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 : تحليل عرصه هاي فعاليت اقتصادي 1
 

 : مقدمه 1-1
 

ويژگيهااي هار واحاد الزامات بررسيهاي آمايشي، بسته به مقياس آن، حكم مي كند تا  

متناظرشاان در  ويژگيهاايفضايي )تقسيمات يا عناصر جغرافياايي  باه شاكلي قابال قيااس باا 

واحدهاي فضايي ديگر مورد توجه جدي قرار گيرد. تبعيت از ايان الازام موجاي ماي شاود تاا 

 موقعيت و منزلت نسبي اين واحدهاي فضايي و نقش آنها در تعامل عملكردي با يكديگر و ايجاد

محدوديتهاي تاثيرگذاري و تغييار و تحاول در آن، قابال  ومحيط عملكردي آمايشي و امكانات 

 تبيين، كنترل و ارزيابي باشد. 

در اين چارچوب، با توجه به هدفهاي طرح آمايش استان، بررساي ويژگيهااي گونااگون  

ي آمايشاي مكانهاي مركزي )شهرها و روستاهاي مركزي  حائزاهميت است، زيرا محيط عملكرد

استان، عمدتاً، از طريق تعامل و ارتباط عملكردي اين مكانهااي مركازي )باا يكاديگر در داخال 

 استان و با ساير مكانهاي مركزي در استانهاي ديگر و ...  ايجاد مي شود. 

در سطرهاي زير، با توجه به امكانات و محدوديتهاي اطالعاتي و آماري مشاور، برخي از  

خي مكانهاي مركزي استان )بويژه مراكز شهري آن  براي شناخت تاوان و تمنويژگيهاي اساسي 

 ظرفيت تاثيرگذاري آنها برعملكردهاي اقتصادي محيط آمايشي استان ارائه مي شود. 
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 : اقتصاد شهري 2-1

در اين مبحث، ابتدا كليات ويژگيهاي اقتصادي مراكز شهري )بيست و يك گانه  اساتان  

و متوسط متناظرشان در كل جامعه شهري استان ارائه شاده و سا ا ايان  در قياس با يكديگر

 ويژگيها به تفصيل الزم و جداگانه براي هر يك از شهرهاي استان توضيح داده شده است. 

 

 : اشتغال 1-2-1

 

ويژگيهاي اشتغال جمعيت ساكن جامعه شهري و نيز خصوصيات اشتغال در كارگاههااي  

دو جنبه مهم ساختار اشتغال اين جامعه است كه در زير باه آنهاا  اقتصادي جامعه شهري استان

 اشاره مي شود: 

 

 : اشتغال جمعيت 1-1-2-1

سال و باالتر )جمعيت در  ه، تعداد جمعيت د1315برپايه اطالعات در دسترس، در سال  

 1/223هزار نفر است كه از ميان آناان  1/631سن كار و فعاليت  جامعه شهري استان بالغ بر 

كار شده اند )جمعيت فعال . از ميان جمعيات فعاال جامعاه شاهري اساتان  رازهزار نفر وارد با

باشند. هزار نفر جويايي كار مي 2/21هزار نفر مشغول كار بوده )جمعيت شاغل  و  4/125حدود 

 )جمعيت بيكار . 

، اندازه هزار نفر  6/115اطالعات و با توجه به جمعيت شهري استان )حدود اين برپايه  

شاخص ميزان فعاليت عمومي جمعيت )درصد جمعيت فعال وارد شده به بازار كاار و مايال باه 

 1/36انجام فعاليتهاي اقتصادي نسبت به كل جمعيت در سان كاار و فعاليات  شاهري اساتان 

درصد، اندازه شاخص ميزان فعاليت واقعي جمعيت )درصد جمعيت شاغل نسبت به جمعيت در 

درصد، انادازه ميازان اشاتغال جمعيات فعاال )درصاد  2/32ت  شهري استان سن كار و فعالي

درصد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت  4/11جمعيت شاغل نسبت به جمعيت فعال  شهري استان 

درصد و اندازه شاخص  6/12)درصد جمعيت بيكار نسبت به جمعيت فعال  شهري استان  فعال

  6/3د جمعيت به ازاي هر فرد شاغل  شهري استان بارتكفل واقعي جمعيت شاغل )متوسط تعدا

 نفر مي باشد. مقايسه اندازه اين شاخصهاي اقتصادي جمعيت در شهرهاي استان نشان مي دهد:

باين حاداقل اساتان دامنه تغييرات اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيات در شاهرهاي  -

رار دارد. درصاد در شاهر سارعين قا 4/44در شهر هشتجين و حاداكرر درصد  2/31

اندازه اين شاخص در شهرهاي اردبيل، هير، سرعين، بيله سوار، جعفرآباد، مشكين شاهر، 
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الهرود، اصالندوز و آبي بيگلو بيشتر از متوسط اندازه آن در كل جامعه شاهري اساتان 

 بوده و در ساير شهرهاي استان كمتر از آن است. 

 4/26در شهرهاي استان بين حداقل دامنه تغييرات اندازه ميزان فعاليت واقعي جمعيت  -

درصد در شهر سرعين قرار دارد. انادازه ايان  2/31درصد در شهر هشتجين و حداكرر 

، آنگاوتشاخص در شهرهاي اردبيل، سرعين، هير، بيله سوار، مشكين شاهر، تاازه كناد 

اصالندوز، آبي بيگلو، نير و كوراييم بيشتر از متوسط انادازه متنااظر آن در كال جامعاه 

 شهري استان بوده و در ساير شهرهاي استان كمتر از آن است. 

درصد و كمتارين  5/21بيشترين اندازه ميزان اشتغال جمعيت فعال در شهرهاي استان  -

درصد است كه به ترتيي مرباوط باه شاهرهاي كاوراييم و جعفرآبااد  3/11اندازه آن 

بيلاه ساوار،  سارعين،غال جمعيات فعاال در شاهرهاي هيار، تباشد. اندازه ميزان اشمي

، گرمي، پارس آباد، اصاالندوز، گياوي، آباي بيگلاو، نيار و آنگوتشهر، تازه كندمشكين

كوراييم بيشتر از متوسط اندازه متناظر آن در كل جامعه شهري استان بوده و در سااير 

 شهرهاي استان از آن كمتر است. 

درصاد در شاهر  5/1اقل اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال در شهرهاي استان بين حد -

درصد در شهر جعفرآباد متغير است. ضمن آن كه اندازه ايان  3/23كوراييم و حداكرر 

شاخص در شهرهاي اردبيل، جعفرآباد، هشتجين ، كلور، خلخال، رضي، الهارود، نماين و 

عنبران بيشتر از متوسط اندازه آن در جامعه شهري اساتان باوده و در سااير شاهرهاي 

 كمتر است. استان از آن 

نفر  2/2دامنه تغييرات اندازه بارتكفل واقعي جمعيت شاغل شهرهاي استان بين حداقل  -

نفر در شهرهاي خلخال و عنبران مي باشاد. در حاليكاه  2/4در شهر كوراييم و حداكرر 

هشتجين، خلخال، الهرود، گرمي، پارس آباد و  ،اندازه اين شاخص در شهرهاي جعفرآباد

توسط اندازه متناظر آن در كل جامعه شهري بوده و در ساير شاهرهاي نمين بيشتر از م

 استان از آن كمتر است. 

در يك مقايسه تطبيقي از روند تحول اندازه شاخصهاي اقتصادي جمعيت شهري استان در دهاه 

 ديده مي شود:  1315تا  1315

يش يافتاه اندازه شاخصهاي ميزان فعاليت عمومي و ميزان فعاليت واقعي جمعيات افازا -

 است. 

اندازه ميزان اشتغال جمعيت فعال كاهش و به تبع آن، انادازه ميازان بيكااري جمعيات  -

فعال افزايش يافته است. مي توان نشان داد كه در اين مدت، از ميزان بيكاري جمعيات 

فعال در شهرهاي هير، سرعين، بيله سوار، كلور، رضي، مشاكين شاهر، الهارود، گرماي، 
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فعال در ساير شاهرهاي  جمعيتكاسته شده و در مقابل، ميزان بيكاري  پارس آباد و نير

 استان بيشتر شده است. 

 اندازه بارتكفل واقعي جمعيت شاغل اندكي كاهش يافته است.  -

درصاد  در بخاش كشااورزي،  1/6هزار نفر ) 2/11از كل شاغالن جامعه شهري استان حدود 

درصاد  در  2/61هزار نفر ) 1/123معادن و درصد  در بخش صنايع و  6/33هزار نفر ) 6/52

 ،درصاد  از شااغالن نياز 4/1هزار نفار ) 1/2بخش خدمات مشغول كار هستند، ضمن آن كه 

بيشترين  ،بخش اقتصادي محل فعاليت خود را اظهار نكرده اند. به اين ترتيي مالحظه مي شود 

بخش داراي نقش غالي و تعداد شاغالن شهري استان در بخش خدمات مشغول كار بوده و اين 

 مسلط در نظام اشتغال شهري استان مي باشد. 

دامنه تغييرات اندازه سهم نسبي اشتغال در بخش كشااورزي در شاهرهاي اساتان باين  -

درصد در شهر كوراييم قرار  55درصد در شهر خلخال و حداكرر حدود  3حداقل حدود 

ي شاهرهاي اردبيال، خلخاال ، دارد. ضمناً، اندازه سهم نسبي اشتغال در بخش كشااورز

اظر آن در كال شاهرهاي اساتان نمشكين شهر، گرمي و نمين كمتر از اندازه متوسط مت

 و در ساير شهرهاي استان از آن كمتر است.  بوده

 11اندازه سهم نسبي اشتغال در بخش صنايع و معاادن شاهرهاي اساتان باين حاداقل  -

عنبران متغير است. ضمن اين كاه درصد در شهر  51درصد در شهر الهرود و حداكرر 

اندازه سهم نسبي اشتغال در اين بخش در شاهرهاي اردبيال، پاارس آبااد، اصاالندوز، 

بيگلو، نمين و عنبران بيشتر از متوسط اندازه متناظر آن در كل شهرهاي استان بوده آبي

 ساير شهرهاي استان از آن كمتر است.  رو د

غال در بخش خدمات شهرهاي استان باين حاداقل دامنه تغييرات اندازه سهم نسبي اشت -

درصد در شهر نير قرار دارد. انادازه ساهم  14درصد در شهر آبي بيگلو و حداكرر  12

نسبي اشتغال خدماتي از كل اشتغال شهرهاي اردبيل، سارعين، خلخاال، مشاكين شاهر، 

وده و در گرمي، گيوي و نير بيشتر از اندازه متوسط متناظر آن در كل شهرهاي استان با

 ساير شهرهاي استان از آن كمتر است. 

 1315و  1315با مقايسه تطبيقي ساختار بخشي اشتغال در جامعاه شاهري اساتان در ساالهاي 

توان نشان داد كه در طول اين دهه از سهم نسبي اشتغال در بخش كشاورزي و بخش صنايع مي

ي اشتغال خدماتي آن افزوده شاده و معادن جامعه شهري استان كاسته شده و براندازه سهم نسب

 است. در طول اين دهه: 
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سهم نسبي اشتغال در بخش كشاورزي شهرهاي هشتجين، كلور، رضي، الهرود و عنبران  -

افزايش يافته و سهم نسبي اشتغال در اين بخش در ساير شهرهاي استان كااهش يافتاه 

 است. 

ار، كلاور، مشاكين شاهر، سهم نسبي اشتغال در بخش صنايع و معادن شهرهاي بيله سو -

گرمي، اصالندوز ، گيوي، آبي بيگلو و كوراييم افزايش يافته و از سهم نسابي اشاتغال در 

 اين بخش در ساير شهرهاي استان كاسته شده است. 

از سهم نسبي اشتغال در بخش خدمات شهرهاي كلور، مشكين شهر، گياوي و كاوراييم  -

 ساير شهرهاي استان افزوده شده است.  كاسته شده و برسهم نسبي اشتغال خدماتي در

 

 : اشتغال كارگاهي 2-1-2-1

 31252، باالغ بار 1311در ساال  ،برپايه اطالعات در دساترس و برآوردهااي مشااور 

 رنفر در آنها مشغول كا 133523شهر كنوني استان مشغول فعاليت بوده است كه  21كارگاه در 

 6/2نان هر كارگاه در جامعه شهري استان در حادود اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركبوده

نفر است كه حاكي از سهم نسبي زياد كارگاههاي كوچك و با تعاداد شااغالن انادر در مياان 

 كارگاههاي شهري استان مي باشد. 

درصااد از كارگاههاااي شااهري اسااتان را كارگاههاااي عمااده فروشااي و  1/52حاادود  

نقليه تشكيل مي دهد. ضمن آن كه اندازه اين سهم نسابي فروشي و تعمير كاالها و وسايل خرده

درصد و كارگاههاي ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصاي  1/14براي كارگاههاي صنعتي 

داراي بيشاترين تعاداد كارگااه در جامعاه اقتصادي درصد است و اين سه گروه فعاليتهاي  1/6

 شهري استان هستند. 

درصاد در  4/31كارگاههااي شاهري اساتان حادود به همين ترتيي، از كال شااغالن  

درصاد در  1/11كارگاههاي عمده فروشي و خارده فروشاي و تعميار كاالهاا و وساايل نقلياه، 

درصاد در كارگاههااي  1/2در كارگاههاي صنعتي ،  ددرص 6/12كارگاههاي خدمات آموزشي، 

درمااني  –اشاتي درصاد در كارگاههااي خادمات بهد 2/6خدمات اداره امور عمومي و دفاع و 

مشغول كار هستند و اين گروه از فعاليتهاي اقتصادي داراي بيشترين تعداد شاغالن كارگاهي در 

 جامعه شهري استان مي باشد. 

دامنه تغييرات اندازه متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در شهرهاي استان باين حاداقل  -

نفار در شاهر  2/3اكرر نفار در شاهر اصاالندوز و حاد 2/1نفر در شهر عنبران و  1/1

 كنادبيگلو قرار دارد. اندازه اين متوسط در شهرهاي گيوي، پارس آباد، گرمي، تاازه آبي

نفار، در شاهرهاي اردبيال، هيار، سارعين، جعفرآبااد،  5/2تاا  2و الهرود بين  آنگوت
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فار و در شاهرهاي ن 3تا  5/2هشتجين، خلخال، رضي، مشكين شهر، نمين و كوراييم بين 

 نفر است.  3ر، كلور و نير بيشتر از بيله سوا

تابعي از الگوي توزيع تعداد كارگاهها  ،متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در هر يك از شهرها

برحسي رشته فعاليتهاا و نياز متوساط تعاداد كاركناان كارگاههاا در هار ياك از ايان رشاته 

ستان، متوسط تعداد كاركنان فعاليتهاست. از اين رو، به علت تفاوت اين دو در شهرهاي مختلف ا

با يكديگر فرق مي كند. گفتني است، در غالي شهرها، متوساط نيز هر كارگاه در شهرهاي استان 

درمااني،  –تعداد كاركنان هر كارگاه در فعاليتهاي آموزشي، اداره امور عمومي و دفاع، بهداشتي 

خرده فروشي  ،)عمده فروشي عتي و ... ، ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي و بازرگانينص

 و تعمير كاالها و وسايل نقليه  به ترتيي بيشتر از ديگري است. 

تعااداد شاااغالن فعاليتهاااي بازرگاااني در غالااي شااهرهاي اسااتان )اردبياال، جعفرآباااد،  -

، گرمي، پارس آباد، اصالندوز، گيوي، عنبران و نير  بيشاتر آنگوت دكنشهر، تازه مشكين

گاهي ساير فعاليتهاي اقتصادي اين شهرها مي باشاد. در شاهرهاي از تعداد شاغالن كار

هير، بيله سوار، هشتجين، كلور، خلخال، الهارود، آباي بيگلاو، نماين و كاوراييم  تعاداد 

ي آموزشي، در شهر رضي تعداد شاغالن كارگاههاي اداره امور عمومي هاشاغالن كارگاه

رستوران و هتلداري بيشتر از تعداد و دفاع و در شهر سرعين تعداد شاغالن كارگاههاي 

 شاغالن كارگاهي ساير رشته فعاليتهاي اقتصادي است. 

تفاوت شدت نسبي اشتغال كارگاهي در فعاليتهااي اقتصاادي شاهرهاي اساتان موجاي  -

 شود تا فعاليتهاي كارگاهي پايه در اين شهرها با يكديگر فرق داشته باشد. مي

 

 ويژگيهاي زمين و مسكن : 2-2-1

 

 : ويژگيهاي مسكن 1-2-2-1

شتهاي ميداني مشاور، مهمتارين ويژگيهااي سااختار ابرپايه اطالعات در دسترس و برد 

 مسكن و ساختمان در شهرهاي استان را به ترتيي زير مي توان فهرست و خالصه كرد: 

  سال و دامنه تغييرات آن  13متوسط طول عمر بناي واحدهاي مسكوني شهرهاي استان حدود

، پارس آباد و اصالندوز و حاداكرر آنگوتكند سال در شهرهاي هير، تازه  13تا  2داقل بين ح

سال در شهرهاي هير، الهرود و گيوي مي باشد. اندازه اين متوسط در شاهرهاي  12تا  11آن 

سال و در  14تا  13اردبيل، جعفرآباد، رضي، مشكين شهر، آبي بيگلو، نمين، نير و كوراييم بين 

سال است. متوساط طاول  11تا  14ه سوار، هشتجين ، كلور ، گرمي و عنبران بين شهرهاي بيل
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عمر بناي واحدهاي مسكوني شهرها برآيند الگوي توزيع بناهاي مسكوني شهرها برحسي طول 

 عمر آنها است. 

درصد از بناي واحادهاي مساكوني شاهرهاي اساتان نوسااز و  42در حالي كه حدود  -

از آن مي باشد، دامنه تغييرات انادازه آن باين حاداكرر  سال عمر يا كمتر 13داراي 

درصد در شهرهاي هشاتجين و  33تا  25درصد در شهر سرعين و حداقل  13حدود 

 كنادالهرود است. اندازه متناظر اين نسبت در شهرهاي جعفرآباد، مشكين شهر، تازه 

درصد و  13تا  53 ، پارس آباد، اصالندوز، آبي بيگلو، نمين، نير و كوراييم بين آنگوت

 درصد است. 53تا  33ساير شهرهاي استان بين 

قديمي و داراي  ،درصد بناي واحدهاي مسكوني شهرهاي استان 24در حالي كه حدود  -

سال مي باشد، دامنه تغييرات اندازه سهم نسبي اين بناها بين حداقل  23عمر بيش از 

رس آباد و حاداكرر حادود و پا آنگوتكند درصد در شهرهاي سرعين، تازه  13تا  2

درصد در شهر هير اسات. انادازه متنااظر ايان نسابت در شاهرهاي جعفرآبااد،  55

درصد، شهرهاي اردبيل، خلخال، رضي، مشكين  23تا  13اصالندوز، نير و كوراييم بين 

درصد و شهرهاي بيله ساوار، هشاتجين،  33تا  23شهر، گرمي، آبي بيگلو و نمين بين 

 درصد است.  53تا  43درصد و شهر گيوي بين  43تا  33بران بين كلور، الهرود و عن

 

  از نظر برخورداري از امكانات و تسهيالت اساسي )مانند آب ، برق، گاز، تلفان و... ، واحادهاي

 2/22مسكوني شهرهاي استان در موقعيت بالنسبه مساعدي قرار دارند. در حال حاضر حدود 

داراي برق هستند. اندازه متناظر ايان نسابت باراي  درصد واحدهاي مسكوني شهرهاي استان

 3/22درصد، تلفان  5/2درصد، گاز لوله كشي  6/23واحدهاي مسكوني داراي آب لوله كشي 

 درصد است.  3/16درصد و حمام  5/24زخانه  درصد، آش

در حاليكه نزديك به تمامي واحدهاي مسكوني غالي شهرهاي استان داراي برق هستند،  -

درصاد و شاهر  21تاا  21احدهاي مسكوني داراي برق در شهر نمين بين سهم نسبي و

درصد برآورد مي شود كه كمتر از آن در ساير شهرهاي  22تا  21بين  آنگوتتازه كند

 استان است. 

ميزان برخورداري )سهم نسابي  واحادهاي مساكوني از آب لولاه كشاي در شاهرهاي  -

گياوي،  ،آنگوتهرود، گرماي، تاازه كنادسرعين، بيله سوار، كلور، رضي، مشكين شهر، ال

جعفرآبااد، هشاتجين ، پاارس  درصد، شهرهاي اردبيل، 25بيگلو و كوراييم بيش از آبي

 23هيار و نماين كمتار از  ،درصد و شهرهاي خلخال  25تا  23آباد، عنبران و نير بين 

 درصد برآورد مي شود. 
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فاقد گااز لولاه كشاي شاهري  گيوي و كوراييم كه ،به استرناي شهرهاي هشتجين، كلور -

هستند، ميزان نسبي برخورداري واحدهاي مسكوني از گاز شهري در شاهرهاي اردبيال، 

بيله سوار، سرعين، جعفرآباد، خلخال ، رضي، مشكين شهر، گرمي، پارس آباد، نمين و نير 

تا  13درصد، شهر الهرود بين  23تا  13درصد، شهرهاي عنبران و هير بين  25بيش از 

درصاد و شاهر اصاالندوز كمتار از  63تاا  53باين  آنگاوتدرصد، شهر تازه كند  13

 درصد است. 13

ميزان نسبي برخورداري واحدهاي مسكوني از تلفن در غالي شهرهاي اساتان )اردبيال،  -

هشتجين، كلور، خلخال، رضي، مشكين شاهر، گرماي،  هير، سرعين، بيله سوار، جعفرآباد،

درصاد و در سااير شاهرهاي اساتان  23راييم  بايش از گيوي، آبي بيگلو، نماين و كاو

درصاد  23تاا  13، پارس آباد، اصالندوز، عنبران و نيار  باين آنگوت)الهرود، تازه كند

 برآورد مي شود. 

ميزان نسبي برخورداري واحدهاي مسكوني از حمام در شهرهاي سرعين، مشكين شاهر،  -

هرهاي بيله سوار، جعفرآبااد، كلاور، درصد، ش 23گيوي، نمين، اردبيل و كوراييم بيش از 

درصاد، شاهرهاي هشاتجين،  23تاا  13، گرمي، پارس آباد و نير باين آنگوتتازه كند 

درصد و در شهرهاي هير، عنباران و  13تا  13خلخال، رضي، اصالندوز و آبي بيگلو بين 

 درصد برآورد مي شود.  13الهرود كمتر از 

از آش زخانه در شهرهاي اردبيال، سارعين،  ميزان نسبي برخورداري واحدهاي مسكوني -

درصاد، شاهرهاي بيلاه ساوار، كلاور،  25جعفرآباد، خلخال، گيوي، نمين و نير بايش از 

شاهرهاي هيار، درصاد،  25تاا  23مشكين شهر، پارس آباد، اصالندوز و كوراييم باين 

نبران در شهرهاي رضي، الهرود و عو درصد  23تا  13و آبي بيگلو بين  آنگوتكند تازه

 درصد است.  13كمتر از 

 

  درصد از واحدهاي مسكوني شهرهاي اساتان در  46از نظر اسكلت و مصالح ساختماني، حدود

ساختمانهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قرار دارند. اندازه اين نسبت براي واحادهاي مساكوني 

اي بناي آجار و درصد، واحدهاي مسكوني دار 31داراي بناي آجر و آهن و ديوار باربر حدود 

 درصد است.  1درصد و ساير واحدهاي مسكوني  13چوب و ديوار باربر 

اندازه سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي بناي اسكلت فلازي و بتاون آرماه در شاهر  -

درصد است كه باه ترتياي  13درصد و در شهر الهرود كمتر از  23تا  15سرعين بين 

ناهاي مساكوني اساكلت فلازي و بتاون آرماه داراي بيشترين و كمترين فراواني نسبي ب

درصد،  65تا  55باشند. اندازه متناظر اين نسبت در شهرهاي اردبيل، نير و نمين بين مي
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درصاد، شاهرهاي  55تاا  43شهرهاي هشتجين، مشكين شاهر، آباي بيگلاو و كاوراييم 

درصد  43ا ت 23اصالندوز بين و ، گرمي، پارس آباد آنگوتسوار، جعفرآباد، تازه كندبيله

 درصد است.  23و در شهرهاي هير، كلور، رضي، گيوي و عنبران كمتر از 

اندازه سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و ديوار باربر در شاهرهاي  -

ن و هشاتجين و حاداكرر يدرصد در شاهرهاي سارع 15تا  13استان بين حداقل حدود 

صالندوز قرار دارد و اندازه نسبت متناظر درصد در شهرهاي گرمي و ا 55تا  53حدود 

درصد، در شاهرهاي  33تا  15آن در شهرهاي بيله سوار، جعفرآباد، كلور و خلخال بين 

، نمين ، عنبران ، نير و كوراييم آبي بيگلواردبيل، هير، رضي، مشكين شهر، الهرود ، گيوي،

 ورد شده است. درصد برآ 53تا  43درصد و شهر پارس آباد بين  43تا  33بين 

اندازه سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و چوب و ديوار باربر در شهرهاي  -

اردبيل، رضي، الهرود، گرمي ، پارس آبااد، اصاالندوز ، نماين ، نيار و كاوراييم حادود 

درصد و كمتر از آن، در شهرهاي هير، بيله سوار، مشكين شهر، گيوي و عنبران باين 13

و آباي  آنگاوتو در شهرهاي جعفرآباد، هشتجين ، كلور ، تاازه كناد درصد  23تا  13

 درصد است.  33درصد و در شهر خلخال بيش از  33تا  23بيگلو بين 

در شهرهاي الهرود، رضي و كلور سهم نسبي واحدهاي مساكوني خشات و گلاي بسايار  -

 33ا تا 23درصد و در شهرهاي هير، بيله ساوار و گياوي باين  53تا  33زياد و حدود 

 درصد است.  23تا  13درصد و در شهرهاي عنبران و كوراييم بين 

 

 دهد كه الگوي توزيع واحدهاي مسكوني برحسي تعداد اطاق آنها در شهرهاي استان نشان مي

درصاد  15درصد داراي سه و چهار اطاق و  56درصد آنها داراي يك و دو اطاق ،  22حدود 

 شد. بيشتر از آن مي باو داراي پنج اطاق 

تاا  13كمترين سهم واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق در شهرهاي استان )حدود  -

 43درصد  مربوط به شهرهاي هشتجين و نير و بيشترين اندازه متناظر اين نسابت ) 15

، عنباران و كاوراييم آنگاوتدرصد  مربوط به شهرهاي پارس آبااد، تاازه كناد  53تا 

سبت در شهرهاي بيله سوار، سرعين، كلاور، خلخاال ، باشد. ضمن آن كه اندازه اين نمي

درصد و در شهرهاي اردبيل، هيار،  25تا  15رضي، گرمي، گيوي، آبي بيگلو و نمين بين 

 درصد است.  43تا  25جعفرآباد، مشكين شهر، الهرود و اصالندوز بين 

استان اطاق در شهرهاي  ربيشترين اندازه سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي سه و چها -

درصد  مرباوط باه شاهرهاي هشاتجين، خلخاال، اصاالندوز، گياوي،  13تا  63)حدود 

درصد  مربوط به شهرهاي  53تا  43يگلو، نمين و نير و كمترين اندازه متناظر آن )بآبي
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جعفرآباد، عنبران و كوراييم مي باشد و به اين ترتيي، اندازه ايان نسابت در شاهرهاي 

، آنگاوتسوار، كلور، رضي، مشكين شهر ، الهرود، تاازه آبااد اردبيل، هير، سرعين، بيله 

 درصد مي باشد.  63تا  53گرمي و پارس آباد بين 

دامنه تغييرات اندازه سهم نسابي واحادهاي مساكوني داراي بايش از چهاار اطااق در  -

، آنگاوتدرصد در شهرهاي الهرود، تاازه كناد  13شهرهاي استان بين حداقل كمتر از 

درصاد در  33تا  25آبي بيگلو، عنبران و كوراييم و حداكرر حدود الندوز،پارس آباد، اص

شهرهاي سرعين و گرمي مي باشاد و انادازه متنااظر آن در شاهرهاي اردبيال، هيار و 

درصد، در شهرهاي كلور، خلخال، رضي، گيوي و نماين باين  15تا  13مشكين شهر بين 

 25تاا  23باين ، هشاتجين و نيار درصد و در شهرهاي بيله سوار، جعفرآبااد 23تا  15

 درصد است. 

 

 دهد الگوي توزيع خانوارهاي ساكن شهرهاي استان برحسي نحوه تصرف مسكن آنان نشان مي

درصاد  21بايش از  ،درصد آنان داراي مسكن ملكي )عرصه و اعيان، اعياان  62كه بيش از 

 سكن بوده اند. درصد داراي ساير انحاي تصرف م 2داراي مسكن اجاره اي و كمتر از 

تا  23بيشترين اندازه سهم نسبي خانوارهاي داراي مسكن ملكي در شهرهاي استان )بين  -

درصد   65تا  63درصد  مربوط به شهر آبي بيگلو و كمترين اندازه متناظر آن )بين  25

مي باشد. اندازه اين نسبت در شهرهاي اردبيل، خلخال،  آنگوتمربوط به شهر تازه كند 

درصاد، در  15تاا  65هر، گرمي، پارس آباد، اصالندوز، گياوي و نماين باين مشكين ش

 15تاا  15شهرهاي سرعين، بيله سوار، جعفرآباد، كلور ، رضي، الهارود و عنباران باين 

 درصد است.  23تا  15و كوراييم بين  در شهرهاي هيرو درصد 

خال، مشكين شاهر، اردبيل، خلدر شهرهاي در حاليكه سهم نسبي خانوارهاي اجاره نشين  -

درصاد و در شاهرهاي هيار،  23بيش از  آنگوتپارس آباد، اصالندوز، نمين و تازه كند

درصاد اسات،  13سرعين، رضي، الهرود ، آبي بيگلو، عنبران ، نير و كاوراييم كمتار از 

اندازه متناظر اين نسبت در شهرهاي بيله سوار، جعفرآباد، هشتجين ، كلور، گرمي، گيوي 

 درصد است.  23تا  13بين 

 

  ،شاخص هاي تراكم مسكن شاخصهايي هستند كه كيفيت سكونت خانوارها در واحاد مساكوني

 شلوغي و خلوتي واحدهاي مسكوني، يكجانشيني خانوارها با يكديگر و... را نشان مي دهند. 

خاانوار در  11/1تراكم خانوار در واحد مسكوني كه در كل شهرهاي اساتان در حادود  -

در  شهر كلور و حاداكرر  31/1است، داراي دامنه اي بين حداقل حدود  واحد مسكوني
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در شهر اردبيل ماي باشاد. انادازه ايان شااخص در شاهرهاي كلاور، هشاتجين،  32/1

، پارس آباد، آنگوت، در شهرهاي هير، تازه كند 35/1بيگلو، نمين و كوراييم كمتر از آبي

ه سوار، خلخال، مشكين شاهر، الهارود، ، در شهرهاي بيل 13/1تا  35/1گيوي و نير بين 

و در شهرهاي سرعين و جعفرآبااد  25/1تا  13/1اصالندوز، رضي و عنبران بين  ،گرمي

مي باشد كه به ترتيي گروه شهرهاي داراي تراكم مسكن بيشتر مي  33/1تا  23/1بين 

 باشند. 

فار باا دامناه ن 5/4اندازه تراكم نفر در واحد مسكوني در كل شهرهاي استان در حدود  -

نفار در شاهر جعفرآبااد  1/5نفار در شاهر كلاور و حاداكرر  6/3تغييرات بين حداقل 

باشد. اندازه اين شاخص تراكم مسكن در شهرهاي هشتجين ، كلاور، گياوي و نماين مي

 5/4تاا  4نفر، در شهرهاي اردبيل، هير، خلخال ، الهرود، عنبران و نيار باين  4كمتر از 

، گرمي ، پارس آنگوت، بيله سوار، رضي، مشكين شهر، تازه كند ، در شهرهاي سرعيننفر

نفر و در شهرهاي اصالندوز و جعفرآبااد بيشاتر  5تا  5/4آبي بيگلو و كوراييم بين آباد، 

 نفر است.  5از 

اطاق  3اندازه شاخص تعداد اطاق در اختيار هر خانوار در كل شهرهاي استان نزديك به  -

،  آنگاوتشهرهاي اردبيل، جعفرآباد، الهارود ، تاازه كناد است. اندازه اين شاخص در 

پارس آباد ، اصالندوز، عنبران و كوراييم كمتر از انادازه متوساط آن در كال شاهرهاي 

 ساير شهرهاي استان از آن بيشتر است.  راستان بوده و د

 

 : ويژگيهاي زمين و ساختمان2-2-2-1

 1315كن در شهرهاي استان در ساال مهمترين ويژگيهاي ساخت و ساز در ساختمان و مس

 به ترتيي زير است: 

درصاد باا دامناه  2/26متوسط تراكم ساختماني در پروانه هاي ساختماني صادر شاده  -

درصد در شاهر اردبيال  166درصد در شهر گرمي و حداكرر  11تغييرات بين حداقل 

 ود، كاوراييم،مي باشد. اندازه تراكم ساختماني در شهرهاي گرمي، هشتجين، هيار، الهار

كلاور، تاازه كناد درصد، در شهرهاي نيار، نماين ، گياوي،  53عنبران و رضي كمتر از 

درصد، در شاهرهاي سارعين و  15تا  53، بيله سوار، اصالندوز و آبي بيگلو بين آنگوت

اردبيل، خلخال و مشكين شهر بيش از درصد و در شهرهاي  133تا  15پارس آباد بين 

 درصد است. 133

 2اندكي بايش از  ،ليكه متوسط تعداد طبقات در پروانه هاي ساختماني صادر شدهدر حا -

، آنگاوتطبقه است، اندازه اين متوسط در شهرهاي آبي بيگلاو، اصاالندوز ، تاازه كناد 
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در  ،طبقه 5/1جعفرآباد، رضي، عنبران، كوراييم ، گرمي، الهرود، هشتجين و هير كمتر از 

طبقاه، در  2تا  5/1كلور، گيوي، مشكين شهر و نير بين شهرهاي بيله سوار، پارس آباد، 

 طبقه است.  2نمين و اردبيل بيشتر از  ،شهرهاي خلخال، سرعين 

ميانگين تعداد واحد مسكوني در پروانه هاي ساختماني مسكوني در كل شهرهاي اساتان  -

،  تآنگاوواحد است و اندازه متناظر آن در شهرهاي آبي بيگلو، تازه كناد  2نزديك به 

الهرود، نير ، هشتجين و نير كمتر كوراييم ، كلور، گرمي، گيوي، جعفرآباد، رضي، عنبران،

واحد، در شهرهاي اصالندوز، بيله سوار، پارس آباد، خلخال ، سرعين و نمين بين  5/1از 

 واحد است.  2واحد و در شهرهاي اردبيل و مشكين شهر بيشتر از  2تا  5/1

 223روانه سااختماني در كال شاهرهاي اساتان در حادود متوسط مساحت زمين هر پ -

مترمرباع در شاهر هيار و حاداقل  1433مترمربع با دامنه تغييرات بين حداكرر حدود 

مترمربع در شهر كلور است. متوسط اندازه زمين هر پروانه ساختماني در شهرهاي  233

رمربع، در شاهرهاي مت 253و كلور كمتر از  آنگوتاردبيل، پارس آباد، خلخال، تازه كند

مترمربع، در شهرهاي  333تا  253جعفرآباد، رضي، گيوي، مشكين شهر و هشتجين بين 

مترمرباع و در  433تا  333آبي بيگلو، اصالندوز، بيله سوار، كوراييم ، الهرود و نير بين 

 مترمربع است.  433شهرهاي سرعين، عنبران ، گرمي، نمين و هير بيشتر از 

 213بناي هر پرواناه سااختماني در كال شاهرهاي اساتان حادود متوسط مساحت زير -

 612مترمرباع در شاهر الهارود و حاداكرر  22مترمربع با دامنه تغييرات بين حاداقل 

مترمربع در شهر هير است. متوسط زيربناي هر پروانه ساختماني در شهرهاي كاوراييم، 

 153كلاور كمتار از  ، جعفرآبااد، رضاي، عنباران وآنگاوتالهرود، هشتجين، تازه كند 

 233تاا  153بيله سوار، پارس آباد، گرمي و نيار باين  مترمربع، در شهرهاي اصالندوز،

مترمربع و در  333تا  233مترمربع، در شهرهاي آبي بيگلو، خلخال ، گيوي و نمين بين 

 مترمربع است.  333شهرهاي اردبيل، سرعين، مشكين شهر و هير بيشتر از 

ساخت و ساز در كل شهرهاي استان در هار  در دستاي مسكوني متوسط تعداد واحده -

واحاد اسات كاه بيشاترين تعاداد آن  6223  در حدود 1315تا  1313سال )از دوره 

. مي باشادواحد  در شهر الهرود  2واحد  در شهر اردبيل و كمترين تعداد آن ) 4133)

از شاهرهاي  متوسط تعداد واحد مسكوني در كل پرواناه هااي سااختماني در هار ياك

، رضي، عنبران، كلور، كوراييم، گيوي ، الهرود ، نير، هشتجين آنگوتتازه آباد  اصالندوز،

واحاد، در  133تاا  53واحد، در شهرهاي آبي بيگلو و جعفرآباد باين  53و هير كمتر از 

 234واحاد، در خلخاال  233تاا  133شهرهاي بيله سوار، سرعين ، گرمي و نمين باين 

 واحد است.  512واحد و در پارس آباد  462ين شهر مشكدر واحد، 
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 كاركردهاي روستايي : 3-2-1

 

برداشتهاي ميداني مشاور و اطالعات در دسترس نشان دهناده اهميات بالنسابه قابال  

اساتان   توجه كاركردهاي روستايي در جامعاه شاهري )باويژه ساكونتگاههاي كوچاك شاهري

عي و اقليمي استان و اهميت باالي فعاليت كشاورزي در باشد. اين ويژگي ناشي از موقعيت طبيمي

نظام اقتصادي آن، نقش پايه اي فعاليت كشاورزي در ايجاد و گساتر  ساكونتگاههاي شاهري 

استان، گستر  ناكافي فعاليتهاي صنعتي و خدماتي در استان و ... و نيز نقش و عملكرد روستايي 

)بويژه شهرهاي كوچك و روستاهايي كه مدت  و يا مركز خدمات روستايي غالي شهرهاي استان

 ن آنها نمي گذرد  مي باشد. شد زيادي از شهر

مهمترين ويژگيها و نمادهاي كاركرد روستايي سكونتگاههاي شاهري اساتان را باه ترتياي زيار 

 توان فهرست كرد: مي

درصاد از شااغالن جامعاه شاهري اساتان در فعاليتهااي بخاش  6در حالي كه حدود  -

درصاد در شاهرهاي  3مشغول كار هستند، دامنه تغييرات آن باين كمتار از  كشاورزي

درصد در شهر كوراييم تغييار ماي كناد. در شاهرهاي كاوراييم و  55خلخال و نمين و 

شاتر از آن در يالهرود و رضي، سهم نسابي اشاتغال در فعاليتهااي بخاش كشااورزي ب

نقش غالي و مسلط در نظام بخشهاي خدمات و صنايع و معادن بوده و اين بخش داراي 

آنها است. ضمناً در شهرهاي هير، جعفرآباد، هشتجين و كلور سهم نسبي اشتغال  شتغالا

اي بخش كشاورزي بيشتر از آن در بخش صنايع و معاادن و كمتار از آن در هدر فعاليت

بخش خدمات است و در شهر آبي بيگلو سهم نسبي اشتغال در بخش كشاورزي بيشاتر 

ات و كمتر از بخش صانايع و معاادن اسات. در سااير شاهرهاي اساتان، از بخش خدم

اهميت نسبي اشتغال در بخش كشاورزي كمتر از آن در بخش صنايع و معادن و بخش 

 خدمات مي باشد. 

برپايه يك طبقه بنادي از ساهم نسابي اشاتغال در بخاش كشااورزي از كال اشاتغال  -

ندازه اين ساهم نسابي در شاهرهاي سكونتگاههاي شهري استان مي توان نشان داد كه ا

درصد، در شاهرهاي سارعين، مشاكين شاهر،  5اردبيل، خلخال، گرمي و نمين كمتر از 

، بيلاه ساوار ، پاارس آنگوت كنددرصد، در شهرهاي تازه  13تا  5گيوي و عنبران بين 

و آبي درصد، در شهرهاي جعفرآباد، هشتجين ، كلور 23تا  13آباد، اصالندوز و نير بين 

 43درصد و در شهرهاي رضي، الهرود، هيار و كاوراييم بيشاتر از  43تا  23يگلو بين ب

درصد است كه به وضوح نشان دهنده اهميت نسابي اشاتغال در بخاش كشااورزي در 

 بسياري از شهرهاي استان مي باشد. 
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به همين ترتيي يك مقايسه از تعداد خانوارهاي ساكن شهرهاي استان و تعدادي از اين  -

رها كه )تمام يا بخشي از آنها  درگير فعاليتهاي بخش كشااورزي هساتند، اهميات خانوا

. كندبا وضوح بيشتري مشخص ميرا بخش كشاورزي در نظام اقتصادي شهرهاي استان 

برپايه برآورد انجام شده، اندازه اين نسبت در شهرهاي اردبيل، پاارس آبااد و خلخاال 

درصد، در شهر نماين  13تا  5و گرمي بين درصد، در شهرهاي مشكين شهر  5كمتر از 

، اصالندوز، گيوي و عنباران آنگوت كنددرصد، در شهرهاي سرعين، تازه  23تا  13بين 

 43درصد، در شهرهاي بيله سوار، هشتجين ، جعفرآباد، الهرود و نير بين  43تا  23بين 

صد و در شهر در 15تا  55درصد، در شهرهاي هير، رضي، كلور و آبي بيگلو بين  55تا 

 درصد مي باشد.  15كوراييم بيش از 

 

  درصد  12درصد از اراضي زراعي و  6درصد از بهره برداران كشاورزي استان، حدود  2حدود

 2درصد از بهره برداريهاي دام كوچك استان و  4از اراضي باغات و قلمستانهاي استان، حدود 

بهره برداريهاي دامهااي بازرا اساتان و درصد  5دامهاي اين بهره برداريها، حدود از درصد 

درصد بهره برداريهاي زنبورعسل اساتان  14درصد دام اين بهره برداريها، حدود  4نزديك به 

 درصد تعداد كندوهاي اين بهره برداريها در نقاط شهري استان قرار دارد. 33و 

ن نشاان توزيع بهره برداريهاي كشاورزي جامعه شهري استان در ميان ساكونتگاههاي آ -

حادود  آنگوت كنددرصد و شهر تازه  14مي دهد كه سهم نسبي شهر بيله سوار حدود 

درصد است كه به ترتيي داراي بيشترين و كمترين تعداد بهاره بارداران كشااورزي  1

باشند. اندازه اين نسبت براي شهرهاي اردبيل، هير، سرعين ، كلاور، خلخاال، رضاي، مي

درصد و در شاهرهاي  5صالندوز ، نمين و كوراييم كمتر از آباد، ا الهرود، گرمي، پارس

درصاد  13تاا  5جعفرآباد، هشتجين، مشكين شهر، گيوي، آبي بيگلو، عنبران و نير باين 

 است. 

در حالي كه سهم نسبي اراضي زراعي شهر مشكين شهر و خلخال از كل اراضاي زراعاي  -

و انادازه متنااظر آن باراي  درصد 1بهره برداريهاي كشاورزي شهرهاي استان كمتر از 

درصد است، اندازه اين نسابت  13درصد و شهر رضي حدود  23شهر بيله سوار حدود 

، گرماي، آنگاوت كناددر شهرهاي اردبيل، هير، سرعين، جعفرآباد، كلور، الهارود، تاازه 

درصد و شاهرهاي هشاتجين ، گياوي،  5تا  1پارس آباد، اصالندوز، نمين و عنبران بين 

درصد است. براين اساس مي توان گفات كاه در  13تا  5، نير و كوراييم بين آبي بيگلو

بيله سوار و كوراييم مهمترين كانونهااي زراعات  ،ميان شهرهاي استان، شهرهاي رضي 

 شهري مي باشند. 
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در حالي كه اراضي باغي و قلمستان در شهرهاي جعفرآباد و آ بي بيگلو بسايار انادر و  -

درصاد در  24ي باغات و قلمستانهاي شاهرهاي اساتان حادود ناچيز است، از كل اراض

الهرود قرار دارد، ضمن آن كه اندازه اين نسبت در شهرهاي اردبيل، سرعين، بيله سوار، 

، گرمي، پارس آبااد، اصاالندوز ، نماين، نيار و آنگوت كندهشتجين، خلخال، رضي، تازه 

د و شاهرهاي هيار، كلاور، درصا 13تاا  5درصد، شهر عنبران باين  5كوراييم كمتر از 

درصد مي باشد. به اين ترتيي، در مياان شاهرهاي  23تا  13مشكين شهر و گيوي بين 

گيوي و الهرود مهمترين كانونهاي باغاداري  ،مشكين شهر  ،كلور  ،استان ، شهرهاي هير

 مي باشند. 

درصاد از  13در حالي كه هر يك از شهرهاي كلور و بيلاه ساوار باا پارور  بايش از  -

امهاي بهره برداريهاي دام كوچك شهرهاي استان مهمترين كانونهاي شاهري پارور  د

دام كوچك مي باشند، اندازه اين نسابت باراي شاهرهاي اردبيال، سارعين، جعفرآبااد، 

، گرمي، پارس آباد، نمين، عنبران، نير و كاوراييم آنگوت كندخلخال ، مشكين شهر، تازه 

بيگلو ين ، رضي،  الهرود، اصالندوز، گيوي و آبيدرصد و شهرهاي هير، هشتج 5كمتر از 

 درصد مي باشد.  13تا  5بين 

با توجه به اين كه سهم نسبي تعداد دامهاي گاوداريهاي هار ياك از شاهرهاي اردبيال،  -

درصااد كاال تعااداد اياان دامهااا در گاوداريهاااي  13سااوار و آبااي بيگلااو باايش از بيلااه

هرها مهمترين كانونهااي پارور  گااو در اين ش و سكونتگاههاي شهري استان مي باشد

ميان شهرهاي استان مي باشند. اندازه اين نسبت براي شهرهاي هير، سرعين، جعفرآباد، 

د، گياوي، كنا، پاارس آنگاوتكلور، خلخال، رضي، مشكين شاهر، الهارود ، تاازه آبااد 

 درصد و باراي شاهرهاي هشاتجين، گرماي، نيار و 5اصالندوز، نمين و عنبران كمتر از 

 درصد است.  13تا  5كوراييم بين 

مشكين شهر باا  ،درصد 12اردبيل با داشتن   ،درصد 63با داشتن بيش از هير  هايشهر -

درصد از كندوهاي عسل ساكونتگاههاي شاهري اساتان، مهمتارين كانونهااي  6داشتن 

شااهري زنبااورداري در اسااتان مااي باشااند، شااهرهاي جعفرآباااد، رضااي، الهاارود، 

ارس آباد، اصالندوز و آبي بيگلو فاقد فعاليت زنبورداري بوده و يا ايان ، پآنگوتكندتازه

فعاليت در آنها بسيار محدود و ناچيز است. سهم نسبي كندوهاي ساير شهرهاي اساتان 

 درصد است.  5از كل كندوهاي فعاليت زنبورداري در شهرهاي استان كمتر از 
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 : ويژگيهاي اقتصادي شهرهاي استان اردبيل 2

 : ويژگيهاي اقتصادي شهر اردبيل1-2
 

 ويژگيهاي اشتغال جمعيت : 1-1-2

 

  در شهر اردبيل ، اندازه ميزان فعاليت عمومي و ميزان فعاليت واقعاي 1315در سال ،

درصد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعاال  33درصد و  31جمعيت به ترتيي حدود 

 فر است. ن 5/3درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر  13

هزار نفر است كه طبق برآوردهااي  1/111در اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر حدود 

درصد در بخش  65درصد در بخش صنايع و معادن و  32درصد در بخش كشاورزي،  3مشاور 

خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشان دهنده نقاش غالاي و مسالط بخاش خادمات در 

 ن شهر مي باشد. ايجاد اشتغال براي ساكنا

 21به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر 

درصاد در  11درصد در فعاليتهاي عمده  فروشي و خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه، 

و  درصد در فعاليتهاي حمال 12درصد در فعاليتهاي صنعت كارگاهي،  13فعاليتهاي ساختماني، 

درصد فعاليتهاي اداره امور عمومي و دفاع مشغول كار هستند  13نقل و انبارداري و ارتباطات و 

 و اين فعاليتها، بيشترين تعداد فرصتهاي شغلي براي شاغالن ساكن شهر را فراهم مي كنند. 

براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان 

 بازرگاني و صنعتي در نظر گرفت.  –ا عملكرد خدماتي شهري ب

 

  1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

اهميت نسبي اشتغال در بخش خدمات بيشتر و در مقابل در بخش كشاورزي و صنايع و  -

 ت. معادن كمتر شده اس

از سهم نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و دام روري، معدن، صانعت ، سااختمان و  -

اداره امور عمومي و دفاع كاسته شده و برسهم نسبي اشتغال در ساير فعاليتهاي اقتصادي 

)و از آن جمله، فعاليتهاي بازرگاني، حمل و نقل و انبارداري، خدمات آموزشي، خادمات 

 ...  افزوده شده است. بهداشتي و درماني و 

 اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر افزوده شده است.  -

 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -
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 اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر افزوده شده است.  -

 

  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 نشان مي دهد كه:  1315شهري استان در سال جمعيت 

درصاد   13ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر بيشتر از آن براي جمعيت شهري استان ) -

 است. 

ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر كمتر از آن در كال جامعاه شاهري اساتان  -

 نفر  است.  6/3)

ه فروشاي، حمال و نقال و ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي عمده فروشي و خرد -

انبارداري و ارتباطات، واسطه گريهاي مالي، مستغالت و اجاره و خدمات كساي و كاار، 

خدمات بهداشتي و درماني، ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي، صنعتي، معادني 

و ساختماني  اين شهر بيشتر از آن در جامعه شهري استان بوده )اندازه ضاريي مكااني 

 دهند. از واحد است  و فعاليتهاي پايه نظام اقتصادي شهر را تشكيل ميآنها بيشتر 

 

 : ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال آنها 2-1-2

 

نفار در آنهاا  52233كارگاه بوده است كه  22152داراي  1311شهر اردبيل، در سال  

نفر  6/2قتصادي اين شهر مشغول كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه ا

است كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچك و با شاغالن اندر در ميان كارگاههااي 

 اقتصادي اين شهر مي باشد. 

اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  

رصد تعداد كارگاههااي اقتصاادي اساتان و د 4/51استان اردبيل در رتبه اول قرار دارد. حدود 

درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايسه اين  6/52

دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي اين شهر بيشتر از انادازه 

 متناظر آن در كل استان مي باشد. 

اي اقتصادي اين شاهر مرباوط باه فعاليتهااي عماده فروشاي و بيشترين تعداد كارگاهه 

فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهااي خرده

درصاد و  3/15درصاد،  3/41ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است كه باه ترتياي 

ي اين شهر ماي باشاد. باه هماين ترتياي، درصد  تعداد كل كارگاهها 3/61درصد )جمعاً  1/5

بيشترين تعداد شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خارده فروشاي و 
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تعميركاالها و وسايل نقلياه و پاا از آن مرباوط باه فعاليتهااي آموزشاي، فعاليتهااي صانعتي، 

 2/33اني است كاه باه ترتياي درم -فعاليتهاي اداره امور عمومي و دفاع و فعاليتهاي بهداشتي 

درصد  كل شاغالن  1/11درصد )جمعاً  2/6درصد و  5/1درصد،  5/14درصد،  3/15درصد، 

 كارگاهي شهر را به خود اختصاص داده اند. 

توزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليتهاي مختلف متفاوت  

هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند بوده و به تبع آن، متوسط تعداد كاركنان 

نفار  4/1نفر در فعاليتهاي آب و برق و گاز و حاداقل  2/42كه دامنه تغييرات آن بين حداكرر 

 در فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و ... است. 

نسبي همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت  

متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني 

 ، فعاليتهاي عمده فروشي و خارده  فروشاي و ... 15/1اشتغال در كارگاههاي فعاليتهاي صنعتي )

  و 23/1 ، فعاليتهااي واساطه گاري ماالي )32/1 ، فعاليتهاي حمل و نقل و انباارداري )36/1)

  اين شاهر بيشاتر از واحاد باوده و 22/1تهاي امالر و مستغالت و خدمات كسي و كار )فعالي

 اي اين شهر محسوب مي شود. فعاليتهاي پايه

 

 : ويژگيهاي زمين و مسكن 3-1-2

 

پروانه ساختماني براي ساخت و ساز در شهر اردبيل صادر  1142، تعداد 1315در سال 

هازار  1/621هزار متر مربع و مساحت زيربناي آنهاا  1/312شده است مساحت اين پروانه ها 

مترمربع و متوسط  211باشد. برپايه اين اطالعات، متوسط مساحت زمين هر پروانه مترمربع مي

مترمربع است كه باه تباع آن، متوساط تاراكم سااختماني در  363مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  166پروانه هاي ساختماني 

هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه  توزيع پروانه 

درصد  5/44طبقه و  2درصد براي ساختمانهاي  3/21طبقه ،  1درصد براي ساختمانهاي  2/21

طبقه و بيشتر صادر شده است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي  3براي ساختمانهاي 

 طبقه مي شود.  1/2هر ساختمان 

درصاد باراي  1/53ه همين ترتيي از كل پروانه هاي ساختماني صاادر شاده حادود ب 

درصاد باراي  2/6درصاد باراي سااختمانهاي بتاون آرماه ،  1/31ساختمانهاي اسكلت فلزي، 

 درصد براي ساير ساختمانها مي باشد.  2/4ساختمانهاي آجر و آهني و ديوار حمال و 



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

 19 

پروانه براي ايجاد ساختمانهاي مسكوني و  1654 از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد 

واحد مسكوني صادر شده است كاه متنااظر باا  4111ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 واحد مسكوني در هر پروانه ساختماني است.  5/2

همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني  

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313شهر در دوره پنجساله  صادر شده براي اين

 واحد مي باشد.  4133در هر سال از اين دوره زماني 

 

  در يك مقايسه تطبيقي از ويژگيهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در

 كل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: 

 4/44نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هاي ساختماني سهم  -

درصاد  4/56درصد، مساحت زيربناي پروانه ها  3/33درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  4/56و تعداد واحدهاي مسكوني 

ي در اين شهر متوسط تراكم ساختماني، سطح اشتغال، تعداد طبقات، تعداد واحد مساكون -

و مساحت زيربناي هر پروانه و نيز سهم نسبي پروانه هاي مسكوني در كل پروانه هااي 

ساختماني بيشتر و متوسط مسااحت زماين هار پرواناه كمتار از انادازه متوساط هااي 

 متناظرشان در كل شهرهاي استان است. 

 

  د است هزار واح 1/21، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر اردبيل در حدود 1315در سال

هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحدهاي مسكوني اين شاهر، باه  121كه 

 طور خالصه، عبارتند از:

درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسابت  33حدود  -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  56براي واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق 

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هار واحاد مساكوني  14راي پنج اطاق و بيشتر دا

اطاق مي باشد كه با اندازه متوسط متنااظر آن در كال  3/3شهر به طور متوسط داراي 

 اطاق  تقريباً برابر است.  3/3شهرهاي استان )

تار از آن سال عمار ياا كم 5درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با  25حدود  -

 22ساال  13تاا  5است. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار 

درصاد و باراي  21ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

درصد است. باراين اسااس،  25سال  23واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بيش از 
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سال است كه از متوسط متناظر آن در كل  14شهر  متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني

 سال  بيشتر است.  13شهرهاي استان )

درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قارار  56حدود  -

دارند. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي باا مصاالح آجار و آهان و 

هاي مسكوني داراي بناي باا مصاالح آجار و چاوب و درصد، براي واحد 31ديوار باربر 

درصاد اسات. ساهم نسابي  1درصد و براي سااير واحادهاي مساكوني  5ديوار باربر 

واحدهاي مسكوني داراي بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه و آجر و آهن با ديوار بااربر 

ده و در اين شهر بيشتر از سهم نسبي واحدهاي متناظرشان در كل شاهرهاي اساتان باو

سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي ساير انواع بناها در اين شاهر كمتار از آن در كال 

 شهرهاي استان مي باشد. 

  23درصاد، تلفان  24درصد، آب لوله كشاي  22سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق 

درصاد اسات. در ايان  11درصد و حماام  26درصد، آش زخانه  22درصد، گاز لوله كشي 

نسبي واحدهاي مسكوني داراي همه تسهيالت ماورد نظار بيشاتر از آن در كال شهر، سهم 

 شهرهاي استان است. 

  درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعيان، اعيان  محال  66حدود

درصاد اسات و  24سكونت خود هستند. اندازه اين نسبت باراي خانوارهااي اجااره نشاين 

ت خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابر خدمت و...  در تصارف خانوارهايي كه محل سكون

درصد مي باشد. در اين شهر، سهم نسبي خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي  13دارند حدود 

و ساير انحاي تصرف مسكن بيشتر از متوسط متناظر آن در كل شهرهاي استان بوده و براي 

 ل شهرهاي استان مي باشد. خانوارهاي داراي مسكن ملكي كمتر از آن در ك

  نفر و تعداد  53/4، تراكم نفر در واحد مسكوني  32/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني

اطاق مي باشد. مي توان نشان داد كه تراكم  نفار در واحاد  23/2اطاق در اختيار هر خانوار 

كل شهرهاي اساتان  مسكوني و تعداد اطاق در اختيار هر خانوار در اين شهر كمتر از آن در

بوده و تراكم خانوار در واحد مسكوني در اين شاهر بيشاتر از آن در كال شاهرهاي اساتان 

 باشد. مي

 

 : كاركردهاي روستايي 4-1-2

 

  برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و برآوردهاي مشاور، در حال حاضر حدود

مشغول كار هساتند و  درصد از شاغالن شهر اردبيل در فعاليتهاي بخش كشاورزي 4
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درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به  5/3كمتر از 

شود كه اهميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و باه اين ترتيي مالحظه مي

 تبع آن، توليد  اين شهر بسيار  محدود است.

  زار بهره برداري اسات كاه از ه 4/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر حدود

درصد و بهره برداري هاي بدون زماين  36آن سهم نسبي بهره برداري هاي با زمين 

 درصد است.  64

  درصاد داراي  5درصد داراي زمين آباي و  25از كل بهره برداريهاي با زمين حدود

زراعي زمين ديم هستند. در ميان بهره برداريهاي با زمين، سهم نسبي بهره برداريهاي 

 درصد است.  4درصد و بهره برداريهاي باغ و قلمستان  26

  درصاد از  22بهره برداري است كه  23تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر بيش از

درصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا  11آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  43 مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك

 راس است. 11دامداريهاي داراي دام بزرا )گاو  

  بهره برداري است كاه هار  23تعداد بهره برداريهاي زنبورعسل در اين شهر كمتر از

درصاد  كنادوهاي  133كندو هستند. بخش غالاي ) 113يك به طور متوسط داراي 

 اين بهره برداران، كندوي جديد است. 
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 هر آبي بيگلو: ويژگيهاي اقتصادي ش2-2

 

 : ويژگيهاي اشتغال جمعيت 1-2-2

 

  در شهر آبي بيگلو ، اندازه ميازان فعاليات عماومي و ميازان فعاليات 1315در سال ،

درصد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت  36درصد و  31واقعي جمعيت به ترتيي حدود 

 نفر است.  4/3درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر  5فعال 

هزار نفر است كاه طباق برآوردهااي  5/1 بالغ بر، تعداد شاغالن ساكن شهر در اين سال

درصاد در  12درصد در بخاش صانايع و معاادن و  51درصد در بخش كشاورزي،  23مشاور 

بخش خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشان دهنده نقش غالي و مسلط بخاش صانايع و 

باشد كه به احتمال زياد ناشي از ساكونت بخاش معادن در ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي 

 قابل توجهي از شاغالن فعاليتهاي ساختماني اردبيل در اين شهرر اقماري است. 

 53به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر 

، ام و طياور درصاد در فعاليتهااي كشااورزي و پارور  د 23 ،درصد در فعاليتهاي سااختماني

درصاد در  5 ،درصد در فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقلياه1

درصد در فعاليتهاي صانعتي مشاغول كاار هساتند و ايان  4 ،فعاليتهاي حمل و نقل و انبارداري

 فعاليتها، بيشترين تعداد فرصتهاي شغلي براي شاغالن ساكن شهر را فراهم مي كنند. 

ين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان برا

   و كشاورزي در نظر گرفت. يشهري با عملكرد خوابگاهي )كارگران ساختمان

 

  1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

  نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله:

اهميت نسبي اشتغال در بخش صنايع و معادن بيشتر و در مقابل در بخش كشااورزي و  -

 خدمات كمتر شده است. 

از سهم نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و پرور  دام و طيور، ساختماني، حمال و  -

درماني كاساته شاده و برساهم نسابي  –نقل و انبارداري، خدمات آموزشي و بهداشتي 

ير فعاليتهاي اقتصادي )و از آن جمله، فعاليتهاي صنعتي، آب و برق و گاز، اشتغال در سا

 و...  افزوده شده است. بازرگاني، هتل و رستوران، اداره امور عمومي و دفاع

 اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر تقريباً ثابت مانده است.  -

 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -
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 ان فعاليت عمومي جمعيت شهر بيشتر شده است. اندازه ميز -

 

  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 نشان مي دهد كه:  1315جمعيت شهري استان در سال 

درصاد   13ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كمتر از آن براي جمعيت شهري اساتان ) -

 است. 

جمعيت شاغل در اين شهر كمتر از آن در كال جامعاه شاهري اساتان ميزان سرباري  -

 نفر  است.  6/3)

ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و پرور  دام و طياور، سااختماني و  -

آب و برق و گاز اين شهر بيشتر از آن در جامعه شهري اساتان باوده )انادازه ضاريي 

 دهند. ليتهاي پايه نظام اقتصادي شهر را تشكيل ميمكاني آنها بيشتر از واحد است  و فعا

 

 ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال آنها : 2-2-2

 

نفار در آنهاا  415كارگاه باوده اسات كاه  141داراي  1311شهر آبي بيگلو، در سال  

نفر  2/3مشغول كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه اقتصادي اين شهر 

است كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچك و با شاغالن اندر در ميان كارگاههااي 

 اقتصادي اين شهر مي باشد. 

اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  

هاي اقتصادي اساتان و درصد تعداد كارگاه 4/3حدود  .استان اردبيل در رتبه پانزدهم قرار دارد

درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايسه ايان  5/3

دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي اين شهر بيشتر از انادازه 

 متناظر آن در كل استان مي باشد. 

ر مرباوط باه فعاليتهااي عماده فروشاي و بيشترين تعداد كارگاههاي اقتصادي اين شاه 

فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهااي خرده

درصاد و  2/11درصاد،  3/41ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است كه باه ترتياي 

د. باه هماين ترتياي، درصد  تعداد كل كارگاههاي اين شهر مي باش 3/16درصد )جمعاً  1/13

بيشترين تعداد شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي آموزشي و پا از آن مربوط باه 

تعميار كاالهاا و وساايل نقلياه، فعاليتهااي صانعتي و  ،خرده فروشاي  و فعاليتهاي عمده فروشي

 2/51ترتياي درماني است كاه باه  -فعاليتهاي اداره امور عمومي و دفاع و فعاليتهاي بهداشتي 
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درصد  كل شاغالن  5/21درصد )جمعاً  1/4درصد و  3/6درصد،  6/12درصد،  6/16درصد، 

 كارگاهي شهر را به خود اختصاص داده اند. 

اي مختلف متفاوت هتوزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليت  

اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند بوده و به تبع آن، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در 

نفار در  3/1نفار در فعاليتهااي آموزشاي و حاداقل  1/22كه دامنه تغييرات آن بين حاداكرر 

 فعاليتهاي ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است. 

همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت نسبي  

اي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني متناظر آن بر

  12/2  و فعاليتهااي آموزشاي )65/1اشتغال در كارگاههاي فعاليتهاي كشاورزي و دام اروري )

 اين شهر بيشتر از واحد بوده و فعاليتهاي پايه اي اين شهر محسوب مي شود. 

 

 ويژگيهاي زمين و مسكن : 3-2-2

 

پروانه ساختماني براي سااخت و سااز در شاهر آباي بيگلاو  112، تعداد 1315ل در سا 

هزار متار مرباع و مسااحت زيربنااي آنهاا  3/41ها  انهاين پروزمين صادر شده است مساحت 

 341باشد. برپايه اين اطالعاات، متوساط مسااحت زماين هار پرواناه هزار مترمربع مي 3/25

مترمربع است كه به تبع آن، متوسط تراكم  212پروانه مترمربع و متوسط مساحت زيربناي هر 

 درصد است.  61ساختماني در پروانه هاي ساختماني 

توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه  

درصاد  4/3 ،طبقاه 2درصد براي ساختمانهاي  6/21 ،طبقه  1درصد براي ساختمانهاي  1/61

طبقه و بيشتر صادر شده است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي  3انهاي براي ساختم

 طبقه مي شود.  4/1هر ساختمان 

درصاد باراي  6/1به همين ترتيي از كل پروانه هااي سااختماني صاادر شاده حادود  

 درصد براي ساختمانهاي بتون آرمه مي باشد.  4/22ساختمانهاي اسكلت فلزي و 

پروانه براي ايجاد ساختمانهاي مساكوني و  111وانه هاي ساختماني، تعداد از كل اين پر 

 2/1واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر با  136ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 واحد مسكوني در هر پروانه ساختماني است. 

ماني همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااخت 

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  61اين دوره زماني از در هر سال 
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  در يك مقايسه تطبيقي از ويژگيهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در

 وان نشان داد: كل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي ت

 3/3سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هااي سااختماني  -

درصاد و  3/2درصد، مساحت زيربناي پروانه هاا  6/3درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  2/1تعداد واحدهاي مسكوني 

مسكوني بيشتر و  در اين شهر متوسط مساحت زمين هر پروانه و سهم نسبي پروانه هاي -

متوسط تراكم ساختماني، سطح اشتغال ، تعداد طبقات، تعداد واحاد مساكوني و متوساط 

مساحت زيربناي هر پروانه كمتر از اندازه متوسط هااي متناظرشاان در كال شاهرهاي 

 استان است. 

 

  هازار واحاد  1/1، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر آبي بيگلاو در حادود 1315در سال

كه هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحدهاي مسكوني اين شاهر، باه است 

 طور خالصه، عبارتند از:

درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسابت  23حدود  -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  61براي واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق 

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هار واحاد مساكوني  13اق و بيشتر داراي پنج اط

اطاق مي باشد كه از اندازه متوسط متنااظر آن در كال  2/3شهر به طور متوسط داراي 

 اطاق  كمتر است.  3/3شهرهاي استان )

سال عمار ياا كمتار از آن  5درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با  35حدود  -

 22ساال  13تاا  5ه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار انداز .است

درصاد و باراي  21ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

درصد است. باراين اسااس،  22سال  23واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بيش از 

از متوسط متناظر آن در كل سال است كه  12متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني شهر 

 سال  كمتر است.  13شهرهاي استان )

درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قارار  31حدود  -

آجار و آهان و باا مصاالح دارند. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي 

آجار و چاوب و باا مصاالح ي درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بنا 35ديوار باربر 

درصاد اسات. ساهم نسابي  1درصد و براي ساير واحادهاي مساكوني  26ديوار باربر 

آجر و چوب و دياوار بااربر و سااير بناهااي با مصالح واحدهاي مسكوني داراي بناهاي 

مسكوني در اين شهر بيشتر از سهم نسبي واحدهاي متناظرشان در كل شهرهاي اساتان 
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احدهاي مسكوني داراي ساير انواع بناها در اين شهر كمتر از آن در بوده و سهم نسبي و

 كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصاد، تلفان  22درصد، آب لوله كشاي  22سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق  -

درصد است. در  13درصد و حمام  12درصد، آش زخانه  16درصد، گاز لوله كشي  23

كوني داراي آب لوله كشي و برق بيشتر از آن در كل اين شهر، سهم نسبي واحدهاي مس

شهرهاي استان بوده و براي واحدهاي مسكوني داراي ساير امكانات و تسهيالت كمتر از 

 آن در كل شهرهاي استان است. 

درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان   25حدود  -

درصد است  2نسبت براي خانوارهاي اجاره نشين  اندازه اين .محل سكونت خود هستند

و خانوارهايي كه محل سكونت خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابار خادمت و...  در 

درصد مي باشاد. در ايان شاهر، ساهم نسابي خانوارهااي داراي  3تصرف دارند حدود 

نوارهاي مسكن ملكي بيشتر از متوسط متناظر آن در كل شهرهاي استان بوده و براي خا

داراي مسكن اجاره اي و ساير انحاي تصرف مسكن كمتر از آن در كل شهرهاي اساتان 

 مي باشد. 

نفار و  11/4، تراكم نفر در واحد مساكوني  33/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني  -

اطاق مي باشد. مي تاوان نشاان داد كاه تاراكم   32/3تعداد اطاق در اختيار هر خانوار 

واحد مسكوني در اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان باوده و تاراكم خانوار در 

نفر در واحد مسكوني و متوسط تعداد اطاق در اختيار هر خانوار در اين شاهر بيشاتر از 

 آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

 

 كاركردهاي روستايي : 4-2-2

 

ور، در حال حاضار حادود برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و برآوردهاي مشا 

درصد از شاغالن شهر آبي بيگلو در فعاليتهاي بخش كشاورزي مشغول كار هستند و حادود  23

درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به اين ترتيي مالحظه  63

اين شهر زياد و  شود كه اهميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و به تبع آن، توليد  مي

 قابل توجه مي باشد. 

  هزار بهره بردار است كاه از آن  6/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر حدود

درصاد  14درصد و بهره بارداري بادون زماين  15سهم نسبي بهره برداري با زمين 

 است. 
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  اي درصاد دار 62درصد داراي زمين آبي و  31از كل بهره برداريهاي با زمين حدود

زمين ديم هستند. همه بهره برداريهاي با زماين ايان شاهر بهاره برداريهااي زراعاي 

 هستند.

  25هزار بهره برداري است كاه  5/3تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر نزديك به 

درصد نيز بهره برداريهاي دامهاي  15درصد از آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  22دام در داماداريهاي داراي دام كوچاك بزرا مي باشد. متوسط تعداد 

 راس است. 3دامداريهاي داراي دام بزرا )گاو  
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 : ويژگيهاي اقتصادي شهر اصالندوز3-2

 

 ويژگيهاي اشتغال جمعيت : 1-3-2

 

  در شهر اصالندوز ، اندازه ميازان فعاليات عماومي و ميازان فعاليات 1315در سال ،

درصد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت  34درصد و  32واقعي جمعيت به ترتيي حدود 

 نفر است.  5/3درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر  12فعال 

هزار نفر است كاه طباق برآوردهااي  1/1 بالغ بردر اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر 

درصاد در  51درصد در بخاش صانايع و معاادن و  31درصد در بخش كشاورزي،  11مشاور 

 خادماتات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشان دهنده نقش غالي و مسلط بخاش بخش خدم

 در ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي باشد.

 21به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر 

شاي و تعميار درصد در فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فرو 15 ،درصد در فعاليتهاي ساختماني

درصد در فعاليتهاي اداره امور عمومي 11درصد در فعاليتهاي آموزشي  11 ،كاالها و وسايل نقليه

درصد در فعاليتهاي كشاورزي و پرور  دام و طيور مشاغول كاار هساتند و ايان  13و و دفاع 

 فعاليتها، بيشترين تعداد فرصتهاي شغلي براي شاغالن ساكن شهر را فراهم مي كنند. 

اين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان بر

 خدمات محلي  و كشاورزي در نظر گرفت.  –شهري با عملكرد خدماتي )بازرگاني 

 

  1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 اله: نشان مي دهد كه در اين دوره ده س

اهميت نسبي اشتغال در بخش خدمات و صنايع و معادن بيشاتر و در مقابال در بخاش  -

 كشاورزي كمتر شده است. 

از سهم نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و پرور  دام و طيور، بازرگااني، حمال و  -

نقل و انبارداري، اداره امور عمومي و دفاع، واسطه گريهاي مالي كاساته شاده و برساهم 

بي اشتغال در ساير فعاليتهاي اقتصادي )و از آن جمله، فعاليتهاي ساختماني، آموزشي، نس

 صنعتي، هتل و رستوران افزوده شده است. 

 است.  شدهاندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر بيشتر  -

 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -

 ده است. اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر بيشتر ش -
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  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 نشان مي دهد كه:  1315جمعيت شهري استان در سال 

درصاد   13ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كمتر از آن براي جمعيت شهري اساتان ) -

 است. 

ر كال جامعاه شاهري اساتان ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر كمتر از آن د -

 نفر  است.  6/3)

ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و پرور  دام و طيور، آبزي پروري،  -

معدني، ساختماني، هتل و رستوران، اداره امور عمومي و دفاع و خادمات آموزشاي ايان 

يشتر از واحد شهر بيشتر از آن در جامعه شهري استان بوده )اندازه ضريي مكاني آنها ب

 دهند. است  و فعاليتهاي پايه نظام اقتصادي شهر را تشكيل مي

 

 ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال آنها : 2-3-2

 

نفار در آنهاا  131كارگااه باوده اسات كاه  311داراي  1311شهر اصالندوز، در سال  

نفر  2/1ه اقتصادي اين شهر مشغول كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگا

است كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچك و با شاغالن اندر در ميان كارگاههااي 

 اقتصادي اين شهر مي باشد. 

اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  

درصد تعداد كارگاههاي اقتصادي استان و  1/3حدود  .استان اردبيل در رتبه سيزدهم قرار دارد

درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايسه ايان  1/3

دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي اين شهر كمتر از انادازه 

 متناظر آن در كل استان مي باشد. 

اههاي اقتصادي اين شاهر مرباوط باه فعاليتهااي عماده فروشاي و بيشترين تعداد كارگ 

فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهااي خرده

درصاد و  4/12درصاد،  3/61ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است كه باه ترتياي 

ههاي اين شهر ماي باشاد. باه هماين ترتياي، درصد  تعداد كل كارگا 4/11درصد )جمعاً  1/1

بيشترين تعداد شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خارده فروشاي و 

تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي اداره امور عمومي و دفاع، فعاليتهاي 

ت عمومي و اجتماعي و شخصي است كاه باه آموزشي، فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهاي ساير خدما
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 5/14درصاد )جمعااً  6/4درصاد و  1/11درصاد،  3/16درصاد،  4/16درصد،  4/36ترتيي 

 درصد  كل شاغالن كارگاهي شهر را به خود اختصاص داده اند. 

اي مختلف متفاوت هتوزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليت  

ن، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند بوده و به تبع آ

نفار در  1/1نفار در فعاليتهااي آموزشاي و حاداقل  1/14كه دامنه تغييرات آن بين حاداكرر 

 فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و... و ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است. 

سبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت نسبي همچنين، مقايسه شدت ن 

متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني 

فعاليتهااي هتال و  ،  16/1اشتغال در كارگاههاي فعاليتهاي عمده فروشي، خارده فروشاي و ... )

  و فعاليتهاي ساير خدمات عمومي 61/1مومي و دفاع ) ، فعاليتهاي اداره امور ع36/1رستوران )

  اين شاهر بيشاتر از واحاد باوده و فعاليتهااي پاياه اي ايان شاهر 35/1و اجتماعي و شخصي )

 محسوب مي شود. 

 

 ويژگيهاي زمين و مسكن : 3-3-2

 

پروانه ساختماني براي ساخت و ساز در شهر اصالندوز صاادر  44، تعداد 1315در سال  

هزار  4/1هزار متر مربع و مساحت زيربناي آنها  2/13ها  انهاين پروزمين مساحت  .شده است

مترمربع و متوسط  333باشد. برپايه اين اطالعات، متوسط مساحت زمين هر پروانه مترمربع مي

مترمربع است كه باه تباع آن، متوساط تاراكم سااختماني در  162مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  51ي پروانه هاي ساختمان

توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه  

درصاد  3/2 و طبقه 2درصد براي ساختمانهاي  5/23 ،طبقه  1درصد براي ساختمانهاي  3/11

طبقه و بيشتر صادر شده است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي  3براي ساختمانهاي 

 طبقه مي شود.  3/1ساختمان هر 

درصاد باراي  6/13به همين ترتيي از كل پروانه هاي ساختماني صاادر شاده حادود  

 درصد براي ساختمانهاي بتون آرمه مي باشد.  4/16ساختمانهاي اسكلت فلزي و 

پروانه براي ايجااد سااختمانهاي مساكوني و  41از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 1/1واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر باا  15مسكوني مختلط جهت توليد ساختمانهاي 

 واحد مسكوني در هر پروانه ساختماني است. 
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همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني  

كوني ، متوسط تعداد واحادهاي مسا1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  36اين دوره زماني از در هر سال 

 

  در يك مقايسه تطبيقي از ويژگيهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در

 كل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: 

 1/1ختماني سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هااي ساا -

درصاد و  1/3درصد، مساحت زيربناي پروانه هاا  1/1درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  3/1تعداد واحدهاي مسكوني 

در اين شهر متوسط مساحت زمين هر پروانه بيشتر و متوسط تاراكم سااختماني، ساطح  -

ه و سهم نسابي تعداد طبقات و تعداد واحد مسكوني هر پروان ،اشتغال ، مساحت زير بنا 

پروانه هاي مسكوني كمتر از اندازه متوسط هاي متناظرشاان در كال شاهرهاي اساتان 

 است. 

 

  هازار واحاد  11/3، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر اصالندوز در حدود 1315در سال

است كه هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحدهاي مسكوني اين شاهر، باه 

 صه، عبارتند از:طور خال

درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسابت  26حدود  -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  65براي واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق 

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هر واحد مسكوني شهر  2داراي پنج اطاق و بيشتر 

اطاق مي باشاد كاه از انادازه متوساط متنااظر آن در كال  1/3ي به طور متوسط دارا

 اطاق  كمتر است.  3/3شهرهاي استان )

سال عمار ياا كمتار از آن  5درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با  43حدود  -

 25ساال  13تاا  5اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار  .است

درصاد و باراي  12ساال  23تا  13سكوني داراي بناي با عمر درصد، براي واحدهاي م

درصد است. باراين اسااس،  13سال  23واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بيش از 

سال است كه از متوسط متناظر آن در كال  2متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني شهر 

 سال  كمتر است.  13شهرهاي استان )

وني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قارار درصد از واحدهاي مسك 23حدود  -

دارند. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و دياوار بااربر 
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درصاد و  1درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و چوب و ديوار بااربر  51

ني داراي درصد است. ساهم نسابي واحادهاي مساكو 11براي ساير واحدهاي مسكوني 

ديوار باربر و ساير بناهاي مسكوني در ايان شاهر بيشاتر از ساهم  آهن بابناهاي آجر و 

نسبي واحدهاي متناظرشان در كل شهرهاي استان بوده و سهم نسبي واحدهاي مسكوني 

 داراي ساير انواع بناها در اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصد،  25درصد، آب لوله كشي  22داراي برق بيش از  سهم نسبي واحدهاي مسكوني -

درصد است.  14درصد و حمام  12درصد، آش زخانه  2درصد، گاز لوله كشي  12تلفن 

در اين شهر، سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق و آب لوله كشي بيشتر از آن در 

و تساهيالت  كل شهرهاي استان بوده و براي واحدهاي مساكوني داراي سااير امكاناات

 كمتر از آن در كل شهرهاي استان است. 

درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان   61حدود  -

درصاد  21محل سكونت خود هستند اندازه اين نسبت براي خانوارهااي اجااره نشاين 

خدمت و...  است و خانوارهايي كه محل سكونت خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابر 

درصد مي باشد. در اين شهر، سهم نسبي خانوارهااي داراي  11در تصرف دارند حدود 

ساير انحاي تصرف مسكن بيشتر از متوسط متناظر آن در كل شاهرهاي اساتان باوده و 

براي خانوارهاي داراي مسكن ملكي و اجااره اي كمتار از آن در كال شاهرهاي اساتان 

 باشد. مي

نفار و  32/5، تراكم نفر در واحد مساكوني  12/1ر در واحد مسكوني اندازه تراكم خانوا -

اطاق مي باشد. مي توان نشاان داد كاه متوساط  62/2تعداد اطاق در اختيار هر خانوار 

تعداد اطاق در اختيار هر خانوار در اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان باوده و 

ر واحد مسكوني در اين شهر بيشاتر از آن تراكم خانوار در واحد مسكوني و تراكم نفر د

 در كل شهرهاي استان مي باشد. 

 

 كاركردهاي روستايي : 4-3-2

 

برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و برآوردهاي مشاور، در حال حاضار حادود  

درصد از شاغالن شهر اصالندوز در فعاليتهاي بخش كشاورزي مشغول كار هستند و حادود  11

خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به اين ترتيي مالحظه  درصد از 35

شود كه اهميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و به تبع آن، توليد  اين شهر نسابتاً  مي

 قابل توجه مي باشد. 
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  اسات كاه از  يهزار بهره بردار 3/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر حدود

درصد  45درصد و بهره برداري بدون زمين  55سهم نسبي بهره برداري با زمين  آن

 است. 

  درصاد داراي  1درصد داراي زمين آباي و  22از كل بهره برداريهاي با زمين حدود

بهره برداريهاي زراعي  سهم نسبيبهره برداريهاي با زمين  در ميانزمين ديم هستند. 

 درصد است.  1قلمستان درصد و بهره برداريهاي باغ و  25

 درصاد از  42بهره برداري است كاه  13تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر بالغ بر

درصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا  51آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  13مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك 

 راس است. 4ا )گاو  دامداريهاي داراي دام بزر
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 : ويژگيهاي اقتصادي شهر بيله سوار 4-2

 

 : ويژگيهاي اشتغال جمعيت 1-4-2

 

  در شهر بيله سوار ، اندازه ميازان فعاليات عماومي و ميازان فعاليات 1315در سال ،

درصد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت  34درصد و  31واقعي جمعيت به ترتيي حدود 

 نفر است.  4/3رباري جمعيت شاغل شهر درصد و اندازه س 13فعال 

هازار نفار اسات كاه طباق  1/4در اين سال، تعداد شاغالن سااكن ايان شاهر باالغ بار 

 62درصد در بخاش صانايع و معاادن و  23درصد در بخش كشاورزي،  11برآوردهاي مشاور 

درصد در بخش خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشان دهنده نقش غالي و مسلط بخش 

 خدمات در ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي باشد.

 11به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر 

درصااد در فعاليتهاااي  15درصااد در فعاليتهاااي كشاااورزي و دام ااروري و پاارور  طيااور، 

د در فعاليتهاي حمل و نقل و درص 14فروشي و خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه، عمده

درصاد در فعاليتهااي آماوزي  11درصد در فعاليتهااي سااختماني و  12انبارداري و ارتباطات، 

مشغول كار هستند و اين فعاليتها، بيشترين تعداد فرصتهاي شغلي براي شاغالن سااكن شاهر را 

 كنند. فراهم مي

اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان  براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي

 خدمات حمل و نقل  و كشاورزي در نظر گرفت.  –شهري با عملكرد خدماتي )بازرگاني 

 

  1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

و در مقابل در بخش كشاورزي و صنايع و  اهميت نسبي اشتغال در بخش خدمات بيشتر -

 معادن كمتر شده است. 

از سهم نسابي اشاتغال در فعاليتهااي كشااورزي و دام اروري و پارور  دام و طياور،  -

صنعت، اداره امور عمومي و دفاع و آموز  كاسته شده و برسهم نسبي اشتغال در ساير 

، حماال و نقاال و انبااارداري، فعاليتهااي اقتصااادي )و از آن جملااه، فعاليتهاااي بازرگاااني

 مستغالت و خدمات كسي و كار، ساختماني و ...  افزوده شده است. 

 اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كمتر شده است.  -

 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -
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 اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر بيشتر شده است.  -

 

  اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال مقايسه تطبيقي ويژگيهاي

 نشان مي دهد كه:  1315جمعيت شهري استان در سال 

درصاد   13ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كمتر از آن براي جمعيت شهري اساتان ) -

 است. 

ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر كمتر از آن در كال جامعاه شاهري اساتان  -

 است. نفر   6/3)

ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و دام روري و پرور  طيور، حمل و  -

نقل و انبارداري و ارتباطات، آب و برق و گاز، اداره امور عمومي و دفاع، آموز ، سااير 

خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي اين شهر بيشتر از آن در جامعه شهري استان بوده 

آنها بيشتر از واحد است  و فعاليتهاي پايه نظام اقتصادي شاهر را )اندازه ضريي مكاني 

 دهند. تشكيل مي

 

 ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال آنها : 2-4-2

 

نفار در آنهاا  2421كارگاه بوده اسات كاه  116داراي  1311شهر بيله سوار، در سال  

نفر  1/3هر كارگاه اقتصادي اين شهر مشغول كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان 

است كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچك و با شاغالن اندر در ميان كارگاههااي 

 اقتصادي اين شهر مي باشد. 

اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  

درصد تعداد كارگاههااي اقتصاادي اساتان و  1/2دود استان اردبيل در رتبه ششم قرار دارد ح

درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايسه ايان  5/2

دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي اين شهر بيشتر از انادازه 

 متناظر آن در كل استان مي باشد. 

كارگاههاي اقتصادي اين شاهر مرباوط باه فعاليتهااي عماده فروشاي و  بيشترين تعداد 

فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهااي خرده

 1/1درصاد و  1/2درصد،  3/53ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است كه به ترتيي 

ارگاههاي اين شهر مي باشد. به همين ترتيي، بيشاترين درصد  تعداد كل ك 1/66درصد )جمعاً 

تعداد شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي آموزشي و پا از آن مربوط به فعاليتهاي 
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عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه، فعاليتهاي اداره امور عماومي و دفااع، 

 1/25نقل و انبارداري و ارتباطات اسات كاه باه ترتياي فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهاي حمل و 

درصد  كل شاغالن  2/16درصد )جمعاً  5/5درصد و  2/6درصد،  2/11درصد،  6/23درصد، 

 كارگاهي شهر را به خود اختصاص داده اند. 

اي مختلف متفاوت هتوزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليت  

آن، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند بوده و به تبع 

نفار در  3/1نفار در فعاليتهااي آموزشاي و حاداقل  2/15كه دامنه تغييرات آن بين حاداكرر 

 فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و... است. 

اقتصادي با شدت نسبي همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي  

متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني 

 ، فعاليتهااي آب و بارق و گااز 46/5اشتغال در كارگاههاي فعاليتهاي كشاورزي و دام اروري )

عاليتهااي   و ف31/1وزشاي )م ، فعاليتهااي آ16/1 ، فعاليتهاي حمل و نقل و انباارداري )12/1)

  اين شهر بيشتر از واحد بوده و فعاليتهااي پاياه اي ايان شاهر 15/1اداره امور عمومي و دفاع )

 محسوب مي شود. 

 

 ويژگيهاي زمين و مسكن : 3-4-2

 

پروانه ساختماني براي ساخت و ساز در شهر بيله سوار صاادر  11، تعداد 1315در سال  

هزار  1/11هزار متر مربع و مساحت زيربناي آنها  3/21ه ها اناين پروزمين شده است مساحت 

مترمربع و متوسط  322باشد. برپايه اين اطالعات، متوسط مساحت زمين هر پروانه مترمربع مي

مترمربع است كه باه تباع آن، متوساط تاراكم سااختماني در  126مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  61پروانه هاي ساختماني 

اي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه توزيع پروانه ه 

درصد  1/16 و طبقه 2درصد براي ساختمانهاي  5/42 ،طبقه  1درصد براي ساختمانهاي  4/41

طبقه و بيشتر صادر شده است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي  3براي ساختمانهاي 

 طبقه مي شود.  1/1هر ساختمان 

درصاد باراي  3/33همين ترتيي از كل پروانه هاي ساختماني صاادر شاده حادود به  

باراي درصاد  2/55درصد براي ساختمانهاي بتاون آرماه و  5/11 ،ساختمانهاي اسكلت فلزي 

 ساختمانهاي آجر و آهني و يوار حمال مي باشد. 
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مساكوني و  پروانه براي ايجااد سااختمانهاي 13از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 6/1واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر با  126ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 واحد مسكوني در هر پروانه ساختماني است. 

همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني  

متوسط تعداد واحادهاي مساكوني ، 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  113اين دوره زماني از در هر سال 

 

  در يك مقايسه تطبيقي از ويژگيهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در

 كل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: 

 2/2راي تعداد پروانه هااي سااختماني سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان ب -

درصاد و  5/1درصد، مساحت زيربناي پروانه هاا  4/2درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  1/1تعداد واحدهاي مسكوني 

در اين شهر متوسط مساحت زمين هر پروانه بيشتر و متوسط تراكم سااختماني، تعاداد  -

ساحت زيربناي هر پروانه و ساهم نسابي طبقات، سطح اشتغال، تعداد واحد مسكوني و م

پروانه هاي مسكوني در كل پروانه ها كمتر از اندازه متوسط هااي متناظرشاان در كال 

 شهرهاي استان است. 

 

  هازار واحاد  2/2، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر بيله ساوار در حادود 1315در سال

مده واحدهاي مسكوني اين شاهر، باه است كه هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي ع

 طور خالصه، عبارتند از:

درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسابت  11حدود  -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  61براي واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق 

، هار واحاد مساكوني درصد است. برپايه اين الگوي توزيع 21داراي پنج اطاق و بيشتر 

اطاق مي باشد كه از اندازه متوسط متنااظر آن در كال  1/3شهر به طور متوسط داراي 

 اطاق  بيشتر است.  3/3شهرهاي استان )

سال عمار ياا كمتار از آن  5درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با  24حدود  -

 11ساال  13تاا  5مار است اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي باا ع

درصاد و باراي  26ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

درصد است. باراين اسااس،  31سال  23واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بيش از 
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سال است كه از متوسط متناظر آن در كل  15متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني شهر 

 بيشتر است.  سال  13شهرهاي استان )

درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قارار  26حدود  -

دارند. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و دياوار بااربر 

درصاد و  12درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و چوب و ديوار باربر  23

درصد است. ساهم نسابي واحادهاي مساكوني داراي  35مسكوني براي ساير واحدهاي 

بناهاي آجر و چوب و ديوار باربر و ساير بناهاي مسكوني در اين شاهر بيشاتر از ساهم 

نسبي واحدهاي متناظرشان در كل شهرهاي استان بوده و سهم نسبي واحدهاي مسكوني 

 استان مي باشد.  داراي ساير انواع بناها در اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي

درصد،  26درصد، آب لوله كشي  22سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق بيش از  -

درصاد  14درصاد و حماام  23درصد، آشا زخانه  25درصد، گاز لوله كشي  24تلفن 

است. در اين شهر، سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي آب لولاه كشاي، بارق و تلفان 

ن بوده و براي واحدهاي مسكوني داراي ساير امكانات بيشتر از آن در كل شهرهاي استا

 و تسهيالت كمتر از آن در كل شهرهاي استان است. 

درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان   11حدود  -

درصاد  11اندازه اين نسبت براي خانوارهااي اجااره نشاين  .محل سكونت خود هستند

ه محل سكونت خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابر خدمت و...  است و خانوارهايي ك

درصد مي باشد. در اين شهر، سهم نسبي خانوارهااي داراي  11در تصرف دارند حدود 

مسكن ملكي و ساير انحاي تصرف مسكن بيشتر از متوسط متناظر آن در كل شاهرهاي 

از آن در كل شهرهاي استان استان بوده و براي خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي كمتر 

 باشد. مي

نفار و  14/4، تراكم نفر در واحد مساكوني  12/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني  -

اندازه هار كه اطاق مي باشد. مي توان نشان داد  33/3تعداد اطاق در اختيار هر خانوار 

تعاداد اطااق  سه شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني، تراكم نفر در واحد مسكوني و

 در اختيار هر خانوار در اين شهر بيشتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

 

 كاركردهاي روستايي : 4-4-2

 

برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و برآوردهاي مشاور، در حال حاضار حادود  

د و حادود درصد از شاغالن شهر بيله سوار در فعاليتهاي بخش كشاورزي مشغول كار هستن 11
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درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به اين ترتيي مالحظه  43

شود كه اهميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و به تبع آن، توليد  اين شاهر قابال مي

 توجه مي باشد. 

  ت كاه از آن هزار بهره بردار اس 3/1تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر حدود

درصاد  35درصد و بهره بارداري بادون زماين  65سهم نسبي بهره برداري با زمين 

 است. 

  درصاد داراي  53درصد داراي زمين آبي و  53از كل بهره برداريهاي با زمين حدود

بهره برداريهاي زراعي  سهم نسبيبهره برداريهاي با زمين  در ميانزمين ديم هستند. 

 درصد است.  4يهاي باغ و قلمستان درصد و بهره بردار 21

  درصاد از  26بهره برداري است كه  363تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر حدود

درصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا  14آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  32مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك 

 راس است. 4اي دام بزرا )گاو  دامداريهاي دار

  بهره برداري است كاه هار  13تعداد بهره برداريهاي زنبورعسل در اين شهر بيش از

درصد  كنادوهاي ايان  61كندو هستند. بخش غالي ) 16يك به طور متوسط داراي 

 بهره برداران، كندوي جديد است. 
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 : ويژگيهاي اقتصادي شهر پارس آباد 5-2

 

 اشتغال جمعيت : ويژگيهاي 1-5-2

 

  در شهر پارس آباد ، اندازه ميزان فعاليات عماومي و ميازان فعاليات 1315در سال ،

درصد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت  33درصد و  34واقعي جمعيت به ترتيي حدود 

 نفر است.  3/4درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر  11فعال 

هزار نفر است كه طباق برآوردهااي  1/23در اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر حدود 

درصاد در  53درصد در بخاش صانايع و معاادن و  32درصد در بخش كشاورزي،  11مشاور 

 خادماتبخش خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشان دهنده نقش غالي و مسلط بخاش 

 در ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي باشد.

 23ي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليت

درصااد در فعاليتهاااي 11 ،درصااد در فعاليتهاااي صاانعتي 11 ،درصااد در فعاليتهاااي ساااختماني

درصاد در فعاليتهااي كشااورزي و 11 ،فروشي، خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليهعمده

بارداري مشغول كار هساتند و ايان درصد در فعاليتهاي حمل و نقل و ان 2پرور  دام و طيور و 

 فعاليتها، بيشترين تعداد فرصتهاي شغلي براي شاغالن ساكن شهر را فراهم مي كنند. 

براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان 

 صنعتي در نظر گرفت.  -شهري با عملكرد خدماتي 

 

 1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315ت شهر در سال مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعي 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

اهميت نسبي اشتغال در بخش خدمات بيشتر و در مقابل در بخش كشااورزي و بخاش  -

 صنايع و معادن كمتر شده است. 

و بارق  از سهم نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و پرور  دام و طيور، صنعتي، آب -

و گاز، اداره امور عمومي و دفاع كاسته شده و برسهم نسبي اشتغال در سااير فعاليتهااي 

اقتصادي )و از آن جمله، فعاليتهاي ساختماني، بازرگاني، هتل و رستوران، حمل و نقال و 

 درماني و ...  افزوده شده است.  –انبارداري، خدمات آموزشي و بهداشتي 

 يت فعال شهر كمتر شده است. اندازه ميزان بيكاري جمع -

 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -

 اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر بيشتر شده است.  -
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  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 نشان مي دهد كه:  1315جمعيت شهري استان در سال 

درصاد   13اري جمعيت فعال شهر كمتر از آن براي جمعيت شهري اساتان )ميزان بيك -

 است. 

ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر بيشتر از آن در كال جامعاه شاهري اساتان  -

 نفر  است.  6/3)

ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و پرور  دام و طيور، صنعتي، آب و  -

الت و خدمات كسي و كار اين شهر بيشتر از آن در جامعه برق و گاز، ساختماني، مستغ

شهري استان بوده )اندازه ضريي مكاني آنها بيشتر از واحد است  و فعاليتهاي پايه نظام 

 دهند. اقتصادي شهر را تشكيل مي

 

 ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال آنها : 2-5-2

 

نفار در آنهاا  2313گاه بوده است كه كار 4331داراي  1311شهر پارس آباد، در سال  

نفر  3/2مشغول كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه اقتصادي اين شهر 

است كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچك و با شاغالن اندر در ميان كارگاههااي 

 اقتصادي اين شهر مي باشد. 

گاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي اين شهر، از نظر تعداد كار 

درصد تعداد كارگاههااي اقتصاادي اساتان و  3/13حدود  .استان اردبيل در رتبه دوم قرار دارد

درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايسه ايان  3/2

هر كارگاه اقتصادي اين شهر كمتر از انادازه  دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن

 متناظر آن در كل استان مي باشد. 

بيشترين تعداد كارگاههاي اقتصادي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرده  

فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهاي سااير 

 4/13درصاد و  4/12درصاد،  2/63تماعي و شخصي است كه به ترتياي خدمات عمومي و اج

درصد  تعداد كل كارگاههاي اين شهر مي باشد. به همين ترتيي، بيشاترين  1/13درصد )جمعاً 

تعداد شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عماده فروشاي و خارده فروشاي و تعميار 

به فعاليتهاي آموزشي، فعاليتهااي صانعتي، فعاليتهااي  كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط

ومي و دفاع و فعاليتهاي ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي اسات كاه باه ماداره امور ع
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 4/11درصاد )جمعااً  1/6درصاد و  4/1درصاد،  2/11درصاد،  1/23درصاد،  3/35ترتيي 

 درصد  كل شاغالن كارگاهي شهر را به خود اختصاص داده اند. 

اي مختلف متفاوت هتوزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليت  

بوده و به تبع آن، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند 

نفار  2/1نفر در فعاليتهاي آب و برق و گاز و حاداقل  1/21كه دامنه تغييرات آن بين حداكرر 

 عاليتهاي هتل و رستوران است. در ف

همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت نسبي  

متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني 

فروشاي و...  فعاليتهاي عماده فروشاي، خارده  ،  13/4اشتغال در كارگاههاي فعاليتهاي معدني )

  و فعاليتهااي آموزشاي 31/1 ، فعاليتهاي امالر و مستغالت و خدمات كساي و كاار )12/1)

  اين شهر بيشتر از واحاد 32/1  و فعاليتهاي ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي )13/1)

 بوده و فعاليتهاي پايه اي اين شهر محسوب مي شود. 

 

 ويژگيهاي زمين و مسكن : 3-5-2

 

پروانه ساختماني براي ساخت و سااز در شاهر پاارس آبااد  432، تعداد 1315ال در س 

هزار متار مرباع و مسااحت زيربنااي آنهاا  3/22ه ها اناين پروزمين صادر شده است مساحت 

 226باشد. برپايه اين اطالعاات، متوساط مسااحت زماين هار پرواناه هزار مترمربع مي 1/16

مترمربع است كه به تبع آن، متوسط تراكم  121پروانه  مترمربع و متوسط مساحت زيربناي هر

 درصد است.  11ساختماني در پروانه هاي ساختماني 

توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه  

درصاد  2/6 و طبقه 2درصد براي ساختمانهاي  5/51 ،طبقه  1درصد براي ساختمانهاي  4/42

طبقه و بيشتر صادر شده است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي  3تمانهاي براي ساخ

 طبقه مي شود.  1/1هر ساختمان 

درصاد باراي  3/62به همين ترتيي از كل پروانه هاي ساختماني صاادر شاده حادود  

درصاد باراي  2/34درصاد باراي سااختمانهاي بتاون آرماه،  2/3 ،ساختمانهاي اسكلت فلزي 

 درصد براي ساير ساختمانها مي باشد.  2/3انهاي آجر و آهني و ديوار حمال و ساختم

پروانه براي ايجاد ساختمانهاي مساكوني و  422از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 5/1واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر با  641ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 ساختماني است. واحد مسكوني در هر پروانه 
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همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني  

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  512اين دوره زماني از در هر سال 

 

 اي ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در در يك مقايسه تطبيقي از ويژگيهاي پروانه ه

 كل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: 

 2/11سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هاي ساختماني  -

درصاد و  1/1درصد، مساحت زيربناي پروانه هاا  6/1درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  2/1حدهاي مسكوني تعداد وا

در اين شهر متوسط تعداد طبقات، تعداد واحد مسكوني، تراكم ساختماني، سطح اشاتغال  -

و متوسط مساحت زمين و زيربناي هر پروانه ساختماني كمتار از انادازه متوساط هااي 

 متناظرشان در كل شهرهاي استان است. 

 

  هازار واحاد 6/16ر پارس آباد بايش از ، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شه1315در سال

است كه هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحدهاي مسكوني اين شاهر، باه 

 طور خالصه، عبارتند از:

درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسابت  43حدود  -

صد و براي واحادهاي مساكوني در 52براي واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق 

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هر واحد مسكوني شهر  1داراي پنج اطاق و بيشتر 

اطاق مي باشاد كاه از انادازه متوساط متنااظر آن در كال  2/2به طور متوسط داراي 

 اطاق  كمتر است.  3/3شهرهاي استان )

سال عمار ياا كمتار از آن  5ا درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي ب 36حدود  -

 21ساال  13تاا  5اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار  .است

درصاد و باراي  26ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

درصد است. باراين اسااس،  13سال  23واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بيش از 

سال است كه از متوسط متناظر آن در كل  13اي هر واحد مسكوني شهر متوسط عمر بن

 سال  كمتر است.  13شهرهاي استان )

درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قارار  22حدود  -

دارند. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و دياوار بااربر 

درصاد و  3اي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و چوب و ديوار بااربر درصد، بر 45
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درصد است. ساهم نسابي واحادهاي مساكوني داراي  23براي ساير واحدهاي مسكوني 

بناهاي آجر و آهن و ديوار باربر و ساير بناهاي مسكوني در ايان شاهر بيشاتر از ساهم 

هم نسبي واحدهاي مسكوني نسبي واحدهاي متناظرشان در كل شهرهاي استان بوده و س

 داراي ساير انواع بناها در اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصاد، تلفان  21درصد، آب لوله كشاي  22سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق  -

درصد است. در  16درصد و حمام  22درصد، آش زخانه  26درصد، گاز لوله كشي  15

احدهاي مساكوني داراي گااز لولاه كشاي بيشاتر از آن در كال اين شهر، سهم نسبي و

شهرهاي استان بوده و براي واحدهاي مسكوني داراي ساير امكانات و تسهيالت كمتر از 

 آن در كل شهرهاي استان است. 

درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان   12حدود  -

درصاد  22اين نسبت براي خانوارهااي اجااره نشاين  اندازه .محل سكونت خود هستند

است و خانوارهايي كه محل سكونت خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابر خدمت و...  

درصد مي باشد. در اين شهر، سهم نسابي خانوارهااي داراي  6حدود  ،در تصرف دارند

ان باوده و ساير مسكن ملكي اندكي بيشتر از متوسط متناظر آن در كال شاهرهاي اسات

براي خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي و ساير طرق تصرف ملكي اندكي كمتر از آن در 

 باشد. كل شهرهاي استان مي

نفار و  22/4، تراكم نفر در واحد مساكوني  36/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني  -

كاه تاراكم  اطاق مي باشد. مي تاوان نشاان داد 13/2تعداد اطاق در اختيار هر خانوار 

خانوار در واحد مسكوني و تعداد اطاق در اختيار هر خانوار در اين شهر كمتار از آن در 

كل شهرهاي استان بوده و تراكم نفر در واحد مسكوني در اين شهر بيشتر از آن در كل 

 شهرهاي استان مي باشد. 

 

 كاركردهاي روستايي : 4-5-2

 

برآوردهاي مشاور، در حال حاضار حادود  برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و 

درصد از شاغالن شهر پارس آباد در فعاليتهاي بخش كشاورزي مشغول كار هستند و حدود  13

درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به اين ترتيي مالحظاه  5

ع آن، توليد  اين شهر نسابتاً  شود كه اهميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و به تبمي

 كم مي باشد. 
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  هزار بهره بردار است كاه از آن  4/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر حدود

درصاد  41درصد و بهره بارداري بادون زماين  53سهم نسبي بهره برداري با زمين 

 است. 

 همااه بهااره برداريهاااي بااا زمااين اياان شااهر داراي زمااين آبااي هسااتند. در ميااان 

درصد و بهره بردارياي  22برداريهاي با زمين، سهم نسبي بهره برداريهاي زراعي بهره

 درصد است.  6باغ و قلمستان 

  درصاد از  16بهره برداري است كاه  23تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر حدود

درصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا  14آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  45. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك مااي باشااد

 راس است. 5دامداريهاي داراي دام بزرا )گاو  
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 آنگوت: ويژگيهاي اقتصادي شهر تازه كند 6-2

 

 ويژگيهاي اشتغال جمعيت : 1-6-2

 

  انادازه ميازان فعاليات عماومي و ميازان  آنگاوت، در شهر تازه كند 1315در سال ،

درصد، اندازه ميزان بيكااري  33درصد و  35قعي جمعيت به ترتيي حدود فعاليت وا

 نفر است.  1/3درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر  5جمعيت فعال 

هزار نفر است كاه طباق برآوردهااي  5/3در اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر حدود 

درصاد در  63ن و درصد در بخاش صانايع و معااد 22درصد در بخش كشاورزي،  11مشاور 

خادمات بخش خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشان دهنده نقش غالي و مسلط بخاش 

 در ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي باشد.

 15به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر 

درصاد در  13 ،صد در فعاليتهاي صانعتيدر 14 ،درصد در فعاليتهاي اداره امور عمومي و دفاع

درصاد در  1درصد در فعاليتهاي كشاورزي و پارور  دام و  طياور و 11فعاليتهاي ساختماني، 

فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و تعميركاالها و وسايل نقليه مشغول كار هساتند و ايان 

 را فراهم مي كنند. فعاليتها، بيشترين تعداد فرصتهاي شغلي براي شاغالن ساكن شهر 

براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان 

 شهري با عملكرد خدماتي در نظر گرفت. 

 

  1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

سبي اشتغال در بخش خدمات بيشتر و در مقابل در بخاش كشااورزي كاساته اهميت ن -

 شده است و در بخش صنايع و معادن تقريباً ثابت مانده است. 

از سهم نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و پرور  دام و طيور، ساختماني، بازرگاني،  -

تغال در سااير اداره امور عمومي و دفاع و آموزشاي كاساته شاده و برساهم نسابي اشا

فعاليتهااي اقتصااادي )و از آن جملااه، فعاليتهاااي صاانعتي، حماال و نقاال و انبااارداري و 

 درماني  افزوده شده است.  –بهداشتي

 اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر بيشتر شده است.  -

 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -

 تر شده است. اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر بيش -
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  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 نشان مي دهد كه:  1315جمعيت شهري استان در سال 

درصاد   13ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كمتر از آن براي جمعيت شهري اساتان ) -

 است. 

آن در كال جامعاه شاهري اساتان ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر كمتر از  -

 نفر  است.  6/3)

آب و ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و پرور  دام و طيور، صنعتي، -

برق و گاز، واسطه گريهاي مالي، اداره امور عمومي و دفاع، بهداشات و درماان و سااير 

ري استان بوده خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي اين شهر بيشتر از آن در جامعه شه

)اندازه ضريي مكاني آنها بيشتر از واحد است  و فعاليتهاي پايه نظام اقتصادي شاهر را 

 دهند. تشكيل مي

 

 ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال آنها : 2-6-2

 

نفر در آنها  311كارگاه بوده است كه  113داراي  1311، در سال آنگوتشهر تازه كند  

نفر  3/2د. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه اقتصادي اين شهر مشغول كار بوده ان

است كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچك و با شاغالن اندر در ميان كارگاههااي 

 اقتصادي اين شهر مي باشد. 

 اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي 

درصد تعداد كارگاههاي اقتصادي استان  44/3حدود  .استان اردبيل در رتبه شانزدهم قرار دارد

درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايساه  31/3و 

اين دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي ايان شاهر كمتار از 

 اظر آن در كل استان مي باشد. اندازه متن

بيشترين تعداد كارگاههاي اقتصادي اين شاهر مرباوط باه فعاليتهااي عماده فروشاي و  

فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهااي خرده

درصاد و  5/13درصاد،  1/54ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است كه باه ترتياي 

درصد  تعداد كل كارگاههاي اين شهر ماي باشاد. باه هماين ترتياي،  6/11درصد )جمعاً  4/2

بيشترين تعداد شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خارده فروشاي و 

تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط باه فعاليتهااي آموزشاي، فعاليتهااي اداره اماور 

 1/31درمااني اسات كاه باه ترتياي  -مي و دفاع، فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهاي بهداشتي عمو
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درصاد  كال  2/11درصاد )جمعااً  2/5درصاد و  1/11درصاد،  2/13درصاد،  3/26درصد، 

 شاغالن كارگاهي شهر را به خود اختصاص داده اند. 

اي مختلف متفاوت هتوزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليت  

بوده و به تبع آن، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند 

نفار در  1/1نفار در فعاليتهااي آموزشاي و حاداقل  6/12كه دامنه تغييرات آن بين حاداكرر 

 فعاليتهاي ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است. 

سبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت نسبي همچنين، مقايسه شدت ن 

متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني 

فعاليتهااي هتال و  ،  31/1اشتغال در كارگاههاي فعاليتهاي عمده فروشي، خارده فروشاي و ... )

  اين 32/1  و فعاليتهاي آموزشي )42/1مومي و دفاع ) ، فعاليتهاي اداره امور ع35/1رستوران )

 شهر بيشتر از واحد بوده و فعاليتهاي پايه اي اين شهر محسوب مي شود. 

 

 ويژگيهاي زمين و مسكن : 3-6-2

 

پروانه ساختماني باراي سااخت و سااز در شاهر تاازه كناد  131، تعداد 1315در سال  

هزار متر مربع و مساحت زيربنااي  4/23ه ها اناين پروزمين مساحت  1صادر شده است آنگوت

 216باشد. برپايه اين اطالعات، متوسط مساحت زمين هار پرواناه هزار مترمربع مي 3/13آنها 

مترمربع است كه به تبع آن، متوسط تراكم  123مترمربع و متوسط مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  55ساختماني در پروانه هاي ساختماني 

زيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه تو 

صاادر شاده طبقاه  2درصد براي ساختمانهاي  2/13طبقه و  1درصد براي ساختمانهاي  1/12

 طبقه مي شود.  1/1است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي هر ساختمان 

درصاد باراي  4/1تماني صاادر شاده حادود به همين ترتيي از كل پروانه هااي سااخ 

 درصد براي ساختمانهاي بتون آرمه مي باشد.  6/22ساختمانهاي اسكلت فلزي و 

پروانه براي ايجاد ساختمانهاي مساكوني و  136از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 3/1با  واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر 113ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 واحد مسكوني در هر پروانه ساختماني است. 

                                                 
 تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده در اين سال، استرنائاً ، بسيار بيشتر از آن در ساير سالها مي باشد.  1
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همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني  

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  33اين دوره زماني  از در هر سال

 

 ايسه تطبيقي از ويژگيهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در در يك مق

 كل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: 

 1/2سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هااي سااختماني  -

درصاد و  2/1ي پروانه هاا درصد، مساحت زيربنا 3/2درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  5/1تعداد واحدهاي مسكوني 

در اين شهر متوسط سطح اشتغال و سهم نسبي پروانه هاي مساكوني بيشاتر و متوساط  -

تراكم ساختماني، مساحت زمين و زيربناي هر پروانه، تعداد طبقاات و تعاداد واحادهاي 

 رهاي استان است. مسكوني كمتر از اندازه متوسط هاي متناظرشان در كل شه

 

  هازار  33/3در حدود  آنگوت، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر تازه كند 1315در سال

واحد است كه هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحدهاي مسكوني اين شهر، 

 به طور خالصه، عبارتند از:

ستند. اندازه ايان نسابت درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق ه 41حدود  -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  51براي واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق 

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هر واحد مسكوني شهر  1داراي پنج اطاق و بيشتر 

اطاق مي باشاد كاه از انادازه متوساط متنااظر آن در كال  1/2به طور متوسط داراي 

 اطاق  كمتر است.  3/3شهرهاي استان )

سال عمار ياا كمتار از آن  5درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با  31حدود  -

 32ساال  13تاا  5است اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي باا عمار 

درصاد و باراي  22ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

درصد است. باراين اسااس،  13سال  23راي بناي با عمر بيش از واحدهاي مسكوني دا

سال است كه از متوسط متناظر آن در كل  13متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني شهر 

 سال  كمتر است.  13شهرهاي استان )

درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قارار  22حدود  -

براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و دياوار بااربر  دارند. اندازه اين نسبت

درصاد و  21درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و چوب و ديوار باربر  46
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درصد اسات. ساهم نسابي واحادهاي مساكوني داراي  4براي ساير واحدهاي مسكوني 

ر اين شهر بيشتر از سهم بناهاي آجر و آهن و ديوار باربر و آجر و چوب با ديوار باربر د

نسبي واحدهاي متناظرشان در كل شهرهاي استان بوده و سهم نسبي واحدهاي مسكوني 

 داراي ساير انواع بناها در اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصاد، تلفان  21درصد، آب لوله كشاي  21سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق  -

درصد است. در  15درصد و حمام  12درصد، آش زخانه  55كشي  درصد، گاز لوله 16

اين شهر، سهم نسبي واحادهاي مساكوني داراي آب لولاه كشاي بيشاتر از آن در كال 

شهرهاي استان بوده و براي واحدهاي مسكوني داراي ساير امكانات و تسهيالت كمتر از 

 آن در كل شهرهاي استان است. 

كن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان  درصد از خانوارهاي سا 63حدود  -

درصاد  22اندازه اين نسبت براي خانوارهااي اجااره نشاين  .محل سكونت خود هستند

است و خانوارهايي كه محل سكونت خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابر خدمت و...  

اي داراي درصد مي باشد. در اين شهر، ساهم نسابي خانوارها 1در تصرف دارند حدود 

مسكن اجاره اي بيشتر از متوساط متنااظر آن در كال شاهرهاي اساتان باوده و باراي 

خانوارهاي داراي مسكن ملكي و ساير انحاي تصرف مسكن كمتر از آن در كل شهرهاي 

 باشد. استان مي

نفار و  61/4، تراكم نفر در واحد مساكوني  36/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني  -

اطاق مي باشد. مي تاوان نشاان داد كاه تاراكم  64/2در اختيار هر خانوار  تعداد اطاق

خانوار در واحد مسكوني و تعداد اطاق در اختيار هر خانوار در اين شهر كمتار از آن در 

كل شهرهاي استان بوده و تراكم نفر در واحد مسكوني در اين شهر بيشتر از آن در كل 

 شهرهاي استان مي باشد. 

  

 اركردهاي روستايي ك: 4-6-2

 

برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و برآوردهاي مشاور، در حال حاضار حادود  

در فعاليتهاي بخش كشاورزي مشغول كار هساتند و  آنگوتدرصد از شاغالن شهر تازه آباد  11

درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به ايان ترتياي  21حدود 

شود كه اهميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و باه تباع آن، تولياد  ايان مالحظه مي

 شهر نسبتاً  قابل توجه مي باشد. 
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  هزار بهره بردار است كاه از آن  1/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر حدود

 درصاد 33درصد و بهره بارداري بادون زماين  13سهم نسبي بهره برداري با زمين 

 است. 

  درصاد داراي  61درصد داراي زمين آبي و  33از كل بهره برداريهاي با زمين حدود

بهره برداريهاي زراعي  سهم نسبي ،بهره برداريهاي با زمين در ميانزمين ديم هستند. 

 درصد است.  15درصد و بهره برداريهاي باغ و قلمستان 21

  درصاد از  26برداري است كاه  بهره 43تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر حدود

درصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا  14آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  21مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك 

 راس است. 4دامداريهاي داراي دام بزرا )گاو  
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 : ويژگيهاي اقتصادي شهر جعفرآباد 7-2

 

 هاي اشتغال جمعيت : ويژگي1-7-2

 

  در شهر جعفرآباد ، اندازه ميازان فعاليات عماومي و ميازان فعاليات 1315در سال ،

درصد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت  21درصد و  31واقعي جمعيت به ترتيي حدود 

 نفر است.  1/4درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر  23فعال 

هزار نفر است كاه طباق برآوردهااي  1/1لغ بر در اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر با

درصاد در  43درصد در بخاش صانايع و معاادن و  23درصد در بخش كشاورزي،  31مشاور 

بخش خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشاان دهناده نقاش بخاش كشااورزي و بخاش 

 خدمات در ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي باشد.

 31فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر  به همين ترتيي، ساختار رشته

 13درصد در فعاليتهاي صنعتي،  11درصد در فعاليتهاي كشاورزي و دام روري و پرور  طيور، 

درصاد در فعاليتهااي سااختماني و  13درصد در فعاليتهاي حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات، 

فروشي و تعميركاالها و وسايل نقليه مشغول كاار درصد در فعاليتهاي عمده فروشي و خرده  13

هستند و اين فعاليتها، بيشترين تعداد فرصاتهاي شاغلي باراي شااغالن سااكن شاهر را فاراهم 

 كنند. مي

براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان 

 ل و نقل  در نظر گرفت. شهري با عملكرد كشاورزي و خدماتي )بازرگاني و حم

 

  1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

اهميت نسبي اشتغال در بخش خدمات و بخش صنايع و معاادن بيشاتر و در مقابال در  -

 بخش كشاورزي كمتر شده است.

در فعاليتهاي كشااورزي و دام اروري و پارور  طياور، صانعتي، از سهم نسبي اشتغال  -

بهداشت و درمان و ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي كاساته شاده و برساهم 

نسبي اشتغال در ساير فعاليتهاي اقتصادي )و از آن جمله، فعاليتهااي بارزگااني، حمال و 

 شده است. نقل و انبارداري، اداره امور عمومي و دفاع و ...  افزوده 

 اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر بيشتر شده است.  -
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 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -

 اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر بيشتر شده است.  -

 

  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 نشان مي دهد كه:  1315سال جمعيت شهري استان در 

درصاد   13ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر بيشتر از آن براي جمعيت شهري استان ) -

 است. 

ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر بيشتر از آن در كال جامعاه شاهري اساتان  -

 نفر  است.  6/3)

ور،  حمل و ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و دام روري و پرور  طي -

نقل و انبارداري و ارتباطات و واسطه گريهاي مالي ايان شاهر بيشاتر از آن در جامعاه 

شهري استان بوده )اندازه ضريي مكاني آنها بيشتر از واحد است  و فعاليتهاي پايه نظام 

 دهند. اقتصادي شهر را تشكيل مي

 

 : ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال آنها 2-7-2

 

نفار در آنهاا  146كارگااه باوده اسات كاه  332داراي  1311عفرآباد، در سال شهر ج 

نفر  5/2مشغول كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه اقتصادي اين شهر 

است كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچك و با شاغالن اندر در ميان كارگاههااي 

 باشد. اقتصادي اين شهر مي 

اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  

درصد تعداد كارگاههاي اقتصادي اساتان و  2/3استان اردبيل در رتبه يازدهم قرار دارد. حدود 

درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايسه ايان  1/3

ت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي اين شهر كمتر از انادازه دو نسب

 متناظر آن در كل استان مي باشد. 

بيشترين تعداد كارگاههاي اقتصادي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرده  

ي و فعاليتهاي هتال فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي صنعت

درصاد   6/15درصد )جمعااً  2/6درصد و  6/13درصد،  1/55و رستوران است كه به ترتيي 

تعداد كل كارگاههاي اين شهر مي باشد. به همين ترتيي، بيشترين تعداد شاغالن كارگاهي ايان 

پاا از شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقلياه و 
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آن مربوط به فعاليتهاي آموزشي، فعاليتهاي صنعتي، فعاليتهاي ساير خدمات عمومي و اجتماعي و 

 1/16درصاد،  2/26درصاد،  1/21شخصي و فعاليتهاي هتل و رستوران است كاه باه ترتياي 

درصد  كل شاغالن كارگااهي شاهر را باه خاود  3/13درصد )جمعاً  3/3درصد و  2/6درصد، 

 د. اختصاص داده ان

توزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليتهاي مختلف متفاوت   

بوده و به تبع آن، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند 

نفار در  2/1نفار در فعاليتهااي آموزشاي و حاداقل  1/13كه دامنه تغييرات آن بين حاداكرر 

 تهاي امالر و مستغالت و خدمات كسي و كار است. فعالي

همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت نسبي  

متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني 

 ،  33/1، فعاليتهااي صانعتي )  33/3اشتغال در كارگاههاي فعاليتهاي كشااورزي و دام اروري )

  و فعاليتهاي ساير خدمات عمومي 43/1 ، فعاليتهاي آموزشي )34/1فعاليتهاي هتل و رستوران )

  اين شاهر بيشاتر از واحاد باوده و فعاليتهااي پاياه اي ايان شاهر 43/1و اجتماعي و شخصي )

 محسوب مي شود. 

 

 : ويژگيهاي زمين و مسكن 3-7-2

 

پروانه ساختماني باراي سااخت و سااز در شاهر جعفرآبااد  152 ، تعداد1315در سال  

هزار متر مرباع و مسااحت زيربنااي آنهاا  3/41صادر شده است. مساحت زمين اين پروانه ها 

 221باشد. برپايه اين اطالعاات، متوساط مسااحت زماين هار پرواناه هزار مترمربع مي 1/23

رمربع است كه به تبع آن، متوسط تراكم مت 153مترمربع و متوسط مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  53ساختماني در پروانه هاي ساختماني 

توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه  

درصاد  1/3طبقه و  2درصد براي ساختمانهاي  1/13طبقه ،  1درصد براي ساختمانهاي  3/13

و بيشتر صادر شده است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي  طبقه 3براي ساختمانهاي 

 طبقه مي شود.  2/1هر ساختمان 

درصاد باراي  3/6به همين ترتيي از كل پروانه هااي سااختماني صاادر شاده حادود  

درصاد باراي  1/23درصد براي سااختمانهاي بتاون آرماه و  6/3ساختمانهاي اسكلت فلزي ، 

 ني و ديوار حمال مي باشد. ساختمانهاي آجر و آه
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پروانه براي ايجاد ساختمانهاي مساكوني و  151از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 1/1واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر با  161ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 واحد مسكوني در هر پروانه ساختماني است. 

هاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني همچنين، با توجه به تعداد واحد 

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  15در هر سال از اين دوره زماني 

 

  در يك مقايسه تطبيقي از ويژگيهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در

 ل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: ك

 3/4سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هااي سااختماني  -

درصاد و  1/2درصد، مساحت زيربناي پروانه هاا  1/4درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  3/2تعداد واحدهاي مسكوني 

احت زمين هر پروانه و سهم نسبي پروانه هاي مسكوني در كال در اين شهر متوسط مس -

پروانه هاي ساختماني بيشتر و متوسط تراكم ساختماني، ساطح اشاتغال، تعاداد طبقاات، 

تعداد واحد مساكوني و مسااحت زيربنااي هار پرواناه كمتار از انادازه متوساط هااي 

 متناظرشان در كل شهرهاي استان است. 

 

  هازار واحاد  23/1دهاي مسكوني معمولي شهر جعفرآباد در حدود ، تعداد واح1315در سال

است كه هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحدهاي مسكوني اين شاهر، باه 

 طور خالصه، عبارتند از:

درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسابت  31حدود  -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  51ي سه و چهار اطاق براي واحدهاي مسكوني دارا

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هار واحاد مساكوني  11داراي پنج اطاق و بيشتر 

اطاق مي باشد كه از اندازه متوسط متنااظر آن در كال  4/3شهر به طور متوسط داراي 

 اطاق  بيشتر است.  3/3شهرهاي استان )

سال عمار ياا كمتار از آن  5مسكوني شهر داراي بناي با  درصد از واحدهاي 21حدود  -

 26ساال  13تاا  5است. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار 

درصاد و باراي  32ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

باراين اسااس، درصد است.  14سال  23واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بيش از 
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سال است كه از متوسط متناظر آن در كل  11متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني شهر 

 سال  كمتر است.  13شهرهاي استان )

درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قارار  22حدود  -

دياوار بااربر  دارند. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و

درصاد و  24درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و چوب و ديوار باربر  33

درصد است. ساهم نسابي واحادهاي مساكوني داراي  11براي ساير واحدهاي مسكوني 

بناهاي آجر و چوب و ديوار باربر و ساير بناهاي مسكوني در اين شاهر بيشاتر از ساهم 

كل شهرهاي استان بوده و سهم نسبي واحدهاي مسكوني  نسبي واحدهاي متناظرشان در

 داراي ساير انواع بناها در اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصد،  21درصد، آب لوله كشي  22سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق بيش از  -

درصاد  16درصاد و حماام  24درصد، آشا زخانه  26درصد، گاز لوله كشي  23تلفن 

است. در اين شهر، سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق و گاز لولاه كشاي و تلفان 

بيشتر از آن در كل شهرهاي استان بوده و براي واحدهاي مسكوني داراي ساير امكانات 

 و تسهيالت كمتر از آن در كل شهرهاي استان است. 

ه و اعياان، اعياان  درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرص 11حدود  -

درصاد  13محل سكونت خود هستند. اندازه اين نسبت براي خانوارهااي اجااره نشاين 

است و خانوارهايي كه محل سكونت خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابر خدمت و...  

درصد مي باشد. در اين شهر، سهم نسبي خانوارهااي داراي  12در تصرف دارند حدود 

انحاي تصرف مسكن بيشتر از متوسط متناظر آن در كل شاهرهاي مسكن ملكي و ساير 

استان بوده و براي خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي كمتر از آن در كل شهرهاي استان 

 باشد. مي

نفار و  13/5، تراكم نفر در واحد مساكوني  24/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني  -

اطاق مي باشد. مي توان نشان داد كه تعداد اطاق  12/2تعداد اطاق در اختيار هر خانوار 

در اختيار هر خانوار در اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان بوده و تراكم خانوار 

در واحد مسكوني و تراكم نفر در واحاد مساكوني در ايان شاهر بيشاتر از آن در كال 

 شهرهاي استان مي باشد. 
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 : كاركردهاي روستايي 4-7-2

 

ايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و برآوردهاي مشاور، در حال حاضار حادود برپ 

درصد از شاغالن شهر جعفرآباد در فعاليتهاي بخش كشاورزي مشغول كار هستند و حادود  34

درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به اين ترتيي مالحظه  45

ش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و به تبع آن، توليد  اين شهر بسايار شود كه اهميت نسبي بخمي

 قابل توجه مي باشد. 

  هزار بهره باردار اسات كاه از  6/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر بيش از

درصد  61درصد و بهره برداري بدون زمين  33آن، سهم نسبي بهره برداري با زمين 

 است. 

 درصاد داراي  11درصد داراي زمين آبي و  12ا زمين حدود از كل بهره برداريهاي ب

زمين ديم هستند. در ميان بهره برداريهاي با زماين ، ساهم نسابي بهاره برداريهااي 

 درصد است.  3درصد و بهره برداريهاي باغ و قلمستان  22زراعي 

  درصاد از  22بهره برداري است كه  113تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر حدود

درصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا  11ن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و آ

راس و در  21مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك 

 راس است. 3دامداريهاي داراي دام بزرا )گاو  
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 : ويژگيهاي اقتصادي شهر خلخال 8-2

 

 : ويژگيهاي اشتغال جمعيت 1-8-2

 

  در شهر خلخال ، اندازه ميزان فعاليت عمومي و ميزان فعاليت واقعاي 1315در سال ،

درصد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعاال  21درصد و  33جمعيت به ترتيي حدود 

 نفر است.  2/4درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر  16

وردهااي هزار نفر است كاه طباق برآ 2/2در اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر بالغ بر 

درصد در بخش  66درصد در بخش صنايع و معادن و  31درصد در بخش كشاورزي،  3مشاور 

خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشان دهنده نقاش غالاي و مسالط بخاش خادمات در 

 ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي باشد.

 23شاغالن شاهر  به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل

درصاد در  12درصد در فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقلياه، 

درصاد در فعاليتهااي اداره اماور  11درصد در فعاليتهااي آموزشاي،   15فعاليتهاي ساختماني، 

شاترين درصد در فعاليتهاي صنعتي مشغول كار هساتند و ايان فعاليتهاا، بي 13عمومي و دفاع و 

 تعداد فرصتهاي شغلي براي شاغالن ساكن شهر را فراهم مي كنند. 

براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان 

 اداري  در نظر گرفت.  –شهري با عملكرد خدماتي )بازرگاني 

 

  1315تناظرشان در سال با ويژگيهاي م 1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

اهميت نسبي اشتغال در بخش خدمات تاا حادي بيشاتر و در مقابال در بخاش هااي  -

 كشاورزي و صنايع و معادن به ميزان كمي كاسته شده است. 

از سهم نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و دام روري و پارور  طياور، سااختماني،  -

ه امور عمومي و دفاع كاسته شده و برسهم نسبي اشتغال در ساير فعاليتهاي اقتصادي ادار

)و از آن جمله، فعاليتهاي آبزي پروري، صانعتي، بازرگااني، حمال و نقال و انباارداري، 

 آموزشي، بهداشتي و درماني و ...  افزوده شده است. 

 اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر بيشتر شده است.  -

 ان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است. ميز -

 اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر اندكي بيشتر شده است.  -
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  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 نشان مي دهد كه:  1315جمعيت شهري استان در سال 

درصاد   13از آن براي جمعيت شهري استان ) ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر بيشتر -

 است. 

ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر بيشتر از آن در كال جامعاه شاهري اساتان  -

 نفر  است.  6/3)

درمااني،  –ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي آبزي پروري، آموزشاي، بهداشاتي  -

ي ايان شاهر بيشاتر از آن در بازرگاني، ساختماني، استخراج معدن، واسطه گريهاي ماال

جامعه شهري استان بوده )اندازه ضريي مكاني آنها بيشتر از واحد اسات  و فعاليتهااي 

 دهند. پايه نظام اقتصادي شهر را تشكيل مي

 

 : ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال آنها 2-8-2

 

در آنهاا  نفار 5321كارگاه باوده اسات كاه  2352داراي  1311شهر خلخال، در سال  

نفر  6/2مشغول كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه اقتصادي اين شهر 

است كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچك و با شاغالن اندر در ميان كارگاههااي 

 اقتصادي اين شهر مي باشد. 

اغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شا 

درصد تعداد كارگاههاي اقتصاادي اساتان و  3/5استان اردبيل در رتبه چهارم قرار دارد، حدود 

درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايسه ايان  3/5

شهر برابر باا انادازه دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي اين 

 متناظر آن در كل استان مي باشد. 

بيشترين تعداد كارگاههاي اقتصادي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرده  

فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهاي سااير 

 2/1درصاد و  3/14درصاد،  5/52ترتياي  خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است كه باه

درصد  تعداد كل كارگاههاي اين شهر مي باشد. به همين ترتيي، بيشاترين  1/13درصد )جمعاً 

تعداد شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي آموزشي و پا از آن مربوط به فعاليتهاي 

اليتهااي صانعتي ، فعاليتهااي عمده فروشي، خرده فروشاي و تعميار كاالهاا و وساايل نقلياه، فع

درماني و فعاليتهاي ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است كاه باه ترتياي  -بهداشتي
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درصاد  كال  3/11درصد )جمعااً  4/4درصد و  2/1درصد،  1/2درصد،  1/26درصد،  4/21

 شاغالن كارگاهي شهر را به خود اختصاص داده اند. 

د كاركنان آنها در رشته فعاليتهاي مختلف متفاوت توزيع كارگاههاي شهر برحسي تعدا  

بوده و به تبع آن، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند 

نفار در  2/1نفار در فعاليتهااي آموزشاي و حاداقل 3/11كه دامنه تغييرات آن باين حاداكرر 

 . فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و... است

همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت نسبي  

متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني 

 ، فعاليتهااي آب و بارق و گااز 31/1اشتغال در كارگاههاي فعاليتهاي كشاورزي و دام اروري )

  و فعاليتهااي 46/1 ، فعاليتهااي آموزشاي )32/1ي حمل و نقل و انباارداري ) ، فعاليتها11/1)

  اين شهر بيشتر از واحد بوده و فعاليتهاي پايه اي اين شاهر محساوب 43/1درماني ) -بهداشتي

 مي شود. 

 

 : ويژگيهاي زمين و مسكن 3-8-2

 

لخال صاادر پروانه ساختماني براي ساخت و ساز در شهر خ 116، تعداد 1315در سال  

هزار  1/43هزار متر مربع و مساحت زيربناي آنها  1/31شده است مساحت زمين اين پروانه ها 

مترمربع و متوسط  211باشد. برپايه اين اطالعات، متوسط مساحت زمين هر پروانه مترمربع مي

مترمربع است كه باه تباع آن، متوساط تاراكم سااختماني در  242مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  115روانه هاي ساختماني پ

توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه  

درصد  1/26طبقه و  2درصد براي ساختمانهاي  1/51طبقه ،  1درصد براي ساختمانهاي  2/22

ظر با آنها براي طبقه و بيشتر صادر شده است كه متوسط تعداد طبقات متنا 3براي ساختمانهاي 

 طبقه مي شود.  2/2هر ساختمان 

درصاد باراي  1/33به همين ترتيي از كل پروانه هاي ساختماني صاادر شاده حادود  

درصاد باراي  1/43درصد براي ساختمانهاي بتاون آرماه ،  1/14ساختمانهاي اسكلت فلزي ، 

 ها مي باشد. درصد براي ساير ساختمان 1/13ساختمانهاي آجر و آهني و ديوار حمال و 

پروانه براي ايجاد ساختمانهاي مساكوني و  161از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 1/1واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر با  211ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 واحد مسكوني در هر پروانه ساختماني است. 
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ظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني من 

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  234در هر سال از اين دوره زماني 

 

  در يك مقايسه تطبيقي از ويژگيهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در

 استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: كل نقاط شهري 

 5/4سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هااي سااختماني  -

درصاد و  2/3درصد، مساحت زيربناي پروانه هاا  3/3درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  1/3تعداد واحدهاي مسكوني 

، تعداد طبقات و سطح اشتغال هار پرواناه و ساهم در اين شهر متوسط تراكم ساختماني -

نسبي پروانه هاي مسكوني بيشتر و متوسط تعداد واحد مسكوني و متوسط مساحت زمين 

و زيربناي هر پروانه كمتر از اندازه متوسط هاي متناظرشاان در كال شاهرهاي اساتان 

 است. 

 

  هزار واحد اسات  1/1 ، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر خلخال در حدود1315در سال

كه هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحدهاي مسكوني اين شاهر، باه طاور 

 خالصه، عبارتند از:

درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسابت  12حدود  -

مساكوني درصد و براي واحادهاي  63براي واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق 

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هار واحاد مساكوني  11داراي پنج اطاق و بيشتر 

اطاق مي باشد كه از اندازه متوسط متنااظر آن در كال  5/3شهر به طور متوسط داراي 

 اطاق  بيشتر است.  3/3شهرهاي استان )

متار از آن سال عمار ياا ك 5درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با  16حدود  -

 11ساال  13تاا  5است. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار 

درصاد و باراي  31ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

درصد است. باراين اسااس،  45سال  23واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بيش از 

سال است كه از متوسط متناظر آن در كل  11ي شهر متوسط عمر بناي هر واحد مسكون

 سال  بيشتر است.  13شهرهاي استان )

درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قارار  21حدود  -

دارند. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و دياوار بااربر 
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درصاد و  41ني داراي بناي آجر و چوب و ديوار باربر درصد، براي واحدهاي مسكو 24

درصد اسات. ساهم نسابي واحادهاي مساكوني داراي  1براي ساير واحدهاي مسكوني 

بناهاي آجر و چوب و ديوار باربر در اين شهر بيشتر از سهم نسبي واحدهاي متناظرشان 

واع بناهاا در در كل شهرهاي استان بوده و سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي ساير ان

 اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصاد، تلفان  14درصد، آب لوله كشاي  22سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق  -

درصد است. در  16درصد و حمام  26درصد، آش زخانه  22درصد، گاز لوله كشي  23

لولاه كشاي و آشا زخانه اين شهر، سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق ، تلفن، گاز 

بيشتر از آن در كل شهرهاي استان بوده و براي واحدهاي مسكوني داراي ساير امكانات 

 و تسهيالت كمتر از آن در كل شهرهاي استان است. 

درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان   11حدود  -

درصاد  24ي خانوارهااي اجااره نشاين محل سكونت خود هستند. اندازه اين نسبت برا

است و خانوارهايي كه محل سكونت خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابر خدمت و...  

درصد مي باشد. در اين شهر، ساهم نسابي خانوارهااي داراي  5در تصرف دارند حدود 

 مسكن ملكي و اجاره اي بيشتر از متوسط متناظر آن در كل شهرهاي استان بوده و براي

 باشد. خانوارهاي داراي ساير انحاي تصرف مسكن كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي

نفار و  32/4، تراكم نفر در واحد مساكوني  13/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني  -

اطاق مي باشد. مي تاوان نشاان داد كاه تاراكم  23/3تعداد اطاق در اختيار هر خانوار 

تراكم نفر در واحد مسكوني در اين شهر كمتر از آن در كال خانوار در واحد مسكوني و 

شهرهاي استان بوده و تعداد اطاق در اختيار هر خانوار در اين شهر بيشتر از آن در كل 

 شهرهاي استان مي باشد. 

  

 : كاركردهاي روستايي 4-8-2

 

 3د برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و برآوردهاي مشاور، در حال حاضر حدو 

 3درصد از شاغالن شهر خلخال در فعاليتهاي بخش كشااورزي مشاغول كاار هساتند و حادود 

درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به ايان ترتياي مالحظاه 

شود كه اهميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و به تبع آن، توليد  اين شهر انادر مي

 مي باشد. 
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 هزار بهره برداري اسات كاه از  3/3داد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر حدود تع

درصد  15درصد و بهره برداري بدون زمين  25آن سهم نسبي بهره برداري با زمين 

 است. 

  درصاد داراي  12درصد داراي زمين آبي و  11از كل بهره برداريهاي با زمين حدود

يهاي با زماين،  ساهم نسابي بهاره برداريهااي زمين ديم هستند. در ميان بهره بردار

 درصد است.  53درصد و بهره برداريهاي باغ و قلمستان  11زراعي 

  درصاد از  41بهره برداري است كه  23تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر بيش از

درصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا  53آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  22ط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك مااي باشااد. متوساا

 راس است. 1دامداريهاي داراي دام بزرا )گاو  

  بهره برداري است كاه هار  33تعداد بهره برداريهاي زنبورعسل در اين شهر بيش از

درصد  كندوهاي ايان  133كندو هستند. بخش غالي ) 24يك به طور متوسط داراي 

 ي جديد است. بهره برداران، كندو
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 : ويژگيهاي اقتصادي شهر رضي9-2

 

 : ويژگيهاي اشتغال جمعيت 1-9-2

 

  در شهر رضي ، اندازه ميزان فعاليت عمومي و ميازان فعاليات واقعاي 1315در سال ،

درصد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعاال  31درصد و  35جمعيت به ترتيي حدود 

 نفر است.  4/3ر درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شه 13

هزار نفر اسات كاه طباق برآوردهااي  5/3در اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر بالغ بر

درصاد در  43درصد در بخاش صانايع و معاادن و  11درصد در بخش كشاورزي،  42مشاور 

بخش خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشان دهنده نقش مهم بخاش هااي كشااورزي و 

 يجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي باشد.صنايع و معادن در ا

 42به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر 

درصد در فعاليتهاي سااختماني،  16درصد در فعاليتهاي كشاورزي و دام روري و پرور  طيور، 

درصاد  12و وسايل نقليه، درصد در فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و تعمير كاالها  12

درصاد در فعاليتهااي حمال و نقال و انباارداري  11در فعاليتهاي اداره امور عمومي و دفااع و 

مشغول كار هستند و اين فعاليتها، بيشترين تعداد فرصتهاي شغلي براي شاغالن سااكن شاهر را 

 كنند. فراهم مي

تغال، ايان شاهر را ماي تاوان براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي اشا

 حمل و نقل  در نظر گرفت.  –شهري با عملكرد كشاورزي و خدماتي )بازرگاني 

 

  1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

كشاورزي بيشتر و در مقابال  اهميت نسبي اشتغال در بخش خدمات و اندكي در بخش -

 در بخش صنايع و معادن كمتر شده است. 

از سهم نسبي اشتغال در فعاليتهاي صنعتي و سااختماني كاساته شاده و برساهم نسابي  -

اشتغال در ساير فعاليتهاي اقتصادي )و از آن جمله، فعاليتهاي بازرگاني، حمال و نقال و 

 افزوده شده است. انبارداري، اداره امور عمومي و دفاع و ...  

 اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كمتر شده است.  -

 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -

 اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر بيشتر شده است.  -
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  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 نشان مي دهد كه:  1315ن در سال جمعيت شهري استا

ميزان بيكاري جمعيت فعال شاهر انادكي بيشاتر از آن باراي جمعيات شاهري اساتان  -

 درصد  است. 13)

ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر كمتر از آن در كال جامعاه شاهري اساتان  -

 نفر  است.  6/3)

پارور  طياور، اداره  ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و دام روري و -

امور عمومي و دفاع، هتل و رستوران و واسطه گريهاي مالي ايان شاهر بيشاتر از آن در 

جامعه شهري استان بوده )اندازه ضريي مكاني آنها بيشتر از واحد اسات  و فعاليتهااي 

 دهند. پايه نظام اقتصادي شهر را تشكيل مي

 

 آنها  : ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال2-9-2

 

نفر در آنهاا مشاغول  365كارگاه بوده است كه  122داراي  1311شهر رضي، در سال  

نفار اسات  3/3كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه اقتصادي اين شهر 

كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچاك و باا شااغالن انادر در مياان كارگاههااي 

 ن شهر مي باشد. اقتصادي اي

اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  

درصد تعداد كارگاههاي اقتصاادي اساتان و  3/3استان اردبيل در رتبه هفدهم قرار دارد. حدود 

ن درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايسه ايا 4/3

دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي اين شهر بيشتر از انادازه 

 متناظر آن در كل استان مي باشد. 

بيشترين تعداد كارگاههاي اقتصادي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرده  

تهاي صنعتي و فعاليتهاي سااير فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعالي

 2/1درصاد و  5/11درصاد،  2/45خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است كه باه ترتياي 

درصد  تعداد كل كارگاههاي اين شهر مي باشد. به همين ترتيي، بيشاترين  6/65درصد )جمعاً 

پاا از آن تعداد شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي اداره اماور عماومي و دفااع و 

مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير كاالها و وسايل نقليه، فعاليتهاي آموزشي، 

درصد،  3/23درصد،  1/25درماني و فعاليتهاي صنعتي است كه به ترتيي  -فعاليتهاي بهداشتي 
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ه درصد  كل شاغالن كارگاهي شاهر را با 5/11درصد )جمعاً  6/6درصد و  2/2درصد،  2/12

 خود اختصاص داده اند. 

توزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليتهاي مختلف متفاوت   

بوده و به تبع آن، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند 

عماومي و دفااع و حاداقل نفر در فعاليتهاي اداره امور  4/13كه دامنه تغييرات آن بين حداكرر 

 نفر در فعاليتهاي ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است.  3/1

همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت نسبي  

متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني 

 ، فعاليتهااي آب و بارق و گااز 33/3فعاليتهاي كشاورزي و دام اروري ) اشتغال در كارگاههاي

 ، 62/2 ، فعاليتهاااي اداره امااور عمااومي و دفاااع )33/1 ، فعاليتهاااي هتاال و رسااتوران )16/2)

  اين شهر بيشتر از واحد باوده 52/1درماني ) -  و فعاليتهاي بهداشتي32/1فعاليتهاي آموزشي )

 هر محسوب مي شود. و فعاليتهاي پايه اي اين ش

 

 : ويژگيهاي زمين و مسكن 3-9-2

 

پروانه ساختماني براي ساخت و ساز در شهر رضي صادر شده  32، تعداد 1315در سال  

هازار  2/4هزار متار مرباع و مسااحت زيربنااي آنهاا  2/2است. مساحت زمين اين پروانه ها 

مترمربع و متوسط  212هر پروانه باشد. برپايه اين اطالعات، متوسط مساحت زمين مترمربع مي

مترمربع است كه باه تباع آن، متوساط تاراكم سااختماني در  131مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  45پروانه هاي ساختماني 

توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه  

درصاد  1/3طبقه و  2رصد براي ساختمانهاي د 5/31طبقه ،  1درصد براي ساختمانهاي  4/52

طبقه و بيشتر صادر شده است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي  3براي ساختمانهاي 

 طبقه مي شود.  5/1هر ساختمان 

درصاد باراي  1/21به همين ترتيي از كل پروانه هاي ساختماني صاادر شاده حادود  

درصاد باراي  5/62راي سااختمانهاي بتاون آرماه و درصد ب 4/2ساختمانهاي اسكلت فلزي و 

 ساختمانهاي آجر و آهني و ديوار حمال مي باشد. 

پروانه براي ايجااد سااختمانهاي مساكوني و  21از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 3/1واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر باا  35ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 در هر پروانه ساختماني است.  واحد مسكوني
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همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني  

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  11در هر سال از اين دوره زماني 

 

 يهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در در يك مقايسه تطبيقي از ويژگ

 كل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: 

 1/3سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هااي سااختماني  -

د و درصا 4/3درصد، مساحت زيربناي پروانه هاا  1/3درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  5/3تعداد واحدهاي مسكوني 

در اين شهر متوسط تراكم ساختماني، سطح اشتغال، تعداد طبقات، تعداد واحد مسكوني،  -

مساحت زمين و زيربناي هر پروانه و سهم نسبي پروانه هاي مسكوني از كل پرواناه هاا 

 كمتر از اندازه متوسط هاي متناظرشان در كل شهرهاي استان است. 

 

 هزار واحد اسات  36/3، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر رضي در حدود 1315سال  در

كه هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحدهاي مسكوني اين شاهر، باه طاور 

 خالصه، عبارتند از:

درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسابت  23حدود  -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  63هاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق براي واحد

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هار واحاد مساكوني  23داراي پنج اطاق و بيشتر 

اطاق مي باشد كه از اندازه متوسط متنااظر آن در كال  5/3شهر به طور متوسط داراي 

 اطاق  بيشتر است.  3/3شهرهاي استان )

سال عمار ياا كمتار از آن  5درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با  32حدود  -

 11ساال  13تاا  5است. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار 

درصاد و باراي  21ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

درصد است. باراين اسااس،  24ل سا 23واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بيش از 

سال است كه تقريباً برابر با متوسط متناظر  13متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني شهر 

 سال  است.  13آن در كل شهرهاي استان )

درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتاون آرماه قارار  1 حدود -

دارند. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و دياوار بااربر 

درصاد و  6درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و چوب و ديوار بااربر  32
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ساهم نسابي واحادهاي مساكوني داراي  درصد است. 41براي ساير واحدهاي مسكوني 

بناهاي آجر و آهن و ديوار باربر و ساير بناهاي مسكوني در ايان شاهر بيشاتر از ساهم 

نسبي واحدهاي متناظرشان در كل شهرهاي استان بوده و سهم نسبي واحدهاي مسكوني 

 داراي ساير انواع بناها در اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصد،  21درصد، آب لوله كشي  22م نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق بيش از سه -

 11درصاد و حماام  66درصد، آشا زخانه  22درصد، گاز لوله كشي بيش از  21تلفن 

درصد است. در اين شهر، ساهم نسابي واحادهاي مساكوني داراي آب و  بارق و گااز 

اي واحادهاي مساكوني داراي كشي بيشتر از آن در كل شهرهاي استان باوده و بارلوله

 ساير امكانات و تسهيالت كمتر از آن در كل شهرهاي استان است. 

درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان   12حدود  -

درصد است  6اندازه اين نسبت براي خانوارهاي اجاره نشين  .محل سكونت خود هستند

خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابار خادمت و...  در و خانوارهايي كه محل سكونت 

درصد مي باشد. در اين شاهر، ساهم نسابي خانوارهااي داراي  12تصرف دارند حدود 

مسكن ملكي و ساير انحاي تصرف مسكن بيشتر از متوسط متناظر آن در كل شاهرهاي 

شهرهاي استان استان بوده و براي خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي كمتر از آن در كل 

 باشد. مي

نفار و  21/4، تراكم نفر در واحد مساكوني  11/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني  -

اطاق مي باشد. مي توان نشان داد كه اندازه هار  33/3تعداد اطاق در اختيار هر خانوار 

سه شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني، تراكم نفر در واحد مسكوني و تعاداد اطااق 

 در اختيار هر خانوار در اين شهر بيشتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

  

 كاركردهاي روستايي : 4-9-2

 

برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و برآوردهاي مشاور، در حال حاضار حادود  

 15درصد از شاغالن شهر رضي در فعاليتهاي بخش كشاورزي مشغول كار هستند و حادود  42

از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به ايان ترتياي مالحظاه درصد 

شود كه اهميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و به تبع آن، توليد  اين شهر بسايار مي

 زياد و قابل توجه مي باشد. 
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  از آن  هزار بهره بردار است كاه 3/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر حدود

درصاد  24درصد و بهره بارداري بادون زماين  16سهم نسبي بهره برداري با زمين 

 است. 

  درصاد داراي  15درصد داراي زمين آبي و  25از كل بهره برداريهاي با زمين حدود

بهاره برداريهااي  ، ساهم نسابيبهره برداريهاي با زماين در ميان زمين ديم هستند. 

 درصد است.  23اي باغ و قلمستان درصد و بهره برداريه 21زراعي 

  درصاد  63بهره برداري است كاه  153تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر بيش از

درصد نيز بهره برداريهاي دامهاي بزرا  43از آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  21مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك 

 راس است. 4راي دام بزرا )گاو  دامداريهاي دا
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 : ويژگيهاي اقتصادي شهر سرعين 11-2

 

 ويژگيهاي اشتغال جمعيت : 1-11-2

 

  در شهر سرعين ، اندازه ميزان فعاليت عمومي و ميزان فعاليت واقعاي 1315در سال ،

درصد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعاال  32درصد و  44جمعيت به ترتيي حدود 

 نفر است.  3/3ازه سرباري جمعيت شاغل شهر درصد و اند 12

هزار نفر است كاه طباق برآوردهااي  5/1در اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر حدود 

درصاد در  11درصد در بخاش صانايع و معاادن و  12درصد در بخش كشاورزي،  13مشاور 

 ماتخادبخش خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشان دهنده نقش غالي و مسلط بخاش 

 در ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي باشد.

 23به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر 

درصاد در  16 ،درصد در فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقلياه

درصااد در فعاليتهاااي  11 ،راندرصااد در فعاليتهاااي هتاال و رسااتو 12 ،فعاليتهاااي ساااختماني

درصد در فعاليتهاي اداره اماور عماومي و دفااع  13 و ه و خدمات كسي و كاراجارمستغالت و 

مشغول كار هستند و اين فعاليتها، بيشترين تعداد فرصتهاي شغلي براي شاغالن سااكن شاهر را 

 كنند. فراهم مي

اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي 

 گردشگري  و صنعتي در نظر گرفت.  –شهري با عملكرد خدماتي )بازرگاني 

 

  1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

در بخاش هااي كشااورزي و  اهميت نسبي اشتغال در بخش خدمات بيشتر و در مقابل -

 صنايع و معادن كمتر شده است. 

از سهم نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و دام روري و پارور  طياور، سااختماني،  -

و شخصاي كاساته و اجتماعي بازرگاني، حمل و نقل و انبارداري و ساير خدمات عمومي 

آن جملاه، فعاليتهااي شده و برسهم نسبي اشتغال در سااير فعاليتهااي اقتصاادي )و از 

صنعتي، هتل و رستوران، اداره امور عمومي و دفاع، آموزشي، بهداشت و درمان  افازوده 

 شده است. 

 اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كاسته شده است.  -
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 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -

 اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر بيشتر شده است.  -

 

  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 نشان مي دهد كه:  1315جمعيت شهري استان در سال 

درصاد   13ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كمتر از آن براي جمعيت شهري اساتان ) -

 است. 

ه شاهري اساتان ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر كمتر از آن در كال جامعا -

 نفر  است.  6/3)

ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و دام روري، صنعتي، بازرگاني، هتال  -

مستغالت و خدمات كسي و كاار و سااير خادمات عماومي و اجتمااعي و  و رستوران،

شخصي اين شهر بيشتر از آن در جامعه شهري استان بوده )اندازه ضريي مكااني آنهاا 

 دهند. از واحد است  و فعاليتهاي پايه نظام اقتصادي شهر را تشكيل ميبيشتر 

 

 ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال آنها : 2-11-2

 

نفار در آنهاا  1441كارگااه باوده اسات كاه  552داراي  1311شهر سرعين، در سال  

نفر  6/2ادي اين شهر مشغول كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه اقتص

است كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچك و با شاغالن اندر در ميان كارگاههااي 

 اقتصادي اين شهر مي باشد. 

اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  

د تعداد كارگاههاي اقتصادي اساتان و درص 42/1حدود  .استان اردبيل در رتبه هشتم قرار دارد

درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايسه اين  43/1

دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي اين شهر بيشتر از انادازه 

 متناظر آن در كل استان مي باشد. 

اقتصادي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرده  بيشترين تعداد كارگاههاي 

فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقلياه و پاا از آن مرباوط باه فعاليتهااي هتال و رساتوران و 

 1/35درصاد،  1/32فعاليتهاي ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است كه باه ترتياي 

رگاههاي اين شهر ماي باشاد. باه هماين درصد  تعداد كل كا 1/13درصد )جمعاً  3/6درصد و 

ترتيي، بيشترين تعداد شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي هتل و رستوران و پا از 
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آن مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي، خرده فروشي، تعميار كاالهاا و وساايل نقلياه، فعاليتهااي 

درصاد،  1/32است كه باه ترتياي درماني و فعاليتهاي صنعتي  -آموزشي ، فعاليتهاي بهداشتي 

درصد  كل شاغالن كارگاهي  6/11درصد )جمعاً  1/4درصد و  2/6درصد،  2/2درصد،  1/21

 شهر را به خود اختصاص داده اند. 

اي مختلف متفاوت هتوزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليت  

ارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند بوده و به تبع آن، متوسط تعداد كاركنان هر ك

نفار در  4/1نفار در فعاليتهااي آموزشاي و حاداقل  3/12كه دامنه تغييرات آن بين حاداكرر 

 فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و... است. 

همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت نسبي  

ن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني متناظر آ

 ، 3/22 ، فعاليتهااي معادني )32/1اشتغال در كارگاههاي فعاليتهااي كشااورزي و دام اروري )

  ايان شاهر بيشاتر از 41/12  و فعاليتهاي هتل و رساتوران )31/1فعاليتهاي آب و برق و گاز )

 پايه اي اين شهر محسوب مي شود.  واحد بوده و فعاليتهاي

 

 ويژگيهاي زمين و مسكن : 3-11-2

 

پروانه ساختماني براي ساخت و ساز در شهر سارعين صاادر  13، تعداد 1315در سال  

 1/21هزار متر مرباع و مسااحت زيربنااي آنهاا  3/22ه ها اناين پروزمين مساحت  .شده است

مترمرباع و  411، متوسط مساحت زمين هر پرواناه باشد. برپايه اين اطالعاتهزار مترمربع مي

مترمربع است كه به تبع آن، متوسط تراكم سااختماني  321متوسط مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  25در پروانه هاي ساختماني 

توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه  

درصد  2/42طبقه و  2درصد براي ساختمانهاي  1/35 ،طبقه  1هاي درصد براي ساختمان 4/21

طبقه و بيشتر صادر شده است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي  3براي ساختمانهاي 

 طبقه مي شود.  4/2هر ساختمان 

درصاد باراي  1/25به همين ترتيي از كل پروانه هاي ساختماني صاادر شاده حادود  

 درصد براي ساختمانهاي بتون آرمه مي باشد.  3/4لت فلزي و ساختمانهاي اسك

پروانه براي ايجااد سااختمانهاي مساكوني و  56از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 2/1واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر با  132ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 واحد مسكوني در هر پروانه ساختماني است. 
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مچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني ه 

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  121ن دوره زماني در هر سال اي

 

  با ويژگيهاي متناظرشان در در يك مقايسه تطبيقي از ويژگيهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر

 كل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: 

 1/1سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هااي سااختماني  -

درصاد و  5/2درصد، مساحت زيربناي پروانه هاا  5/1درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 است.  درصد 5/2تعداد واحدهاي مسكوني 

در اين شهر متوسط تعداد طبقات و متوسط مساحت زمين و زيربناي هر پروانه بيشتر و  -

متوسط تراكم ساختماني، سطح اشتغال و تعداد واحد مسكوني هر پروانه و نيز سهم نسبي 

پروانه هاي مساكوني در كال پرواناه هااي سااختماني كمتار از انادازه متوساط هااي 

 ان است. متناظرشان در كل شهرهاي است

 

  هازار واحاد  21/3، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر سارعين در حادود 1315در سال

هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عماده واحادهاي مساكوني ايان  16/1است كه 

 شهر، به طور خالصه، عبارتند از:

ايان نسابت  درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه 12حدود  -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  56براي واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق 

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هار واحاد مساكوني  25داراي پنج اطاق و بيشتر 

اطاق مي باشد كه از اندازه متوسط متنااظر آن در كال  3/4شهر به طور متوسط داراي 

 يشتر است. اطاق  ب 3/3شهرهاي استان )

سال عمار ياا كمتار از آن  5درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با  21حدود  -

 51ساال  13تاا  5اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار  .است

درصاد و باراي  12ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

درصد است. باراين اسااس،  13سال  23با عمر بيش از واحدهاي مسكوني داراي بناي 

سال است كه از متوسط متناظر آن در كال  2متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني شهر 

 سال  كمتر است.  13شهرهاي استان )

درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قارار  12حدود  -

هاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و دياوار بااربر دارند. اندازه اين نسبت براي واحد



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

 74 

درصاد اسات. ساهم نسابي واحادهاي  1درصد، و براي ساير واحادهاي مساكوني  13

مسكوني داراي بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه در ايان شاهر بيشاتر از ساهم نسابي 

 واحدهاي متناظرشان در كل شهرهاي استان بوده و سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي

 ساير انواع بناها در اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصد،  26درصد، آب لوله كشي  22سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق بيش از  -

 24درصاد و حماام  22درصد، آش زخانه بايش از  21درصد، گاز لوله كشي  23تلفن 

داراي همه تسهيالت مورد نظر درصد است. در اين شهر، سهم نسبي واحدهاي مسكوني 

 است.بيشتر از آن در كل شهرهاي استان 

درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان   11حدود  -

درصد است  1اندازه اين نسبت براي خانوارهاي اجاره نشين  .محل سكونت خود هستند

مجاني، در برابار خادمت و...  در و خانوارهايي كه محل سكونت خود را به طرق ديگر )

درصد مي باشد. در اين شاهر، ساهم نسابي خانوارهااي داراي  12تصرف دارند حدود 

مسكن ملكي بيشتر از متوسط متناظر آن در كل شهرهاي استان بوده و براي خانوارهاي 

 باشد. داراي مسكن اجاره اي كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي

نفار و  64/4، تراكم نفر در واحد مساكوني  11/1در واحد مسكوني اندازه تراكم خانوار  -

اطاق مي باشد. مي تاوان نشاان داد كاه تاراكم  33/3تعداد اطاق در اختيار هر خانوار 

تراكم نفر در واحد مسكوني و تعداد اطاق در اختيار هر خانوار  ،خانوار در واحد مسكوني 

 ن مي باشد. در اين شهر بيشتر از آن در كل شهرهاي استا

  

 كاركردهاي روستايي : 4-11-2

 

برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و برآوردهاي مشاور، در حال حاضار حادود  

درصد از شاغالن شهر سرعين در فعاليتهاي بخش كشاورزي مشغول كاار هساتند و حادود  13

به اين ترتيي مالحظه درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند.  25

شود كه اهميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و به تبع آن، توليد  اين شهر نسابتاً مي

 قابل توجه مي باشد. 

  اسات كاه از  يهزار بهره بردار 3/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر حدود

درصد  35ن زمين درصد و بهره برداري بدو 65آن، سهم نسبي بهره برداري با زمين 

 است. 
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  درصاد داراي  45درصد داراي زمين آبي و  55از كل بهره برداريهاي با زمين حدود

بهره برداريهاي زراعي  سهم نسبيبهره برداريهاي با زمين در ميان زمين ديم هستند. 

 درصد است.  13درصد و بهره برداريهاي باغ و قلمستان  25

 درصاد از  65بهره برداري است كه  33ر بيش از تعداد بهره برداريهاي دامي اين شه

درصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا  35آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  23مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك 

 راس است. 3دامداريهاي داراي دام بزرا )گاو  

 بهره برداري است كاه هار  13ين شهر بيش از تعداد بهره برداريهاي زنبورعسل در ا

درصد  كنادوهاي ايان  133كندو هستند. بخش غالي ) 2يك به طور متوسط داراي 

 بهره برداران، كندوي جديد است. 
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 عنبران: ويژگيهاي اقتصادي شهر 11-2
 

 : ويژگيهاي اشتغال جمعيت 1-11-2

 

  عمومي و ميزان فعاليت واقعاي ، در شهر عنبران ، اندازه ميزان فعاليت 1315در سال

 12درصد، اندازه ميازان بيكااري جمعيات فعاال  21درصد و  34جمعيت به ترتيي 

 نفر است.  2/4درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر 

هزار نفر است كاه طباق برآوردهااي  5/1در اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر حدود 

درصد در بخش  32ر بخش صنايع و معادن و درصد د 52درصد در بخش كشاورزي،  2مشاور 

خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشان دهنده نقش غالي و مسلط بخش صنايع و معاادن 

 در ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي باشد. 

 41به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر 

درصااد در فعاليتهاااي  2درصااد در فعاليتهاااي صاانعتي،  11تماني، درصااد در فعاليتهاااي ساااخ

درصد در فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشاي و تعميار  2كشاورزي و پرور  دام و طيور، 

درصد در فعاليتهااي آموزشاي مشاغول كاار هساتند و ايان فعاليتهاا،  1كاالها و وسايل نقليه و 

 ساكن شهر را فراهم مي كنند. بيشترين تعداد فرصتهاي شغلي براي شاغالن 

براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان 

 شهري با عملكرد خوابگاهي )كارگران ساختمانها  و خدمات محلي در نظر گرفت. 

 

  1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

اهميت نسبي اشتغال در بخش كشاورزي و خدمات بيشتر و در مقابل در بخش صنايع و  -

 معادن كمتر شده است. 

از سهم نسبي اشتغال در فعاليتهاي ساختماني، اداره امور عمومي و دفاع، كاساته شاده و  -

از آن جمله، فعاليتهاي كشاورزي و  برسهم نسبي اشتغال در ساير فعاليتهاي اقتصادي )و

پرور  دام و طيور، صنعتي، آموزشي، بهداشاتي و درمااني، حمال و نقال و انباارداري، 

 بازرگاني و...  افزوده شده است. 

 اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر بيشتر شده است.  -

 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -

 مومي جمعيت شهر بيشتر شده است. اندازه ميزان فعاليت ع -
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  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 نشان مي دهد كه:  1315جمعيت شهري استان در سال 

درصاد   13ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر بيشتر از آن براي جمعيت شهري استان ) -

 است. 

در اين شهر بيشتر از آن در كال جامعاه شاهري اساتان ميزان سرباري جمعيت شاغل  -

 نفر  است.  6/3)

ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشااورزي و پارور  دام و طياور، صانعتي و  -

ساختماني اين شهر بيشتر از آن در جامعه شهري استان بوده )اندازه ضريي مكاني آنها 

 تصادي شهر را تشكيل مي دهند. بيشتر از واحد است  و فعاليتهاي پايه نظام اق

 

 : ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال آنها 2-11-2

 

نفر در آنها مشغول  212كارگاه بوده است كه  151داراي  1311شهر عنبران، در سال  

نفار اسات  1/1كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه اقتصادي اين شهر 

اواني نسبي زياد كارگاههاي كوچاك و باا شااغالن انادر در مياان كارگاههااي كه حاكي از فر

 اقتصادي اين شهر مي باشد. 

اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  

درصد تعداد كارگاههاي اقتصاادي اساتان و  4/3استان اردبيل در رتبه بيستم قرار دارد. حدود 

درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايسه ايان  3/3

دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي اين شهر كمتر از انادازه 

 متناظر آن در كل استان مي باشد. 

ه فروشي و خرده بيشترين تعداد كارگاههاي اقتصادي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمد 

فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهاي سااير 

درصد  3/1درصد و  21درصد،  1/41خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است كه به ترتيي 

عاداد درصد  تعداد كل كارگاههاي اين شهر مي باشد. به همين ترتيي، بيشاترين ت 1/11)جمعاً 

شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خارده فروشاي و تعميركاالهاا و 

–وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي آموزشي، فعاليتهاي صنعتي، فعاليتهاي بهداشتي 

 3/23درصاد،  3/21درصاد،  2/31درماني و فعاليتهاي هتل و رستوران است كاه باه ترتياي 

درصد  كل شاغالن كارگااهي شاهر را باه خاود  1/11درصد )جمعاً  2/3درصد و  1/5درصد، 

 اختصاص داده اند. 
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توزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليتهاي مختلف متفاوت  

بوده و به تبع آن، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند 

نفار در  3/1نفار در فعاليتهااي آموزشاي و حاداقل  6/15دامنه تغييرات آن بين حاداكرر  كه

 فعاليتهاي هتل و رستوران است. 

همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت نسبي  

مكااني متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي 

  ، فعاليتهاي عمده فروشاي ، خارده فروشاي و... 52/1اشتغال در كارگاههاي فعاليتهاي صنعتي )

  ايان شاهر بيشاتر از 42/1  و فعاليتهاي آموزشاي )24/1  ، فعاليتهاي هتل و رستوران )31/1)

 واحد بوده و فعاليتهاي پايه اي اين شهر محسوب مي شود. 

 

 : ويژگيهاي زمين و مسكن 3-11-2

 

پروانه ساختماني براي ساخت و ساز در شاهر عنباران صاادر  14، تعداد 1315در سال  

 1/13هزار متر مرباع و مسااحت زيربنااي آنهاا  3/31شده است. مساحت زمين اين پروانه ها 

مترمرباع و  444هزار مترمربع مي باشد. برپايه اين اطالعات، متوسط مساحت زمين هر پرواناه 

مترمربع است كه به تبع آن، متوسط تراكم سااختماني  122ي هر پروانه متوسط مساحت زيربنا

 درصد است.  22در پروانه هاي ساختماني 

توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه  

درصاد  1/1طبقاه و  2درصد براي ساختمانهاي  1/16طبقه،  1درصد براي ساختمانهاي  2/16

طبقه و بيشتر صادر شده است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي  3ساختمانهاي براي 

 طبقه مي شود.  4/1هر ساختمان 

درصاد باراي  4/2به همين ترتيي از كل پروانه هااي سااختماني صاادر شاده حادود  

درصاد باراي  1/11درصاد باراي سااختمانهاي بتاون آرماه،  4/2ساختمانهاي اسكلت فلزي، 

 درصد براي ساير ساختمانها مي باشد.  1/4مانهاي آجر و آهني و ديوار حمال و ساخت

پروانه براي ايجااد سااختمانهاي مساكوني و  13از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 1/1واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر باا  11ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 اختماني است. واحد مسكوني در هر پروانه س

همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني  

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  43در هر سال از اين دوره زماني 
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  ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در در يك مقايسه تطبيقي از ويژگيهاي پروانه هاي

 كل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: 

 1/2سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هااي سااختماني  -

درصاد و  3/1درصد، مساحت زيربناي پروانه هاا  2/3درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  2/1ي مسكوني تعداد واحدها

در اين شهر متوسط مساحت زمين هر پروانه و سهم نسبي پروانه هاي مسكوني بيشتر و  -

متوسط تراكم ساختماني، سطح اشتغال، تعداد طبقات، تعداد واحاد مساكوني و متوساط 

مساحت زيربناي هر پروانه كمتر از اندازه متوسط هااي متناظرشاان در كال شاهرهاي 

 استان است. 

 

  هزار واحد اسات  4/1، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر عنبران در حدود 1315در سال

كه هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحدهاي مسكوني اين شاهر، باه طاور 

 خالصه، عبارتند از:

درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسابت  42حدود  -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  42واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق  براي

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هر واحد مسكوني شهر  2داراي پنج اطاق و بيشتر 

اطاق مي باشاد كاه از انادازه متوساط متنااظر آن در كال  2/2به طور متوسط داراي 

 اطاق  كمتر است.  3/3شهرهاي استان )

سال عمار ياا كمتار از آن  5درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با  15حدود  -

 12ساال  13تاا  5است. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار 

درصاد و باراي  21ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

درصد است. باراين اسااس،  31سال  23واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بيش از 

سال است كه از متوسط متناظر آن در كل  11متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني شهر 

 سال  بيشتر است.  13شهرهاي استان )

درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قارار  14حدود  -

اي بناي آجر و آهن و دياوار بااربر دارند. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني دار

درصاد و  11درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و چوب و ديوار باربر  43

درصد است. ساهم نسابي واحادهاي مساكوني داراي  21براي ساير واحدهاي مسكوني 

بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه در اين شهر كمتر از سهم نسبي واحدهاي متناظرشان 
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شهرهاي استان بوده و سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي ساير انواع بناهاا در در كل 

 اين شهر بيشتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصاد، تلفان  21درصد، آب لوله كشاي  22سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق  -

در درصد است.  34درصد و حمام  61درصد، آش زخانه  12درصد، گاز لوله كشي  14

اين شهر، سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق بيشتر از آن در كل شهرهاي استان 

بوده و براي واحدهاي مسكوني داراي ساير امكاناات و تساهيالت كمتار از آن در كال 

 شهرهاي استان است. 

درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان   12حدود  -

درصد است  1هستند. اندازه اين نسبت براي خانوارهاي اجاره نشين محل سكونت خود 

و خانوارهايي كه محل سكونت خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابار خادمت و...  در 

درصد مي باشد. در اين شاهر، ساهم نسابي خانوارهااي داراي  13تصرف دارند حدود 

ناظر آن در كل شاهرهاي مسكن ملكي و ساير انحاي تصرف مسكن بيشتر از متوسط مت

استان بوده و براي خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي كمتر از آن در كل شهرهاي استان 

 مي باشد. 

نفار و  53/4، تراكم نفر در واحد مساكوني  11/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني  -

تراكم نفار  اطاق مي باشد. مي توان نشان داد كه 52/2تعداد اطاق در اختيار هر خانوار 

در واحد مسكوني و تعداد اطاق در اختيار هر خانوار در اين شاهر كمتار از آن در كال 

شهرهاي استان بوده و تراكم خانوار در واحد مسكوني در اين شهر برابر باا آن در كال 

 شهرهاي استان مي باشد. 

 

 : كاركردهاي روستايي 4-11-2

 

 2رآوردهاي مشاور، در حال حاضر حدود برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و ب 

 43درصد از شاغالن شهر عنبران در فعاليتهاي بخش كشاورزي مشغول كاار هساتند و حادود 

درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به ايان ترتياي مالحظاه 

توليد  اين شهر نسابتاً  شود كه اهميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و به تبع آن،مي

 قابل توجه مي باشد. 

  هزار بهره بردار است كاه از آن  6/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر حدود

درصاد  24درصد و بهره برداري بدون  زماين  16سهم نسبي بهره برداري با ز مين 

 است. 
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  درصد داراي  15درصد داراي زمين آبي و  15از كل بهره برداريهاي با ز مين حدود

زمين ديم هستند. در ميان بهره برداريهاي با زمين، سهم نسبي بهره برداريهاي زراعي 

 درصد است.  13درصد و بهره برداريهاي باغ و قلمستان  55

  درصد از  52بهره برداري است كه  223تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر بالغ بر

رصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا د 41آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  12مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك 

 راس است. 3دامداريهاي داراي دام بزرا )گاو  

  بهره برداري اسات كاه هار  15تعداد بهره برداريهاي زنبورعسل در اين شهر بالغ بر

درصد  كندوهاي ايان  133خش غالي )كندو هستند. ب 13يك به طور متوسط داراي 

 برداران، كندوي جديد است. بهره
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 : ويژگيهاي اقتصادي شهر كلور 12-2
 

 : ويژگيهاي اشتغال جمعيت 1-12-2

 

  در شهر كلور ، اندازه ميزان فعاليت عمومي و ميازان فعاليات واقعاي 1315در سال ،

بيكاري جمعيت فعاال  درصد، اندازه ميزان 21درصد و  32جمعيت به ترتيي حدود 

 نفر است.  4/3درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر  15

هزار نفر است كاه طباق برآوردهااي  1/3در اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر حدود 

درصاد در  41درصد در بخاش صانايع و معاادن و  23درصد در بخش كشاورزي،  22مشاور 

شان دهنده نقش غالي و مسلط بخاش خادمات بخش خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها ن

 در ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي باشد. 

 22به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر 

درصد در فعاليتهااي آموزشاي،  16درصد در فعاليتهاي كشاورزي و دام روري و پرور  طيور، 

درصاد 13درصد در فعاليتهاي صنعتي و  11اداره امور عمومي و دفاع، درصد در فعاليتهاي  13

فعاليتهاي ساختماني مشغول كار هستند و اين فعاليتها، بيشترين تعاداد فرصاتهاي شاغلي باراي 

 كنند. شاغالن ساكن شهر را فراهم مي

براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان 

 شهري با عملكرد كشاورزي و خدمات )آموزشي و اداري  در نظر گرفت. 

 

  1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

اهميت نسبي اشتغال در بخش كشاورزي و صنايع و معادن بيشتر و در مقابل در بخاش  -

 ت كمتر شده است. خدما

درمااني و سااير  –از سهم نسبي اشتغال در فعاليتهااي بازرگااني، آموزشاي، بهداشاتي  -

خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي كاساته شاده و برساهم نسابي اشاتغال در سااير 

فعاليتهاي اقتصاادي )و از آن جملاه، فعاليتهااي سااختماني، كشااورزي و دام اروري و 

 ن و ...  افزوده شده است. پرور  طيور، هتل و رستورا

 اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كمتر شده است.  -

 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -

 اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر بيشتر شده است.  -
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  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 نشان مي دهد كه:  1315شهري استان در سال جمعيت 

درصاد   13ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر بيشتر از آن براي جمعيت شهري استان ) -

 است. 

ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر كمتر از آن در كال جامعاه شاهري اساتان  -

 نفر  است.  6/3)

ري و پرور  طيور، هتال و ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و دام رو -

رستوران، آموزشي و اداره امور عمومي و دفاع اين شهر بيشتر از آن در جامعاه شاهري 

استان بوده )اندازه ضريي مكاني آنهاا بيشاتر از واحاد اسات  و فعاليتهااي پاياه نظاام 

 اقتصادي شهر را تشكيل مي دهند. 

 

 : ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال آنها 2-12-2

 

نفار در آنهاا مشاغول  546كارگاه بوده است كه  111داراي  1311شهر كلور، در سال  

نفار اسات  3/3كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه اقتصادي اين شهر 

كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچاك و باا شااغالن انادر در مياان كارگاههااي 

 مي باشد.  اقتصادي اين شهر

اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  

درصد تعداد كارگاههاي اقتصادي استان  46/3استان اردبيل در رتبه چهاردهم قرار دارد. حدود 

درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايساه  54/3و 

دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي ايان شاهر بيشاتر از  اين

 اندازه متناظر آن در كل استان مي باشد. 

بيشترين تعداد كارگاههاي اقتصادي اين شاهر مرباوط باه فعاليتهااي عماده فروشاي و  

هاي صنعتي و فعاليتهااي فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتخرده

درصاد و  5/15درصاد،  4/41ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است كه باه ترتياي 

درصد  تعداد كل كارگاههاي اين شهر مي باشد. باه هماين ترتياي،  1/13درصد )جمعاً  1/13

 بيشترين تعداد شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي آموزشي و پا از آن مربوط باه

فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و تعميركاالها و وسايل نقليه، فعاليتهاي اداره امور عمومي 

درصاد،  3/32درماني است كاه باه ترتياي  -و دفاع،  فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهاي بهداشتي 
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درصاد  كال شااغالن  6/16درصاد )جمعااً  5/1درصاد و  3/11درصد،  3/14درصد،  1/14

 ا به خود اختصاص داده اند. كارگاهي شهر ر

توزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليتهاي مختلف متفاوت  

بوده و به تبع آن، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند 

نفار در  1/1حاداقل نفار در فعاليتهااي آموزشاي و  4/12كه دامنه تغييرات آن بين حاداكرر 

 فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و ... است. 

همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت نسبي  

متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني 

  ، فعاليتهاي اداره امور عمومي و دفااع. 34/1و گاز ) اشتغال در كارگاههاي فعاليتهاي آب و برق

  و فعاليتهااي سااير 21/1درماني ) -  ، فعاليتهاي بهداشتي 31/2  ، فعاليتهاي آموزشي )46/1)

  اين شهر بيشتر از واحد بوده و فعاليتهاي پاياه اي 22/1خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي )

 اين شهر محسوب مي شود. 

 

 يهاي زمين و مسكن : ويژگ3-12-2

 

پروانه ساختماني براي ساخت و ساز در شهر كلور صادر شده  32، تعداد 1315در سال  

هازار  6/5هزار متار مرباع و مسااحت زيربنااي آنهاا  2/1است. مساحت زمين اين پروانه ها 

 مترمربع و متوسط 233باشد. برپايه اين اطالعات، متوسط مساحت زمين هر پروانه مترمربع مي

مترمربع است كه باه تباع آن، متوساط تاراكم سااختماني در  144مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  11پروانه هاي ساختماني 

توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه  

درصاد  1/1طبقاه و  2درصد براي ساختمانهاي  6/43طبقه،  1درصد براي ساختمانهاي  1/41

طبقه و بيشتر صادر شده است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي  3براي ساختمانهاي 

 طبقه مي شود.  6/1هر ساختمان 

درصاد باراي  5/23به همين ترتيي از كل پروانه هاي ساختماني صاادر شاده حادود  

 اشد. درصد براي ساختمانهاي بتون آرمه مي ب 5/12ساختمانهاي اسكلت فلزي و 

پروانه براي ايجااد سااختمانهاي مساكوني و  31از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 3/1واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر باا  51ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 واحد مسكوني در هر پروانه ساختماني است. 
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ر پرواناه هااي سااختماني همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده د 

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  11در هر سال از اين دوره زماني 

 

  در يك مقايسه تطبيقي از ويژگيهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در

 ال مورد بررسي مي توان نشان داد: كل نقاط شهري استان در س

 3/2سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هااي سااختماني  -

درصاد و  5/3درصد، مساحت زيربناي پروانه هاا  1/3درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  1/3تعداد واحدهاي مسكوني 

كل پرواناه هااي سااختماني  بيشاتر و در اين شهر سهم نسبي پروانه هاي مسكوني در  -

متوسط تراكم ساختماني، سطح اشتغال، تعداد طبقات، تعداد واحد مساكوني و مسااحت 

زمين و زيربنايي هر پروانه كمتر از اندازه متوسط هااي متناظرشاان در كال شاهرهاي 

 استان است. 

 

  ار واحاد اسات هز66/3، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر كلور در حدود 1315در سال

هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحدهاي مسكوني اين شهر، باه  61/3كه 

 طور خالصه، عبارتند از:

درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسابت  23حدود  -

كوني درصد و براي واحادهاي مسا 51براي واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق 

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هار واحاد مساكوني  23داراي پنج اطاق و بيشتر 

اطاق مي باشد كه از اندازه متوسط متنااظر آن در كال  6/3شهر به طور متوسط داراي 

 اطاق  بيشتر است.  3/3شهرهاي استان )

ر از آن سال عمار ياا كمتا 5درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با  16حدود  -

 14ساال  13تاا  5است. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار 

درصاد و باراي  32ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

درصد است. باراين اسااس،  32سال  23واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بيش از 

سال است كه از متوسط متناظر آن در كل  11شهر متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني 

 سال  بيشتر است.  13شهرهاي استان )

درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتاون آرماه قارار  2حدود  -

دارند. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و دياوار بااربر 
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درصاد و  22داراي بناي آجر و چوب و ديوار باربر درصد، براي واحدهاي مسكوني  22

درصد است. ساهم نسابي واحادهاي مساكوني داراي  43براي ساير واحدهاي مسكوني 

بناهاي آجر و چوب و ديوار باربر و ساير بناهاي مسكوني در اين شاهر بيشاتر از ساهم 

سكوني نسبي واحدهاي متناظرشان در كل شهرهاي استان بوده و سهم نسبي واحدهاي م

 داراي ساير انواع بناها در اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصد،  21درصد، آب لوله كشي  22سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق بيش از  -

درصد است. در اين شهر، سهم  12درصد و حمام  21درصد، آش زخانه  21تلفن حدود 

كشي، تلفن و برق بيشتر از آن در كل شهرهاي  نسبي واحدهاي مسكوني داراي آب لوله

استان بوده و براي واحدهاي مسكوني داراي ساير امكانات و تساهيالت كمتار از آن در 

 كل شهرهاي استان است. 

درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان   13حدود  -

درصاد  14انوارهااي اجااره نشاين محل سكونت خود هستند. اندازه اين نسبت براي خ

است و خانوارهايي كه محل سكونت خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابر خدمت و...  

درصد مي باشد. در اين شهر، ساهم نسابي خانوارهااي داراي  6در تصرف دارند حدود 

مسكن ملكي و ساير انحاي تصرف مسكن بيشتر از متوسط متناظر آن در كل شاهرهاي 

ده و براي خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي و ساير انحاي تصرف مسكن كمتار استان بو

 از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

نفار و  52/3، تراكم نفر در واحد مساكوني  31/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني  -

 اطاق مي باشد. مي تاوان نشاان داد كاه تاراكم 54/3تعداد اطاق در اختيار هر خانوار 

خانوار در واحد مسكوني و تراكم نفر در واحد مسكوني در اين شهر كمتر از آن در كال 

شهرهاي استان بوده و متوسط تعداد اطاق در اختيار هر خانوار در اين شهر برابر باا آن 

 در كل شهرهاي استان مي باشد. 

 

 : كاركردهاي روستايي 4-12-2

 

رآوردهاي مشاور، در حال حاضار حادود برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و ب 

 61درصد از شاغالن شهر كلور در فعاليتهاي بخش كشاورزي مشغول كار هساتند و حادود  22

درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به ايان ترتياي مالحظاه 

توليد  اين شهر بسايار شود كه اهميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و به تبع آن، مي

 قابل توجه مي باشد. 
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  هزار بهره باردار اسات كاه از  4/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر بيش از

درصد  5درصد و بهره برداري بدون زمين  25آن، سهم نسبي بهره برداري با ز مين 

 است. 

  رصاد داراي د 4درصد داراي زمين آباي و  26از كل بهره برداريهاي با زمين حدود

زمين ديم هستند. در ميان بهره برداريهاي با زمين، سهم نسبي بهره برداريهاي زراعي 

 درصد است.  22درصد و بهره برداريهاي باغ و قلمستان  43

  درصاد  15بهره برداري است كاه  213تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر بيش از

نيز بهره برداريهاي دامهاي بزرا درصد  25از آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  21مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك 

 راس است. 2دامداريهاي داراي دام بزرا )گاو  

  بهره برداري اسات كاه هار  63تعداد بهره برداريهاي زنبورعسل در اين شهر حدود

درصاد  كنادوهاي ايان  25)كندو هستند. بخش غالي  2يك به طور متوسط داراي 

 برداران، كندوي جديد است. بهره
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 : ويژگيهاي اقتصادي شهر كورائيم 13-2

 

 : ويژگيهاي اشتغال جمعيت 1-13-2

 

  در شهر كورائيم ، اندازه ميزان فعاليت عمومي و ميزان فعاليت واقعاي 1315در سال ،

ري جمعيت فعاال درصد، اندازه ميزان بيكا 36درصد و  31جمعيت به ترتيي حدود 

 نفر است.  3درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر  2

هزار نفر است كاه طباق برآوردهااي  3/3در اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر حدود 

درصاد در  22درصد در بخاش صانايع و معاادن و  23درصد در بخش كشاورزي،  55مشاور 

ه نقش غالي و مسلط بخش كشاورزي بخش خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشان دهند

 در ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي باشد. 

 55به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر 

 13درصاد در فعاليتهااي صانعتي،  23درصد در فعاليتهاي كشااورزي و پارور  دام و طياور، 

درصاد در  3خرده فروشي و تعمير كاالها و وساايل نقلياه،  درصد در فعاليتهاي عمده فروشي و

درصد در فعاليتهاي اداره امور عمومي و دفاع مشغول كار هستند و اين  2فعاليتهاي ساختماني و 

 فعاليتها، بيشترين تعداد فرصتهاي شغلي براي شاغالن ساكن شهر را فراهم مي كنند. 

ه فعااليتي اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشت

 شهري با عملكرد كشاورزي و صنعتي در نظر گرفت. 

 

  1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

ر بخش كشااورزي و اهميت نسبي اشتغال در بخش صنايع و معادن بيشتر و در مقابل د -

 خدمات كمتر شده است. 

از سهم نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و پرور  دام و طيور، ساختماني، بازرگاني،  -

حمل و نقل و انبارداري، اداره امور عمومي و دفاع كاسته شده و برسهم نسبي اشتغال در 

برق و گااز، خادمات  ساير فعاليتهاي اقتصادي )و از آن جمله، فعاليتهاي صنعتي، آب و

 آموزشي و ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي  افزوده شده است. 

 اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر بيشتر شده است.  -

 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -

 اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر بيشتر شده است.  -
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 جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال

 نشان مي دهد كه:  1315جمعيت شهري استان در سال 

درصاد   13ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كمتر از آن براي جمعيت شهري اساتان ) -

 است. 

ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر بيشتر از آن در كال جامعاه شاهري اساتان  -

 نفر  است.  6/3)

ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و پرور  دام و طيور و صنعت ايان  -

شهر بيشتر از آن در جامعه شهري استان بوده )اندازه ضريي مكاني آنها بيشتر از واحد 

 است  و فعاليتهاي پايه نظام اقتصادي شهر را تشكيل مي دهند. 

 

 ل آنها : ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغا2-13-2

 

نفر در آنها مشاغول  146كارگاه بوده است كه  54داراي  1311شهر كوراييم، در سال  

نفار اسات  1/2كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه اقتصادي اين شهر 

كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچاك و باا شااغالن انادر در مياان كارگاههااي 

 ي اين شهر مي باشد. اقتصاد

اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  

درصد تعداد كارگاههااي اقتصاادي  14/3استان اردبيل در رتبه بيست و يكم قرار دارد. حدود 

ه درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضامن آن كا 15/3استان و 

مقايسه اين دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگااه اقتصاادي ايان شاهر 

 اندكي بيشتر از اندازه متناظر آن در كل استان مي باشد. 

بيشترين تعداد كارگاههاي اقتصادي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرده  

آن مربوط به فعاليتهاي آموزشاي اسات كاه باه فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از 

درصد  تعداد كال كارگاههااي  1/66درصد )جمعاً  1/11درصد و  3/13درصد،  6/42ترتيي 

اين شهر مي باشد. به همين ترتيي، بيشترين تعاداد شااغالن كارگااهي ايان شاهر مرباوط باه 

ه فروشي و تعمير كاالها فعاليتهاي آموزشي و پا از آن مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرد

 و وسااايل نقليااه، فعاليتهاااي صاانعتي، فعاليتهاااي اداره امااور عمااومي و دفاااع و فعاليتهاااي 

درصاد و  2/1درصاد،  3/13درصد،  2/12درصد،  6/46درماني است كه به ترتيي  -بهداشتي

 درصد  كل شاغالن كارگاهي شهر را به خود اختصاص داده اند.  5/23درصد )جمعاً  2/6
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توزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليتهاي مختلف متفاوت  

بوده و به تبع آن، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند 

نفار در  2/1نفار در فعاليتهااي آموزشاي و حاداقل  3/11كه دامنه تغييرات آن بين حاداكرر 

 مده فروشي و خرده فروشي و... است. فعاليتهاي ع

همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت نسبي  

متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني 

  41/2آموزشاي  )   و فعاليتهااي51/1اشتغال در كارگاههاي فعاليتهاي كشاورزي و دام روري )

 اين شهر بيشتر از واحد بوده و فعاليتهاي پايه اي اين شهر محسوب مي شود. 

 

 : ويژگيهاي زمين و مسكن 3-13-2

 

پروانه ساختماني براي ساخت و ساز در شهر كاوراييم صاادر  11، تعداد 1315در سال  

هازار  1/1بناي آنهاا هزار متر مربع و مساحت زير 3/6شده است. مساحت زمين اين پروانه ها 

مترمرباع و  311مترمربع مي باشد. برپايه اين اطالعات، متوساط مسااحت زماين هار پرواناه 

مترمربع است كه به تبع آن، متوسط تراكم سااختماني  132متوسط مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  21در پروانه هاي ساختماني 

قات ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طب 

طبقاه صاادر شاده  2درصد براي ساختمانهاي  6/11طبقه و  1درصد براي ساختمانهاي  4/12

 طبقه مي شود.  2/1است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي هر ساختمان 

درصاد باراي  6/11به همين ترتيي از كل پروانه هاي ساختماني صاادر شاده حادود  

درصاد باراي  5/16درصد باراي سااختمانهاي بتاون آرماه و  2/5تمانهاي اسكلت فلزي، ساخ

 ساختمانهاي آجر و آهني و ديوار حمال مي باشد. 

پروانه براي ايجااد سااختمانهاي مساكوني و  14از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 1ت كاه متنااظر باا واحد مسكوني صادر شده اس 14ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 واحد مسكوني در هر پروانه ساختماني است. 

همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني  

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  13در هر سال اين دوره زماني 
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 يك مقايسه تطبيقي از ويژگيهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در  در

 كل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: 

 4/3سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هااي سااختماني  -

درصاد و  2/3زيربناي پروانه هاا درصد، مساحت  5/3درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  2/3تعداد واحدهاي مسكوني 

در اين شهر متوسط زمين هر پروانه بيشتر و متوسط تراكم سااختماني، ساطح اشاتغال،  -

تعداد طبقات، تعداد واحد مسكوني در هر ساختمان و متوسط زيربناي هر پرواناه و نياز 

ه متوسط هاي متناظرشان در كل شهرهاي سهم نسبي پروانه هاي مسكوني كمتر از انداز

 استان است. 

 

  هازار واحاد  16/3، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر كاوراييم در حادود 1315در سال

است كه هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحدهاي مسكوني اين شاهر، باه 

 طور خالصه، عبارتند از:

ني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسابت درصد از واحدهاي مسكو 51حدود  -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  42براي واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق 

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هر واحد مسكوني شهر  1داراي پنج اطاق و بيشتر 

آن در كال اطاق مي باشاد كاه از انادازه متوساط متنااظر  1/2به طور متوسط داراي 

 اطاق  كمتر است.  3/3شهرهاي استان )

سال عمار ياا كمتار از آن  5درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با  23حدود  -

 43ساال  13تاا  5است. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار 

و باراي درصاد  11ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

درصد است. باراين اسااس،  12سال  23واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بيش از 

سال است كه از متوسط متناظر آن در كل  12متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني شهر 

 سال  كمتر است.  13شهرهاي استان )

ر درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قارا 41حدود  -

دارند. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و دياوار بااربر 

درصاد و  2درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و چوب و ديوار بااربر  31

درصد است. ساهم نسابي واحادهاي مساكوني داراي  23براي ساير واحدهاي مسكوني 

از سهم نسابي واحادهاي متناظرشاان در كال  ساير بناهاي مسكوني در اين شهر بيشتر



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

 92 

شهرهاي استان بوده و سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي ساير انواع بناها در اين شهر 

 بيشتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

 22درصد، آب لوله كشي بيش از  22سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق بيش از  -

درصاد اسات. در ايان شاهر،  22درصد و حمام  24 درصد، آش زخانه 21درصد، تلفن 

سهم نسبي واحادهاي مساكوني داراي آب، بارق، تلفان و حماام بيشاتر از آن در كال 

شهرهاي استان بوده و براي واحدهاي مسكوني داراي ساير امكانات و تسهيالت كمتر از 

 آن در كل شهرهاي استان است. 

كوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان  درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مس 11حدود  -

درصد اسات  6محل سكونت خود هستند اندازه اين نسبت براي خانوارهاي اجاره نشين 

و خانوارهايي كه محل سكونت خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابار خادمت و...  در 

درصد مي باشاد. در ايان شاهر، ساهم نسابي خانوارهااي داراي  6تصرف دارند حدود 

لكي بيشتر از متوسط متناظر آن در كل شهرهاي استان بوده و براي خانوارهاي مسكن م

داراي مسكن اجاره اي و ساير انحاي تصرف مسكن كمتر از آن در كل شهرهاي اساتان 

 مي باشد. 

نفار و  11/4، تراكم نفر در واحد مساكوني  34/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني  -

اطاق مي باشد. مي تاوان نشاان داد كاه تاراكم   63/2انوار تعداد اطاق در اختيار هر خ

خانوار در واحد مسكوني و تعداد اطاق در اختيار هر خانوار در اين شهر كمتار از آن در 

كل شهرهاي استان بوده و تراكم نفر در واحد مسكوني در اين شهر برابر با آن در كال 

 شهرهاي استان مي باشد. 

 

 يي : كاركردهاي روستا4-13-2

 

برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و برآوردهاي مشاور، در حال حاضار حادود  

درصد از شاغالن شهر كوراييم در فعاليتهاي بخش كشاورزي مشغول كار هساتند و حادود  55

درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به اين ترتيي مالحظه  25

نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و به تبع آن، توليد  اين شهر بسايار  شود كه اهميتمي

 قابل توجه و زياد مي باشد. 

  هزار بهره بردار است كه از  2/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر نزديك به

درصد  13درصد و بهره برداري بدون  زمين  23آن سهم نسبي بهره برداري با زمين 

 است. 
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 درصد داراي  13درصد داراي زمين آبي و  23بهره برداريهاي با ز مين حدود  از كل

زمين ديم هستند. در ميان بهره برداريهاي با زمين، سهم نسبي بهره برداريهاي زراعي 

 درصد است.  23درصد و بهره برداريهاي باغ و قلمستان  133

  درصد از  43ري است كه بهره بردا 133تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر بالغ بر

درصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا  63آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  11مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك 

 راس است. 6دامداريهاي داراي دام بزرا )گاو  
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 : ويژگيهاي اقتصادي شهر گرمي 14-2

 

 شتغال جمعيت : ويژگيهاي ا1-14-2

 

  در شهر گرمي ، اندازه ميزان فعاليت عمومي و ميزان فعاليات واقعاي 1315در سال ،

درصد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعاال  33درصد و  33جمعيت به ترتيي حدود 

 نفر است.  1/3درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر  1

ار نفر است كه طباق برآوردهااي هز 41/1در اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر حدود 

درصد در بخش  13درصد در بخش صنايع و معادن و  24درصد در بخش كشاورزي،  3مشاور 

خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشان دهنده نقاش غالاي و مسالط بخاش خادمات در 

 ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي باشد. 

 23ل نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغا

درصاد در  16درصد در فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقلياه، 

درصاد در فعاليتهااي اداره اماور  13درصد در فعاليتهااي سااختماني،  13فعاليتهاي آموزشي ، 

اري مشاغول كاار هساتند و ايان درصد در فعاليتهاي حمل و نقل و انباارد 12عمومي و دفاع و 

 فعاليتها، بيشترين تعداد فرصتهاي شغلي براي شاغالن ساكن شهر را فراهم مي كنند. 

براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان 

 شهري با عملكرد خدماتي در نظر گرفت. 

 

 1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315 مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

اهميت نسبي اشتغال در بخش خدمات اندكي بيشتر و در مقابال در بخاش كشااورزي  -

 كمي كمتر شده و در بخش صنايع و معادن تقريباً ثابت باقي مانده است.

ر  دام و طيور، ساختماني، بازرگاني از سهم نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و پرو -

و اداره امور عمومي و دفاع كاسته شاده و برساهم نسابي اشاتغال در سااير فعاليتهااي 

اقتصادي )و از آن جمله، فعاليتهاي صنعتي، حمل و نقال و انباارداري، واساطه گريهااي 

 درماني و...  افزوده شده است.  –مالي، خدمات آموزشي و بهداشتي 

 ن بيكاري جمعيت فعال شهر كمتر شده است. اندازه ميزا -

 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -

 اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر بيشتر شده است.  -
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  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 : نشان مي دهد كه 1315جمعيت شهري استان در سال 

درصاد   13ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كمتر از آن براي جمعيت شهري اساتان ) -

 است. 

ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر بيشتر از آن در كال جامعاه شاهري اساتان  -

 نفر  است.  6/3)

ميزان تمركز نسبي اشاتغال در فعاليتهااي معادني، آب و بارق و گااز، حمال و نقال و  -

درمااني و سااير  –مور عمومي و دفاع، خادمات آموزشاي و بهداشاتي انبارداري، اداره ا

خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي اين شهر بيشتر از آن در جامعه شهري استان بوده 

)اندازه ضريي مكاني آنها بيشتر از واحد است  و فعاليتهاي پايه نظام اقتصادي شاهر را 

 تشكيل مي دهند. 

 

 قتصادي و اشتغال آنها : ويژگيهاي كارگاههاي ا2-14-2

 

نفار در آنهاا  4411كارگااه باوده اسات كاه  1151داراي  1311شهر گرمي، در سال  

نفر  4/2مشغول كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه اقتصادي اين شهر 

رگاههااي است كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچك و با شاغالن اندر در ميان كا

 اقتصادي اين شهر مي باشد. 

اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  

درصد تعداد كارگاههااي اقتصاادي اساتان و  1/4استان اردبيل در رتبه پنجم قرار دارد. حدود 

ن آن كه مقايسه ايان درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضم 4/4

دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي اين شهر اندكي كمتار از 

 اندازه متناظر آن در كل استان مي باشد. 

بيشترين تعداد كارگاههاي اقتصادي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرده  

ا از آن مربوط به فعاليتهاي صنعتي و  فعاليتهاي ساير فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پ

 1/1درصاد و  2/11درصاد،  3/61خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است كه باه ترتياي 

درصد  تعداد كل كارگاههاي اين شهر مي باشد. به همين ترتيي، بيشاترين  3/11درصد )جمعاً 

ه فروشاي و خارده فروشاي و تعميار تعداد شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عماد

كاالها و وسائل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي آموزشي، فعاليتهاي اداره اماور عماومي و 

 5/21درصاد،  4/32درماني است كه به ترتيي  -دفاع، فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهاي بهداشتي 
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ل شاغالن كارگاهي شهر درصد  ك 3/11درصد )جمعاً  6/6درصد و  6/2درصد،  2/13درصد، 

 را به خود اختصاص داده اند. 

توزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليتهاي مختلف متفاوت  

بوده و به تبع آن، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند 

نفار  3/1در فعاليتهاي آب و برق و گاز و حاداقل نفر  4/13كه دامنه تغييرات آن بين حداكرر 

 در فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و... است. 

همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت نسبي  

متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني 

  ، فعاليتهااي حمال و 33/1كارگاههاي فعاليتهاي عمده فروشي، خرده فروشاي و ... ) اشتغال در

 ، فعاليتهااي آموزشاي 11/1 ، فعاليتهااي اداره اماور عماومي و دفااع )16/1نقل و انباارداري )

  و فعاليتهاي سااير خادمات عماومي و اجتمااعي و 36/1 ، فعاليتهاي بهداشت و درمان )14/1)

 هر بيشتر از واحد بوده و فعاليتهاي پايه اي اين شهر محسوب مي شود.   اين ش11/1شخصي )

 

 : ويژگيهاي زمين و مسكن 3-14-2

 

پروانه ساختماني براي ساخت و ساز در شهر گرماي صاادر  126، تعداد 1315در سال  

 4/22هزار متر مربع و مساحت زيربنااي آنهاا  1/125شده است. مساحت زمين اين پروانه ها 

مترمرباع و  223ترمربع مي باشد. برپايه اين اطالعات، متوسط مساحت زمين هر پرواناه هزار م

مترمربع است كه به تبع آن، متوسط تراكم سااختماني  111متوسط مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  11در پروانه هاي ساختماني 

ن ماي دهاد كاه توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشاا 

درصاد،  2/1طبقه و  2درصد براي ساختمانهاي  2/12طبقه،  1درصد براي ساختمانهاي  2/12

طبقه و بيشتر صادر شده است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي  3براي ساختمانهاي 

 طبقه مي شود.  4/1هر ساختمان 

پرواناه هااي سااختماني به همين ترتيي اطالعات در دسترس نشان مي دهد كه هماه  

 صادر شده در اين سال در اين شهر براي ساختمانهاي اسكلت فلزي مي باشد. 

پروانه براي ايجاد ساختمانهاي مساكوني و  111از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 2/1واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر با  132ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 وني در هر پروانه ساختماني است. واحد مسك
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همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني  

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  131در هر سال از اين دوره زماني 

 

  ويژگيهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در در يك مقايسه تطبيقي از

 كل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: 

 2/3سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هااي سااختماني  -

درصاد و  3/2درصد، مساحت زيربناي پروانه ها  2/13درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  2/1تعداد واحدهاي مسكوني 

در اين شهر متوسط مساحت ز مين هر پروانه بيشتر و متوسط تراكم سااختماني، ساطح  -

اشتغال، مساحت زيربناي هر پروانه، تعداد طبقات و تعداد واحد مساكوني هار پرواناه و 

اندازه متوسط هاي سهم نسبي پروانه هاي مسكوني از كل پروانه هاي ساختماني كمتر از 

 متناظرشان در كل شهرهاي استان است. 

 

  هزار واحاد اسات  1/5، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر گرمي در حدود 1315در سال

كه هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحدهاي مسكوني اين شاهر، باه طاور 

 خالصه، عبارتند از:

وني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسابت درصد از واحدهاي مسك 16حدود  -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  51براي واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق 

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هار واحاد مساكوني  26داراي پنج اطاق و بيشتر 

ر آن در كال اطاق مي باشد كه از اندازه متوسط متنااظ 2/3شهر به طور متوسط داراي 

 اطاق  بيشتر است.  3/3شهرهاي استان )

سال عمار ياا كمتار از آن  5درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با  11حدود  -

 23ساال  13تاا  5است. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار 

صاد و باراي در 32ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

درصد است. باراين اسااس،  21سال  23واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بيش از 

سال است كه از متوسط متناظر آن در كل  14متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني شهر 

 سال  بيشتر است.  13شهرهاي استان )

قارار  درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه 35حدود  -

دارند. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و دياوار بااربر 
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درصاد و  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و چوب و ديوار باربر  53

درصد اسات. ساهم نسابي واحادهاي مساكوني داراي  2براي ساير واحدهاي مسكوني 

در اين شهر بيشتر از سهم نسبي واحدهاي متناظرشاان بناهاي آجر و آهن و ديوار باربر 

در كل شهرهاي استان بوده و سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي ساير انواع بناهاا در 

 اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصاد، تلفان  26درصد، آب لوله كشاي  22سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق  -

درصد است. در  16درصد و حمام  24درصد، آش زخانه  26ه كشي درصد، گاز لول 22

اين شهر، سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي آب لوله كشي، بارق و گااز لولاه كشاي 

بيشتر از آن در كل شهرهاي استان بوده و براي واحدهاي مسكوني داراي ساير امكانات 

 و تسهيالت كمتر از آن در كل شهرهاي استان است. 

درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان   13حدود  -

درصاد  11محل سكونت خود هستند. اندازه اين نسبت براي خانوارهااي اجااره نشاين 

است و خانوارهايي كه محل سكونت خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابر خدمت و...  

شهر، ساهم نسابي خانوارهااي داراي درصد مي باشد. در اين  2در تصرف دارند حدود 

مسكن ملكي و ساير انحاي تصرف مسكن بيشتر از متوسط متناظر آن در كل شاهرهاي 

استان بوده و براي خانوارهاي داراي مسكن اجاره نشين كمتار از آن در كال شاهرهاي 

 استان مي باشد. 

نفار و   21/4ي ، تراكم نفر در واحد مساكون 12/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني  -

اطاق مي باشد. مي توان نشان داد كه اندازه هار  44/3تعداد اطاق در اختيار هر خانوار 

سه شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني، تراكم نفر در واحد مسكوني و تعاداد اطااق 

 در اختيار هر خانوار در اين شهر بيشتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

 

 هاي روستايي : كاركرد4-14-2

 

 3برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و برآوردهاي مشاور، در حال حاضر حدود  

 6درصد از شاغالن شهر گرمي در فعاليتهاي بخاش كشااورزي مشاغول كاار هساتند و حادود 

درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به ايان ترتياي مالحظاه 

هميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و به تبع آن، توليد  اين شهر انادر  شود كه امي

 مي باشد. 
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  هزار بهره بردار است كاه از آن  4/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر حدود

درصاد  63درصد و بهره برداري بدون  زماين  43سهم نسبي بهره برداري با ز مين 

 است. 

  درصاد داراي  52درصد داراي زمين آبي و  41با زمين حدود از كل بهره برداريهاي

زمين ديم هستند. در ميان بهره برداريهاي با زمين، سهم نسبي بهره برداريهاي زراعي 

 درصد است.  45درصد و بهره برداريهاي باغ و قلمستان  12

  از درصد  13بهره برداري است كه  113تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر بالغ بر

درصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا  23آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  43مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك 

 راس است. 4دامداريهاي داراي دام بزرا )گاو  

  بهره برداري اسات كاه هار  23تعداد بهره برداريهاي زنبورعسل در اين شهر حدود

درصد  كندوهاي ايان  133كندو هستند بخش غالي ) 45به طور متوسط داراي  يك

 بهره برداران، كندوي جديد است. 
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 : ويژگيهاي اقتصادي شهر گيوي 15-2

 

 : ويژگيهاي اشتغال جمعيت 1-15-2

 

  در شهر گيوي ، اندازه ميزان فعاليت عمومي و ميزان فعاليات واقعاي 1315در سال ،

درصد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعاال  32درصد و  34ود جمعيت به ترتيي حد

 نفر است.  3/3درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر  6

هزار نفر است كاه طباق برآوردهااي  3/2در اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر حدود 

درصد در بخش  61درصد در بخش صنايع و معادن و  25درصد در بخش كشاورزي،  1مشاور 

ات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشان دهنده نقاش غالاي و مسالط بخاش خادمات در خدم

 ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي باشد. 

 23به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر 

فعاليتهاي عمده درصد در  15درصد در فعاليتهاي ساختماني،  11درصد در فعاليتهاي آموزشي ، 

درصد در فعاليتهاي اداره امور عمومي  15فروشي و خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه، 

درصد در فعاليتهاي كشاورزي و پارور  دام و طياور مشاغول كاار هساتند و ايان  1و دفاع و 

 فعاليتها، بيشترين تعداد فرصتهاي شغلي براي شاغالن ساكن شهر را فراهم مي كنند. 

براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان 

 بازرگاني  در نظر گرفت.  –شهري با عملكرد خدماتي )خدمات محلي 

 

  1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

هميت نسبي اشتغال در بخش صنايع و معاادن تاحادي بيشاتر و در مقابال در بخاش ا -

 كشاورزي و خدمات نيز تا حدي كمتر شده است. 

از سهم نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و پرور  دام و طيور، صنعتي، بازرگااني ،  -

دي )و از هتل و رستوران، كاسته شده و برسهم نسبي اشتغال در ساير فعاليتهااي اقتصاا

آب و برق و گاز، اداره امور عمومي و دفاع،  بهداشات و  آن جمله، فعاليتهاي ساختماني،

 درمان و...  افزوده شده است. 

 اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر بيشتر شده است.  -

 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -

 شده است.  اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر بيشتر -
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  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 نشان مي دهد كه:  1315جمعيت شهري استان در سال 

درصاد   13ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كمتر از آن براي جمعيت شهري اساتان ) -

 است. 

در كال جامعاه شاهري اساتان  ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر كمتر از آن -

 نفر  است.  6/3)

ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و پرور  دام و طيور، آبزي پروري،  -

–آب و برق و گاز، ساختمان، اداره امور عمومي و دفاع و خدمات آموزشي و بهداشاتي 

مكااني آنهاا  درماني اين شهر بيشتر از آن در جامعه شهري استان بوده )اندازه ضاريي

 بيشتر از واحد است  و فعاليتهاي پايه نظام اقتصادي شهر را تشكيل مي دهند. 

 

 : ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال آنها 2-15-2

 

نفر در آنها مشغول  1321كارگاه بوده است كه  531داراي  1311شهر گيوي، در سال  

نفار اسات  5/2ان هر كارگاه اقتصادي اين شهر كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركن

كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچاك و باا شااغالن انادر در مياان كارگاههااي 

 اقتصادي اين شهر مي باشد. 

اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  

 3/1درصد تعداد كارگاههاي اقتصادي استان و  4/1د. حدود استان اردبيل در رتبه نهم قرار دار

درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايساه ايان دو 

نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي ايان شاهر كمتار از انادازه 

 متناظر آن در كل استان مي باشد. 

داد كارگاههاي اقتصادي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرده بيشترين تع 

فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهاي سااير 

درصد  4/1درصد و  6/12درصد،  6/53خدمات عمومي و اجتماعي شخصي است كه به ترتيي 

كارگاههاي اين شهر مي باشد. به همين ترتيي، بيشاترين تعاداد  درصد  تعداد كل 6/14)جمعاً 

شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشاي و تعميار كاالهاا و 

وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي اداره امور عماومي و دفااع، فعاليتهااي آموزشاي، 

 3/24درصاد،  3/21درمااني اسات كاه باه ترتياي  -داشتي فعاليتهاي صنعتي و  فعاليتهاي به
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درصد  كل شاغالن كارگاهي شهر  1/15درصد )جمعاً  2/4درصد و  4/1درصد،  2/21درصد، 

 را به خود اختصاص داده اند. 

توزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليتهاي مختلف متفاوت  

اد كاركنان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند بوده و به تبع آن، متوسط تعد

نفار در  1/1نفار در فعاليتهااي آموزشاي و حاداقل  3/13كه دامنه تغييرات آن بين حاداكرر 

 فعاليتهاي ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است. 

با شدت نسبي همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي  

متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني 

  13/1  و فعاليتهاي آموزشي )41/2اشتغال در كارگاههاي فعاليتهاي اداره امور عمومي و دفاع )

 اين شهر بيشتر از واحد بوده و فعاليتهاي پايه اي اين شهر محسوب مي شود. 

 

 ويژگيهاي زمين و مسكن  :3-15-2

 

پروانه ساختماني براي ساخت و سااز در شاهر گياوي صاادر  11، تعداد 1315در سال  

 6/16هزار متر مرباع و مسااحت زيربنااي آنهاا  5/22شده است. مساحت زمين اين پروانه ها 

و مترمرباع  222هزار مترمربع مي باشد. برپايه اين اطالعات، متوسط مساحت زمين هر پرواناه 

مترمربع است كه به تبع آن، متوسط تراكم سااختماني  216متوسط مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  14در پروانه هاي ساختماني 

توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه  

درصاد  1/2بقاه و ط 2درصد براي ساختمانهاي  1/33طبقه،  1درصد براي ساختمانهاي  1/51

طبقه و بيشتر صادر شده است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي  3براي ساختمانهاي 

 طبقه مي شود.  6/1هر ساختمان 

درصاد باراي  1/24به همين ترتيي از كل پروانه هاي ساختماني صاادر شاده حادود  

درصاد باراي  6/63ه و درصد براي سااختمانهاي بتاون آرما 1/11ساختمانهاي اسكلت فلزي، 

 ساختمانهاي آجر و آهني و ديوار حمال مي باشد. 

پروانه براي ايجااد سااختمانهاي مساكوني و  61از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 2/1واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر باا  13ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 است. واحد مسكوني در هر پروانه ساختماني 
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همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني  

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  31در هر سال از اين دوره زماني 

 

 ي اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در در يك مقايسه تطبيقي از ويژگيهاي پروانه هاي ساختمان

 كل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: 

 2/1سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هااي سااختماني  -

درصاد و  5/1درصد، مساحت زيربناي پروانه هاا  2/1درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  1/1ي تعداد واحدهاي مسكون

در اين شهر متوسط تراكم ساختماني، سطح اشتغال، تعداد طبقات، تعداد واحد مساكوني  -

و متوسط مساحت زمين و زيربناي هر پروانه و نيز سهم نسبي پروانه هااي مساكوني از 

كل پروانه هاي ساختماني كمتر از اندازه متوسط هاي متناظرشان در كل شهرهاي استان 

 است. 

 

 هزار واحد است كه  6/1، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر گيوي بيش از 1315ال در س

هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحادهاي مساكوني ايان شاهر، باه طاور 

 خالصه، عبارتند از:

درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسابت  12حدود  -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  63مسكوني داراي سه و چهار اطاق  براي واحدهاي

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هار واحاد مساكوني  11داراي پنج اطاق و بيشتر 

اطاق مي باشد كه از اندازه متوسط متنااظر آن در كال  5/3شهر به طور متوسط داراي 

 اطاق  بيشتر است.  3/3شهرهاي استان )

سال عمار ياا كمتار از آن  5د از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با درص 12حدود  -

 16ساال  13تاا  5است. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار 

درصاد و باراي  21ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

درصد است. باراين اسااس،  44سال  23واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بيش از 

سال است كه از متوسط متناظر آن در كل  12متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني شهر 

 سال  بيشتر است.  13شهرهاي استان )

درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قارار  16حدود  -

ي آجر و آهن و دياوار بااربر دارند. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بنا
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درصاد و  11درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و چوب و ديوار باربر  32

درصد است. ساهم نسابي واحادهاي مساكوني داراي  21براي ساير واحدهاي مسكوني 

ساير بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه در اين شاهر كمتار  از ساهم نسابي واحادهاي 

شهرهاي استان بوده و سهم نسبي واحادهاي مساكوني داراي سااير متناظرشان در كل 

 انواع بناها در اين شهر بيشتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصاد، تلفان  21درصد، آب لوله كشاي  22سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق  -

درصد اسات. در ايان شاهر، ساهم نسابي  23درصد و حمام  21درصد، آش زخانه  25

احدهاي مسكوني داراي همه تسهيالت مورد نظر )بجز گاز لوله كشي  بيشتر از آن در و

 كل شهرهاي استان است. 

درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان   15حدود  -

درصاد  14محل سكونت خود هستند. اندازه اين نسبت براي خانوارهااي اجااره نشاين 

ي كه محل سكونت خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابر خدمت و...  است و خانوارهاي

درصد مي باشد. در اين شهر، سهم نسبي خانوارهااي داراي  11در تصرف دارند حدود 

مسكن ملكي بيشتر از متوسط متناظر آن در كل شهرهاي استان بوده و براي خانوارهاي 

تر از آن در كل شهرهاي اساتان داراي مسكن اجاره اي و ساير انحاي تصرف مسكن كم

 مي باشد. 

نفار و  25/3، تراكم نفر در واحد مساكوني  36/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني  -

اطاق مي باشد. مي تاوان نشاان داد كاه تاراكم   32/3تعداد اطاق در اختيار هر خانوار 

ر از آن در كال خانوار در واحد مسكوني و تراكم نفر در واحد مسكوني در اين شهر كمت

شهرهاي استان بوده و تعداد اطاق در اختيار هر خانوار در اين شهر بيشتر از آن در كل 

 شهرهاي استان مي باشد. 

 

 : كاركردهاي روستايي 4-15-2

 

 1برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و برآوردهاي مشاور، در حال حاضر حدود  

 35ي بخش كشاورزي مشاغول كاار هساتند و حادود درصد از شاغالن شهر گيوي در فعاليتها

درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به ايان ترتياي مالحظاه 

شود كه اهميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و به تبع آن، توليد  اين شهر نسابتاً مي

 قابل توجه مي باشد. 
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  هزار بهره بردار است كاه از آن  6/3اين شهر حدود تعداد بهره برداريهاي كشاورزي

درصاد  11درصد و بهره برداري بادون  زماين  12سهم نسبي بهره برداري با زمين 

 است. 

  درصاد داراي  15درصد داراي زمين آبي و  15از كل بهره برداريهاي با زمين حدود

برداريهاي زراعي  زمين ديم هستند. در ميان بهره برداريهاي با زمين، سهم نسبي بهره

 درصد است.  13درصد و بهره برداريهاي باغ و قلمستان  45

  درصاد از  65بهره برداري است كه  113تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر حدود

درصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا  35آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  25اي دام كوچااك مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي دار

 راس است. 5دامداريهاي داراي دام بزرا )گاو  

  بهره برداري اسات كاه هار  15تعداد بهره برداريهاي زنبورعسل در اين شهر بالغ بر

درصد  كندوهاي ايان  63كندو هستند. بخش بزرگي ) 35يك به طور متوسط داراي 

 بهره برداران، كندوي جديد است. 
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 اقتصادي شهر الهرود  : ويژگيهاي16-2

 

 : ويژگيهاي اشتغال جمعيت 1-16-2

 

  در شهر الهرود ، اندازه ميزان فعاليت عمومي و ميزان فعاليت واقعاي 1315در سال ،

درصد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعاال  22درصد و  31جمعيت به ترتيي حدود 

 نفر است.  3/4درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر  22

هزار نفر است كاه طباق برآوردهااي  1/3اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر حدود در 

درصاد در  41درصد در بخاش صانايع و معاادن و  11درصد در بخش كشاورزي،  41مشاور 

بخش خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشان دهنده نقش غالي و مسلط بخش كشاورزي 

 شد. در ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي با

 41به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر 

درصد در فعاليتهاي حمل و نقل  13درصد در فعاليتهاي كشاورزي و دام روري و پرور  طيور، 

درصاد در  11درصاد در فعاليتهااي اداره اماور عماومي و دفااع،  11و انبارداري و ارتباطات، 

درصاد در فعاليتهااي  1مده فروشي و خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و فعاليتهاي ع

ساختماني مشغول كار هستند و اين فعاليتها، بيشترين تعداد فرصتهاي شغلي براي شاغالن ساكن 

 شهر را فراهم مي كنند. 

ان براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاو

 شهري با عملكرد كشاورزي در نظر گرفت. 

 

  1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

اهميت نسبي اشتغال در بخش خدمات و بخش كشاورزي بيشتر و در مقابال در بخاش  -

 صنايع و معادن كمتر شده است. 

درمااني  –ز سهم نسبي اشتغال در فعاليتهاي ساختماني، بازرگاني، آموزشي و بهداشاتي ا -

كاسته شاده و برساهم نسابي اشاتغال در سااير فعاليتهااي اقتصاادي )و از آن جملاه، 

فعاليتهاي كشاورزي و پرور  دام و طيور، حمل و نقل و انبارداري، اداره امور عمومي و 

 وده شده است. دفاع، واسطه گريهاي مالي  افز

 اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كمتر شده است.  -

 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -
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 اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر كمتر شده است.  -

 

  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 نشان مي دهد كه:  1315ر سال جمعيت شهري استان د

درصاد   13ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر بيشتر از آن براي جمعيت شهري استان ) -

 است. 

ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر بيشتر از آن در كال جامعاه شاهري اساتان  -

 نفر  است.  6/3)

طيور، هتال و ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و دام روري و پرور   -

رستوران، حمل و نقل و انبارداري و اداره امور عمومي و دفاع اين شهر بيشاتر از آن در 

جامعه شهري استان بوده )اندازه ضريي مكاني آنها بيشتر از واحد اسات  و فعاليتهااي 

 پايه نظام اقتصادي شهر را تشكيل مي دهند. 

 

 نها : ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال آ2-16-2

 

نفر در آنها مشغول  331كارگاه بوده است كه  152داراي  1311شهر الهرود، در سال  

نفار اسات  2/2كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه اقتصادي اين شهر 

كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچاك و باا شااغالن انادر در مياان كارگاههااي 

 ين شهر مي باشد. اقتصادي ا

اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  

درصد تعداد كارگاههاي اقتصادي اساتان و  4/3استان اردبيل در رتبه نوزدهم قرار دارد. حدود 

ايان درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايسه  3/3

دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي اين شهر كمتر از انادازه 

 متناظر آن در كل استان مي باشد. 

بيشترين تعداد كارگاههاي اقتصادي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرده  

يتهااي هتال و رساتوران و فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقلياه و پاا از آن مرباوط باه فعال

 1/11درصاد،  1/44فعاليتهاي ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است كه باه ترتياي 

درصد  تعداد كل كارگاههاي اين شهر مي باشد. باه هماين  3/61درصد )جمعاً  1/11درصد و 

ن ترتيي، بيشترين تعداد شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهااي آموزشاي و پاا از آ

مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه، فعاليتهااي اداره 
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درماني و فعاليتهاي هتال و رساتوران اسات كاه باه  –امور عمومي و دفاع، فعاليتهاي بهداشتي 

 1/11درصاد )جمعااً  2/6درصاد و  1/1درصاد،  2/14درصاد،  2/22درصاد،  1/21ترتيي 

 الن كارگاهي شهر را به خود اختصاص داده اند. درصد  كل شاغ

توزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليتهاي مختلف متفاوت  

بوده و به تبع آن، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند 

نفار در  1/1اليتهااي آموزشاي و حاداقل نفار در فع 6/13كه دامنه تغييرات آن بين حاداكرر 

 فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و... است. 

همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت نسبي  

متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني 

  ، فعاليتهااي آب و بارق و گااز 32/1اليتهاي كشاورزي و دام روري )اشتغال در كارگاههاي فع

 ، فعاليتهااي اداره اماور 53/1 ، فعاليتهاي آموزشاي )25/1 ، فعاليتهاي هتل و رستوران )35/2)

  اين شهر بيشتر از واحاد باوده و 14/1  و فعاليتهاي بهداشتي و درماني )45/1عمومي و دفاع )

 ر محسوب مي شود. فعاليتهاي پايه اي اين شه

 

 : ويژگيهاي زمين و مسكن 3-16-2

 

پروانه ساختماني براي ساخت و ساز در شاهر الهارود صاادر  21، تعداد 1315در سال  

هزار  1/2هزار متر مربع و مساحت زيربناي آنها  5/13شده است. مساحت زمين اين پروانه ها 

مترمرباع و  315ماين هار پرواناه مترمربع مي باشد. برپايه اين اطالعات، متوساط مسااحت ز

مترمربع است كه به تبع آن، متوسط تاراكم سااختماني  22متوسط مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  26در پروانه هاي ساختماني 

توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه  

درصاد  6/3طبقاه و  2درصد براي ساختمانهاي  4/21طبقه،  1درصد براي ساختمانهاي  3/15

طبقه و بيشتر صادر شده است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي  3براي ساختمانهاي 

 طبقه مي شود.  3/1هر ساختمان 

درصاد باراي  3/25به همين ترتيي از كل پروانه هاي ساختماني صاادر شاده حادود  

 باشد. براي ساختمانهاي آجر و آهني و ديوار حمال ميدرصد  15ساختمانهاي اسكلت فلزي و 

پروانه براي ايجااد سااختمانهاي مساكوني و  23از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 3/1واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر باا  24ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 واحد مسكوني در هر پروانه ساختماني است. 
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با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني  همچنين، 

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  2در هر سال از اين دوره زماني 

 

 ژگيهاي متناظرشان در در يك مقايسه تطبيقي از ويژگيهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر با وي

 كل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: 

 1/3سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هااي سااختماني  -

درصاد و  2/3درصد، مساحت زيربناي پروانه هاا  2/3درصد، مساحت زمين پروانه ها 

  درصد است. 3/3تعداد واحدهاي مسكوني 

در اين شهر متوسط مساحت زمين هر پروانه بيشتر و متوسط تاراكم سااختماني، ساطح  -

اشتغال، مساحت زيربناي هر پروانه، تعداد واحد مسكوني، تعاداد طبقاات هار پرواناه و 

سهم نسبي پروانه هاي مسكوني از كل پروانه هاي ساختماني كمتر از اندازه متوسط هاي 

 است.  متناظرشان در كل شهرهاي استان

 

  هزار واحد اسات  1/3، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر الهرود در حدود 1315در سال

كه هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحدهاي مسكوني اين شاهر، باه طاور 

 خالصه، عبارتند از:

بت درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسا 32حدود  -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  52براي واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق 

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هر واحد مسكوني شهر  2داراي پنج اطاق و بيشتر 

اطاق مي باشاد كاه از انادازه متوساط متنااظر آن در كال  1/3به طور متوسط داراي 

  اطاق  كمتر است. 3/3شهرهاي استان )

سال عمار ياا كمتار از آن  5درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با  12حدود  -

 16ساال  13تاا  5است. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار 

درصاد و باراي  32ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

درصد است. باراين اسااس،  43سال  23ش از واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بي

سال است كه از متوسط متناظر آن در كل  11متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني شهر 

 سال  بيشتر است.  13شهرهاي استان )

درصاد،  43اندازه سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و ديوار بااربر  -

درصاد و باراي سااير  5چوب و ديوار باربر براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و 
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درصد است. سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي بناهاي با ديوار  55واحدهاي مسكوني 

باربر )با آجر و آهن، آجر و چوب و ساير مصالح  در ايان شاهر بيشاتر از ساهم نسابي 

اي واحدهاي متناظرشان در كل شهرهاي استان بوده و سهم نسبي واحدهاي مسكوني دار

 ساير انواع بناها در اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصد،  22درصد، آب لوله كشي  22سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق بيش از  -

درصاد  33درصاد و حماام  53درصد، آشا زخانه  13درصد، گاز لوله كشي  11تلفن 

همه تسهيالت مورد نظر كمتار   است. در اين شهر، سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي

 از آن در كل شهرهاي استان است. 

درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان   13حدود  -

درصد اسات  1محل سكونت خود هستند اندازه اين نسبت براي خانوارهاي اجاره نشين 

، در برابار خادمت و...  در و خانوارهايي كه محل سكونت خود را به طرق ديگر )مجاني

درصد مي باشد. در اين شاهر، ساهم نسابي خانوارهااي داراي  13تصرف دارند حدود 

مسكن ملكي و ساير انحاي تصرف مسكن بيشتر از متوسط متناظر آن در كل شاهرهاي 

استان بوده و براي خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي كمتر از آن در كل شهرهاي استان 

 مي باشد. 

نفار و  24/4، تراكم نفر در واحد مساكوني  11/1دازه تراكم خانوار در واحد مسكوني ان -

اطاق مي باشد. مي توان نشان داد كه تراكم  نفر  11/2تعداد اطاق در اختيار هر خانوار 

در واحد مسكوني و تعداد اطاق در اختيار هر خانوار در اين شاهر كمتار از آن در كال 

كم خانوار در واحد مسكوني در اين شهر برابر باا آن در كال شهرهاي استان بوده و ترا

 شهرهاي استان مي باشد. 

 

 : كاركردهاي روستايي 4-16-2

 

برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و برآوردهاي مشاور، در حال حاضار حادود  

 55درصد از شاغالن شهر الهرود در فعاليتهاي بخش كشاورزي مشغول كار هستند و حدود  41

درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به ايان ترتياي مالحظاه 

شود كه اهميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و به تبع آن، توليد  اين شهر بسايار مي

 قابل توجه و زياد مي باشد. 

  باردار اسات كاه هزار بهره  4/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر نزديك به

 درصد است.  4درصد و بهره برداري بدون  زمين  26شامل  بهره برداري با زمين 
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  درصاد داراي  6درصد داراي زمين آباي و  24از كل بهره برداريهاي با زمين حدود

زمين ديم هستند. در ميان بهره برداريهاي با زمين، سهم نسبي بهره برداريهاي زراعي 

 درصد است.  23هاي باغ و قلمستان درصد و بهره برداري 53

  درصد از  52بهره برداري است كه  163تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر بالغ بر

درصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا  41آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  21مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك 

 راس است. 3داراي دام بزرا )گاو  دامداريهاي 
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 : ويژگيهاي اقتصادي مشكين شهر17-2

 

 : ويژگيهاي اشتغال جمعيت 1-17-2

 

  در شهر مشكين شهر ، اندازه ميزان فعاليت عمومي و ميازان فعاليات 1315در سال ،

درصد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت  33درصد و  31واقعي جمعيت به ترتيي حدود 

 نفر است.  4/3و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر  درصد 11فعال 

هزار نفر است كه طبق برآوردهااي  3/11در اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر بالغ بر 

درصد در بخش  13درصد در بخش صنايع و معادن و  24درصد در بخش كشاورزي،  6مشاور 

لط بخاش خادمات در خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشان دهنده نقاش غالاي و مسا

 ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي باشد. 

 11به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر 

درصاد در  11درصد در فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقلياه، 

درصاد در فعاليتهااي  14اره امور عمومي و دفاع درصد در فعاليتهاي اد 16فعاليتهاي آموزشي، 

درصد در فعاليتهاي حمل و نقل و انبارداري مشغول كار هساتند و ايان فعاليتهاا،  2ساختماني و 

 بيشترين تعداد فرصتهاي شغلي براي شاغالن ساكن شهر را فراهم مي كنند. 

شاهر را ماي تاوان  براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي اشاتغال، ايان

 خدمات محلي  در نظر گرفت.  –شهري با عملكرد خدماتي )بازرگاني 

 

  1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

قابال در اهميت نسبي اشتغال در بخش خدمات و بخش صنايع و معاادن بيشاتر و در م -

 بخش كشاورزي كمتر شده است. 

از سهم نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و دام روري و پارور  طياور، سااختماني،  -

درماني كاساته شاده و برساهم نسابي  –اداره امور عمومي و دفاع، آموزشي و بهداشتي 

ق و گاز، اشتغال در ساير فعاليتهاي اقتصادي )و از آن جمله، فعاليتهاي صنعتي، آب و بر

بازرگاني، هتل و رستوران ، حمل و نقل و انبارداري ، واسطه گريهاي ماالي و ...  افازوده 

 شده است. 

 اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كمتر شده است.  -

 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -
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 اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر بيشتر شده است.  -

 

  تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال مقايسه

 نشان مي دهد كه:  1315جمعيت شهري استان در سال 

درصاد   13ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كمتر از آن براي جمعيت شهري اساتان ) -

 است. 

اساتان ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر كمتر از آن در كال جامعاه شاهري  -

 نفر  است.  6/3)

ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و دام روري و پرور  طياور، آب و  -

برق و گاز، هتل و رستوران، واسطه گريهاي مالي، اداره امور عمومي و دفااع و خادمات 

آموزشي اين شهر بيشتر از آن در جامعه شهري استان بوده )اندازه ضريي مكاني آنهاا 

 از واحد است  و فعاليتهاي پايه نظام اقتصادي شهر را تشكيل مي دهند. بيشتر 

 

 : ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال آنها 2-17-2

 

نفر در آنها  1462كارگاه بوده است كه  3262داراي  1311شهر مشكين شهر، در سال  

نفر  6/2اقتصادي اين شهر  مشغول كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه

است كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچك و با شاغالن اندر در ميان كارگاههااي 

 اقتصادي اين شهر مي باشد. 

اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  

درصد تعاداد كارگاههااي اقتصاادي اساتان و  4/1استان اردبيل در رتبه سوم قرار دارد. حدود 

درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايسه ايان  4/1

دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي اين شهر برابر باا انادازه 

 متناظر آن در كل استان مي باشد. 

اي اقتصادي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرده بيشترين تعداد كارگاهه 

فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهاي سااير 

 6/1درصاد و  1/12درصاد،   1/42خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است كه به ترتياي 

اي اين شهر مي باشد. به همين ترتيي، بيشاترين درصد  تعداد كل كارگاهه 4/62درصد )جمعاً 

تعداد شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عماده فروشاي و خارده فروشاي و تعميار 

كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي آموزشي، فعاليتهاي اداره اماور عماومي و 
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 3/24درصد،  6/22درماني است كه به ترتيي  –دفاع و فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهاي بهداشتي 

درصد  كل شاغالن كارگاهي شهر  1/11درصد )جمعاً  4/6درصد و  2/2درصد،  6/11درصد، 

 را به خود اختصاص داده اند. 

توزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليتهاي مختلف متفاوت  

ان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند بوده و به تبع آن، متوسط تعداد كاركن

نفار در  3/1نفار در فعاليتهااي آموزشاي و حاداقل  2/21كه دامنه تغييرات آن بين حاداكرر 

 فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و... است. 

همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت نسبي  

تناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني م

 ، 22/1 ، فعاليتهاي آموزشي  )11/1اشتغال در كارگاههاي فعاليتهاي اداره امور عمومي و دفاع )

اجتمااعي و شخصاي  –  و فعاليتهاي ساير خدمات عماومي 33/1فعاليتهاي بهداشتي و درماني )

 شهر بيشتر از واحد بوده و فعاليتهاي پايه اي اين شهر محسوب مي شود.    اين35/1)

 

 : ويژگيهاي زمين و مسكن 3-17-2

 

پروانه ساختماني براي ساخت و ساز در شهر مشاكين شاهر  366، تعداد 1315در سال  

هزار متر مربع و مسااحت زيربنااي آنهاا  6/131صادر شده است. مساحت زمين اين پروانه ها 

 224هزار مترمربع مي باشد. برپايه اين اطالعات، متوسط مسااحت زماين هار پرواناه  2/113

مترمربع است كه به تبع آن، متوسط تراكم  333مترمربع و متوسط مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  133ساختماني در پروانه هاي ساختماني 

آنها نشاان ماي دهاد كاه  توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان 

درصد  6/15طبقه و  2درصد براي ساختمانهاي  5/53طبقه،  1درصد براي ساختمانهاي  2/33

طبقه و بيشتر صادر شده است كه متوسط تعاداد طبقاات متنااظر باا آنهاا   3براي ساختمانهاي 

 طبقه مي شود.  2/1براي هر ساختمان 

درصاد باراي  1/15صاادر شاده حادود به همين ترتيي از كل پروانه هاي ساختماني  

درصاد باراي  2/3درصاد باراي سااختمانهاي بتاون آرماه،  3/24ساختمانهاي اسكلت فلزي، 

 ساختمانهاي آجر و آهني و ديوار حمال مي باشد. 

پروانه براي ايجاد ساختمانهاي مساكوني و  341از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 5/2واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر با  142توليد ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت 

 واحد مسكوني در هر پروانه ساختماني است. 
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همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني  

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  462ز اين دوره زماني در هر سال ا

 

  در يك مقايسه تطبيقي از ويژگيهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در

 كل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: 

 3/2سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هااي سااختماني  -

درصاد و  2/2درصد، مساحت زيربناي پروانه هاا  3/2، مساحت زمين پروانه ها درصد

 درصد است.  1/11تعداد واحدهاي مسكوني 

در اين شهر متوسط مساحت زمين و زيربناي هر پروانه، تراكم ساختماني، سطح اشتغال ،  -

ر تعداد واحد مسكوني، سهم نسبي پروانه هاي مسكوني بيشتر و متوسط تعداد طبقات ها

 پروانه كمتر از اندازه متوسط هاي متناظرشان در كل شهرهاي استان است. 

 

  هازار  6/13، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر مشاكين  شاهر در حادود 1315در سال

واحد است كه هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحدهاي مسكوني اين شهر، 

 به طور خالصه، عبارتند از:

درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسابت  22د حدو -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  51براي واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق 

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هار واحاد مساكوني  13داراي پنج اطاق و بيشتر 

كه با اندازه متوسط متنااظر آن در كال اطاق مي باشد  3/3شهر به طور متوسط داراي 

 اطاق  تقريباً برابر است.  3/3شهرهاي استان )

سال عمار ياا كمتار از آن  5درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با  22حدود  -

 26ساال  13تاا  5است. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار 

درصاد و باراي  21ساال  23تا  13ي بناي با عمر درصد، براي واحدهاي مسكوني دارا

درصد است. باراين اسااس،  24سال  23واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بيش از 

سال است كه از متوسط متناظر آن در كل  13متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني شهر 

 سال  اندكي كمتر است.  13شهرهاي استان )

شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قارار  درصد از واحدهاي مسكوني 32حدود  -

دارند. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و دياوار بااربر 

درصاد و  23درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و چوب و ديوار باربر  36
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داراي درصد اسات. ساهم نسابي واحادهاي مساكوني  5براي ساير واحدهاي مسكوني 

بناهاي آجر و چوب و ديوار باربر در اين شهر بيشتر از سهم نسبي واحدهاي متناظرشان 

در كل شهرهاي استان بوده و سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي ساير انواع بناهاا در 

 اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصاد، تلفان  21له كشاي درصد، آب لو 22سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق  -

درصد است. در  21درصد و حمام  24درصد، آش زخانه  21درصد، گاز لوله كشي  24

اين شهر، سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي  هم تسهيالت مورد نظر بيشتر از آن در 

 كل شهرهاي استان است. 

عياان  درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، ا 16حدود  -

درصاد  21محل سكونت خود هستند. اندازه اين نسبت براي خانوارهااي اجااره نشاين 

است و خانوارهايي كه محل سكونت خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابر خدمت و...  

درصد مي باشد. در اين شهر، ساهم نسابي خانوارهااي داراي  3در تصرف دارند حدود 

ر آن در كل شهرهاي استان بوده و براي خانوارهاي مسكن ملكي بيشتر از متوسط متناظ

داراي مسكن اجاره اي و ساير انحاي تصرف مسكن كمتر از آن در كل شهرهاي اساتان 

 مي باشد. 

نفار و  51/4، تراكم نفر در واحد مساكوني  13/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني  -

مي تاوان نشاان داد كاه تاراكم   اطاق مي باشد. 26/2تعداد اطاق در اختيار هر خانوار 

خانوار در واحد مسكوني و تراكم نفر در واحد مسكوني در اين شهر انادكي كمتار از آن 

در كل شهرهاي استان بوده و تعداد اطاق در اختيار هر خانوار در اين شهر اندكي بيشتر 

 از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

 

 : كاركردهاي روستايي 4-17-2

 

 6آخرين اطالعات آماري در دسترس و برآوردهاي مشاور، در حال حاضر حدود  برپايه 

 6درصد از شاغالن شهر مشكين شهر در فعاليتهاي بخش كشاورزي مشغول كار هستند و حدود 

درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به ايان ترتياي مالحظاه 

اورزي در ايجاد اشتغال )و به تبع آن، توليد  اين شهر انادر شود كه اهميت نسبي بخش كشمي

 مي باشد. 
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  هزار بهره باردار اسات كاه از  1/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر بيش از

 42درصاد و بهاره بارداري بادون  زماين  51آن، سهم نسبي بهره برداري با زمين 

 درصد است. 

  درصاد داراي  4درصد داراي زمين آباي و  26از كل بهره برداريهاي با زمين حدود

زمين ديم هستند. در ميان بهره برداريهاي با زمين، سهم نسبي بهره برداريهاي زراعي 

 درصد است.  23درصد و بهره برداريهاي باغ و قلمستان  26

  درصاد از  31بهره برداري است كه  23تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر بالغ بر

درصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا  62هاي دامهاي كوچك و آن بهره برداري

راس و در  21مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك 

 راس است. 4دامداريهاي داراي دام بزرا )گاو  

  بهره برداري اسات كاه هار  33تعداد بهره برداريهاي زنبورعسل در اين شهر حدود

درصد  كنادوهاي ايان  23كندو هستند. بخش غالي ) 45اي يك به طور متوسط دار

 بهره برداران، كندوي جديد است. 

 



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

 118 

 : ويژگيهاي اقتصادي شهر نمين18-2

 

 : ويژگيهاي اشتغال جمعيت 1-18-2

 

  در شهر نمين ، اندازه ميزان فعاليت عمومي و ميازان فعاليات واقعاي 1315در سال ،

صد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعاال در 22درصد و  36جمعيت به ترتيي حدود 

 نفر است.  2/3درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر  12

هزار نفر است كاه طباق برآوردهااي  6/2در اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر حدود 

درصد در بخش  62درصد در بخش صنايع و معادن و  35درصد در بخش كشاورزي،  3مشاور 

د. اين نسبتها نشان دهنده نقاش غالاي و مسالط بخاش خادمات در خدمات مشغول كار هستن

 ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي باشد. 

 11به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر 

درصاد در فعاليتهااي  16درصاد در فعاليتهااي سااختماني،  16درصد در فعاليتهااي صانعتي، 

درصاد در فعاليتهااي عماده  11درصد در فعاليتهاي اداره امور عمومي و دفااع و  12آموزشي، 

فروشي و خرده فروشي و تعمير كاالهاا  و وساايل نقلياه مشاغول كاار هساتند و ايان فعاليتهاا،  

 بيشترين تعداد فرصتهاي شغلي براي شاغالن ساكن شهر را فراهم مي كنند. 

و رشته فعااليتي اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان براين اساس، با توجه به ساختار بخشي 

 شهري با عملكرد خدماتي در نظر گرفت. 

 

  1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

ي و صنايع و اهميت نسبي اشتغال در بخش خدمات بيشتر و در مقابل در بخش كشاورز -

 معادن كمتر شده است و ليكن شدت اين كاهش و افزايش چندان زياد نيست. . 

از سهم نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و پرور  دام و طيور، ساختماني،  واساطه  -

درماني كاسته شده و برسهم نسبي اشتغال در ساير  -گريهاي مالي، آموزشي و بهداشتي 

ز آن جمله، فعاليتهاي صنعتي، آب و برق و گاز، هتل و رستوران، فعاليتهاي اقتصادي )و ا

 حمل و نقل و انبارداري و...  افزوده شده است. 

 اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر بيشتر شده است.  -

 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر تقريباً ثابت باقي مانده است.  -

 يشتر شده است. اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر اندكي ب -
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  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 نشان مي دهد كه:  1315جمعيت شهري استان در سال 

درصاد   13ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر بيشتر از آن براي جمعيت شهري استان ) -

 است. 

از آن در كال جامعاه شاهري اساتان  ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر بيشتر -

 نفر  است.  6/3)

ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي معدني، صنعتي، واسطه گريهاي مالي، اداره امور  -

عمومي و دفاع، آموزشي و هتل و رستوران ايان شاهر بيشاتر از آن در جامعاه شاهري 

اليتهااي پاياه نظاام استان بوده )اندازه ضريي مكاني آنهاا بيشاتر از واحاد اسات  و فع

 اقتصادي شهر را تشكيل مي دهند. 

 

 : ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال آنها 2-18-2

 

نفر در آنها مشاغول  1612كارگاه بوده است كه  556داراي  1311شهر نمين، در سال  

ر اسات نفا 2/2كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه اقتصادي اين شهر 

كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچاك و باا شااغالن انادر در مياان كارگاههااي 

 اقتصادي اين شهر مي باشد. 

اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  

قتصاادي اساتان و درصد تعداد كارگاههااي ا 4/1استان اردبيل در رتبه هفتم قرار دارد. حدود 

درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايسه ايان  6/1

دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي اين شهر بيشتر از انادازه 

 متناظر آن در كل استان مي باشد. 

وط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرده بيشترين تعداد كارگاههاي اقتصادي اين شهر مرب 

فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهاي سااير 

 1/6درصاد و  4/13درصاد،  1/53خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است كه باه ترتياي 

همين ترتيي، بيشاترين درصد  تعداد كل كارگاههاي اين شهر مي باشد. به  2/13درصد )جمعاً 

تعداد شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي آموزشي و پا از آن مربوط به فعاليتهاي 

عمده فروشي و خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه، فعاليتهاي آموزشي، فعاليتهاي صنعتي 

درصاد،  6/11صاد، در 2/11درصاد،  5/25درماني است كه به ترتيي  -و فعاليتهاي بهداشتي 
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درصد  كل شاغالن كارگاهي شهر را به خاود اختصااص  3/11درصد )جمعاً  2/1درصد و  1/1

 داده اند. 

توزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليتهاي مختلف متفاوت  

گر فرق مي كند بوده و به تبع آن، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكدي

نفار در  2/1نفار در فعاليتهااي آموزشاي و حاداقل  2/11كه دامنه تغييرات آن بين حاداكرر 

 فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و... است. 

همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت نسبي  

تان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي اس

  ، فعاليتهااي آب و بارق و گااز 23/1اشتغال در كارگاههاي فعاليتهاي كشاورزي و دام روري )

  ، 31/1درمااني ) -  فعاليتهااي بهداشاتي 11/1 ، فعاليتهاي حمل و نقال و انباارداري )35/1)

  ايان شاهر بيشاتر از 36/1آموزشاي )  و فعاليتهاي 12/1فعاليتهاي اداره امور عمومي و دفاع )

 واحد بوده و فعاليتهاي پايه اي اين شهر محسوب مي شود. 

 

 : ويژگيهاي زمين و مسكن 3-18-2

 

پروانه ساختماني براي ساخت و ساز در شهر نمين صادر شده  62، تعداد 1315در سال  

هازار  3/11آنهاا  هزار متر مربع و مساحت زيربنااي 3/25است. مساحت زمين اين پروانه ها 

مترمرباع و  432مترمربع مي باشد. برپايه اين اطالعات، متوساط مسااحت زماين هار پرواناه 

مترمربع است كه به تبع آن، متوسط تراكم سااختماني  214متوسط مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  61در پروانه هاي ساختماني 

ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه  توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات 

درصد  4/12طبقه و  2درصد براي ساختمانهاي  6/51طبقه،  1درصد براي ساختمانهاي  3/22

طبقه و بيشتر صادر شده است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي  3براي ساختمانهاي 

 طبقه مي شود.  3/2هر ساختمان 

درصاد باراي  2/45ختماني صاادر شاده حادود به همين ترتيي از كل پروانه هاي سا 

درصاد باراي  6/33درصد باراي سااختمانهاي بتاون آرماه،  6/22ساختمانهاي اسكلت فلزي، 

 درصد براي ساير ساختمانها مي باشد.  6/1ساختمانهاي آجر و آهني و ديوار حمال و 

مساكوني و  پروانه براي ايجااد سااختمانهاي 55از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 1/1واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر با  133ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 واحد مسكوني در هر پروانه ساختماني است. 
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همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني  

متوسط تعداد واحادهاي مساكوني ، 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  122در هر سال از اين دوره زماني 

 

  در يك مقايسه تطبيقي از ويژگيهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در

 كل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: 

 6/1راي تعداد پروانه هااي سااختماني سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان ب -

درصاد و  5/1درصد، مساحت زيربناي پروانه هاا  2/2درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  4/1تعداد واحدهاي مسكوني 

در اين شهر متوسط مساحت زمين و تعداد طبقات هر پرواناه بيشاتر و متوساط تاراكم  -

مسااحت زيربنااي هار پرواناه و ساهم ساختماني، سطح اشتغال، تعداد واحد مسكوني و 

نسبي پروانه هاي مسكوني كمتر از اندازه متوساط هااي متناظرشاان در كال شاهرهاي 

 استان است. 

 

  هزار واحد است كه  6/2، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر نمين در حدود 1315در سال

يان شاهر، باه طاور هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحادهاي مساكوني ا

 خالصه، عبارتند از:

درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسابت  21حدود  -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  63براي واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق 

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هار واحاد مساكوني  16داراي پنج اطاق و بيشتر 

اطاق مي باشد كه از اندازه متوسط متنااظر آن در كال  4/3به طور متوسط داراي  شهر

 اطاق  بيشتر است.  3/3شهرهاي استان )

سال عمار ياا كمتار از آن  5درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با  33حدود  -

 22ساال  13تاا  5است. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار 

درصاد و باراي  21ساال  23تا  13رصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر د

درصد است. باراين اسااس،  21سال  23واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بيش از 

سال است كه از متوسط متناظر آن در كل  14متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني شهر 

 سال  بيشتر است.  13شهرهاي استان )

درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قارار  55حدود  -

دارند. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و دياوار بااربر 
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درصاد و  6درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و چوب و ديوار بااربر  36

هم نسبي واحدهاي مسكوني داراي ساير درصد است. س 3براي ساير واحدهاي مسكوني 

بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه در اين شهر بيشتر از سهم نسبي واحدهاي متناظرشان 

در كل شهرهاي استان بوده و سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي ساير انواع بناهاا در 

 اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصد،  23درصد، آب لوله كشي  21ني داراي برق بيش از سهم نسبي واحدهاي مسكو -

درصاد  21درصاد و حماام  26درصد، آشا زخانه  25درصد، گاز لوله كشي  26تلفن 

است. در اين شهر، سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي گاز لوله كشي، تلفن، آشا زخانه 

ني داراي سااير و حمام بيشتر از آن در كل شهرهاي استان بوده و براي واحدهاي مسكو

 امكانات و تسهيالت كمتر از آن در كل شهرهاي استان است. 

درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان   13حدود  -

درصاد  22محل سكونت خود هستند اندازه اين نسبت براي خانوارهااي اجااره نشاين 

يگر )مجاني، در برابر خدمت و...  است و خانوارهايي كه محل سكونت خود را به طرق د

درصد مي باشد. در اين شهر، ساهم نسابي خانوارهااي داراي  5در تصرف دارند حدود 

مسكن ملكي و اجاره اي بيشتر از متوسط متناظر آن در كل شهرهاي استان بوده و براي 

  باشد.خانوارهاي داراي ساير انحاي تصرف مسكن كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي

نفار و  11/3، تراكم نفر در واحد مساكوني  33/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني  -

اطاق مي باشد. مي تاوان نشاان داد كاه تاراكم   21/3تعداد اطاق در اختيار هر خانوار 

خانوار در واحد مسكوني و تراكم نفر در واحد مسكوني در اين شهر كمتر از آن در كال 

داد اطاق در اختيار هر خانوار در اين شهر بيشتر از آن در كل شهرهاي استان بوده و تع

 شهرهاي استان مي باشد. 

 

 : كاركردهاي روستايي 4-18-2

 

 3برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و برآوردهاي مشاور، در حال حاضر حدود  

 15 درصد از شاغالن شهر نمين در فعاليتهاي بخش كشااورزي مشاغول كاار هساتند و حادود

درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به ايان ترتياي مالحظاه 

شود كه اهميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و به تبع آن، توليد  ايان شاهر كام مي

 باشد. مي



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

 123 

  هزار بهره باردار اسات كاه از  3/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر بيش از

درصد  51درصد و بهره برداري بدون زمين  42م نسبي بهره برداري با زمين آن سه

 است. 

  درصاد داراي  13درصد داراي زمين آبي و  23از كل بهره برداريهاي با زمين حدود

زمين ديم هستند. در ميان بهره برداريهاي با زمين، سهم نسبي بهره برداريهاي زراعي 

 درصد است.  53لمستان درصد و بهره برداريهاي باغ و ق 64

  درصاد از  43بهره برداري است كه  23تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر بالغ بر

درصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا  63آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  11مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك 

 راس است. 5را )گاو  دامداريهاي داراي دام بز

  بهره برداري اسات كاه هار  23تعداد بهره برداريهاي زنبورعسل در اين شهر حدود

درصد  كنادوهاي ايان  25كندو هستند. بخش غالي ) 23يك به طور متوسط داراي 

 بهره برداران، كندوي جديد است. 
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 : ويژگيهاي اقتصادي شهر نير 19-2

 

 : ويژگيهاي اشتغال جمعيت 1-19-2

 

  در شهر نير ، اندازه ميزان فعاليات عماومي و ميازان فعاليات واقعاي 1315در سال ،

درصد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعاال  34درصد و  31جمعيت به ترتيي حدود 

 نفر است.  3/3درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر  1

ق برآوردهااي هزار نفر است كاه طبا 6/1در اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر حدود 

درصاد در  16درصد در بخاش صانايع و معاادن و  13درصد در بخش كشاورزي،  11مشاور 

بخش خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشان دهنده نقش غالي و مسلط بخاش خادمات 

 در ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي باشد. 

 22ه از كل شاغالن شاهر به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد ك

 14درصد در فعاليتهاي اداره اماور عماومي و دفااع،  15درصد در فعاليتهاي خدمات آموزشي، 

درصاد در  11درصد در فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقلياه، 

و انباارداري درصد در فعاليتهاي حمال و نقال  13فعاليتهاي كشاورزي و پرور  دام و طيور و 

مشغول كار هستند و اين فعاليتها، بيشترين تعداد فرصتهاي شغلي براي شاغالن سااكن شاهر را 

 فراهم مي كنند. 

براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان 

 شهري با عملكرد خدمات )محلي و بازرگاني  در نظر گرفت. 

 

 1315با ويژگيهاي متناظرشان در سال  1315ي اشتغال جمعيت شهر در سال مقايسه ويژگيها 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

اهميت نسبي اشتغال در بخش خدمات بيشتر و در مقابل در بخش كشاورزي و انادكي  -

 نيز در بخش صنايع و معادن كمتر شده است. 

رور  دام و طيااور، ساااختماني،  از سااهم نساابي اشااتغال در فعاليتهاااي كشاااورزي و پاا -

مستغالت و خدمات كسي و كار كاسته شده و برسهم نسبي اشتغال در ساير فعاليتهااي 

اقتصادي )و از آن جمله، فعاليتهاي صنعتي، آب و برق و گاز، واسطه گريهاي مالي، حمل 

 درماني و ...  افزوده شده است.  –و نقل و انبارداري، خدمات آموزشي و بهداشتي 

 اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كمتر شده است.  -

 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -
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 اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر بيشتر شده است.  -

 

  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 ان مي دهد كه: نش 1315جمعيت شهري استان در سال 

درصاد   13ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كمتر از آن براي جمعيت شهري اساتان ) -

 است. 

ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر كمتر از آن در كال جامعاه شاهري اساتان  -

 نفر  است.  6/3)

ميزان تمركز نسابي اشاتغال در فعاليتهااي كشااورزي و پارور  دام و طياور، هتال و  -

واسطه گريهاي مالي، اداره امور عمومي و دفاع، خدمات آموزشاي و خادمات  رستوران،

درماني اين شهر بيشتر از آن در جامعه شهري استان بوده )انادازه ضاريي  –بهداشتي 

 دهند. مكاني آنها بيشتر از واحد است  و فعاليتهاي پايه نظام اقتصادي شهر را تشكيل مي

 

 ادي و اشتغال آنها : ويژگيهاي كارگاههاي اقتص2-19-2

 

نفار در آنهاا مشاغول  1256كارگاه بوده است كه  414داراي  1311شهر نير، در سال  

نفار اسات  3/3كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه اقتصادي اين شهر 

اي كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچاك و باا شااغالن انادر در مياان كارگاهها

 اقتصادي اين شهر مي باشد. 

اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  

درصد تعاداد كارگاههااي اقتصاادي اساتان و  1/1استان اردبيل در رتبه دهم قرار دارد. حدود 

ه مقايسه ايان درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن ك 3/1

دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي اين شهر بيشتر از انادازه 

 متناظر آن در كل استان مي باشد. 

بيشترين تعداد كارگاههاي اقتصادي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرده  

وط به فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهاي سااير فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مرب

 2/1درصاد و  1/13درصاد،  2/53خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است كه باه ترتياي 

درصد  تعداد كل كارگاههاي اين شهر مي باشد. به همين ترتيي، بيشاترين  5/61درصد )جمعاً 

ده فروشاي و تعميار تعداد شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عماده فروشاي و خار

كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي آموزشي، فعاليتهاي اداره اماور عماومي و 
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 1/22درصد،  6/23درماني است كه به ترتيي  -دفاع ، فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهاي بهداشتي 

رگاهي شهر درصد  كل شاغالن كا 4/13درصد )جمعاً  1/6درصد و  2/1درصد،  1/12درصد، 

 را به خود اختصاص داده اند. 

توزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليتهاي مختلف متفاوت  

بوده و به تبع آن، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند 

نفار در  4/1ي آموزشاي و حاداقل نفار در فعاليتهاا 5/11كه دامنه تغييرات آن بين حاداكرر 

 فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فروشي و... است. 

همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت نسبي  

متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني 

  ، فعاليتهااي آب و بارق و گااز 11/5ي كشاورزي و دام روري )اشتغال در كارگاههاي فعاليتها

 ، 11/1 ، فعاليتهااي آموزشاي )13/1 ، فعاليتهاي عمده فروشاي و خارده فروشاي و ... )53/1)

   ايان شاهر 32/1درماني ) –  و فعاليتهاي بهداشتي 25/1فعاليتهاي اداره امور عمومي و دفاع )

 ه اي اين شهر محسوب مي شود. بيشتر از واحد بوده و فعاليتهاي پاي

 

 : ويژگيهاي زمين و مسكن 3-19-2

 

پروانه ساختماني براي ساخت و ساز در شهر نير صاادر شاده  43، تعداد 1315در سال  

هازار  4/1هزار متر مرباع و مسااحت زيربنااي آنهاا  2/14است. مساحت زمين اين پروانه ها 

مترمربع و متوسط  356مساحت زمين هر پروانه  باشد. برپايه اين اطالعات، متوسطمترمربع مي

مترمربع است كه باه تباع آن، متوساط تاراكم سااختماني در  115مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  52پروانه هاي ساختماني 

 55توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشان مي دهد كه  

درصاد باراي  13طبقاه و  2درصاد باراي سااختمانهاي  35ه، طبق 1درصد براي ساختمانهاي 

طبقه و بيشتر صادر شده است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها باراي هار  3ساختمانهاي 

 طبقه مي شود.  6/1ساختمان 

درصاد باراي  5/11به همين ترتيي از كل پروانه هاي ساختماني صاادر شاده حادود  

درصاد باراي  23رصاد باراي سااختمانهاي بتاون آرماه و د 5/2ساختمانهاي اساكلت فلازي، 

 ساختمانهاي آجر و آهني و ديوار حمال مي باشد. 
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پروانه براي ايجااد سااختمانهاي مساكوني و  34از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 1/1واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر باا  36ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 وني در هر پروانه ساختماني است. واحد مسك

همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني  

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  43در هر سال از اين دوره زماني 

 

 يژگيهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در در يك مقايسه تطبيقي از و

 كل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: 

 3/1سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هااي سااختماني  -

درصاد و  1/3درصد، مساحت زيربناي پروانه هاا  2/1درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  5/3تعداد واحدهاي مسكوني 

در اين شهر متوسط مساحت زمين هر پروانه بيشتر و متوسط تعداد واحاد مساكوني در  -

هر ساختمان، زيربناي هر پروانه، تعداد طبقات هر ساختمان، تاراكم سااختماني و ساطح 

ساط هااي اشتغال هر پروانه و سهم نسابي پرواناه هااي مساكوني كمتار از انادازه متو

 متناظرشان در كل شهرهاي استان است. 

 

  هزار واحد است كه  16/1، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر نير در حدود 1315در سال

هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحادهاي مساكوني ايان شاهر، باه طاور 

 خالصه، عبارتند از:

يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسابت درصد از واحدهاي مسكوني داراي  14حدود  -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  65براي واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق 

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هار واحاد مساكوني  21داراي پنج اطاق و بيشتر 

 اطاق مي باشد كه از اندازه متوسط متنااظر آن در كال 1/3شهر به طور متوسط داراي 

 اطاق  بيشتر است.  3/3شهرهاي استان )

سال عمار ياا كمتار از آن  5درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با  11حدود  -

 43ساال  13تاا  5است. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار 

درصاد و باراي  24ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

درصد است. باراين اسااس،  11سال  23واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بيش از 
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سال است كه از متوسط متناظر آن در كل  12متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني شهر 

 سال  كمتر است.  13شهرهاي استان )

درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قارار  64حدود  -

. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و دياوار بااربر دارند

درصاد و  2درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و چوب و ديوار بااربر  32

درصد اسات. ساهم نسابي واحادهاي مساكوني داراي  2براي ساير واحدهاي مسكوني 

شتر از سهم نسبي واحدهاي متناظرشان بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه در اين شهر بي

در كل شهرهاي استان بوده و سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي ساير انواع بناهاا در 

 اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصد،  23درصد، آب لوله كشي  22سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق بيش از  -

درصاد  12درصاد و حماام  21درصد، آشا زخانه  21درصد، گاز لوله كشي  12تلفن 

است. در اين شهر، سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق، گاز لوله كشي و آش زخانه 

بيشتر از آن در كل شهرهاي استان بوده و براي واحدهاي مسكوني داراي ساير امكانات 

 و تسهيالت كمتر از آن در كل شهرهاي استان است. 

خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان  درصد از  12حدود  -

درصاد  13محل سكونت خود هستند. اندازه اين نسبت براي خانوارهااي اجااره نشاين 

است و خانوارهايي كه محل سكونت خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابر خدمت و...  

نسبي خانوارهااي داراي  درصد مي باشد. در اين شهر، سهم 11در تصرف دارند حدود 

مسكن ملكي و ساير انحاي تصرف مسكن بيشتر از متوسط متناظر آن در كل شاهرهاي 

استان بوده و براي خانوارهاي داراي مسكن اجاره اي كمتر از آن در كل شهرهاي استان 

 مي باشد. 

و  نفار 15/4، تراكم نفر در واحد مساكوني  32/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني  -

اطاق مي باشد. مي تاوان نشاان داد كاه تاراكم   41/3تعداد اطاق در اختيار هر خانوار 

خانوار در واحد مسكوني و تراكم نفر در واحد مسكوني در اين شهر كمتر از آن در كال 

شهرهاي استان بوده و متوسط تعداد اطاق در اختيار هر خانوار در اين شهر بيشتر از آن 

 مي باشد. در كل شهرهاي استان 

 

 

 

 



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

 129 

 : كاركردهاي روستايي 4-19-2

 

برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و برآوردهاي مشاور، در حال حاضار حادود  

 45درصد از شاغالن شهر نير در فعاليتهاي بخش كشاورزي مشغول كاار هساتند و حادود  11

ايان ترتياي مالحظاه  درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به

شود كه اهميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و به تبع آن، توليد  اين شهر نسابتاً  مي

 قابل توجه مي باشد. 

  هزار بهره باردار اسات كاه از  5/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر بيش از

درصد  15زمين  درصد و بهره برداري بدون 15آن سهم نسبي بهره برداري با زمين 

 است. 

  درصاد داراي  5درصد داراي زمين آباي و  25از كل بهره برداريهاي با زمين حدود

زمين ديم هستند. در ميان بهره برداريهاي با زمين، سهم نسبي بهره برداريهاي زراعي 

 درصد است.  13درصد و بهره برداريهاي باغ و قلمستان  21

 درصد از  26بهره برداري است كه  133بالغ بر  تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر

درصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا  14آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  41مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك 

 راس است. 2دامداريهاي داراي دام بزرا )گاو  

  بهره برداري است كاه هار  33اين شهر بيش از تعداد بهره برداريهاي زنبورعسل در

درصد  كندوهاي ايان  133كندو هستند. بخش غالي ) 16يك به طور متوسط داراي 

 بهره برداران، كندوي جديد است. 
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 : ويژگيهاي اقتصادي شهر هشتجين21-2

 

 : ويژگيهاي اشتغال جمعيت 1-21-2

 

  ت عمومي و ميزان فعاليت واقعي ، در شهر هشتجين ، اندازه ميزان فعالي1315در سال

درصد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعاال  26درصد و  31جمعيت به ترتيي حدود 

 نفر است.  1/3درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر  15

هزار نفر است كاه طباق برآوردهااي  2/1در اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر بالغ بر 

درصاد در  55درصد در بخاش صانايع و معاادن و  12، درصد در بخش كشاورزي 26مشاور 

بخش خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشان دهنده نقش غالي و مسلط بخاش خادمات 

 در ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي باشد. 

 26به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شاهر 

درصاد در فعاليتهااي عماده   16كشاورزي و دام روري و پارور  طياور، درصد در فعاليتهاي 

درصاد در فعاليتهااي آموزشاي،  14فروشي و خرده فروشاي و تعميار كاالهاا و وساايل نقلياه، 

درصد در فعاليتهاي حمل و نقل و انبارداري مشغول كاار  2درصد در فعاليتهاي ساختماني و 13

فرصاتهاي شاغلي باراي شااغالن سااكن شاهر را فاراهم  هستند و اين فعاليتها، بيشترين تعداد

 كنند. مي

براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان 

 شهري با عملكرد كشاورزي و خدماتي )بازرگاني و حمل و نقل  در نظر گرفت. 

 

  1315ي متناظرشان در سال با ويژگيها 1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

اهميت نسبي اشتغال در بخش خدمات بيشتر و در مقابل در بخش كشااورزي و بخاش  -

 صنايع و معادن كمتر شده است. 

از سهم نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشااورزي و دام اروري و پارور  طياور، صانعت،  -

و اداره امور عمومي و دفاع كاسته شده و برساهم نسابي  ساختمان، واسطه گريهاي مالي

اشتغال در ساير فعاليتهاي اقتصادي )و از آن جمله، فعاليتهاي بازرگاني، حمال و نقال و 

 انبارداري، آموز ، بهداشت و درمان و...  افزوده شده است. 

 اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر بيشتر شده است.  -

 شاغل شهر كاهش يافته است. ميزان سرباري جمعيت  -
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 اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر بيشتر شده است.  -

 

  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 نشان مي دهد كه:  1315جمعيت شهري استان در سال 

درصاد   13ي استان )ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر بيشتر از آن براي جمعيت شهر -

 است. 

ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر بيشتر از آن در كال جامعاه شاهري اساتان  -

 نفر  است.  6/3)

ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و دام روري و پرور  طيور، معادني  -

ني آنها و آموزشي اين شهر بيشتر از آن در جامعه شهري استان بوده )اندازه ضريي مكا

 دهند. بيشتر از واحد است  و فعاليتهاي پايه نظام اقتصادي شهر را تشكيل مي

 

 : ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال آنها 2-21-2

 

نفار در آنهاا  113كارگااه باوده اسات كاه  332داراي  1311شهر هشتجين، در سال  

نفر  6/2هر كارگاه اقتصادي اين شهر مشغول كار بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان 

است كه حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچك و با شاغالن اندر در ميان كارگاههااي 

 اقتصادي اين شهر مي باشد. 

اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  

درصد تعداد كارگاههاي اقتصادي استان و  1/3رد. حدود استان اردبيل در رتبه دوازدهم قرار دا

درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايسه ايان  1/3

دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر كارگاه اقتصادي اين شهر تقريباً برابار باا 

 اندازه متناظر آن در كل استان مي باشد. 

بيشترين تعداد كارگاههاي اقتصادي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرده  

فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهاي سااير 

 4/1درصاد و  3/12درصاد،  1/52خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است كه باه ترتياي 

صد  تعداد كل كارگاههاي اين شهر مي باشد. به همين ترتيي، بيشاترين در 5/13درصد )جمعاً 

تعداد شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي آموزشي و پا از آن مربوط به فعاليتهاي 

عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه، فعاليتهاي اداره امور عمومي و دفااع ، 

درصد،  4/23درصد،  3/42درماني است كه به ترتيي  -عاليتهاي بهداشتي فعاليتهاي صنعتي و ف
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درصد  كل شاغالن كارگاهي شاهر را باه  3/11درصد )جمعاً  1/5درصد و  2/1درصد،  2/13

 خود اختصاص داده اند. 

توزيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليتهاي مختلف متفاوت  

، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند بوده و به تبع آن

نفار در  3/1نفار در فعاليتهااي آموزشاي و حاداقل  6/15كه دامنه تغييرات آن بين حاداكرر 

 فعاليتهاي ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي است. 

اي اقتصادي با شدت نسبي همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليته 

متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني 

 ، فعاليتهاي اداره امور عماومي و دفااع 41/1اشتغال در كارگاههاي فعاليتهاي آب و برق و گاز )

تهاي پايه اي اين شهر   اين شهر بيشتر از واحد بوده و فعالي25/2  و فعاليتهاي آموزشي )12/1)

 محسوب مي شود. 

 

 : ويژگيهاي زمين و مسكن 3-21-2

 

پروانه ساختماني براي ساخت و ساز در شهر هشتجين صاادر  64، تعداد 1315در سال  

هزار  2/1هزار متر مربع و مساحت زيربناي آنها  3/16شده است. مساحت زمين اين پروانه ها 

مترمربع و متوسط  251عات، متوسط مساحت زمين هر پروانه باشد. برپايه اين اطالمترمربع مي

مترمربع است كه باه تباع آن، متوساط تاراكم سااختماني در  123مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  42پروانه هاي ساختماني 

توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه  

طبقاه صاادر شاده  2درصد براي ساختمانهاي  2/21طبقه و  1تمانهاي درصد براي ساخ 1/11

 طبقه مي شود.  2/1است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي هر ساختمان 

درصاد باراي  4/2به همين ترتيي از كل پروانه هااي سااختماني صاادر شاده حادود  

درصاد باراي  2/15رماه ، درصاد باراي سااختمانهاي بتاون آ 1/1ساختمانهاي اسكلت فلزي، 

 درصد براي ساير ساختمانها مي باشد.  1/3ساختمانهاي آجر و آهني و ديوار حمال و 

پروانه براي ايجااد سااختمانهاي مساكوني و  61از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 3/1واحد مسكوني صادر شده است كه متناظر باا  63ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 احد مسكوني در هر پروانه ساختماني است. و
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همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني  

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  11در هر سال از اين دوره زماني 

 

 قي از ويژگيهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در در يك مقايسه تطبي

 كل نقاط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: 

 6/1سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هااي سااختماني  -

درصاد و  1/3هاا درصد، مساحت زيربناي پروانه  4/1درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  2/3تعداد واحدهاي مسكوني 

در اين شهر سهم نسبي پروانه هاي مسكوني در كال پرواناه هااي سااختماني بيشاتر و  -

متوسط تراكم ساختماني، سطح اشتغال ، تعداد طبقات، تعداد واحاد مساكوني و متوساط 

ظرشاان در كال مساحت زمين و زيربناي هر پروانه كمتر از انادازه متوساط هااي متنا

 شهرهاي استان است. 

 

  هازار واحاد  14/1، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي شهر هشتجين در حادود 1315در سال

است كه هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحدهاي مسكوني اين شاهر، باه 

 طور خالصه، عبارتند از:

اطاق هستند. اندازه ايان نسابت درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو  13حدود  -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  63براي واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطاق 

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هار واحاد مساكوني  24داراي پنج اطاق و بيشتر 

اطاق مي باشد كه از اندازه متوسط متنااظر آن در كال  1/3شهر به طور متوسط داراي 

 اطاق  بيشتر است.  3/3استان )شهرهاي 

ساال عمار ياا كمتار از آن  5درصد از واحدهاي مسكوني شهر داراي بناي با  2حدود  -

 16ساال  13تاا  5است. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار 

درصاد و باراي  44ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

درصد است. باراين اسااس،  31سال  23سكوني داراي بناي با عمر بيش از واحدهاي م

سال است كه از متوسط متناظر آن در كل  11متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني شهر 

 سال  بيشتر است.  13شهرهاي استان )

درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قارار  31حدود  -

اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و دياوار بااربر  دارند. اندازه
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درصاد و  33درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و چوب و ديوار باربر  13

درصد است. ساهم نسابي واحادهاي مساكوني داراي  23براي ساير واحدهاي مسكوني 

ني در اين شاهر بيشاتر از ساهم بناهاي آجر و چوب و ديوار باربر و ساير بناهاي مسكو

نسبي واحدهاي متناظرشان در كل شهرهاي استان بوده و سهم نسبي واحدهاي مسكوني 

 داراي ساير انواع بناها در اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصد،  23درصد، آب لوله كشي  22سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق بيش از  -

درصد است. در اين شهر، سهم نسبي  16درصد و حمام  26د، آش زخانه درص 21تلفن 

واحدهاي مسكوني داراي برق و آش زخانه بيشتر از آن در كل شهرهاي اساتان باوده و 

براي واحدهاي مسكوني داراي ساير امكانات و تسهيالت كمتر از آن در كال شاهرهاي 

 استان است. 

اي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان  درصد از خانوارهاي ساكن واحده 16حدود  -

درصاد  11محل سكونت خود هستند اندازه اين نسبت براي خانوارهااي اجااره نشاين 

است و خانوارهايي كه محل سكونت خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابر خدمت و...  

درصد مي باشد. در اين شهر، ساهم نسابي خانوارهااي داراي  3در تصرف دارند حدود 

مسكن ملكي بيشتر از متوسط متناظر آن در كل شهرهاي استان بوده و براي خانوارهاي 

داراي مسكن اجاره اي و ساير انحاي تصرف مسكن كمتر از آن در كل شهرهاي اساتان 

 مي باشد. 

نفار و  21/3، تراكم نفر در واحد مساكوني  34/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني  -

اطاق مي باشد. مي تاوان نشاان داد كاه تاراكم   66/3ر هر خانوار تعداد اطاق در اختيا

خانوار در واحد مسكوني و تراكم نفر در واحد مسكوني در اين شهر كمتر از آن در كال 

شهرهاي استان بوده و تعداد اطاق در اختيار هر خانوار در اين شهر بيشتر از آن در كل 

 شهرهاي استان مي باشد. 

 

 روستايي  : كاركردهاي4-21-2

 

برپايه آخرين اطالعات آماري در دسترس و برآوردهاي مشاور، در حال حاضار حادود  

درصد از شاغالن شهر هشتجين در فعاليتهاي بخش كشاورزي مشغول كار هستند و حادود  25

درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به اين ترتيي مالحظه  53

اهميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )و به تبع آن، توليد  اين شهر بسايار  شود كه مي

 قابل توجه مي باشد. 
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  هزار بهره بردار است كاه از آن  6/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر حدود

درصاد  22درصد و بهره بارداري بادون زماين  11سهم نسبي بهره برداري با زمين 

 است. 

  درصاد داراي  63درصد داراي زمين آبي و  43برداريهاي با زمين حدود از كل بهره

زمين ديم هستند. در ميان بهره برداريهاي با زمين، سهم نسبي بهره برداريهاي زراعي 

 درصد است.  35درصد و بهره برداريهاي باغ و قلمستان  23

  درصاد از  41بهره برداري است كه  533تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر حدود

درصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا  52آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و 

راس و در  12مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك 

 راس است. 3دامداريهاي داراي دام بزرا )گاو  

  ه هار بهره برداري اسات كا 23تعداد بهره برداريهاي زنبورعسل در اين شهر حدود

درصد  كنادوهاي ايان  23كندو هستند. بخش غالي ) 13يك به طور متوسط داراي 

 بهره برداران، كندوي جديد است. 
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 : ويژگيهاي اقتصادي شهر هير 21-2

 

 : ويژگيهاي اشتغال جمعيت 1-21-2

 

  در شهر هير ، اندازه ميزان فعاليت عماومي و ميازان فعاليات واقعاي 1315در سال ،

درصد، اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعاال  34درصد و  31ي حدود جمعيت به ترتي

 نفر است.  3/3درصد و اندازه سرباري جمعيت شاغل شهر  2

هزار نفر است كاه طباق برآوردهااي  1/3در اين سال، تعداد شاغالن ساكن شهر حدود 

د درص 45درصد در بخش صنايع و معادن و  15درصد در بخش كشاورزي،  43مشاور بيش از 

در بخش خدمات مشغول كار هستند. اين نسبتها نشاان دهناده نقاش غالاي و مسالط بخاش 

 باشد. خدمات و اهميت نسبي بسيار زياد بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال براي ساكنان شهر مي

به همين ترتيي، ساختار رشته فعاليتي اشتغال نشان مي دهد كه از كل شاغالن شهر بيش 

درصد در فعاليتهاي عمده   26هاي كشاورزي و دام روري و پرور  طيور، درصد در فعاليت 43از 

درصاد  1درصد در فعاليتهاي صانعتي،  1فروشي و خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه، 

درصد در فعاليتهاي حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات مشغول كار  6در فعاليتهاي ساختماني و 

بيشترين تعداد فرصاتهاي شاغلي باراي شااغالن سااكن شاهر را فاراهم هستند و اين فعاليتها، 

 كنند. مي

براين اساس، با توجه به ساختار بخشي و رشته فعااليتي اشاتغال، ايان شاهر را ماي تاوان 

 بازرگاني در نظر گرفت.  -شهري با عملكرد كشاورزي 

 

  1315شان در سال با ويژگيهاي متناظر 1315مقايسه ويژگيهاي اشتغال جمعيت شهر در سال 

 نشان مي دهد كه در اين دوره ده ساله: 

اهميت نسبي اشتغال در بخش خدمات بيشتر و در مقابل در بخاش هااي كشااورزي و  -

 صنايع و معادن كمتر شده است. 

از سهم نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و دام روري و پارور  طياور، سااختماني،  -

عاليتهااي خادمات عماومي و اجتمااعي و شخصاي آموز ، بهداشت و درمان و ساير ف

كاسته شاده و برساهم نسابي اشاتغال در سااير فعاليتهااي اقتصاادي )و از آن جملاه، 

فعاليتهاي صنعتي، بازرگاني، هتال و رساتوران، حمال و نقال و انباارداري و اداره اماور 

 عمومي و دفاع  افزوده شده است. 

 ه شده است. اندازه ميزان بيكاري جمعيت فعال شهر كاست -
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 ميزان سرباري جمعيت شاغل شهر كاهش يافته است.  -

 اندازه ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهر بيشتر شده است.  -

 

  مقايسه تطبيقي ويژگيهاي اشتغال جمعيت شاهر باا ويژگيهااي متناظرشاان در نظاام اشاتغال

 نشان مي دهد كه:  1315جمعيت شهري استان در سال 

درصاد   13شهر كمتر از آن براي جمعيت شهري اساتان ) ميزان بيكاري جمعيت فعال -

 است. 

ميزان سرباري جمعيت شاغل در اين شهر كمتر از آن در كال جامعاه شاهري اساتان  -

 نفر  است.  6/3)

ميزان تمركز نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و دام روري و پرور  طياور، عماده  -

نقليه و هتل و رستوران  اين شهر بيشتر فروشي و خرده فروشي و تعمير كاالها و وسايل 

از آن در جامعه شهري استان بوده )اندازه ضريي مكاني آنها بيشاتر از واحاد اسات  و 

 دهند. فعاليتهاي پايه نظام اقتصادي شهر را تشكيل مي

 

 : ويژگيهاي كارگاههاي اقتصادي و اشتغال آنها 2-21-2

 

نفر در آنها مشغول كار  342وده است كه كارگاه ب 112داراي  1311شهر هير، در سال  

نفر اسات كاه  2/2بوده اند. به اين ترتيي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه اقتصادي اين شهر 

حاكي از فراواني نسبي زياد كارگاههاي كوچك و با شاغالن اندر در ميان كارگاههاي اقتصاادي 

 اين شهر مي باشد. 

اقتصادي و تعداد شااغالن آنهاا، در مياان شاهرهاي  اين شهر، از نظر تعداد كارگاههاي 

درصد تعداد كارگاههاي اقتصادي استان و  3/3استان اردبيل در رتبه هيجدهم قرار دارد. حدود 

درصد تعداد شاغالن كارگاهي استان به اين شهر اختصاص دارد، ضمن آن كه مقايسه ايان  4/3

كارگاه اقتصادي اين شهر بيشتر از انادازه دو نسبت نشان مي دهد كه متوسط تعداد شاغالن هر 

 متناظر آن در كل استان مي باشد. 

بيشترين تعداد كارگاههاي اقتصادي اين شهر مربوط به فعاليتهاي عمده فروشي و خرده  

فروشي و تعمير كاالها و وسايل نقليه و پا از آن مربوط به فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهاي سااير 

عي و شخصي است كه به ترتياي      درصاد،      درصاد و     درصاد خدمات عمومي و اجتما

)جمعاً      درصد  تعداد كل كارگاههاي اين شهر مي باشد. به هماين ترتياي، بيشاترين تعاداد 

شاغالن كارگاهي اين شهر مربوط به فعاليتهاي آموزشي و پا از آن مربوط به فعاليتهااي اداره 



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

 138 

عمده فروشي و خرده فروشي و تعميار كاالهاا و وساايل نقلياه، امور عمومي و دفاع و فعاليتهاي 

فعاليتهاي صنعتي و فعاليتهاي ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي اسات كاه باه ترتياي 

درصاد  كال  2/15درصد )جمعاً  1/5درصد و  5/2درصد،  3/11درصد،  2/22درصد،  5/22

 شاغالن كارگاهي شهر را به خود اختصاص داده اند. 

زيع كارگاههاي شهر برحسي تعداد كاركنان آنها در رشته فعاليتهاي مختلف متفاوت تو 

بوده و به تبع آن، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در اين رشته فعاليتها با يكديگر فرق مي كند 

نفار در  3/1نفار در فعاليتهااي آموزشاي و حاداقل  1/12كه دامنه تغييرات آن بين حاداكرر 

 و نقل و انبارداري و فعاليتهاي امالر و مستغالت و خدمات كسي و كار است.  فعاليتهاي حمل

همچنين، مقايسه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاهي فعاليتهاي اقتصادي با شدت نسبي  

متناظر آن براي كل اشتغال كارگاهي شهرهاي استان نشان مي دهد كاه انادازه ضاريي مكااني 

 ، فعاليتهااي آب و بارق و گااز 35/1كشاورزي و دام اروري )اشتغال در كارگاههاي فعاليتهاي 

  و فعاليتهااي 51/1  ، فعاليتهاي آموزشاي )34/2 ، فعاليتهاي اداره امور عمومي و دفاع )62/1)

  اين شهر بيشاتر از واحاد باوده و فعاليتهااي 31/1ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي )

 اي اين شهر محسوب مي شود. پايه

 

 : ويژگيهاي زمين و مسكن 3-21-2

 

پروانه ساختماني براي ساخت و ساز در شهر هير صادر شاده  53، تعداد 1315در سال  

هازار  2/34هزار متر مربع و مساحت زيربنااي آنهاا  3/13است. مساحت زمين اين پروانه ها 

ع و مترمربا 1322باشد. برپايه اين اطالعات، متوساط مسااحت زماين هار پرواناه مترمربع مي

مترمربع است كه به تبع آن، متوسط تراكم سااختماني  612متوسط مساحت زيربناي هر پروانه 

 درصد است.  53در پروانه هاي ساختماني 

توزيع پروانه هاي ساختماني برحسي تعداد طبقات ساختمان آنها نشاان ماي دهاد كاه  

طبقاه صاادر شاده  2درصد براي ساختمانهاي  3/14طبقه و  1درصد براي ساختمانهاي  3/16

 طبقه مي شود.  1/1است كه متوسط تعداد طبقات متناظر با آنها براي هر ساختمان 

درصاد باراي  3/16به همين ترتيي از كل پروانه هاي ساختماني صاادر شاده حادود  

درصاد باراي  3/54درصد براي سااختمانهاي بتاون آرماه و  3/33ساختمانهاي اسكلت فلزي، 

 ي و ديوار حمال مي باشد. ساختمانهاي آجر و آهن
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پروانه براي ايجااد سااختمانهاي مساكوني و  45از كل اين پروانه هاي ساختماني، تعداد  

 1واحد مسكوني صادر شده است كاه متنااظر باا  45ساختمانهاي مسكوني مختلط جهت توليد 

 واحد مسكوني در هر پروانه ساختماني است. 

سكوني منظاور شاده در پرواناه هااي سااختماني همچنين، با توجه به تعداد واحدهاي م 

، متوسط تعداد واحادهاي مساكوني 1315تا  1313صادر شده براي اين شهر در دوره پنجساله 

 واحد مي باشد.  24در هر سال از اين دوره زماني 

 

  در يك مقايسه تطبيقي از ويژگيهاي پروانه هاي ساختماني اين شهر با ويژگيهاي متناظرشان در

 ط شهري استان در سال مورد بررسي مي توان نشان داد: كل نقا

 3/1سهم نسبي اين شهر در كل نقاط شهري استان براي تعداد پروانه هااي سااختماني  -

درصاد و  1/3درصد، مساحت زيربناي پروانه هاا  1/6درصد، مساحت زمين پروانه ها 

 درصد است.  6/3تعداد واحدهاي مسكوني 

مين و زيربناي هر پروانه بيشتر و متوسط سطح اشاتغال، در اين شهر متوسط مساحت ز -

هاي تراكم ساختماني، تعداد طبقات و تعداد واحد مسكوني هر پروانه و سهم نسبي پروانه

مسكوني از كل پروانه هاي ساختماني كمتر از اندازه متوسط هااي متناظرشاان در كال 

 شهرهاي استان است. 

 

  هزار واحاد اسات  65/3ي معمولي شهر هير در حدود ، تعداد واحدهاي مسكون1315در سال

كه هزار خانوار در آنها سكونت دارند. ويژگيهاي عمده واحدهاي مسكوني اين شاهر، باه طاور 

 خالصه، عبارتند از:

درصد از واحدهاي مسكوني داراي يك و دو اطاق هستند. اندازه ايان نسابت  22حدود  -

درصد و براي واحادهاي مساكوني  51ق براي واحدهاي مسكوني داراي سه و چهار اطا

درصد است. برپايه اين الگوي توزيع، هار واحاد مساكوني  14داراي پنج اطاق و بيشتر 

اطاق مي باشد كه با اندازه متوسط متنااظر آن در كال  3/3شهر به طور متوسط داراي 

 اطاق  تقريباً برابر است.  3/3شهرهاي استان )

سال عمار ياا كمتار از آن  5شهر داراي بناي با  درصد از واحدهاي مسكوني 16حدود  -

 21ساال  13تاا  5است. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمار 

درصاد و باراي  11ساال  23تا  13درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر 

سااس، درصد است. باراين ا 53سال  23واحدهاي مسكوني داراي بناي با عمر بيش از 
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سال است كه از متوسط متناظر آن در كل  12متوسط عمر بناي هر واحد مسكوني شهر 

 سال  بيشتر است.  13شهرهاي استان )

درصد از واحدهاي مسكوني شهر در بناهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه قارار  15حدود  -

بااربر  دارند. اندازه اين نسبت براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و آهن و دياوار

درصاد و  12درصد، براي واحدهاي مسكوني داراي بناي آجر و چوب و ديوار باربر  31

درصد است. ساهم نسابي واحادهاي مساكوني داراي  31براي ساير واحدهاي مسكوني 

بناهاي آجر و چوب و ديوار باربر و ساير بناهاي مسكوني در اين شاهر بيشاتر از ساهم 

رهاي استان بوده و سهم نسبي واحدهاي مسكوني نسبي واحدهاي متناظرشان در كل شه

 داراي ساير انواع بناها در اين شهر كمتر از آن در كل شهرهاي استان مي باشد. 

درصد،  13درصد، آب لوله كشي  22سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق بيش از  -

درصاد  63درصاد و حماام  11درصد، آشا زخانه  12درصد، گاز لوله كشي  25تلفن 

ست. در اين شهر، سهم نسبي واحدهاي مسكوني داراي برق و تلفن بيشتر از آن در كل ا

شهرهاي استان بوده و براي واحدهاي مسكوني داراي ساير امكانات و تسهيالت كمتر از 

 آن در كل شهرهاي استان است. 

درصد از خانوارهاي ساكن واحدهاي مسكوني مالك )عرصه و اعياان، اعياان   11حدود  -

درصد است  5سكونت خود هستند. اندازه اين نسبت براي خانوارهاي اجاره نشين  محل

و خانوارهايي كه محل سكونت خود را به طرق ديگر )مجاني، در برابار خادمت و...  در 

درصد مي باشاد. در ايان شاهر، ساهم نسابي خانوارهااي داراي  1تصرف دارند حدود 

شهرهاي استان بوده و براي خانوارهاي  مسكن ملكي بيشتر از متوسط متناظر آن در كل

داراي مسكن اجاره اي و ساير انحاي تصرف مسكن كمتر از آن در كل شهرهاي اساتان 

 مي باشد. 

نفار و  31/4، تراكم نفر در واحد مساكوني  36/1اندازه تراكم خانوار در واحد مسكوني  -

شاان داد كاه تاراكم  اطاق مي باشد. مي تاوان ن 12/3تعداد اطاق در اختيار هر خانوار 

خانوار در واحد مسكوني و تراكم نفر در واحد مسكوني در اين شهر كمتر از آن در كال 

شهرهاي استان بوده و تعداد اطاق در اختيار هر خانوار در اين شهر بيشتر از آن در كل 

 شهرهاي استان مي باشد. 
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 : كاركردهاي روستايي 4-21-2

 

ي در دسترس و برآوردهاي مشاور، در حال حاضار حادود برپايه آخرين اطالعات آمار 

 51درصد از شاغالن شهر هير در فعاليتهاي بخش كشاورزي مشغول كار هساتند و حادود  43

درصد از خانوارهاي ساكن شهر به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند. به ايان ترتياي مالحظاه 

و به تبع آن، توليد  اين شهر بسايار  شود كه اهميت نسبي بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال )مي

 قابل توجه مي باشد. 

  هزار بهره بردار است كاه از آن  4/3تعداد بهره برداريهاي كشاورزي اين شهر حدود

درصاد  23درصد و بهره بارداري بادون زماين  13سهم نسبي بهره برداري با زمين 

 است. 

  درصاد داراي  1ن آباي و درصد داراي زمي 22از كل بهره برداريهاي با زمين حدود

زمين ديم هستند. در ميان بهره برداريهاي با زمين، سهم نسبي بهره برداريهاي زراعي 

 درصد است.  14درصد و بهره برداريهاي باغ و قلمستان  41

  درصاد از  52بهره برداري است كه  123تعداد بهره برداريهاي دامي اين شهر حدود

درصد نيز بهره برداريهااي دامهااي بازرا  41 آن بهره برداريهاي دامهاي كوچك و

راس و در  33مااي باشااد. متوسااط تعااداد دام در دامااداريهاي داراي دام كوچااك 

 راس است. 3دامداريهاي داراي دام بزرا )گاو  

  بهره برداري است كه هر  133تعداد بهره برداريهاي زنبورعسل در اين شهر بيش از

درصاد  كنادوهاي  133تند. بخش غالاي )كندو هس 133يك به طور متوسط داراي 

 اين بهره برداران، كندوي جديد است. 

 

 

 


