

 آسيب پذيري اجتماعي به دليل تداخل فرهنگي -

 رکود بخش کشاورزي و باغداري سنتي به دليل گسترش شتابان گردشگري  -

 يريت پساب استخرهاي آب گرم معدني و فاضالب شهريعدم مد -

 عدم پاسخگويي امکانات موجود با ميزان جمعيت ورودي  -
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 آمايشي –کالبدي و نواحي فضايي  –(: تهديدهاي استان اردبيل به تفکيك مناطر فضايي 3-4ادامه جدول )

 مناطر

 کالبدي -فضايي 
 تهديد ها آمايشي -نواحي فضايي

ن
خلخال ) شهرستا

 
ي کوثر و خلخال (

ها
 يازده ) گيوي ( 

 آسيب پذيري سکونتگاهها در برابر زمين لغزش و تخريب اراضي شيبدار -

 نرخ رشد منفي جمعيت روستايي و مهاجر فرصت بودن اين نقاط و عدم جذب جمعيت -

 تخريب زيستگاه مشکول در اثر احداث جاده اردبيل پرچ  -

 ه دليل حضور گردشگرانب تخريب مناطر حفاظتي و زيستگاه هاي بکر  -

 1:25111عدم وجود نقشه توپوگرافي منطقه با مقياس  -

 عدم گسترش ساير فعاليت هاي اقتصادي متناسب با قابليت هاي ناحيه و فشار بر عرصه هاي منابع طبيعي -

 عدم سرمايه گذاري و گسترش خدمات در منطقه  -

 سيل خيز بودن ناحيه -

 دوازده ) خلخال (

 و اجتماعي در شرايط توسعه شتابان آسيب پذيري فرهنگي -

 آسيب پذيري زيست محيطي و اکولوژيك در برابر تخريب مراتع و دامپروري رمه گردان روستايي -

 عدم تکاپوي زيرساخت هاي خدماتي، بهداشتي و آموزشي براي پاسخگويي به روند توسعه -

  به دليل حضور گردشگران توسعه شتابان و تخريب زيستگاه هاي طبيعي -

 خ رشد منفي جمعيت و مهاجرفرست بودن منطقه نر -

 1:25111عدم وجود نقشه توپوگرافي با مقياس  -

 عدم ايفاي نقش کارکردي موثر شهر خلخال بين استاني به جهت عدم توسعه کافي -

 کمبود آب شرب در شهر خلخال -
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  : راهبردهاي توسعه استان در سطح خرد2-2-1-3

 

 رزي: راهبردهاي توسعه کشاو1-2-2-1-3

 

 : راهبردهاي توسعه مناب  آبالف

توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي و توسعه روشهاي بهينه بهره برداري از آب با تاكيد بار  -

كنترل و انتقال آبهاي سطحي به ويژه در نواحي شامالي و مركازي اساتان شاامل ناواحي دو 

هفت )مشگين شهر (، نه )اردبيل (چهار ) دره رود (، )جعفرآباد( ، 

، دو ) مغاان ( ناواحي ياكوسعه سيستم زهكشي اراضي براي حفاظات از اراضاي آباي در ت -

) اردبيل (و نه جعفرآباد ( )

سدها و تاسيساات  حداثمهار، كنترل و بهره برداري از آبهاي سطحي و روان آبها از طريق ا -

، شاش ) سابالن ( پانج )صالوات(،  چهاار ) دره رود (، كوچك آبي در نواحي سه )خروسلو(،

يازده )گيوي( ، دوازده )خلخال(فندقلو( ، نه )اردبيل( ، -عنبرانهفت )مشگين شهر(، هشت)

ناحيه يك )مغان( اولويت دادن به بهره برداري از آبهاي مرزي مشترك در -

اصالح ساختار مصرف آب و افزايش راندمان آب در بخش كشاورزي در تمامي نقاط استان  -

به ويژه در اراضي آبي 

ميلياون مترمكعاب  3132يط فعلي آب سطحي تجديدپذير در استان اردبيل بالغ بر در شرا -

ميليون مترمكعب در سال ماي باشاد   298آب زيرزميني قابل استحصال در حدود درسال و

بعبارت ديگر مجمو  منابع آب قابل استحصال در وضع موجود در سطح استان اردبيل باالغ 

ت  اين در حالي است كه در شرايط افق توسعه )سال ميليون مترمكعب در سال اس 3431بر 

ميليون مترمكعب در ساال خواهاد  5222شمسي(، جمع نيازهاي آبي استان به حدود  1425

 422ميليون مترمكعب آن مربوط به نيازهاي كشاورزي و باغداري اسات و  4811رسيد كه 

شاگري اسات  بناابر و گرد تميليون مترمكعب نيز مربوط به نيازهاي شرب، بهداشت، صنع

 1792اين مالحظه مي گردد كه در شرايط افق توسعه، استان اردبيل با كمبود آبي به ميزان 

 31، در حادود اشااره شادهميليون مترمكعب درسال، مواجه خواهد بود  از اين ميزان كمبود 

درصد مربوط به دشت  اردبيل است  به طوري كه منابع آب قابل استحصال در اين دشات 

ميليون مترمكعب است، كه با احتساب نيازهاي آبي در افق  311شرايط موجود معادل با در 

ميليون مترمكعب در ساال بارآورد گردياده، كال كمباود آب در  834توسعه كه معادل با 

ميليون مترمكعب درسال خواهد بود  باا توجاه باه  523شرايط افق در اين دشت، معادل با 

سد يكي از راههاي جبران كسري آب ماورد نيااز در ساطح بنظر مي ر ارايه شدهتوضيحات 

در دشت اردبيل در شرايط افق، بررسي گزينه هاي محتمال انتقاال آب  به خصوصاستان و 

بين حوضه اي به ويژه از حوزه قزل اوزن مي باشد  البتاه ايان راهبارد در صاورت ملحاوظ 



 116

حيطي طارح، قابال اجاراء نمودن مطالعات برنامه ريزي منابع آب و بررسي اثرات زيست م

خواهد بود 

ايجاد زيرساخت هاي الزم براي توسعه سيستم هاي بسته بندي آب و صادرات آب معادني  -

 –و ده ) نيار  هفات )مشاگين شاهر( واحيهاي آب زيرزميني به ويژه در نبا توجه به ويژگي

سرعين (

وياژه در ناحياه ياك  منابع آب سطحي بهبرداري بهينه از حفظ حقابه اكوسيستم ها در بهره -

)مغان( و برداشت از رودخانه ارس 

به ويژه در ناحيه يك )مغان( رعايت استانداردهاي خروجي پسابهاي كشاورزي -

 ساماندهي و جلوگيري از فرسايش ساحل رودخانه ارس -

ايجاد تشكل هاي آب بران از سوي سازمان كشاورزي به منظور استفاده بهينه از منابع آباي  -

و دو و نه  كدر ناحيه ي

توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار به منظور مديريت بهينه منابع آب ) صرفه جويي در  -

در ناحيه يك ) مغان ( مصرف، كاهش زهدار شدن اراضي(

ايجاد تصفيه خانه پساب شهر پارس آباد و استفاده مجدد از پساب ياد شاده در تاامين آب  -

غيرمتعارفبخش صنعت و كشاورزي به عنوان منابع آب 

تدوين و تهيه تفاهم نامه سه جانبه با كشاورهاي حوضاه آبرياز ارس باه منظاور ماديريت  -

رودخانه ارس و تنظيم جريان رودخانه و جلوگيري از بحران كمي و كيفي در مياان مادت و 

 بلندمدت

 مطالعه و اجراي طرح هاي زودبازده درحوضه بالهارود باه منظاور جلاوگيري از خاروج آب -

(  ناحيه سه)

( و هفت )  ناحيه سه هدايت چشمه ها و آبهاي سطحي به مراتع و كاشت درختان ميوه -

( و يازده ) ناحيه چهار دره رودها ايجاد سيستم هشدار سيل در حاشيه رودخانه  -

و تشكيل تعاونيها با مشااركت  واگذاري مديريت آبهاي معدني به بخش غيردولتي )تعاونيها( -

به ويژه در نواحي شاش ) سابالن،  اشتغال و جذب نيروي كار جوانمردم منطقه براي ايجاد 

هفت، ده (

تامين آب شرب خلخال از رودخانه قزل اوزن براي افق درازمدت -

در راستاي تحقق مديريت يكاارچه منابع آب و مديريت توامان عرضاه و تقاضاا و مناابع و  -

و خداآفرين باه لحااظ  آب منطقه اي اردبيل بر سدهاي ارسمصارف، لزوم مديريت شركت

 اهداف سدهاي مذكور در استان اردبيل %85واقع شدن بيش از 

 

 : راهبردهاي توسعه  راعت و باغداري ب

هاي زراعي مدرن و مكانيزه در ناحيه دو )جعفرآباد(توسعه كشاورزي با رويكرد فعاليت -
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ل مناسب نظاام ل سازمان عمران براي دستيابي به توسعه فرابخشي و دستيابي به اشكايتشك -

گذاريهاي جديد در ناحيه دو )جعفرآباد ( برداري و جذب سرمايهبهره

به كارگيري الگوي كشت يكاارچه و منظم شده به منظور توسعه مديريت بازاريابي در نواحي  -

يك )مغان ( و دو )جعفرآباد( 

( و يازده هفت )مشگين شهر  سه ) خروسلو ( توسعه كشاورزي با رويكرد باغداري در نواحي -

) خلخال (و دوازده  )گيوي(

برداري در بخش كشاورزي با تاكيد بر يكاارچه ساازي اراضاي و شناساايي اصالح نظام بهره -

ناواحي مساتعد بازارهاي هدف جهت صادرات محصاوالت و فارآورده هااي كشااورزي در 

 ل (كشاورزي از جمله نواحي يك، دو، هفت، نه  )مغان، جعفرآباد، مشگين شهر، اردبي

اصالح ساختار نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي به ويژه زراعت و باغداري از طرياق  -

آموزش و به كارگيري نيروهاي تحصيل كرده محلي به خصوص در نواحي يك )مغان ( و دو 

)جعفرآباد( 

تاسيس صندوق هاي حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي به خصوص در ناواحي وياژه  -

)ناحيه يك ، دو ، نه ( كشاورزي استان

)شهرك ها و مجتمع هاي گلخانه اي با توجه به امكان سنجي توسعه سيستم هاي گلخانه اي  -

در نواحي يك، دو، هفت و نه شرايط آب و هوايي و خاك مرغوب ( 

در تماامي  برنامه ريزي به منظور استفاده از انرژي و پتانسيل نيروي كار در بخش كشاورزي -

نواحي 

، هفت و نه (نواحي )يك ، دو عاوني هاي توليد كشاورزيتشكيل ت -

 ياك ،ناواحي ) گسترش مراكز آموزش عالي با توجه به تخصصي بودن بخش كشااورزي در -

دو، هفت  و نه (

( ، دو در نواحي ) يك توسعه كشاورزي مكانيزه و باغداري به صورت كشت و صنعت -

اورزي و ماازاد باودن آن جهات گسترش مبادالت مرزي با توجه به مزيات توليادات كشا -

در نواحي ) يك و دو ( صادرات و اشتغالزايي

) ناحيه يك  ( مديريت بهينه اراضي كشت و صنعت مغان -

) يك، دو و توسعه  در تمامي نواحي تبليغي در بخش كشاورزي  -گسترش تعليمات ترويجي  -

نه (

اعاي در طارح اساكان رعايت تناسب اراضي در فرآيند تبديل اراضي مرتعي باه اراضاي زر -

) ناحيه يك ( عشاير

در نواحي دو و چهار عملكرد پايين اراضي ديم و افزايشتوسعه كشت آبي  -

) ناواحي پانج،  توسعه طرح هاي باغداري در قالب تشكل هاي تعاوني به وياژه ساهامي عاام -

 يازده( شش،
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تمامي نواحي در باغداران با برگزاري دوره هاي آموزشيزارعين و ارتقاء دانش و مهارت  -

ناواحي ) توسعه كشاورزي با محوريت كشت محصوالت استراتژيك از جملاه سايب زميناي -

 هشت و نه (
 

 : راهبردهاي توسعه دامپروري پ

رسااني، جلاوگيري از ايجاد شاهرك هااي داماداري صانعتي باا هادف تساهيل در خدمات -

محلاي بخاش  هاي زيست محيطي و افزايش اشاتغال باا اولويات فاارت التحصايالنآلودگي

( و نه )اردبيل ، دو ) جعفرآباد (كشاورزي در نواحي مستعد از جمله نواحي يك )مغان (

ياك  واحي تغيير الگوي دامداري از دام سبك رمه گردان به دام سنگين و دام ايستاده در نا -

سرعين ( و يازده ) گيوي ( –، شش ) سبالن ( و هفت ) مشگين شهر ( ، ده ) نير )مغان (

سيستم هااي دامااروري مادرن و صانعتي در ناحياه دو )جعفرآبااد ( باا توجاه باه  توسعه -

گستردگي داماروري روستايي و رمه گردان در اين ناحيه 

هاي داماروري سنتي ا عشايري در نواحي چهار )دره رود ( ، شش)سبالن( ساماندهي فعاليت -

ا فندقلو ( عنبران، هفت )مشگين شهر ( هشت )

در ناواحي ياك، در منابع آب هاي طبيعي و نيمه طبيعاي ه آبزي پروري امكان سنجي توسع -

هفت و دوازدهدو، سه ، شش ،

توسعه مركز تحقيقات كشاورزي مغان جهت استفاده از روشهاي بيوتكنولاوژي بجااي ساموم  -

 كشاورزي

ناحيه دودر توسعه مجتمع هاي پرورش پرندگان و پستانداران وحشي  -

برداري از رودخانه ارس به تعاونيهاي پرورش ماهي در حاشيه  واگذاري مديريت و حق بهره -

رودخانه ارس و اجراي طرح هاي مرتبط با آبزيان

ايجاد كانونهاي متمركز توليد مبتني بر دامداري -

قالاب  توسعه دامداري توام باا كشااورزي و مرتعاداري باه منظاور تعاادل دام و مرتاع در -

 () ناحيه دو توليد علوفه در كشتزارهاي آبيدامداري صنعتي با  هاي هاي تعاونيطرح

 ) ناحيه چهار ( راه اندازي طرح هاي دامي و طيور و زنبورداري -

توسعه داماروري مدرن در روستاهاي پرجمعيت و مستعد و بكارگيري نيروهاي فعال در اين  -

 در نواحي مستعد بخش و كاهش اتكا به رمه گرداني  و تخريب اراضي
 

 ه مناب  طبيعي )جنگل و مرت  و : راهبردهاي توسعت

هااي مرتعاداري ، اصالح و احياء اراضاي مرتعاي و جنگلاي از طرياق تهياه و اجاراي طرح -

شاش )سابالن (  چهار) دره رود(،  جنگلداري و جنگل كاري در نواحي مستعد از جمله ناحيه
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 ن ( و سارعي –ناحياه ده ) نيار فنادقلو( ، –شهر ( ناحيه هشت )عنباران ناحيه هفت )مشگين

 ناحيه يازده )گيوي 

هاي استحفاظي شهرها در جهت حفاظت از منابع طبيعي استان به جلوگيري از گسترش حوزه -

ويژه در نواحي نه )اردبيل (، نواحي يك )مغان ( 

ايجاد تعادل بين دام و مرتع جهت حفاظت از مراتع استان به ويژه در نواحي شش )سابالن (  -

شهر ( و هفت )مشگين

باه وياژه در ناواحي شاش، هفات و ها ، مراتع و مناطق حفاظت شده استان از جنگل صيانت -

هشت و يازده

به ويژه در نواحي شش، هفت ، هشتتثبيت مالكيت دولت بر اراضي ملي و دولتي  -

در نواحي شش، هفت، هشت، ده، يازده و دوازده امكان سنجي كشت گياهان دارويي -

به منظور جلوگيري از تخريب مراتاع و فرساايش يزداري انجام مطالعات آبختهيه ، تدوين و  -

، ، چهار، پنج، شاشدر نواحي سهو رسوبگذاري در مخازن سدهانزوالت جوي ذخيره  اراضي و

 هفت، هشت،نه، ده و يازده

جلوگيري از فرسايش خاك و منع قانوني براي تخريب مراتع -

در جهات كااهش اتكااء باه گسترش مشاغل ديگر نظير خدمات، معدنكاوي، صنايع تبديلي  -

عرصه هاي منابع طبيعي و عوارر ناشي از آن موثر خواهد بود 

به مناطق كوهستاني و بهره برداري از مراتع جهت رفع معضل فرسايش خاك و  كاهش اتكاء -

كاهش توان توليدي 

)ناحيه پنج ( تاسيس تعاوني هاي مرتعداري با مشاركت جامعه  روستايي -

 به زمين هاي زراعي و باغي تغيير كاربري مراتع -

 (ناحيه شش)  تهيه و تدوين طرح هاي آبخيزداري در سطح اراضي شيبدار دامنه هاي سبالن -

در نواحي هشت، ده و يازده تشكيل و توسعه تعاوني هاي مديريت جامع آبخيز -

هااي مرتعاداري ، اصالح و احياء اراضاي مرتعاي و جنگلاي از طرياق تهياه و اجاراي طرح -

 شش، هفت، هشت وده و يازدهچهار،  در نواحي  و جنگل كاري داريجنگل

اي از راهبردهاي توسعه بخش كشاورزي به تفكيك نواحي همگان ( خالصه3-5در جدول شماره ) 

 فضايي ارايه شده است 

( و 3-4هاي شاماره )وقعيت اجراي بعضي از طرح هاي توسعه اين بخش در نقشاهاااهمچنين م

 اده شده است ( نمايش د3-6( و )5-3)
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 منابع طبيعي دامپروري و آبزيان زراعت و باغداري و توسعه سيست  هاي گلخانه اي منابع آب

 

ن
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) شهرستا
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س آباد، بيله سوار، گرم
ي پار

ن ها
 

ك 
ي
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) مغا

 

 توسعه سيست  زهکشي اراضي براي حفاظت از اراضي آبي -

 برداري از آبهاي مرزي مشترك )رودخانه ارس(بهره -

 رعايت استانداردهاي خروجي پسابهاي کشاورزي -

حفظ حقابعه اکوسيسعت  هعا )حقابعه زيسعت محيطعي( در  -

سطحي به ويژه در ناحيعه يعك  برداري بهينه از منابع آببهره

 )مغان( و برداشت از رودخانه ارس

احداث شبکه هاي آبياري و زهکشي در پاياب رودخانه ارس به  -

 منظور افزايش راندمان آبياري و جلوگيري از هدررفت آب

 ساماندهي و جلوگيري از فرسايش ساحل رودخانه ارس -

منظور ايجاد تشکل هاي آب بران از سوي سازمان کشاورزي به  -

 استفاده بهينه از منابع آبي شهرك و سد و تاسيسات ايجاد شده 

 ارايه راه کارهاي مناسب به منظور زهکشي ارا ضي -

توسعه سيست  هاي آبياري تحت فشار به منظور مديريت بهينعه  -

منابع آب ) صرفه جويي در مصعرف، کعاهش زهعدار شعدن 

 اراضي(

فاده مجعدد از ايجاد تصفيه خانه پساب شهر پارس آبعاد و اسعت -

پساب ياد شده در تامين آب بخش صنعت و کشاورزي به عنوان 

 منابع آب غيرمتعارف

 توسعه و بهبود شرايط آبياري و شبکه هاي آبياري -

توسعه روشهاي مدرن آبياري بمنظعور کعاهش اثعرات سعوء  -

 محدوديت کمي و کيفي منابع آب سطحي و زيرزميني

کشورهاي حوضعه آبريعز  تدوين و تهيه تفاه  نامه سه جانبه با -

ارس به منظور مديريت رودخانه ارس و تنظي  جريان رودخانه 

 و جلوگيري از بحران کمي و کيفي در ميان مدت و بلندمدت

شناسايي بازارهاي هدف براي صعادرات محصعوالت و فعرآورده هعاي  -

 کشاورزي 

( ل در بخش کشاورزي)زراعت و باغداياصالح ساختار نيروي انساني شاغ -

 يژه از طرير آموزش و بکارگيري نيروهاي تحصيل کرده محلي به و

 هاي حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزيتاسيس صندوق -

 مديريت ساختاري نظام بهره برداري از اراضي  -

 امکان سنجي توسعه  سيست  هاي  گلخانه اي -

 بازاريابي صادرات ميوه کشت و صنعت مغان به کشورهاي همجوار -

 ي مردم در خصوص کشاورزي و باغداريافزايش آگاهي ها -

برنامه ريزي به منظور استفاده از انرژي و پتانسيل نيروي کعار در بخعش  -

 کشاورزي

 تشکيل تعاوني هاي توليد کشاورزي -

سترش مراکز آموزش عالي با توجه به تخصصي بودن بخش کشعاورزي گ -

 درمنطقه

 توسعه کشاورزي مکانيزه و باغداري به صورت کشت و صنعت -

-  

ترش مبادالت مرزي با توجه به مزيت توليدات کشاورزي و مازاد بودن گس -

 آن جهت صادرات و اشتغالزايي

 مديريت بهينه اراضي کشت و صنعت مغان -

 تبليغي در بخش کشاورزي  -گسترش تعليمات ترويجي  -

 توسعه فعاليت هاي دامپروري صنعتي  -

 و دام ايستاده تغيير الگوي دامداري از دام سبك رمه گردان به دام سنگين -

رسعاني، هاي دامداري صنعتي با هعدف تسعهيل در خدماتايجاد شهرك -

جلوگيري از آلودگيهاي زيست محيطي و افزايش اشتغال به ويژه در  ميان 

 التحصيالن محلي بخش کشاورزيفارغ

امکان سنجي  و ارتقاء بهره وري توليد آبزيان در منابع آبهاي طبيععي و  -

 نيمه طبيعي 

 جي توسعه آبزي پروري گرمابي و دو منظورهامکان سن -

 توسعه دامداريهاي صنعتي و متمرکز کردن عشاير -

توسعه مرکز تحقيقعات کشعاورزي مغعان جهعت اسعتفاده از روشعهاي  -

 بيوتکنولوژي بجاي سموم کشاورزي

 هاي استحفاظي شهرها در جهت حفاظت از منابع طبيعي)اراضي مرتعي(جلوگير ي از گستر ش حوزه -
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دو
 

 
) جعفرآباد (

 

توسعه آبياري براساس ايجاد شبکه آبيعاري و زهکشعي سعد  -

خداآفرين و عمارت با استفاده از سيست  هاي آبيعاري تحعت 

 هکتار( 82111فشار  )حدود 

تامين منابع مالي الزم به منظور تسعريع در اجعراي شعبکه  -

تعد خداآفرين و عمعارت و مشعروب نمعودن اراضعي مسع

 کشاورزي درناحيه

توسعه و گسترش شبکه هاي آبياري و زهکشي ) کانعال هعاي  -

آبرساني ( براي تبديل اراضي دي  به آبعي و واگعذاري بعه 

 تعاونيهاي توليد 

پمپاژ آب به کوهپايه ها و توسعه زمينهاي کشاورزي و باغداري  -

 پله کاني

 

 نيزهتوسعه کشاورزي با رويکرد فعاليت هاي زراعي مدرن و مکا -

تشکيل سازمان عمران براي دستيابي به  توسعه فرابخشي و دسعتيابي بعه  -

 اشکال مناسب نظام بهره برداري و جذب سرمايه گذاريهاي جديد

 الگوي کشت يکپارچه و منظ  شده به منظور توسعه مديريت بازاريابي -

 سازي اراضي برداري با تاکيد بر يکپارچهاصالح نظام بهره -

هعاي ي هعدف جهعت صعادرات محصعوالت و فرآوردهارهاشناسايي باز  -

 کشاورزي 

اصالح ساختار نيروي انساني شاغل در بخش کشاورزي )زراعت و باغداري(  -

 به ويژه از طرير آموزش و بکارگيري نيروهاي تحصل کرده 

 تاسيس صندوقهاي حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزي -

 امکان سنجي توسعه  سيست  هاي گلخانه اي  -

ه شهرك ها و مجتمع هاي گلخانه اي با توجه به شرايط آب و هوايي و توسع -

 خاك مرغوب در منطقه

مکانيزه کردن اراضي زراعي با مشارکت زارعين در قالب تععاوني هعاي  -

 سهامي عام

 توسعه کشاورزي مدرن درمنطقه با توجه به قابليت اراضي -

ي زراعي در رعايت تناسب اراضي در فرآيند تبديل اراضي مرتعي به اراض -

 طرح اسکان عشاير

 توسعه کشت آبي در منطقه عملکرد پايين اراضي دي  را ترسي  خواهد کرد. -

يکپارچه سازي اراضي کشاورزي به ويژه اراضي کوچك که از نظر راندمان  -

 توليد در مقايسه با زمين هاي زراعي بزرگ مقرون به صرفه نمي باشند

 توسعه کشت آبي در ناحيه -

 اي دامپروري مدرن و صنعتيتوسعه سيست  ه -

با توجه به برنامه  ي و دو  منظورهبامکان سنجي توسعه آبزي پروري گرما -

 تخصيص آب از سد خداآفرين

توسعه مجتمع هاي پرورش پرندگان و پستانداران وحشي بعا توجعه بعه  -

 کوهپايه اي بودن  ناحيه

 واگذاري مديريت و حر بهره برداري از رودخانه ارس بعه تعاونيهعاي -

پرورش ماهي در حاشيه رودخانه ارس و اجراي طرح هاي معرتبط بعا 

 آبزيان

 ايجاد کانونهاي متمرکز توليد مبتني بر دامداري -

توسعه دامداري توام با کشاورزي و مرتعداري به منظعور تععادل دام و  -

 مرتع در قالب طرح هاي تعاوني

 توسعه دامداري هاي صنعتي با توليد علوفه در کشتزارهاي آبي -

 

 

سه  
 

) خروسلو (
 

کنترل و مديريت منابع آب سطحي با احداث سدهاي در دست  -

مطالعععه بععر روي رودخانععه هععواس ، شععره در  و گرمععي 

 چاي)سدهاي هواس  ، ماه پري ، کله سر(

مطالعه و اجراي طرح هاي زودبازده درحوضه بالهعارود بعه  -

 منظور جلوگيري از خروج آب

 چشمه ها ،بهره برداري از آبهاي زيرزميني  -

هدايت چشمه ها و آبهاي سطحي به مراتع و کاشت درختعان  -

 ميوه

کنترل و مديريت منابع آبي به منظور کعاهش اثعرات سعوء  -

 شرايط محيطي در جريان روانآب ها 

 توسعه کشاورزي مکانيزه و پله اي -

 توسعه باغداري مدرن و کوهپايه اي  -

 توسعه کشت دانه هاي روغني -

 محصوالت خارج از فصل تشکيل تعاوني هاي کشت -

 نزوالت جوي و کنترل فرسايش انجام مطالعات آبخيزداري جهت ذخيره - امکان سنجي توسعه آبزي پروري در منابع آبهاي داخلي -
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 کشاورزي

 منابع طبيعي دامپروري و آبزيان زراعت و باغداري و توسعه سيست  هاي گلخانه اي منابع آب

چهار 
 

 
) دره رود (

 

 ايجاد سيست  هشدار سيل در حاشيه رودخانه دره رود -

ايجاد شبکه هاي آبياري و زهکشي در حاشيه رودخانه ها و واگذاري به  -

 تشکل هاي تعاوني

امکان توسعه و بهره برداري از منابع زيرسعطحي حاشعيه دره مطالعه  -

 رود در جهت توسعه کشاورزي ناحيه

مديريت و کنترل روانابها و آبهاي سطحي به منظور جلوگيري از رخداد  -

 سيل

 احداث آب بندها براي ذخيره آب هاي روزميني و آب شدن برفها -

 تبديل کشاورزي سنتي به مدرن -

 ي به اراضي مستعد در حاشيه رودخانههدايت نيروي کار روستاي -

 بيمه نيروهاي ماهر و فعال -

 ايجاد طرحهاي توليدات گلخانه اي و صيفي جات -

 عشايري –ساماندهي فعاليت هاي دامپروري سنتي  -

 تبديل دامداري هاي سنتي به دامداريهاي مدرن و صنعتي تعاوني -

 راه اندازي طرح هاي دامي و طيور و زنبورداري -

 بخيزداري به منظور جلوگيري از تخريب مراتع و فرسايش اراضيطرح هاي آ تهيه و تدوين -

 جلوگيري از فرسايش خاك و منع قانوني براي تخريب مراتع -

گسترش مشاغل ديگر نظير خدمات، معدنکاوي، صنايع تبديلي در جهت کاهش اتکاء به عرصه هعاي منعابع طبيععي و  -

 عوارض ناشي از آن موثر خواهد بود.

 
طقه 

من
 

ن شهر 
مشگي

 

 
ن شهر (

ن مشگي
) شهرستا

 

ج
پن

 

 
ت (

) صلوا
 

هاي کنترل و مديريت منابع آب سطحي با احداث سد  بر روي سرشعاخه -

 چاي)سدهاي دره بيگلو و خليفه لو(هاي برگچاي و رضيرودخانه

توسعه طرح هاي کشاورزي ) باغداري، دامداري و .... ( در قالب تعاوني هعاي توليعد  -

 تعاوني
-  

 اراضي مرتعي به اراضي کشاورزي با استفاده از آب رودخانه قره سو و سدهاي ديگرتبديل  -

 به مناطر کوهستاني و بهره برداري از مراتع جهت رفع معضل فرسايش خاك و کاهش توان توليدي  کاهش اتکاء -

 تاسيس تعاوني هاي مرتعداري با مشارکت جامعه  روستايي -

 جلوگيري از فرسايش اراضي و مراتع -

يه و اجراي برنامه هاي آبخيزداري به منظور جلوگيري از تخريب مراتعع و فرسعايش اراضعي و رسعوبگذاري در ته -

 مخازن سدها

ن (
ال
ش ) سب

ش
 

کنترل و مديريت منابع آب سطحي با احداث سد بر روي سرشاخه هعاي  -

 چاي و ايبگلو)خورشيد آباد و جمال آباد(رودخانه هاي مشگين

 و دامداري در قالب تشکل هاي تعاوني به ويژه سهامي عام توسعه طرح هاي باغداري

 

 تغيير الگوي دامپروري و توسعه دام ايستاده روستايي -

 امکان سنجي توسعه آبزي پروري سردابي  -

 توسعه دامپروري صنعتي -

 

 تثبيت مالکيت دولت بر اراضي ملي و دولتي   -

 ايجاد تعادل بين دام و مرتع جهت حفاظت از مراتع  -

 هاي مرتعداري احياء اراضي مرتعي از طرير تهيه و اجراي طرح اصالح و -

 امکان پذيري بهره برداري و کشت گياهان دارويي  -

 تغيير کاربري مراتع به زمين هاي زراعي و باغي -

 تهيه و تدوين طرح هاي آبخيزداري در سطح اراضي شيبدار دامنه هاي سبالن -

ه منظور جلوگيري از بروز سعيل و رسعوبگذاري در مخعازن سعدها و تهيه، تدوين و اجراي برنامه هاي آبخيزداري ب -

 تخفيف اثرات مخرب آن

ت
هف

 

 
ن شهر (

) مشگي
 

ايجاد زير ساخت هاي الزم براي توسعه سيست  هاي بسعته بنعدي آب و  -

 هاي آب زيرزميني ناحيهصادرات آب معدني با توجه به ويژگي

 ي) سبالن (توسعه آبياري با ايجاد شبکه هاي آبياري و زهکش -

هاي کنترل و مديريت منابع آب سطحي با احداث سد بر روي رودخانعه -

 چاي و هندالو)سدهاي احمدبيگلو و اهل ايمان(مشگين

 بهره برداري از آب رودخانه ها و سدهاي موجود در امر باغداري -

و تشعکيل واگذاري مديريت آبهاي معدني به بخش غيردولتي )تعاونيها( -

ت مردم منطقه براي ايجاد اشتغال و جذب نيروي کعار تعاونيها با مشارک

 جوان

 توسعه آبگرم هاي منطقه -

 

برداري در ناحيه برتاکيد بر يکپارچه سازي و شناسايي بازارهاي هدف اصالح نظام بهره -

 هاي کشاورزيجهت صادرات محصوالت و فرآورده

ار با مشعارکت )درمناطر روستايي و اراضي شيبد توسعه کشاورزي با رويکرد باغداري -

 روستاييان و افراد بومي (

 امکان سنجي توسعه سيست  هاي کلخانه اي  -

 ارتقاء دانش و مهارت باغداران با برگزاري دوره هاي آموزشي -

استفاده از نيروي انساني کارآي منطقعه در جهعت و  توسعه کشاورزي مکانيزه و مدرن -

 گسترش بخش هاي توليدي و اقتصادي

 ر موجود در روستاها در امر کشاورزياستفاده از نيروي کا -

 توسعه کشت و صنعت و ايجاد مجتمع هاي کشاورزي و صنعتي تعاوني -

 

 عشايري –ساماندهي فعاليت هاي دامپروري سنتي  -

 امکان سنجي ارتقاء بهره وري در پرورش ماهيان سردابي  -

 امکان سنجي ارتقاء بهره وري آبزي پروري منابع آبهاي طبيعي و نيمه طبيعي  -

 صيانت از مراتع و مناطر حفاظت شده -

 تثبيت مالکيت دولت بر اراضي ملي و دولتي  -

 ايجاد تعادل بين دام و مرتع جهت حفاظت از مراتع  -

 هاي مرتعداري اصالح و احياء اراضي مرتعي از طرير تهيه و اجراي طرح -

 امکان سنجي توسعه کشت گياهان دارويي -

يزداري به منظور جلوگيري از بروز سيل و رسعوبگذاري در مخعازن سعدها و تهيه و تدوين و اجراي برنامه هاي آبخ -

 تخفيف اثرات مخرب آنها
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و توسعه سيست  هاي گلخانه ايزراعت و باغداري  منابع آب  منابع طبيعي دامپروري و آبزيان 

ل 
طقه  اردبي

من
 

ن و نير (
ل، نمي

ي اردبي
ن ها

)شهرستا
 

ت 
هش

 

ن 
) عنبرا

– 
فندقلو (

 

هاي کنترل و مديريت منابع آب سطحي با احداث سد  بر روي رودخانعه -

 عنبران چاي و ايورير)سدهاي عنبران و ايورير(

 طقه زمينه اي براي کاهش اثرات محيطي منطقه مديريت منابع آبي من -

 عشايري –ساماندهي فعاليت هاي دامپروري سنتي  - توسعه کشاورزي با محوريت کشت محصوالت استراتژيك از جمله سيب زميني - بهره برداري بهينه از آبهاي تحت االرضي و سطح االرضي -

 صيانت از مراتع و مناطر حفاظت شده -

 راضي ملي تثبيت مالکيت دولت بر ا  -

 داري و جنگل کاريهاي مرتعداري ، جنگلاصالح و احياء اراضي مرتعي و جنگلي از طرير تهيه و اجراي طرح -

 امکان سنجي کشت گياهان دارويي  -

 تشکيل و توسعه تعاوني هاي مديريت جامع آبخيز -

 احياي جنگل و مراتع درمنطقه اردبيل ) جنگل فندقلو ، گردنه حيران ( -

 اجراي برنامه هاي آبخيزداري به منظور جلوگيري از بروز سيل و تخفيف اثرات مخرب آن تهيه، تدوين و -

نه 
 

ل (
) اردبي

 

 توسعه آبياري با ايجاد شبکه هاي آبياري تحت فشار -

 توسعه و احياي مسير رودخانه باليخلو -

احداث سد و ذخيره سازي آب برروي رودخانه هاي باليخلو چاي، قعره  -

ود، ارسين چاي و... بعراي اسعتفاده در آبيعاري سو، هيرچاي، نشته ر

اراضي زراعي و احداث باغ هاي جديد و نهالستان و احعداث و ايجعاد 

 شبکه هاي آبياري و توسعه آبزيان و پرورش ماهي سردابي 

اقدام به انتقال آب از رودخانه قزل اوزن به دشت اردبيل و احداث سعد  -

رزمينعي، تعامين آب و ذخيره سازي آب جهت، تغذيه سعفره هعاي زي

زراعي اراضي کشاورزي، احداث و ايجاد باغات و نهالستان هاي جديد، 

بهره برداري در پرورش و توليد انواع آبزيان از جمله انواع ماهي هاي 

 سردابي

اصالح و بازسازي و ساماندهي آب هاي گرم معدني سردابه، يدي بلوگ  -

و اقعامتي بعا هعدف  و ايجاد زيرساخت ها و تاسيسات و امکانات رفاهي

جذب گردشگري و توريس  و نوآوري در نحوه بهره بعرداري از آبهعاي 

 گرم

برنامه ريزي جهت استفاده از آبهاي غيرمتعارف در مصعارف صعنعتي و  -

 کشاورزي

احداث و ايجاد شبکه هاي آبياري باراني و قطره اي متناسب با شعرايط  -

جنس خعاك جهعت  اقليمي هر ناحيه و متناسب با شيب اراضي و نوع و

 آبياري و جلوگيري از فرسايش خاك

حوضه اي از طرير رودخانه قزل اوزن به دشت اردبيعل  بين انتقال آب -

به منظور جلوگيري از افت شديد آبخوان و تامين منعابع آبعي پايعدار 

 هاي  مختلفبراي بخش

اي هعدف سازي اراضي و شناسايي بازارهعبرداري با تاکيد بر يکپارچهاصالح نظام بهره -

 هاي گشاورزي جهت صادرات محصوالت و فرآورده

 هاي حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزيتاسيس صندوق -

 توسعه زيرساختهاي صنعتي کشاورزي و ايجاد تقاضا و بازار براي محصوالت کشاورزي -

 تدقير الگوي کشت به منظور کاشت محصوالت سازگار با شرايط اقليمي ناحيه -

 دامپروري مدرن و صنعتيتوسعه سيست  هاي  -

رساني ، جلعوگيري از هاي دامداري صنعتي با هدف تسهيل در خدماتايجاد شهرك -

التحصعيالن آلودگي هاي زيست محيطي و افزايش اشتغال به ويژه در ميعان فارغ

 محلي بخش کشاورزي

 

 انجام مطالعات آبخيزداري جهت ذخيره نزوالت جوي و کنترل فرسايش -

 اي برنامه هاي آبخيزداري به منظور جلوگيري از تخريب اراضي و رسوبگذاري در سدهاتهيه، تدوين و اجر -
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 کشاورزي

ست  هاي گلخانه ايزراعت و باغداري و توسعه سي منابع آب  منابع طبيعي دامپروري و آبزيان 

 

ده 
 

) نير 
-  

ن (
سرعي

مديريت منابع آبي منطقه درجهت بهره برداري بهينه از عرصه  - 

 ها

توسعه صنايع بسته بندي آب معدني جهت گسترش اقتصعادي  -

 ناحيه

 

 توسعه دامپروري مدرن در محدوده نير - توسعه کشاورزي با رويکرد باغداري  -

 مه ريزي براي حفاظت اراضي مرتعي و آبخيزداري و کنترل فرسايش برنا -

 امکان سنجي کشت گيا هان دارويي  -

 ايجاد تعاوني هاي مديريت آبخيز -

خلخال 
 

ي کوثر و خلخال (
ن ها

) شهرستا
 

يازده
 

 
ي (

) گيو
 

بعر روي  کنترل و مديريت منابع آب سطحي با احعداث سعد -

لر، زرج آباد، گزار ، رودخانه هاي سنگواچاي، زاويه چاي، ني

تفرچي )سدهاي مرشت، زاويه کرد، سنگ آبعاد ، تبريعزك، 

 آباد، نياخرم، هشتجين(زرج

انجام مطالعات پديده شکست سد و پهنه بندي در اطراف شهر  -

 گيوي*

ايجاد سيست  هشدار سيل در حوضعه آبريعز رودخانعه قعزل  -

 اوزن*

ابع آبي و اراضي مستعد توسعه فعاليت هاي کشاورزي با استفاده بهينه از من -

 جهت کاهش فقر اقتصادي در ناحيه

 ) به ويژه در اراضي شيب دار ( توسعه کشاورزي با رويکرد باغداري -

 تامين آب مورد نياز توسعه باغات مدرن از رودخانه قزل اوزن -

تغيير کاربري اراضي دي  به آبي با استفاده از شبکه هاي آبياري و رودخانه  -

 قزل اوزن

و توسعه دامپروري مدرن براي کاستن  ختاري دامپروري سنتي اصالح سا -

 از رمه گرداني روستايي

 امکان سنجي توسعه آبزي پروري درمنابع آبهاي طبيعي و نيمه طبيعي -

 

 ها ، مراتع و مناطر حفاظت شدهصيانت از جنگل -

داري و نگعلهاي مرتععداري ، جاصالح و احياء اراضي مرتعي و جنگلي از طرير تهيه و اجراي طرح -

 جنگل کاري

 انجام مطالعات آبخيزداري جهت ذخيره نزوالت جوي و کنترل فرسايش  -

 تشکيل تعاوني هاي مديريت جامع آبخيز درحوزه آبخيز خوجين -

 تشکيل تعاوني هاي توليد گياهان دارويي و صنايع استخراج داروهاي گياهي -

گيري از تخريب اراضي و رسوبگذاري در تهيه، تدوين و اجراي برنامه هاي آبخيزداري به منظور جلو -

 سدها و بروز سيل

دوازده 
) خلخال ( 
کنترل و مديريت منابع آب سطحي با احعداث سعد بعر روي  - 

 رودخانه بفراجرد)سد بفراجرد(

تامين آب شرب خلخال از رودخانعه قعزل اوزن بعراي افعر  -

 درازمدت

 ( قليمي مناسبشرايط ا توجه به با ) توسعه کشاورزي با رويکرد باغداري  -

 

بکعارگيري و  توسعه دامپروري مدرن در روستاهاي پرجمعيت و مستعد -

تخريعب اتکا به رمعه گردانعي  و کاهش و  نيروهاي فعال در اين بخش

 اراضي

 تشکيل تعاوني هاي توليد کنندگان دارويي و صنايع استخراج داروهاي گياهي -

 جلوگيري از تخريب مراتع -
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 هبردهاي توسعه صنعت را :2-2-2-1-3

استراتژي هاي توسعه استان اردبيل در بخش صنعت با توجه به قابليت هاي استان با  

 محوريت و اولويت توسعه صنايع مرتبط با بخش كشاورزي تدوين شده است 

 
 : صنايع وابسته به کشاورزيالف

امااروري و صنايع وابسته به كشاورزي )پيشين و پسين در چهاار گاروه زراعاي، بااغي، د 

 شيالت و مكانيزاسيون كشاورزي، طبقه بندي مي شود 

بر اين مبنا، راهبردهاي توسعه صنايع وابسته به كشاورزي به تفكياك ناواحي توساعه باه  

 شرح زير خواهد بود 

توسعه صنايع كشاورزي جهت ارتقااء ارزش افازوده توليادات بخاش كشااورزي باه  -

خصوص در شمال استان )نواحي يك و دو(

هيه سند توسعه صنعتي با تاكيد بر توسعه صنايع كشاورزي در ناحيه يك )مغان( ت -

 3و  2، 1بين سه ناحيه  ي با محوريت فعاليت هاي كشاورزيايجاد منطقه ويژه اقتصاد -

)جعفرآباد( براي ايجاد امكان سرمايه گاذاري در توساعه صانايع  2با مركزيت ناحيه 

كشاورزي

، دو رزي با تاكيد بر فعاليت هاي دامداري در ناحيه يكتوسعه صنايع وابسته به كشاو -

و شش

توسعه صنايع وابسته به كشاورزي با تاكيد بر فعاليت هاي باغداري در ناواحي هفات  -

ن شهر(، يازده )گيوي(، دوازده )خلخال(ي)مشگ

نه )اردبيل( دو ) جعفرآباد( و ناحيه توسعه صنايع پيشين و پسين كشاورزي در ناحيه -

وشه صنعتي ماشين آالت كشاورزي، تاسيسات آبياري در ناحيه نه )اردبيل(ايجاد خ -

توسعه صنايع غذايي در نواحي يازده )گيوي( و دوازده )خلخال( -

تكميلي متناسب با بخش كشاورزي با توجه به قابليات هااي  –توسعه صنايع تبديلي  -

نواحي

 دهاي شيمياييتوليد كود آلي از ضايعات كشاورزي و دامي و جايگزيني با كو -

توسعه صنايع تبديلي و تكميلي به منظور كاهش خروج مواد خام كشاورزي از منطقه -

خانوارهاي عشاايري در قالاب محوريت كارخانه هاي توليدي لبني به ايجاد و توسعه  -

سازمان ها و يا تعاوني هاي  شيري

كز خادمات تكميلي به منظور ايجادكانون هاي اقتصادي و مرا –توسعه صنايع تبديلي  -

رساني
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ايجاد كارخانه هاي بسته بندي مدرن و نظام بازاريابي و تاوزيعي پيشارفته در بخاش  -

 كشاورزي

توسعه صنايع وابسته به كشاورزي با تاكيد بر فعاليت هاي باغداري در نواحي مستعد  -

) شش، هفت، يازده (

احداث مجتمع هاي صانعتي متعادد باراي پشاتيباني زيرسااخت هااي كشااورزي و  -

دامداري و توليدات و محصوالت كشاورزي و دامي ) ناحيه نه (

ايجاد شرايط حضور بخش خصوصي در فعاليت هاي توليادي باا محوريات صانايع    -

تبديلي براساس پتانسيل نواحي

توسعه صنايع چوبي مدرن ) نو احي يازده و دوازده (  -

 

: ساير رشته هاي صنايع ب

ع چرم در ناحيه يك )مغان(توسعه صنايع كاغذسازي، توسعه صناي -

توسعه صنايع باالدست و پايين دست بسته بندي آب در نواحي هفت )مشگين شاهر(  -

سرعين( -و ده )نير

هاي ساماندهي صنايع مستقر در پيرامون شهر اردبيال باا تاكياد بار توساعه شاهرك -

صنعتي در ناحيه نه )اردبيل (

ه )خلخال ( توسعه صنايع چوب در نواحي يازده )گيوي( و دوازد -

ايجاد، تجهيز و توسعه شهركهاي صنعتي تخصصي با توزيع مناسب در سطح استان باه  -

ويژه در نواحي يك )مغان(، هفت )مشگين شهر( و دوازده )خلخال(

به خصوص در زمينه نانوتكنولوژي، بيوتكنولاوژي، در  Hi-tech ايجاد پاركهاي فناوري  -

نه )اردبيل(  احيهن

و مالحظات زيست محيطي در استقرار شاهرك هااي صانعتي و توجه به صنايع پاك  -

و هفت )مشگين شهر(نه )اردبيل( مجموعه هاي صنعتي بزرگ به ويژه در نواحي

ساماندهي واحدهاي كارگاهي كوچك و ايجاد محدوده هاي صانعتي در اساتان جهات  -

ناه خدمات رساني سريع و انتقال سريع فرآورده ها به ويژه در ناواحي ياك )مغاان(، 

)اردبيل(، هفت) مشگين شهر( و دوازده )خلخال(

توسعه فرصت هاي سرمايه گذاري در شهرك ها و نواحي صنعتي   -

توسعه و تنو  بخشي به فعاليتهاي توليدي با تاكيد بر جذب بخش خصوصي در نواحي  -

مستعد 
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ز تقويت و كمك به تغيير ساختار واحدهاي صنعتي جهت استفاده از تكنولوژي روايجاد، -

دنيا در نواحي مستعد

توسعه امر صادرات و بازرگاني در قالب تشكل هاي تعاوني -

بازرگاني -جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي براي توسعه تجاري  -

توسعه صنايع بسته بندي و بازاريابي با استفاده از زيرساخت ها و امكاناات ارتبااطي )  -

ناحيه نه (

ده از تمركز امكانات در شهر اردبيلتوسعه صنعتي و زيرساخت ها با استفا -

 
: توسعه معادن پ

بر كاني هااي غيرفلازي در ناواحي ساه  اكيدهاي معدني با تساماندهي توسعه فعاليت -

ود ( ، پنج )صلوات ( شش )سبالن (، نه دره ر))خروسلو و در تازه كند آنگوت ( ، چهار

) اردبيل ( و يازده ) گيوي (

ري از معادن سنگ هاي تزئيناي و سااختماني در ناواحي برداماندهي توسعه و بهرهاس -

شهر ( ، نه )اردبيل ( ده )نير ا سرعين (هفت )مشگين

هاي صنعتي در نواحي ياازده و دوازده برداري از معادن خاكساماندهي توسعه و بهره -

)گيوي و خلخال (

تعاونيهاا و بخاش ايجاد شركت هاي تعاوني معدني و اعطاي امتياز بهره برداري از معادن به  -

غيردولتي  

سانگ و   ( در تهياه و استفاده از منابع معدني فراواني و ارزان قيمت ) شن و ماساه، سيمان، -

توليد انوا  مصالح ساختماني مقاوم و سبك و مدرنيزه جهت استفاده در امر ساختمان ساازي 

وه و    خصوصاً درمناطق زلزلاه خياز و شناساايي منااطق داراي لغازش زماين و ريازش كا

جلوگيري از ساخت و ساز و اسكان در آن مناطق ) نواحي هفت و نه (



( خالصه راهبردهاي توسعه بخش صنعت به تفكيك نواحي همگن 3-6در جدول شماره )

( مراكاز توساعه صانايع و 3-8( و )3-7هاي شاماره )فضايي ارايه شده است  همچنين در نقشه

 معادن نمايش داده شده است 
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 کالبدي -(: راهبردهاي توسعه صنعت به تفکيك نواحي همگن آمايشي و مناطر فضايي3-6جدول)

 -نام منطقه فضايي

 کالبدي

 صنعت نام ناحيه آمايشي

 توسعه معادن ساير رشته هاي صنايع صنايع وابسته به کشاورزي

ي(
س آباد، بيله سوار و گرم

ي پار
ن ها

ن )شهرستا
معا

 

 يك )مغان(

ي بعا تاکيعد بعر توسععه  صعنايع تهيه سند توسعه صنعت -

 کشاورزي

توسعه صنايع وابسته به کشاورزي با تاکيد بر فعاليت هاي  -

 دامداري

تکميلعي متناسعب بعا بخعش  –توسعه صنايع تبعديلي  -

 کشاورزي با توجه به قابليت هاي منطقه

 توسعه صنايع وابسته به دامداري ) صنايع لبني ( -

ي و توليعد کعود آلعي از ضعايعات کشعاورزي و دامعع -

 جايگزيني با کودهاي شيميايي

 

 

 

 صنايع چرمتوسعه صنايع کاغذسازي ، -

 تخصصيايجاد، تجهيز و توسعه شهرکهاي صنعتي، -

 ساماندهي واحدهاي کارگاهي کوچك و ايجاد نواحي صنعتي  -

توسعه فرصتهاي سرمايه گذاري در شهرك و ناحيه صعنعتي پعارس  -

 آباد

 توجه به پتانسيل منطقه توسعه و تنوع بخشي به توليدات صنعتي با -

تقويت و کمك به تغيير سعاختار واحعدهاي صعنعتي جهعت ايجاد، -

 استفاده از تکنولوژي روز دنيا

 توسعه امر صادرات و بازرگاني در قالب تشکل هاي تعاوني -

 -جذب سرمايه گذاري داخلي و خعارجي بعراي توسععه تجعاري  -

 بازرگاني

 جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي -

 

 د(دو)جعفرآبا

و  2، 1ايجاد منطقه ويژه اقتصاد کشاورزي بين سه ناحيه  -

 درمحدوده بيله سععععوار ) ناحيه دو ( 3

 توسعه صنايع پيشين  و پسين کشاورزي -

تکميلعي وابسعته بعه بخعش  –توسعه صنايع تبعديلي  -

 کشاورزي

توسعه صنايع تبديلي و تکميلي به منظور کاهش خعروج  -

 مواد خا م کشاورزي از منطقه

نه هاي توليدي لبني به خانوارهعاي عشعايري در کارخا -

 قالب سازمان ها و يا تعاوني هاي  شيري

تبديل ضايعات دامي و کشعاورزي بعه کودهعاي آلعي  -

 جايگزيني کودهاي شيميايي

تکميلي به منظعور ايجادکعانون  –توسعه صنايع تبديلي  -

 هاي اقتصادي و مراکز خدمات رساني

منظور کاهش خعروج توسعه صنايع تبديلي و تکميلي به  -

 مواد خا م کشاورزي از منطقه

ايجاد کارخانه هاي بسته بندي مدرن و نظام بازاريابي و  -

 توزيعي پيشرفته در بخش کشاورزي

 توسعه فرصتهاي سرمايه گذاري در ناحيه صنعتي روح کندي -

تقويت استفاده از پتانسيل هاي موجود براي توسعه  صنايع کوچعك و  -

 تبديلي
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 کالبدي -(: راهبردهاي توسعه صنعت به تفکيك نواحي همگن آمايشي و مناطر فضايي3-6ل)جدوادامه 

 -نام منطقه فضايي

 کالبدي

 صنعت نام ناحيه آمايشي

 توسعه معادن ساير رشته هاي صنايع صنايع وابسته به کشاورزي

ي(
س آباد، بيله سوار و گرم

ي پار
ن ها

ن )شهرستا
معا

 

 سه )خروسلو(
 هاي تعاوني تجهيزات کشاورزيتشکيل کارگاه  -

 

توسعه فرصتهاي سرمايه گذاري در شهرك صنعتي گرمي و  -

 ناحيه صنعتي شکر آب و ناحيه صنعتي رضي

استفاده از شهرك ها و نواحي صنعتي منطقه جهت استقرار  -

 صنايع مرتبط و سرمايه گذاري

 توسعه صنعت و معدن -

 توسعه شهرك صنعتي گرمي -

معدني در تعازه  ساماندهي توسعه فعاليت هاي -

 کند انگوت با  تاکيد  بر کاني هاي غير فلزي

-  

 چهار)دره رود(

توسعه صنايع تبديلي وتکميلي وابسته به بخش  -

 کشاورزي

توسعه بخش خدمات در منطقعه جهعت سعاپورت بخعش  -

 کشاورزي و صنايع

ساماندهي توسعه فعاليت هاي معدني با تاکيعد  -

 بر کاني هاي غيرفلزي

ععاوني مععدني و اعطعاي ايجاد شرکت هاي ت -

امتياز بهره برداري از معادن به تعاونيها و بخش 

 غيردولتي  

ن شهر(
ن مشگي

ن شهر) شهرستا
مشگي

 

  پنج )صلوات

توسعه و تنوع بخشعي واحعدهاي صعنعتي و محصعوالت - -

 توليدي با توجه به پتانسيل موجود درمنطقه 

توسعه صنايع در ناحيه با توجه به نزديکعي آن بعه مرکعز  -

 تاناس

ساماندهي توسعه فعاليت هاي معدني با  تاکيعد   -

 هاي غيرفلزيبر کاني

 شش )سيالن(

توسعه صنايع وابسته به کشاورزي بعا تاکيعد بعر  -

 فعاليت هاي دامداري

 تکميلي –ايجاد و توسعه صنايع تبديلي  -

ساماندهي توسعه فعاليت هاي معدني با تاکيعد  - 

 هاي غيرفلزيبر کاني
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 کالبدي -: راهبردهاي توسعه صنعت به تفکيك نواحي همگن آمايشي و مناطر فضايي(3-6جدول)ادامه 

 -نام منطقه فضايي

 کالبدي

 صنعت نام ناحيه آمايشي

 توسعه معادن ساير رشته هاي صنايع صنايع وابسته به کشاورزي

ن شهر(
ن مشگي

ن شهر) شهرستا
مشگي

 

 هفت )مشکين شهر(

با تاکيد بعر فعاليعت  توسعه صنايع وابسته به کشاورزي    -

 هاي باغداري

تکميلي به ويعژه صعنايع  –ايجاد و توسعه صنايع تبديلي  -

 مرتبط با باغداري

 توسعه صنايع وابسته کشاورزي -

 توسعه صنايع باالدست و پايين دست بسته بندي آب  -

 ايجاد، تجهيز و توسعه شهرك هاي صنعتي تخصصي -

اسعتقرار توجه به صنايع پعاك و مالحظعات زيسعت محيطعي در  -

 هاي صنعتي شهرك

 ساماندهي واحدهاي کارگاهي کوچك و ايجاد نواحي صنعتي  -

توسعه فرصتهاي سرمايه گذاري در شهرك و ناحيه صعنعتي مشعگين  -

 شهر

توسعه و تنوع بخشي به واحدهاي صنعتي در راستاي پتانسيل هعاي  -

 منطقه با دانش روز

 محيطي توسعه زيرساختهاي صنعتي با هدف کنترل آلودگي زيست -

 گسترش بخش هاي مختلف اقتصادي ) صنعت، خدمات و کشاورزي ( -

 ساماندهي توسعه فعاليت هاي معدني  -

 توسعه صنايع ساختماني سبك وزن -

ن و نير(
ل، نمي

ي اردبي
ن ها

ل )شهرستا
اردبي

 

  فندقلو( -هشت)عنبران
توسعه طرح هاي اشتغال زا در بخش هعاي کشعاورزي، صعنعتي و  -

 خدماتي
 

 ل(نه )اردبي

 توسعه صنايع پيشين و پسين کشاورزي -

ايجاد خوشه صنعتي ماشين آالت کشعاورزي، تاسيسعات  -

 آبياري 

توسعه صنايع تکميلي دامپروري و کشاورزي با اسعتفاده  -

 از زيرساخت هاي صنعتي

احداث مجتمع هاي صعنعتي متععدد بعراي پشعتيباني  -

زيرساخت هعاي کشعاورزي و دامعداري و توليعدات و 

 زي و داميمحصوالت کشاور

ساماندهي صنايع مستقر در پيرامون شهر اردبيل با تاکيد بر توسععه  -

 شهرك هاي صنعتي 

ايجاد پارك فن آوري و تحقيقات و توليد نانو با توجعه بعه ظرفيعت  -

 آموزش عالي استان

توجه به صنايع پعاك و  مالحظعات زيسعت محيطعي دراسعتقرار  -

 هاي صنعتي شهرك

 چك  و ايجاد نواحي صنعتي ساماندهي واحدهاي کارگاهي کو -

 2و  1توسعه فرصتهاي سرمايه گذاري در شهرك هاي صنعتي اردبيل  -

 و ناحيه صنعتي نوجه ده

توسعه صنايع بسته بندي و بازاريابي با استفاده از زيرسعاخت هعا و  -

 امکانات ارتباطي

توسعه صنعتي و زيرساخت ها با استفاده از تمرکز امکانعات در شعهر  -

 اردبيل 

هي  توسعه فعاليت هاي مععدني )سعنگ هعاي ساماند -

 تزئيني و فرآوري سنگهاي زينتي(

احداث صنايع وابسته به فعاليت هاي معدني و مععادن  -

 کاني غيرفلزي

استفاده از منابع معدني فراواني و ارزان قيمت ) شن و  -

سنگ و...( در تهيه و توليد انواع مصعالح ماسه، سيمان،

زه جهعت اسعتفاده در ساختماني مقاوم و سبك و مدرني

امر ساختمان سازي خصوصاً درمنعاطر زلزلعه خيعز و 

شناسايي مناطر داراي لغزش زمين و ريزش کعوه و... 

 جلوگيري از ساخت و ساز و اسکان در آن مناطر
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 کالبدي -(: راهبردهاي توسعه صنعت به تفکيك نواحي همگن آمايشي و مناطر فضايي3-6ادامه جدول)

 -نام منطقه فضايي

 کالبدي

 صنعت نام ناحيه آمايشي

 توسعه معادن ساير رشته هاي صنايع صنايع وابسته به کشاورزي

 

 سرعين( -ده )نير

ايجاد شرايط حضور بخش خصوصي در فعاليت    -

هاي توليدي با محوريت صنايع تبديلي براسعاس 

 پتانسيل ناحيه

 توسعه صنايع پايين دست بسته بندي آب  -

 ه گذاري در ناحيه صنعتي نيرتوسعه فرصتهاي سرماي -

 ساماندهي توسعه فعاليت هاي معدني  -

 توسعه صنايع ساختماني سبك وزن  -

ي خلخال و کوثر(
ن ها

خلخال)شهرستا
 

 يازده )گيوي(

توسعه صنايع وابسته به کشاورزي بعا تاکيعد بعر  -

 فعاليت هاي باغداري 

 توسعه صنايع غذايي -

 توسعه صنايع چوبي مدرن و باغداري مدرن -

 عه صنايع چوبتوس -

 توسعه فرصتهاي سرمايه گذاري درشهرك صنعتي کوثر -

توسعه و تنوع بخشي به فعاليتهاي توليدي با تاکيد بر جذب  -

 بخش خصوصي

ايجاد خوشه صنعتي وابسته بعه صعنايع کعاني  -

 غيرفلزي 

بعر هاي معدني و بهرهساماندهي توسعه فعاليت -

 هاي موجود )خاکهاي صنعتي(داري از پتانسيل

 ازده )خلخال(دو

توسعه صنايع وابسته به کشاورزي بعا تاکيعد بعر  -

 فعاليت هاي باغداري 

 توسعه صنايع غذايي -

توسعه صنايع وابسته به باغداري و کشاورزي بعا  -

 استفاده از امکانات شهر خلخال

 توسعه صنايع وابسته تکميلي متناسب با باغداري -

 توسعه صنايع چوب -

 نعتي تخصصي ايجاد، تجهيز و توسعه شهرك هاي ص -

ساماندهي واحدهاي کارگاهي کوچك و ايجعاد نعواحي  -

 صنعتي 

 توسعه فرصتهاي سرمايه گذاري در شهرك صنعتي خلخال -

توسعه صنايع چوب با استفاده از زيرساختهاي موجعود در  -

 منطقه

ساماندهي توسععه فعاليعت  هعاي مععدني و  -

برداري از پتانسيل هاي موجود )خاکهعاي بهره

 صنعتي(

 عاوني هاي معدنيتشکيل ت -
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 راهبردهاي توسعه گردشگري :3-2-2-1-3

اصول محوري كه در توساعه مناابع گردشاگري منطقاه دركوتااه مادت، مياان مادت و  

اصل توسعه پايادار اسات، در ايان زميناه، بهاره بارداري و بلندمدت بايستي مدنظر قرار گيرد،

ن برنامه ريزي دقيق براي توسعه مناابعي كاه استفاده پايدار از منابع گردشگري موجود و همچني

 هنوز مورد بهره برداري قرار نگرفته، در ميان مدت و بلندمدت بايد از اولويت برخوردار گردد 

در كوتااه براساس بررسي هايي كه در مورد منابع گردشگري منطقه بعمال آماده اسات، 

ر جزياي از سيساتم گردشاگري اولويت بايد به توسعه منابعي داده شود كه در حال حاضامدت،

)داخلي و خارجي( بوده و بعالوه ظرفيت و قابليت توسعه براساس اصال پاياداري را نياز داشاته 

 باشند  اين دسته ازمنابع عبارتند از :

آثار اسالمي در استان -

منابع مربوط به كسب و كار و تجارت -

ا ساكن سااير نقااط ديدار ساكنان منطقه با دوستان و خويشاوندان خارج از كشور و ي -

ايران

 
 منابع گردشگري استان اردبيل

 منابع عمده گردشگري استان اردبيل عبارتند  از : 

آب و هوا به ويژه جذابيت هاي بهره برداري از شرايط اقليماي درفصال زمساتان در  -

زمينه گردشگري يا توريسم )فستيوال هاي ورزشي، مثل برگزاري بازيهاي زمستاني(

با شكوه كوهستاني در منطقه سبالن مناظر ديدني و -

گردنه  حيران و جنگل هاي فندقلو -

چشمه هاي آبگرم و سرد استان در نقاط مختلف )سرعين، دامنه سبالن، خلخال و   ( -

دشت مغان كشاورزي سنتي و جديد و مجتمع هاي مدرن كشاورزي تجاري در -

از  تااريخي )قبال و بعاد قلعه ها و   ( متعلق به دوره هاي مختلفمكان هاي تاريخي ) -

اسالم(

روستاهاي سنتي و فرهنگ روستايي در مشگين شهر و خلخال -

محدوده شهرستانهاي جذابيت هاي زندگي عشايري به ويژه در شمال و غرب استان ) -

پارس آباد، بيله سوار و مشگين شهر(

لاي، غذاهاي مح صنايع دستي، فرهنگ غيرملموس اهالي و جوامع منطقه از جمله هنر، -

موسيقي و سبك زندگي شهري و روستايي و عشايري آنها، 
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بهره برداري موثر از اين منابع گردشگري دركوتاه مدت، منطقه را قادر خواهد ساخت  -

تنو  محصوالت توريساتي خاود را در سراسار ساال افازايش دهاد  در عاين حاال، 

كاه داراي  طرحهايي بايد تهيه شود كه براسااس  آن، آن دساته از مناابع توريساتي

در ميان مدت توسعه داده شوند  در اين زمينه ظرفيت و قابليت توسعه پايدار هستند،

به ويژه منابع زيرمورد نظر هستند 

روستاهاي داراي ارزش گردشگري )روستاهاي داراي قدمت تاريخي( -

مكان هاي مناسب استراحت و  چشمه هاي آب معدني استان -

ند مجتمع هااي كشااورزي بازرگ و پيشارفته در منابع كشاورزي سنتي و مدرن مان -

دشت مغان

محله هاي تاريخي اردبيل -

بازارچه هاي مرزي بيله سوار و اصالندوز -

 

در ميان مدت توجه اصلي توسعه منابع بايد معطوف به تحكيم توسعه پايدار منابع موجود،  

ر مي رساد و برناماه اجراي طرحهاي مربوط به منابعي كه توسعه آنها در ميان مدت الزم به نظ

 ريزي  براي توسعه منابع بالقوه حساس  گردشگري منطقه به ويژه موارد زير باشد:

  نواحي مهم طبيعي مانند كوهها، مناطق جنگلي، تاالب ها و درياچه ها و مناطق حفاظت

شده 

 آثار تاريخي

در مياان  در بلندمدت عالوه بر استحكام و تثبيت اصل توسعه پايدار منابع گردشگري كه 

مدت اجرا گرديده زماني كه طرح هاي مديريت در نواحي مهم طبيعي و فرهنگاي منطقاه اجارا 

 گرديد، بايد بتوان نسبت به توسعه منابع گردشگري طبيعي و فرهنگي منطقه اقدام نمود  

راهبردهاي توسعه گردشگري در استان اردبيال براسااس قابليات ناواحي داراي ارزش 

 ويت امكان پذيري اجرايي خواهند يافت گردشگري برحسب اول

 
 نواحي گردشگري داراي اولويت 

با توجه به بررسي هاي انجام شده نواحي گردشگري استان اردبيال باه ساه ناحياه قابال  

 تفكيك است:

نواحي موجود  1

نواحي در حال ظهور  2

نواحي بالقوه  3
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ررساي و اراياه (، فهرست نواحي توسعه گردشگري استان اردبيل ب3-7در جدول شماره)

شده است  براساس اطالعات ارايه شده در جدول ماذكور ناحياه سارعين و مجتماع هااي آب 

، درياچه شورابيل، روستاي ويالدرق و    ( گردنه بقعه شيخ صفي(درماني آن، اردبيل و نواحي آن )

ر وضع حيران و گردنه جنگلي اسالم به خلخال عمده ترين جاذبه ها و نواحي گردشگري استان د

 موجود هستند 

( راهبردهاي توسعه بخش گردشگري به تفكياك ناواحي همگان 3-8در جدول شماره )

هاي گردشگري استان به تفكيك ( نيز توزيع جاذبه3-6فضايي ارايه شده است  در نقشه شماره )

( جاذبه هاي گردشگري پيشانهادي  3-7همچنين در نقشه )  نواحي همگن نمايش داده شده اند 

رد تأييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل نمايش داده شده و مو

 است 

 
 (: فهرست نواحي توسعه گردشگري استان اردبيل3-7جدول  )

 نواحي بالقوه نواحي در حال ظهور نواحي موجود

ناحيه سرعين و مجتمع هاي آبدرماني آن -

اردبيل و حوالي آن  -

 بقعه شيخ صفي

  شورابيلدرياچه

 روستاي ويالدرق درسرعين

گردنه حيران -

گردنه جنگلي اسال  به خلخال -

 گردنه الماس در خلخال -

پارك جنگلي فندقلو -

پيست اسکي آلوارس -

آبگرم سردابه -

بازارچه مرزي بيله سوار -

پيست اسکي روي چمن درماندره نمين -

جنگل آالديزگه -

ي ازنا و...حتفري –منطقه سياحتي  -

مشگين شهرقلعه هاي تاريخي  -

 محوطه تاريخي شهريري )پيدازميان( -

دشت مغان -

 شکارگاههاي دشت مغان

 سد ميل مغان

 قلعه اولتان

 تپه نادري

 خداآفرين

 درياچه پارس آباد

 شکارگاهها

 کانالهاي انتقال آب

ناحيه خلخال -

 غار هفت خانه

 آبگرم ميانسراي

 شکارگاههاي  هشتجين

 تفرجگاه اندبيل

 آق داغ

غار يخگان -

عات سبالنارتفا -

ناحيه مشگين شهر -

 درياچه قله سبالن

 شابيل

  ، چشمه هاي آبگعرم )قوتورسعويي

شابيل، مويل، قينرجه(

 پارك جنگلي مشگين

 ييالق سبالن

غار يخگان در شهرستان گيوي -

 درياچه نئور در شهرستان اردبيل -
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 کالبدي-طر فضايي (:  راهبردهاي توسعه گردشگري به تفکيك نواحي همگن آمايشي و منا3-8جدول )


طقه
 نام من

ي 
ضاي

ف
- 

کالبد
ي

 

ي
نام ناحيه آمايش

 

 گردشگري
ن 
 مغا

ي (
س آباد، بيله سوار و گرم

ي پار
ن ها

 ) شهرستا

 يك ) مغان (

 توسعه توريس  و اگروتوريس  با توجه به موقعيت جغرافيايي و شرايط منحصر به فرد دشت مغان ) هدف چهار فصل کردن  گردشگري در استان(  -

 يجاد انواع ورزشهاي آبي و درياچه اي ا -

 توسعه و ايجاد فضاهاي نمايشگاهي و بازارچه هاي عرضه صنايع دستي  -

 شهري  –توسعه صنايع دستي و ايجاد مراکز آموزش آزاد صنايع دستي با تاکيد  بر صنايع دستي روستايي  -

 تجاري  –توسعه و احدهاي اقامتي و پذيرايي  -

 گي با بهره گيري از جاذبه هاي زندگي عشايري فرهن -توسعه گردشگري قومي -

 توسعه گردشگري در منطقه نمونه ساحل رود ارس -

 توسعه گردشگري در منطقه نمونه تاالب توپراق کندي -

  توسعه گردشگري در منطقه نمونه درياچه کشت و صنعت -

 توسعه گردشگري در روستاي هدف گردشگري اولتان -

 دو ) جعفرآباد (

 خدماتي و رفاهي گردشگري بين راهي  ايجاد مجتمع هاي -

 عشايري  –توسعه صنايع دستي و ايجاد مراکز آموزشي آزاد صنايع دستي با تاکيد بر صنايع روستايي  -

 فرهنگي با بهره گيري از جاذبه هاي زندگي عشايري  -توسعه گردشگري قومي -

 عشايري –توسعه توريس  روستايي  -

 هدف گردشگري ارتقاء روستاي گونلي بالغ  به روستاي -

 سه ) خروسلو (

 عشايري  –توسعه صنايع دستي و ايجاد مراکز آموزشي آزاد صنايع دستي با تاکيد بر صنايع روستايي  -

 فرهنگي با بهره گيري از جاذبه هاي زندگي عشايري -توسعه گردشگري قومي -

 فرهنگي منطقه خروسلو –خي فرهنگي به منظور معرفي و شناسايي جاذبه هاي تاري –تاريخي  –توسعه گردشگري  -

 توسعه گردشگري در مناطر نمونه آني سفلي، داش ديبي و گيالرلو -

 توسعه گردشگري در روستاي هدف گردشگري برزند -

 ارتقاء روستاهاي تولير و قوزلو به روستاهاي هدف گردشگري -

 چهار ) دره رود (

 و طبيعت گردي به منظور بهره برداري از جاذبه هاي رودخانه دره رود ايجاد و توسعه زيرساختهاي گردشگري در زمينه گردشگري روستايي  -

 توسعه وايجاد زيرساختهاي مربوط به انواع ورزشهاي آبي در اطراف رودخانه دره رود به منظور توسعه ورزشهاي آبي )صيد ورزشي( -

 توسعه صنايع دستي در بين عشاير در فواصل بيکاري -
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 کالبدي-اهبردهاي توسعه گردشگري به تفکيك نواحي همگن آمايشي و مناطر فضايي (:  ر3-8جدول )ادامه 
 

طقه
 نام من

ي 
ضاي

ف
- 

کالبد
ي

 

ي
نام ناحيه آمايش

 
 گردشگري

ن شهر
 مشگي

ن شهر (
ن مشگي

 ) شهرستا

 عشايري -توسعه اکوتوريس  و توريس  روستايي  - پنج ) صلوات (

 شش ) سبالن (

 دوين برنامه توسعه قطب گردشگري ناحيه سبالنايجاد زيرساخت هاي گردشگري و ت -

 ناحيه بندي و مديريت عقاليي ناحيه براي توسعه گردشگري با توجه به  مناطر نمونه گردشگري  -

 زمستانه )شيروان دره (  و توسعه توريس  ورزش هاي –مبتني بر آب معدني   -با توجه به توريس  درماني –تدوين سند توسعه منطقه گردشگري قله سبالن به عنوان ژئوپارك  -

 توسعه صنايع دستي و ايجاد مراکز آموزش آزاد صنايع دستي با تاکيد بر صنايع دستي عشايري  -

 رفاهي گردشگري  –توسعه مجتمع هاي خدماتي  -

 فرهنگي با بهره گيري از جاذبه هاي زندگي عشايري  –توسعه گردشگري قومي  -

 س  و جذب گردشگرايجاد ژئوپارك سبالن با هدف توسعه اکوتوري -

 عشايري و طبيعت گردي  –توسعه گردشگري و سرمايه گذاري در طرح هاي مرتبط به ويژه در زمينه گردشگري روستايي  -

 ايجاد وتوسعه اقامتگاه، مرکز توريستي، تفرجگاهي و دهکده هاي سالمت در دامنه هاي سبالن و کنار چشمه هاي آبگرم -

 لزايي براي جامعه عشايري و کاهش اتکاء به مراتعتوسعه گردشگري عشايري با هدف اشتغا -

 

 هفت 

 ) مشگين شهر (

 طبيعي –توسعه گردشگري با تاکيد بر توريس  تاريخي  -

 فرهنگي با بهره گيري  از جاذبه هاي زندگي عشايري –توسعه گردشگري قومي  -

 ه با تاکيد بر باغداري )توسعه اگروتوريس  (توسعه و ايجاد زيرساختهاي الزم جهت بهره گيري از جاذبه هاي کشاورزي اين ناحي -

 ايجاد زيرساختهاي  مربوط به ورزشهاي زمستاني) پيست هاي اسکي( به منظور توسعه توريس  ورزشيتوسعه و  -

 توسعه وا يجاد زيرساختهاي مربوط به گردشگري سالمت با تاکيد بر آب درماني )استفاده از چشمه هاي  آب گرم( -

 ير جذب سرمايه هاي بخش خصوصيتوسعه گردشگري از طر -

 توسعه گردشگري سالمت با توجه به وجود چشمه هاي آب معدني و گرم -

 توسعه و رونر اکوتوريس  در منطقه  -

 تدوين برنامه جامع گردشگري منطقه مشگين شهر -

 توسعه گردشگري در روستاهاي هدف گردشگري موئيل و اونار -

 نر و کنچويه به روستاهاي هدف گردشگريارتقاء روستاهاي اندزق، گلستان، قصابه، کوج -
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 کالبدي-(:  راهبردهاي توسعه گردشگري به تفکيك نواحي همگن آمايشي و مناطر فضايي 3-8جدول )ادامه 


طقه
 نام من

ي 
ضاي

ف
- 

ي
کالبد

 

ي
نام ناحيه آمايش

 

 گردشگري
ل
 اردبي

ن و نير (
ل، نمي

ي اردبي
ن ها

 ) شهرستا

 هشت

لو فندق –) عنبران 

) 

 دشگري با تاکيد  بر طبيعت گردي با توجه به جاذبه هاي منحصر به فرد طبيعي ناحيه )گردنه حيران و جنگل فندقلو(توسعه گر -

 توسعه و ترويج صنعت گردشگري و اکوتوريس  در جنگل هاي آالديزگه -

 توسعه صنايع دستي با محوريت توليد گلي  و ايجاد فروشگاه هاي دائمي فروش محصوالت  -

 ي خدماتي ع رفاهي گردشگريهاتوسعه مجتمع -

 توسعه صنعت گردشگري و طبيعت گردي -

 حيران با همکاري استان گيالن -توسعه محورگردشگري فندقلو  -

 توسعه اقتصاد گردشگري با هدف جبران ضعف ساير بخش هاي اقتصادي ) کشاورزي و صنعت ( -

 آموزشي  –توسعه و ايجاد زيرساختهاي ورزشي  -

 م چشمه، ينگجه مالمحمدرضا، ننه کران و عنبران عليا به روستاهاي هدف گردشگريارتقاء روستاهاي نيارق، گر -

 نه ) اردبيل (

 فرهنگي -تاريخي  –توسعه گردشگري طبيعي  -

 توسعه و ا يجاد فضاهاي نمايشگاهي و بازارچه هاي عرضه صنايع دستي -

 مذهبي و فرهنگي ( –ه هاي موجود در ناحيه به ويژه در شهر اردبيل )شامل آثار و ابنيه تاريخي توسعه وا يجاد زيرساختهاي گردشگري به منظور بهره برداري بيشتر از جاذب -

 توسعه گردشگري و امکانات مرتبط با آن به ويژه در نقاط داراي جاذبه گردشگري -

 برنامه ريزي در راستاي تقويت بخش گردشگري -

 آثار باستاني ، ساماندهي ساير اماکن و مناظر طبيعي و گردشگري اهها ،اصالح و بازسازي محوطه هاي باستاني، اماکن، مقدسه و زيارتگ -

 توسعه بخش گردشگري با هدف ايجاد اشتغال و بهره گيري از قابليت هاي فرهنگي، تاريخي ناحيه -

 عمومي در بخش گردشگري و مديريت مواد زائد و جامد –توسعه خدمات رفاهي  -

 زشهاي آبي در درياچه شورابيل و رودخانه بالخيلو به منظور توسعه پايدار توريس  ورزشي و ورزشهاي قهرماني و همگانيتوسعه وايجاد ز يرساخت هاي مربوط به ور -

 ارتقاء روستاهاي بودااللو، کوهساره، بيله درق، وکيل آباد، ثمرين، ابربکوه  و شيخ احمد به روستاهاي هدف گردشگري  -



 113 

 کالبدي-شگري به تفکيك نواحي همگن آمايشي و مناطر فضايي (:  راهبردهاي توسعه گرد3-8جدول )ادامه 


طقه
 نام من

ي 
ضاي

ف
- 

ي
کالبد

 

ي
نام ناحيه آمايش

 

 گردشگري

ل
 اردبي

ن و نير (
ل، نمي

ي اردبي
ن ها

 ) شهرستا

 ده 

سرعين (  -) نير   

 بازارچه هاي عرضه صنايع دستي ( توسعه گردشگري با تاکيد  بر طبيعت گردي و توريس  درماني )توسعه وا يجاد فضاهاي نمايشگاهي و -

 فرهنگي –توسعه گردشگري تاريخي  -

 توسعه و ايجاد زيرساختهاي مربوط به گردشگري سالمت )ايجاد دهکده ها و کمپينگ هاي سالمت( -

 توسعه وايجاد زيرساختهاي مربوط به ورزشهاي زمستاني )پيست هاي اسکي ( به منظور توسعه توريس  ورزشي -

 هلدينگ گردشگريتشکيل تعاوني هاي  -

 توسعه گردشگري سالمت و ايجاد دهکده هاي سالمت با کارکردآب درماني در سرعين -

 توسعه ورزشهاي زمستاني در ناحيه -

 توسعه زيرساختهاي گردشگري در شهرهاي سرعين و نير -

 لزوم استفاده از سرمايه هاي بخشي خصوصي در توسعه و بهسازي آبهاي گرم و معدني -

 ه صنعت توريس  براي جبران ضعف آسيب پذيري زيست محيطي و اجتماعي منطقه توسعه سازمان يافت -

 توسعه گردشگري در مناطر نمونه سرعين ) ويالدره، ويند کلخوران، گنزق، آلوارس، سرعين، طبيعت سبز پارس ( -

 يالنجيرتوسعه گردشگري در مناطر نمونه بوالغالر، برجلو ) سبالن (، سقزچي، قره شيران، يامچي، گلستان، ا -

 توسعه گردشگري در روستاهاي هدف گردشگري آلوارس، کنزق و کورعباسلو -

 ارتقاء روستاهاي قره شيران، هوادرق، ايرنجي، ورگه سران و ارجستان به روستاهاي هدف گردشگري -
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 کالبدي-(:  راهبردهاي توسعه گردشگري به تفکيك نواحي همگن آمايشي و مناطر فضايي 3-8جدول )ادامه 


نام
 

طقه
من

 

ي 
ضاي

ف
- 

ي
کالبد

 

ي
نام ناحيه آمايش

 

 گردشگري
خلخال

 

ي کوثر و خلخال (
ن ها

 )شهرستا

 يازده ) گيوي (

 گردنه الماس ، درياچه نئور و... (توسعه گردشگري با تاکيد بر طبيعت گردي با توسعه به جاذبه هاي طبيعي ناحيه )استقرار چشمه ازناو ، -

 بهره گيري از جاذبه هاي کشاورزي اين ناحيه با تاکيد بر باغداري )توسعه آگروتوريس  (  توسعه و ايجاد زيرساختهاي الزم جهت -

 توسعه گردشگري روستايي با توجه به جاذبه هاو چش  اندازهاي روستايي ناحيه  -

 هاي خدماتي ع رفاهي گردشگريتوسعه مجتمع -

 توسعه گردشگري اکوتوريس  بويژه در حاشيه درياچه نئور -

 رمايه هاي بخش خصوصي در توسعه و بهسازي آبهاي گرم و معدنياستفاده از س -

 توسعه گردشگري روستايي و طبيعت گردي با هدف حفظ و تثبيت جمعيت روستايي و کاهش مهاجرتهاي روستايي شهري -

 نصب تله  کابين در مناطر کوهستاني -

 يخلخال براي کاستن از انزواي جغرافياي -توسعه گردشگري و توسعه محور اسال  -

 ، چشمه ازناو و گردنه الماسامام زاده عبداله ،توسعه گردشگري در مناطر نمونه آبگرم گيوي، غاريخگان، داش حمام -

 ،ماچوالن و اندبيل برندق، کزج، خوجين هدف گردشگري توسعه گردشگري در روستاهاي -

 ارتقاء روستاهاي زرج آباد ، زاويه گرد، لرد و خمس به روستاهاي هدف گردشگري -

ازده ) خلخال (دو  

 در اين ناحيه توسعه گردشگري مذهبي با توجه به وجود آثار و ابنيه مذهبي )امامزاده ها ( -

 توسعه و ايجاد زيرساختهاي مربوط به ورزشهاي زمستاني )پيست هاي اسکي( به منظور توسعه توريس  ورزشي -

 سرمايه گذاري در بخش صنعت توريس  و گردشگري -

 به استعداد منطقه و وجود زيرساختهاي گردشگري زمينه اي براي رشد بخش خدمات در منطقه توسعه گردشگري با توجه -

 آموزش هدفمند روستاييان در زمينه هاي گردشگري و ايجاد فرصتهاي شغلي -

 توسعه گردشگري و زيرساخت هاي مربوطه با هدف ايجاد اشتغال -

 از لحاظ فرهنگي و اجتماعيبه مناطر خاص براي کاهش آسيب پذيري منطقه  گردشگرانهدايت  -
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3-7نقشه   
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 1راهبردهاي توسعه خدمات :4-2-2-1-3

 

 خدمات  يربنايي الف: 

ساماندهي گسترش مبادالت و ايجاد زيرساخت هاي مناسب در شاهر بيلاه ساوار در  -

ناحيه يك )مغان (

نتقال برق براي تامين انرژي به ويژه شبكه انتقال روستايي در نواحي دو توسعه شبكه ا -

)جعفرآباد ( و ناحيه چهار )دره رود (

توسعه مجتمع هاي خدماتي و رفاهي و بين راهي در ناحيه سه )خروسلو( -

توسعه مجتمع هاي خدماتي ا رفاهي ا گردشگري در نواحي شش )سابالن ( ، هشات  -

ازده )گيوي ()عنبران ا فندقلو ( ، ي

توسعه شبكه انرژي زمين گرمايي در ناحيه شش )سبالن ( -

توسعه خدمات پستي و مخابراتي در ناحيه يك ) مغان (، دو )جعفرآباد( -

مغان و خلخال(ايجاد و توسعه پايانه حمل و نقل كاال و بار ) -

رفاهي ) آب لوله كشي، گاز، تلفن و   ( در نواحي يك ،  –توسعه خدمات عمومي  -

تشكيل تعاوني هاي خدماتي، حمل و نقل ، بازرگاني و پشتيباني در نواحي يك -

توسعه زيرساخت ها و ايجاد كماينگ هاي آموزشي )نواحي هشت و ده( -

انجام مطالعات امكان سنجي توسعه شبكه استفاده از انرژي باد جهت توليد برق -

 

خدمات آمو شي ب: 

هااي كشااورزي باا هادف سب باا فعاليتايجاد سازمان آموزش فني ا حرفه اي متنا -

ارتقاء سطح آگاهي در نواحي يك )مغان ( دو )جعفرآباد (

توسعه آموزشي و پرورش در كليه ساطوح و خادمات زيرسااختي مرباوط باه آن در  -

نواحي دو )جعفرآباد ( و هفت )مشگين شهر ( ، در اين ناحيه توسعه در مناطق استقرار 

عشاير مدنظر است (

توسعه آموزش عالي با تخصاص هااي كشااورزي، صانعتي ، تكنولاوژي  امكان سنجي -

پيشرفته و گردشگري 

                                                 

بيل در فصل چهارم )سازمان فضاايي مطلاوب باراي راهبردهاي مربوط به راه و سيستم حمل و نقل استان ارد 1 

 توسعه استان( به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است 
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ايجاد و توسعه فعاليت هاي آموزشي و تحقيقاتي با هدف آماوزش نياروي متخصاص  -

مورد نياز براساس طرح آمايش آموزش عالي استان

ساخت و توسعه خوابگاههاي دانشجويي -

يت از مركز رشد واحدهاي فنآوريايجاد پارك علمي و فنآوري استان و حما -

ايجاد و توسعه مراكز آموزشي و تحقيقاتي جهت تربيت نيروي انساني متخصص مورد  -

نياز

 

: خدمات  رهنگي پ

توسعه خدمات فرهنگي و مجتمع هاي فرهنگي براي ساماندهي تحاوالت اجتمااعي ا  -

عفرآباد (هاي توسعه به ويژه در ناحيه دو )جفرهنگي جديد ناشي از اجراي طرح

ا ورزشي )سالن هاي ورزشاي ، هاي فرهنگي گسترش و سرمايه گذاري در زيرساخت -

ساه )خروسالو(، شاش هاي اوقات فراغت ( در نواحي ياك) مغاان( ، سينما و مجتمع

و دوازده )خلخال( )سبالن(، هفت)مشگين شهر(،  نه )اردبيل( ، يازده )گيوي(

 

 درماني –: خدمات بهداشتي ت

رساخت هاي بهداشتي درماني درنواحي دو، سه، ده و يازده )جعفرآباد،  خروسلو، توسعه زي 

نير، سرعين و گيوي(

( راهبردهاي توسعه بخش خدمات به تفكيك نواحي همگن فضاايي 3-9در جدول شماره )

 ارايه شده است 
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 کالبدي-(:  راهبردهاي توسعه خدمات به تفکيك نواحي همگن آمايشي و مناطر فضايي 3-9جدول )
 

 نام منطقه

ديکالب -فضايي   
ينام ناحيه آمايش  

 خدمات

درماني  -خدمات بهداشتي  خدمات فرهنگي خدمات آموزشي خدمات زير بنايي  

ن
 مغا

ي (
س آباد، بيله سوار و گرم

ي پار
ن ها

 ) شهرستا

 يك ) مغان (

ساماندهي گسترش مبادالت مرزي و ايجعاد  -

 رزيرساخت هاي مناسب در شهر بيله سوا

رفاهي ) آب لولعه  –توسعه خدمات عمومي  -

 کشي، گاز، تلفن و.. (

 ايجاد و توسعه پايانه حمل و نقل کاال و بار -

تشکيل تعاوني هاي خدماتي، حمعل و نقعل ،  -

 بازرگاني و پشتيباني

 

حرفه اي متناسب با فعاليت  –ايجادسازمان آموزش فني  -

 هاي کشا ورزي

صعي امکان سنجي توسععه آمعوزش ععالي بعا  تخص -

 کشاورزي

 راه اندازي و تجهيز مراکز آموزشي و علمي -

ايجاد و توسعه فعاليت هاي آموزشي و تحقيقاتي با هدف  -

آموزش نيروي متخصص مورد نيعاز براسعاس طعرح 

 آمايش آموزش عالي استان

 ساخت و توسعه خوابگاههاي دانشجويي -

گسترش و سرمايه گذاري در زيرساخت فرهنگي  -

سينما و مجتمع هاي  ورزشي ) سالن هاي ورزشي

 اوقات فراغت(

برتر بعراي پوشعش  -توسعه خدمات درماني -

 منطقه اي

 دو ) جعفرآباد (

 توسعه خدمات پستي و مخابراتي -

توسعه شبکه انتقال برق براي تامين انرژي بعه  -

 ويژه شبکه انتقال روستايي

رفاهي ) آب لولعه  –توسعه خدمات عمومي  -

 کشي، گاز، تلفن و.. (

حرفعه اي متناسعب بعا  –ان آموزش فني ايجاد سازم -

 فعاليت هاي کشاورزي 

توسعه آموزش و پرورش در کليعه سعطوح و خعدمات  -

 زيرساختي مربوط به آن

ايجاد و توسعه مراکز آموزشي و تحقيقاتي جهت تربيت  -

 نيروي انساني متخصص مورد نياز

توسعه خدمات فرهنگي و مجتمع هاي فرهنگي براي 

عي فرهنگي جديد ناشعي ساماندهي تحوالت اجتما

 از اجراي طرح هاي توسعه

 

 

درماني در  –توسعه زير سخت هاي بهداشتي  -

 شهرجعفرآباد

  گسترش خدمات بهداشتي، درماني -

 سه ) خروسلو (

توسعه مجتمع هاي خدماتي و رفاهي و بعين  -

 راهي 

رفاهي ) آب لولعه  –توسعه خدمات عمومي  -

 کشي، گاز، تلفن و.. (

اليت هاي آموزشي و تحقيقاتي با هدف ايجاد و توسعه فع -

آموزش نيروي متخصص مورد نيعاز براسعاس طعرح 

 آمايش آموزش عالي استان

 ساخت و توسعه خوابگاههاي دانشجويي -

گسترش و سرمايه گذاري در زيرساخت هاي فرهنگي  -

وزشي و )سالن هاي ورزشي ، سينما و مجتمعع هعاي 

 اوقات فراغت(

درماني در  –توسعه زير سخت هاي بهداشتي  -

 شهر تازه کند آنگوت

 چهار ) دره رود (
رفاهي ) آب لولعه  –توسعه خدمات عمومي  -

 کشي، گاز، تلفن و.. (

   

ن شهر
 مشگي

ن شهر (
ن مشگي

 ) شهرستا

 پنج ) صلوات (

رفاهي ) آب لولعه  –توسعه خدمات عمومي  -

 کشي، گاز، تلفن و.. (

انجام مطالعات امکان سنجي توسععه شعبکه  -

 *ه از انرژي باد جهت توليد برقاستفاد

 

   

 شش ) سبالن (

و توليعد   توسعه شبکه انرژي  زمين گرمعايي -

 برق

گسترش و سرمايه گذاري در زيرسعاختهاي فرهنگعي  

ورزشي )سالن هاي ورزشي، سينما و مجتمع هاي اوقات 

 فراغت(

 

ده شده است.(: مناطر مستعد توليد انرژي هاي نو نمايش دا 3 -9 در نقشه شماره )*
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 کالبدي-(:  راهبردهاي توسعه خدمات به تفکيك نواحي همگن آمايشي و مناطر فضايي 3-9جدول )ادامه 

 

منطقهنام   

يکالبد -فضايي   

نام ناحيه 

 آمايشي

 خدمات

درماني  -خدمات بهداشتي  خدمات فرهنگي خدمات آموزشي خدمات زير بنايي  

هفت ) مشگين  

 شهر (

ي مربوط به خدمات آموزشي توسعه زيرساخت ها -

 ورزشي –

انجام مطالعات امکان سنجي توسعه شبکه استفاده  -

 از انرژي باد جهت توليد برق

توسعه آموز ش و پرورش در کليه سطوح بعه  -

 ويژه درمناطر استقرار عشاير

توسعه آموزش عالي با تخصعص معديريت و  -

 برنامه ريزي گردشگري

حقيقاتي بعا ايجاد و توسعه فعاليت هاي آموزشي و ت -

هدف آموزش نيروي متخصص مورد نياز براسعاس 

 طرح آمايش آموزش عالي استان

 ساخت و توسعه خوابگاههاي دانشجويي -

گسترش وسرمايه گعذاري در زيرسعاخت هعاي 

سعينما و فرهنگي ورزشي )سالن هعاي ورزشي،

 مجتمع هاي اوقات فراغت (

توسعه خدمات درماني شعهري و شعبکه  -

 بهداشت روستايي 

ا
ل
ردبي

 

ن و نير (
ل، نمي

ي اردبي
ن ها

 ) شهرستا

 هشت

( فندقلو –) عنبران    

توسعه زيرساخت هاي مربوط به خدمات آموزشي  -

 ورزشي –

انجام مطالعات امکان سنجي توسعه شبکه استفاده  -

 از انرژي باد جهت توليد برق

 

   

 نه ) اردبيل (

توسعه زيرساخت هاي مربوط به خدمات آموزشي  -

 ورزشي –

ام مطالعات امکان سنجي توسعه شبکه استفاده انج -

 از انرژي باد جهت توليد برق

 

تخصعص بعا امکان سنجي توسعه آموزش ععالي،  -

 صنعتي و تکنولوژي پيشرفته 

ايجاد و توسعه فعاليت هاي آموزشي و تحقيقاتي بعا  -

هدف آموزش نيروي متخصص مورد نياز براسعاس 

 طرح آمايش آموزش عالي استان

 خوابگاههاي دانشجويي ساخت و توسعه -

ايجاد پارك علمي و فنآوري استان و حمايت از مرکز  -

 رشد واحدهاي فنآوري

 توسعه  خدمات فرهنگي ، شهري و روستايي  -

گسترش و سرمايه گذاري در زيرسعاخت هعاي  -

فرهنگي ورزشي )سالن هاي ورزشي ، سعينما و 

 مجتمع هاي اوقات فراغت(

شعش برتر بعراي پو –توسعه خدمات درماني  -

 استاني
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 کالبدي-(:  راهبردهاي توسعه خدمات به تفکيك نواحي همگن آمايشي و مناطر فضايي 3-9جدول )ادامه 

 

منطقهنام   

يکالبد -فضايي   

نام ناحيه 

 آمايشي

 خدمات

درماني  -خدمات بهداشتي  خدمات فرهنگي خدمات آموزشي خدمات زير بنايي  

 

 ده

سرعين (  -) نير    

بين راهي و رفعاهي مسعافران در  توسعه خدمات -

 شهر نير

خت هعا وا يجعاد کمپينعگ هعاي توسعه زيرسا  -

 ورزشي -آموزشي 

ايجاد و توسعه مراکز آموزشي و تحقيقعاتي جهعت  -

 تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز

درماني در  –توسعه زير سخت هاي بهداشتي  - 

 شهر نير

 خلخال

ن خلخال (
 ) شهرستا

 يازده ) گيوي (

رفاهي ) آب لوله کشي،  –عه خدمات عمومي توس -

 گاز، تلفن و.. (

 توسعه مجتمع هاي خدماتي و رفاهي و بين راهي  -

ايجاد خدمات بين راهي و اقامتگاه هعاي معتبعر  -

 خلخال –درجاده اسال  

انجام مطالعات امکان سنجي توسعه شبکه استفاده  -

 از انرژي باد جهت توليد برق

 

شي و تحقيقعاتي جهعت ايجاد و توسعه مراکز آموز -

 تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز

درماني در  –توسعه زير سخت هاي بهداشتي  - 

 شهر گيوي 

 دوازده ) خلخال (

 ايجاد و توسعه پايانه حمل و نقل کاال و بار  -

انجام مطالعات امکان سنجي توسعه شبکه استفاده  -

 از انرژي باد جهت توليد برق

-  

حرفه اي متناسب بعا  –ني ايجاد سازمان آموزش ف -

 فعاليت هاي کشاورزي 

 

 سرمايه گذاري در زيرساخت هاي فرهنگي شهري -

گسترش و سرمايه گذاري در زيرسعاخت هعاي  -

فرهنگي ورزشي )سالن هاي ورزشي ، سعينما و 

 مجتمع هاي اوقات فراغت(

 توسعه خدمات درماني خلخال -
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دارای ظرفیت مناطق:3-9نقشه   

انرژی های نو توسعه  برای  

دارای ظرفیت مناطق:3-9نقشه   

انرژی های نو توسعه  برای  
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 راهبردهاي توسعه فضايي :5-2-2-1-3

نامه جامع شهرهاي پارس آباد ، بيله سوار و اصالندوز و شهرهاي جدياد تهيه سند بر -

 در ناحيه يك 

گيري شهرهاي جديد با توجاه باه نقاش بيني شكلاي و پيشتهيه برنامه جامع ناحيه -

 روستاهاي مكان مركزي و قابليت عملكردي آنها براي ايفاي نقش روستا ا شهرك

 ورزيتوسعه شهر اصالندوز با محوريت شهر كشا -

 توسعه شهر جعفرآباد و شكل گيري يك كشت شهر بزرگ در شمال استان  -

توسعه عملكردي ا كاركردي روستاهاي مكان مركزي و فراهم ساازي شارايط باراي  -

 ارتقاء نقش اين روستاها به عنوان روستا شهرك هاي خدماتي ا كشاورزي 

فرآبااد باه محدودسازي توسعه كالبدي شهر گرمي و جابجايي جمعيت باه سامت جع -

 دليل فقدان فضاي توسعه 

بازنگري در طرح توسعه شهر تازه كند آنگوت براي سرريز جمعيت گرمي و خادمات  -

 رساني به توسعه شبكه عمارت 

توسعه عملكردي ا كاركردي شهر گرمي به عنوان يك شهر مياني در ارايه خدمات به  -

 هاي پيراموني سكونتگاه

اي مكان مركزي و فراهم ساازي شارايط باراي توسعه عملكردي ا كاركردي روستاه -

 ارتقاء نقش اين روستاها به عنوان روستا شهرك هاي خدماتي ا كشاورزي 

 هاي عشايري به ويژه در ناحيه سبالن ايجاد استقرارگاه -

 هاي توسعه شهري و گردشگري توسعه شهر الهرود با توجه به برنامه -

ع هااي عشاايري جهات سااماندهي تخصيص بخشي از اراضي نوآباد به ايجاد مجتما -

 عشاير

توسعه عملكردي ا كاركردي شهر مشگين شهر و ارتقااء نقاش آن در شارق اساتان  -

 براي توسعه شهرگرايي و تمركز زدايي از شهر اردبيل 

روياه و ناامتوازن آن و محدودسازي توسعه كالبدي شهر اردبيل با توجه باه رشاد بي -

 اي شكل گيري مناطق حاشيه

اي كوچااك و متوسااط كنااوني و ارتقاااء نقااش آنهااا در عملكردهااا و توسااعه شااهره -

 كاركردهاي منطقه اي 

 محدودسازي توسعه كالبدي شهر سرعين با توجه به رشد بي رويه و نامتوازن آن  -

 ساماندهي فعاليت ها در شهر خلخال و فضاهاي پيراموني آن -



 111 

اساتان باراي توسعه عملكردي ا كاركردي شهر خلخال و ارتقاء نقش آن در جناوب  -

 توسعه شهرگرايي و تمركززدايي از شهر اردبيل 

توسعه زير ساختهاي روستايي و ايجاد انگيزه در روستاييان بمنظور كاهش مهاجرتهاي  -

 شهري و جلوگيري از رشد نامتوازن شهري و گسترش حاشيه نشيني  -روستا 

ن فضاايي اراياه ( راهبردهاي توسعه فضايي به تفكيك نواحي همگ3-11در جدول شماره )

 شده است 
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 کالبدي-همگن آمايشي و مناطر فضايي راهبردهاي توسعه فضايي به تفکيك نواحي (: 3-11جدول )
 

 نام منطقه

کالبدي -فضايي   
 توسعه فضايي نام ناحبه آمايشي

ن
 مغا

ي (
س آباد، بيله سوار و گرم

ي پار
ن ها

 ) شهرستا

 يك ) مغان (

 رس آباد، بيله سوار و اصالندوز  تهيه سند برنامه جامع شهرهاي پا -

 شهري )تازه کند قدي ( –ي نقش روستا تهيه برنامه جامع ناحيه اي و پيش بيني شکل گيري شهر هاي جديد با توجه به نقش روستاهاي مکان مرکزي و قابليت عملکردي آنها براي ايفا -

 توسعه شهر اصالندوز در محور شهر کشاورزي -

 شهري –منظور متوقف ساختن مهاجرتهاي روستايي توسعه متوازن در منطقه به  -

 توسعه عمودي در شهر به منظور جلوگيري از تخريب اراضي کشاورزي -

 شهري  به شهرك هاي صنعتي –هدايت عشاير و مهاجرتهاي روستا  -

 از رشد نامتوازن شهري و گسترش حاشيه نشيني  شهري و جلوگيري -توسعه زير ساختهاي روستايي و ايجاد انگيزه در روستاييان بمنظور کاهش مهاجرتهاي روستا  -

 

 دو ) جعفرآباد (

 توسعه شهر جعفرآباد و شکل گيري  يك کشت شهر بزرگ در ناحيه  شمال استان -

 ي)روستاي انجيرلو(کشاورز –کارکردي روستاهاي مکان مرکزي و فراه  سازي شرايط براي ارتقاء نقش اين روستاها بعنوان روستا شهرهاي خدماتي  –توسعه عملکردي  -

 کنترل توسعه کالبديشهرنشيني در شهرهاي  فاقد طرحهاي جامع و تفصيلي -

 يجاد مراکز خدمات رساني و کانون هاي اقتصادي متمرکزا -

 سه ) خروسلو (

 به دليل فقدان فضاي توسعه (محدود سازي توسعه کالبدي شهر گرمي و جابجايي جمعيت به سمت جعفرآباد ) -

 ح توسعه تازه کندانگوت براي سرريز جمعيت گرمي و خدمات رساني با توجه به توسعه شبکه عمارتبازنگري در طر -

 کارکردي شهرگرمي به عنوان يك شهر مياني در ارايه خدمات به سکونتگاههاي پيراموني –توسعه عملکردي  -

 کشاورزي )انجيرلو، زهرا، قره آغاج( –ش اين روستاها بعنوان روستا شهرهاي خدماتي کارکردي روستاهاي مکان مرکزي و فراه  سازي شرايط براي ارتقاء نق –توسعه عملکردي  -

 مکان گزيني مناسب براي گسترش شهر گرمي به منظور ايفاي نقش کارکردي -

 هدايت گسترش شهر گرمي به سمت سد گيالرلو -

 مکان گزيني مناسب جهت توسعه شهرها و مناطر مسکوني به منظور رفع مسئله لغزش -

ار ) دره رود (چه  

 کشاورزي –کارکردي روستاهاي مکان مرکزي و فراه  سازي شرايط براي ارتقاء نقش اين روستاها بعنوان روستا شهرهاي خدماتي  –توسعه عملکردي  -

 اسکان عشاير و ايجاد زمينه الزم در تجميع خدمات رساني و جلوگيري از پراکندگي اوبه ها و روستاها  -

 مرکز جمعيت در حاشيه دره روداستقرار کانون هاي مت -

 جلوگيري از استقرار کانون هاي جمعيتي و صنعتي در مکان هاي پرحادثه -
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 کالبدي-همگن آمايشي و مناطر فضايي راهبردهاي توسعه فضايي به تفکيك نواحي (: 3-11جدول )ادامه 
 

 نام منطقه

کالبدي -فضايي   
 توسعه فضايي نام ناحبه آمايشي

ن شهر
) شهر مشگي

ن شهر (
ن مشگي

ستا
 

 پنج ) صلوات (

 توسعه شهر رضي با رعايت اصول شهرسازي و سامان دادن روستاها -

 ارتقاء شهر رضي به عنوان کانون توسعه منطقه و خدمات رساني بهتر -

 پيشگيري از توسعه روستاهاي کوچك و پراکنده -

 شش ) سبالن (

 ايجاد استقرار گاه هاي عشايري -

 توسعه گردشگريجذب سرمايه گذاري براي  -

 آموزش جامعه محلي در زمينه گردشگري با هدف ايجاد فرصتهاي شغلي متناسب با قابليت هاي منطقه -

 

 هفت ) مشگين شهر (

 توسعه شهر الهرود با توجه به برنامه هاي توسعه شهري و گردشگري -

 تخصيص بخشي از اراضي نوآباد به ايجاد مجتمع هاي عشايري جهت ساماندهي عشاير -

 کارکردي شهرمشگين شهر و ارتقاء نقش آن در شرق استان  –سعه عملکردي تو -

 )فخرآباد، قصابه( کشاورزي –کارکردي روستاهاي مکان مرکزي و فراه  سازي شرايط براي ارتقاء نقش اين روستاها بعنوان روستا شهرکهاي خدماتي  –توسعه عملکردي  -

 ترانزيت کاال و توسعه اقتصادي و اجتماعي منطقهقرار گرفتن شهر در مسير ارتباطي زمينه اي براي  -

 ارتقاء نقش و جايگاه شهر مشگين در منطقه و سلسله مراتب سکونتگاهي -

 توسعه مشگين شهر به عنوان شهر تاريخي و توريستي استان با کاهش بزرگ سري اردبيل -

 اسکان عشاير در حاشيه قره سو -

 ه خدمات متمرکز ساماندهي روستاهاي پراکنده کوهستاني براي ارائ -

ل
 اردبي

ل، 
ي اردبي

ن ها
) شهرستا

ن و نير (
 نمي

فندقلو ( –هشت ) عنبران   
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 کالبدي-همگن آمايشي و مناطر فضايي راهبردهاي توسعه فضايي به تفکيك نواحي (: 3-11جدول )ادامه 
 

 نام منطقه

کالبدي -فضايي   
 توسعه فضايي نام ناحبه آمايشي

 

 نه ) اردبيل (

 ي توسعه  کالبدي شهر اردبيل با توجه به رشد بي رويه و نامتوازن آن و شکل گيري مناطر حاشيه ايمحدودساز -

 تهيه برنامه جامع ناحيه اي و پيش بيني شکل گيري شهرهاي جديد -

 حور(کشاورزي)ثمرين، دولت آباد،  ننه کران، –اي خدماتي کارکردي روستاهاي مکان مرکزي و فراه  سازي شرايط براي ارتقاء نقش اين روستاها بعنوان روستا شهره –توسعه عملکردي  -

 امونيتقويت و توسعه و نقش دهي به مراکز پرجمعيت روستايي براساس استعدادها و متناسب با ظرفيت هاي موجود جهت جذب جمعيت و ارائه خدمات پير -

 گسترش شهر در اراضي غيرزراعي -

 شهري با هدف کاهش بزرگ سري شهر اردبيل –اي جامعه روستايي و تثبيت جمعيت و کاهش مهاجرت هاي روستا توسعه زيرساخت هاي روستايي و ايجاد جذابيت بر -

 الگوي رشد عمودي شهر و جلوگيري از رشد افقي شهر -

 رشد جلوگيري از  -

 و غير اصولي شهر اردبيل نامتوازن -

 جلوگيري از تمرکز مراکز خدماتي و زيرساختي درشهر اردبيل -

سرعين (  -ده ) نير   

 محدود سازي توسعه کالبدي شهرسرعين با توجه به رشد بي رويه و نامتوازن آن -

 گسترش شهر سرعين براساس اصول شهرسازي و جلوگيري از رشد نامتوازن آن -

 مقاوم سازي مساکن شهري و روستايي و مقابله با زلزله -

 خلخال

ي 
ن ها

) شهرستا

 کوثر و خلخال (

 يازده ) گيوي (
 روستايي در مکان هاي مناسب براي تمرکز روستاهاي پراکندهايجاد مراکز  -

 اسکان و هدايت جمعيت در مناطر مستعد -

 دوازده ) خلخال (
 ساماندهي فعاليت ها در شهر خلخال و فضاهاي پيراموني آن)لبه ها و مبادي ورودي( -

 کارکردي شهر خلخال و ارتقاء نقش آن در جنوب استان   –توسعه عملکردي  -
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 راهبردهاي توسعه مديريت زيست محيطي :6-2-2-1-3

توسعه سيستم هاي فاضالب شهري و مديريت فاضالب روستايي و مديريت مواد زائد جامد شهري  -

 و روستايي

بازنگري و كاهش مصرف كودهاي شيميايي و ساموم دفاع آفاات كشااورزي و اساتفاده از مباارزه  -

 بيولوژيكي و كودهاي آلي

 انه ارسبرنامه مديريت پايش رودخ -

 احياء زيستگاه هاي گونه هاي در خطر انقرار سياه خروس، قرقاول و    -

 احياء نسل آهوي مغان و احداث پاسگاه محيط باني -

 بستر سازي جهت حضور پرندگان مهاجر حمايت شده بين المللي -

 برنامه پايش واحدهاي بزرگ صنعتي از جمله شركت كشت و صنعت مغان و شهرك هاي صنعتي -

 كه آبياري و زهكشي با حفظ مالحظات زيست محيطيتوسعه شب -

 حفاظت از اراضي مرتعي و زيستگاههاي حيات وحش -

 اعمال مديريت پسماند و فاضالب هاي شهري و روستايي -

 برنامه پايش واحدهاي صنعتي و خدماتي -

 حفظ و احياء زيستگاههاي حيات وحش -

 برنامه بررسي اثرات كشت ديم بر محيط زيست منطقه -

 ت محيطي بهره برداري از معادن منطقهپايش زيس -

 اجراي برنامه مديريت زيست محيطي رودخانه دره رود تهيه و -

 حفظ و احياء زيستگاههاي حيات وحش و اكوسيستم رودخانه -

 ارتقاء سطح مديريتي منطقه شكار ممنو  گندمين به منطقه حفاظت شده در قالب مناطق چهارگانه -

 وحش و ايجاد پاسگاههاي محيط باني و بازسازي زيستگاههاي حياتاحياء -

 سازي كوهستان سبالن برنامه پايش و سالم -

 تهيه طرح مديريت اثر طبيعي ملي سبالن -

 برنامه بررسي اثرات برداشت و بهره برداري آبهاي معدني بر محيط زيست منطقه -

 حفظ و احياء زيستگاههاي حيات وحش منطقه و ايجاد پاسگاههاي محيط باني -

 ت منطقه شيروان دره سيبرنامه مديري -

تهيه طرح جامع اثرات كود و سم بر باغات مشگين شهر و استفاده از مبارزات بيولوژيكي و كودهاي  -

 آلي

 توسعه سيستم هاي فاضالب شهري و روستايي و مديريت مواد زائد جامد -

 برنامه پايش رودخانه هاي مشگين شهر -

 از معادن بر محيط زيستبررسي اثرات توسعه واحدهاي صنعتي و بهره برداري  -

 زيستگاههاي حيات وحش و حاتم مشي سهاحياء -
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 تدوين برنامه مديريت زيست محيطي منطقه تفريحي فندقلو -

احياء و بازسازي زيستگاههاي حيات وحش و رهاسازي گونه هاي سازگار  جانوران وحشي از جملاه  -

 مرال و شوكا درمنطقه

 فندقلوبررسي اثرات توسعه گردشگري بر محيط زيست  -

 تدوين برنامه مديريت زيست محيطي شهر اردبيل -

 پايش و ساماندهي منابع آالينده استان -

 تجهيز آزمايشگاه زيست محيطي -

 تجهيز موزه تاريخ طبيعي و حيات وحش -

تهيه طرح جامع اثرات كود و سم بر محيط زيست و تغيير آن به استفاده از مباارزات بيولاوژيكي و  -

 استفاده از كودهاي آلي

 دوين برنامه مديريت زيست محيطي شهر سرعينت -

 فاضالب هاي شهري و روستايي تدوين برنامه كنترل پسماند و -

 معدني سرعين و برنامه پايش آبهاي گرم -

 احداث موزه تاريخ طبيعي و حيات وحش سرعين -

 برنامه مديريت زيست محيطي شهرستان گيوي)كوثر( -

 احياء و بازسازي زيستگاههاي حيات وحش -

 و پايش اثرات زيست محيطي سد كوثربررسي  -

 تهيه طرح جامع اثرات كود و سم بر باغات و مزار  كشاورزي -

 استقرار مراكز حفاظت از وحوش منطقه -

 تدوين برنامه مديريت منطقه حفاظت شده آق دات -

 تدوين برنامه مديريت اثر طبيعي غار يخگان -

 ييتهيه طرح جامع مديريت پسماند و فاضالب هاي شهري و روستا -

 حفظ و احيا ء زيستگاههاي حيات وحش از جمله جنگلهاي ارس منطقه -

 برنامه پايش رودخانه قزل اوزن -

( به تفكيك نواحي همگن فضايي ارايه شاده 3-11راهبردهاي ارايه شده در اين بخش در جدول شماره )

مديريت زيسات نيز نواحي متاثر از راهبردهاي توسعه (  3-11و )  ( 3-11شماره ) هاي است  در نقشه

 محيطي نمايش داده شده اند 
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 کالبدي-آمايشي و مناطر فضايي همگن راهبردهاي توسعه مديريت زيست محيطي به تفکيك نواحي  (: 3-11جدول )

 نام منطقه

 کالبدي -فضايي 

 مديريت زيست محيطي نام ناحيه) آمايشي (
ن
مغا

 

ي (
س آباد، بيله سوار و گرم

ي پار
ن ها

) شهرستا
 ن(يك )مغا 

 توسعه سيست  هاي فاضالب شهري و مديريت فاضالب روستايي و مديريت مواد زائد جامد شهري و روستايي -

 بازنگري و کاهش مصرف کودهاي شيميايي و سموم دفع آفات کشاورزي و استفاده از مبارزه بيولوژيکي و کودهاي آلي -

 مديريت پايش رودخانه ارس -

 قراض سياه خروس، قرقاول و...احياء زيستگاه هاي گونه هاي در خطر ان -

 احياء نسل آهوي مغان  -

 بستر سازي جهت حضور پرندگان مهاجر حمايت شده بين المللي -

 پايش واحدهاي بزرگ صنعتي از جمله شرکت کشت و صنعت مغان و شهرك هاي صنعتي -

 نتعامل و همکاري با کشورهاي همجوار در خصوص جلوگيري از آلودگي رودخانه ارس و صيانت از آ -

 جلوگيري از ورود فاضالب هاي شهري به رودخانه ارس -

 مديريت زيست محيطي رودخانه ارس -

 کاهش استفاده از کودهاي شيميايي و سموم کشاورزي -

 استفاده از انرژيهاي پاك ) بيوگاز و انرژي خورشيدي (  -

 دو )جعفرآباد(

 توسعه شبکه آبياري و زهکشي با حفظ مالحظات زيست محيطي -

 اضي مرتعي و زيستگاههاي حيات وحشحفاظت از ار -

 اعمال مديريت پسماند و فاضالب هاي شهري و روستايي -

 پايش واحدهاي صنعتي و خدماتي -

 ايجاد نيروگاه هاي فتوسل ) خورشيدي ( در منطقه با توجه به باال بودن تعداد روزهاي آفتابي در طول سال  -

 تدوين برنامه مديريت منطقه حفاظت شده مغان  -

 وسلو(سه )خر

 حفظ و احياء زيستگاههاي حيات وحش -

 بررسي اثرات کشت دي  بر محيط زيست منطقه -

 پايش زيست محيطي بهره برداري از معادن منطقه -

 استقرار توربينهاي بادي براي توليد انرژي درمناطر مرتفع -



 112 

 کالبدي-طر فضايي همگن آمايشي و منا(:  راهبردهاي توسعه مديريت زيست محيطي به تفکيك نواحي 3-11جدول )

 نام منطقه

 کالبدي -فضايي 

 مديريت زيست محيطي نام ناحيه) آمايشي (

 دره رود(چهار) 
 تهيه واجراي برنامه مديريت زيست محيطي رودخانه دره رود -

 حفظ و احياء زيستگاههاي حيات وحش و اکوسيست  رودخانه -

ن شهر
مشگي

 

ن شهر (
ن مشگي

) شهرستا
 

 پنج )صلوات(

 مديريتي منطقه شکار ممنوع گندمين به منطقه حفاظت شده در قالب مناطر چهارگانه ارتقاء سطح -

 و بازسازي زيستگاههاي حيات وحش احياء -

 رونتدوين برنامه مديريت منطقه حفاظت شده  کز -

 شش )سبالن(

 سازي کوهستان سبالن پايش و سال  -

 تهيه طرح مديريت اثر طبيعي ملي سبالن -

 داشت و بهره برداري آبهاي معدني بر محيط زيست منطقهبرنامه بررسي اثرات بر -

 حفظ و احياء زيستگاههاي حيات وحش منطقه  -

 برنامه مديريت منطقه شيروان دره سي -

 سرمايه گذاري در زمينه بهره برداري از انرژي زمين گرمايش و چشمه هاي آب گرم -

 ي در جريان توسعهاستفاده از کارکردهاي ديگر سبالن جهت رفع آسيب پذيري زيست محيط -

 اعمال مديريت پايدار علمي در منطقه جهت جبران ضعف آسيب پذيري اکولوژيك -

 راهبرد توسعه پايدار جهت کاهش زيان وضعيت محيطي و آسيب پذيري منطقه -

 هفت

 )مشگين شهر(

 آليتهيه طرح جامع اثرات کود و س  بر باغات مشگين شهر و استفاده از مبارزات بيولوژيکي و کودهاي  -

 توسعه سيست  هاي فاضالب شهري و روستايي و مديريت مواد زائد جامد -

 پايش رودخانه هاي مشگين شهر -

 بررسي اثرات توسعه واحدهاي صنعتي و بهره برداري از معادن بر محيط زيست -

 زيستگاههاي حيات وحش و حات  مشي سهاحياء -

 ي سرمايه گذاري در اين زمينهتوسعه استفاده از انرژي زمين گرمايي و فراه  نمودن فرصتها -

 کاهش آسيب پذيري محيطي با اجراي صحيح برنامه هاي توسعه -

ل
اردبي

 

ي 
ن هاي

) شهرستا

ل، بيله سوار و 
اردبي

ي (
گرم

 

 هشت

 فندقلو( -)عنبران

 تدوين برنامه مديريت زيست محيطي منطقه تفريحي فندقلو -

 ي سازگار  جانوران وحشي از جمله مرال و شوکا درمنطقهاحياء و بازسازي زيستگاههاي حيات وحش و رهاسازي گونه ها -

 بررسي اثرات توسعه گردشگري بر محيط زيست فندقلو -

 توسعه بيولوژيك منطقه براي جلوگيري از آسيب پذيري اکولوژيك در فرآيند توسعه -

 حفظ ارزش اکولوژيك جنگل فندقلو با کاشت نهالهاي جديد و حفاظت هاي ويژه -
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 کالبدي-همگن آمايشي و مناطر فضايي (:  راهبردهاي توسعه مديريت زيست محيطي به تفکيك نواحي 3-11جدول )ادامه 

 نام منطقه

 کالبدي -فضايي 

 مديريت زيست محيطي نام ناحيه) آمايشي (
ل
اردبي

 

ي (
ل، بيله سوار و گرم

ي اردبي
ن هاي

) شهرستا
 

 (نه )اردبيل

 تدوين برنامه مديريت زيست محيطي شهر اردبيل -

 يش و ساماندهي منابع آالينده پا -

 تجهيز آزمايشگاه زيست محيطي -

 تجهيز موزه تاريخ طبيعي و حيات وحش -

 تهيه طرح جامع اثرات کود و س  بر محيط زيست و تغيير آن به استفاده از مبارزات بيولوژيکي و استفاده از کودهاي آلي -

 در مسير کريدور باد ) ارتفاعات بزغوش به طرف کليان، صائين، نير، کورائي ، هير، حيران ( توليد برق احداث و ايجاد نيروگاه هاي بادي جهت استفاده از انرژي پاك و -

 ساماندهي فاضالب شهري با استفاده از خدمات موجود -

 جايگزيني روشهاي بيولوژيکي بجاي استفاده از سموم دفع آفات نباتي به منظور حفاظت کيفي منابع آب -

 ي در محصوالت و خاکهاي منطقه به منظور جلوگيري از آلودگي درجوانب مختلف با ايجاد مراکز پايش کنترل مواد شيميايي مصرف -

 ايجاد شهرك هاي مسکوني و صنعتي در نواحي همسايه جهت جلوگيري از گسترش ناموزون شهر اردبيل و تهديد اراضي کشاورزي -

 کنترل توسعه صنايع آلوده کننده زيست محيطي -

  سب دفن زباله به منظور جلوگيري از آلودگي منابع آب زيرزميني از طرير اداره کل حفاظت محيط زيست و اداره بهداشت و شرکت آب منطقه اي تعيين محل هاي منا -

 تدوين برنامه مديريت زيست محيطي محدوده سوسن چلچراغ -

 سرعين( -ده)نير

 تدوين برنامه مديريت زيست محيطي شهر سرعين -

 ماند وفاضالب هاي شهري و روستاييتدوين برنامه کنترل پس -

 پايش آبهاي گرم معدني سرعين -

 احداث موزه تاريخ طبيعي و حيات وحش سرعين -

 تشکيل تعاوني هاي زيست محيطي -

 کنترل تغيير کاربري اراضي غيراصولي -

 احداث شبکه فاضالب و تصفيه خانه نير و روستاهاي باالدست سد يامچي به منظور جلوگيري از آلودگي آب سد -

 يکنترل و محدوديت استفاده از سموم شيميايي و جايگزيني آن با روشهاي بيولوژيك در جهت کاهش اثرات منفي آب بر منابع آب سطحي و زيرزمين -
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 کالبدي-همگن آمايشي و مناطر فضايي (:  راهبردهاي توسعه مديريت زيست محيطي به تفکيك نواحي 3-11جدول )ادامه 

 نام منطقه

 يکالبد -فضايي 

 مديريت زيست محيطي نام ناحيه) آمايشي (
خلخال

 

ي کوثر و خلخال (
ن ها

) شهرستا
 

 يازده )گيوي(

 برنامه مديريت زيست محيطي شهرستان گيوي)کوثر( -

 احياء و بازسازي زيستگاههاي حيات وحش -

 بررسي و پايش اثرات زيست محيطي سد کوثر -

 ورزيتهيه طرح جامع اثرات کود و س  بر باغات و مزارع کشا -

 استقرار مراکز حفاظت از وحوش منطقه  -

 منع قانوني براي جلوگيري از تخريب اراضي به ويژه زمين هاي پرخطر -

 تدوين برنامه مديريت منطقه شکار ممنوع مشکول -

 تدوين برنامه مديريت زيست محيطي منطقه حفاظت شده آق داغ  -

 دوازده )خلخال(

 برنامه مديريت منطقه حفاظت شده آق داغ -

 وين برنامه مديريت اثر طبيعي غار يخگانتد -

 تهيه طرح جامع مديريت پسماند و فاضالب هاي شهري و روستايي -

 حفظ و احيا ء زيستگاههاي حيات وحش از جمله جنگلهاي ارس منطقه -

 برنامه پايش رودخانه قزل اوزن -
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: مناطر حفاظت شده 3-11نقشه   
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 انجام مطالعات راهبردي:7-2-2-1-3

ي ، براي انكشاف ظرفيت هاي كمتر شناخته شده پديده ها و فراينادهاي مطالعات راهبرد 

 بالقوه در سطح مناطق صورت مي گيرد 

هدف از انجام اين مطالعات ، بررسي امكان پذيري و تعيين ظرفيت نهايي، ارزش اقتصادي  

اي و اجتماعي و ارزيابي مالي و اقتصادي بهره برداري و همچنين ارزيابي زيست محيطاي طرحها

 مرتبط، خواهد بود 

گياري انجاام پاي با توجه به ماهيت راهبردي و بين بخشي ايان مطالعاات ، سااماندهي و 

مطالعات بعهده دبيرخانه آماايش اساتان در معاونات برناماه ريازي اساتانداري باا همااهنگي 

 دستگاههاي اجرايي ذيربط درسطح ملي و استان خواهد بود 

 به تفكيك مناطق همگن فضايي به شرح زير است: محورهاي اصلي مطالعات راهبردي 

 
 و توسعه ميادين نفت، شامل : اكتشافمطالعات  -1

لرزه نگااري، تعياين دامناه و ظرفيات ارزياابي اقتصاادي و ارزياابي  -

 اقتصادي و ارزيابي زيست محيطي

 ناحيه يك و دو   

 )ناحيه مغان و جعفرآباد(

 شامل: -اي توليد برقمطالعات بهره برداري از انرژي باد بر -2

تدقيق پهنه هاي جغرافيايي ، تعيين ظرفيت نهايي، ارزيابي اقتصادي و  -

 ارزيابي زيست محيطي

ناحيه نه، ياازده و دوازده  

 )اردبيل، گيوي و خلخال(

مطالعات امكان سنجي توساعه پتروشايمي و صانايع پاايين دساتي آن  -3

 شامل :

ادي و ارزياابي زيسات امكان پذيري، ظرفيات نهاايي ارزياابي اقتصا -

 محيطي 

در قالااااب  -9ناحيااااه  

 شهركهاي صنعتي 

مطالعات امكان سنجي انتقاال بخشاي از آب سرشااخه قازل اوزن باه  -4

 دشت اردبيل شامل :

امكان پذيري ، ظرفيت نهاايي ارزياابي اقتصاادي، ارزياابي اجتمااعي،  -

 ارزيابي زيست محيطي )درحوضه دهنده و گيرنده(

 9ناحيه  

لعات بررسي خطرات اجتماعي شكست ساد و پهناه بنادي اثارات مطا -5

 احتمالي

 9ناحيه  

فرهنگي و سياسي گساترش حاشايه  -مطالعات بررسي اثرات اجتماعي -6

 نشيني شهري 

 9و ناحيه  1ناحيه  

توساعه  –مطالعات توجيه فني ، اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي  -7

 در استان اردبيل Hi-techد مركز صنايع با تكنولوژي پيشرفته )يا ايجا

 در سطح استان 

 درسطح استان  مطالعات جامع و تفصيلي گردشگري در استان اردبيل  -8
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 : سازمان فضايي مطلوب براي توسعه استان4
 

 

 

 

 

كالبدي است   در راه اساتقرار ياك  –سازمان فضايي حاصل و برآيند ساختارهاي فضايي  

ار هاي موجود تنگناها و قابليت هايي را عرضاه ماي دارناد  آنچاه سازمان فضايي مطلوب، ساخت

مسلم است چشم انداز آتي سازمان فضايي در راستاي از بين بردن و يا به حداقل رسااندن اثار 

 تنگناها و استفاده هرچه بيشتر و بهتر از قابليتها شكل خواهد گرفت 

دبيل چند پارامتر عمده نقاش در وضعيت موجود و در نظم پذيري سكونتگاههاي استان ار 

تعيين كننده اي داشته اند  بي شك در انتظام سكونتگاهها در آينده، نمي توان نقش اين پارامترها 

الگوي آتي استقرار سكونتگاهها در اساتان را ناديده انگاشت  از جمله مهمترين پارامترهاي موثر ،

 اردبيل خواهد بود 

مشاخص گردياد كاه در آيناده برميازان تمركاز  در بررسي روند آتاي الگاوي اساتقرار 

سكونتگاهها افزوده شده و از پراكندگي نامطلوب آنها كاسته خواهد شد  از طارف ديگار تمركاز 

سكونتگاهها در نقاط و بسترهايي شكل مي گيرد كه از لحاظ ارتباطات و توانهاي اقتصادي داراي 

ها و كانونهايي خواهاد شاد كاه در  قابليت هايي هستند چنين روندي موجب رشد و تشكيل لكه

 فضاي استان وجود دارند 

شابكه  يهاايياز سوي ديگر يك شبكه نسبتاً مناسب ارتباطي و تقويات و اصاالح نارساا 

ها خواهد گرديد  اين پيوندها با توجه باه موجود باعث پيوند هر چه قويتر و منسجم تر سكونتگاه

ايجاد  خواهد نمود فعاليت هاي موجود را نيز توسعه فعاليت هاي جديدي در استان  اينكه زمينه

 بخشيده و از استواري و ثبات بيشتري برخوردار خواهند گرديد 

تراكم سكونتگاهها در نقاطي چون مركز استان و شمال استان موجب مي شود تا ارتباطات  

 موجود بين سكونتگاهها تا سرحد امكان تقويت گردد 

سكونتگاهاي كوچك، رشد ساكونتگاههاي متوساط و همچناين در اين راستا كاهش تعداد  

اي برخوردار است  اين رويه باعث مي شود تا نقاط پراكنده رشد كانونهاي مركزي از اهميت ويژه

كه داراي ارتباط ضعيف و ناقص هستند، حذف و يا از يك ارتباط منطقاي و مناساب برخاوردار 

مركزي مناسب در اصاالح سااختارهاي فضاايي گردند  ضمن آنكه تقويت و انتخاب كانون هاي 
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حايز اهميت خاص خود مي باشد كه در نهايت منجر به شكل گيري و نظم بخشي باه جرياناات 

 موجود ميان سكونتگاهها خواهد گرديد 

 

 : راهبردهاي توسعه نظام سکونتگاهي1-4

 

زايش تمركز زدايي از شهر اردبيل از طريق مهار رشد جمعيتي و هدايت بخشاي از افا -

جمعيت به شهرهاي پيرامون ) از جمله  نمين( 

رفع نابساماني و آشفتگي از سيماي مناطق حاشيه اي شهرهايي نظير اردبيال و پاارس  -

اقتصادي  -آباد، برمبناي راهكارهاي شهرسازي و اجتماعي

بيلاه ساوار، كاهش بزرگ سري شهر اردبيل در استان با تقويت شهرهاي پاارس آباد، -

گرمي و خلخال و افزايش جمعيت آنها به عنوان مراكز رشد ناحيه ايمشگين شهر، 

تقويت و تجهيز شهرهاي مياني و كوچك -

محلي مناطق روستايي به منظور سازماندهي نظام  –بهره گيري از قابليت هاي محيطي  -

خدمات رساني چند سطحي شامل )منظومه، مجموعه، مراكز روستايي (

متراكم روستايي با ايجااد مراكاز رشاد روساتايي و  ساماندهي و توسعه محدوده هاي -

شهرها براي بهره برداري مناسب از فضا و حفاظت محيط و خادمات رسااني  -روستا

مطلوب به روستاها

شهرها و شهرهاي كوچك با ايجاد صنايع مرتبط با بخش هاي  -تجهيز و تقويت روستا -

خادماتي در  -ولياديكشاورزي و داماداري باه منظاور پشاتيباني از فعاليات هااي ت

روستاهاي پيرامون

توسعه فعاليتهاي مربوط به خدمات رساني سيار و در صورت امكان با بهره گياري از  -

هاي اطالعاتي جهت ارتقاء سطح خدمات رساني و كاهش هزينه در رابطه باا آوريفن

تعداد بسيار زياد روستاهاي كم جمعيت

ت هاي اقتصادي جهات افازايش مناابع اسكان اختياري عشاير و تنو  بخشي به فعالي -

درآمدي به منظور جلوگيري از تخريب مراتع و جنگلها به خصوص درمنطقه فندقلو و 

مناطق حفاظت شده 

تثبيت و تقويت امكانات جمعيت پذيري در مناطق مرزي استان -
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 : نظام شهري1-1-4

 

كه در نتيجاه آن يكي از اهداف آمايش سرزمين برپايي الگوي مناسب نظام شهري است  

 اهداف زير تحقق يابد 

مهار شتاب و آهنگ مهاجرت از روستاها به شهرها و به نخست شهرها -

شهري ( –نابرابريهاي روستايي  كاهش نابرابريهاي منطقه اي ) -

ارتقاء سطح زندگي عموم مردم -

وجودنظم شهري مناسب به اين معناست، كه پهنه هاي سارزمين در شاكل مجموعاه شاهرها و 

حوزه هاي نفوذشان به گونه اي سازمان يافته اند كه جريان كاال، خدمات، سرمايه و كار از طريق 

شبكه هاي بين آنها برقرار بوده، ميان آنها تقسيم كار كاركردي صورت گرفته باشد  با اين فرر 

 كه بعد از شكل گيري اقتصاد ملي، پهنه هاي مختلف سرزمين از لحاظ كاركردي از طريق نظاام

شهري )هرچند به صورت خود به خود و ناقص( به هم پيوسته و در رابطه متقابل باشاند  نظاام 

شهري مطلوب، نظامي است كاه ايان پيوساتگي كااركردي در آن، برآوردناده اهاداف توساعه 

 اقتصادي و اجتماعي گردد و به معناي عام كلمه به سرزمين تعادل و موزونيت بخشد 

نظام شهري، تسريع، تعمياق، گساتردگي، ماوزوني و پاياداري آماج عمومي ساماندهي به  

توسعه از لحاظ فضايي است  اهداف مشخص اين ساماندهي براي رسيدن به آماج فوق عبارتناد 

 از :

به ويژه از سرمايه گذاريهاي زيربنايي( براي توسعه و استفاده حداكثر از منابع موجود ) -

طريق ايجاد سلسله مراتب يا سطح بندي اجتناب از هم پوششي كاركردهاي شهرها از 

خدمات در پهنه هاي سرزمين و جلوگيري از زوال زيست طبيعي و مصنو  ياا بهيناه 

جويي استقرار فضايي آنها 

برآوردن حداقل نيازهاي زيربنايي براي توساعه ماديريت محروميات زداياي درحاد  -

داوم و افزايش توليد نيازهاي پايه، پرداخت هزينه هاي اجتماعي الزم براي گسترش، ت

كشاورزي و حفظ كانونهاي روستايي در پهنه هاي سرزمين

انتشار، گسترش و  القاي توسعه و آخارين دساتاوردهاي ملاي آن، باا فاراهم آوردن  -

امكانات زيربنايي و خدمات اجتمااعي الزم باراي جاذب سارمايه، نياروي انسااني و 

ي و اجتماعي در سراسر پهنه هااي شناسي ملي و استقرار فعاليت هاي نوين اقتصادفن

سرزمين 
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پيشبرد و ارتقاي توسعه با فراهم آوردن امكانات زيربنايي و خدمات الزم براي جذب  -

و هضم سرمايه و فن شناسي جهاني و استقرار پيشرفته ترين فعاليت هاي اقتصاادي و 

اجتماعي در پهنه هاي مستعد سرزمين 

باه صاورت « توسعه فضاايي»و « مكان مركزي»د نظري براي تحقق اين ساماندهي از دو رويكر

توامان استفاده مي شود  در الگوي نظري مكان مركزي يا ايجااد سلساله مراتاب خادماتي باين 

تقسايم كاار سانجيده كااركرد منطباق نيست(« كريساتالر»شهرها )كه الزاماً بر الگوي كالسيك 

عموالً با اندازه شهرها سازگار است  خدماتي بين آنها مورد نظر است كه سطح كاركرد خدماتي م

داشته يعني استقرار كاركرد جديد در پي استقرار جمعيات  1اين الگو در اساس خصلت پس آيند

و براي تكميل كاركردهاي موجود مطرح مي شود  اماا الگاوي نظاري توساعه فضاايي، خصالت 

ها و نيز توسعه انسااني دارد  يعني در آن اهداف ايجاد فضاي الزم براي رشد كاركرد 2آيندپيش

است، در نتيجه الزاماً از اندازه هاي موجود شهرها تبعيت نمي كند فضاهاي مورد نظر در اين الگو 

قطبهااي  3نيز متفاوت با مكان مركزي چنين تعريف مي شوند: كشت شهرها ياا روساتا شاهرها

  6و محورهاي توسعه 5، مراكز رشد4توسعه

دهنده ضرورت اساتفاده تواماان از ظام شهري، نشاندقت در اهداف مشخص ساماندهي ن 

الگوي سلساله مراتباي دو الگوي نظري پيش گفته است  براي دساتيابي باه هادف ياك عمادتاً

مكانهاي مركزي به كار مي آيد هدف دو، با ايجاد كانونهايي چون كشت شهرها امكان پذير ماي 

كاز رشاد اسات وهادف چهاار باا شود  هدف سه، ناظر بر ايجاد شهرهاي مياني به صورت مرا

قطبهاي توسعه، محورهاي توسعه و اخيراً مناطق آزاد و ويژه تحقق مي يابد  البته تجارب چنددهه 

اخير به اثبات رسانده است كه ايجاد  فضا با القاي فضا براي توسعه كافي نيسات و همراهاي دو 

 الگوي نظري پيش گفته، شرطي الزم براي موفقيت است 

امان از دو الگوي نظري پيش گفته به معناي آن است كه گرايش عمومي حاكم استفاده تو 

بر نظام دهي شهرها، انطباق حتي المقدور اندازه و كاركرد يا انطباق حتي المقدور مكاان مركازي 

با مكان توسعه خواهد بود، تا آن كه حداكثر بهره گيري از مناابع موجاود و سارمايه گاذاريهاي 

باراي تشاخيص سلساله  7« فعاليت پاياه»ه چنين تطابقي از توجه به نظريه آينده حاصل آيد  را

 مراتب بين شهرها و نيز پيش بيني هاي جمعيتي و  ايجاد كانونهاي جديد جمعيتي مي گذرد 

                                                 
1 Ex.Post 
2 Ex.Ante 
3 Agropolis, Rurban 
1 Development- Pole 
1 Growth Center 
1 Development Axis 
1 Base Activity 
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با چنين رويكردي از يكسو عدم توجه الگوي مكان مركزي به پي آيندهاي استقرار صنايع  

ز سوي ديگر از پراكنده روياي ياا اساتقرار فضاايي تولياد در پهنه هاي سرزمين جبران شده و ا

صنعتي، بدون  همراهي خدمات الزم براي آن، جلوگيري مي گردد  عدم توجه به ايان موضاو  

خوانايي نبايد ياا فضااهاي زيساتي،  2« تمركز فضايي»با  1«تمركز كاركردي»باعث مي شود كه 

فضااهاي زيساتي در خاور، ايجااد شاود و  بدون كاركرد شايسته و از آن سو كاركردهايي بدون

 سرمايه گذاريها و تالشها به هدر رود 

ا حداقل در يك مقطاع ميسار نيسات  يبا اين همه تطابق اندازه و كاركرد شهرها هميشه  

كمبود زمين در پيرامون شهرهاي بزرگ، داليل زيست محيطي، پاراكنش مناابع طبيعاي و گااه، 

تمع هاي صنعتي و معدني در كنار شهرهاي كوچك يا نقاط احكام آمايشي باعث مي شود كه مج

كم جمعيت ايجاد شوند جاذبه هاي گردشگري ، موقعيت مرزي يانظامي  و    نيز موجب استقرار 

كاركردهايي در شهرهايي مي گردد كه موقعيت مكان مركازي ندارناد و انادازه آنهاا كمتار از 

الن شهرها و  شهرهاي كه كاركرد گذشاته كاركردشان است  از سوي ديگر شهرهاي پيرامون ك

كردشان هساتند  همچناين احكاام دساتوري كارهاي بيش از داراي اندازه آنها از بين رفته است

توسعه اجتماعي يا سياسي يا دورافتادگي جغرافيايي برخي پهنه ها حكم مي كند كه درشاهرهايي 

هي سنجيده شهرها ناه گنجانادن كوچك كاركردهاي سطوح باالتر مستقر شود  در نتيجه نظام د

جبري كانونهاي جمعيتي در قاعده كليشه وار انطباق كاركرد و اندازه شهرها، بلكه سازگار كاردن 

حتي المقدور آنها به صاورت ياك گارايش عماومي وراهباردي بلندمادت و مشاخص كاردن 

 ني آنها است استثنائات واقعي و ايجاد  حداكثر ارتباط بين  چنين كانونهايي با حوزه پيرامو

 
 نظامدهي به اندازه شهر ها: 1-1-1-4

از مكان مركزي، با اين فرر كه كاركرد اصلي شهر باازارجويي ياا « كريستالر»در تفسير  

اندازه و پراكنش) مكان( شهرها به تناسب حوزه نفوذ ( خواست،عرضه كاالهاو خدمات به محيط )

هار كااال ياا خادمت( تعياين ماي  4و آستانه 3ميزان يا سطح اين عرضه )با درنظر گرفتن دامنه

 7شود درنظام دهي بهينه شهرها براساس اين الگو بايد سلسله مراتبي بين كانونهاي ساكونتي در 

شهر با اندازه هاي مشابه در رده  2سطح وجود داشته باشد كه به جز شهر مركزي) پايتخت( و  

شاهر باا  6ه اين ترتيب در رده ساوم مشخص شود  ب K=3بعدي، تعداد بقيه كانونها با ضريب 

حمل »شهر و   جاي خواهند گرفت  تعداد شهرها، با قبول اصل  18در رده چهارم جمعيتي مشابه،

                                                 
1 Functional Concentration 
2 Spatial Concentration 
3 Range 
1 Threshold 
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باراي آنهاا (  K=7و  K=4)برمبناي به ترتيب ضارايب « بازاريابي»به جاي « اداري»يا « و نقل

  كريساتالر نظاام دهاي باه تغيير خواهند يافت، اما سطوح شهرها همان هفت سطح خواهد باود

 -شهرها را براساس اصل بازاريابي به اين دليل مطلوب ماي دانسات كاه بناابر قاانوني طبيعاي

 عقالني) مطلوبيت حداكثر عرضه كنندگان و مصرف كنندگن( فضا را انتظام مي بخشد 

كه ( اين است 1949در سال  1تنظيم شده به وسيله زياف اندازه ) -اما تعريف قاعده رتبه 

ام nاگر شهرها را براساس اندازه آنها رتبه بندي كنيم، گرايشي وجود دارد كه اندازه شهر رتباه 

قريب 
n

باشد  اين شناخت تجربي، كه هاي  نظرياه اي بزرگترين شهر(اندازه شهر رتبه نخست) 1

سلساله مراتباي را باه  پشتيبان آن نيست، تنها به صورت توصيفي  ) نه علي( ، وجاود گرايشاي

انادازه از  -بين شهرهاي يك كشور نشان مي دهد  به عبارت ديگر قاعده رتبه 2صورت تصادفي

لحالظ نظري ادامه الگومي مكان مركزي نيست و از لحاظ رتبه بندي اندازه شهرها نياز از آنجاا 

رتباه، همچناين در  nرتبه وجوددارد، امادر قاعده رتباه انادازه  7كه بنابر الگوي كريستالر تنها 

الگوي مكان مركزي، اندازه شهرهاي واقع در هر رتبه ) به اقتضاي كاركردشان( كما بيش يكسان 

اندازه در هر رتبه تنها يك شهر جاي مي گيارد، انطبااقي باين قاعاده  -است، اما در قاعده رتبه

ه در آن نظام شهري اندازه و الگوي كريستالر، يا هر الگوي مشابهي براي مكان مركزي ك -رتبه 

 برسطح بندي خدمات استوار گردد، وجود ندارد 

انادازه باا نظامادهي آنهاا  -بدين ترتيب نظامدهي به اندازه شهرها براساس قاعاده رتباه 

رتبه  -براساس سطح بندي خدمات در تناقض است و بايد از آن پرهيز شود   به عالوه از قاعده

گيري ح ملي يا مناطق بزرگ مي توان استفاده كرد و بهرهاندازه در صورت قبول آن تنها در سطو

اندازه  -از آن در پهنه هاي كوچكي چون شهرستان مجاز نيست  نكته آخر اين كه از قاعده رتبه

به هي  وجه بطور معكوس براي نظامدهي سنجيده به شاهرها نماي تاوان اساتفاده كارد  يعناي 

يي از سلسله مراتاب انادازه شاهرها ) طباق ايان هنگامي كه در پهنه اي از سرزمين در رتبه ها

، يا ايجاد شاهري باا انادازه ، نمي توان حكم بر پركردن اين جايقاعده( جايي خالي مشاهده شود

اندازه باه منزلاه ايجااد و ياا القااي فضاا باراي  -مذكور نمود  استفاده پيش گفته از قاعده رتبه

 اجتماعي يا فضايي است  -ديپركردن يك جدول، بدون  هي  هدف يا ضرورت اقتصا

 -براساس آنچه كه گفته شد در آينده نگري براي انادازه و  مكاان شاهري، قاعاده رتباه 

اندازه كنار گذاشته شده است  روش كار ايان اسات كاه باا در نظار گارفتن موقعيتهااي وياژه 

 كاركردي و فضايي هر كانون جمعيتي، به صورت يك گرايش بين اندازه شاهرها وساطح بنادي

                                                 
1 Zipf 
2 Stochastic 
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نها انطباق ايجاد شود، تا سلسله مراتب كاركردها حتي االمكان باا سلساله مراتاب آكاركردهاي 

 اندازه هاي شهرها خوانايي يابد 

 
 حوزه نفوذ و سطح بندي کارکرد شهرها:2-1-1-4

از « مكاان مركازي»حوزه نفوذ، در معناي عام آن، محدوده اي است كه شهري به عنوان  

، )محدوده 1ير پوشش خوددارد  اين واژه معادل واژگان )پس كرانه(ت زلحاظ عرضه كاال و خدما

 است  6و )لغتي آلماني به معناي مذكور( 5، )حوزه شهري(4، )محدوده تابع(3، )حوزه نفوذ(2بازار(

نفوذ بطاور دقياق و از « محدوده »يا « حوزه »در برنامه ريزي شهري و منطقه اي گستره  

شاهر ين حوزه يا محدوده به روستاها يا شاهركهاي پيراماون ياك پيش تعيين شده نيست  گاه ا

اطالق مي شود كه بخشي از خدمات يا كاالهاي مورد نياز خود را از آن شهر در ارتباطي روزمره 

تهيه مي كند و گاه اين حوزه بيانگر گستره هاي وسيع نفوذ، چون يك استان يا چند استان يا حتي 

ه به روستاهاي پيراماون خاود نيزخادماتي روزماره را عرضاه كشور مي گردد، در همان حال ك

 نمايد مي

روشان شاد، « كريساتالر»در واقع همانطور  كه در بررسي الگوي مكان مركزي به تفسير  

كاركردهاي شهرها بر اندازه و موقعيت يا مكان آنها همواره منطبق نيست، گاه كاركرد شهر و به 

يشي مي گيرد و گاه كاركردش در خاور انادازه اش نيسات  حوزه نفوذش از اندازه اش پتبع آن 

يك شهر بندري يا گردشگري حوزه نفوذ وسيعي درحد يك كشور مي تواند داشته باشد يعني به 

كل يك كشورخدمات عرضه كند، اما اندازه اش در حد يك شهر مياني يا كوچاك باشاد  ياك 

كشورهاي ديگر صادر مي كناد، امكاان شهر صنعتي كه نه تنها كااليش را به كل كشور بلكه به 

 دارد نقشي در محيط پيرامون خود از لحاظ خدماتي نداشته باشد 

سياساي اش، حاوزه نفاوذي در حاد  -يك مركز شهرساتان كاه بادليل موقعيات اداري 

درحد مركاز بخاش شهرستان دارد ممكن است، مركز بازار و توليدات آن نباشد و شهر ديگري 

 از لحاظ عرضه كاال و خدمات از مركز شهرستان داشته باشد  حوزه نفوذ گسترده تري

بدين ترتيب براي تعيين حوزه نفوذ شهرها، بايد بين انوا  كاركردهاي آنها تفكياك قائال  

سياساي، آموزشاي، بهداشاتي، ماالي، نظاامي،  -شد گستره كاركردهاي يك شهر از لحااظ اداري

                                                 
1 Hinterland 
2 Market Area 
3 Sphere of Influence 
1 Tributary Area 
1 Urban Field 
1 Umland 
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كشااورزي و     نعتي و )اناوا  رشاته هااي آن(بازرگاني، حمل و نقل و ارتباطات ، گردشگري ص

 يكسان نيست و الزاماً بر اندازه آن انطباق ندارد 

مشاخص شاد كاه باين كااركرد خادماتي و صانعتي « اشتغال و اندازه شهر»در پژوهش  

ر اساس مراكز استان ( سازگاري وجود داشاته اسات و در بشهرهاي ايران در شهر هاي بزرگ )

مياني و كوچك، يكي از اين دو كاركرد معموالً بر ديگري پيشي گرفته است  گذشته در شهرهاي 

 تجربه جهاني نيز به اين گرايش صحه مي گذارد 

اما در نظامدهي به شهرها و به ويژه درسطح بندي خدمات سعي بار آن اسات كاه باين  

سازگاري  سطوح كاركردهاي خدماتي يك شهر در درون خود سازگار و يكساني ايجاد شود و اين

به كاركردهاي توليادي و انادازه شاهر نياز پيوناد خاورد  باه لحااظ صارفه هااي اقتصاادي و 

اري، اين سازگاري توجياه كامال دارد، زيارا باعاث هزيناه هااي كمترحمال و نقال، گذسرمايه

هاي كمتر زيربنايي و استفاده حداكثر از آنها، صرفه هاي مقياس و ادغام مي شود از لحاظ هزينه

م توسعه نيز اگر پوشش كاركردها كامل و سنجيده باشاد، ماوزوني و تعاادل حاصال از آن، احكا

 پايداري توسعه را در پي خواهد داشت 

اين اصل يا سازگاري سطوح و اندازه شهر در عمال تنهاا باه عناوان ياك گارايش  اما از 

م ماي شاود و توان استفاده كرد، گرايشي كه امكان تحقق آن تنها در شاهرهاي بازرگ فاراهمي

 درشهرهاي مياني قابليت تحقق بيشتري تا شهرهاي كوچك دارد 

وجاه  شهر باه دو 1« فضايي»براي پيشبرد اين راهبرد، روش كار اين است كه حوزه نفوذ  

تقسيم مي گردد حوزه نفوذ كالبدي شهر، فضايي تعريف ماي شاود كاه  3«كاركردي»و  2كالبدي

 نگ روزمره از لحاظ اشتغال، سكونت و خدمات قرا ردارد شهر با آن در تعامل يا رابطه تنگات

حوزه نفوذ كاركردي، فضايي است كه شهر به دليال كاركردهاايش ) ياا ثماره فعاليتهاا و  

سياسي، )مركاز اساتان،  -اشتغالش( باآن در ارتباط است  اين ارتباط مي تواند به صورت اداري

از بيمارساتان تخصصاي تاا درمانگااه( بهداشاتي) از دانشگاه تادبيرستان(،شهرستان و    آموزشي)

جمع و پخش كردن كاال(، حمل ، بازرگاني  )توليد و صدور كاالهاي صنعتي تا كشاورزي(توليدي )

 و    باشد فرودگاه ، پايانه هاي مسافري و كاال (و نقل  )

شاهر،  در مطالعات نظام شهري استان اردبيل از آنجا كاه تعياين حاوزه نفاوذي كالبادي 

سطوح كوچكتر برناماه ريازي  در فعاليتي تفصيلي تر ودقيق تر از مقياس مطالعات است كه بايد

اشات عماومي از اساناد موجاود و ياا برد 4«نمانگااري»منطقه اي انجام پذيرد، تنها به صاورت 

                                                 
1 Spatial 
2 Physical 
3 Functional 
1 Graphic 
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ريزي شهري )طرحهاي جامع و هادي و شهرستان( صورت مي پذيرد اما تعيين حوز نفاوذ برنامه

ي شهرها و آينده نگري آنها با آخرين آماار و اطالعاات در دساترس از آمارگيريهااي كاركرد

 موجود و دستگاههاي اجرايي منطقه انجام مي گيرد 

در مطالعات آمايش سرزمين، سعي بر آن است ، با برپايي الگوي مناسب امكاان شاهري  

ملاي و منطقاه اي، مهاار اهداف ذكر شده در ابتداي نوشتار شامل تشويق رشد و توسعه اقتصاد 

اي شتاب و آهنگ مهاجرت از روستاها به شهرها و به نخست شهرها كاهش نابرابريهاي منطقاه

شهري( ارتقاء سطح زندگي عموم مردم، از طريق ايجاد انتظام فضاايي در  -)نابرابريهاي روستايي

 شبكه سكونتگاهي شهري امكان پذير گردد 

 
 الگوي مناسب نظام شهري:3-1-1-4

طرح كالبادي »از بررسي هاي نظري صورت گرفته و نيز مطالعاتي كه تاكنون به ويژه در  

و ادامه آن در منطقه آذربايجان انجام پذيرفته، نتايج ذيل حاصل شده است كه باه عناوان «ملي

 مباني الگوي مناسب براي نظام شهري دراين مطالعه نيز ارايه مي شوند 

يل داراي موزونيت جغرافيايي مطروحه در نظريه مكان مركزي باه )الف(: از آنجا كه استان اردب

نيست  و نيز در الگوي مورد نظر وي شهرها )مكانهاي مركزي( صرفاً با « تعبير )كريستالر

سطح بندي مي شوند، يعني كاركردهاي « بازارجويي»و آن هم بر اصل « خدماتي»كاركرد 

وميات زداياي و     در چناين الگاويي صنعتي آنها با برناماه هااي توساعه منطقاه و محر

مناسب نظام دهي به شابكه « كريستالر»موضوعيت ندارد، الگوي مكان  مركزي به تعبير 

 شهري استان اردبيل نخواهد بود يا بيش از حد انتزاعي است 

نيسات  جساتجو « مكان مركازي»، به منزله كنار گذ اشتن مقوله « كريستالر»ب (: نفي الگوي )

تي مبتني بر بازارجويي، يا گرايشات اقتصادي رقابتي اعم از آن كه بنگاههااي براي مركزي

خصوصي يا عمومي در آن شركت كنند، كارآيي طرح هاي كالبدي را باال برده و از اتالف 

 منابع و صدور احكام دستوري يا شكل گرا براي ساماندهي فضا جلوگيري مي كند 

ارجويي در نظري مكان مركزي كوشش مي شود كه به عبارت ديگر با استفاده از اصل باز 

كه شرط موفقيت نظام ددهي به شاهرها اسات، ساازگار  2با تمركز كاركردي 1« تمركز فضايي»

 شود 

اندازه براي نظام دهي سلسله مراتب شهري از آنجا كه در هر مقطاع ثماره  -) پ (: الگوي رتبه

ل كرده اناد، هار چناد در هار عملكرد عوامل  گوناگوني است كه به صورت تصادفي عم

                                                 
1 Spacial Concentration 
2 Functional Cancentration 
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مقطع كمابيش موجوديت دارد، نمي تواند براي پيش بيني اين نظام در آينده به كار گرفته 

شود، يا به آينده به صورت دستوري تحميل شد به عالوه اين الگاو در ساطح ملاي داراي 

 توجيه بيشتري است تا سطح منطقه اي 

ها، از آنجا كه از لحاظ سلساله مراتباي و پاذيرش براي نظام دهي به شهر« لوش »الگوي  ) ت(:

عملكردهاي غيرخدماتي و نيز نقاط منفارد داراي انعطااف و قابليات الزم اسات، الگاوي 

اين سااماندهي مقاوالتي چاون  مناسب براي ساماندهي به شبكه شهري تلقي مي شود  در

ساسايت نسابي قطب رشد و محروميت زدايي مورد توجه خواهند بود  يعني با توجه به ح

يا تقويت شهرهاي كوچاك واساط باين شاهر و « كشت شهرها»راهبردهايي  چون  ايجاد 

روستا، تكيه بيشتر به بالندگي شهرهاي مياني و تلفيق خدمات رساني با توليد صانعتي باه 

ويژه درچنين شهرهايي خواهند گشت و از گرايشهاي موجود براي تحقق آن حداكثر بهره 

 گيري خواهد گ شت 

از نظر مقياس مطالعات آمايش، راهبردهاي نظام شهري را براسااس مناافع و مصاارف   ث (: )

فعاليت و جمعيت تعيين مي كند، اما مطالعات تفصايلي نظاام شاهري باراي هرياك از 

نواحي متناسب با هريك از راهبردهاي ارائه شده در بخش توسعه فضايي و نظام شهري 

 مي بايست انجام شود 

ظام شهري آتي استان اردبيال براسااس مطااالت وضاع موجاود و همچناين پيش بيني ن 

توزيع جمعيت شهري براساس سلسله مراتب شاهري در مطالعات پايه انجام شده نشان مي دهد

متوسط ( شهرهاي كوچك و روستا شهركها از ايجاد ) چهار سطح شهرهاي بزرگ، شهرهاي مياني

لوگيري خواهد نماود و ياا روناد آن را متوقاف و توسعه بزرگ سري در شبكه شهري استان ج

 خواهد ساخت 

پيش بيني نظام شهري استان اردبيل در چهار سطح اشاره شده در آيناده باه شارح زيار  

 خواهد بود:

 

 اردبيل، مشگين شهر، خل ال، بيله سوار و پارا آبادشهرهاي بزرگ شامل ؛  )الفو:

استان به لحاظ نقش ملي و منطقاه اي و در اين سطح  شهر اردبيل به عنوان شهر نخست  

وجود زيرساخت هاي متعدد و صنعتي ، خدماتي و ارتبااطي باا رشاد نسابتاً متعاادل باه روناد 

پذيري خود ادامه داده ليكن سهم جمعيتاي آن كااهش و دامناه خادماتي آن در ساطح جمعيت

و مشاگين شاهر باه  منطقه و ملي افزايش خواهد يافت  شهرهاي پارس آباد ، بيله سوار، خلخال

عنوان محركهاي توسعه و توازن بخشي به آن عمل خواهند كرد  ايان شاهرها ساريعترين رشاد 

جمعيتي را تا افق طرح خواهند داشت  پارس آباد به عنوان دومين شهر استان و مجموعه ساطح 



 111 

 يك و در همجواري نزديك با شهر بيله سوار، اصالندوز و جعفرآباد يك مجموعه شاهري نسابتاً

كشاورزي و صنعتي به توسعه خود ادامه خواهناد  –بازرگاني  -قوي و پويا با عملكردهاي تجاري

 داد 

 

 گرمي ، اصالندو ، جعفرآباد، نمين، سرعين، نير، هير و گيوي) ب و: شهرهاي مياني شامل؛ 

نقش اصلي شهرهاي اين سطح، فعال سازي قابليت هاي اقتصادي و بهبود بهره بارداري از  

 در نواحي پيرامون مي باشد  فضا

 

 

كلور، هشتجين، كوراييم، آبي بيگلو، عنبدران، الهدرود، رضدي،  ) پ و: شهرهاي كوچك شامل؛

 تا   كندآنگوت

اين گروه از شهرها، شهرهاي كوچكي هستند كه در حوزه نفوذ مساتقيم شاهرهاي بازرگ  

نظاور خادمات رسااني باه شهرهاي كم جمعيت هستند كه باه م -استان قرار گرفته و يا روستا

مناطق روستايي و بهبود وضعيت مديريتي آنها در سالهاي اخير به شهر تبديل شده و يا در آينده 

 تبديل به شهر خواهند شد 

  

لرد، حور، نيارق، ننه كران، دولت آباد، ثمرين،   رآبداد، الندي، شهرها شامل ؛  -) ت و: روستا

 تا   كند بديمانجيرلو ، پايين،  هرا،بصابه، بوشه سفلي، مرادلو، بر  آغاج 

شهرها با هدف  خدمات رساني به نواحي روستايي، ايجااد كانونهااي رشاد  -توسعه روستا 

 روستايي و توسعه كشاورزي و صنايع دستي در نواحي پيراموني تقويت شده و رشد خواهند يافت 

ت عرفاي شابكه ( توساعه شابكه شاهري و ارتباطاا4-2)( و 4-1درنقشه هااي شاماره ) 

 اي استان اردبيل نمايش داده شده است هسكونتگاه
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 نظام روستايي : 2-1-4

 

يا به عبارت ديگار الگاوي الگوي پيشنهادي براي وضع آتي نظام سكونتگاههاي روستايي ) 

براساس سطح بندي فضاها و مراكز روستايي استان صورت گرفته استقرار سكونتگاهاي روستايي( 

  1است 

سطح بندي فضاها و مراكز روستايي يا تعيين نظام سلسله مراتباي مناساب باراي اساتان،  

راهبردي با اهميت براي جهت بخشي به فعاليت هاي عمراني و رفاهي، توزيع امكانات و خدمات، 

 تخصيص اعتبار و نهايتاً توسعه متعادل و هماهنگ در محيط روستايي است 

و مراكز روستايي استان اردبيل، اين استان را در نهايت نتايج حاصل از سطح بندي فضاها  

 نمايد  شهرستان كه منطبق با خرده نواحي نيز است تقسيم مي 9مشتمل بر ناحيه متمايز،  4به 

ناحيه شمالي به مركزيت شهر بيله سوار شامل شهرستان هااي گرماي، بيلاه ساوار و  -

آباد است پارس

شگين شهر، شهرستان مشاگين شاهر را در بار ناحيه مشگين شهر به مركزيت شهر م -

گيرد مي

ناحيه اردبيل به مركزيت شهر اردبيل مشتمل بر شهرستان هاي اردبيل، نيار و نماين  -

است 

هاي خلخال و كوثر )گيوي( ناحيه جنوبي به مركزيت شهر خلخال مشتمل بر شهرستان -

 است 

آباادي مساتقل  114ايي و حوزه روست 233مجموعه،  58منظومه،  21ناحيه شامل  4اين 

است كه استخوان بندي سازمان فضايي استان را تشكيل مي دهند  اين فضاها به صورت سلساله 

 مراتبي در پوشش مراكز برتر قرار خواهند گرفت 

در اين الگو مراكز منظومه ها كه عمدتاً روستاهاي پرجمعيت بوده و در مناطق كشااورزي  

ان مراكز برتر در نظر گرفته خواهند شد  توسعه در اين مراكاز و مستعد شكل گرفته اند  به عنو

برمبناي ارايه خدمات سطح باالتر به روستاهاي پيرامون جذب سرريز جمعيتاي توساعه صانايع 

روستايي و كوچك و گسترش دامداري هاي صنعتي مدنظر خواهد بود  توسعه در ساير روساتاها 

 -حلي و ارايه خدمات از طريق مركز منظومه ها، روستانيز برمبناي بهره برداري از قابليت هاي م

 شهرها و شهرهاي كوچك رقم خواهد خورد 

                                                 

اداره كل بهساازي روساتاها، سااماندهي فضااها و  –و صنايع روستايي وزارت جهاد كشاورزي، معاونت عمران 1 

 مراكز روستايي استان اردبيل 
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 (: سطح بندي پيشنهادي فضاهاو مراکز روستايي استان اردبيل *4-1جدول )

 آبادي هاي مستقل حوزه هاي روستايي مجموعه منظومه شهرستان ناحيه

 اردبيل

 اردبيل*

 هير*

 شبلو کوهسار، بقرآبادهيو، کرگان،پيراموني  پيراموني هير

 ايورير خليل آباد، ارالوي بزرگ، پيراقومنوشهر، ارالوي بزرگ

 - اينلوبودااللو، هل آباد، بودااللو

 اردبيل

 پيراموني اردبيل
 گيالنده ، پيراموني اردبيل، آقچه کند،

 اقبالغ ، آقاجان، شام اسبي، حکي  قشالقي

قاباقر، نيار، اقبالغ رست  خاني، آ

مالباشي، ماليوسف، گل مغان، 

نوران، صومعه، حمل آباد، 

عموقين، ديولر، انزاب عليا، 

ساميان، سلطان آباد، کلخوران 

 شيخ، کرکرق

 خشکه رود
خشکه رود، قره تپه، باروق، قلعه جوق 

 خياركسبالن،
 اميدچه، چناقرود، ديجوجين

 ثمرين
دحسن، ينگجه مالمحمثمرين، گنديشمين،

 دار، شيخ احمدجبه
- 

 تقي ديزج، محمد جانلو، هلل لو تقي ديزج
طالب قشالقي، شريف بيگلو، 

 جمايران

 سرعين*
 پيراموني سرعين

پيراموني سرعين، روستاي عشايري ورگه 

 سران ورنياب ، شاير
 اوجور، الوارس، بيله درق

  آتشگاهارديموسي، ارديموسي

جمع 

 شهرستان
3 9 36 27 

 نمين*

 آبي بيگلو*

 پيراموني

 آبي بيگلو
 مرنيپيراموني، آبي بيگلو  ، نيارق، ارخازلو،

بريس، االديزگه، محمودآباد، 

 اغبالق مصطفي خان

 قزل قيه حور، کرير حور

 نمين

 جيد پيراموني نمين، گرده ، مين آباد پيراموني نمين

 امين جانعنبران عليا، کلش، ياقچي لوعنبران سفلي، خواجه بالغي، بو عنبران سفلي

 - دولت آباد، نوجه ده، يزن آباد دولت آباد

 پته خور ننه کران، ك له سرکالسو، سوال ننه کران

جمع 

 شهرستان
2 6 18 11 

 نير نير*

 پيراموني نير

باد، قره ايرينجي، اسالم آپيراموني نير،

 شيران، رضاقلي قشالق، يامچي )به مرکزيت

 يامچي عليا(

مجيدآباد، گلستان،  مشتقين،

 شيروان، ويرسر

 کورايي 
کورائي  ، قورتولموش، مهماندوست عليا، 

 خانه شير، بوسجين

توتونسز، خانقشالقي، جين 

 قشالقي

جمع 

 شهرستان
1 2 11 8 

جمع 

 ناحيه
3 6 17 65 45 
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 ايي استان اردبيل(: سطح بندي پيشنهادي فضاهاو مراکز روست 4-1ادامه جدول )

 آبادي هاي مستقل حوزه هاي روستايي مجموعه منظومه شهرستان ناحيه

 شمالي

 پارس آباد*

 پارس آباد

 قره داغلو، اجيرلو )ابراهي  آباد قدي ( پيراموني پارس آباد، پاراقشالق، ابراهي  آباد جديد پيراموني پارس آباد

 مالکندي تکه چيايران آباد،گوشلو، گوشلو

به مرکزيت تازه کند)

 تازه کند قدي (

تازه کند قدي ، اسمعيل کندي، تکله )به مرکزيت 

 (، فيروزآباد2تکله بخش 
 محمود آباد طالقاني

اسالم آباد 

 قدي 

 اسالم آباد قدي 
اوزن تپه )به مرکزيت اوزن اولتان، اسالم آباد قدي ،

 تپه سفلي(
 اسالم آباد جديد

 شهرك غربي
قشالق اسالم آباد عليا، قشالق حاج ربي ،شهرك غ

 قشالق قره تپه تماق عليفتحعلي ،
- 

 اصالندوز*

 پيراموني اصالندوز
پيراموني اصالندوز، آق قباق )به مرکزيت اق قباق 

 سفلي(، ايديرعليا، مقصودلوي عليا، قره قباق سفلي
 عمران آباد

 بران عليا
ن قلي مشهد قشالق جليلو، بران عليا، قشالق ايما

 علي
- 

جمع 

 شهرستان
3 7 25 6 

 بيله سوار*

 بيله سوار

 پيراموني بيله سوار
پيراموني بيله سوار ، گوگ تپه، مرادلو، فوالدلو 

 قويي
 اودلو

 انجيرلو
انجيرلو، مسجدلو، اجاق قشالق، خروسلو، خانملو 

 )به مرکزيت جهان خانملو(
- 

 جعفرآباد*

 شورگل
غي، قشالق اجي اشبعه مهندس شورگل، نظرعلي بال

 صادقي، قباد کندي، حاجي اقا کندي
- 

 پيراموني جعفرآباد

پيراموني جعفرآباد، روح کندي، بابك، خليفه لو 

قشالق قره دره )به مرکزيت قشالق کندي بزرگ،

قره دره و کهلو قشالق حاجي شاهوردي( اوج 

به مرکزيت قشالق باقوسلي حاجي خانعلي دره)

 آغداش بيگلو ، قشالق باباش عليا قشالق(

 خان بابا کندي

جمع 

 شهرستان
2 4 21 2 

 گرمي*

 گرمي

 پيراموني گرمي
مغوان، اظماره عليا، بيلداشي، پيراموني گرمي،

 به مرکزيت اني سفلي(اني )تولون، حمزه خانلو،

اني شهرك ولي عصر، آرانچي، زنگير،

 عليا

 تکانلو ديزجبنه، ديزج

 هاچاکند تازه نجفقلي قشالقينقاره، شکراب، ابشکر

 زهرا

اوماسالن عليا، پرمهر، پرچين )به مرکزيت زهرا،

به مرکزيت وان آزادلو، وان )پرچين سفلي(، تپه،

 سفلي(

 درمانلوکردلو، کالنسورا، مهره،

تازه کند 

 آنگوت*

پيراموني تازه 

 کندآنگوت

مدلو، صياد تازه کند آنگوت، خان محپيراموني ،

 محمدتقي کندي ، يل سويي، جناآباد،
 کورامالو

 ارزنر قاس  کندي، قلعه برزند، دامداباجا قاس  کندي

 آغاج پايينقره
قره آغاج پايين، قليچ خانلو، گوده کهريز، زيوده، 

 قره خان بيگلو

شهيدمحمدپور )سامانلو(، زاويه سنگ 

 آقا محمد بيگلو،

جمع 

 شهرستان
2 7 33 15 

جمع 

 ناحيه
3 7 18 79 23 
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 (: سطح بندي پيشنهادي فضاهاو مراکز روستايي استان اردبيل  4-1ادامه جدول ) 

 آبادي هاي مستقل حوزه هاي روستايي مجموعه منظومه شهرستان ناحيه

 جنوبي

کوثر )به 

مرکزيت 

 گيوي(*

 گيوي

 آقاميرلو هريس ، فاراب، ر،  چالگرودنيلپيراموني گيوي، سنگ آباد، گنجگاه، پيراموني گيوي

 بنياد آباد، بناماران خلف لو، مرشت، زاويه گرد، کرندق خلف لو

 فيروزآباد
مشکول، فيروزآباد، زرج آباد، احمد آباد، گل جان،

 هشين
 قوزلو، بورستان

جمع 

 شهرستان
2 3 15 7 

 خلخال*

 خلخال

 پيراموني خلخال
وجين، گورانسراب، پيراموني خلخال، مجرد، خ

 طوالش

خمس ، خانقاه، بفراجرد، بفراجرد،

 اندبيل، علي آباد

 بيرق ، کلي گزاز، قزل درق، لمعه دشت، تزرير گزاز

 لنبر
(، گلستان )به ) به مرکزيت اوجاغزعليااوجغاز لنبر،

 مرکزيت گلستان عليا(
- 

 کلور*

 درو اسکستانپيراموني کلور، پيراموني کلور

 شال
گيلوان )به مرکزيت ماجالن،شال، طهارم، دشت ،

 قشالق گيلوان(
- 

 ميان رودان کرين، لرد، تيل کرين

 هشتجين*
 پيراموني هشتجين

پيراموني هشتجين، کجل، کزج، جنار، کيوي، قره 

 تکان

گهراز، ترازوج، منامين، دمدل،

 سوسهاب

 سجهرود، نمهيل برندق، نساز، چنارق برندق

جمع 

 شهرستان
3 8 31 16 

جمع 

 ناحيه
2 4 11 45 23 

مشگين 

 شهر

 مشگين شهر

 رضي*

 پيراموني رضي
به مرکزيت گچي پيراموني رضي، گچي بالغي)

 قلي بيگلوکرملو،بالغي سفلي(، خليفه لو،
 جبارلو، سيدبيگلو، برگ چاي

قوشه )به مرکزيت 

 قوشه سفلي(
 کلي عليا، گده کهريز اغ قاسملوود،قوشه سفلي دوه ماجي عليا، خليفه دا

 الهرود*

 جالير، کنگرلو پيراموني الهرود، انار ، قره قيه پيراموني الهرود

 - فخرآباد، دده بيگلو، کويج فخرآباد

 ارباب کندي پيرازميان، نقدي عليا نقدي عليا

 مرادلو
مرادلو، کنده کندي قره آغاج، صلوات، کنجويه ، 

 تازه کند، گنلوجهقورت تپه،
 مازافاقره آغاج پشته، مشيران،

 مشگين شهر

 پيراموني مشگين شهر، مويل، بارزيل پيراموني مشگين شهر
نصرآباد، خرم آباد، دولت آباد، 

 باللوجه ميرك، آق بالغ

 قورت تپهتبنر ، پريخان، کوجنر، جبدرق پريخان

 ساربانالر الني، بيجر الني

 قصابه

  قصابه، احمد بيگلو، جمال آباد هقصاب

 شعبانلو
شعبانلو، سلمان کندي، انزان، ساطي ) به مرکزيت 

 ساطي عليا(
 ميزانشيرين کندي، قيزچه،

 حير احمدآباد ، ميرکندي، مزرعه خلف، مجنده احمدآباد

جمع 

 شهرستان
4 12 44 23 

جمع 

 ناحيه
1 4 12 44 23 

جمع 

 4استان 
9 21 58 233 114 

 * کانون شهري
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 راهها  : راهبردهاي توسعه شبکه2-4

 

آيناد  شبكه راهها و وسايل ارتباطي ، زيربناي اصلي توسعه در تمام جوامع به شامار مي

مبداء توليد به بازار مصرف، وجود راه هاي ارتباطي را الزامي ساخته جابجايي كاالها و خدمات از 

 است 

ه موجاب بهباود راه هاا و دگرگاوني در وساايل هاي تكنولوژيك به دست آمدپيشرفت

ارتباطي شده و از زمان الزم براي در نورديدن مسافت كاسته اسات  شابكه راههااي دسترساي 

ضمن برقراري ارتباط بين مبداء توليد و بازار مصرف ، خدمات رساني، دسترسي باه امكاناات و 

دهاد  همچناين شابكه راههااي يدر نهايت كاركرد اقتصادي را به ميزان قابل توجهي افزايش م

 ارتباطي به عنوان شريان هاي اصلي پيوند ميان سكونتگاههاي شهري و روستايي عمل مي كنند 

به منظور تسهيل توسعه در استان اردبيل در مقاطع كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت 

 آن، ين مناسابهاي دسترساي ، تنظايم و تبيااي متنو  از راهتوجه به ضرورت تامين شبكه و با

هاي دسترساي بايساتي بار محاور باشد  از اين رو راهبردهاي توسعه شبكه راهناپذير مياجتناب

المللي منتهي به منطقه ، راههااي اصالي هاي بينبوده و راه، مبتني توسعه سلسله مراتبي از راهها

در بار را  د، هاي داخلي منطقاه كاه داراي اهميات هساتنشوند و راهملي كه به منطقه وصل مي

ترين راهبردهاي توسعه شبكه راههاي ارتباطي در اساتان اردبيال باه بگيرند  در اين راستا عمده

 شرح زير خواهد بود 

تهيه طرح جامع راه هاي استان اردبيل به منظور ارتقاء كمي و كيفي وضعيت راه هااي  -

استان و هم چنين راه هاي كشور در شمال غرب

جنوبي استان از پارس آباد به خلخال به منظور  –كريدور شمالي ايجاد توسعه آزاد راه  -

اتصال آسان و سريع به شبكه راه هاي اصلي و آزاد راه هاي ملي و منطقه اي ) اتصال 

جناوب  –ايجاد و توسعه بزرگراه كريادور شامال ) به عبارتي  به استان هاي همجوار(

تبريز( –ه آزاد راه زنجان سرچم ب -استان با احداث آزاد راه چهار خطه اردبيل

اهر -مشگين شهر  –توسعه بزرگراه اردبيل  -

توسعه راه هاي بين المللي ريلي و جاده اي به منظور اتصاال باه كشاورهاي همساايه  -

كريدورهاي بين المللي از طريق شمال شرق استان )بيله سوار و پارس آباد(

ده در شمال غارب كشاور و توسعه بزرگراه اردبيل به بيله سوار جهت ايفاي نقش عم -

ترانزيت كاال به گمرك مرزي بيله سوار

 -جنوبي در محادوده پاارس آبااد از دو محاور اردبيال -بازسازي مسير جاده شمالي -

پارس آباد در ناحيه يك )مغان( -مشگين شهر –پارس آباد و اردبيل  -گرمي
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يك )مغان( ايجاد زيرساخت هاي ميان راهي براي ارايه خدمات ترافيكي در ناحيه -

توسعه و گسترش راه آهن سراساري در ناواحي ياك )مغاان( دو ) جعفرآبااد(، ساه  -

سرعين( -)خروسلو(، نه )اردبيل(، ده )نير

ايجاد ترمينال هاي بارگيري و بازاريابي محصوالت كشاورزي در ناحيه دو ) جعفرآباد( -

و نقل جاده اي توسعه شبكه راه هاي ارتباطي فرعي و اصلي براي تسريع فرآيند حمل  -

جعفرآباد(مغان و دو )يك و در ناحيه 

توسعه شبكه راه هاي ارتباطي در مناطق محروم استان به خصوص در مناطق روستايي  -

شود(جنوبي استان )محدوده شهرستان هاي خلخال و كوثر كه ناحيه يازده را شامل مي

اصالي اساتان در توسعه و احداث راه هاي دسترسي اصلي و پيوند به شبكه راه هااي  -

ناحيه دوازده )خلخال(

كيفي دسترسي هاي روستايي به شبكه هاي ارتباطي اصلي و ايجاد پيوند سلساله  ارتقاء -

مراتبي از شبكه هاي دسترسي در سطح استان

ايجاد سيستم يكاارچه شبكه ريلي جهت ارتباط با استان هاي همجاوار و ايفااي نقاش  -

ه راه آهن سراسري از ميانه به پارس آباد(برتر در مقياس ملي و فراملي )توسع

ايجاد و تقويت شبكه ها و انشعاب هاي فرعي جهت دسترسي سريع به منااطق داراي  -

قابليت استان) نواحي سه، چهار ، شش و هفت(

توسعه شبكه ارتباطي اردبيل به تبريز -

و اردبيل اسالم  –توسعه و تقويت شبكه ارتباطي  اردبيل به گيالن از محورهاي خلخال  -

آستارا –

توسعه فرودگاه هاي استان -

توسعه و تجهيز فرودگاه مغان جهت ارتقاء نقش حمل و نقل هوايي در منطقاه دشات  -

مغان و پارس آباد 

توسعه و تجهيز فرودگاه اردبيل و ارتقاء نقش آن در اساتان و شامال غارب كشاور و  -

توسعه ارتباط هوايي استان با شهرهاي بزرگ كشور

، 8، 7، 6كه راههاي دسترسي به جاذبه ها و مقاصد گردشاگري در منااطق )توسعه شب -

 (12و  11، 9
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 کالبدي-آمايشي و مناطر فضايي همگن به تفکيك نواحي توسعه شبکه راهها راهبردهاي  (: 4-2جدول )

 نام منطقه

کالبدي -فضايي   
 شبکه راهها نام ناحيه آمايشي

ن
 مغا

س آباد، بيله 
ي پار

ن ها
) شهرستا

ي (
سوار و گرم

 

 يك ) مغان (

 توسعه و تجهيز فرودگاه مغان جهت ارتقاء نقش حمل و نقل هوايي در ناحيه  -

 هاي روستايي و اتصال  به شبکه هاي ارتباطي اصلي و ايجاد پيوند سلسله مراتبي از شبکه هاي دسترسي ارتقاء کيفي دسترسي -

 توسعه و گسترش راه آهن -

 براي ارايه خدمات ترافيکي هاي ميان راهي ايجاد زيرساخت -

 بازسازي مسير جاده شمالي ع جنوبي در محدوده پارس آباد از دو محور اردبيل ع گرمي ع پارس آباد و اردبيل ع مشگين شهر ع پارس آباد  -

 توسعه گمرگ مرزي بيله سوار -

 ريلي(گسترش شبکه ارتباطي )هوايي، -

 مهمي در توسعه اقتصادي و توسعه صادرات منطقه خواهد داشت.توسعه فرودگاه مغان با توجه به بعد جغرافيايي نقش  -

 توسعه زيرساختهاي ارتباطي براي جذب گردشگر و تزانزيت کاال -

 راه آهن و توسعه فرودگاه به منظور جبران موقعيت جغرافيايي و فاصله زياد با کانونهاي توسعه داخليگسترش راههاي ارتباطي، -

 وارضتعديل و اصالح مقررات گمرکي و ع -

 توسعه و گسترش راه آهن  - دو ) جعفرآباد (

 ايجاد ترمينال هاي بارگيري و بازاريابي محصوالت کشاروزي -

 توسعه شبکه راههاي ارتباطي فرعي و اصلي براي تسريع در فرآيند حمل و نقل جاده اي -

 سلسله مراتبي از شبکه هاي دسترسي هاي روستايي و اتصال  به شبکه هاي ارتباطي اصلي و ايجاد پيوند ارتقاء کيفي دسترسي -

 توسعه شبکه راههاي ارتباطي موجود -

 گسترش شبکه ارتباطي در منطقه به منظور کاهش معضل مبادالت تجاري و سرمايه گذاري  -

 توسعه و گسترش راه آهن - سه ) خروسلو (

 ند سلسله مراتبي از شبکه هاي دسترسي هاي روستايي و اتصال  به شبکه هاي ارتباطي اصلي و ايجاد پيوارتقاء کيفي دسترسي -

 ايجاد و تقويت شبکه ها و انشعابهاي فرعي جهت دسترسي سريع به ساير مناطر استان  -

 توسعه راههاي ارتباطي -

 ها و انشعاب هاي فرعي جهت دسترسي سريع به ساير مناطر استان ايجاد و تقويعت شبکه - چهار ) دره رود ( 

 تايي و اتصال  به شبکه هاي ارتباطي اصلي و ايجاد پيوند سلسله مراتبي از شبکه هاي دسترسي هاي روسارتقاء کيفي دسترسي -
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 کالبدي-آمايشي و مناطر فضايي همگن به تفکيك نواحي توسعه شبکه راهها راهبردهاي  (: 4-2ادامه جدول )

 نام منطقه

کالبدي -فضايي   
 شبکه راهها نام ناحيه آمايشي

ن شهر
 مشگي

ن
) شهرستا

 
ن شهر (

مشگي
 

 هاي روستايي و اتصال  به شبکه هاي ارتباطي اصلي و ايجاد پيوند سلسله مراتبي از شبکه هاي دسترسي ارتقاء کيفي دسترسي - پنج ) صلوات (

 توسعه محورهاي بين راهي -

 ايجاد و تقويت شبکه ها و انشعاب هاي فرعي جهت دسترسي سريع به ساير مناطر استان - شش ) سبالن (

  هاي روستايي و اتصال  به شبکه هاي ارتباطي اصلي و ايجاد پيوند سلسله مراتبي از شبکه هاي دسترسي قاء کيفي دسترسيارت -

 توسعه راههاي ارتباطي به ويژه در مناطر توريستي -

 توسعه و گسترش صنايع دستي در مناطر روستايي در قالب تشکل هاي تعاوني -

 که ها و انشعاب هاي فرعي جهت دسترسي سريع به ساير مناطر استان ايجاد تقويت شب - هفت ) مشگين شهر (

 هاي روستايي و اتصال  به شبکه هاي ارتباطي اصلي و ايجاد پيوند سلسله مراتبي از شبکه هاي دسترسي ارتقاء کيفي دسترسي -

ل
 اردبي

ن و ن
ل، نمي

ي اردبي
ن ها

) شهرستا
ير (

 

و (فندقل –هشت ) عنبران   که ارتباطي اربيل به گيالن از محور اردبيل ع آستاراتوسعه و تقويت شب - 

  هاي روستايي و اتصال به شبکه هاي ارتباطي اصلي و ايجاد پيوند سلسله مراتبي از شبکه هاي دسترسي ارتقاء کيفي دسترسي -

 توسعه و تجهيز فرودگاه اردبيل  - نه ) اردبيل (

 توسعه و گسترش راه آهن سراسري -

 هاي روستايي و اتصال  به شبکه هاي ارتباطي اصلي و ايجاد پيوند سلسله مراتبي از شبکه هاي دسترسي  ارتقاء کيفي دسترسي -

 توسعه ارتباط بين المللي و فرامنطقه اي با استفاده از شبکه ارتباطي و فرودگاه -

 گيالن( –گردشگري جديد منطقه اي )اردبيل  احداث راه ارتباطي از مسير هير، کوهساره، نئور، شيرآباد  گيالن، هشتپر ، طوالش و ايجاد قطب -

 تي و نيمه صنعتيايجاد و احداث راه هاي ارتباطي مناسب بين روستايي و ارايه خدمات مورد نياز و ضروري در فصول مختلف سال و ترويج و توسعه دامداري صنع -
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 کالبدي-و مناطر فضايي آمايشي همگن به تفکيك نواحي توسعه شبکه راهها راهبردهاي  (: 4-2ادامه جدول )

 نام منطقه

کالبدي -فضايي   
 شبکه راهها نام ناحيه آمايشي

سرعين (  -ده ) نير    توسعه و گسترش  راه آهن سراسري - 

 هاي روستايي و اتصال به شبکه هاي ارتباطي اصلي و ايجاد پيوند سلسله مراتبي از شبکه هاي دسترسي ارتقاء کيفي دسترسي -

 خلخال

ن ه
) شهرستا

ي 
ا

 خلخال و کوثر (

 توسعه و تقويت شبکه ارتباطي اردبيل به گيالن از محور خلخال ع اسال  - يازده ) گيوي (

 هاي روستايي و اتصال  به شبکه هاي ارتباطي اصلي و ايجاد پيوند سلسله مراتبي از شبکه هاي دسترسي ارتقاء کيفي دسترسي -

 از بن بستگسترش راههاي ارتباطي درمنطقه و خروج اين ناحيه  -

 انجام مطالعات امکان سنجي توسعه شبکه دسترسي از ماجالن در شهرستان خلخال به ماسوله در استان گيالن جهت توسعه منطقه اي -

 هاي روستايي و اتصال به شبکه هاي ارتباطي اصلي و ايجاد پيوند سلسله مراتبي از شبکه هاي دسترسي ارتقاء کيفي دسترسي - دوازده ) خلخال (
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 1اولويت بندي راهبردهاي آمايش به تفکيك نواحي همگن فضايي: 5

 

 

 

 
و  راهبردهاي توسعه استان به تفكياك هرياك از بخاش هاا ،در فصل هاي سوم و چهارم 

فضاايي ارائاه گردياد  در ايان فصال  -زيربخش هاي اجرايي به تفكيك نواحي همگن آمايشاي

 2ه، اولويت هاي راهبردي توسعه ارائه شده است براساس جمع بست ويژگي هاي هر ناحي

 

 ناحيه يك )دشت مغان( راهبردياولويت هاي : 1-5

 

 محوريت : توسعه كشاور ي با 1

  توسعه و مديريت منابع آب )شامل روشهاي مادرن آبيااري و توساعه سيساتم هااي

 زهكشي اراضي(

 اصالح ساختار نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي 

 رهاي هدف براي صادرات محصوالت و فرآورده هاي كشاورزيشناسايي بازا 

  توسعه فعاليت هاي داماروري صنعتي )تغيير الگوي دامداري از دام سبك رمه گاردان

 دام ايستاده ( به دام سنگين و

 با محوريت صناي  تبديلي و تكميلي: توسعه صناي  كشاور ي 3

 : توسعه گردشگري با محوريت آگروتوريسم2

  يرساخت هاي ارتباطي: توسعه 4

 : حفاظت ا  محيط  يست با محوريت 5

 توسعه و مديريت سيستم هاي فاضالب شهري و روستايي 

 مديريت مصرف كودهاي شيميايي وسموم دفع آفات كشاورزي 

 احياء زيستگاه هاي گونه هاي در خطرانقرار 

 تعامل با كشورهاي همجوار در خصوص جلوگيري از آلودگي رودخانه ارس 

                                                 

 ، انجام گرديده است  24/8/89اولويت بندي بر اساس مصوبه نشست مورخ  1 

 راهبردهاي هر ناحيه در هر بخش مديريتي و برنامه ريزي در فصل سوم به تفكيك هر بخش ارائه شده است  2 
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 )جعفرآباد( 2ناحيه راهبردي اولويت هاي :  2-5

 

 : توسعه كشاور ي با محوريت 1

  منابع آبتوسعه و مديريت 

 زراعت و باغداري و كشت هاي گلخانه اي 

 شناسايي بازارهاي هدف جهت صادرات محصوالت و فرآورده هاي كشاورزي 

 م سابك و توسعه فعاليت هاي داماروري مدرن و صنعتي) تغيير الگوي داماداري از دا

 رمه گردان به دام سنگين و دام ايستاده(

 : توسعه صناي  كشاور ي ) صناي  تبديلي و تكميليو3

 : توسعه  ضايي با محوريت 2

 توسعه شهري 

  كشاورزي( –هاي خدماتي كشهر -مركزي )روستا مكانتوسعه روستاهاي 

 : توسعه  يرساخت هاي ارتباطي4

 م و توريسم روستايي: توسعه گردشگري با محوريت اگروتوريس5

 : حفاظت ا  محيط  يست6

 

 )خروسلو(3ناحيه  راهبردياولويت هاي : 3-5

 

 : توسعه  ضايي با محوريت 1

 مكان گزيني مناسب براي گسترش شهر گرمي به منظور ايفاي نقش كاركردي آن 

 كاركردي شهر گرمي به عنوان يك شهر مياني در ارايه خدمات به  -توسعه عملكردي

 هاي پيراموني سكونتگاه

  مركزي و فراهم ساازي شارايط باراي مكان كاركردي روستاهاي  –توسعه عملكردي

 كشاورزي –هاي خدماتي كشهر -ارتقاء نقش اين روستاها به عنوان روستا

 : توسعه كشاور ي با محوريت 3

 كنترل و مديريت منابع آب سطحي 

 توسعه باغداري 

 : توسعه  يرساخت هاي ارتباطي2

   محيط  يست: حفاظت ا4
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 : توسعه صناي  با محوريت 5

 ساماندهي توسعه فعاليت هاي معدني 

  توسعه فرصتهاي سرمايه گذاري در شهرك هاي صنعتي 

 عشايري -: توسعه گردشگري با محوريت  گردشگري روستايي6

 : توسعه خدمات با محوريت 7

 توسعه مجتمع هاي خدماتي و رفاهي بين راهي 

 يتوسعه زيرساخت هاي ورزش 

 درماني -توسعه زيرساخت هاي بهداشتي 

 

 دره رود(ناحيه چهار ) راهبردياولويت هاي : 4-5

 

 : توسعه كشاور ي با محوريت توسعه 1

 منابع آب 

 تبديل كشاورزي سنتي به مدرن 

 به مدرن وصنعتيي عشاير -ساماندهي فعاليت هاي داماروري سنتي 

 ( زداري باه منظاور جلاوگيري از تهيه و تدوين طرح هاي آبخيامديريت منابع طبيعي

 (تخريب مراتع و فرسايش اراضي

 : توسعه  ضايي با محوريت 3

  باه  كاركردي روستاهاي مكان مركزي و ارتقاء نقش اين روساتاها –توسعه عملكردي

 كشاورزي -شهركهاي خدماتي -عنوان روستا

 اسكان عشاير و ايجاد زمينه الزم در تجميع خدمات رساني 

 ي با محوريت : توسعه گردشگر2

 عشايري -گردشگري روستايي 

 طبيعت گردي 

 : توسعه  يرساخت هاي ارتباطي4

 : توسعه خدمات با محوريت خدمات عمومي ر اهي5

 : توسعه صناي  با محوريت 6

 توسعه صنايع تبديلي و تكميلي وابسته به بخش كشاورزي 

 ساماندهي فعاليت هاي معدني 

 : حفاظت ا  محيط  يست7
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 )صلوات( 5ناحيه هاي راهبردي اولويت : 5-5

 

 : توسعه كشاور ي با محوريت 1

 توسعه منابع آب 

  توسعه منابع طبيعي 

 تهيه و اجراي برنامه هاي آبخيزداري  -

 تاسيس تعاوني هاي مرتعداري با مشاركت جامعه روستايي -

 : توسعه  ضايي3

 ارتقاء شهر رضي به عنوان كانون توسعه منطقه و خدمات رساني برتر 

 وسعه صناي  و معادن با محوريت : ت2

  ساماندهي توسعه فعاليت هاي معدني 

 : توسعه  يرساخت هاي ارتباطي 4

 عشايري -: توسعه گردشگري با محوريت توريسم روستايي5

 : حفاظت ا  محيط  يست 6

 ر اهي -: توسعه خدمات با محوريت خدمات عمومي7

 

 )سبالن( 6ناحيه  راهبردياولويت هاي : 6-5

 

 وسعه گردشگري : ت1

 طبيعت گردي 

 توريسم درماني 

 عشايري -توريسم روستايي 

 : حفاظت ا  محيط  يست با محوريت3

 بهره برداري از انرژي زمين گرمايش 

 حفظ و احياء زيستگاه هاي حيات وحش 

 مديريت اثرطبيعي ملي سبالن 

 : توسعه  يرساخت هاي ارتباطي2

 : توسعه هاي كشاور ي با محوريت4

 بع آبمديريت منا 
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 توسعه باغداري 

 توسعه دامداري 

 مديريت منابع طبيعي 

 : توسعه  ضايي با محوريت5

 ايجاد استقرارگاه هاي عشايري 

 جذب سرمايه گذاري براي توسعه گردشگري 

 معادن با محوريت و : توسعه صناي  6

 تكميلي وابسته به كشاورزي -توسعه صنايع تبديلي 

 ساماندهي توسعه فعاليت هاي معدني 

 توسعه خدمات با محوريت : 7

 توسعه شبكه انرژي زمين گرمايش 

  ورزشي –توسعه زيرساخت هاي فرهنگي 

 

 )مشگين شهر( 7ناحيه  راهبردياولويت هاي : 7-5

 

 : توسعه كشاور ي با محوريت1

 توسعه و مديريت منابع آب 

 ايگلخانههاي توسعه زراعت و باغداري و سيستم 

 به فعاليت هاي داماروري مدرن عشايري -نتيساماندهي فعاليت هاي داماروري س 

 توسعه فعاليت هاي آبزي پروري 

 مديريت منابع طبيعي و اجراي برنامه هاي آبخيزداري 

 : توسعه گردشگري با محوريت 3

  طبيعي –گردشگري تاريخي 

 عشايري -گردشگري روستايي 

 طبيعت گردي 

 توريسم درماني 

 : توسعه صناي  و معادن با محوريت 2

  تكميلي وابسته به كشاورزي -صنايع تبديليتوسعه 

 توسعه فرصتهاي سرمايه گذاري در شهرك ها و نواحي صنعتي 

 ساماندهي توسعه فعاليت هاي معدني 
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 : توسعه  ضايي با محوريت4

 كاركردي شهر مشگين شهر -توسعه عملكردي 

 مركزي و ارتقاء نقش ايان روساتاها باه كاركردي روستاهاي مكان  -توسعه عملكردي

 كشاورزي -شهركهاي خدماتي -عنوان روستا

 ساماندهي روستاهاي پراكنده كوهستاني 

 اسكان عشاير 

 : حفاظت ا  محيط  يست با محوريت5

 احياء و حفاظت از زيستگاه هاي حيات وحش 

 توسعه استفاده از انرژي زمين گرمايش 

 توسعه و مديريت سيستم هاي فاضالب شهري و روستايي 

 يميايي و سموم دفع آفات كشاورزيمديريت مصرف كودهاي ش 

 : توسعه خدمات با محوريت 6

 توسعه خدمات آموزشي 

 ورزشي -توسعه خدمات فرهنگي 

 درماني -توسعه خدمات بهداشتي 

 : توسعه  يرساخت هاي ارتباطي7

 

 فندقلو( -)عنبران 8احيه راهبردي ناولويت هاي : 8-5

 

 : توسعه گردشگري با محوريت طبيعت گردي1

 ا  محيط  يست با محوريت  : حفاظت3

 احياء و حفاظت از زيستگاه هاي حيات وحش 

 بررسي اثرات توسعه گردشگري بر طبيعت 

 تدوين برنامه مديريت زيست محيطي منطقه تفريحي فندقلو 

 : توسعه كشاور ي با محوريت2

  توسعه و مديريت منابع آب 

 توسعه زراعت 

 سنتي ساماندهي فعاليت هاي داماروري 

 ابع طبيعي و اجراي برنامه هاي آبخيزداري و صيانت از جنگلمديريت من 
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 توسعه  يرساخت هاي ارتباطي:4

 ور شي -: توسعه خدمات با محوريت خدمات آمو شي5

: توسعه صناي  با محوريت ايجاد صناي  اشدتيال  ا در ب دش هداي كشداور ي، صدنعت و 6

 خدمات 

 

 )اردبيل( 9ناحيه   راهبردياولويت هاي : 9-5

 

 توسعه كشاور ي با محوريت  :1

  توسعه و مديريت منابع آب 

 تاسيس صندوق حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي 

  اصالح نظام بهره برداري از منابع توليد با تاكيد بر يكاارچه سازي اراضاي و شناساايي

 بازارهاي هدف جهت صادرات محصوالت و فرآورده هاي كشاورزي

  مدرن و صنعتيتوسعه سيستم هاي داماروري 

 مديريت منابع طبيعي و اجراي برنامه هاي آبخيزداري 

 : توسعه صناي  و معادن با محوريت 3

 صنايع پيشين و پسين كشاورزي 

  تكميلي كشاورزي –توسعه صنايع تبديلي 

 ساماندهي صنايع مستقر در پيرامون شهر اردبيل 

 توسعه فرصتهاي سرمايه گذاري در شهرك ها و نواحي صنعتي 

 اندهي توسعه فعاليت هاي معدنيسام 

 احداث صنايع وابسته به فعاليتهاي معدني 

 : توسعه  ضايي با محوريت 2

 محدود سازي توسعه كالبدي شهر اردبيل 

 پيش بيني شكل گيري شهرهاي جديد 

 مكان مركزي براي ارتقاء نقش اين روستاها به روستاهاي كاركردي  -توسعه عملكردي

 كشاورزي -دماتيهاي خكشهر -عنوان روستاها

 : حفاظت ا  محيط  يست 4

 تدوين برنامه مديريت زيست محيطي شهر اردبيل 

  ساماندهي منابع آالينده 

 ساماندهي و مديريت فاضالب شهري و روستايي 
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  مديريت مصرف كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات كشاورزي 

 كنترل توسعه صنايع آلوده كننده زيست محيطي 

 محوريت  : توسعه گردشگري با5

 فرهنگي -گردشگري تاريخي 

 طبيعت گردي 

 : توسعه  يرساخت هاي ارتباطي 6

 : توسعه خدمات با محوريت 7

 ورزشي -توسعه خدمات آموزشي 

 توسعه خدمات آموزش عالي 

 ورزشي -توسعه خدمات فرهنگي 

 بهداشتي -توسعه خدمات درماني 

 

 سرعين( -) نير11ناحيه  راهبردياولويت هاي : 11-5

 

 سعه گردشگري با محوريت: تو1

 طبيعت گردي 

 توريسم درماني و سالمت 

 : توسعه  ضايي3

 محدود سازي توسعه كالبدي شهر سرعين 

 مقاوم سازي مساكن شهري و روستايي در مقابل زلزله 

 : حفاظت ا  محيط  يست با محوريت2

 تدوين برنامه مديريت زيست محيطي شهر سرعين 

 ب شهري و روستاييتدوين برنامه كنترل پسماند و فاضال 

 :توسعه صناي  و معادن با محوريت 4

 توسعه صنايع تبديلي و تكميلي 

 توسعه صنايع بسته بندي آب معدني 

 ي درشهركها و نواحي صنعتيرتوسعه فرصتهاي سرمايه گذا 

 ساماندهي توسعه فعاليت هاي معدني 

 : توسعه كشاور ي با محوريت5

  توسعه و مديريت منابع آب 
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 يتوسعه باغدار 

 توسعه داماروري مدرن 

  مديريت منابع طبيعي 

 : توسعه خدمات با محوريت6

 توسعه خدمات رفاهي بين راهي 

 درماني -توسعه زيرساخت هاي بهداشتي 

 : توسعه  يرساخت هاي ارتباطي7

 

 ) گيوي( 11ناحيه  راهبردياولويت هاي : 11-5

 

 توسعه گردشگري با محوريت:1

 طبيعت گردي 

 توريسم درماني 

 وتوريسماگر 

 توريسم روستايي 

 : توسعه كشاور ي با محوريت 3

 توسعه و مديريت منابع آب 

 توسعه باغداري مدرن 

 توسعه دامداري مدرن 

 مديريت منابع طبيعي و اجراي برنامه هاي آبخيزداري 

 صيانت از جنگل و احياء مراتع 

 : توسعه صناي  و معادن با محوريت 2

  ه به كشاورزي ) به ويژه باغداري(صنايع تبديلي و تكميلي وابستتوسعه 

 توسعه صنايع چوب 

 توسعه فرصتهاي سرمايه گذاري در شهركهاي صنعتي 

 ساماندهي توسعه فعاليت هاي معدني 

 : حفاظت ا  محيط  يست با محوريت4

 احياء و حفاظت از زيستگاه هاي حيات وحش 

  دفع آفات كشاورزي سموممديريت مصرف كودهاي شيميايي و 
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  و درمعارر  براي جلوگيري از تخريب اراضي به وياژه زمينهااي پرخطارمنع قانوني

 فرسايش

 : توسعه خدمات با محوريت5

 رفاهي -توسعه خدمات عمومي 

 ايجاد مجتمع هاي خدماتي بين راهي 

 درماني -توسعه زيرساخت هاي بهداشتي 

 : توسعه  ضايي با محوريت 6

 روستاهاي پراكنده  ايجاد مراكز روستايي در مكان هاي مناسب براي تمركز 

 اسكان و هدايت جمعيت در مناطق مستعد 

 : توسعه  يرساخت هاي ارتباطي 7

 

 )خلخال(12ناحيه  راهبردياولويت هاي : 12-5

 

 : توسعه گردشگري با محوريت1

 توريسم مذهبي 

 توريسم ورزشي 

 طبيعت گردي 

 معادن با محوريت و : توسعه صناي 3

 ته به كشاورزي) با تاكيد بر باغداري(توسعه صنايع تبديلي و تكميلي وابس 

 توسعه صنايع چوب 

 توسعه فرصت هاي سرمايه گذاري در شهرك هاي صنعتي 

 ساماندهي توسعه فعاليت هاي معدني 

 : توسعه كشاور ي با محوريت 2

 توسعه و مديريت منابع آب 

 توسعه باغداري 

 توسعه داماروري مدرن 

  مديريت منابع طبيعي 

 وريت : توسعه  ضايي با مح4

 ساماندهي فعاليت در شهر خلخال و پيرامون آن 

 : حفاظت ا  محيط  يست با محوريت 5
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  احياء و حفاظت از زيستگاه هاي حيات وحش 

 مديريت پسماند و فاضالب هاي شهري و روستايي 

 : توسعه خدمات با محوريت6

 فني و حرفه اي مرتبط با بخش كشاورزي يتوسعه فعاليت هاي آموزش 

 ورزشي –اخت هاي فرهنگي توسعه زيرس 

 بهداشتي -توسعه خدمات درماني 

 : توسعه  يرساخت  هاي ارتباطي7
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 : ساختار مديريت آمايش استان 6
 

 

 

 

 

با توجه به راهبردهاي آمايش استان اردبيل اولويت بخش كشاورزي، گردشگري و صنايع،  

 استان، صورت بندي شده است  در چشم انداز توسعه ساختار مديريت آمايش

 

 : ارکان مديريت آمايش1-6

 

 اركان مديريت آمايش شامل نهادهاي زير است : -

 رئيس يا رئيس شوراي آمايش 

 شوراي عالي آمايش 

 شوراي مشورتي 

 دبيرخانه 

 

 : ترکيب و وظايف ارکان آمايش 2-6

 

 رئيس يا رئيس شوراي آمايش : 1-2-6

 

 ست رئيس شوراي آمايش، استاندارد ا -

 وظايف رئيس شوراي آمايش بشرح زير است: -

 مديريت جلسات و جمع بندي و تصويب مصوبات شوراي عالي آمايش استان 

  پي گيري و هماهنگي اجراي مصوبات در ساطح اساتان و اباالت مصاوبات باه

شوراي برنامه ريازي اساتان كارگروههااي تخصصاي، شاوراي برناماه ريازي 

 شهرستانها 

 شابرد مصاوبات درساطح ملاي از جملاه همااهنگي باا پي گيري و هماهنگي پي

دستگاههاي اجرايي ، هيئت وزيران، معاونت برنامه ريزي و نظاارت راهباردي، 

 بانكها و موسسات اعتباري
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 : شواري عالي آمايش استان2-2-6

 

 )الفو: تركي  اعضاء

 شوراي عالي آمايش در استان اردبيل به شرح ز ير تعيين مي گردد: 

 رئيس شواري عالي   استاندار  -

 دبير شوراي عالي و رئيس دبيرخانه معاون برنامه ريزي  -

 رئيس سازمان جهاد كشاورزي -

 مديركل مسكن و شهرسازي استان -

 مديرعامل آب منطقه اي  -

 رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري -

 مديركل اطالعات استان -

 رئيس سازمان صنايع و معادن استان -

 

 ف شوراي عالي ) ب و: وظاي

 تصويب طرحها و برنامه هاي آمايشي كه از طرف دبيرخانه به شورا احاله مي شود  -

 بررسي چگونگي پيشبرد برنامه آمايش در استان  -

بررسي و تصويب پيشنهادات، طرح هاي دساتگاههاي اجراياي و انطبااق آن باا ساند  -

 آمايش استان 

 رنامه آمايشبررسي چالش هاو ارائه راه كارها براي پيشبرد ب -

 نظارت عالي بر برنامه هاي ادواري و بودجه استان انطباق آن با سند آمايش  -

 

 جلسات –) ج و: سا وكار و  مان بندي 

روز قبال از برگازاري  15دستور جلسات با تصويب رئيس شورا ، از طريق دبيرخانه،  -

 جلسات به اعضاء شورا ابالت مي گردد 

 بار تشكيل مي شود جلسات شوراي عالي، هر دو ماه يك -

مصوبات شورا پس از تنفيذ رئيس شورا از طريق دبيرخانه به كليه دستگاههاي اجرايي  -

 و شوراي برنامه ريزي، فرمانداري ها ابالت مي گردد 
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 : شوراي مشورتي آمايش3-2-6

 

 )الفو: تركي  اعضاء

 مي گردد: تركيب اعضاء شوراي مشورتي آمايش در استان اردبيل به شرح زير تعيين  

 نماينده ولي فقيه و امام جمعه استان -

 معاون سياسي استاندار )دبيرجلسات( -

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي -

 مدير كل امور عشايري -

 مدير كل راه و ترابري -

 فرمانده ناحيه انتظامي -

 رئيس دادگستري يا نماينده قوه قضاييه در استان -

 اسالمي نماينده مجمع نمايندگان استان در مجلس شوراي -

 رئيس دانشگاه اردبيل -

 رئيس دانشگاه علوم پزشكي -

 يكي از فرمانداران / يا فرماندار مدعو ، به دعوت رئيس شورايعالي -

نماينده مجمع اعضاء شوراي اسالمي شهرها و روستاها يا رئوساي شوراها به تشخيص  -

 رئيس شورايعالي 

 نماينده شركت پخش و پااليش و شركت گاز در استان -

 ل بازرگاني استانمدير ك -

نماينده اصناف، نهادهاي مردم نهاد و كارشناسان خباره در زميناه هااي مارتبط، باه  -

 دعوت رئيس شوراي عالي

 

 ) ب و: وظايف شوراي مشورتي

 بررسي چالش هاي پيشبرد برنامه آمايش استان و ارائه راه كارهاي مشورتي -

 گاه مربوطهاطال  رساني در مورد اهداف آمايش در حوزه ماموريت دست -

 ارائه پيشنهادات اجرايي جهت تكميل سند آمايش  -

 

 ) ج و: سا وكار و  مان بندي جلسات

جلسه شوراي مشورتي براساس ضرورت با يكماه اطال  قبلي با اطال  رساني از دستور  -

 بار در سال( 2جلسات، به دعوت رئيس شوراي عالي تشكيل مي شود  )حداقل 
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معاون سياسي استاندار با هماهنگي دبيرخاناه شاوراي دبير جلسات شوراي مشورتي ،  -

 عالي خواهد بود 

موضوعات مورد بررسي براساس مصوبات شوراي عاالي از طرياق دبيرخاناه شاوراي  -

 ارسال مي گردد  عالي براي اعضاء

ثبت و طبقه بندي مصوبات و رهنمودها و پيشنهادات شوراي مشورتي براي طارح در  -

 نه شوراي عالي خواهد بود شوراي عالي بعهده دبيرخا

 

 دبيرخانه آمايش استان :4-2-6

 

 )الفو: دبيرخانه آمايش استان

دبيرخانه آمايش استان، به رياست دبير شوراي عالي )معاون برنامه ريازي اساتاندار(  -

 در نهاد معاونت برنامه ريزي استانداري تشكيل مي شود 

 ساختار دبيرخانه شامل : -

 رئيس دبيرخانه 

  تخصصي آمايشكار گروه 

  مركز اطالعات آمايش 

  واحد اطال  رساني و هماهگي و پشتيباني اداري آمايش خواهد بود 

 كار گروه تخصصي آمايش در معاونت برنامه ريزي، شامل عوامل زير است  -

  مدير اجرايي آمايش در معاونت برنامه ريزي 

 كارشناس اقتصادي 

 ي و جغرافيايي( كارشناس آمار و اطالعات ) بانك اطالعات توصيف 

 مركز اطالعات آمايش شامل عوامل زير است: -

 مسئول سيستم اطالعات توصيفي 

 مسئول سيستم اطالعات جغرافيايي و فضايي 

  آرشيو فني و  مركز اسناد آماش 

 واحد اطال  رساني و هماهنگي و پشتيباني شامل : -

  كادر خدماتي و بايگاني و    خواهد بود 

 
  


