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 بسمه تعالي

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

 است:

 جلد اول : تحليل وضعيت و ساختار 

 ( جمع بندي و نتيجه5فصل پنجم :)گي ي از مطالعات 

 

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

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

  فصل اول: تحليل وضعيت استا 

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

 : زمين شناسي2پيوست   

 ي منابع اراضي: ارزياب3پيوست   

 : پوش  گياهي4پيوست   

 : منابع آب سطحي و زي زميني5پيوست   

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

 قسمت دوم: تحليل نظام شه ي استا   

 قسمت سوم: تحليل نظام روستانشيني و عشاي ي استا   

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

 بخ  سوم: تحليل اقتصادي  -

 قسمت اول: تحليل ويژگي هاي اقتصادي جمعيت  

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

 : ساختار كشاورزي 2پيوست          

  : خدمات3پيوست          
 هاي زي بنايي  قسمت سوم : تحليل ويژگي     

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

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

 گذشته 

 فصل دوم : تحليل ساختار فضايي موجود 

 توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتااا ها: فصل سوم 

  امنيتي در آماي  استا  –فصل چهارم : مالحظات دفاعي 

 

 فصل پنجم : جمع بندي و نتيجه گي ي از مطالعات  

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

 

 حليل وضعيت و ساختار استا ت

وضعيت منابع طبيعي و 

 محيط زيست

وضعيت اجتماعي و 

 ف هناي

 وضعيت اقتصادي 

 –مالحظات دفاعي 

 امنيتي در آماي  استا 

تحليل ساختار فضايي 

 موجود استا 

توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي 

 هابين سكونتااا

 جمع بندي و نتيجه گي ي

تحليل نقاط قوت و ضعف ، ف صت ها و 

 (SWOT)تهديدات  

ب رسي اسناد باالدستي و ب نامه هاي 

 آماي  ملي

 آماي  استا سند 

 ب نامه ريزي و سياست گذاري

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

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 1    : جمع بندي و نتيجه گيري از مطالعات آمايش استان اردبيل1

 هاي استانها و محدوديتبي توانايي: تبيين سازمان فضايي موجود و ارزيا1-1 

 1 ها و مامورت هاي تعيين شده براي استانبراي پاسخگويي به رسالت  

 1     : تبيين سازمان فضايي موجود1-1-1  

 2  : ساختار و ويژگي هاي محيط طبيعي استان1-1-1-1   

 11  : ساختار سكونت و الگوي استقرار جمعيت 2-1-1-1   

 22     گاههاط و گره: نقا3-1-1-1   

 22     : شبكه ها و شريان ها 4-1-1-1   

 22      : سطوح 2-1-1-1   

 21    : فعاليت هاي اقتصادي 1-1-1-1   

 13    : بررسي و تحليل پيوند7-1-1-1   

 71    : كاركردها و عملكردها 8-1-1-1   

 73  : جمع بندي، تحليل و تبيين سازمان فضايي2-1-1-1   

 29    (SWOT)ها و تهديدها: نقاط قوت، ضعف، فرصت2-1-1  

 192   توان پاسخگويي به رسالت ها وماموريت ها: 3-1-1  

 194    هاي موجود در نظام فضايي: تعيين عدم تعادل2-1 

 194     : عدم تعادل هاي اقتصادي1-2-1  

 192   هاي بخش اشتغال : عدم تعادل1-1-2-1   

 191   هاي بخش كشاورزيتعادل : عدم2-1-2-1   

 197   هاي بخش صنايع و معادن: عدم تعادل3-1-2-1   

 198   هاي بخش خدمات : عدم تعادل4-1-2-1   

 119    هاي اجتماعي ـ فرهنگي: عدم تعادل2-2-1  

 111     : عدم تعادل هاي محيط زيستي3-2-1  
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 صفحه                                                                   عنوان                                        

 

 122    هاي شهري ـ روستايي: عدم تعادل4-2-1  

 123    : عدم تعادل در نقاط شهري 1-4-2-1   

 139    : عدم تعادل در نقاط روستايي2-4-2-1   

  131 ستان: روند رشد )نرخ رشد( نامتعادل جمعيت در ا3-4-2-1   

 132  : عدم تعادل هاي ناشي از مهاجرت جمعيت4-4-2-1   

 : ارزيابي )بازنگري (، اهداف كلي وجهت گيري هاي توسعه و ارايه پيشنهاد3-1 

 132        به مراجع ذيربط  
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 جداول  فهرست

 صفحه                                       عنوان                                                                    

 

 14      (: كاربري اراضي در استان اردبيل1-1جدول)

 11  (: نحوه توزيع و پراكنش سكونتگاه هاي شهري و روستايي استان اردبيل1-2جدول)

 (: تعداد جمعيت ساكن در شهرستانهاي استان اردبيل به تفكيك نقاط شهري1-3جدول)

 48     1382ي دوره آماري و روستايي ط  

 42  1382(:  تعداد جمعيت شهرهاي استان اردبيل طي مقطع آماري 1-4جدول)

 هاي روستايي استان اردبيل به تفكيك شهرستان(: سلسله مراتب سكونتگاه1-2جدول)

 29       1382در مقطع آماري  

 121   ردبيل(: اندازه واقعي و تئوري مرتبه ـ اندازه شهرهاي استان ا1-1جدول)

 (: روند تحوالت ساكن در استان اردبيل به تفكيك نقاط شهري و روستايي1-7جدول)

 132    1382و  1372، 1312هاي اماري طي دوره  
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 فهرست نقشه

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 4        (: طبقات ارتفاعي1-1نقشه )

 2        (: ارزيابي منابع اراضي1-2نقشه)

 11        (: منابع آب سطحي1-3نقشه)

 13        (: منابع آب زيرزميني1-4نقشه)

  12        (: كاربري اراضي1-2نقشه)

 18         (: منابع اراضي1-1نقشه)

 29      سب ارتفاع(: پراكنش آباديها برح1-7نقشه)

 28  (: فاصله زماني شهرها و روستاهاي مكان مركزي استان اردبيل ازيكديگر1-8نقشه)

 31    (: سازمان فضايي استان اردبيل شهرستان اردبيل1-2نقشه)

 33    (: سازمان فضايي استان اردبيل شهرستان بيله سوار1-19نقشه)

 32    ستان پارس آباد(: سازمان فضايي استان اردبيل شهر1-11نقشه)

 37    (: سازمان فضايي استان اردبيل شهرستان خلخال1-12نقشه)

 32     (: سازمان فضايي استان اردبيل شهرستان كوثر1-13نقشه)

 41    (: سازمان فضايي استان اردبيل شهرستان گرمي1-14نقشه)

 43    شهر(: سازمان فضايي استان اردبيل شهرستان مشگين1-12نقشه)

 42     (: سازمان فضايي استان اردبيل شهرستان نمين1-11نقشه)

 47     (: سازمان فضايي استان اردبيل شهرستان نير1-17نقشه)

 22        (: زراعت آبي1-18نقشه)

 21        (: زراعت ديم1-12نقشه)

 72      (: سازمان فضايي استان اردبيل1-29نقشه)

 82     ديها در هر ناحيه(: سطح بندي جمعيتي آبا1-21نقشه)

 121      (: عدم تعادل هاي زيست محيطي1-22نقشه)



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

 ه 

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 133       هاي شهري(: عدم تعادل1-23نقشه)

 ي ـ روستايي براساس توزيع جمعيت در نقاط شهريهرهاي ش(: عدم تعادل1-24نقشه)

 134      و روستايي به تفكيك شهرستان  
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 فهرست نمودار

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 S.W.O.T      24(: تحليل راهبردي براساس 1-1نمودار)

 SWOT     24(: ابعاد چهارگانه تجزيه وتحليل 1-2نمودار)

 122   (: منحني لورنز توزيع جمعيت و سكونتگا هاي در استان اردبيل1-3نمودار)

 هاي مختلف(: مقايسه لگاريتم رتبه ـ اندازه شهرهاي استان اردبيل در دوره1-4نمودار)

 122     1382و  1372و  1312سرشماري   
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 آمايش استان اردبيل: جمع بندي و نتيجه گيري از مطالعات 1

 

 

 

 

 

ها و محدوديت هاي استان برراي : تبيين سازمان فضايي موجود و ارزيابي توانايي1-1

 هاي تعيين شده براي استانها و ماموريتپاسخگويي به رسالت

 

 : تبيين سازمان فضايي موجود 1-1-1

 

ها يا سطوح اسـت كـه ها و لكه، شبكهو گره ها يل شامل نقاطسازمان فضايي استان اردب

وعه با نظم و ترتيـب نظـام مدر قالب يك مجموعه در فضا و در راستاي عملكردهاي عمومي مج

 اي توزيع شده و دائماً در حال تحرك و دگرگوني هستند.يافته

، اجتمـاعي ، تحت تاثير عوامل دروني و بيروني شامل عوامل محيط طبيعـي  اين سازمان

اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و ... طي روندهاي زماني مختلف شكل گرفته و دچار تغيير و تحويل 

 ان را به وجود آورده است.استشده و سازمان فضايي حال حاضر 

گيري عوامـل مـوثر در شـكل الزم است ابتداجهت تبيين سازمان فضايي استان اردبيل 

. از اين رو  ابتدا عوامل محـيط طبيعـي و نقـش سي قرار گيردتشريح و مورد برر سازمان فضايي

انسـاني و ... مـورد بررسـي قـرار هاي فعاليتها ، اين عوامل به عنوان بستر استقرار نقاط ، شبكه

گيري ساختار سكونت و جمعيت پذيري سـكونتگاهها بـر بسـتر محـيط گرفته است. سپس شكل

هاي پيوند دهنده يك از نقاط ، گره گاهها و شبكه طبيعي بررسي شده است. در نهايت ويژگي هر

انسان به صورت فعاليت هاي اقتصادي براي ادامـه زيسـت و معيشـت رهـور اين نقاط و كنش 

 گيري اين سازمان موثر بوده مورد بررسي قرار گرفته است.در شكليافته و 
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 : ساختار و ويژگي هاي محيط طبيعي استان 1-1-1-1

انسـان ، داراي سـاختار سيسـتمي اسـت. ايـن هاي فعاليتوان بستر محيط طبيعي به عن

سيتسم داراي اجزاء و عناصري است كه با ويژگي هاي كمي و كيفـي خـود سـاختار سيسـتم يـا 

دهد. هر كدام از اين اجزاء ايفاگر نقش معيني هستند كه در مجمـوع ساخت محيطي را شكل مي

آورند . از طرفي، كل اين ساختار بـه به وجود ميـ اين نقش ها ـ عملكردهاي زيست محيطي را 

صورت منسجم با ويژگي هاي خود طي روندهاي مكاني ـ زماني متفاوت به شكل گيـري اشـكال 

 مختلفي از زيست و سكونت منجر شده است.

با توجه به ديدگاه فوق خالصه اي از ساختار محيط طبيعـي اسـتان اردبيـل ارايـه شـده 

 محيطي مورد بررسي در اين بخش عبارتند از : است. عمده ترين عوامل 

 ارتفاع و منابع اراضي  -

 اقليم  -

 منابع آب  -

 كابري اراضي  -

 
 : ارتفاع و منابع اراضي 1-1-1-1-1

استان اردبيل از نظر ويژگي هاي ارتفاعي و توپوگرافيك در بخش مرتفع كشور واقع شده 

درصـد داراي ارتفـاع  3/28سـتان و داراي چهره اي كوهستاني است. از مجموع مساحت ايـن ا

درصـد نيـز داراي  7/23متـر و  1499- 1899درصد داراي ارتفـاع  2/24متر،  1499-1999

 7/71متر است. در مجموع  3499درصد داراي ارتفاع بيش از  7/9متر و  1899-3499ارتفاع 

 متر توزيع شده است. 1999درصد از وسعت استان در ارتفاع بيش از 

ژگي هاي ارتفاعي و منابع اراضي سه تيپ غالب اراضي در استان به شـرح با توجه به وي

 زير شناسايي شده است.

 

درصد از وسعت استان اردبيل كوهستاني است. توزيع مناطق كوهستاني استان بـه  4/11)الف(: 

 شرح زيراست: 

 جنوبي استان در شهرستان خلخالانتهاي قسمت جنوب : جنوب دشت اردبيل تا  -

 ي : كوه سبالن و ارتفاعات حاشيه آن قسمت غرب -

 قسمت شرقي : مرز استان اردبيل با استان گيالن )شهرستان نمين( -

 قسمت شمال دشت اردبيل : حد فاصل شهر اردبيل تا اراضي دشت مغان -
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 درصد از وسعت استان به اراضي دشتي اختصاص دارد. 7/19) ب (: 

 له سوار دشت مغان : محدوده شهرستانهاي پارس آباد و بي -

 دشت اردبيل : محدوده شهرستان اردبيل  -

 دشت مشگين شهر : محدوده شهر مشگين شهر و اراضي پيرامون آن  -

 

درصد از مساحت استان را تراس هاي فوقاني تشكيل داده كه در مجاورت كوه ها  4/24) پ (: 

 ها واقع شده اند.و تپه
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 : ويژگي هاي اقليمي 2-1-1-1-1

صر آب و هوايي )اقليمي ( در تغييرات كمي و كيفي خود اوضاع محيطـي را عوامل و عنا

تحت تاثير قرار داده و بر سكونت گزيني جمعيت، شكل سكونتگاهها و از همه مهم تـر وضـعيت 

ين پارامترهاي آب و هوايي موثر در سازمان فضايي استان رتفعاليت استان تاثير گذار است. عمده

 اردبيل عبارتندا ز : 

 

 : درجه ح ارت )دما()الف(

بهمـن و دي بـه  دما در استان اردبيل نشان مي دهد ينتايج حاصل از بررسي پارامترها 

 درجه  سلسيوس سردترين ماههاي سال هستند. -7/2و   -8/2ترتيب با ميانگين 

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

درجه سلسيوس در سال دارند. جنـوب اسـتان و ارتفاعـات شهرسـتان  8دماي باالتر از گرمي( 

 درجه سلسيوس مي باشند. 3تا  9خلخال داراي حداقل دماي ساليانه 

آن نـواحي  كه در شودرا شامل مي سردترين مناطق استان نواحي منتهي به كوه سبالن  

مـي رود. درشهرسـتان اردبيـل و نـواحي  درجه سلسيوس نيز فراتـر -4حداقل دماي ساليانه از 

 درجه سلسيوس در سال مي رسد. 2/2حدود به مركزي استان حداقل دما 

سال  يدرجه سلسيوس گرمترين ماهها28و  4/28مرداد و تير ماه به ترتيب با ميانگين  

 هستند.

ميانگين حداكثر دماي ساليانه شهرستانهاي شمالي اسـتان )پـارس آبـاد و بيلـه سـوار و  

 درجه سلسيوس در سال را دارند. 29الي  18هايي از غرب شهرستان گرمي( دماي بين بخش

 17جنوب غرب استان و نواحي پست شهرستان خلخال، داراي حداكثر دماي ساليانه  در 

 درجه سلسيوس مي باشد. 18تا 

 درجه سلسيوس و در شهرستان  7در نواحي منتهي به كوه سبالن حداكثر دماي ساليانه  

 رسد.درجه سلسيوس در سال مي 12اردبيل و نواحي مركزي استان حداكثر دما به حدود 

آباد و بيله سوار و هاي شمالي استان) پارسشهرستان ،در مجموع گرمترين مناطق استان 

درجه  12الي  13هستند كه  در اين مناطق دماي هوا بين  بخش هايي از غرب شهرستان گرمي(

 .ير استمتغسلسيوس در سال 

 11تا  19در جنوب غرب استان و نواحي پست شهرستان خلخال، متوسط دماي ساليانه  

درجه سلسيوس مي باشد در حالي كه در شرق و ارتفاعات شهرستان خلخال دماي سـاليانه هـوا 

درجه سلسيوس مي باشد. سردترين مناطق استان در نواحي منتهي به كوه سبالن بـا  8تا  1بين 

 درجه سلسيوس و گاهي پايين تراز آن مي باشد.  1ساليانه متوسط دماي 
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درجه سلسـيوس در  2/8در شهرستان اردبيل و نواحي مركزي استان اين دما به حدود  

 رسد.سال مي

در شرق استان كه منتهي به استان گيالن مي شود با كاهش ارتفاع و نزديكـي بـه دريـا  

 دماي هوا روند افزايشي مي يابد.

بسيار مهمي در شكل دهي فعاليتهـا و سـكونت  نقش اردبيل برودت هوا عامل در استان 

دارد. به همين دليل براساس ميزان طول دوره يخبندان كه تعداد روزهاي آن در سـال در نقـاط 

ايـن  كـدام از مختلف استان متفاوت است مي توان استان را به نواحي مختلف تقسيم نمـود هـر

 فعاليت و سهولت و صعوبت آن در استان است.نواحي نشانگر امكان زيست و 

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

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

 روز درسال مي باشد. 219دود سلسيوس و گاهي پايين تر از آن و تعداد روزهاي يخبندان در ح

روز در سـال مـي رسـد. 139در شهرستان اردبيل و نواحي مركزي استان يخبنـدان تـا  

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

روز  129 ارتفاعات شهرستان خلخال و همچنين غرب شهرسـتان كـوثر تـادارند. جنوب استان، 

درسال يخبندان دارند. يخبندان در مناطق مركزي و جنوبي استان از اواخـر مهرمـاه آغـاز و تـا 

 اوايل فروردين سال بعد تداوم مي يابد.
 

 : بارش ) ب(

ترين عناصر اقليمي بوده و به عنوان يكـي از عناصـر بارش يكي از تغييرپذيرترين و مهم 

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

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

 آب و هوايي اشاره نمود.

 است. زير استان اردبيل ، تحت تاثير توده آب و هوايي

 استان عموماً بارش برف است. هاي ناشي از فعاليت آن درريزش  تودا هواي سيب ي :

هاي با ورود اين توده هوا به استان رطوبت هوا افزايش يافته و بارندگي  :تودا هواي مديت انه اي

 نسبتاً منظمي را ايجاد مي كند.

با ورود اين توده هوا به استان اردبيل ريزش هاي جـوي  ج يا  اطلس شمالي يا اسكانديناوي :

 ف راهر مي گردد.منجمد در قالب ريزش بر

هاي اقليمـي اسـتان هاي ناشي از توده هاي هوايي فوق در بررسـيبررسي ميانگين بارش 

 414ميلي متر ، حداكثر بارش ساالنه  311دهد ميانگين بارش ساالنه در استان اردبيل نشان مي
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ان( بوده است. ميليمتر) ايستگاه مشير 291و حداقل بارش ساالنه  ايستگاه كلور، خلخال(متر)ميلي

درصد به ترتيب بيشترين و كمتـرين ميـزان  7/3درصد و مرداد ماه با  1/12ارديبهشت ماه با 

درصـد بـه  2/13درصد و تابسـتان بـا  2/39بارش را در سال دارند. همچنين فصل زمستان با 

 ترتيب فصول پربارش و كم بارش سال هستند.

استان اردبيل به سه ناحيه بارشـي  اليانه،براساس نتايج حاصل از ترسيم نقشه همباران س 

 عمده تقسيم شده است.

 

  نواحي شمالي استان ) شامل شهرستان هاي پارس آباد و بيلـه سـوار و بخـش هـايي از

ميلي  289گرمي( داراي كمترين بارندگي ساليانه هستند در اين نواحي ميانگين بارش از 

 متر در سال كمتر است.

 ان نيز به دو منطقه تقسيم مي شوند:پرباران ترين مناطق است 

ميلـي  299منطقه پربارش در نواحي منتهي به كوه سبالن ، كه داراي بـارش بـيش از  -

 متر در سال است.

منطقه پر بارش در ارتفاعات شهرستان خلخال و نواحي منتهـي بـه تـالش، كـه داراي  -

 ميلي متر درسال است. 449بارش حدود

  متر نوسان دارد.ميلي 349تا  289نه بين در مركز استان بارندگي ساليا 
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 : منابع آب 3-1-1-1-1

توپوگرافي، ميزان نزوالت جوي،  ثر از عواملي چون ساخت زمين،أويژگيهاي منابع آب مت 

زمان بارش، نوع بارش و پوشش گياهي است. اسـتقرار مراكـز سـكونتگاهي و جمعيتـي و نحـوه 

نيز تحت تاثير وجود ميزان منابع آب قرار دارد. منابع  كشاورزيهاي فعاليتپراكنش آنها و نوع 

 شوند.شامل منابع آب سطحي و زيرزميني ميآب مورد استفاده در 

 

 منابع آب سطحي : )الف(

محدوده دو حوزه آبخيز رودخانه  در استان اردبيل در تقسيمات حوزه هاي آبخيز كشور، 

 ارس و سفيدرود قرار گرفته است.

داراي  و 1ميلـي متراسـت 311حجم بـارش در محـدوده اسـتان اردبيـل  نظر به اينكه 

پتانسيل آبي بااليي است و نيز با توجه به كوهسـتاني بـودن محـدوده مطالعـاتي قسـمت عمـده 

 هاي سطحي در سطح زمين جاري مي شود.ها و رودخانههاي ساالنه، به صورت آبراههبارش

ميليون مترمكعب بـرآورد شـده  72/1911حجم بارش دريافتي در سطح استان بالغ بر  

ارس چـاي، قـره سـو، باليخلوچـاي،  عمده ترين جريانات رودخانه اي اسـتان عبارتنـد از: است.

 چاي، قزل اوزن چاي، بلغارچاي و اهرچايقوري

 

 رودخانه ارس 

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

 دشت مغان جريان دارد.بخش 

 

 رودخانه ق ا سو 

اين رودخانه از سرشاخه هاي مهم ارس است. ايـن رودخانـه پـس از مشـروب نمـودن  

شـمالي بـا عبـور از  –اراضي شهرستان اردبيل وارد منطقه مشگين شهر شده و با جرياني جنوبي 

 منطقه اصالندوز به رودخانه ارس مي پيوندد.

 

 خلو چاييرودخانه بال 

رودخانه از شاخه هاي مهم رودخانه قـره سـو مـي باشـد كـه در جنـوب بـاختري  اين 

 .اندهشهرستان اردبيل جريان دارد. شهرهاي اردبيل و نير درحوزه آبريز اين رودخانه واقع شد

                                                 
 ميلي متر است. 247شور ميانگين بارش ساالنه در كل ك 1
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  رودخانه قوري چاي 

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

س از عبور از  روستاهاي جـن قشـالقي، مهماندوسـت عليـا و سـفلي و كمـي آبـاد را رودخانه پ

روسـتاي نوجـه ده در مشروب نموده و وارد شهر اردبيل مي گردد و از غرب آن عبور نمـوده و 

 گردد.وارد قره سو مي

 

  رودخانه قزل اوز  چاي 

سيعي از اسـتانهاي اين رودخانه يكي از دو شاخه مهم سفيد رود بوده كه آبهاي مناطق و

كردستان ، همدان، اردبيل ، آذربايجان شرقي، قزوين و زنجان را جمـع آوري و در سـد منجيـل 

 وارد سفيد رود مي نمايد.

 

  رودخانه بلغارچاي 

داغ سرچشمه گرفتـه هاي مرزي قرچهاين رودخانه در شرق گرمي جريان دارد و از كوه

 شود.و در حوالي روستاي علي آباد وارد مرز مي 
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 منابع آب زي زميني  ) ب (:

هـاي عميـق ، نيمـه عميـق ، عمده ترين منابع آب زيرزميني استان اردبيـل شـامل چاه

ها و قنوات است. براساس اطالعات ارايه شده در گزارش منـابع آب در محـدوده اسـتان چشمه

ميليـون  12/313منبع آب زيرزميني بـا مجمـوع تخليـه سـاليانه اي معـادل بـا  1278اردبيل 

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

 شده است.

 

 هاي نيمه عميقچاا 

 12/84حلقه چاه نيمه عميق با مجموع تخليـه سـاليانه  3389در محدوده استان اردبيل 

، بيشـترين منـابع آب  ميليون مترمكعب وجود دارند. چاه هـاي نيمـه عميـق بـه لحـاا تعـداد

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

 شهر پراكنش دارند.

 

  چاا هاي عميق 

هاي عميـق در حلقه چاه عميق با مجموع تخليه ساليانه بيشترين تراكم چاه 1339تعداد 

 محدوده دشت اردبيل مشاهده مي شوند.

 

  ها چشمه 

ميليـون مترمكعـب  92/44دهنه چشمه با تخليه ساليانه  1321در سطح استان اردبيل 

وجــود دارد. بيشــترين تــراكم چشــمه هــا در اســتان در بخــش جنــوبي اســت و در محــدوده 

 هاي گيوي و خلخال مشاهده مي شود.شهرستان

 

  قنوات 

ليـون مترمكعـب مي 91/11رشته قنات با مجموع تخليه  121در محدوده استان اردبيل 

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

 و  گرمي مشاهده مي شود.
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 : كاربري اراضي 4-1-1-1-1

بررسي كـاربري اراضـي در مطالعـات آمـايش سـرزمين تـا حـد زيـادي در شـناخت 

 هاي استان موثر است.پتانسيل

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

درصـد بـه مراتـع تعلـق دارد. از  48كيلومتر مربع مساحت اسـتان اردبيـل  17817از مجموع 

درصـد مربـوط بـه  1/1و  2درصد مربوط به مراتع درجه  2/41مجموع مساحت مراتع استان 

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

 3/3درصـد، اراضـي جنگلـي  2/12انـد. اراضـي آبـي مساحت استان در جايگاه دوم قرار گرفته

درصد نيز به ساير كاربريها اختصاص دارد كه شـرح مربطـو بـه هريـك در جـدول  4درصد ، 

 ( ارايه شده است.1-1شماره )

 
 اردبيل(: كاربري اراضي در استان 1-1جدول)

 درصد مساحت )هكتار( نوع كاربري

 2/12 1/221142 اراضي آبي 

 2/32 4/263174 اراضي ديم 

 1/1 9/13261 باغ 

 7/1 1/11114 باغ و اراضي آبي 

 2/1 4/1314 باغ و اراضي ديم 

 1/7 7/119123 مرتع درجه يك 

 9/41 1/642621 مرتع درجه دو

 1 7/166 مرتع درجه سه

 3/3 6/21622 جنگل

 1/1 1/14162 بيشه زار

 4/1 9/164 بستر رودخانه 

 12/1 7/1173 درياچه 

 12/1 1/1123 اراضي باير

 2/1 9/3474 برونزد سنگي

 1/1 2/11299 مناطق مسكوني

 1 2/1699 كشت و صنعت

 16/1 6/1229 فرودگاه

 111 6/1611176 جمع
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 ت : ساختار سكونت و الگوي استقرار جمعي2-1-1-1

گيري و اسـتقرار سـكونتگاههاي عوامل محيط طبيعي از جمله موقعيت طبيعي در شـكل

گيري ، اسـتقرار و توزيـع سـكونتگاههاي پذيري آنها تاثير مستقيم دارند. شـكلانساني و جمعيت

سـكونتگاه  1323انساني در استان اردبيل نيز از اين قاعده مستثني نبوده است. در استان اردبيل 

سـكونتگاه روسـتايي وجـود دارد. ايـن  1372سـكونتگاه شـهري و  21وستايي شامل شهري و ر

اي به  هاي جادهگاههاي سازمان فضايي هستند كه با شبكه شريانسكونتگاه ها همان نقاط يا گره

يكديگر متصل شده اند. مجموعه سكونتگاه هاي استان اردبيل با توجه به نحـوه استقرارشـان در 

شهرستان است.  2دي را به نام شهرستان شكل داده اند. استان اردبيل شامل فضا سطوحي قراردا

نحوه توزيع و پراكنش سكونتگاه هاي شهري و روستايي استان اردبيل در سطح شهرسـتانهاي آن 

 ( است.1-2به شرح جدول )
 (:  نحوه توزيع و پراكنش سكونتگاههاي شهري و روستايي استان اردبيل 1-2جدول) 

 سكونتگاههاي شهري سكونتگاههاي روستايي مع تعداد سكونتگاهج شهرستان

 3 121 171 اردبيل 

 2 111 113 بيله سوار

 2 124 127 پارس آباد

 3 126 131 خلخال

 1 97 96 كوثر

 2 249 221 گرمي

 3 239 242 مشگين شهر

 3 17 19 نمين

 2 12 14 نير

 21 1362 1393 جمع
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 استقرار براساس ويژگي هاي توپوگرافيك : تبيين الگوي 1-2-1-1-1

تطبيق موقعيـت اسـتقرار سـكونتگاههاي شـهري و روسـتايي اسـتان بـا وضـع پسـتي و 

سكونتگاه شهري و روستايي مسـتقر در اسـتان  1323دهد از مجموع هاي استان نشان ميبلندي

يـت درصـد داراي موقع 7/21درصـد داراي موقعيـت كوهسـتاني  3/22، حدود 1382در سال 

 درصد داراي موقعيت دشتي هستند. 18اي و كوهپايه اي يا دامنه

 بررسي نحوه توزيع جمعيت براساس وضع پستي و بلندي )موقعيت توپـوگرافي ( نشـان

درصد در مناطق دشتي ،  7/12نفر جمعيت ساكن استان اردبيل  1132482مي دهد از مجموع 

 مناطق كوهستاني ساكن بوده اند. درصد در 4/14درصد در مناطق كوهپايه اي و  2/12

بررسي هاي انجام شده بر روي نحوه توزيع جمعيت به تفكيك نقاط شـهري و روسـتايي 

براساس عوامل توپوگرافيك در سطح استان نشان مي دهد از مجموع جمعيت روستايي استان در 

در  درصـد 28درصد در مناطق دشـتي ،  2/32نفر بوده است  423822كه معادل  1382سال 

 درصد در مناطق كوهستاني ساكن بوده اند. 8/32مناطق كوهپايه اي و 

درصـد در  18درصد در نقاط دشتي و  82نفر جمعيت شهري نيز  712227از مجموع 

 اي ساكن بوده اند.نقاط كوهستاني و كوهپايه

در اسـتان   درصدي سكونتگاههاي شهري و روستايي 18براين اساس با توجه به توزيع 

غم نسبت كم سكونتگاهها در ايـن منـاطق حجـم زيـادي از جمعيـت اسـتان علير ،دشتي مناطق

 درصد وسعت استان ( استقرار يافته اند. 7/19درصد جمعيت ( در سطح محدود و كمي ) 7/12)
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 : تبيين الگوي استقرار براساس عامل ارتفاع2-2-1-1-1

عامل ارتفـاع ارتبـاطي مسـتقيم  استقرار جمعيت و سكونتگاههاي انساني در هر منطقه با

 گزيني جوامع انساني ايفا مي نمايد.داشته و نقش مهمي را در مكان

توزيع و پراكنش جمعيت و سكونتگاههاي روستايي در استان اردبيـل نيـز بـه شـدت از 

سكونتگاه شهري و روسـتايي مسـتقر در ايـن  1323عامل ارتفاع تاثير پذيرفته است. از مجموع 

 22متـر،  299-1999درصد در ارتفـاع  1/14متر  299درصد در ارتفاع كمتر از  8/23استان 

درصـد  2/19متـر،  1299-1729درصد در ارتفاع  4/17متر ،  1999-1299درصد در ارتفاع 

 متر استقرار يافته اند. 2999درصد نيز در ارتفاع بيش از  4/ 3متر و  1729-2999در ارتفاع 

نفـر  1132482از مجمـوع  تفاعي نيز نشان مي دهـدتوزيع جمعيت براساس طبقات ار

 درصـد در ارتفـاع 4/ 1متـر ،  299درصـد در ارتفـاع كمتـر از  8/12جمعيت سـاكن اسـتان 

-1729درصد در ارتفـاع  7/14متر ،  1999-1299درصد در ارتفاع  4/23متر ، 1999-299 

 2999اع  بـيش از درصـد در ارتفـ 7/3متر و  1729-1999درصد در ارتفاع  2/8متر،  1299

 متر سكونت دارند. 

متـر بيشـترين نسـبت اسـتقرار سـكونتگاه و  1999-1299براين اساس طيف ارتفـاعي 

 جمعيت ساكن در آنها را به خود اختصاص داده است.
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 كاربري اراضي : تبيين الگوي استقرار براساس 3-2-1-1-1

باشـد. اگرچـه ي مكـان ميكاربري اراضي حاصل و تركيب فعاليت انسان و قابليـت هـا

جمعيت است، اما خود بـه نحـوي دليـل بـر وجـود هاي فعاليتكاربري اراضي در واقع ماحصل 

 ها و امكان استفاده از قابليت هاي محيط طبيعي مي باشد.قابليت

توزيع سكونتگاههاي شهري و روستايي در استان اردبيل، نـوع كاربريهـا داراي ارتبـاطي 

نه كه در نقاطي كه اراضي به اراضي كشاورزي آبي اختصاص يافتـه انـد، مستقيم است. بدين گو

تر هسـتند عمالً تعداد سكونتگاهها زياد و متراكم بوده و بالعكس در مناطقي كه مراتـع گسـترده

 سكونتگاهها كوچكتر و كم جمعيت تر هستند و تراكم آنها نيز بسيار اندك است.

ع و پراكنش سكونتگاههاي شهري و روسـتايي بررسي هاي انجام شده بر روي نحوه توزي

در استان اردبيل با توجه به نحوه استفاده از اراضي)كاربري اراضـي( نشـان مـي دهـد از مجمـع 

درصد در اراضي ديم  1/41ي ، بدرصد در اراضي آ 2/22سكونتگاه مستقر در اين استان  1323

 جنگلي استقرار يافته اند. ـدرصد در اراضي مرتعي  2/31و 

نفـر  1132482بررسي نحوه توزيع و پراكنش جمعيت نيز نشان مـي دهـد از مجمـوع 

درصـد در  1/2درصد در اراضي ديم و  4/42درصد در اراضي آبي ،  42جمعيت استان اردبيل 

 اراضي مرتعي ـ جنگلي استقرار يافته و ساكن بوده اند.

درصد از وسعت  1/13براين اساس با توجه به وسعت بسيار محدود اراضي آبي كه تنها 

 جمعيت و سكونت در سطح محدوده مشاهده مي شود. ياستان را شامل مي شوند تراكم باال
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 : نقاط و گره گاهها 3-1-1-1

مهم ترين و عمده ترين نقـاط و گـره گاههـا در سـازمان فضـايي اسـتان اردبيـل نقـاط 

ر سـطح اسـتان اردبيـل سكونتگاهي شامل شهرها و روستاها هستند. همانگونه كـه اشـاره شـد د

بـوده و نقطـه شـهر  21سكونتگاه دايمي و داراي جمعيت ساكن وجود دارد. از اين تعداد  1323

 نقطه ديگر روستا هستند. ويژگي  اين نقاط به شرح زير است. 1372

 
 : شهرها 1-3-1-1-1

و  1382بر مبناي آخرين نتايج حاصـل از سرشـماري عمـومي نفـوس و مسـكن سـال 

نقطـه  21در اسـتان اردبيـل  1381ين تقسيمات اداري ـ سياسي كشـور در سـال همچنين آخر

شـهر ، خلخـال ، بيلـه دارد. اين نقاط شامل شهرهاي اردبيل، پارس آبـاد ، مشگين شهري وجود

سوار، گرمي، نمين، گيوي ، جعفرآباد ، عنبران ، نير ، آبي بيگلو ، هشتجين ، سـرعين ، اصـالندوز، 

رضي، تازه كند آنگوت و كوراييم هستند. به جـز شـهر اردبيـل كـه تـا سـال  الهرود، كلور، هيو،

بزرگترين مركز شهري شرق آذربايجان به شمار مـي آمـده اسـت هـين كـانون شـهري  1342

هزار نفر در محدوده مطالعاتي وجود نداشته است. پس از اردبيل  19ديگري با جمعيتي بيش از 

رهايي با قدمت نسبتاً طوالني تر بـوده و هـر يـك در شهر ، خلخال و گرمي شهشهرهاي مشگين

محل استقرار خود به ترتيب در غرب ، جنوب و شمال شرق اسـتان داراي نقـش و كاركردهـاي 

 تعيين كننده بوده اند.

دهه اخير متـاثر از توسـعه  4شهر پارس آباد از كانون هاي شهري نوپايي است كه طي 

محدوده دشت مغان شكل گرفته و با رشد خيلي سريع  فعاليت هاي كشاورزي به شيوه مدرن در

نمايد. در حال حاضر پس از اردبيل به عنوان دومين كانون شهري در شمال استان ايفاي نقش مي

ساير شهرهاي استان نيز نقاط روستايي بوده اند كه طي دو دهه اخير با هويت روستايي به عنوان 

 نقاط شهري تغيير نقش داده اند.

معـادل  1382ي استان اردبيل در آخرين سرشماري عمومي جمعيت در سال نقاط شهر

درصد از كل جمعيت ساكن در استان اردبيل  4/28نفر جمعيت داشته اند. اين تعداد  712227

 را شامل شده اند.

بررسي نحوه توزيع و پخشايش جمعيت شهري در سطح شهرهاي استان نشان مي دهـد 

جمعيت شهري استان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و بـه درصد از كل  4/28شهر اردبيل 

عنوان شهر نخست در سلسله مراتب شهري استان ايفاي نقش مـي نمايـد. همچنـين ايـن شـهر 

سـوم درصد از جمعيت كل استان را در خود جاي داده است. تمركز جمعيت بيش از يك 1/34



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

 23



ر اردبيل نشانگر بزرگ تري درصد از جمعيت شهري استان در شه 29جمعيت استان و بيش از 

 شهر اردبيل است.

درصد از مجموع جمعيت شهري  2/11پس از شهر اردبيل شهر پارس آباد با اختصاص 

شهر ، خلخـال و گرمـي بـه استان به خود دومين شهر استان ايفاي نقش مي نمايد. شهر مشگين

ه هاي سوم تا پنجم درصد از جمعيت شهرنشين استان در رد 4و  1/2،  2/8ترتيب با اختصاص 

هاي درصد در رتبه 4قرار گرفته اند. سايرشهرهاي استان نيز با اختصاص سهم جمعيتي كمتر از 

 ششم تا بيست و يكم قرار دارد.

الزم به ذكر است توزيع و پراكنش جمعيت شهري در استان اردبيل در حالت نرمـال و 

دوم جمعيت شهر نخست آباد ، يكارسطبيعي بايد به گونه اي باشد كه شهر دوم استان، شهر پ

پنجم جمعيـت شـهر را دارا باشد. اما اين در حالي است كه شهر پارس آباد در حال حاضر يـك

 نخستن استان اردبيل را به خود اختصاص داده است.

وضعيت كنوني توزيع جمعيت در نقاط شهري اسـتان نشـانگر وضـعيت عـدم تعـادل و 

 ن است.توازن در توزيع جمعيت در استا

تعـداد آباديهـاي داراي  1382سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال در آخرين مقطع 

درصـد ( در رده كوچـك  2/32آبادي) 232آبادي بوده است. از اين تعداد  1372سكنه استان 

درصد ( در رده متوسط قرار گرفته اند. از مجموع آباديهاي اين  24آبادي ) 741نفر ( و  22-1)

درصـد ( در رده  1/2آبـادي )121نفـر ،  199-422درصد ( در رده  1/42) آبادي 282دوره 

درصد ( قرار داشـته انـد. از  7/1آبادي ) 22نفر جاي داشته اند. در رده بزرگ نيز  222-299

درصـد ( در رده  7/9آبـادي ) 19نفر و  1999-2422درصد ( در رده  1آبادي ) 82اين تعداد 

 ند.نفر و بيشتر قرار گرفته ا 2299

توزيع جمعيت روستايي استان در هريك از رده هاي مورد بررسي نشان مي دهد درا ين 

درصـد ( در آباديهـاي  8/2نفر جمعيـت روسـتايي شـان در اسـتان ) 423822دوره از مجموع 

 2/31نفر ( و  299-222نفر و  199-422درصد در آباديهاي متوسط ) 28نفر( ، 1-22كوچك )

 نفر و بيشتر ( ساكن بوده اند. 2299نفر و  1999-2422)درصد در آباديهاي بزرگ 

سطح بندي سكونتگاهي روستايي استان براساس كاركرد و عملكردهاي مربوط به هريك 

 پنج سطح عملكردي را براي نقاط روستايي نشان مي دهد.

در سطح يك برخوردارترين روستاها )يا به عبارت ديگر روستاهاي با برخورداري بسيار 

 درصد از روستاهاي استان در اين سطح قرار دارند. 7/2قرار مي گيرند.  باال(

درصـد از روسـتاهاي  3/29در سطح دو روستاهاي با برخوردراي نسبتاً باال قرار دارند. 

 استان در سطح دو جاي گرفته اند.
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درصـد از روسـتاهاي سـطح سـه  21در سطح سه روستاهاي برخوردار جاي گرفته اند. 

 قرار دارند.

درصد از  1/22بندي شده اند. دراين سطح در سطح چهار روستاهاي كم برخوردار طبقه

 روستاهاي استان قرار دارند.

شـود در سطح پنج كه روستاهاي با برخورداري ضـعيف و بسـيار ضـعيف را شـامل مي

 درصد از روستاها قرار گرفته اند. 1/22

ن مركـزي در سـطح اسـتان روستا بـه عنـوان مكـا 11انجام شده براساس سطح بندي 

تشخيص داده شد. اين روستاها به عنوان مراكز عمده ارايه خدمات به روستاهاي پيراموني خـود 

كاركردي روستاهاي حوزه نفوذ خود را تنظيم مي نماينـد. ـ ايفاي نقش نموده و روابط عملكردي 

رآبـاد ، قوشـه ، مرادلـو، ن ،قصـابه ، فخلـيكران، نيارق، حور، ثمرين ، اننه روستاهاي دولت آباد، 

يرلو، زهرا، تازه كند قديم، خوجين، و لرد روستاهاي مكـان مركـزي اسـتان اردبيـل آغاج، انجقره

 هستند.
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 : شبكه ها و شريان ها4-1-1-1

خطوط ارتباطي شامل راه، مخابرات ، انرژي و .... به عنوان شريان هاي حياتي شبكه ها يا 

 ها عمل مي كنند.و متصل كننده نقاط و گره گاه 

گاه هاي اصلي و مهم )نقاط شهري و روسـتايي( در در استان اردبيل مجموعه نقاط و گره

درجه اول از طريق خطوط ارتباطي جاده اي به يكديگر متصل شده و سطوحي از سازمان فصايي 

 استان را شكل داده اند.

دبيل در مورد طول راههاي بر پايه آمارهاي اخذ شده از اداره كل راه و ترابري استان ار 

كيلـومتر راه  2/2981كيلومتر راه بين شهري و  1/1489اين استان داراي  1382استان در سال 

 روستايي است كه با شدتي متفاوت در شهرستانهاي استان امتداد يافته است.

بر پايه برآورد انجام شده از طول تعديل شده راههاي شهرستانهاي استان برحسب طول  

كيلومتر جاده اصلي معمولي است كه 1/2183اصلي معمولي، كل طول راههاي استان معادل  جاده

درصـد( جـاده 4/71كيلومتر)4/4922درصد( جاده بين شهري و 1/28كيلومتر )2/1124از آن 

 روستايي است.

، از كل ايـن راههـا نشان مي دهد الگوي توزيع راههاي استان در شهرستانهاي تابعه آن 

ين شـهر و گدرصد( در شهرستان مشـ 1/12كيلومتر)1/1983ل راه اصلي( حدود )برحسب معاد

در شهرستان كوثر قـرار دارد كـه بـه ترتيـب دارنـده بيشـترين و درصد( 8/1كيلومتر )1/387

شهرستان اردبيل با  ،شهرمشگين كمترين طول شبكه راههاي جاده اي هستند. پس از شهرستان 

درصد، شهرسـتان بيلـه 2/11درصد، شهرستان خلخال با  2/12شهرستان گرمي با درصد،2/11

درصـد و  2/7درصـد ، شهرسـتان نمـين بـا  1/8شهرستان پارس آبـاد بـا درصد، 3/8سوار با 

 درصد از راههاي استان در مراتب بعدي قرار دارند. 1/7شهرستان نير با

نـدازه مقايسه طول راههاي)تعديل شده( شهرستانها با مساحت آنهـا نشـان مـي دهـد، ا 

ميزان تراكم راه )طول تعديل شده راهها بر حسـب طـول جـاده اصـلي معمـولي در هـر يكصـد 

كيلومتر است كه دامنـه تغييـرات آن بـين حـداكثر  8/31در كل استان كيلومترمربع مساحت(

كيلومتر در شهرستان خلخال قراردارد. انـدازه  4/23كيلومتر درشهرستان گرمي و حداقل  2/41

كيلـومتر(، شهرسـتان  3/41عالوه بر شهرسـتان گرمـي، در شهرسـتان نمـين ) راه،ميزان تراكم 

كيلومتر(  9/33كيلومتر( و شهرستان نير )  2/33كيلومتر(، شهرستان پارس آباد ) 1/37اردبيل )

 در اندازه متوسط متنارر آن در كل استان بوده و در مقابل، عالوه بر شهرستان خلخال ، بيشتر از

كيلومتر( ، و شهرستان كـوثر 3/28كيلومتر(، شهرستان مشگين شهر )7/21ه سوار )شهرستان بيل

 كيلومتر( كمتر از اندازه آن در كل استان است.2/22)
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تفسير تفاوت اندازه تراكم راه درشهرستانهاي استان گوياي تفاوت شدت نسـبي تمركـز  

هرستانهاي آن نيـز مويـد راههاي استان در آنهاست كه اندازه شاخص توزيع راههاي استان درش

(، 32/1آن است. برآورد مشاور نشان مي دهـد، انـدازه ايـن شـاخص درشهرسـتانهاي گرمـي )

(  بيشتر از واحد بـوده و حـاكي از 94/1( و نير )92/1(، پارس آباد )18/1(، اردبيل)22/1نمين)

 تمركز نسبي بيشتر راههاي استان در آنهاست.

(، 84/9(، شهرستان بيله سوار )73/9رستان خلخال  )در مقابل اندازه اين شاخص در شه 

( كمتر از  واحد بوده و مبين كمتر بودن 24/9( و شهرستان كوثر )82/9شهرستان مشگين شهر )

 شدت نسبي تمركز راه در آنها در قياس با متوسط متنارر آن در كل استان است.

كم و تمركز راههاي استان دهد ترانحوه توزيع و پراكنش شبكه راهها در استان نشان مي

گيري از ايـن شود. به مـوازات فاصـلهعمدتاً در پيرامون مراكز يا گره گاههاي اصلي مشاهده مي

شـود. مراكز از تراكم و كيفيت راهها به ويژه به سمت مراكز و نقاط كوچكتر و دورتر كاسـته مي

استان اردبيل چهار شـبكه  نحوه توزيع و پراكنش شبكه راهها دربررسي هاي انجام شده بر روي 

 اي را در سطح استان شكل داده است.ناحيه

 

 )الف(: شبكه ارتباطي م كز استا  

در اين شبكه شهرهاي اردبيل ، سرعين ، نير، كوراييم، هير ، آبي بيگلو ، نمين و عنبـران 

گـروه هـايي ور عمده ترين نقاط و ح، ننه كران ، نيارق و به همراه روستاهاي ثمرين ، دولت آباد 

 ها يا ارتباطات جاده اي عمل مي كنند. هستند كه به عنوان مراكز اتصال شريان

هاي اصلي شـبكه در اين شبكه شهر اردبيل به عنوان مركز شبكه و تقسيم كننده شريان

مطرح است. با توجه به مركز استان بودن شهر اردبيل و انشعاب كليه راههـاي ارتبـاطي اصـلي 

ر، يك شبكه قدرتمند و بسيار مناسب ارتبـاطي در مركـز اسـتان شـكل گرفتـه هاستان از اين ش

 است.

 

 ) ب (: شبكه ارتباطي جنوب استا  

ارتبـاط بـين  ياين شبكه با مركزيـت شـهر خلخـال نقـش عمـده و مهمـي در برقـرار

 )سكونتگاههاي شهري و روستايي( جنوب استان دارد. گاههايگره

 ووي ، كوراييم ، هير، هشتجين ، كلور و روستاهاي لرد در اين شبكه شهرهاي خلخال ، گي

 خوجين عمده ترين نقاط يا مراكز گره اي هستند.
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 )پ (: شبكه ارتباطي غ ب 

اي خطي است كه از مركـز اسـتان منشـعب شـده و شبكه ارتباطي غرب استان ، شبكه

مركـز اسـتان منشـعب از  هپيوند دهنده ناحيه مركزي استان با ناحيه شمالي آن است. اين شبك

به شـبكه ارتبـاطي شده و با عبور از شهرهاي رضي  و گرمي در ادامه با ورود به شهر بيله سوار، 

 پيوندد.مي نشمال استا

عمده ترين نقاط گره اي در اين شبكه شهرهاي گرمي ، رضي و روستاهاي قوشه سفلي ، 

 انجيرلو و زهرا هستند.

 

 )ت (: شبكه ارتباطي شرق 

با مركزيت شهر مشگين شهر در شرق استان شكل گرفته است. شهرستانهاي  اين شبكه

ين و قره آغاج عمده ترين نقاط لالهرود ، تازه كند آنگوت و مشگين شهر و روستاهاي فخراباد ، ا

 گره اي در اين شبكه هستند.
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 سطوح: 2-1-1-1

ق شبكه ها و شـريانها مجموعه نقاط و گره گاهها پس از اتصال و پيوند با يكديگر از طري

سطوح و يا پهنه ها را شكل مي دهند. سطوح شكل گرفته براساس ويژگيهـاي ذاتـي و اكتسـابي 

تعريفي قراردادي داشته و با نام هاي مختلف معرفـي مـي شـوند. كشـور، اسـتان، شهرسـتان و 

و تقسيمات مربوط به آن، منطقه و ناحيه از عمده ترين نام هايي هسـتند كـه برحسـب وسـعت 

ويژگيهايشان براي تعريف سطوح يا پهنه ها در مطالعات آمايش سرزمين و برنامه ريزي منطقـه 

شهرستان يا پهنه سطح كالن استان را  2اي مورد استفاده قرار مي گيرند. در سطح استان اردبيل 

 شكل داده اند. 

 ويژگيهاي عمومي هر يك از شهرستان هاي استان اردبيل به شرح زير است.  

 

 شهرستان اردبيل: 1-2-1-1-1

كيلومترمربع در مركز استان اردبيل واقع شده اسـت.  2428شهرستان اردبيل با وسعت  

متـر  1999-2999اين شهرستان داراي موقعيتي دشتي و نيمه كوهستاني بوده و در ارتفاعي بين 

ارنـد. از ايـن سكونتگاه يا گره گاه اسـتقرار د 188واقع شده است. در محدوده شهرستان اردبيل 

يـر نقـاط يـا نسـكونتگاه اردبيـل، سـرعين و  3سكونتگاه، آبادي داراي سكنه بوده و  182تعداد 

سكونتگاههاي شهري هستند. اين تعداد سكونتگاه از طريق شبكه راههـاي ارتبـاطي، مخـابراتي و 

 د. اطالعاتي با يكديگر و ساير سكونتگاههاي استان در ارتباط بوده و داراي پيوند هستن

در محــدوده ايــن  1382در آخــرين دوره سرشــماري عمــومي نفــوس و مســكن ســال  

 2/77نفر معادل  422218نفر ساكن بوده اند. از اين تعداد  248832شهرستان جمعيتي بالغ بر 

درصد در نقاط روستايي ساكن بوده اند. اين  2/22نفر معادل  123214درصد در نقاط شهري و 

درصد از كل جمعيت استان را در خود جاي داده است. با توجه بـه  8/44شهرستان در مجموع 

نفـر در هـر  7/212مساحت شهرستان اردبيل، تراكم نسبي جمعيت در اين شهرسـتان معـادل 

كيلومتر مربع است. از عمده ترين داليل باال بودن تراكم جمعيت در اين شهرستان استقرار شهر 

 پرجمعيت اردبيل در آن است. 

نفر جمعيت بزرگتـرين سـكونتگاه اسـتان بـه شـمار  418212يل با دارا بودن شهر اردب 

آيد. با توجه به استقرار اين شهر در شهرستان اردبيل، بيشترين تعداد جمعيت شهري در اين مي

درصـد از  1/34درصد از جمعيت شهري اسـتان و  4/28شهرستان مشاهده مي شود. اين شهر 

درصـد از كـل جمعيـت  2/71داده است. اين شهر همچنين كل استان را در خود جاي جمعيت 

 درصد از كل جمعيت شهري آن را به خود اختصاص داده است.  3/28شهرستان و 
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شهرهاي سرعين و نير از نظر سلسله مراتب جمعيتـي و مقيـاس بـه ترتيـب رده هـاي  

ر است بـه دليـل چهاردهم و نوزدهم را در استان اردبيل به خود اختصاص داده اند. الزم به ذك

وجود چشمه هاي آب معدني با خاصيت درماني در شهر سرعين، اين شهر بـه عنـوان پرجاذبـه 

 ترين شهر استان اردبيل از نظر گردشگري مطرح بوده و مورد توجه است. 

بررسي سلسله مراتب آباديهاي مستقر در شهرستان اردبيل نيز نشان مي دهد از ميـان  

 ،نفر جمعيـت دارنـد 1-22درصد كوچك بوده و بين  2/17روستايي آبادي داراي كاركرد  128

درصد نيز بـزرگ بـوده و  2/17نفر جمعيت دارند،  199-222درصد متوسط بوده و بين  1/12

 نفر جمعيت داشته اند.  1999بيش از 

الزم به ذكر است شهرستان اردبيل بيشترين تعداد جمعيت روستايي اسـتان را نيـز بـه  

درصد از كل جمعيت روستايي  2/24اده است. براساس بررسي هاي انجام شده خود اختصاص د

استان در اين شهرستان اسـتقرار دارنـد. همچنـين بيشـترين تعـداد روسـتاهاي بـزرگ اسـتان 

درصد روسـتاهاي بـزرگ  3/22روستا و معادل  27نفر( كه  1999)روستاهاي با جمعيت باالي 

 تان تمركز دارند. شوند، در اين شهرساستان را شامل مي

وسـتايي واقـع در سـطح ر( نحوه استقرار سكونتگاه هاي شهري و 1-2در نقشه شماره )  

 شهرستان اردبيل براساس سلسله مراتب جمعيتي و مقياس نمايش داده شده است. 
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 هرستان بيله سوار : ش2-2-1-1-1

ردبيـل واقـع شـده كيلومترمربع در شمال اسـتان ا 1728شهرستان بيله سوار با وسعت 

متر واقع شده اسـت.  1999است. اين شهرستان داراي موقعيتي دشتي بوده و در ارتفاع كمتر از 

 279سكونتگاه يا گره گـاه اسـتقرار دارنـد. از ايـن تعـداد  272در محدوده شهرستان بيله سوار 

سـكونتگاههاي  سكونتگاه بيله سوار و جعفرآبـاد نقـاط يـا 2سكونتگاه، آبادي داراي سكنه بوده و 

شهري هستند. اين تعداد سكونتگاه از طريق شبكه راههـاي ارتبـاطي، مخـابراتي و اطالعـاتي بـا 

 يكديگر و ساير سكونتگاههاي استان در ارتباط بوده و داراي پيوند هستند. 

ي اسـتان را درصد از كل سكونتگاهها 2/12تعداد سكونتگاههاي واقع در اين شهرستان 

 ده اند. دا صبه خود اختصا

بررسي توزيع و پراكنش سكونتگاهها در محدوده شهرستان بيله سوار نشان مي دهد، در  

 كيلومترمربع يك سكونتگاه استقرار يافته است.  2/1هر 

در محــدوده ايــن  1382در آخــرين دوره سرشــماري عمــومي نفــوس و مســكن ســال  

 8/38نفـر معـادل  21328تعـداد نفر ساكن بوده اند. از اين  22921شهرستان جمعيتي بالغ بر 

درصـد سـاكن روسـتايي بـوده انـد.  2/11نفـر معـادل  33118درصد سـاكن نقـاط شـهري و 

 درصد از كل جمعيت استان را در خود جاي داده اند.  2/4سكونتگاههاي شهرستان بيله سوار 

با توجه به تعداد جمعيت ساكن در شهرستان بيله سـوار و مسـاحت آن، تـراكم نسـبي  

 نفر در هر كيلومترمربع است.  3/31يت در اين شهرستان معادل جمع

بررسي سلسله مراتب جمعيت سكونتگاههاي واقع در ايـن شهرسـتان نشـان مـي دهـد،  

شهرهاي بيله سوار و جعفرآباد به ترتيب رتبه هفتم و نهم را در سلسله مراتب شهري استان بـه 

 خود اختصاص داده اند. 

تايي براساس سلسله مراتب جمعيتي نشان مي دهد از مجمـوع توزيع سكونتگاههاي روس 

 199درصد روستاهاي كوچك و كمتر از  1/12سكونتگاه روستايي مستقر در اين شهرستان  181

درصد روستاهاي بزرگ و بـيش از  7/2نفر و  199-222درصد روستاهاي متوسط و  1/28نفر، 

 نفر هستند.  1999

تقرار سكونتگاههاي شهري و روسـتايي واقـع در سـطح ( نحوه اس1-19در نقشه شماره ) 

 شهرستان بيله سوار براساس سلسله مراتب جمعيتي و مقياس نمايش داده شده است. 
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 شهرستان پارس آباد: 3-2-1-1-1

كيلومتر مربع در شمال استان اردبيل واقـع شـده  1383شهرستان پارس آباد با وسعت 

متر واقع شـده اسـت.  299دشتي بوده و در ارتفاع كمتر از است. اين شهرستان داراي موقعيتي 

 124سكونتگاه يا گره گاه اسـتقرار دارنـد. از ايـن تعـداد  121در محدوده شهرستان پارس آباد 

سكونتگاه پارس آباد و اصالندوز نقـاط يـا سـكونتگاههاي  2آبادي داراي سكنه بوده و ، سكونتگاه

طريق شبكه راههـاي ارتبـاطي، مخـابراتي و اطالعـاتي بـا شهري هستند. اين تعداد سكونتگاه از 

يكديگر و ساير سكونتگاههاي استان در ارتبـاط بـوده و داراي پيونـد هسـتند. بررسـي توزيـع و 

كيلـومتر مربـع  2د، در هـر پراكنش سكونتگاهها در محدوده شهرستان پارس آباد نشان مي ده

 يك سكونتگاه استقرار يافته است. 

در محــدوده ايــن  1382سرشــماري عمــومي نفــوس و مســكن ســال  در آخــرين دوره

 4/22نفر معـادل  81227نفر ساكن بوده اند. از اين تعداد  114277شهرستان جمعيتي بالغ بر 

 درصد ساكن نقاط روستايي بوده اند.  1/47نفر معادل  78329درصد ساكن نقاط شهري و 

جمعيت استان را در خود جـاي درصد از كل  4/13سكونتگاههاي شهرستان پارس آباد 

 اند. اين شهرستان پس از اردبيل پرجمعيت ترين محدوده استان به شمار مي آيد. داده

با توجه به تعداد جمعيت ساكن در شهرستان پارس آباد و مسـاحت آن، تـراكم نسـبي 

نفر در هر كيلومتر مربـع اسـت. ايـن شهرسـتان پـس از  112جمعيت در اين شهرستان معادل 

 ستان اردبيل بيشترين تراكم جمعيت را در واحد سطح دارد. شهر

دهـد، بررسي سلسله مراتب جمعيتي سكونتگاههاي واقـع در ايـن شهرسـتان نشـان مي

شهرهاي پارس آباد و اصالندوز به ترتيب رتبه دوم و پانزدهم را در سلسله مراتب شهري استان 

اردبيل دومين و پرجمعيت تـرين شـهر  به خود اختصاص داده اند. شهر پارس آباد پس از شهر

سكونتگاههاي شمال استان نقـش تعيـين  مياناستان به شمار مي آيد. اين شهر در تنظيم روابط 

 كننده دارد. 

در محدوده اين شهرستان توزيع سكونتگاههاي روستايي براساس سلسله مراتب جمعيتي 

درصد روسـتاهاي  1/32رس آباد پاسكونتگاه روستايي مستقر در  124نشان مي دهد از مجموع 

درصـد  3/19نفـر و  199-222درصد روستاهاي متوسـط و  1/27نفر،  199كوچك و كمتر از 

 نفر هستند.  1999روستاهاي بزرگ و بيش از 

( نحوه استقرار سكونتگاههاي شهري و روستايي واقـع در سـطح 1-11در نقشه شماره ) 

 س نمايش داده شده است.هرستان براساس سلسله مراتب جمعيتي و مقايش
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 شهرستان خلخال : 4-2-1-1-1

كيلومتر مربع در جنـوب اسـتان اردبيـل واقـع شـده  2899شهرستان خلخال با وسعت 

متـر  3999تـا  1999است. اين شهرستان داراي موقعيتي كوهستاني بوده و در محدوده ارتفاعي 

ا گره گاه اسـتقرار دارنـد. از ايـن سكونتگاه ي 139واقع شده است. در محدوده شهرستان خلخال 

سكونتگاه خلخال، هشتجين و كلـور نقـاط يـا  3سكونتگاه، آبادي داراي سكنه بوده و  127تعداد 

سكونتگاههاي شهري هستند. اين تعداد سكونتگاه از طريق شبكه راههـاي ارتبـاطي، مخـابراتي و 

 ه و داراي پيوند هستند. اطالعاتي با يكديگر و ساير سكونتگاههاي استان در ارتباط بود

بررسي توزيع و پراكنش سكونتگاهها در محدوده شهرستان خلخال نشان مي دهد در هر 

 كيلومتر مربع يك سكونتگاه استقرار يافته است.  2/21

در محــدوده ايــن  1382در آخــرين دوره سرشــماري عمــومي نفــوس و مســكن ســال  

 3/29نفـر معـادل  47749ند. از اين تعـداد نفر ساكن بوده ا 22992شهرستان جمعيتي بالغ بر 

درصد سـاكن نقـاط روسـتايي بـوده انـد.  7/42نفر معادل  47214درصد ساكن نقاط شهري و 

 درصد از كل جمعيت استان را در خود جاي داده اند.  7/7سكونتگاههاي شهرستان خلخال 

نسـبي با توجه به تعداد جمعيـت سـاكن در شهرسـتان خلخـال و مسـاحت آن، تـراكم  

 نفر در هر كيلومتر مربع است.  2/33جمعيت در اين شهرستان معادل 

بررسي سلسله مراتب جمعيتي سكونتگاههاي واقع در ايـن شهرسـتان نشـان مـي دهـد،  

شهرهاي خلخال، هشتجين و كلور به ترتيب رتبه هاي چهارم، سـيزدهم و هفـدهم را در سلسـله 

 . مراتب شهري استان به خود اختصاص داده اند

توزيع سكونتگاههاي روستايي براساس سلسله مراتب جمعيتي نشان مي دهد از مجمـوع  

 199درصد روستاهاي كوچك و كمتـر از  1/49سكونتگاه روستايي مستقر در اين شهرستان  12

درصد روستاهاي بـزرگ و بـيش  3/19نفر و  199-222درصد روستاهاي متوسط و  1/42نفر، 

 نفر هستند.  1999از 

( نحوه استقرار سكونتگاههاي شهري و روسـتايي واقـع در سـطح 1-12نقشه شماره )در  

 شهرستان خلخال براساس سلسله مراتب جمعيتي و مقياس نمايش داده شده است.
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 شهرستان كوثر : 2-2-1-1-1

كيلومتر مربع در جنوب غربي استان اردبيل واقع شـده  1223شهرستان كوثر با وسعت 

متـر  1229-2299ان داراي موقعيتي كوهستاني بوده و در محـدوده ارتفـاعي است. اين شهرست

سكونتگاه يا گره گاه استقرار دارند. از اين تعداد  27واقع شده است. در محدوده شهرستان كوثر 

آبادي داراي سكنه بوده و شهر گيوي تنهـا نقطـه شـهري آن اسـت. ايـن تعـداد  ،سكونتگاه 21

ههاي ارتباطي، مخابراتي و اطالعاتي با يكديگر و سـاير سـكونتگاههاي سكونتگاه از طريق شبكه را

 استان در ارتباط بوده و داراي پيوند هستند. 

بررسي توزيع و پراكنش سكونتگاهها در محدوده شهرستان خلخال نشان مي دهد در هر 

 كيلومترمربع يك سكونتگاه استقرار يافته است.  3/13

در محــدوده ايــن  1382نفــوس و مســكن ســال  در آخــرين دوره سرشــماري عمــومي

 3/22نفـر معـادل  7211نفر ساكن بوده اند. از ايـن تعـداد  28721شهرستان جمعيتي بالغ بر 

 درصد ساكن نقاط روستايي بوده اند.  7/74نفر معادل  21419درصد ساكن نقاط شهري و 

 اند. جاي دادهدرصد از كل جمعيت استان را در خود  3/2سكونتگاههاي شهرستان كوثر 

با توجه به تعداد جمعيت ساكن در شهرستان كوثر و مساحت آن، تراكم نسبي جمعيـت 

 نفر در هر كيلومتر مربع است.  2/22در اين شهرستان معادل 

بررسي سلسله مراتب جمعيتي سكونتگاههاي واقع در ايـن شهرسـتان نشـان مـي دهـد،  

ن بـه خـود اختصـاص داده انـد. توزيـع گيوي رتبه هشـتم را در سلسـله مراتـب شـهري اسـتا

سـكونتگاه  21سكونتگاههاي روستايي براساس سلسله مراتب جمعيتي نشان مي دهد از مجمـوع 

 4/11نفـر،  199درصد روستاهاي كوچـك و كمتـر از  4/31اين شهرستان  روستايي مستقر در

 1999از  درصد روستاهاي بزرگ و بيش 1/2نفر و  199-222درصد روستاهاي متوسط و بين 

 نفر هستند. 

( نحوه استقرار سكونتگاههاي شهري و روستايي واقـع در سـطح  1-13در نقشه شماره ) 

 شهرستان براساس سلسله مراتب جمعيتي و مقياس نمايش داده شده است. 
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 شهرستان گرمي : 7-2-1-1-1

در شمال   غربي تقريباً –كيلومتر مربع با امتداد شرقي  2922شهرستان گرمي با وسعت 

استان اردبيل واقع شده است. اين شهرستان داراي موقعيتي نيمه كوهستاني بـوده و در محـدوده 

سكونتگاه يا گره گاه  221متر واقع شده است. در محدوده شهرستان گرمي  299-1729ارتفاعي 

ي و سـكونتگاه گرمـ 2 سـكونتگاه آبـادي داراي سـكنه بـوده و 242استقرار دارند. از اين تعداد 

اين تعداد سكونتگاه از طريق شبكه راههاي آنگوت نقاط يا سكونتگاههاي شهري هستند.  كندتازه

ارتباطي، مخابراتي و اطالعاتي با يكديگر و ساير سـكونتگاههاي اسـتان در ارتبـاط بـوده و داراي 

 پيوند هستند. 

د در هـر نشان مي ده گرميبررسي توزيع و پراكنش سكونتگاهها در محدوده شهرستان 

 كيلومترمربع يك سكونتگاه استقرار يافته است.  2/8

در محــدوده ايــن  1382در آخــرين دوره سرشــماري عمــومي نفــوس و مســكن ســال 

 7/33نفـر معـادل  39742نفر ساكن بوده اند. از اين تعـداد  21279شهرستان جمعيتي بالغ بر 

 اط روستايي بوده اند. درصد ساكن نق 3/11نفر معادل  19221درصد ساكن نقاط شهري و 

درصـد از كـل جمعيـت اسـتان را در خـود جـاي  4/7گرمـي سكونتگاههاي شهرستان 

 اند. داده

و مساحت آن، تراكم نسبي جمعيت  گرميبا توجه به تعداد جمعيت ساكن در شهرستان 

 نفر در هر كيلومتر مربع است.  3/44در اين شهرستان معادل 

نتگاههاي واقع در ايـن شهرسـتان نشـان مـي دهـد، بررسي سلسله مراتب جمعيتي سكو 

را در سلسـله مراتـب شـهري شهرهاي گرمي و تازه كند آنگوت به ترتيب رتبه پنجم و بيسـتم 

شهر گرمي از شهرهاي استان بوده و در محدوده شـمال شـرق استان به خود اختصاص داده اند. 

و شهر تازه كندآنگوت يكـي از نقـاط استان تنظيم كننده روابط بين سكونتگاهها به شمار مي آيد 

روستايي استان بوده كه طي دهه اخير به شهر تبديل شده است. توزيع سـكونتگاههاي روسـتايي 

سكونتگاه روستايي مسـتقر در ايـن  21براساس سلسله مراتب جمعيتي نشان مي دهد از مجموع 

وستاهاي متوسط و درصد ر 8/11نفر،  199درصد روستاهاي كوچك و كمتر از  3/37شهرستان 

 نفر هستند.  1999درصد روستاهاي بزرگ و بيش از  8/9نفر و  199-222بين 

( نحوه استقرار سكونتگاههاي شهري و روسـتايي واقـع در سـطح 1-14در نقشه شماره ) 

 شهرستان براساس سلسله مراتب جمعيتي و مقياس نمايش داده شده است. 
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 شهرستان مشگين شهر : 6-2-1-1-1

غربي در بخش  –كيلومتر مربع با امتداد شرقي  3822رستان مشگين شهر با وسعت شه

وسيعي از غرب استان اردبيل واقع شده است. اين شهرستان داراي موقعيتي كوهسـتاني و نيمـه 

متر واقع شده است. در محـدوده شهرسـتان  299-3999كوهستاني بوده و در محدوده ارتفاعي 

آبـادي داراي  ،سكونتگاه 232گره گاه استقرار دارند. از اين تعداد  سكونتگاه يا242مشگين شهر 

ايـن سكونتگاه مشگين شهر، الهرود و رضي نقاط يا سكونتگاههاي شهري هستند.  3سكنه بوده و 

تعداد سكونتگاه از طريـق شـبكه راههـاي ارتبـاطي، مخـابراتي و اطالعـاتي بـا يكـديگر و سـاير 

 وده و داراي پيوند هستند. سكونتگاههاي استان در ارتباط ب

در نشان مي دهـد مشگين شهر توزيع و پراكنش سكونتگاهها در شهرستان نحوه بررسي 

 كيلومترمربع يك سكونتگاه استقرار يافته است.  11هر 

در محــدوده ايــن  1382در آخــرين دوره سرشــماري عمــومي نفــوس و مســكن ســال 

 43نفـر معـادل  18221اند. از ايـن تعـداد نفر ساكن بوده  122242شهرستان جمعيتي بالغ بر 

الزم درصد ساكن نقاط روستايي بوده اند.  7/21نفر معادل  29322درصد ساكن نقاط شهري و 

 سون به شمار مي آيد. هبه ذكر است محدوده اين شهرستان مركز ييالق ايل شا

 درصد از كل جمعيت استان را در خود جـاي 13مشگين شهر سكونتگاههاي شهرستان 

اين شهرستان پس از اردبيل و پارس آباد بيشترين تعداد جمعيت استان را در خود جاي اند. داده

 نفر در هر كيلومترمربع است.  1/41داده است. تراكم جمعيت در اين شهرستان 

بررسي سلسله مراتب جمعيتي سكونتگاههاي واقع در ايـن شهرسـتان نشـان مـي دهـد، 

ضي به ترتيب رتبه سوم، شـانزدهم و هجـدهم را در سلسـله شهرهاي مشگين شهر، الهرود و ر

مراتب شهري استان به خود اختصاص داده اند. الزم به ذكر است شهر مشگين شهر بـه عنـوان 

عملكردي استان به ويـژه  –سومين شهر پرجمعيت استان نقش مهمي در تنظيم روابط كاركردي 

سون همواره مطرح هز روابط فرهنگي ايل شادر غرب استان برعهده دارد. اين شهر به عنوان مرك

 بوده است. 

توزيع سكونتگاههاي روستايي براساس سلسله مراتب جمعيتي نشان مي دهد از مجمـوع 

 199درصد روستاهاي كوچك و كمتر از  1/49سكونتگاه روستايي مستقر در اين شهرستان  231

رصد روستاهاي بزرگ و بـيش د 2/7نفر و  199-222درصد روستاهاي متوسط و بين  24نفر ، 

 نفر هستند.  1999از 

( نحوه استقرار سكونتگاههاي شهري و روستايي واقـع در سـطح  1-12در نقشه شماره ) 

 شهرستان براساس سلسله مراتب جمعيتي و مقياس نمايش داده شده است. 
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 شهرستان نمين : 1-2-1-1-1

استان اردبيل واقع شـده اسـت.  كيلومتر مربع در شرق 1937شهرستان نمين با وسعت 

متر  1999-2999 ياين شهرستان داراي موقعيتي كوهپايه اي و دشتي بوده و در محدوده ارتفاع

سكونتگاه يا گره گاه استقرار دارند. از اين تعداد  82واقع شده است. در محدوده شهرستان نمين 

ران وآبـي بيگلـو نقـاط يـا سـكونتگاه نمـين، عنبـ 3آبـادي داراي سـكنه بـوده و  ،سكونتگاه 81

سكونتگاههاي شهري هستند. اين تعداد سكونتگاه از طريق شبكه راههـاي ارتبـاطي، مخـابراتي و 

اطالعاتي با يكديگر و ساير سكونتگاههاي استان در ارتباط بـوده و داراي پيونـد هسـتند. تـراكم 

 ترمربع است. كيلوم 1/11سكونتگاهها در سطح اين شهرستان معادل يك سكونتگاه در هر 

در محــدوده ايــن  1382در آخــرين دوره سرشــماري عمــومي نفــوس و مســكن ســال 

 7/31نفـر معـادل  21822نفر ساكن بوده اند. از اين تعـداد  22149شهرستان جمعيتي بالغ بر 

درصد سـاكن نقـاط روسـتايي بـوده انـد.  3/13نفر معادل  37781درصد ساكن نقاط شهري و 

تراكم  درصد از كل جمعيت استان را در خود جاي داده اند.  8/4ين نمسكونتگاههاي شهرستان 

 نفر در هر كيلومتر مربع است. 2/27جمعيت در اين شهرستان معادل 

بررسي سلسله مراتب جمعيتي سكونتگاههاي واقع در ايـن شهرسـتان نشـان مـي دهـد،  

را در سلسـله مراتـب  شهرهاي نمين، عنبران و آبي بيگلو به ترتيب رتبه ششم، دهم و دوازدهم

. توزيع سكونتگاههاي روستايي براساس سلسـله مراتـب شهري استان به خود اختصاص داده اند

درصـد  8/34اين شهرستان  سكونتگاه روستايي مستقر در 81جمعيتي نشان مي دهد از مجموع 

نفـر و  199-222درصد روستاهاي متوسط و بـين  1/21نفر،  199روستاهاي كوچك و كمتر از 

 نفر هستند.  1999درصد روستاهاي بزرگ و بيش از  14

( نحوه استقرار سكونتگاههاي شهري و روسـتايي واقـع در سـطح 1-11در نقشه شماره ) 

 شهرستان براساس سلسله مراتب جمعيتي و مقياس نمايش داده شده است. 
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 شهرستان نير : 9-2-1-1-1

رب استان اردبيل واقع شده است. اين كيلومتر مربع در غ 1214شهرستان نير با وسعت 

متـر واقـع شـده  1299-2299شهرستان داراي موقعيتي كوهستاني بوده و در محـدوده ارتفـاع 

 82سكونتگاه يـا گـره گـاه اسـتقرار دارنـد. از ايـن تعـداد  84است. در محدوده شهرستان نير 

يـا سـكونتگاههاي شـهري سكونتگاه نير و كـوراييم نقـاط  2سكونتگاه آبادي داراي سكنه بوده و 

هستند. اين تعداد سكونتگاه از طريق شبكه راههاي ارتباطي، مخابراتي و اطالعـاتي بـا يكـديگر و 

ساير سكونتگاههاي استان در ارتباط بـوده و داراي پيونـد هسـتند. تـراكم سـكونتگاهها در ايـن 

 كيلومترمربع است.  4/14شهرستان معادل يك سكونتگاه در هر 

در محــدوده ايــن  1382ره سرشــماري عمــومي نفــوس و مســكن ســال در آخــرين دو

 4/27نفـر معـادل  1314نفر ساكن بوده اند. از ايـن تعـداد  23932شهرستان جمعيتي بالغ بر 

درصد سـاكن نقـاط روسـتايي بـوده انـد.  1/72نفر معادل  11721درصد ساكن نقاط شهري و 

تان را در خـود جـاي داده انـد. ايـن درصد از كل جمعيت اسـ 2/1سكونتگاههاي شهرستان نير 

تراكم جمعيـت در ايـن شهرسـتان شهرستان كم جمعيت ترين محدوده استان به شمار مي آيد. 

 در هر كيلومترمربع است.  نفر 17معادل 

بررسي سلسله مراتب جمعيتي سكونتگاههاي واقع در ايـن شهرسـتان نشـان مـي دهـد،  

دهم و بيست و يكم را در سلسله مراتب شهري استان شهرهاي نير و كوراييم به ترتيب رتبه ياز

بـه ايـن ترتيـب شـهر كـوراييم در سلسـله مراتـب شـهري اسـتان  به خود اختصاص داده اند.

توزيـع سـكونتگاههاي  كوچكترين نقطه شهري از نظر مقياس و حجم جمعيت به شمار مي آيـد. 

سكونتگاه روستايي مستقر  82روستايي براساس سلسله مراتب جمعيتي نشان مي دهد از مجموع 

درصـد روسـتاهاي  2/12نفر،  199درصد روستاهاي كوچك و كمتر از  1/34اين شهرستان  در

نفر جمعيت داشته اند. اين شهرستان فاقد سكونتگاه روستايي بـزرگ و  199-222متوسط و بين 

 نفر جمعيت است.  1999با بيش از 

اههاي شهري و روسـتايي واقـع در سـطح ( نحوه استقرار سكونتگ1-17در نقشه شماره ) 

 شهرستان براساس سلسله مراتب جمعيتي و مقياس نمايش داده شده است. 
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 1312دوره  آماري  (: تعداد جمعيت ساكن در شهرستان هاي استان اردبيل به تفكيك نقاط شهري و روستايي طي 1-3جدول ) 

 شرح

1312 

 كل
 روستايي شهري

 درصد ادتعد درصد تعداد

 2/22 123274 2/66 422271 241132 اردبيل

 2/71 33771 1/31 21321 22127 بيله سوار

 6/49 46274 2/21 46641 92112 خلخال

 6/27 91329 1/43 71221 129242 مشگين شهر

 3/77 71221 6/33 31649 91261 گرمي

 7/46 61321 4/22 17226 174266 پارس آباد

 6/64 21471 3/22 6271 21621 كوثر

 3/73 36611 6/37 21129 29741 نمين

 7/62 17621 4/26 7314 23132 نير

 7/41 219311 4/21 612296 1222341 كل استان

 1312ماخذ: مركز آمار ايران، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ، استان اردبيل، 
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 1312آماري  (: تعداد جمعيت شهرهاي استان اردبيل طي مقطع1-4جدول)

 نام شهر رديف
1312 

 درصد تعداد

 4/21 411272 اردبيل 1

 2/11 12227 پارس آباد 2

 9/1 73722 مشگين شهر 3

 7/2 39624 خلخال 4

 4 21932 گرمي 2

 2 14111 نمين 7

 2/1 11427 بيله سوار 6

 1 6271 گيوي 1

 1 6161 جعفرآباد 9

 9/1 7171 عنبران 11

 1/1 2471 نير 11

 6/1 2242 آبي بيگلو 12

 6/1 2142 هشتجين 13

 7/1 4299 سرعين 14

 7/1 3961 اصالندوز 12

 4/1 2961 الهرود 17

 4/1 2141 كلور 16

 4/1 2616 رضي 11

 3/1 1192 هير 19

 3/1 1116 تازه كندآنگوت 21

 1/1 124 كوراييم 21

 111 612296 جمع
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  1312گاههاي روستايي استان اردبيل به تفكيك شهرستان در مقطع آماري (: سلسله مراتب سكونت  1-2جدول)  

 شهرستان

 جمع و بيشتر 2211 2499-1111 999-211 499-111 99-1

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 111 121 1/21 2 2/31 22 9/19 31 2/12 63 1/2 26 اردبيل

 111 111 2/1 1 2/2 4 2/2 11 7/22 41 1/79 122 بيله سوار

 111 124 9/1 3 4/2 9 9/17 27 2/41 72 1/32 24 پارس آباد

 111 126 7/1 2 6/1 11 7/12 17 36 46 1/41 21 خلخال

 111 97 1/1 1 1/2 2 4/11 11 21 49 4/37 32 كوثر

 111 249 1/1 1 1/1 2 1/1 22 23 132 3/36 93 گرمي

 111 239 4/1 1 2/6 11 1/1 21 2/43 113 1/41 97 مشگين شهر

 111 17 2/1 1 1/12 11 4/16 12 6/33 29 1/34 31 نمين

 111 12 1/1 1 1/1 1 2/7 2 6/29 49 1/34 21 نير
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 : فعاليت هاي اقتصادي 7-1-1-1

انسـاني اسـت كـه بـر بسـتر محـيط هاي فعاليتپويايي سازمان فضايي نشات گرفته از 

برداري از امكانات محيطي با هدف زيست و امرار معـاش شـكل گرفتـه نتيجه بهرهطبيعي و در 

است. جوامع ساكن در استان اردبيل به تناسب امكانات محيطي ، اجتماعي و اقتصادي موجود در 

 اين استان داراي فعاليت هاي مختلف اقتصادي هستند.

 رتند از : عمده ترين فعاليت هايي كه در اين استان انجام مي شود عبا

 فعاليت هاي كشاورزي )زراعي ـ باغي و دامداري به صورت پيشرفته و سنتي ( -

 فعاليت هاي صنعتي ـ معدني  -

 فعاليت هاي خدماتي  -

با هريك از فعاليت هاي موجود ذكر شده رابطه دراين بخش از نوشتار شرح مختصري در 

د ارايـه شـده نـمار مـي آيدر استان اردبيل كه از اركان اصلي سازمان فضايي استان به ش

 است.

 
 : فعاليت هاي كشاورزي 1-7-1-1-1

فعاليت هاي بخش كشاورزي در استان اردبيل شامل فعاليت هاي سـه بخـش زراعـت و 

 باغداري، دامداري و پرورش طيور و ماكيان است.

 

 باغداري  زراعت و )الف(:

د و ايجاد ارزش افـزوده و و باغي استان چه از نظر ايجاد اشتغال، توليي زراعهاي فعاليت

هـاي فعاليتهاي استان داراي اهميتي به مراتب بيشتر از ساير چه از نظر گسترش در شهرستان

بـه شـمار  بخش كشاورزي بوده و يكي از مهم ترين رشته فعاليت هـاي نظـام اقتصـادي اسـتان

 .آيندمي

ن داراي نقش پايه اين فعاليت در نظام اقتصادي روستايي و برخي روستا ـ شهرهاي استا

 فعاليت هاي زراعي و باغي در استان اردبيل به شرح زير است :  و مسلط است. مهم ترين ويژگي

 

  سطح كل اراضي كشاورزي 

، كـل مســاحت اراضــي 1384-82بـر پايــه آمارهـاي دردســترس، در سـال زراعــي  

هزار 3/712بر  كشاورزي )اراضي زيركشت محصوالت زراعي و باغي و اراضي آيش ( استان بالغ

درصد كل مساحت استان مي باشـد. توزيـع اراضـي كشـاورزي در  3/49هكتار است كه حدود 

 شهرستانهاي تابعه استان در اين سال زراعي نشان مي دهد:
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درصد( اراضي  2/12هزار هكتار) 1/143شهر با داشتن مشگين در حالي كه شهرستان   -

درصـد( اراضـي  7/2هزار هكتـار) 3/41كشاورزي استان و شهرستان كوثر با داشتن 

كشاورزي استان، در ميان شهرستانهاي استان به ترتيـب داراي بيشـترين و كمتـرين 

سطح اراضي كشاورزي هستند، سهم نسبي اراضي كشاورزي سايرشهرستانهاي اسـتان 

درصـد، 1/17از كل اراضي كشاورزي استان به ترتيب اهميت در شهرسـتان اردبيـل 

درصـد، شهرسـتان نمـين  1/13درصد، شهرستان گرمـي  8/12ار شهرستان بيله سو

درصـد و شهرسـتان  7/1درصد، شهرستان نير  1/7آباددرصد، شهرستان پارس 2/7

شهر به مشگين درصد است. نسبت مساحت اراضي كشاورزي شهرستان  8/2خلخال 

 مي باشد. 1به  2/3مساحت متنارر اين اراضي در شهرستان كوثر مانند نسبت 

 

 ح كل اراضي زراعي سط 

در سال زراعي مورد بررسي، مساحت كل اراضي زراعي) اراضي زيركشت محصـوالت  

درصد كل مساحت  1/29هزار هكتار است كه حدود  122زراعي و اراضي آيش( استان بالغ بر 

اراضي كشاورزي استان بوده و حاكي از اختصاص بخش بسيار بزرگي از اراضي كشاورزي استان 

ضـعف محـدود، در همـه  صوالت زراعي ساالنه اسـت. ايـن ويژگـي ، بـا شـدت وبه كشت مح

شهرستانهاي استان ديده مي شود، مهمترين ويژگي هاي توزيع اراضـي زراعـي در شهرسـتانهاي 

 استان در سال زراعي مورد بررسي عبارتند از :

بـا هزار هكتار اراضـي زراعـي و شهرسـتان خلخـال 1/129شهرستان اردبيل با داشتن  -

هزار هكتار اراضي زراعي، در ميان شهرستانهاي استان ، به ترتيب داراي  7/31داشتن 

درصـد  2/4درصـد و  2/18بيشترين و كمترين سـطح اراضـي زراعـي هسـتند كـه 

مساحت كل اراضي زراعي استان مي باشد. اندازه سـهم نسـبي اراضـي زراعـي سـاير 

ترتيب در شهرستان مشگين شـهر شهرستانها از كل مساحت اين اراضي در استان به 

درصـد ،  2/14درصـد، شهرسـتان گرمـي  3/17درصد، شهرستان بيله سـوار 2/18

 3/2درصـد، شهرسـتان نيـر 2/7درصد، شهرستان پارس آبـاد  9/8شهرستان نمين 

 درصد است. 1/2درصد و شهرستان كوثر 

 

  سطح اراضي زراعي آبي 

كتار از اراضي كشاورزي استان بـه هزار ه 2/233سال زراعي مورد بررسي، حدود  در 

صورت آبي تحت كشت محصوالت زراعي ساالنه قرار دارد. مساحت اراضي زراعي آبـي حـدود 

ن نسبي اراضـي زراعـي دمحدود بو درصد مساحت اراضي زراعي استان است كه حاكي از 8/32
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ظـه قابـل مالح تاًآبي استان است.  اطالعـات تفصـيلي دردسـترس نشـان دهنـده تفـاوت نسـب

 شهرستانها در برخورداري از اين اراضي است. برپايه اين اطالعات:

درصـد( از اراضـي زراعـي آبـي 8/22)  هزار هكتار 2/12داشتن  شهرستان اردبيل با -

درصـد( از اراضـي آبـي  9/2) هـزار هكتـار 7/4داشتن  استان و شهرستان خلخال با

تانهايي هسـتند كـه داراي استان، درميان شهرستانهاي تابعه استان، به ترتيب شهرسـ

برابـر بـودن  12بيشترين و كمترين سطح اراضي زراعي آبي هستندكه در ضمن مبين 

سطح اراضي زراعي آبي شهرستان اردبيل نسبت به سطح اراضي زراعي آبـي خلخـال 

است. با توجه به اين كه سهم نسبي اراضي زراعي آبي سايرشهرستانهاي استان از كل 

 درصـد، شهرسـتان  2/29تان بـراي شهرسـتان پـارس آبـاد اراضي زراعـي آبـي اسـ

درصـد،  7سوار درصد، شهرستان بيله 2/8درصد، شهرستان نمين  8/12مشگين شهر 

درصـد  2/3شهرستان نير  درصد و 8/3شهرستان كوثر درصد، 8/4شهرستان گرمي 

ي مي توان نشان دادكه توزيع اراضي زراعي آبـي در  شهرسـتانهاي اسـتان دارااست،

تري در قياس با سـاير امكانـات  بخـش بـوده و تمركـز نسـبي الگوي توزيع نامتعادل

 بيشتري در استقرار اين اراضي در برخي شهرستانهاي استان وجوددارد.
 

  سطح اراضي زراعي ديم 

برپايه آمارهاي دردسترس، درسال زراعـي مـوردنظر، مسـاحت كـل اراضـي زراعـي  

درصد مساحت كل اراضي زراعي 2/14هزار هكتار است كه  2/418زيركشت ديم استان بالغ بر 

 زراعـي اسـتان وهـاي فعاليتكـاري در استان است. اين ارقام نشان دهنده رواج نسبي زياد ديم

حاكي از آن است كه يك سوم اراضي زراعي استان از طريق كشت آبي و دو سوم آن از طريـق 

اسـتان دو برابـر  نسبي ديمكاري زراعي دركشت ديم مورد بهره برداري قرار مي گيرد و شدت 

نشان مي دهندكه شدت نسبي ديمكاري و استقرار اراضي آمارهاي مذكور زراعت آبي آن است. 

 شهرستانهاي استان با يكديگر متفاوت بوده و دامنه اين تفاوت نيز نسبتاً زياد است.  ديم در

ر هكتار اراضي زراعي ديم و هزا 21رستان بيله سوار با مورد بررسي  شه ل زراعيسادر  

در ميـان شهرسـتانهاي اسـتان، بـه  هزار هكتار اراضي زراعي ديـم، 1/4شهرستان پارس آباد با 

درصد كل  1درصد و  23كه  هستند  ترتيب داراي بيشترين و كمترين سطح اراضي زراعي ديم

شهرسـتان بيلـه مساحت اراضي زراعي ديـم  مساحت اراضي ديم استان مي باشد. به بيان ديگر،

سطح اين اراضي درشهرستان پارس آبـاد ميباشـد.  بـه همـين ترتيـب  برابر 23سوار نزديك به

درصد در شهرستان گرمـي،  29توان نشان داد كه از كل اراضــــي زراعي ديم استان حدودمي

درصـد در  1/7شهرسـتان اردبيـل،  در درصـد 2/12شهر، مشگين شهرستان  درصد در 8/17
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 درصـد در 8/2درصد درشهرستان نير و 3/1درصد در شهرستان خلخال،  4/1ين، شهرستان نم

 شهرستان كوثر  قرار دارد.

 

  سطح اراضي باغي 

هزار هكتار  8/31مساحت كل اراضي باغي استان بالغ بر  در سال زراعي مورد بررسي، 

ه و نشـان درصد از مساحت اراضي كشاورزي استان را به خود اختصـاص داد 4/4است كه تنها 

 دهنده تخصيص بخش كوچكي از اراضي كشاورزي استان به باغداري است.

شهرسـتانهاي تابعـه آن  مهمترين ويژگي هاي الگوي توزيـع اراضـي بـاغي اسـتان در 

 عبارتند از:

 

هزار هكتار اراضي  2/13شهر با داشتن  مشگين درسال زراعي موردبررسي، شهرستان  -

 8/43هزار هكتار اراضي بـاغي بـه ترتيـب  2/9دود باغي و شهرستان نير با داشتن ح

درصد از اراضي باغي استان را به خود  اختصاص داده و داراي بيشترين  7/1 درصد و

و كمترين سطح زيركشت باغات مي باشند. به ايـن ترتيـب مالحظـه مـي شـود كـه 

برابر آن در شهرستان نير اسـت. بـه  21شهر درحدودمشگين مساحت اراضي باغات 

ين ترتيب مي توان نشان دادكه سهم نسبي اراضي باغي شهرستانها از كـل اراضـي هم

درصـد،  3/2درصد، شهرستان پارس آباد  1/18باغات استان براي شهرستان خلخال 

درصد، 2/4درصد، شهرستان نمين  2/1درصد ، شهرستان اردبيل 2/7شهرستان كوثر 

رصد است. ايـن نسـبتها بـه د1/2درصد و شهرستان بيله سوار  2/4شهرستان گرمي 

شهرسـتانهاي اسـتان و  وضوح نشان دهنده نابرابري در الگوي توزيع ايـن اراضـي در

تمركز نسبي بيشتر باغات در برخي از شهرستانهاي استان )بـويژه در مشـگين شـهر( 

 است.
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 : دامپروري 2-7-1-1-1

اسـتان در شهرسـتانهاي بر پايه آخرين اطالعات در دسترس از الگوي توزيع دامهاي  

 ، مي توان نشان داد :1382آن در سال 

هزار راس اسـت  1992برحسب معادل گوسفندي آن( بالغ بر ) )الف(: تعداد كل دامهاي استان 

شهرسـتان  در درصـد 1/12شهرسـتان پـارس آبـاد،  درصد در 4/23كه از آن حدود 

شهرسـتان نيـر  ردرصـد د 4/12درصـد در شهرسـتان مشـگين شـهر و 1/13اردبيل ،

كه اين چهـار شهرسـتان داراي بيشـترين تعـداد دام در اسـتان  پرورش داده مي شوند

 2/4درصـد در شهرسـتان كـوثر،  8/2از كل دامهاي اسـتان حـدود  مقابل، هستند. در

درصـد در شهرسـتان  3/8درصد در شهرستان نمين،  8/7شهرستان خلخال،  درصد در

تان گرمي نگهداري مي شود كه شهرستانهاي داراي شهرس درصد در 1/11بيله سوار و 

 تعداد دام كمتر در استان مي باشند.

ويژگيهـاي الگـوي توزيـع انـواع ،1382بر پايه آخرين اطالعات در دسترس، در سال  

 طيور استان در شهرستانهاي آن به ترتيب زير است:

ميليـون  3/4ز آن ميليون قطعه است كـه ا 8/11تعداد كل انواع طيور استان بالغ بر  -

درصـد( در  3/24ميليـون قطعـه ) 2/2درصد( در شهرستان اردبيـل و  8/31قطعه )

درصد( در شهرستان مشگين شهر است و  1/13ميليون قطعه ) 1/1شهرستان نمين و 

اين سه شهرستان داراي بيشترين تعداد طيور در ميان شهرستانهاي استان هستند. در 

درصد( در شهرستان كـوثر، 2/2ميليون قطعه ) 34/9د مقابل، از كل طيور استان حدو

 8/3ميليـون قطعـه ) 44/9درصد( در شهرستان  خلخـال و 2/3ميليون قطعه )38/9

درصد( در شهرستان بيله سوار است كه سه شهرستان داراي كمترين تعداد طيـور در 

ل تعداد شهرستانهاي استان از ك استان مي باشند، ضمناً ، سهم نسبي تعداد طيور ساير

درصـدو  4 /2درصـد ، شهرسـتان نيـر  7/4طيور استان در شهرسـتان پـارس آبـاد 

 درصد است. 8/2شهرستان گرمي 
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 : صنعت3-7-1-1-1

 

 )الف(: واحدهاي صنعتي 

اكثر قلمروهاي صنعتي در كشور در مراكز استانها و شهرستانهاي مهم واقع شده انـد.  

شاهده مي شود. استان اردبيل نيـز ايـن امـر متثنـي به طوريكه تمركز خاصي در مراكز استان م

ههاي صنعتي استان را به نبوده و شهرستان اردبيل به عنوان مركز اين استان اكثر واحدها و كارگا

 خود جذب كرده است.

 219واحد صنعتي موجـود در اسـتان اردبيـل  713از كل  1382براساس آمار سال  

 47اردبيل قرار دارد. شهرستان نمين بـا دارا بـودن  درصد در شهرستان 2/71واحد آن معادل 

درصد واحدهاي صنعتي استان سومين رتبه از لحاا تعـداد واحـدهاي  1/1واحد صنعتي معادل 

صنعتي استان را دارد. از لحاا تعداد واحدهاي صنعتي شهرستان خلخال چهارمين رتبه در استان 

درصـد  2/4واحـد صـنعتي معـادل  32 را به خود اختصاص داده اسـت. ايـن شهرسـتان داراي

واحدهاي   1/4واحد صنعتي معادل  22واحدهاي صنعتي استان است. شهرستان مشگين شهر با 

 صنعتي در جايگاه پنجم قرار گرفته است.

 1/9و  7/1، 7/1،  8/1شهرستانهاي نير، بيله سوار، گرمـي و كـوثر نيـز بـه ترتيـب  

 را بوده اند.درصد از كل واحدهاي صنعتي استان را دا

 

  شه ك هاي صنعتي 

، 1شهرك صنعتي شامل شهرك هاي صنعتي اردبيـل 7در حال حاضر در استان اردبيل  

، پارس آباد، خلخال ، گرمي ، مشگين شهر و تخصص آب فعاليت دارند. به اين ترتيب 2اردبيل 

، گرمي ،  شهرك صنعتي و هريك از شهرستانهاي پارس آباد ، خلخال 2شهرستان اردبيل داراي 

مشگين شهر و نير داراي يك شهر صنعتي هستند. شهرستانهاي بيله سوار، كوثر و نمين نيز فاقد 

 شهرك صنعتي هستند.

هاي صنعتي استان بـالغ بيني شده براي استقرار در شهركتعداد كل كارگاه هاي پيش 

تان خلخـال درصد ، شهرسـ 1/82كارگاه صنعتي است كه سهم نسبي شهرستان اردبيل  878بر 

درصد، شهرسـتان  1/2درصد ، شهرستان پارس آباد  2/3درصد ، شهرستان مشگين شهر  7/8

درصد است. از كل كارگاههاي پيش بينـي شـده بـراي  1/1درصد  و شهرستان نير  2/1گرمي 

كارگاه در حـال بهـره بـرداري  222استقرار در شهرك هاي صنعتي استان ، در حال حاضر تنها 

 2درصـد، شهرسـتان خلخـال  3/29سبي شهرك هاي صنعتي شهرستان اردبيل است كه سهم ن

 درصد است. 2/1شهر درصد و شهرستان مشگين 1/3درصد، شهرستان پارس آباد 
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  نواحي صنعتي 

ناحيه صـنعتي در اسـتان اردبيـل  3تعداد  1382بر پايه اطالعات در دسترس در سال  

يله سوار، شكرآب در شهرستان گرمي و نوجده )شامل نواحي صنعتي روح كندي ، در شهرستان ب

 در شهرستان نمين ( وجود دارد.

 

 ) ب (: معد  

بر پايه  اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيل ، تعداد كل معـادن  

درصـد ( در  87معـدن ) 89معدن است. كه از اين تعـداد  22برداري استان بالغ بر قابل بهره 

 1درصد ( در گروه معـادن غيرفلـزي و  2/12معدن) 11مواد و مصالح ساختماني ،  گروه معادن

 درصد ( در گروه معادن فلزي قرار دارند. 1/1معدن )

دهد كـه از برداري استان در سطح شهرستانهاي آن، نشان ميپراكنش معادن قابل بهره 

 7/29معـدن ) 12ل، درصـد ( در شهرسـتان اردبيـ 2/27معدن ) 22كل معادن استان ، تعداد 

 13معـدن ) 12درصـد ( در شهرسـتان نيـر ،  1/14معـدن ) 13درصد ( در شهرستان نمين ، 

معـدن  8درصد ( در شهرستان مشگين شهر ،  2/19معدن ) 19درصد ( در شهرستان خلخال ، 

درصد ( در شهرستان كوثر قرار دارنـد كـه  4/2معدن ) 2درصد ( در شهرستان گرمي و  7/8)

 م حاكي از تمركز نسبي بيشتر معادن استان در شهرستان هاي اردبيل و نمين مي باشد.اين ارقا
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 : خدمات4-7-1-1-1
درصـد  2/49، بخش خدمات با اختصاص 1382بر پايه اطالعات در دسترس، در سال  

 از اشتغال استان به خود، بيشترين فرصتهاي شغلي در استان را ايجاد كرده است.

ه فعاليتي اشتغال در بخش خدمات استان نشان مي دهد كه فعاليـت تحليل ساختار رشت 

بازرگاني)عمده فروشي، خرده فروشي  و...( ، فعاليت حمل ونقل و انبارداري و ارتباطات ، فعاليت 

هاي خـدماتي اسـتان هسـتند. در آموزشي و فعاليت اداره امور عمومي و دفاع مهمترين تخصص

هاي بازرگـاني درصد در  فعاليت 2/39دمات استان حدود ، از كل شاغالن بخش خ 1382سال 

هـاي درصد در فعاليت 2/12هاي حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات ، درصد در فعاليت 3/12،

هاي اداره عمومي و دفاع )كاركنان اداري، نظـامي و انتظـامي درصد در فعاليت 1/12آموزشي و 

هـاي بهداشـت و درمـان نسبي اشـتغال در فعاليت در حالي كه سهمدولت( مشغول كار هستند، 

درصـد، فعاليـت  2/4هاي خدمات عمومي ، اجتماعي و شخصـي درصد، و نيز ساير فعاليت 2/2

درصـد و  8/2هاي مستغالت ، اجاره و خدمات كسـب و كـار درصد، فعاليت 3هتل و رستوران 

هاي خـدماتي اسـتان ، صدرصد است كه در ميان تخص 1/2هاي بانكداري و بيمه گري فعاليت

  به ترتيب مهمتر از ديگري هستند.

، اندازه سهم نسـبي اشـتغال 1382بر پايه نتايج سرشماري عمومي نفوس و  مسكن سال  

درصـد در  2/29درصـد بـا دامنـه تغييـرات بـين حـداكثر  2/49خدمات در استان در حدود 

به عبارت ديگر، شدت نسـبي درصد در شهرستان نمين است.  7/21شهرستان اردبيل و حداقل 

برابر آن در شهرستان نمين است، مـي  3/2اشتغال در بخش خدمات شهرستان اردبيل بيش از 

توان نشان داد كه سهم نسبي اشـتغال خـدماتي از كـل اشـتغال شهرسـتانهاي اسـتان، تنهـا در 

هاي استان از شهرستان اردبيل بيشتر از اندازه متوسط آن در كل استان بوده و در ساير شهرستان

دهد كه در قياس با استان، فعاليت بخش خـدمات در همـه آن كمتر است. اين ويژگي نشان مي

شهرستانهاي استان ) بجز شهرستان اردبيل( فعاليتي تبعي اسـت) يعنـي انـدازه ضـريب مكـاني 

ت(. اشتغال در اين بخش شهرستانها كمتر از واحد و تنها در شهرستان اردبيل بزرگتر از واحد اس

درصـد ،  4/49، اندازه سهم نسبي اشتغال خـدماتي در شهرسـتان مشـگين شـهر1382در سال 

 1/21درصـد، شهرسـتان گرمـي  1/32درصد، شهرستان پـارس آبـاد  8/37شهرستان خلخال 

 2/22درصد و شهرسـتان نيـر  1/22درصد، شهرستان كوثر  2/22درصد، شهرستان بيله سوار 

 درصد است.

هاي خدماتي پايه( شهرسـتانهاي اسـتان در زيـر فعاليتدماتي)مهمترين تخصصهاي خ 

هـاي خـدماتي پايـه فهرست شده است. شهرستانهاي بيله سوار، نمين، نير و كـوثر فاقـد فعاليت
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هـاي تبعـي هاي خدماتي آنها در قيـاس بـا متوسـط اسـتان جـزء فعاليتهستند و همه فعاليت

 شوند.بندي ميطبقه

 هاي خدماتي.عاليتشهرستان اردبيل: كليه ف -

 شهرستان پارس آباد: فعاليت مستغالت، اجاره و خدمات كسب و كار. -

 هاي بازرگاني، آموزش، بهداشت و مددكاري اجتماعي.شهرستان خلخال: فعاليت -

هـاي هتـل و رسـتوران، واسـطه گريهـاي مـالي، اداره شهرستان مشگين شهر: فعاليت -

 عمومي، دفاع و آموزش .

 
 فعال و اشتغال : جمعيت2-7-1-1-1

، تعداد جمعيت در سن كار و 1382بر پايه نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

اند و نفر وارد بازار كار شده 498121نفر است كه از ميان آنان  1938224فعاليت استان بالغ بر

 نفر(. 2229نفر خارج از بازار كار قرار دارند و يا وضع فعاليت خود را ارهار نكرده اند) 122478

درصد در بخش  8/31براساس بررسي هاي انجام شده از مجموع جمعيت شاغل استان 

درصد در بخـش خـدمات مشـغول  2/49درصد در بخش صنايع و معادن و  2/21كشاورزي،  

اند. براين اساس و با توجه به مدل بوژوگارنيه استان اردبيـل داراي اقتصـادي چنـد فعاليت بوده

 نقشي است.

 جمعيت فعال در عرصه هاي شهري و روستايي استان به شرح زير است :توزيع 

 

 جامعه شه ي

هزار نفـر اسـت كـه  2/124بالغ بر  1382تعداد شاغالن جامعه شهري استان در سال  

شود. در اين سال، از كـل شـاغالن شـهري اسـتان درصد كل شاغالن استان را شامل مي 2/23

درصـد  2/11درصد در بخش صنايع و معـادن و  1/39درصد در بخش كشاورزي،  1/1حدود 

در بخش خدمات به كار اشتغال دارند كه حاكي از نقش غالب و مسلط بخش خدمات و اهميت 

 هاي بخش كشاورزي در نظام اشتغال شهري استان مي باشد.نسبي و محدود فعاليت

 

 جامعه روستايي

هزار نفر است كـه  2/111بر  ، تعداد شاغالن جامعه روستايي استان بالغ1382در سال  

شود. در اين سـال از كـل شـاغالن شـهري اسـتان درصد كل شاغالن استان را شامل مي 1/41

درصـد  3/11درصد در بخش صنايع و معادن و  1/21درصد در بخش كشاورزي  8/11حدود 
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در بخش خدمات به كار اشتغال دارند. در جامعه روستايي بخش كشاورزي بخش غالب و مسلط 

 ر نظام اقتصادي روستايي استان است.د
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 : بررسي و تحليل پيوند ميان سكونتگاه ها )نقاط(6-1-1-1

هاي موجود ميان نقاط شهري و روستايي براساس نوع شدت، جهت غالب حركت جريان

اي و اي از پيوندهاي متعدد را در سطوح مختلف محلي، منطقهو قدرت، فضاي گسترده

ايد كه داراي ماهيتي زنجيره اي و بهم پيوسته هستند. اين بهم پيوستگي اي خلق مي نمفرامنطقه

اي است. به همين ناشي از گستردگي و در هم تنيدگي پيوندهاي موجود در يك فضاي شبكه

هاي تر پيوندهاي موجود ميان مراكز سكونتگاهي در چارچوب استراتژيدليل درك دقيق

، در تدوين برنامه هاي توسعه اوالً به عوامل تاثيرگذار در سازدريزان را قادر مياي برنامهشبكه

توسعه توجه داشته باشند و ثانياً با شناخت روابط و چگونگي تاثير متقابل آنها بر يكديگر كه در 

گذاري واحدي را براي نقاط گيرد، چارچوب سياستانواع پيوندها صورت مي قالب بررسي

اي تقسيم نقاط شهري و پيوند ارايه دهند. در راهبرد شبكه شهري و روستايي و يا ساير نقاط هم

هاي مختلف كاال، ها معني چنداني ندارد. بلكه جريانروستايي دنياي ارتباطات و كاهش فاصله

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

كاركردي يا مفعول نيست بلكه عامل مهمي در فرآيند انسانها شكل مي دهد. فضايي كه تنها 

توسعه به شمار مي آيد. مزيت ديگر استفاده از شناخت پيوندها، حركت در مسير تحقق توسعه 

پايدار است. زيرا در اين چارچوب جريان هاي مختلف موجود در ساختار فضايي كه در يك 

 مي شوند.دوره زماني طوالني شكل گرفته اند، مورد تحليل واقع 

بر اين اساس پيوندهاي موجود در استان اردبيل كه در روابط ميان سكونتگاههاي شهري 

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

اي يا مدل خوشه اي مورد بررسي قرار گرفته است. در چارچوب اين استراتژي شبكه منطقه

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

 پيوندهاي فيزيكي  -

 پيوندهاي جمعيتي  -

 پيوندهاي اقتصادي  -

 پيوندهاي تكنولوژيك -

 پيوندهاي آموزشي  -

 هاي انجام شده بر روي پيوندهاي فوق به شرح زير است:نتايج حاصل از بررسي
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 : پيوندهاي فيزيكي1-6-1-1-1

ند فيزيكي ميان نقاط يا گره گاهها كه شهرها و روستاهاي مستقر در استان را شامل پيو

گيرد. شوند از طريق شريانهاي ارتباطي يا به عبارت ديگر شبكه راههاي ارتباطي صورت ميمي

هاي انجام شده پيوندهاي فيزيكي ـ ارتباطي ميان سكونتگاههاي استان اردبيل در براساس بررسي

 ام مي شود.سه سطح انج

 

 سطح اول : ارتباط و پيوند سكونتااا ها با م كز استا  

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

مراتب فضايي خاص با مركز استان )شهر اردبيل( داراي پيوند هستند. براساس مطالعات انجام 

كيلومتر متغير  238تا  249با مركز استان بين بيل شده از نظر مكاني فاصله شهرهاي استان ارد

دقيقه فاصله شهرهاي استان با شهر اردبيل متغير است.  189تا  12بوده و از نظر زماني نيز بين 

كيلومتر فاصله از شهر اردبيل كوتاهترين مسافت را با  24از نظر فاصله مكاني شهر آبي بيگلو با 

 دقيقه است. 12گلو با اردبيل اين شهر دارد. فاصله زماني آبي بي

كيلومتر از شهر اردبيل عالوه بر اينكه داراي بيشترين  238شهر اصالندوز با فاصله 

فاصله مكاني از شهر ادبيل است، بيشترين فاصله زماني را نيز از مركز استان به خود اختصاص 

 ساعت ( با شهر اردبيل فاصله دارد. 3دقيقه ) 189داده است. اين شهر 

كيلومتر فاصله مكاني  2/17ميان روستاهاي مكان مركزي نيز روستاي دولت آباد با  در

دقيقه فاصله زماني از شهر اردبيل نزديكترين كانون مركزي روستايي داراي پيوند با مركز  14و 

 استان است.

 

 سطح دوم : پيوند شه ها و مكا  هاي م كزي استا  با يكديا 

با مركز استان، بر حسب ضرورت و فاصله هر يك از  عالوه بر پيوند شهرهاي استان

 شهرهاي استاني داراي پيوندهاي فيزيكي ـ ارتباطي با يكديگر هستند. 

اين پيوندها و ارتباطات منجر به شكل گيري شبكه ارتباطي محلي در استان شده است. 

ر درجه اول با براساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده پيوند و روابط ميان شهرهاي استان د

نزديكترين و عمده ترين شهر هر ناحيه صورت مي پذيرد. به طوري كه در نتيجه اين روابط 

پيوندهاي فيزيكي ـ ارتباطي به صورت شبكه اي از روابط در سطوح مختلف استان شكل گرفته 

است. براساس مطالعات انجام شده چهار شبكه فيزيكي ـ ارتباطي ناحيه اي در سطح استان 

 دبيل وجود دارد.ار

 )الف(: شبكه فيزيكي ـ ارتباطي مركز 
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 ) ب (: شبكه فيزيكي ـ ارتباطي جنوب 

 ) پ(: شبكه فيزيكي ـ ارتباطي غرب 

 )ت (: شبكه فيزيكي ـ ارتباطي شرق

 )ث(: شبكه فيزيكي ـ ارتباطي شمال

 

 سطح سوم : ارتباط و پيوند با سكونتااا هاي خارج از استا 

ي مستقر در استان اردبيل با سكونتگاه هاي خارج از استان از دو پيوند سكونتگاه ها

طريق ارتباطات جاده اي و سپس ارتباطات هوايي برقرار است. ارتباطات و پيوندهاي جاده اي 

عمده ترين شكل پيوند با خارج از استان است. جاده ارتباطي اردبيل ـ آستارا ، خلخال ـ اسالم، 

ـ تبريز عمده ترين راه هاي ارتباطي هستند كه شبكه ارتباطي داخل اردبيل ـ اهر و مشگين شهر 

دهد. استان اردبيل را به مراكز سكونتگاه ها در استانهاي همجوار و ساير نقاط كشور پيوند مي

همچنين جاده اصالندوز به جلفا و جاده مرزي بيله سوار به باكو عمده ترين راههاي پيوند دهنده 

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

 ايران با كشورهاي همسايه مطرح بوده و داراي اهميت است.

عالوه بر ارتباطات جاده اي ، از طريق فرودگاه اردبيل و پارس آباد ، پيوندهاي هوايي 

ال، بار و مسافر از عمده ترين اين استان با پايتخت و ساير مراكز شهري برقرار است. حمل كا

 داليل ارتباطات هوايي در استان است.

با توجه به بررسي هاي انجام شده بر روي پيوندهاي فيزيكي ـ ارتباطي انشعاب كليه 

راههاي ارتباطي استان از مركز استان قدرت و برتري شهر اردبيل را در هم پيوندي با ساير 

 سكونتگاههاي استان نشان ميد هد.

ترين ايج حاصل از بررسي هاي فيزيكي ـ ارتباطي نشان مي دهد راههاي ارتباطي مهمنت

عامل در برقراري پيوند ميان سكونتگاه ها هستند، هر چه شبكه راههاي ارتباطي وضعيت 

تري داشته باشند پيوند ميان سكونتگاه ها سهل تر ، پرجاذبه تر و قدرتمندتر خواهد بود. مطلوب

هاي جمعيتي را تحت ي ارتباطي مناسب در يك منطقه تحركات و جابجاييوجود شبكه راهها

تاثير قرار داده و برقراري ارتباط و پيوند ميان گروه هاي جمعيتي را تسريع و تسهيل خواهد 

 نمود.
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 : پيوندهاي جمعيتي 2-6-1-1-1

بررسي هاي انجام شده بر روي پيوندهاي جمعيتي در استان اردبيل نشان مي دهد 

يشترين تراكم و تمركز جمعيت استان در محدوده مركز استان با محوريت شهر اردبيل مشاهده ب

شود. اين شهر تنظيم كننده اصلي جريان ها و روندهاي جمعيتي در استان است. به طوريكه از مي

درصد از شهرستان اردبيل و به  3/27نفر مهاجر خارج شده از استان اردبيل  134892مجموع 

شهر با مركزيت شهرهايي به ر اردبيل خارج شده اند. شهرستانهاي خلخال و مشگينويژه شه

درصد جايگاه هاي دوم و سوم مهاجرفرستي را در استان  8/12و  2/11همين نام به ترتيب با 

 به خود اختصاص داده اند.

درصد از كل مهاجرين خارج شده از استان اردبيل را به خود جذب  74/22اين استان 

ترين پيوند مهاجرتي استان اردبيل و شهرهاي تابعه آن در درجه اول با ده است. در واقع قوينمو

استان تهران برقرار است. پس از استان تهران، شهرهاي استان گيالن و آذربايجان شرقي به 

 درصد از مهاجرين استان اردبيل هستند. 21/7و  22/12ترتيب با جذب 

دبيل و به ويژه شهر اردبيل جريان خروج بيشترين تعداد با توجه به اينكه شهرستان ار

مهاجرين را به خارج استان هدايت نموده است ، جريان ورود بيشترين تعداد مهاجر از خارج از 

درصد از كل  14/22استان را نيز هدايت نموده است. اين شهرستان با جاذبه شهر اردبيل 

ت. پس از اردبيل شهرستانهاي پارس آباد، مهاجرين وارد شده به استان را جذب نموده اس

،  71/8،  28/12شهر ، خلخال و نمين با جاذبه شهرهايي به همين نام به ترتيب با جذب مشگين

درصد از كل مهاجرين وارد شده به استان در رتبه هاي دوم تا پنجم قرار  78/4و  32/8

 اند.گرفته

بايجان غربي به ترتيب با هدايت استانهاي تهران، آذربايجان شرقي ، گيالن و آذر

درصد از جريان مهاجرين ورودي به سكونتگاه هاي استان  93/2و  14/2،  83/18،  92/38

اردبيل رتبه هاي اول تا چهارم را در پيوندهاي جمعيتي با سكونتگاه هاي استان به خود اختصاص 

 داده اند.

هاي جمعيتي درون استاني شهرستان اردبيل با جاذبه شهري اردبيل حتي هدايت پيوند

نيز تعيين كننده بالمنازع بوده و در تعامل با ساير سكونتگاه هاي استان باالترين جذابيت را براي 

نفر  14313جمعيت مهاجر را داشته است به طوريكه خالص مهاجرت اين شهرستان معادل 

است كه نشانگر  است. خالص مهاجرت تنها در اردبيل ثبت بوده و در ساير شهرستانهاي منفي

 مهاجرفرستي ساير مراكز سكونتگاهي استان است.

شهر پارس آباد نيز با توجه به نوپايي آن از ديگر مراكز جاذب براي جمعيت مهاجر 

استان اردبيل به شمار مي آيد. اين شهر از سوي جمعيت ساكن در شهرهاي كوچك و روستاهاي 
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به شكل گيري پيوندهاي جمعيتي و افزايش  واقع سردست مغان مورد توجه قرارگرفته و منجر

 جاذبه هاي شهري محدوده مورد نظر شده است.

 
 : پيوندهاي اقتصادي )مبادالت كااليي و مالي (3-6-1-1-1

 

 )الف(: مبادالت كااليي

در پيوندهاي اقتصادي شهر اردبيل به عنوان كانون قوي تر و تنظيم كننده پيوندهاي بين 

تن كاالي خارج  1711732د. براساس مطالعات انجام شده از مجموع سكونتگاهي عمل مي نماي

 درصد از شهر اردبيل ارسال شده است. 3/47تن معادل  812811شده از استان اردبيل ، 

بيشترين ميزان بار حمل شده از شهر اردبيل به استان گيالن ارسال شده است. مجموع 

كاالهاي حمل شده از اين شهر است. پس از  درصد از وزن 32/24بار ارسال شده به اين استان 

 درصد در رتبه دوم دريافت بازار شهر اردبيل است. 17/29گيالن استان تهران با 

پس از اردبيل كارخانه سيمان و شهر پارس آباد بيشترين نقش را در نقل و انتقال كاال 

كارخانه سيمان اردبيل  به خارج از استان به خود اختصاص داده اند. بيشترين بار ارسال شده از

درصد از كل بار جابجايي شده از اين مكان به استان گيالن ارسال شده است. شهر  1/48معادل 

 48پارس آباد نيز با استان آذربايجان شرقي بيشترين مراوده و تبادل را داشته است. حدود 

ان شرقي شده است. درصد از كل بار ارسال شده از اين شهر وارد. سكونتگاههاي استان آذربايج

گروه كاالهاي كشاورزي، دامي و غذايي و سپس گروه كاالهاي ساختماني و مواد معدني بيشترين 

 ميزان بار خارج شده از سكونتگاههاي استان به ساير استانهاي ديگر كشور بوده است.

شهرهاي اشاره شده عالوه بر اينكه بيشترين نقش را در ارسال كاال به خارج از استان 

داشته اند، مراكز عمده جذب و دريافت كاال و يا به عبارت ديگر برقراري پيوند و رابطه با 

 سكونتگاههاي خارج از استان داشته اند.

تن كاالي وارد شده به  2322292بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد، از مجموع 

ست. شهرهاي درصد به شهر اردبيل وارد شده ا 1/18تن معادل  1197929استان اردبيل 

درصد از  1/3و  2/3،  2،  1/7شهر ، بيله سوار و خلخال به ترتيب با جذب آباد ، مشگينپارس

كل بار ورودي به استان در جايگاه هاي دوم تا پنجم قرار گرفته اند. پنج شهر ذكر شده نقش 

 8/11ن تعيين كننده اي در مبادالت كااليي استان ايفا مي نمايند. سهم ساير شهرهاي استا

درصد از كل وزن بار حمل شده به استان است. نكته قابل توجه اينكه اختالف ميزان بار ورودي 

به شهر اردبيل با ساير شهرهاي استان رقم قابل توجهي است كه نشان از برتري شهر اردبيل در 

 اين زمينه است.
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و  درصد ( ساختماني 2/89در تمامي گروه هاي كااليي شامل مواد شيميايي )

 1/12درصد ( ، محصوالت سبك ) 2/79درصد ( ، كشاورزي ، دامي و غذايي ) 3/29معدني)

 1/89درصد (، خرده بار و ضايعات متفرقه ) 8/12آالت و قطعات يدكي )درصد(، ماشين

درصد (  2/11درصد ( و منسوجات چرم و پوشاك ) 1/11درصد(، كاالي كاغذ و چوب  )

ان اردبيل هستند كه بيشترين نسبت اين كاالها به شرح اشاره مجموع كاالهاي حمل شده به است

 شده به شهر اردبيل وارد شده اند.

شهر پارس آباد پس از شهر اردبيل در گروه كاالهاي مواد شيميايي ، كشاورزي، دامي و 

غذايي، ماشين آالت و قطعات يدكي ، خرده بار و ضايعات متفرقه ، كاغذ و چوب رتبه دوم را 

 و وارد كردن اين نوع كاالها از خارج از استان به خود اختصاص داده است.در جذب 

 شهرستان مشگين شهر ، بيله سوار و خلخال در رتبه هاي سوم تا پنجم قرار گرفته اند.

دهد، شهر اردبيل بررسي مبادالت كااليي ميان سكونتگاههاي استان با يكديگر نشان مي

يان شهرهاي استان دارد. از مجموع بار حمل شده و جابجا مقام نخست را در مبادالت كااليي م

تن بوده است شهر اردبيل با جابجايي  1192111شده در محدوده استان اردبيل كه معادل 

درصد جايگاه نخست را در ميان كانونهاي مبادالتي استان به  1/42تن كاال معادل  472992

 خود اختصاص داده است.

در مباحث مربوط به پيوند ميان سكونتگاههاي استان  براساس مطالعات انجام شده

اردبيل با يكديگر با خارج از استان ، شهر اردبيل به عنوان بزرگترين صادركننده و دريافت 

 كننده كاال، نقش محوري در جمع آوري و بخش كاالهاي استان به عهده دارد.

صدور كاال در استان  براساس نتايج حاصل از مطالعات انجام شده مكان هاي كمتري در

 هاي بيشتري دريافت كننده كاال هستند.نقش داده و بالعكس مكان

مقايسه مراكز صادر كننده و دريافت كننده كاال نشان مي دهد شهرها ومكان هاي 

شهر ، خلخال، اردبيل، كارخانه سيمان اردبيل، بيله سوار، پارس آباد ، بوران عليا، مشگين

هم ترين مراكز صدور و دريافت كاال در استان اردبيل هستند. حدود اصالندوز  وجعفرآباد م

درصد از كل وزن كاالهاي خارج شده از شهرها و مكان هاي استان از اين مجموعه شهرها  2/21

درصد از كل وزن كاالهاي وارد شده به اين مجموعه شهرها و  2/84و مكانها خارج شده و 

 مكانها وارد مي گردد.
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 دالت مالي ) ب (: مبا

در مبادالت مالي نيز شهر اردبيل )در مجموع محدوده شهرستان اردبيل( بيشترين نقش 

را در مبادالت داشته است. در واقع اين شهر به عنوان كانون اصلي هدايت و پيوند مراكز 

 سكونتگاهي استان عمل مي نمايد.

شهر اردبيل  براساس بررسي هاي انجام شده در مباحث مربوط به پيوندهاي مالي

 ترين سكونتگاه در نقل و انتقال پول با سكونتگاههاي استان و خارج از استان به شمار مي آيد.مهم

 2/38درصد از كل انتقاالت وارد شده درون استاني و  4/44اين شهر جذب كننده 

 درصد از انتقاالت صادر شده درون استاني است.

  2/88شده و صادر شده به استان اردبيل همچنين از كل انتقاالت برون استاني وارد 

درصد )صادر شده ( شهر اردبيل مهم ترين سكونتگاه مبدا اين نقل و  3/71درصد)وارد شده ( و 

 انتقاالت بوده است.

استانهاي تهران و آذربايجان شرقي عمده ترين نقش را در تبادالت مالي با 

 سكونتگاههاي استان اردبيل داشته اند.

سياسي استان تنظيم كننده  -اردبيل به دليل دارا بودن مركزيت اداريهمچنين شهر  

ها كاركردي و عملكردي استان است. در واقع تمامي مراكز شهرستانسياسي ، -كليه روابط اداري

و شهرهاي استان ، مكان هاي مركزي و اكثريت قريب به اتفاق روستاهاي استان با شهر اردبيل 

وند بوده يا به صورت شبكه اي و يا سلسله مراتبي داراي پيوند و به صورت مستقيم داراي پي

 تعاملي دو سويه هستند.

درمجموع در كليه زمينه ها شهر اردبيل قدرتمندترين سكونتگاه استان در برقراري  

 پيوند با ساير سكونتگاهها است.

ي ايل پس از شهر اردبيل ، شهر پارس آباد در شمال استان و به عنوان مركز فرهنگ 

شاهسون دومين كانون قدرتمند استان در تنظيم پيوند ميان سكونتگاهها به شمار مي آيد. در 

واقع اين شهر درسلسله مراتب تعيين قدرت پيوند ميان سكونتگاه ها به عنوان سكونتگاه نسبتاً 

 آيد.قوي به شمار مي

يله سوار به عنوان شهر ، خلخال و بپس از دو شهر اردبيل و پارس آباد شهرهاي مشگين 

كانون هاي مياني تنظيم كننده پيوند ميان سكونتگاههاي استان در سطح محلي هستند.  شهر بيله 

سوار با دارا بودن گمرك مرزي در شمال شرق استان ، شهر خلخال در جنوب و شهر مشگين 

وند شهر به عنوان پايتخت تاريخي عشاير ايل شاهسون در حاشيه سبالن كانون هاي هم پي

 متوسط در استان به شمار مي آيند.
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روستاهاي مركزي استان اردبيل كه براساس طرح سطح بندي فضا و سكونتگاههاي  

روستاي استان كليه مراكز استان را شامل مي شوند. كانونهاي با پيوند نسبتاً متوسط در برقراري 

آيند. جهت پيوند  پيوند با نظام شهري و سكونتگاهي روستايي پيرامون خود به شمار مي

 سكونتگاههاي روستايي با قدرت ضعيف تر به سمت كانون هاي مركزي است.
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 عملكردهاكاركردها و : 1-1-1-1

هر سكونتگاه انساني با توجه به نيازهاي ساكنين آن طي روندهاي زماني كاركردها و 

كاركردهاي خدماتي را عملكردهاي متفاوتي دارد. تامين نياز جامعه ساكن و ارايه خدمات به آنها 

براي سكونتگاه به همراه خواهد داشت. مبادالت كااليي و فعاليت هاي مربوط به داد و ستد و 

تجارت كاركردهاي بازاري را ايجاد نموده و فعاليت هاي آموزشي ـ فرهنگي سكونتگاه ها با 

 كاركرد فرهنگي ـ علمي را براي آنها تعريف خواهد نمود.

انجام شده به ويژه در بخش اقتصاد، سكونتگاه هاي استان اردبيل به  با توجه به مطالعات

تفكيك شهرستان متناسب با ويژگي هاي جامعه ساكن در آنها كاركردها و عملكردهاي متفاوتي 

 اند.را به نمايش گذارده

 

 )الف(: كارك دهاي سكونتااا هاي استا  به تفكيك شه ستا 

 

 :شه ستا  اردبيل 

شامل  اردبيلت هاي رايج در شهرستان اردبيل و به ويژه شهر عمده ترين فعالي  -

عمده فروشي و خرده فروشي و تعميركاالهـا و وسـايل موارد زير است: صنعت، 

واسـطه گريهـاي  نقليه، هتل و رستوران، حمل و نقل و انبـارداري و ارتباطـات،

ي، مالي، مستغالت واجاره و خدمات كسب و كار، بهداشت و مددكاري اجتمـاع

 ساير فعاليتهاي خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي.

 كاركردهاي موجود: خدماتي ، بازاري ، اداري ، سياسي و فرهنگي -

 

  :شه ستا  بيله سوار 

 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات هاي موجود :  شامل كشاورزي،فعاليت -

 كاركردهاي موجود: كشاورزي ، خدماتي و اداري  -

 

 شه ستا  پارس آباد: 

سـاختمان، آب و بـرق و گاز،فعاليت هاي موجود شامل :  كشاورزي ، صـنعت ،  -

 مستغالت و اجاره و خدمات كسب و كار.

 كاركردهاي موجود : كشاورزي ، بازاري و خدماتي ، اداري ، فرهنگي -
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 :شه ستا  خلخال 

فعاليت هاي موجـود شـامل: شـيالت و آبـزي پـروري ، معـدن، آب و بـرق و  -

واسطه گريهاي مالي، اداره امور عمومي و دفاع، آموزش، بهداشـت ان،ساختمگاز،

 و مددكاري اجتماعي.

 كاركردهاي موجود : بازاري و خدماتي ، اداري و فرهنگي -

 

  : شه ستا  كوث 

 فعاليت هاي موجود شامل: كشاورزي، شيالت و آبزي پروري، آب و برق و گاز، -

 ش ، بهداشت و مددكاري اجتماعياداره امور عمومي و دفاع، آموز ساختمان،

 كاركردهاي موجود : كشاورزي ، خدماتي و اداري -

 

 :شه ستا  گ مي 

حمل و نقـل وانبـارداري و فعاليت هاي موجود شامل:  معدن، آب و برق و گاز، -

آموزش، بهداشـت و اداره امور عمـومي و دفـاع،واسطه گريهاي مالي،ارتباطات ،

 اي خدمات عمومي و اجتماعي و شخصيساير فعاليتهمددكاري اجتماعي،

 كاركردهاي موجود : خدماتي ، بازاري ، اداري و فرهنگي -

 

  : شه ستا  مشاين شه 

فعاليت هاي موجود شـامل : كشـاورزي، آب و بـرق و گـاز، هتـل و رسـتوران،  -

 اداره عمومي و دفاع، آموزش.واسطه گريهاي مالي،

 ، اداري و فرهنگي كاركردهاي موجود : كشاورزي، خدماتي ، بازاري -

 

 :شه ستا  نمين 

 ساختمانفعاليت هاي موجود شامل : كشاورزي، معدن، آب و برق و گاز، -

 كاركردهاي موجود : خدماتي -

  : شه ستا  ني 

هتل و رستوران، فعاليت هاي موجود شامل : كشاورزي ، شيالت و آبزي پروري، -

هداشـت و مـددكاري اداره امور عمومي و دفاع، آمـوزش، بگريهاي مالي،واسطه

 اجتماعي.

 كاركردهاي موجود : كشاورزي، خدماتي ـ اداري -
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 : جمع بندي، تحليل و تبيين سازمان فضايي استان اردبيل9-1-1-1

الگوي استقرار سكونتگاه ها، الگوي شبكه دسترسي ، توزيع خدمات، عملكردها و مجموعه 

ط با يكديگر سازمان فضايي موجود در فعاليت هايي كه در سكونتگاهها انجام مي شود، در ارتبا

 سطح استان اردبيل را شكل داده اند.

به اين ترتيب در حال حاضر، جريان ها و روابطي بين سكونتگاه هاي استان ايجاد شده 

است كه بوجود آورنده سازمان فضايي مي باشد. اين جريانها متاثر از عوامل مختلف و متعدد 

 باشند.مي

اي است كه تمامي روابط ل شهر اردبيل داراي چنان قدرت و جاذبهدر سطح استان اردبي

باشد. در واقع و جريانهاي اجتماعي و اقتصادي و خدماتي در سطح استان متاثر از اين شهر مي

 شهر اردبيل جهت دهنده و حاكم بر جريان هاي اجتماعي ـ اقتصادي و ... در منطقه است.

تري كه در سطح شمار مي آيد، سطوح پايينشهر اردبيل حاكم مسلط در استان به 

استان قرار دارند داراي اختالف بسيار زيادي با اين شهر هستند. در واقع حدفاصل اختالف ميان 

آباد است بسيار زياد مي باشد. وجود اين تفاوت ها شهر اردبيل با سطح بعدي كه شهر پارس

تمركز شده است. اين تمركز وزن و هايي است كه در شهر اردبيل مناشي از توان و فعاليت

اي براي شهر اردبيل ايجاد كرده و باعث شده تا اين شهر بتواند تمامي استان را تحت تاثير جاذبه

 جاذبه خود قرار دهد.

البته بُعد مسافت باعث شده است تا علي رغم سيطره جويي فضايي اين شهر، 

پاسخگوي نيازهاي ساير سكونتگاه هاي  هايي شكل بگيرند تا بتوانند در سطح ميانيسكونتگاه

استان باشند و ارتباط هايي را با سكونتگاه هاي موجود در سطح استان و يا ساير شهرستانهاي 

شهر ، خلخال، گيوي، آباد ، مشگينديگر ايجاد كنند. نمونه اين سكونتگاه هاي سطح مياني پارس

 بيله سوار، اصالندوز و جعفرآباد هستند.

ي استان، سهولت دسترسي، امكان توسعه و بسط سيطره فضايي شهر در بخش مركز

اردبيل را فراهم نموده است. لذا در سطح مياني و پايين تر شهرها و آباديهاي مركزي داراي 

 قدرت و جاذبه چنداني نيستند.

از سوي ديگر پراكنش و توزيع آباديها به نحوه اي است كه در بخش مركزي تعداد 

ا در فاصله نزديكي از شهر استقرار يافته اند. اين آباديها عمالً در حوزه نفوذ زيادي از آباديه

مستقيم شهر قرار گرفته اند. از اين رو شكل مكان هايي كه داراي سيطره فضايي هستند كه در 

 رقابت با شهر بوده و عمالً شهر اجازه رشد قابل توجهي به اين آباديها نمي دهد.

هاي بسيار ضعيف ي آبادي وجود  دارد كه داراي مركزيتدر سطوح پايين تر تعداد

هستند. اين آباديها به شدت توسط آباديهاي بزرگتر و مركزي و شهرهاي مياني و اردبيل تحت 
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فشار هستند و مركزيت آنها آسيب پذير است. اما اين آباديها در تالشند تا بتوانند در فضا 

پاره اي از اين آباديها داراي امكان رشد هستند ولي اي را براي خود ايجاد كنند. البته سيطره

اي در رقابت با شهر و آباديهاي بزرگتر محرويت آنها باعث عدم رشد آنها نشده است. اما پاره

 هستند، كه اين آباديهاي بزرگتر امكان چنين رشدي را به آباديهاي مذكور نمي دهد.
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 : تبيين حوزه ها يا نواحي همگن1-9-1-1-1

الگوي استقرار فضايي سكونتگاهها، ساختار فضايي موجود ، سازمان فضايي و نهايتاً الگوي 

شبكه دسترسي موجب شده است تا مناطقي با ويژگي هاي مشترك و همگني هايي نسبي در 

 سطح استان ايجاد گردد.

 اين مناطق همگن به ويژه  از نقطه نظر كاركردها، عملكردها ، پراكنش و توزيع خدمات

داراي ويژگي هاي مشتركي هستند. براساس اين ويژگي ها مناطق همگن در سطح استان اردبيل 

ناحيه يا منطقه همگن شكل گرفته است.  12شناسايي شده اند. در مجموع در سطح اردبيل 

 ويژگي هاي اين نواحي به شرح زير است .

 

 ( ناحيه يك) دشت مغا 

در شـمال اسـتان و در بخـش هـايي از دو  كيلومترمربـع 21/232اين ناحيه با وسعت  

شهرستان پارس آباد و بيله سوار در ناحيه اي كم ارتفاع و كم شيب به نـام دشـت مغـان واقـع 

 شده است. 

 74متر اسـت. از نظـر خصوصـيات اراضـي بـيش از  299ارتفاع در اين ناحيه كمتر از 

سـت كـه از ارتفـاع كمتـر از درصد اين ناحيه دشتي بوده و بقيه مساحت آن شامل تپه ماهورها

متر برخوردارند.  موقعيت مناسب محيطي اين ناحيه شرايط مناسب آب و هوايي را نيز به  299

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

 روز بـوده و متوسـط بـارش نيـز 29تعداد روزهاي يخبنـدان در ايـن ناحيـه كمتـر از 

ميلي متر است. جريان رودخانه ارس از اين ناحيه به همراه شرايط مناسـب خـاك،  289-219 

در اين ناحيه فراهم ساخته است. احداث سـد  توپوگرافي و پارامترهاي دمايي فعاليت هاي زراعي

ميل مغان و شبكه آبياري مغان تامين آب زراعي مطمئن را در اين ناحيه فـراهم نمـوده اسـت. 

مغان ، كشاورزي اين هاي مدرن آبياري به همراه كشت و صنعت هاي مغان و پارس وجود شبكه

ناحيه را به كشاورزي پيشرفته و مدرن بدل ساخته است. توليدات حاصل از فعاليـت كشـاورزي 

 گردد.در اين ناحيه به سراسر استان و خارج استان حمل و صادر مي

وز امكان ارتباط اسـتان را از طريـق ايـن وجود شهرهاي بيله سوار ، پارس آباد ، اصالند

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

 اين ناحيه شده است.

ايجاد و توسعه واحدهاي كشت و صـنعت مـدرن در ايـن ناحيـه و گسـترش عمليـات 

را در  اين ناحيه به دنبال داشـته اسـت ساختماني و عمراني در شبكه هاي آبياري،توسعه شهري 

بـه عنـوان يـك نقطـه روسـتايي بـه شـمار  42به طوري كه شهر پارس آباد كه تا قبل از سال 
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رشد فزاينده اي يافته است.  79و  19آمده  است. تحت تاثير جريان توسعه به ويژه طي دهه مي

نفر در سال  34938د به درص 2/7با نرخ رشد  1312نفر در سال  22438جمعيت اين شهر از 

افزايش يافته و دردهه بعد علي رغم كاهش نرخ رشد جمعيت در اين شهر با رشد ساالنه  1372

نفر افزايش يافته است. به طـوري كـه در حـال حاضـر بـه  82221درصد جمعيت آن به  1/3

ه شـهر عنوان دومين شهر استان مطرح بوده و ايفاي نقش مي نمايد. از عمده ترين داليل توسـع

شهري نيروي كار از نقـاط مختلـف اسـتان بـه ايـن  -پارس آباد مي توان به مهاجرتهاي روستا

اسكان عشاير و جذب امكانات و خدمات شهري بيشتر به دليل نقش آن در ارائه خـدمات شهر،

به واحدهاي كشاورزي توسعه يافته و مدرن اشاره نمود. درواقع شهر پـارس آبـاد تحـت تـاثير 

ورزي در اين ناحيه روي داده است. بر خالف ساير شـهرها كشـور و يـا اسـتان كـه توسعه كشا

شـهر )شـهر كشـاورزي( را  –داراي نقش خدمات بازاري هستند، نقش و ويژگيهاي يك كشـت 

احراز نموده است. با توجه به نقش شهر پارس آباد در شمال اسـتان و رشـد سـريع آن انتظـار 

بيلـه سـوار و ر اين شهر به همراه مراكز شهري پيراموني خود )رود در آينده اي نه چندان دومي

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

هاي زراعي مدرن وجود دامداري مدرن در مجتمع هاي كشت و صنعت عالوه بر فعاليت

چـر مـزارع در ايـن نتي با اسـتفاده از پسيكي ديگر از ويژگي هاي اين ناحيه است. دامداري س

هاي گردشگري را در اين ناحيه ، اگروتوريسم تشكيل مي دهد. وجـود ناحيه متداول است. جاذبه

دماي مناسب در اين ناحيه موجبات افزايش طول دوره گردشگري را نسبت به ساير نقاط استان 

 فراهم مي سازد.

برداري از آب زيرزمينـي در ايـن ناحيـه ، برداري شديد از آب سطحي و عدم بهرهبهره

امكان خيز سطح ايستابي و زهدار بودن اراضي را فراهم ساخته كه از چالش هـاي مهـم زيسـت 

 محيطي اين ناحيه است.

ميليارد مترمكعب از آن در  1/1احداث سد خداآفرين بر روي ارس و برداشت بيش از 

ف مـي رسـد موجـب كـاهش شـديد آبـدهي آينده كه در ايران و جمهوري آذربايجان به مصر

رودخانه ارس خواهد گرديد. ورود پس آبهاي زراعـي بـه رودخانـه ارس و فاضـالب شـهرهاي 

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

 روي اين ناحيه خواهد بود.پيش

و فعاليت كشاورزي پيشرفته ، دامداري مـدرن و بدين ترتيب اين ناحيه را مي توان قلمر

 سنتي و داراي پتانسيل هاي گردشگري دانست.
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 )ناحيه دو  )جعف آباد 

كيلومترمربع در مجاورت ناحيه يك و در شمال استان و  42/1229اين ناحيه با وسعت 

و پسـت  مناطق كـم ارتفـاعدر بخشي از شهرستان بيله سوار واقع شده است. اين ناحيه نيز جزء

متر است. از نظر ويژگيهاي اراضـي  ايـن 299طبقه بندي مي شود. ارتفاع در اين ناحيه كمتر از 

 هاي فوقاني ( تشكيل مي دهد. ناحيه را عموماً اراضي تپه ماهورها )تراس

موقعيت نسبتاً مناسب محيطي اين ناحيه شـرايط مناسـب آب و هـوايي را نيـز در پـي 

درجـه  8ارت ساليانه در اين ناحيه هماننـد دشـت مغـان حـدود داشته است. متوسط درجه حر

روز بوده و متوسط بارش نيز  29سانتي گراد است. تعداد روزهاي يخبندان در اين ناحيه كمتر از 

 ميلي متر است. 289-219

طي ساليان اخير با استفاده از تكنولـوژي جديـد ، بخـش بزرگـي از ايـن ناحيـه ، تغييـر 

 شت ديم اختصاص يافته و وسعت اراضي مرتعي رو به كاهش نهاده است.كاربري داده و به ك

هاي بزرگ آبياري خداآفرين و عمارت در حال اجـرا مـي باشـد. بـا در اين ناحيه طرح

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

 از آبياري تحت فشار قرار خواهد گرفت.

هكتـار ( در سـطح  79999هاي آبياري تحت فشار با ايـن وسـعت)بيش از اي طرحاجر

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

كشت ديم به كشت آبي در اين ناحيه تحول عظيمي را در سطح استان باعـث خواهـد شـد كـه 

بـرداري و تغييـر در ص كشاورزي، تغييـرات در نظـام بهرهمستلزم جذب نيروي كارآمد متخص

ساختار مديريت خواهد گرديد. ايجاد اين تغييرات بي شـك موجـب تحـوالتي در توسـعه شـهر 

 جعفرآباد خواهد گرديد.

ي مانده اسـتقرار اين ناحيه  از گذشته قلمرو قشالقي عشاير بوده و در حال حاضر نيز باق

اي عشايرنشين( درا ين ناحيه وجود دارد در آينده در ايـن ناحيـه رخ خواهـد گاه عشاير )آباديه

داد همزمان  با ايجاد تحوالت در زيربناها، تحوالتي در نظامات اجتماعي و اقتصادي ايـن ناحيـه 

 الزامي است.

اين ناحيه در حال حاضر قلمرو فعاليـت كشـاورزي و دامـداري سـنتي بـوده و فعاليـت 

 اي صنعتي، معدني ، گردشگري در آن وجود ندارد. عشايري و فعاليت ه

ــاهيتي  ــهر داراي م ــن ش ــت. اي ــاد اس ــهر جعفرآب ــد ش ــن واح ــهري اي ــه ش ــا نقط  تنه

با توجه  1383سياسي استان در سال  -عشاير بوده كه بعد از آخرين تقسيمات اداري -روستايي

ت. ـري را پذيرفته اسبه كاركردها و نقشي كه در ناحيه ايفا مي نموده است نقش يك كانون شه

 و  1312-72با توجه به نرخ رشد نسبتاً باالي جمعيت ايـن شـهر كـه طـي دو  مقطـع آمـاري 
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درصد در سال بوده است انتظار مي رود ايـن شـهر بـه  2و   1/4به ترتيب معادل  82-1372 

بـه عنوان كانون جذب جمعيت نقاط روستايي پيراموني خود نيز ايفاي نقـش نمايـد و در آينـده 

 كاركردي ناحيه را تنظيم نمايد. –عنوان عمده ترين كانون زيستي ناحيه روابط عملكردي 

با ايجاد تحوالت آتي ، اين ناحيه مي تواند به قلمرو فعاليت كشاورزي و دامداري مدرن 

بدل گرديده و ايجاد صنايع مرتبط با بخش كشاورزي نيز مي تواند سيمايي صنعتي به اين ناحيـه 

اذبه هايي مبني بر اگروتوريسم در آينده مي تواند از جمله فعاليـت هـاي ايـن ناحيـه ببخشد. ج

 باشد.

 

 )ناحيه  سه )خ وسلو 

كيلومترمربع در جنوب ناحيـه دو  و در بخـش هـايي از  12/1122اين ناحيه با وسعت 

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

متـر اسـت.  299-1999درصد از وسـعت ايـن ناحيـه داراي ارتفـاع بـين  79از بيش 

درصد از وسعت اين ناحيه كوهستاني بوده و به همـين دليـل داراي شـرايط  72همچنين حدود 

روز  29آب و هواي نسبتاً سرد و خشك است. تعداد روزهاي يخبندان در ايـن ناحيـه بـيش از 

 ميلي متر است  289-329است. متوسط بارش در اين ناحيه 

وجود سيماي كوهستاني در اين ناحيه محدوديت توسعه كشاورزي در ايـن ناحيـه شـده 

ها پراكنـده است. كشاورزي اين ناحيه عمدتاً شامل كشت ديم بوده كه در حاشيه كوههـا و تپـه

 پذيرد.ها و با شيوه سنتي صورت مياست. اراضي كشاورزي آبي در حاشيه تراس رودخانه

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

هـاي اند. بخشي از اين ناحيه ، قلمرو عشاير كوچنده بوده كه هنوز آثـار آن در فعاليتواقع شده

 اين ناحيه باقي است.

باد از آدر اين ناحيه ، ناحيه صنعتي گرمي قرار گرفته است. راه ارتباطي اردبيل به پارس

هـاي عمـده اين ناحيه عبور كرده و اتصال بخش هاي مركزي استان را بر قرار مي سازد. فعاليت

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

يـه در اقتصادي اين ناح –هاي اجتماعي سازد فعاليتمي محيطي امكان اين ناحيه را درآينده كند

 حال حاضر فاقد پويايي الزم جهت توسعه و گسترش است..
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  )ناحيه  چهار ) درا رود 

هايي از سه كيلومترمربع  در شمال غربي استان و در بخش 48/223اين ناحيه با وسعت  

شهرستان گرمي ، مشگين شهر و پارس آبـاد قـرار گرفتـه اسـت. ايـن ناحيـه داراي چهـره اي 

 درصــد از وســعت ناحيــه داراي ارتفــاعي بــين 27طــوري كــه بـيش از  كوهسـتاني اســت. بــه

درصد از وسعت اين ناحيه كوهستاني است. از نظـر  21متر است. همچنين حدود  1999-299 

آب و هوايي نيز داراي شرايط نسبتاً سرد و خشك است روزهاي يخبندان دراين ناحيه بـيش از 

متر است.  رودخانه دره رود با مسير شمالي و  ميلي 289-399روز بوده و متوسط بارش آن  29

اي اسـت كـه اراضـي جنوب از اين ناحيه عبور مي نمايد. شرايط توپوگرافيك اين ناحيه به گونه

اي و هاي انساني به دره رودخانه دره رود و اراضـي كوهپايـهمساعد جهت كشت و زرع وفعاليت

 كوهستاني و مجاور آن محدود مي شود.

پوگرافيك موجب گرديده است كه در حاشيه رودخانه دره رود ، كشاورزي اين شرايط تو

سنتي آبي با استفاده از انهار سنتي شكل گيرد. آباديهاي اين ناحيه در حاشـيه رودخانـه دره رود 

 پراكنده هستند.

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

اري سنتي وجه غالب فعاليت را در اين ناحيه شكل مي دهد. بـه كشاورزي سنتي و دامد

دليل اسـتقرار كشـاورزي درامتـداد رودخانـه دره رود عمـدتاً در معـرب تخريـب سـيالبهاي 

 اي قرار دارند. رودخانه

فعاليت هاي صنعتي ، گردشگري و معدني در اين ناحيه بسيار ضعيف اسـت. بخشـي از 

 اي عشايري واقع شده است.هاين ناحيه در قلمرو زيستگاه

 امكانات اين ناحيه براي تحول ناچيز است.

 

 )ناحيه پنج ) صلوات 

و در بخـش هـايي  4و  3كيلومترمربع  در جنوب نواحي  78/2233اين ناحيه با وسعت 

از دو شهرستان گرمي و مشگين شـهر قـرار گرفتـه و شـامل اراضـي كوهسـتاني و كوهپايـه اي 

متر بوده  1999درصد از وسعت اين ناحيه داراي ارتفاع بيش از  88ز )ارتفاعات صلوات(. بيش ا

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

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

ميلي متر در سال اسـت . سـكونتگاههاي ايـن  399-319بارش روز بوده و شاهد متوسط  72از 

ناحيه شامل سكونتگاههاي روستايي بوده و بخشي از آن نيز قلمرو عشايري است شهر رضي تنها 
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نقطه شهري اين ناحيه است. با توجه به موقعيت استقرار اين شهر و بررسي پيشينه آن اين شهر 

 عشايري است. -داراي ماهيتي روستايي

انند ناحيه سه، عمده فعاليت كشاورزي در اين ناحيه شامل كشت محصوالت ديم در هم 

حاشيه كوهها و تپه ها و تراسهاي فوقاني است و در حاشيه رودخانه ها، كشت اندك محصـوالت 

 آبي به شيوه سنتي رايج است. 

 اراضي مرتفع تر اين ناحيه به مراتع اختصاص يافته است.  

ناحيه را فعاليت كشاورزي سنتي به همـراه دامـداري روسـتايي و  مهم ترين فعاليت اين 

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

پارس آبـاد قـرار گرفتـه  اين ناحيه در مسير محور ارتباطي جديد اردبيل، مشگين شهر، 

 محدود مي سازد.  است. شرايط محيطي در اين ناحيه امكانات توسعه همه جانبه را

 

 

  ) ناحيه ش  ) سبال 

كيلومترمربع در غرب اسـتان اردبيـل و در محـدوده اي  71/1728اين ناحيه باوسعت  

شهر ، اردبيل و نير واقع شده است. اين محـدوده متشكل از بخش هايي از سه شهرستان مشگين

عي اسـتان در ايـن ناحيـه شامل كوه سبالن و كوهپايه هاي دامنه آن است. بلندترين ناحيه ارتفا

قرار گرفته و جزء سردترين نواحي استان است. تعداد روزهاي يخبندان در اين ناحيه از سه ما ه 

ميلي متـر در سـال متغيـر  329-229ماه در نوسان است. متوسط بارش در اين ناحيه بين  8تا 

 است.

فعاليـت را در وجود سيماي كوهستاني، اراضي مرتفع، سرماي شديد امكانـات زيسـت و  

آن محدود ساخته است.  از اينرو اين ناحيه داراي تراكم جمعيتي كـم بـوده و سـكونتگاههاي بـا 

تعداد كم جمعيت را در برگرفته است. وجود سيماي كوهستاني و اراضي مرتفع و پرشيب باعـث 

، شده  تا توسعه كشاورزي در آن بسيار محدود گردد. اين ناحيـه بـه دليـل وجـود مراتـع غنـي

 چراگاه تابستاني عشاير كوچنده استان است. كه وجه عمده فعاليت اين ناحيه را شكل مي دهد. 

با توجه به حفاري هاي ژئوترمال در اين ناحيه انجام شده كه در آينده مي توانـد منبـع  

 انرژيهاي زمين گرمايش باشد. چشمه هاي آب معدني متعددي در اين ناحيه قرار گرفته است. 

شمه هاي آب معدني، در كنار سيماي كوهستاني سبالن ، مراتع سرسبز ييالقـي وجود چ 

و پيست اسكي آلوارس مجموعه شرايطي را  فراهم ساخته كه مي تواند جاذبه هاي گردشگري را 

 در اين ناحيه متكي برگردشگري مبتني برطبيعت را فراهم سازد. 
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ي پاك است مي توانـد بـه توسـعه استفاده از انرژي زمين گرمايش كه از جمله انرژيها 

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

 

 ( ناحيه  هفت) مشاين شه 

كيلومترمربع  واقع در شهرستان مشگين شهر ، محـدوده  28/1247اين ناحيه با وسعت  

نقـاط مرتفـع جزء دشت مشگين شهر و كوهپايه هاي مشرف برآن را شامل مي شود. اين ناحيـه

درصد ناحيـه كوهپايـه  73استان به شمار مي آيد. با توجه به مرتفع بودن اين ناحيه اما بيش از 

اي است. به دليل مجاورت اين ناحيه با ارتفاعات سبالن و صلوات داراي زمستانهاي نسبتاً سـرد 

-319بارش ناحيـه روز بوده و متوسط  72است. تعداد روزهاي يخ بندان در اين ناحيه بيش از 

ميلي متر است. از جمله مراكز كشاورزي استان به شمار مي آيد. باغات اطـراف مشـگين   329

شهر، كشاورزي را به سمت كشت محصوالت باغي سوق داده است. به دليل بـاال بـودن ميـزان 

بارش درمنطقه كشت ديم در اراضي تراسهاي فوقاني رايج است. در ايـن ناحيـه احـداث شـبكه 

اري زهكشي سبالن و شبكه هاي متعدد مدرن آبياري در دست اجرا و  احداث است كـه در آبي

آينده مي تواند كشاورزي سنتي را به كشاورزي مدرن بدل سازد. شـهرهاي الهـرود و مشـگين 

شهر در اين ناحيه واقع شده اند. شهر مشگين شهر در گذشته، مركز مبـادالت عشـاير كوچنـده 

ش انتظام دهنده و مديريت روابط عشايري استان را بعهده داشته است. بـا استان بوده و نوعي نق

كاهش نقش عشاير در توليد استان و افول جايگاه و منزلت اجتماعي آنان، شهر مشگين شهر نيز 

 به لحاا اين كاركرد دچار افول شده است. 

ت ، به لحـاا جـاي دادن برخـي از صـنايع درخـود، فعاليـشهرك صنعتي مشگين شهر 

 صنعتي را در اين ناحيه رونق بخشيده است. 

همچنين مجاورت شهر مشگين در حاشيه سبالن و چشـمه هـاي آب معـدني، كـاركرد  

گردشگري نيز يكي از محورهاي فعاليت در اين ناحيـه اسـت. چشـم انـدازهاي طبيعـي حاشـيه 

مـال مـديريت سبالن، باغات ميوه، وجود قلعه هاي قديمي و محوطه هاي باستاني در صـورت اع

 مي تواند تقويت اين كاركرد را موجب گردد. 
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نواحي يك تا هفت، در گذشته نه چندان دور به دليل واقع شدن در مسير كوچ عشاير و 

واقع شدن  قلمروهاي عشايري )ييالقي و قشالقي( در آن به لحاا ويژگيهـاي فرهنگـي داراي 

ان فرهنگي را تشكيل مـي داده انـد كـه بـا پيوستگي و انسجام بوده اند. اين نواحي قلمرو يكس

روستانشينان واقع در نواحي نه و ده) اردبيل، نمين و نير( نيـز داراي تعارضـاتي بـوده انـد. بـا 

بـه تـدريج ايـن مجموعـه دچـار  تغيير در كاركردهاي اين نواحي و تغيير در نوع فعاليت هـا،

 گسست هايي شده است. 

، كـاركرد ايـن 1داث كشت و صـنعت هـا در ناحيـه با پيدايش شبكه هاي آبياري و اح 

ناحيه تغييرات بسيار شديدي را شاهد بوده است. آباديهاي عشايرنشين به تـدريج متـروك و 

اند. ورود نيروهاي غيربومي كه عمدتاً شامل نيروهاي آباديهاي متكي بركشاورزي توسعه يافته

بوجود آورده است. با گسـترش شـهر  اند. در ساختار فرهنگي ناحيه تغييراتي رامتخصص بوده

پارس آباد و افزايش روند مهاجرتهاي روستايي به اين شهر حاشيه نشيني در اطراف اين شهر 

گسترش يافته و يكي از معضالت شهر پارس آباد به شمار مي آيد. الزم به ذكر است توسعه 

 وده است.شهر پارس آباد به توسعه فرهنگ شهرنشيني دراين ناحيه كمك شاياني نم

با گسترش ديم زارها در اراضي مرتعي نواحي دو، سه ، چهـار، پـنج و هفـت از وسـعت  

مراتع كاسته شده و به وسعت اراضي كشاورزي افـزوده شـده كـه الجـرم منجـر بـه توسـعه 

 روستانشيني گرديده است. 

از تمركز آباديهاي پراكنده در مرحله بعدي شـهرهاي بيلـه سـوار، پـارس آبـاد، شـش  

 رهاي اصالندوز، جعفرآباد، تازه كندانگوت ، الهرود، رضي شكل يافته اند. شه

مشگين شهر كه در گذشته مركز سياسي، فرهنگي و اقتصادي عشاير بوده بـا تغييـر در  

 نقش و كاركرد مواجه شده و تا حدي در انزوا قرار گرفته است.

، گسـترش باغـات تمركز صنايع در اطراف مشگين، احداث شبكه هـاي مـدرن آبيـاري 

 اقتصادي، رونق گردشگري مي تواند در خروج از انزواي اين شهر موثر واقع گردد.

 

  فندقلو(  -ناحيه هشت) عنب ا 

كيلومترمربع  به صـورت نـوار بـاريكي در حاشـيه شـرق  22/499اين ناحيه با وسعت 

رتفاعـات مركزي  استان و در محدوده شهرستان نمـين واقـع شـده اسـت. ايـن ناحيـه شـامل ا

حدفاصل استان اردبيل و گيالن بوده و جاده ارتباطي اردبيل به آستارا از آن مي گذرد. شهر تازه 

 تاسيس عنبران تنها نقطه شهري اين ناحيه است. 

 بخشي از گردنه حيران و جنگلهاي فندقلو در آن واقع شده است.  
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تي است. وجود جنگلهـاي اين ناحيه عمدتاً شامل قلمرو فعاليت كشاورزي و دامداري سن 

 فندقلو و تاسيسات گردشگري در آن، به اين ناحيه كاركرد گردشگري داده است. 

و چشـم انـدازهاي زيبـاي محيطـي آن، وجـود با توجه به كوهستاني بـودن ايـن ناحيـه، 

هاي طبيعي و هم جواري با گردنه حيران و محـور ارتبـاطي آسـتارا بـه اردبيـل گسـترش جنگل

 ين ناحيه مي تواند مهم ترين محور توسعه اين ناحيه باشد. گردشگري در ا

 

 )ناحيه نه )اردبيل 

كيلومترمربع  در مركـز اسـتان و در بخـش هـايي از دو  17/1439اين ناحيه با وسعت 

شهرستان نمين و اردبيل واقع شده و شامل دشت آبرفتي اردبيـل اسـت. شـهر اردبيـل  مركـز 

 ستان در اين ناحيه واقع شده است.اداري سياسي ـ اقتصادي و تجاري ا

ترين دشت استان بـه لحـاا منـابع آب زيرزمينـي وجود دشت آبرفتي اردبيل كه غني

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

تـرل رودخانه هاي متعددي در  اين ناحيه از استان وارد شده و جريان دارند. جهـت كن

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

ــتباً بهره ــاورزي نس ــدايش كش ــده ، پي ــرل ش ــي كنت ــطحي و زيرزمين ــرداري از آب س ب

اي را در دشت اردبيل فراهم نموده است. اراضي زراعـي متكـي بـر منـابع آب، بخـش پيشرفته

 ال نموده است.اي از اراضي اين ناحيه را اشغعمده

واحدهاي پيشرفته دامداري در اطـراف شـهر اردبيـل باعـث گشـده تـا ايـن ناحيـه از 

 قلمروهاي دامداري مدرن استان گردد.

وجود اراضي كشاورزي و پس چر مـزارع كشـاورزي دامـداري روسـتايي را متكـي بـر 

ز وجوه فعاليت پرورش سنتي گوسفندداري به همراه داشته و به همين دليل دامداري سنتي يكي ا

 در اين ناحيه است.

به واسطه وجود شهر اردبيل و فرودگاه در اين ناحيه ، زيرساخت هـاي صـنعتي در ايـن 

فعاليـت صـنعتي در ايـن ناحيـه  2و  1هاي صنعتي اردبيـل ناحيه قوي بوده و با احداث شهرك

اردبيل به نمـين توسعه يافته است. تمركز صنايع در دو شهرك صنعتي و در كنار محور ارتباطي 

موجب گرديده كه بيشترين صنايع استان در اين ناحيه متمركز شود. در نتيجه ناحيه نه )اردبيل( 

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

 و شن و ماسه است در اين ناحيه پراكنش دارد.

هاي مناسـب شهري در شهر اردبيل به همراه زيرساختجاذبه هاي تاريخي ، فرهنگي و 

 فعاليت گردشگري را نيز در اين ناحيه توسعه داده است.
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وجود شهرهاي اردبيل ، نمين و آبي بيگلو باعث شـده تـا بيشـترين تمركـز شهرنشـيني 

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

هاي مخـابراتي و ارتبـاطي ، بهداشـتي و درمـاني به همراه وجود صنايع به گسـترش زيرسـاخت

انجاميده است. در نتيجه اين ناحيه را به برخوردارترين ناحيه به لحاا خدمات و زيرسـاخت هـا 

 بدل نموده است.

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

استان بدل نموده است. بديهي است تمركز مجموعه فعاليت ها در يك ناحيه عليرغم مزيت هاي 

توان به مكمل آنان مي تواند چالش هاي فراواني را نيز به همراه داشته باشد. از اين چالش ها مي

هاي زيسـت محيطـي ناشـي از توسعه ناموزون شهري و رشد حاشيه نشيني ، افزايش بار آلودگي

هـوا ناشـي از  هـا بـه منـابع آب زيرزمينـي، آلـودگيتوليد زباله و فاضالب ها ، نشـت آلودگي

 هاي صنعتي و بحران منابع آب اشاره نمود.فعاليت

هاي آب زيرزميني در دشت اردبيل و نياز به تامين آب از ساير نواحي به آن افت سفره

 از اولين شاخص ها بروز اين چالش هاست.

ويژه بر پروسه رشد و توسـعه فعاليـت در ايـن ناحيـه در شـرايط آتـي اعمال مديريت 

روي كـالن شـهرهاي ضروري است. در صورت عدم اعمال چنين مديريتي ، بحران هـاي پـيش

 كشور در اين استان نيز محتمل است.

 

  س عين( -ناحيه دا ) ني 

اقع شده كيلومترمربع  در قسمت جنوب غربي ناحيه نه و 14/1288اين ناحيه با وسعت

و شامل محدوده اي از دو شهرستان اردبيل و نير است كه شهرهاي نير ، سـرعين و كـوراييم را 

 گذرد.در بر مي گيرد. جاده ارتباطي اردبيل به تبريز از ميان اين ناحيه مي

اراضي اين ناحيه ، نسبت به ناحيه نه داراي پستي و بلندي و ناهمواري بيشـتري بـوده و 

يزيوگرافيك در ايـن ناحيـه ، سـفره هـاي آب زيرزمينـي محـدود مـي باشـد. به دليل شرايط ف

هاي منتهي به دشت اردبيل در اين ناحيه واقع شده كه بـر روي برخـي از هاي رودخانهسرشاخه

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

 جريانات تنظيمي در ثبت سدها به دشت اردبيل منتقل مي گردد.اين ناحيه مقدور نبوده  و 

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

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

ناحيه به اراضي مرتعي محصور ميان اراضي كشت ها رواج دارد. مراتع در اين مرتفع و حاشيه تپه

ديم كه در قلل تپه ها كه از دسترس عمليات شخم خارج بوده اند، محدود مي شود. كشـاورزي 
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سنتي به همراه دامداري روستايي سنتي متكي بر رمه گرداني در اراضي پيرامون روستاها و پـس 

 ي دهد.چر مزارع و جه غالب فعاليت را در اين ناحيه تشكيل م

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

 است.

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

گرم در اين شهر و اقدامات انجام شده پيرامون اين چشمه ها ، در سالهاي اخيـر موجـب رشـد 

عين را فراهم ساخته است. استقبال گردشگران از اين شهر موجب گرديده كه بـه سريع شهر سر

ها و متل آپارتمانها به منظور جذب و اسكان گردشگر در اين شهر ساخته شـود. بـه سرعت هتل

شكلي كه چهره و سيماي اين شهر در سالهاي اخير دستخوش تغييرات فاحشـي گرديـده اسـت. 

مسـكن در ايـن شـهر و رشـد سـوداگري متكـي بـر زمـين از  گذاري در خريد زمـين وسرمايه

هاي هاي بارز اين شهر است. پيست اسكي الوارس در نزديك شهر سرعين از ديگر جاذبـهپديده

 گردشگري اين شهر است كه موجب رشد آتي اين شهر خواهد گرديد.

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

تسريع نمايد. گسترش گردشگري در اين ناحيه موجبات رونـق اقتصـادي را بـه همـراه خواهـد 

اي كه نمي بايد مورد غفلت واقع گـردد . تمركـز بـيش از حـد اسـتقرارگاههاي داشت ولي نكته

آپارتمانها ( در محـيط كوچـك ايـن شـهر اسـت.تمركز بـيش از حـد ها و هتلگردشگري )هتل

ها مـي توانـد موجبـات كـاهش جاذبـه گردشگري و تمركز شديد استقرارگاه جمعيت در فصول

گردشگري را فراهم سازد. در برخي از نقاط اين شهر ، گسترش پاساژها عمالً گردشگري مبتنـي 

بر طبيعت را كه با پتانسيل اين شهر سازگاري دارد به ساير اشكال گردشگري مانند گردشـگري 

 اوان اجتماعي است روبرو سازد.هاي فرانبوه كه داراي عارضه

تـرين راهبـرد توسـعه در مديريت بر توسعه و هدايت گردشگري مبتني بر طبيعت مهم

 اين ناحيه مي باشد.
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ناحيه هشت ، نـه و  ده ، بـه لحـاا پيونـدهاي اجتمـاعي و فرهنگـي داراي همسـاني 

 نسبت به ساير مناطق مي باشند. نسبي،

ن مركز تجاري و اداري، مركزيت اين ناحيه را داشـته و از ديرباز شهر اردبيل به عنوا

مجموعه آباديهاي محور نير تا نمين داراي پيوستگي با اين مركز بوده انـد. وجـود سـابقه و 

پيشينه دهقنت در اين ناحيه و اراضي كشاورزي با نظام خرده مـالكي، ايـن مجموعـه را بـه 

ات ديرينه حول محـور شـهر اردبيـل ايـن لحاا اجتماعي همبسته نموده و با توجه به ارتباط

 مجموعه داراي همبستگي فرهنگي است.

اين مجموعه همبسته از سويي داراي تفاوتها و جدائيهايي از ناحيه هاي يك تا هفت بوده و 

 گردد.از سوئي ديگر از ناحيه هاي يازده و دوازده كه تحت نفوذ گيوي و خلخال هستند مجزا مي

 

 )ناحيه يازدا )گيوي 

در قسمت جنوبي استان اردبيل شـامل چهـار شهرسـتان 24/4429اين ناحيه با وسعت 

نير، اردبيل، گيوي و خلخال قرار گرفته و سرزمين مرتفع و كوهستاني را تشكيل داده اسـت. بـه 

ترين ويژگيهـاي ايـن واسطه ارتفاع بلند اين ناحيه، برودت شديد هوا در فصل زمستان از بزرگ

 ناحيه است. 

تاني بودن اين ناحيه و شيب اراضي باعث گرديده كه بيشتر اين عرصه به كاربري كوهس 

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

اراضي زراعي آبي در اين ناحيه محدود به دشتك هاي كوچك محصور در ميان اراضـي  

م در حاشيه كوهها و تپه هـا بـه صـورت كوهستاني و حاشيه رودخانه ها است. اراضي زراعي دي

 قطعات پراكنده قرار دارد. 

دامداري متكي بررمه گرداني در حاشه روستاها، مهم ترين فعاليت اين ناحيه است. كـه  

 عموماً به پرورش بز و در درجه بعدي گوسفند اختصاص دارد. 

هاي گيـوي و در سالهاي اخير از تمركز جمعيت آباديها در چند آبادي بزرگ تـر شـهر 

 هشتجين و كلور پيدايش يافته اند كه جمعيت كمي را در خود جاي داده اند. 

تشكيالت زمين شناسي در اين ناحيه به گونه اي است كه پتانسـيلهاي معـدني در ايـن  

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

ست كه امكانات توسعه در آن مهيا بوده  اين ناحيه به مستعدترين ناحيه در معدني به گونه اي ا

بين نواحي استان جهت توسعه اين فعاليت بدل نموده اسـت. راه روسـتايي و خـاكي در قسـمت 
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جنوبي  اين ناحيه، استان اردبيل را به استان زنجان متصل مي سـازد و راه ارتبـاطي خلخـال بـه 

 عبور مي نمايد. اسالم نيز از اين ناحيه 

وضعيت طبيعي اين ناحيه به گونه است كه امكانات اسـتفاده بـراي گردشـگري مبتنـي  

برطبيعت را فراهم مي سازد. مناطقي مانند چشمه ازنا و يا گردنـه المـاس بـا ويژگيهـاي بسـيار 

زيباي طبيعي آن و درياچه نئور در قسمت شمالي اين ناحيه از جمله جاذبه هـاي شـناخته شـده 

ست. با انجام مطالعات بيشتر مي توان محورها و كانونهاي گردشگري ديگري را نيـز شناسـايي ا

نمود كه با انجام سرمايه گذاري در اين محورها و مناطق مي توان جذب و هـدايت گردشـگر را 

در اين ناحيه كه از محروم ترين و كم برخوردارترين نواحي استان است به انجام رساند. استفاده 

تانسيلهاي گردشگري و استفاده از پتانسيلهاي معدني از جمله مهم ترين راهبردهـاي توسـعه از پ

 در اين قسمت از استان است. 

استفاده از هم جواري با استان گيالن و جذابيت محور اسالم به خلخال مي تواند موجـب  

 رونق گردشگري را فراهم سازد. 

 

 )ناحيه  دوازدا )خلخال 

كيلومترمربع كوچك ترين ناحيه استان بـه لحـاا وسـعت  31/174ت اين ناحيه با وسع

بوده و در ميان ناحيه يازده محصور است. اين ناحيه بخشي از شهرستان خلخـال را شـامل شـده 

است. شهر خلخال در اين ناحيه واقع شده و اراضي دشت دامنه اي خلخال، اراضي اين ناحيـه را 

 تشكيل مي دهد. 

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

فعاليت كشاورزي محدود پيرامون خلخال، و فعاليت صنعتي حاشيه اين شهر بـه همـراه  

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

ر خلخـال و فضـاي راهبرد اصلي در اين ناحيه تمركز برسـاماندهي فعاليـت هـا در شـه 

 پيراموني آن است. 
  

ناحيه يازده و دوازده ، شامل آباديهاي كوهستاني است كه از جنوب دشت اردبيل تا جنوب 

استان پراكنده هستند. اين مجموعه آباديها، عموماً تحت نفـوذ شـهرهاي گيـوي و خلخـال قـرار 

ست. در اراضي مـرزي ايـن دو دارند. ارتباطات شهرهاي گيوي و خلخال با استان گيالن برقرار ا

نماينـد استان، بخشي از دامداران ساكن در مناطق اسالم، در فصل تابستان به اين ناحيه كوچ مي

)مانند گردنه الماس(، خصوصيات فرهنگي، قومي و حتي مذهبي تا حدي اين ناحيـه را كـه خـود 

 سازد.ر، نمين( مجزا ميداراي تنوع و گوناگوني است از ناحيه هاي هشت و نه وده )اردبيل، ني
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  (SWOT): نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهديدها 2-1-1

 

ها و تهديدهاي موجود در سازمان فضـايي اسـتان تعيين نقاط قوت، ضعف، فرصتبراي 

 SWOTاسـتفاده مـي شـود. تجزيـه و تحليـل  SWOTاردبيل از روش يا مدل تجزيه و تحليـل 

قاط قوت و ضعف داخلي و فرصت ها و تهديـدهاي خـارجي اصطالحي است كه براي شناسايي ن

شناسـايي  SWOTكه يك سيستم با آن روبرو است به كـار بـرده مـي شـود. تجزيـه و تحليـل 

مند عواملي است  كه راهبردهاي اساسي يا اصلي توسعه بايـد بهتـرين سـازگاي را بـا آنهـا نظام

ها اثربخش توسعه )استان ( بايد قوت داشته باشد. منطق رويكرد مذكور اين است كه راهبردهاي

ها و تهديـدها را هاي )استان ( كه  مثابه يك سيستم است را به حداكثر برساند، ضعفو فرصت

به حداقل برساند. اين منطق اگر درست به كار گرفته شود نتايج بسيار خـوبي بـراي انتخـاب و 

 طراحي يك راهبرد اثربخش خواهد داشت.

ارهاي استراتژيك تطابق نقاط قوت و ضعف درون سيسـتمي بـا يكي از ابز SWOTمدل 

تحليل سيستماتيكي را براي شناسـايي  SWOTفرصت ها و تهديدات برون سيستمي است. مدل 

دهـد. از اين عوامل و انتخاب استراتژيي كه بهترين تطابق بين آنها را ايجاد مي نمايـد، ارايـه مي

ها را به حداكثر و ضعف ها و تهديـدها ها و فرصتديدگاه اين مدل يك استراتژي مناسب قوت 

 را به حداقل ممكن مي رساند. 

،  SOبراي اين منظور نقاط قوت وضعف و فرصت ها و تهديدها در چهـار حالـت كلـي 

WO  ،ST  وWT شود.شوند وگزينه هاي استراتژي از بين آنها انتخاب ميپيوند داده مي 

وط بـه انتخـاب راهبـرد مـورد اسـتفاده قـرار در تقسيمات مرب SWOTتجزيه و تحليل 

گيرد و كاربردهاي متفاوتي دارد. رايج ترين كاربرد آن فراهم كردن يك چهـارچوب منطقـي مي

براي هدايت نظام مند بحث هاي سيستم ، راهبردهاي مختلف و در نهايت انتخاب راهبرد است. 

ديگر ممكـن اسـت آن را تهديـد  آنچه كه يك برنامه ريز به عنوان فرصت مي بيند برنامه ريز

تلقي كنـد. همچنـين يـك نقطـه قـوت را احتمـال دارد ديگـري ضـعف ببينـد. بـدين ترتيـب 

هاي متفاوت ممكن است بازتاب مالحظات اساسي قدرت در درون سيستم و يا تفـاوت تشخيص

چشم اندازهاي واقعي باشد، نقطـه كليـدي در ايـن مـدل ، تجزيـه و تحليـل دامنـه اي از همـه 

 هاي موقعيت سيستم و در نتيجه فراهم كننده چهارچوب مفيدي براي انتخاب راهبرد است.نبهج

و كـاربرد آن در تبيـين نقـاط قـوت و ضـعف ،  SWOTجهت درك صحيح تر از مدل 

فرصت ها و تهديدهاي استان اردبيل در ادامه به بيان مفاهيم به كار رفته دراين مـدل پرداختـه 

 مي شود.
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  (Strengths)ها قوت -

منظور از قوت ها ، مجموعه عوامل پايدار محيطي هستند كه با توجه بـه ماهيـت ذاتـي 

بـرداري آنها در فرآيندهاي توسعه به طور اعم و مديريت سرزمين )آمايش سرزمين( قابل بهره

 هستند.

قوت ها ممكن است به صورت ررفيت هاي بالقوه موجود باشـند كـه مقـدار ، مكـان و 

داري از آنها در فرآيند مطالعات مشخص مي گردد. يا بالفعل با تمهيدات مهندسـي برشكل بهره

 و روش هاي علمي و يا تكنيك هاي بومي، محلي و سنتي، مورد بهره برداري قرار مي گيرند.

اقليمـي، هيـدرولوژيكي، زمـين سـاخت و خـاك، ممكن است فيزيكـي )اين ررفيت ها،  

دام و...(     و ...( يا ذخاير ژنتيكي )ژنتيـك گيـاهي يـا جـانوري،  بيولوژيكي )پوشش گياهي ، آبزيان

 1باشد.

 

 (Weaknesses)ضعف ها   -

كه ساختاراً مانع بهره برداري از ررفيت ها هستند نقطه ضعف محسوب مجموعه عوامل  

مي شوند. در حقيقت ضعف متنارر بر قوت است يعني هر عامل طبيعي و پايدار كه يك قوت يا 

محسوب مي شود، مي تواند ذاتاً داراي عامل محدوديت هم باشد. وجود اراضي گسترده  ررفيت

بالقوه يك قوت است و شوري خاك در همين اراضي يك ضعف محسوب مي شود. در عين حال 

 خاك شور براي شكل خاصي از فعاليت مي تواند يك ررفيت محسوب شود.

نقـش تعيـين  ،و ررفيت ها( نوع هـدفو همچنين نقاط قوت لذا، در تببين نقاط ضعف ) 

 كننده دارد.

در آمايش سرزمين هدف غـايي دسـتيابي بـه نظـم فضـايي اسـت، لـذا ررفيـت هـا و  

 2محدوديت ها در اين چارچوب شناسايي و طبقه بندي مي شوند.

 

                                                 
درپاره اي متون برنامه ريزي منابع انساني را نيز جزء نقاط قوت بر شمرده اند و در برخي ديگر منابع انساني را  1

دراين سند نيز وجود منـابع انسـاني در زمـره فرصـت هـا تلقـي شـد و جـزء در زمره فرصت قلمداد كرده اند،

 ته اند.ررفيتهاي ذاتاً پايدار محيط قرار نگرف

با توجه به تعهد به توسعه پايدار در فرآيند آمايشي، ررفيت هـا و محـدوديت بـا معيارهـاي پايـداري مـورد  2

 ارزيابي قرار مي گيرند.
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 (Opportunities)ف صت ها   -

ي )ژئوپلتيـك(، فرصت ها مجموعه اي از عوامل ناشي از شرايط خاص جغرافيايي سياسـ 

كه در زمان برنامـه ريـزي وجـود دارنـد و نهادي و فرهنگي )فن آوري بومي( هستند، اجتماعي،

 ممكن است در روند زمان مستحيل گرديده و با شرايط ديگري جايگزين شوند.

 اعتباري، زمان دار و عمدتاً داراي منشاء انساني و اجتماعي هستند. فرصت ها، 

عيني براي بهره برداري از نقاط قوت را فراهم مـي سـازند. عـدم  فرصت ها زمينه هاي 

 توجه به فرصت ها ، قوت ها را به ضعف تبديل مي كند. 

فرصت ها نيز داراي خصلتي دو گانه هستند، بي توجهي به فرصت ها، آنها را به تهديـد  

 تبديل مي كند. در ذات هر فرصتي يك تهديد نهفته است.

يت بالقوه يك فرصت است و در عين حـال بـي تـوجهي بـه امـر بطور مثال جواني جمع 

 اشتغال و ررفيت سازي براي جذب نيروي انساني آن را به تهديدي خطرناك تبديل مي كند

 

 (Threats) تهديدها  -

تهديدها نيز از جنس فرصت هـا هسـتند. يعنـي شـرايط  خـاص جغرافيـايي، سياسـي،  

تهديد محسـوب  تفاده از ررفيت ها را مسدود مي كند،اجتماعي و نهادي و فرهنگي كه مسير اس

 مي شود.

عامل جغرافيايي در فضاي صلح، يك فرصت است ممكن است در شـرايط جنـگ و يـا  

  اختالفات سياسي با كشورهاي همجوار ، به يك تهديد تبديل شود.

رصـت همزيستي و تنوع قومي، كه باعث تبادل فرهنگي و تكنولوژي مي شود، بالقوه هم ف 

 است و هم تهديد.

لذا، در مطالعات آمايش سرزمين، تعيين اينكه در وضع موجود كـدام دسـته از عوامـل  

فرصت يا تهديد محسوب مي شوند امري دشـوار و مسـتلزم دقـت در چشـم انـداز اقتصـادي، 

 اجتماعي و نهادي يك دشت مي باشد.

 

عمدتاً ناشري از عوامرل  اين است كه نقاط قوت و ضعف، SWOTيك نكته در مورد ويژگي 

مي باشند. ولي ف صت ها و تهديردها بري  از آنكره بره  (Internal)درو  ساخت منطقه 

هسرتند و بره  (External)عوامل درو  ساخت م تبط باشند تحرت تراثي  عوامرل بي ونري 

  عبارتي عوامل كال  يا فضاي منطقه اي و ملي در شكل گي ي آنها ايفاي  نق  مي كنند.
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( نشـان داده شـده اسـت. 1-2كه در نمودار شماره ) SWOTر كاربردهاي مدل از ديگ

ها و تهديدات كليدي خارجي به طور سيستماتيك با ضعف و قوت هاي داخلـي در يـك فرصت

رويكرد ساختاري شده مقايسه مي گردند. هدف از اين مقايسه شناسايي يكي از چهارالگوي خاص 

 ي است.براي سازگاري موقعيت داخلي و خارج

 

: ناحيه يك ، بهترين موقعيت است، سيستم با چند فرصت محيطي  (SO))الف(: قوت و فرصت 

روبرو است و قوت هاي بسياري دارد كه استفاده از فرصت ها را 

ترغيب مي نمايد. اين وضعيت استراتژي هـاي رشـد را توصـيه 

 نمايد.مي

است، سيستم با چند فرصـت محيطـي : ناحيه يك ، بهترين موقعيت  (ST)) ب(: قوت و تهديد 

ها را روبرواست و قوت هاي بسياري دارد كه استفاده از فرصـت

ترغيب مي نمايد. اين وضعيت استراتژي هـاي رشـد را توصـيه 

 نمايد.مي

: در ناحيه سوم ، سيستم با يك فرصت خوبي روبرو است ، لـيكن  (WO)) پ(: ضعف و فرصت

 برد.از چند ضعف داخلي رنج مي

: در ناحيه چهارم ، سيستم نه با فرصـت و نـه بـا قـوت محـيط  (WT)ت (: ضعف و تهديد ) 

داخلي مواجه است بلكه از بعد داخلي بـا ضـعف و از نظـر بعـد 

خارجي با تهديدات متعددي مواجه است. در اين حالت بهتـرين 

 استراتژي ، استراتژي كاهشي خواهد بود.

در ادامه  SWOT ليل هاي صورت گرفته از مدلبا توجه به مباني نظري ارايه شده و تح

نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهديدهاي موجود دراستان اردبيل ارايه شده است. الزم به ذكر 

است به دليل گستردگي عرصه سرزميني استان ارايه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها در 

در سـطح شهرسـتان  SWOT مـدل غالب استان كلي مي نمايد لذا جهت تبيين دقيق تر تحليـل

 ارايه شده است.
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 S.W.O.T(: تحليل راهبردي براساس 1-1نمودار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SWOT(: ابعاد چهارگانه تجزيه وتحليل 1-2نمودار)

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 نقاط ضعف

W 
 نقاط قوت

S 

 فرصت ها

O 
 تهديدها

T 

 بحران وناپايداري

  

 تعادل و توسعه

  

 عوامل درون زا

 عوامل برون زا

 استراتژي رشد داخلي

SO  
 تژي رشد خارجياسترا

WO 

WT  
 راهبرد دفاعي)استراتژي كاهشي(

ST  
 گردد.راهبرد تنوع توصيه مي
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 نقاط قوت استان اردبيل به تفكيك شهرستان

 شرح نقاط قوت شهرستان

 اردبيل

 استقرار در دشت آبرفتي اردبيل -

 هاي قوري چاي و يامچي (هاي متعدد )روخانهعبور رودخانه -

 ميلي متر ( 341- 411مناسب بودن ميزان بارش و نزوالت جوي )متوسط بارش  -

 گستردگي اراضي زراعي آبي و در نتيجه كشت آبي  -

 وجود شبكه آبياري و زهكشي در حال بهره برداري قوري چاي  -

هكتار از اراضي )در اين اراضي مطالعات طبقه بندي اراضي صرورت  249161العات منابع اراضي در انجام مط -

 گرفته است(

 وجود معادن در شهرستان اردبيل و گسترش فعاليت هاي معدني به ويژه در زمينه معادن شن و ماسه -

 وجود چشمه هاي متعدد آب معدني و آب گرم  -

 

 بيله سوار

 مغان استقرار در محدوده دشت -

 كوتاه بودن طول دوره يخبندان -

 ميلي متر( 271-211مناسب بودن ميزان بارش و نزوالت جوي )متوسط بارش  -

 مساعد بودن شرايط اقليمي -

 پارس آباد

 استقرار در دشت آبرفتي و حاصلخيز مغان -

 دشتي بودن محدوده مطالعاتي  -

 كوتاه بودن دوره يخبندان -

 ميلي متر ( 271-211)متوسط بارش  مناسب بودن ميزان بارش و نزوالت جوي -

 مساعد بودن شرايط اقليمي  -

 جريان رودخانه ارس در شمال شهرستان و همچنين رودخانه دره رود در غرب شهرستان  -

هكتار از اراضي )در اين اراضي مطالعات طبقه بندي اراضي صرورت  13121انجام مطالعات منابع اراضي در  -

 گرفته است.(

 

 خلخال

 ميلي متر ( 341-441بارش و نزوالت جوي)متوسط بارش مناسب بودن  -

 استقرار درياچه نئور در اين محدوده  -

 جريان رودخانه قزل اوزن در محدوده  -

 وجود چشمه هاي متعدد و دسترسي به منابع آب زيرميني -

 گستردگي پوشش مرتعي و چشم اندازهاي مربوط به آن  -

 استقرار گردنه الماس و همجواري با محور اسالم -

هكتار از اراضي )در اين اراضي مطالعات طبقه بندي اراضي صورت  211146انجام مطالعات منابع اراضي در  -

 گرفته است(

-  

 كوثر

 ميلي متر ( 341-421مناسب بودن ميزان بارش و نزوالت جوي)متوسط بارش  -

 وجود چشمه هاي متعدد و دسترسي به منابع آب زيرزميني  -

 محدوده  جريان رودخانه باليخلوچاي در -

هكتار از اراضي )درا ين اراضي مطالعات طبقه بندي اراضي صورت  129291انجام مطالعات منابع اراضي در  -

 گرفته است(
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 نقاط قوت استان اردبيل به تفكيك شهرستانادامه  

 شرح نقاط قوت شهرستان

 گرمي

 ميلي متر ( 211-321مناسب بودن ميزان بارش و نزوالت جوي )متوسط بارش  -

 وتاه بودن دوره يخبندانك -

 جريان رودخانه هاي دره رود ، بالهارود و سرشاخه هاي اصلي آنها در شهرستان گرمي  -

 وجود چشمه هاي متعدد و دسترسي به منابع آب زيرزميني -

هكتار از اراضي )اين ميزان از اراضي تحت مطالعرات طبقره بنردي  212172انجام مطالعات خاكشناسي در  -

 اند( اراضي قرار گرفته

 وجود معادن در حال اكتشاف سنگ الشه -

 

 مشگين شهر 

 ميلي متر ( 211-221مناسب بودن ميزان بارش و نزوالت جوي )متوسط بارش  -

 ان تگستردگي اراضي مرتعي استان در اين شهرستان و وجود مراتع غني اس -

 استقرار كوه سبالن در اين شهرستان -

 وجود اراضي مساعد در دشت مشگين شهر  -

 چشمه هاي متعدد آب معدني و آب گرم و دسترسي به انرژي هاي زمين گرمايشي  وجود -

 عبور و جريان رودخانه قره سو از اين شهرستان -

 

 نمين

 گستردگي پوشش مرتعي ر جنگلي و چشم اندازهاي مربوط به آن در محدوده  -

 استقرار جنگل فندقلو در محدوده شهرستان نمين -

 در محدوده استقرار بخشي از گردنه حيران  -

 ميلي متر ( 321-371مناسب بودن ميزان بارش و نزوالت جوي )متوسط بارش  -

هاي گردشگري نحوه استقرار جاذبه هاي طبيعي در كنار يكديگر و ايجاد چشم اندازهاي زيباي طبيعي با ويژگي -

 مبتني بر اكوتوريسم

ضي مطالعات طبقه بندي اراضي صورت هكتار از اراضي )در اين ارا 113721انجام مطالعات منابع اراضي در  -

 گرفته است(

 

 نير

 استقرار در محدوده دشتي  -

 دارا بودن شرايط مناسب اقليمي -

 گستردگي اراضي زراعي آبي و در نتيجه كشت آبي  -

هكتار از اراضي )دراين اراضي مطالعات طبقه بندي اراضي صورت  121421انجام مطالعات منابع اراضي در  -

 گرفته است(
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 استان اردبيل به تفكيك شهرستان ضعفط نقا

 شرح نقاط قوت شهرستان

 اردبيل

 محدوديت اقليمي و طوالني بودن دوره سرما و ايجاد شرايط سخت براي رشد نباتات و فعاليت هاي انساني  -

 هكتار از اراضي مطالعه شده شهرستان براي زراعت آبي در شرايط فعلي 172121محدوديت شديد در  -

 ن زيرساخت هاي عمومي در نقاط روستايي شهرستان نامناسب بود -

 بيله سوار

 محدوديت دسترسي به منابع آب سطحي  -

 هكتار از اراضي مطالعه شده شهرستان براي زراعت آبي در شرايط فعلي 141611محدوديد شديد اراضي در  -

-  

 پارس آباد
 اعت آبي در شرايط فعليهكتار از اراضي مطالعه شده شهرستان براي زر 79144محدوديت شديد در  -

 نامناسب بودن زيرساخت هاي عمومي در نقاط روستايي شهرستان -

 خلخال

 كوهستاني بودن محدوده مطالعاتي  -

 حاكميت شرايط آب و هوايي بسيار سرد در محدوده مطالعات و طوالني بودن طول دوره يخبندان -

هراي وده و جريان رودخانه هرا در درهعدم بهره برداري از منابع آب سطحي به دليل كوهستاني بودن محد -

 عميق 

 هكتار از اراضي مطالعه شده شهرستان براي زراعت آبي در شرايط فعلي  271417محدوديت شديد در  -

 ضعف زيرساخت هاي عمومي به دليل كوهستاني بودن محدوده -

 كوثر

 كوهستاني بودن محدوده مطالعاتي  -

 ده مطالعاتي و طوالني بودن طول دوره يخبندانحاكميت شرايط آب و هوايي بسيار سرد در محدو -

 ضعف زيرساخت هاي عمومي به دليل كوهستاني بودن محدوده  -

 هكتار از اراضي مطالعه شده شهرستان براي زراعت آبي در شرايط فعلي 119172محدوديت شديد در  -

 گرمي

 محدوديت هاي اقليمي به دليل حاكميت شرايط كوهستاني در محدوده مطالعاتي  -

 هكتار از اراضي مطالعه شده شهرستان براي زراعت آبي در شرايط فعلي  162319محدوديت شديد در  -

 شيب زياد اراضي  -

 بروز فرسايش در اراضي شيبدار  -

 مشگين شهر 

 كوهستاني بودن و كوهپايه اي بودن محدوده  -

 محدويت هاي توپوگرافي و آسيب پذيري در مقابل فرسايش  -

 دليل حاكميت شرايط آب هوايي سرد و بسيار سرد به ويژه در نواحي كوهستاني محدوديت هاي اقليمي به -

 طوالني بودن دوره سرما به ويژه در مناطق كوهستاني  -

 شيب زياد اراضي -

 بروز فرسايش در اراضي شيبدار  -

 هكتار از اراضي مطالعه شده شهرستان براي زراعت آبي در شرايط فعلي 319942محدوديت شديد در  -

-  

 نمين
 حاكميت شرايط آب و هوايي سرد در محدوده مطالعاتي -

 هكتار از اراضي مطالعه شده شهرستان براي زراعت آبي در شرايط فعلي  29991محدوديت شديد در  -

 نير

 هكتار از اراضي مطالعه شده شهرستان براي زراعت آبي در شرايط فعلي 97197محدوديت شديد در  -

 محدوده به ويژه در مناطق روستايي نامناسب بودن زيرساخت هاي عمومي در -
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 استان اردبيل به تفكيك شهرستانهاي فرصت 

 شرح فرصت ها  شهرستان

 اردبيل

 امكان توسعه كشت آبي در نتيجه اجراي شبكه هاي آبياري و زهكشي در دست اجراي يامچي -

 استقرار واحدهاي پيشرفته دامداري صنعتي  -

 وجود دو شهرك صنعتي  -

اليت هاي اقتصادي استان )كشاورزي ر صنعتي وخدماتي (در شهرستان اردبيل به دليل استقرار تمركز كليه فع -

 شهر اردبيل به عنوان مركز استان در اين شهرستان

 نرخ رشد متعادل جمعيت در شهرستان اردبيل به ويژه در نقاط روستايي  -

ستان )مركز اداري ر سياسي، اقتصادي استقرار شهر اردبيل به عنوان عمده ترين كانون عملكردي ر كاركردي ا -

 و تجاري استان (

وجود زيرساخت هاي بازاري مناسب به ويژه در شهر اردبيل جهت عرضه توليدات اقتصادي )صنعتي ، خدماتي و  -

 كشاورزي(

 استقرار زيرساخت هاي عمده استان در شهرستان اردبيل)فرودگاه و مهم ترين شريانهاي جاده اي(  -

 تاريخي ر گردشگري در شهر اردبيل به همراه زيرساخت هاي مناسب وجود جاذبه هاي  -

 توسعه گردشگري در شهر سرعين به دليل وجود چشمه هاي آب گرم در سرعين -

 عبور جاده ارتباطي اردبيل به تبريز از محدوده شهرستان -

 وجود امكانات و شرايط مناسب براي توسعه ورزش هاي زمستاني  -

 ه دليل توزيع و پراكندگي بيشترين تعداد معادن استان در اين شهرستانتوسعه فعاليت هاي معدني ب -

 باال بودن تعداد نيروي فعال در شهرستان اردبيل و در نتيجه دسترسي به نيروي كار بالقوه و بالفعل -

-   

 بيله سوار

 آفرين و عمارت (ااجراي طرح هاي بزرگ آبياري و زهكشي )شبكه خد -

 ايفاي نقش يك كشت شهر مدرن در شهرستان و شمال استان امكان توسعه شهر جعفرآباد و  -

 امكان توسعه دامپروري مدرن با توجه به اسكان عشاير ايل شاهسون در محدوده شهرستان -

امكان ايجاد و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي مبتني بر كشاورزي با توجه به قابليت هاي كشاورزي و دامداري  -

 اين شهرستان

 هاي گردشگري در زمينه اگروتوريسم و توريسم روستايي ر عشايري دارا بودن جاذبه  -

 امكان ايجاد توسعه عمومي و كالن محدوده جعفرآباد -

 رواج فعاليت هاي كشاورزي زراعي ديم )دامداري سنتي ( به عنوان فعاليت اصلي ساكنين شهرستان بيله سوار -

 رگ و بازارچه مرزي بيله سوارمرزي بودن شهر بيله سوار به عنوان مركز شهرستان و نقش كم -

 پارس آباد

 وجود اراضي كشاورزي بسيار حاصلخيز -

 استقرار كشت و صنعت مغان و پارس مغان در محدوده -

 دسترسي به منابع و امكان ايجاد و توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي  -

 امكان توسعه كشت هاي مكانيزه و تجاري  -

 مغانامكان بهره برداري از سدخداآفرين و ميل  -

استقرار شهر پارس آباد در محدوده به عنوان دومين شهر استان كه در تنظيم روابرط كراركردي و عملكرردي  -

 استان و شمال آن نقش استراتژيك دارد

 استقرار شهر اصالندوز در محدوده مرزي در ترانزيت كاال و مبادله كاال با كشورهاي همجوار  -

 سم و توريسم روستايي ر عشايري وجود پتانسيل گردشگري در زمينه اگروتوري -

 توسعه كشاورزي مدرن و مكانيزه در محدوده  -

 باال بودن نسبت شاغلين بخش كشاورزي  -
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 استان اردبيل به تفكيك شهرستانهاي فرصتادامه 

 شرح فرصت ها  شهرستان

 خلخال

 استقرار درياچه نئور در اين ناحيه  -

 بيعت گردي (قابليت توسعه گردشگري مبتني بر اكوتوريسم )ط -

 وجود چشمه هاي متعدد با جاذبه گردشگري از جمله چشمه ازناو -

 امكان بهره برداري از جاذبه هاي گردشگري گردنه الماس -

 عبور محدوده اسالم به خلخال و نقش آن در توسعه گردشگري  -

و كانون جديد استقرار شهر خلخال به عنوان عمده ترين شهر جنوبي استان و نقش مركزيت آن در اين محدوده  -

 ارتباطي استان اردبيل با گيالن

 كوثر

 قابليت توسعه گردشگري مبتني بر اكوتوريسم )طبيعت گردي( -

 وجود چشمه هاي متعدد با جاذبه گردشگري  -

 استقرار شهر گيوي در محدوده  -

 گرمي

 هرستان گرميرواج فعاليت هاي كشاورزي )زراعي ديم و دامداري سنتي (به عنوان فعاليت اصلي ساكنين ش   -

استقرار شهر گرمي در اين شهرستان به عنوان يكي از شهرهاي مهم استان و تنظيم كننده روابط كراركردي ر  -

 عملكردي ناحيه 

امكان توسه شهر گرمي به عنوان يك شهر ميان راهي بين پارس آباد و اردبيل )اتصال دهنده مركز اسرتان برا  -

 سكونتگاههاي آن(

 ته به توسعه معدنيامكان توسعه صنعتي وابس -

 مشگين شهر 

جريان رودخانه قره سو در اين شهرستان و امكان ايجاد و توسعه شبكه هاي آبياري مدرن و در نتيجره توسرعه  -

 كشاورزي

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

 اركردي ر عملكردي غرب استاننقش استراتژيك شهر مشگين شهر به عنوان عمده ترين كانون ك -

استقرار عشاير در شهرستان مشگين شهر در فصل ييالق و نقش شهر مشگين شهر بره عنروان انتظرام دهنرده و  -

 مديريت روابط عشايري 

 استقرار شهرك صنعتي مشگين شهر در محدوده  -

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

 قله سبالن جهت تبديل شدن به ژئوپارك و استفاده از قابليت هاي توريستي و گردشگري آن   قابليت هاي -

 استقرار عشاير در حاشيه سبالن و استفاده از مراتع غني آن  -

 عبور محور ارتباطي جديد اردبيل مشگين شهر ر پارس آباد از محدوده شهرستان -

 ر اين ناحيه به دليل حضور عشاير گستردگي فعاليت هاي دامپروري سنتي )رمه گردان ( د -

 تمركز فعاليت هاي باغداري استان در اين شهرستان -

 نمين

 پوشش مرتعي ر جنگلي در محدوده مطالعاتي و چشم انداز زيباي آن  -

 عبور جاده اردبيل به آستارا از محدوده اين شهرستان  -

ابط كاركردي ر عملكردي سكونتگاههاي استقرار شهرهاي نمين و عنبران به عنوان كانون هاي تنظيم كننده رو -

 استان

امكان استفاده از جاذبه هاي طبيعي در توسعه اكوتوريسم و جذب گردشگري با توجه به پتانسيل هاي محيطري  -

 ( گردنه حيرانآن )جنگل هاي فندقلو و 

 نير

اي نقرش كرانون استقرار شهر نير در اين محدوده و قابليت هاي آن براي تبديل شدن به يك كشت شهر و ايفر -

 كاركردي ر عملكردي براي سكونتگاه هاي جنوب غرب استان

 امكان توسعه گردشگري مبني بر اگروتوريسم -
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 استان اردبيل به تفكيك شهرستانهاي تهديد

 شرح تهديدها  شهرستان

 اردبيل

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

آلودگي زيست محيطي ناشي از توليد زباله و فاضالب ، نشت آلودگي به منابع آب زيرزميني و  باال بودن ميزان -

 آلودگي هوا ناشي از فعاليت هاي صنعتي 

 مي ناشي از حاكميت زمستان هاي سردمحدوديت هاي اقلي -

 كشاورزي در بخش آب مصرف  باال بودن ميزان  -

 ويژه در نقاط روستاييتوزيع نامناسب جمعيت در عرصه فضايي شهرستان به  -

 درصد از جمعيت شهرستان در شهر اردبيل  2/67تمركز   -

 بزرگ تري شهر اردبيل و تمركز كليه امكانات و خدمات وزيرساخت ها در اين شهر  -

 رشد نامتوازن و توسعه كالبدي شهر اردبيل در اراضي كشاورزي  -

 توسعه حاشيه نشيني در پيرامون شهر اردبيل -

 مهاجرت هاي روستا ر شهري به شهر اردبيل باال بودن ميزان  -

 رشد و توسعه نامتوان و بي رويه شهر سرعين -

تمركز بيش از حد استقرارگاهاي گردشگري )متل و هتل آپارتمانها( در فضاي محدوده شهر سررعين و ايجراد  -

 شرايط نامناسبي زيست محيطي 

 د بودن دوره زماني حضور گردشگرانتوسعه گردشگري و آسيب پذيري توسعه با توجه به محدو برد عدم  -

 بيله سوار

تداوم نظام رمه گرداني و اتكاء به مراتع قشالقي با توجه به توسعه اراضي زراعي آبي باعث گسيختگي نظرام  -

 دامداري سنتي مي شود.

 تعارضات اجتماعي ناشي از تغيير دامداري سنتي به رمه گردان به توسعه زراعي مدرن قابل پيش بيني است. -

 (1362-12درصد طي دوره  – 1/1نرخ رشد منفي جمعيت در نقاط روستايي ) -

فقدان تهيه طرح دقيق براي توسعه جعفرآباد باعث شكل گيرري شرهري برا ناهنجاريهراي متعردد از جملره  -

 نشني در پيرامون اين شهر خواهد شد.حاشيه

 بيني است.اعي مدرن قابل پيشتعارضات اجتماعي ناشي از تغيير دامداري سنتي رمه گردان به توسعه زر -

 پارس آباد

 توسعه نامتوازن شهر پارس آباد و گسترش حاشيه نشيني در اطراف اين شهر به دليل مهاجرپذير بودن آن  -

 توسعه كالبدي شهر پارس آباد در اراضي كشاورزي -

 يرزن افرزايش خبهره برداري شديد از منابع آب سطحي و عدم بهره برداري از منابع آب زيرزميني كه امكا -

 سطح ايستابي و زهدار شدن اراضي را فراهم ساخته است.

ميليارد مترمكعب از آب رودخانه ارس در آينده از سوي ايران و جمهوري آذربايجران و  7/1برداشت بيش از  -

 كاهش شديد آبدهي رودخانه ارس 

 ورود پس آب زراعي به رودخانه ارس -

 اد به رودخانه ارس و افزايش بار آلودگي آن ورود فاضالب شهرهاي اصالندوز و پارس آب -

 آبياري وزهكشي شهرستان درپي توسعه كشاورزي دراراضي قشالقي عشايروبروز چالش وتنش هايتوسعه شبكه -

 باال بودن ميزان مهاجرت هاي روستا ر شهري به دليل جاذبه هاي شهر پارس آباد  -

 اضي متعدد كشاورزي به عنوان مراتع قشالقيتداوم روش دامپروري رمه گردان و بهره برداري از ار -

 تداوم فرهنگ مبتني بر روابط قوي و ايلي در تعارض با توسعه كشاورزي مبتني بر شبكه هاي آبياري  -

 خلخال

پذيري محدوديت توسعه فعاليت هاي كشاورزي به دليل كوهستاني بودن محدوده ، شيب زياد اراضي و آسريب -

 در مقابل فرسايش

 ي بسته و بن بست بودن نسبي آن موقعيت فضاي -

 آسيب پذيري زيست محيطي در شرايط توسعه كالبدي -

محدوديت توسعه كالبدي سكونتگاه ها به دليل شرايط نامساعت توپوگرافي ، كوهسرتاني برودن محردوده و  -

 طوالني بودن دوره سرما و يخبندان

 (1362-12درصد طي دوره  -2/2نرخ رشد منفي جمعيت در نقاط روستايي ) -
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 استان اردبيل به تفكيك شهرستانهاي تهديد

 شرح تهديدها  شهرستان

 كوثر

محدوديت توسعه فعاليت هاي كشاورزي به دليل كوهستاني بودن محدوده، شيب زياد اراضي و آسيب پرذيري  -

 در مقابل فرسايش 

 موقعيت فضايي بسته و بن بست بودن نسبي آن  -

دليل شرايط نامساعد محيطري )توپروگرافي ، كوهسرتاني برودن و  محدوديت توسعه كالبدي سكونتگاه ها به -

 طوالني بودن دوره يخبندان و سرما(

 (1362-12درصد طي دوره  -2/2نرخ رشد منفي جمعيت روستايي ) -

 گرمي

 محدوديت توسعه كشاورزي به دليل كوهستاني بودن محدوده    -

 دن محدوده محدوديت توسعه شهري )در شهر گرمي ( به دليل كوهستاني بو -

 رواج فعاليت هاي كشاورزي سنتي )دامداري سنتي شامل نگهداري دام كوچك و فعاليت هاي زراعي ديم ( -

 (1362-12درصد طي دوره  -1/1نرخ رشد منفي جمعيت روستايي ) -

 مشگين شهر 

يط محدوديت توسعه در نواحي كوهستاني و كوهپايه اي به دليل حاكميت شرايط اقليمي بسريار سررد و شررا -

 نامساعد محيطي 

محدوديت توسعه فعاليت هاي كشاورزي به دليل نامساعد بودن شرايط محيطي )به ويرژه حاكميرت شررايط  -

 اقليمي بسيار سرد(

 محدوديت و حساسيت زيست محيطي براي توسعه صنعتي وگردشگري  -

 در قشالقمحدوديت ناشي از تعارض نظام روستايي و جوامع عشايري كوچ رو در صورت اسكان عشاير  -

كاهش نقش شهر مشگين شهر به عنوان مركز سياسي ر فرهنگي و اقتصادي عشاير با افزايش روند يكجانشريني  -

 عشاير 

 محدوديت شديد توسعه كالبدي سكونتگاه ها به دليل شرايط مساعد توپوگرافي و طوالني بودن دوره يخبندان -

 تعداد نظام ايلي و رمه گردان در بهره برداري از مراتع  -

 (1362-12درصد طي دوره  -2نرخ رشد منفي جمعيت روستايي ) -

 نمين
 آسيب پذيري هاي زيست محيطي در مقابل توسعه گردشگري و توسعه كالبدي به ويژه در جنگل هاي فندقلو -

 (1362-12درصد طي دوره  -6/3نرخ رشد منفي جمعيت روستايي ) -

 نير

 بهره برداري زياد از منابع آب زيرزميني  -

 ودن ميزان مهاجرت هاي روستا ر شهري در محدوده اين شهرستان باال ب -

 (1362-12درصد طي دوره  -1/4نرخ رشد منفي جمعيت روستايي) -
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 : توان پاسخگويي به رسالت ها و ماموريت ها3-1-1

 

برنامه ريزي آمايشي يا فضايي به سازماندهي مطلوب فعاليت هاي مختلف اقتصـادي ـ 

پردازد و نهايتاً تخصيص بهينـه فضـا د نياز توسعه در فضاي سرزمين مياجتماعي و فرهنگي مور

هاي مناطق مختلف سـرزمين در دوره زمـاني معـين هاي مختلف براي تعيين قابليتبين فعاليت

بـرداري از منتهي مي گردد. اين نوع برنامه ريزي عمده شناخت منابع سرزمين و چگـونگي بهره

هاي او بـه منظـور ني وضعيت آينده استقرار مطلوب انسان و فعاليتبياين منابع را همراه با پيش

 تامين رشد معقول اقتصادي مدنظر خواهد داشت.

بر اين اساس برنامه ريزي آمايشي سرزمين تنظيم رابطه بين انسان، فضا و فعاليت هاي 

ي و انسان در فضا به منظور بهره برداري منطقي از جميع امكانـات بـراي بهبـود وضـعيت مـاد

معنوي اجتماع، براساس ارزش هاي اعتقادي، سوابق فرهنگي و با ابـزار علـم و تجربـه در طـول 

 زمان است. نتيجه مطالعات و برنامه ريزي آمايش سرزمين ، طرح آمايش سرزمين است.

 طرح آمايش سرزمين ، طرحي است كـه در چـارچوب اهـداف و سياسـت هـاي كلـي 

پايه گذاري مي نمايد. در واقع آمايش سرزمين برنامه فضاي توسعه، سازماندهي فضاي توسعه را 

توسعه را روشن نموده و در تطبيق با راهبردهاي توسعه به سـازماندهي متعـادل فضـاي توسـعه 

 پردازد.مي

آمايش سرزمين بـا آرايـش فضـا و تبيـين سـيماي توسـعه در درازمـدت زمـين سـاز 

 ريزي هاي بخشي مي گردد.برنامه

هاي چشم انداز جمعيتـي، پايه آمايش سرزمين اهداف كلي در زمينهدر چارچوب طرح 

اي، چگونگي رشد شهري، تعادل ميان محيط شهري و محيط روستايي ، مهاجرت هاي ميان منطقه

نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي و چگونگي رشد، محيط زيست و منابع طبيعي و ميراث فرهنگـي 

المللي و روابط خارجي، سازماندهي جامعه روستايي، رشـد و طبقات ملي تمركز زدايي محيط بين 

 شهري و نقاط شهري تعيين مي شود.

با توجه به اهداف آمايش مبني بر توزيع بهينه جمعيت و فعاليت در فضا و همچنـين بـا 

باشد، توجه به اينكه جايگاه استقرار جمعيت و فعاليت در نقاط سكونتگاهي شامل شهر و روستا مي

ف آمايش در زمينه سازماندهي جامعه روستايي و شهري به عنـوان كانونهـاي توزيـع عمده اهدا

 جمعيت و فعاليت به شرح زير است : 
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 در بحث سازماندهي جامعه روستايي اهدافي به ش ح زي  تدوين شدا است.

 دستيابي به ررفيت توليدي زياد همراه با حفارت ثروت هاي ملي  -

 ممكن حفظ باالترين جمعيت كشاورزي  -

 ايجاد تنوع فعاليت ها در محيط روستايي -

 تامين وضع زندگي قابل قبول براي جامعه روستايي  -

 

 همچنين در زمينه رشد شه ي و نقاط شه ي، اهدافي به ش ح زي  مد نظ  بودا است: 

 جذب رشد كلي جمعيت شهري  -

توزيع جغرافيايي متعادل رشد اقتصادي و درآمد، كيفيـت و كميـت خـدمات و  -

 يت نوآوري و بالندگي در پهنه سرزمين .ررف

كنترل مهاجرت ها به نحوي كه سراسـر كشـور توسـط نظـام مناسـب شـهري  -

 پوشش يابد.

 

 اهداف فوق در مقياس زي  مالحظه شدا اند: 

اجراي سياست شهرهاي متوسـط شـامل گسـترش بخـش نـوين در شـهرهاي  -

 متوسط كه در محور اصلي گسترش قرار دارند.

 ز رشد شهرهاي بزرگ و ايجاد شهرهاي اقماري تمركز زدايي ا -

 حمايت از گسترش شهرهاي متوسط در نواحي حاشيه اي يا بدون دسترسي -

توسعه شبكه شهرهاي كوچك كه خدمات مورد نياز جامعه روسـتايي را فـراهم  -

 مي كنند.
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 : تعيين عدم تعادل هاي موجود در نظام فضايي2-1

 

برداري عقاليي از امكانات، منابع د سازماندهي بهرهبرنامه ريزي آمايش سرزمين ، فرآين

و استعدادهاي فضاي ملي و منطقه اي به منظور پيشـرفت متعـادل و مـوزون جامعـه و اقـدامي 

اي و سـازماندهي فضـاي ملـي بـراي هدفمند است كه آشفتگي فضايي و عدم تعادل هاي منطقه

آينده قابل حصول نموده و بهـره وري از هاي توسعه را بدون رويارويي با مشكالت فضايي برنامه

سرزمين را بهينه مي نمايد. آمايش سرزمين جنبـه بسـيار قـوي انسـاني، اجتمـاعي و اقتصـادي 

ريزي در ارتبـاط بـا فضـا و عقاليي دارد و در واقع تلفيقي منطقي از كليـه جريـان هـاي برنامـه

 جغرافياي ملي و منطقه اي است.

هـاي ناشـي از توسـعه ش سرزمين ـ شناخت عـدم تعادلاز زمينه هاي بسيار مهم آماي

 است كه به دليل ناموزون بودن توسعه كشور در تمام سطوح بروز مي كنند و عبارتند از : 

 عدم تعادل هاي اقتصادي  -

 عدم تعادل هاي اجتماعي ـ فرهنگي  -

 عدم تعادل هاي محيط زيستي  -

 عدم تعادل هاي شهري ـ روستايي  -

خش از نوشتار براساس نتايج حاصل از بررسي هاي  وضع موجـود براين اساس در اين ب

هاي منطقه اي موجود، ناشي از تشخيص نامناسب منـابع انجام شده در استان اردبيل عدم تعادل

 و امكانات مورد شناسايي قرار گرفته و به اجمال مورد بررسي قرار گرفته اند.

 

 : عدم تعادل هاي اقتصادي 1-2-1

 

ريزي متمركز و از باال به پايين و اجراي سياست هـاي قطـب رشـد در  حاكميت برنامه

كشور منجر به تمركز بيش از اندازه جمعيت ، امكانات، خدمات و فعاليت هـا و صـنعت و ... در 

شهرهاي بزرگ شده است. از تبعات اين نوع تمركز ، ايجاد توسعه نامتعادل در مناطق مختلـف 

. تمركز كليه فعاليت هاي اقتصادي در شهر اردبيل )به عنـوان كشور از جمله استان اردبيل است

مركزيت اداري ـ سياسي استان ( طي دوره هاي مختلف رشد اين شهر خيل عظيمي از جمعيـت 

 در جستجوي كار را از ساير شهرها و روستاهاي استان به خود جذب نموده است.

زماني نيازهاي بازار كار )نياز  دسترسي به نيروي كار فراوان عالوه بر اينكه طي يك دوره

بخش هاي مختلف اقتصاد به نيروي كار ( را برطرف خواهد نمود. با اشباع بازار كار بسـياري از 

 نابهنجاري هاي اقتصادي از جمله رشد مشاغل كاذب را نيز دامن خواهد زد.
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هاي متناسـب بـا توسـعه اقتصـادي بـر عـدم همچنين عدم رشد و توسـعه زيرسـاخت

هاي اقتصادي دامن خواهد زد.  براساس مطالعات انجام شده عمده ترين حالت هاي عـدم تعادل

 تعادل اقتصادي در استان اردبيل و داليل ايجاد آن به شرح زير است.

الزم به ذكر است عدم تعادل در اقتصاد استان اردبيل بـه تفكيـك عـدم تعـادل هـاي 

 خدمات مورد بررسي قرار گرفته است. موجود در بخش اشتغال، كشاورزي، صنايع و معادن و

 

 : عدم تعادل هاي بخش اشتغال 1-1-2-1

 2/32پايين بودن ميزان فعاليت عمومي جمعيت اين شاخص در استان اردبيـل معـادل 

بـالغ بـر  1382درصد است. از مجموع جمعيت در سن كار و فعاليت استان اردبيل كه در سال 

اند. عمـده درصد ( وارد بازار كار شـده 2/32)معادل نفر  498121نفر بوده است ،  1938224

ترين دليل پايين بودن ميزان فعاليت عمومي جمعيت در استان اردبيل ناشي از عدم ورود بخش 

 قابل توجهي از زنان به بازار كار است.

باال بودن ميزان بيكاري جمعيـت فعـال بـه ويـژه در ميـان زنـان و باسـوادان داراي  -

 زمن شدن آن .تحصيالت عالي و م

عدم تناسب ساختار بخشي و رشته فعاليتي، ساختار وضع شغلي، ساختار مشاغل و... با  -

 نيازهاي سطح توسعه اقتصادي استان

 كم تواني نظام اقتصادي در ايجاد فرصتهاي شغلي كافي و مناسب براي نيروي كار -

وي كـار پيامدهاي ساختاري ناشي از تهديدهاي فوق )مانند مهاجرت جمعيـت و نيـر -

براي يافتن شغل بويژه از روستا به شهر، مهاجرت نيروي كار ماهر و مستعد از استان، 

تنزل سطح زندگي جمعيت، تقليل ميل بـه پـس انـداز و سـرمايه گـذاري، گسـترش 

ناهنجاريهاي رفتاري، گسترش ناخشنودي اقتصادي و مالي خانوارها، پيدايش راههـاي 

تقابل ناصـواب ينده، گسترش افسردگي اجتماعي،ناصواب كسب درآمد، نا اميدي به آ

 با الگوهاي موجود و...( 

تمركز نيروي كار در فعاليتهاي اقتصادي سهل الورود وسهل الخـروج )ماننـد حمـل و  -

 نقل ، بازرگاني و...(

ها و امكانـات تمركز نيروي كار در شهرها به ويژه شهر اردبيـل و نـاتواني زيرسـاخت -

 نيازهاي نيروي كار و رشد مشاغل كاذب و افزايش بيكاري  شهري براي پاسخگويي به
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 : عدم تعادل هاي بخش كشاورزي 2-1-2-1

مهمترين محدوديت هاي عملكردي ساختار بخش كشـاورزي اسـتان كـه منجـر بـه  

 گيري عدم تعادل هاي اقتصادي در اين بخش از اقتصاد استان شده است به شرح زيراست:شكل

لب قطعات زمين زراعـي و باغـات ، تمايـل زيـاد بـه مالكيـت بودن اندازه غا كوچك -

عدم كفايت شخصي انفرادي بر زمين، كوچكتر شدن تدريجي قطعات زمين كشاورزي،

كارآمدي سازو كارهاي انگيزشي تجميع قطعات خرد در قالب بهـره بـرداري تجميـع 

هـره شده و بزرگ )تعاونهاي توليد( كشاورزي، سهم نسبي زيـاد واحـدهاي كوچـك ب

 برداري و  محدود بودن تعداد واحدهاي بزرگ بهره برداري در همه فعاليتهاي بخش

بـاراني(، ناكـافي بـودن كمي شدت نسبي استفاده از روشهاي مدرن آبياري) قطره اي، -

تاسيسات مهار و كنترل وانتقال آبهاي سطحي، عدم كفايت استفاده از كانالهاي مـدرن 

رهاي سنتي و خاكي، اسـتفاده زيـاد از روش غرقـابي در انتقال آب، استفاده زياد از نه

تخريب و فرسـايش آبياري مزارع و باغات، پايين بودن راندمان استفاده از منابع آب ،

 اراضي كشاورزي و مراتع

پايين بودن شدت نسبي استفاده از ماشين آالت و تجهيزات )ضـريب مكانيزاسـيون(،  -

ه برداري كشاورزي )سنتي بودن فعاليتهـاي عدم كفايت استفاده از روشهاي مدرن بهر

كشاورزي( ، عدم كفايت استفاده از بذرهاي اصالح شـده و پرمحصـول ، سـهم نسـبي 

فشار زيـاد دام بـر مرتـع، عـدم سهم نسبي زياد دامپروري سنتي ،زياد كشاورزي ديم،

سهم نسبي زياد دام كوچـك در كفايت گسترش واحدهاي زنبور داري و آبزي پروري،

 كيب گله ، ناكافي بيودن اطالع رساني و ترويج در بخش ،...تر

پايين بودن راندمان استفاده ازمنابع و نهاده هـاي توليـد و نيـروي كـار، پـايين بـودن  -

ضريب بازدهي ) سوددهي( فعاليتهاي كشـاورزي، كـاهش مزيـت نسـبي اقتصـادي و 

هـاي اقتصـادي، منزلت اجتماعي فعاليت در بخش كشاورزي در قياس بـا سـاير فعاليت

تاثير زيـاد خروج سرمايه و نيروي كار در بخش ، ناكافي بودن دسترسي به منابع مالي،

پديده هاي اقليمي و طبيعي بر عملكرد فعاليتهاي كشاورزي، نقش زياد واسـطه هـا در 

 عرضه محصوالت كشاورزي به بازار،

ها، ناكـافي  عدم كفايت ضريب تبديل و تكميل محصوالت كشاورزي خام به فرآورده -

بودن انطباق ويژگيهاي محصوالت توليدي بخش كشاورزي بـا ويژگيهـاي مـورد نيـاز 

صنايع تبديلي و تكميلي، بـاال بـودن سـهم نسـبي مصـرف خـام ونهـايي محصـوالت 

 كشاورزي،
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هاي انجام شده و بررسي ويژگي  مراكـز عمـده كشـاورزي اسـتان منـاطق در با توجه به بررسي

ل در بخش كشاورزي در محدوده هاي شهرستانهاي پارس آباد و بيلـه معرب خطر و عدم تعاد

 سوار، مشگين شهر ، گرمي و اردبيل بيش از ساير نقاط استان قابل مشاهده اند.

 

 : عدم تعادل هاي بخش صنايع و معادن3-1-2-1

مهمترين محدوديتهاي عملكردي ساختار بخش صنايع و معـادن اسـتان كـه منجـر بـه  

 تعادل اقتصادي در اين بخش از اقتصاد استان شده است به شرح زير است:گيري عدم شكل

عدم كفايت بهره برداري از ررفيتهاي معدني اسـتان، عـدم كفايـت ررفيـت و تنـوع  -

مدرن نبودن ماشـين آالت و تجهيـزات و روشـهاي  ،صنايع فراوري معدني در استان

كفايـت تطـابق كيفيـت  بهره برداري از معادن و صنايع فرآورده هـاي معـدني، عـدم

محصوالت معدني با استانداردهاي مورد نظـر بـازار، پـايين بـودن رانـدمان توليـد و 

 برداري در استخراج وفرآوري مواد معدني بهره

كوچك بودن واحدهاي صنعتي، مدرن نبـودن ماشـين آالت و تجهيـزات و روشـهاي  -

صنعتي در نظام توليـد و برداري از واحدهاي صنعتي، سهم نسبي پايين فعاليتهاي بهره

مكانيكي ، عـدم كفايـت  -سهم نسبي زياد واحدهاي توليدي نيمه دستياشتغال استان،

 تنوع فعاليتهاي صنعتي، 

كوچك بودن سرمايه هاي بخش خصوصي، ناكارآمدي بورس و نظام بانكي در تجهيـز  -

يجـاد كمبود نقدينگي، كم تواني بخش خصوصي استان در امنابع سرمايه اي در بخش،

برداري از واحدهاي توليدي بزرگ و مدرن، كمك ناكافي دولت )از محـل منـابع بهره

 در گسترش فعاليتهاي بخشعمومي(

پــايين بــودن بهــره وري نيــروي كــار و ســاير عوامــل توليــد ، تقليــل نســبي مزيــت  -

نسبي)سودآوري( سرمايه گذاري  در فعاليتهاي بخش صنعت و معـدن در قيـاس بـا 

اتي، باال بودن هزينه هاي سرمايه گذاري و بهره بـرداري از واحـدهاي فعاليتهاي خدم

 توليدي و ريسك پذيري زياد آن.

 عدم كفايت پيوند بخش صنايع و معادن با ساير بخشهاي نظام اقتصادي -

 فقدان برنامه جامع و فراگير ، منسجم و بلندمدت توسعه بخش صنايع و معادن -

اخلي، كم تواني در رقابـت جـذب بازارهـاي دوري نسبي از بازارهاي بزرگ مصرف د -

داخلي ، كوچك بودن بازار داخلي استان و تمركز بخش اعظم واحـدهاي توليـدي بـر 

 تامين نيازهاي اين بازار،
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كوچك بودن نسبي شهرهاي استان، عدم وجود زيرسـاختهاي كـافي و مناسـب بـراي  -

زيـاد فعاليتهـاي  مكان گزيني واحدهاي توليدي بزرگ در سطح استان ، تمركز نسـبي

عليرغم پايين بودن سهم نسـبي صـنعت در نظـام توليـد در صنعتي در مركز استان )

 اردبيل(، 

دسترسي ناكافي به مواد اوليه و كاالهاي واسـطه اي مناسـب، پـايين بـودن رانـدمان  -

 عملكرد نسبت به ررفيت توليد 

 

 : عدم تعادل هاي بخش خدمات4-1-2-1

گيري عدم ردي ساختار خدمات استان كه منجر به شكلمهمترين محدوديتهاي عملك 

 تعادل اقتصادي در اين بخش از اقتصاد استان شده است به شرح زير است:

عدم استفاده كافي از ررفيتهاي همجواري و نزديكي با كشورهاي ديگـر در گسـترش  -

بازرگاني خارجي، عدم اطالع كافي و مناسب از نيازهـاي بازارهـاي خـارجي هـدف و 

والت محتمل آنهـا، كـم تـواني در رقابـت بـراي ورود مـوثرتر درايـن بازارهـا بـا تح

امنيتي كشـور در محـدوديت ورود بـه  -كشورهاي ديگر، پيامدهاي چالشهاي سياسي

بازارهاي خارجي، عدم كفايت امكانات توليد و توزيع و بازاريابي استان براي گسـترش 

و مقررات حاكم بر بازرگاني خـارجي بازارهاي خارجي خود، مشكالت ناشي از ضوابط 

 عدم كفايت كارآمدي فعاليتهاي دستگاههاي مرتبط با بازرگاني خارجيكشور،

بـويژه در فعاليتهـاي بازرگـاني، حمـل و تمركز بيش از حد انتقال در بخش خدمات ) -

 نقل(، كوچك بودن اندازه واحدهاي خدماتي 

اسـتان، ناكـافي بـودن تسـهيالت عدم استفاده كافي و موثر از ررفيتهاي گردشـگري  -

گردشگري و كيفيت پايين تسهيالت موجود، فشار بيش از حد و برنامه ريزي نشده بر 

 ررفيتهاي گردشگري در سرعين.

عدم گسترش كمـي وكيفـي كـافي در گسترش ناكافي كيفيت آموزش عالي در استان، -

عـدم زشـي ،آموزش و پرورش عمومي، باال بودن افت تحصيلي و خـروج از نظـام آمو

 تطابق برنامه هاي آموزشي با نيازهاي بازار كار

گسترش ناكافي )كمي و كيفي( ارائه خدمات عمومي در استان و اتكاي بيش از حد آن  -

عـدم تناسـب در توزيـع تسـهيالت و نيـروي انسـاني بخش دولتي(به منابع عمـومي)

كز استان و در خدماتي در سطح استان)محل تمركز كليه خدمات عمومي استان در مر

 محدوده شهرستان اردبيل مشاهده مي شود.(
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عدم كفايت كمي و كيفي امكانات زيرساختي ) بويژه ، زيرساختهاي ارتباطي در مناطق  -

 جنوبي استان شامل شهرستانهاي خلخال، كوثر و در محدوده شهرستان گرمي(

ي اسـتان بـا سـاير تكيه فعاليتهاي استان بر بازار داخلي، ناكافي بودن ارتبـاط اقتصـاد -

بجز تهران و آذربايجان شرقي( ، تراز منفي مبادالت پـولي اسـتان بـا استانهاي كشور)

عدم كفايت ارتباط بازارهاي شهرستانهاي استان با يكديگر)به اسـتثناي خارج از استان،

 اردبيل(

ناكافي بودن درآمدهاي عمومي استان، اتكاي قابل توجه استان به دريافـت درآمـد از  -

 ودجه عمومي كشور. ب
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 هاي اجتماعي ر فرهنگيعدم تعادل: 2-2-1

 

گي استان اردبيل و با توجه به يافته ها و تحليل هاي ارائه شده در گزارش وضعيت فرهن 

اجتماعي در سطح استان مواردي كه منجر بـه ايجـاد عـدم  -با حوزه فرهنگي تهديدهاي مرتبط

 ان شده به شرح زير است : تعادل هاي اجتماعي و فرهنگي در اين است

 

 حاكميت ف هنگ جنسيتي 

حاكميت فرهنگ فوق الذكر در داخل گزارش به صور مختلـف و بواسـطه داده هـاي  

آماري مورد تاييد قرار گرفته است. چنين فرهنگي، با نوع نابرابري جنسيتي، و با ايدئولوژي هاي 

سـن و جـنس مقـوالتي  ، مقـوالتمرد ساالري وپيرساالري همـراه اسـت. در ايـن ايـدئولوژيها 

بيولوژيك قلمداد نشده، بلكه بشدت داراي باراجتماعي مي باشند. تبعيت زنان از مردان و جوانان 

 -ترها از ويژگي هاي قابل توجه چنين فرهنگي است كه در الگوهاي خانواده مـرد سـاالراز مسن

مـالً مـانع بزرگـي در راه پدرساالر به خوبي قابل مشاهده است. فرهنگ جنسيتي مورد بحـث، ع

حضور اجتماعي زنان در بازار كار و حوزه اجتماعي فرهنگي قلمداد مي شود. بـا حاكميـت چنـين 

فرهنگي، كه بطورمداوم بوسيله برداشتهاي سنتي از ديـن مـورد تقويـت قـرار مـي گيـرد، زنـان 

زيـادي بـا حداكثر در مشاغلي جنسيتي ) معلمي، پرستاري( شاغل مي شوند كه شـباهت بسـيار 

در  نقش هاي جنسيتي آنها در نهادخانواده دارد. مطالب فـوق در حـالي اسـت كـه بررسـي هـا

نشـان  1382تـا  1372خصوص ساختار جنسيتي اشتغال و روند آن در استان اردبيـل در دهـه 

ساختار بخشي و رشته فعاليتي اشتغال براي مردان و زنان شاغل استان متفاوت اسـت   1دهد.مي

 -شدت نسبي اشتغال زنان در فعاليتهاي كشاورزي ، صنايع دستي، آموزشي، بهداشتي بطوري كه

درماني و ساير فعاليتهاي خدمات عمومي واجتماعي بيشتر از آن براي مـردان بـوده و در سـاير 

رشته فعاليتها كمتر است. تفاوت ساختار بخشي و رشته فعاليتي اشتغال در ميان مـردان و زنـان 

 2ن موجب شده است تا شدت نسبي اشتغال زنان در فعاليتهاي صنايع دستي شاغل شهري استا

برابـر ودر سـاير  2/4برابر، در فعاليتهاي بهداشـتي و درمـاني  1/2برابر، در فعاليتهاي آموزشي 

                                                 
هزار  112، از كل شاغالن استان اردبيل حدود 1382بر پايه نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  1

هزار  2/147در بخش صنايع  و معادن و درصد( 2/21زار نفر)ه 7/24درصد( در بخش كشاورزي،  8/31نفر)

هزار  1/4در بخش خدمات مشغول كار هستند. ضمن اين كه بخش اقتصادي محل اشتغال درصد( 2/49نفر) 

درصد( از شاغالن نيز نامشخص يا ارهارنشده است. بر پايه اين ساختار كلي، بخش خدمات داراي  2/1نفر) 

تغال استان مي باشد و در مقابل، بخش صنايع  و معادن داراي كمترين ررفيت اشتغالزايي نقش غالب در نظام اش

 بوده و بخش كشاورزي در ميانه اين دو قرار دارد.
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برابر شدت نسبي متنارر آن براي مـردان بـوده و در  2/2فعاليتهاي خدمات عمومي و اجتماعي 

فعاليتهاي اقتصادي براي اشتغال زنان شهري استان كمتر از آن بـراي  مقابل، اهميت نسبي ساير

مردان باشد. گذشته از فعاليتهاي خدماتي )اداري، آموزشي، بهداشتي و درماني و...( و فعاليتهـاي 

كشاورزي كه يك جايگاه اصلي سنتي اشتغال زنان در نظاهاي اشتغال شهري و روستايي استان) و 

مي باشد، سهم نسبي قابل توجه زنان در فعاليتهاي صـنايع دسـتي نشـان ساير استانهاي كشور( 

دهنده اهميت نسبي فعاليتهاي صنعتي دستي و خانگي در ساختار اشتغال صنعتي استان مي باشد. 

داده هاي فوق در خصوص توزيع جنسي فعاليتها در بين زنان و مردان استان اردبيل، بـه لحـاا 

شدن نقش هاي جنسيتي فعاليت و در نتيجه نگرش جنسيتي زنان  نشانگر درونيجامعه شناختي ،

و مردان به انواع مختلف فعاليتها و تمايالت متفاوت زنان و مردان براي كار در رشته فعاليتهـاي 

مختلف، و وجود كليشه هايي در جامعه سنتي براي فعاليت زنان است كه بخوبي مفروضات پيش 

كاري فرهنگي و اخالق كار مرد سـاالر در سـطح اسـتان   گفته در خصوص ميزان باالي محافظه

 اردبيل را تاييد مي نمايد.

 

 رشد تدريجي اخالق كار ليب الي 

درخصوص ارزشها و هنجارهاي كار در جامعه اردبيلي، ذكر ايـن نكتـه حـايز اهميـت  

 است كه تورمي شدن اقتصاد در دهه هاي اخير و حاكميت سرمايه مالي ) كـه در پـول بـازي و

بر ساير اشكال سرمايه و از جمله بـر سـرمايه توليـدي و زمين بازي بوضوح قابل مشاهده است(

و روان شناسـي اجتمـاعي كـار را تغييـر داده و « سخت كوشي و پشتكار» صنعتي، ارزشهاي كار 

كسب سود از راههاي غيرسختكوشانه را بيشتر رايج ساخته است. اين امر بويژه با رشـد اقتصـاد 

بازگشايي مرز در مناطق مرزي استان) بيله سـوار و گرمـي( كـه داراي روابـط تجـاري  قاچاق و

بيشتر با جمهوري آذربايجان و تجارت چمداني هستند و همچنـين در شـهر اردبيـل كـه مركـز 

سرمايه تجاري استان بشمار مي رود قابل مشاهده است. اقتصاد تورمي و حـاكم شـدن سـرمايه 

لدو صنعتي سرمايه، باعث شده است تا سرمايه داران مالي منطقـه بـا مالي )تجاري( بر اشكال مو

انتقال سرمايه خود از بخشي به بخش ديگر درآمد زايي كرده و عمالً اين اخـالق كـار را تـرويج 

دهند كه به جاي كار و فعاليت مي توان با تجارت آنهم بدون هر گونه كار سخت و مشـقت آور 

اقع، عمالً نوعي ازاخالق كار ليبرالي همبسته با سرمايه مالي در درآمد هنگفتي بدست آورد. در و

سطح استان در حال رشد و گسترش مي باشد كه مي تواند مخل تسهيل كننـده هـاي فرهنگـي 

 موجود در استان براي توسعه و از تهديد كننده هاي فرهنگي استان به شمار آيد.
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 درو  فضاي هنجاري ارزشي جامعه  رسوخ تدريجي ليب اليسم اقتصادي لجام گسيخته به 

استان اردبيل از جمله استانهاي مـذهبي كشـور بشـمار مـي رود كـه همچـون سـاير  

استانهاي مذهبي سنتي، در آن خانواده و مذهب در زندگي مردم از اهميـت محـوري برخـوردار 

تـرل مذهبي از گذشته داراي حصـارهايي بـراي كن-است. استان اردبيل همانند هر جامعه سنتي

نهاد اقتصاد بوده است كه حضور ارزشـها و هنجارهـاي اخالقـي موجـود در درون نهـاد اقتصـاد 

)انصاف، امانت داري و پايبندي به قول و قرار( بخوبي نشانگر آن است . بررسـي هـاي صـورت 

گرفته نشان مي دهد كه اين حصارها در نتيجه رشد اقتصـاد تـورمي )تحـت حاكميـت سـرمايه 

هاي اخير تضعيف شده و بتدريج هنجارهاي سـرمايه دارانـه بـه درون جامعـه تجاري( در دهه 

اشاعه پيدا كرده است كه خود ميتواند يكي از تهديد كننده هاي فرهنگي توسعه متناسب جامعه 

باشد.چنانچه اين روند ادامه يابد ، آنومي )بي هنجاري( در همـه حـوزه هـاي زنـدگي اجتمـاعي 

يافته و حوزه هاي مختلف زنـدگي اقتصـادي و اجتمـاعي و توزيـع  ساكنين استان مي تواند رشد

قدرت در سطح خرد ) براي مثال در داخل خانواده ( را تحت تاثير قرار دهد. بررسي هاي كيفي 

و ميداني صورت گرفته در سطح استان اردبيل نشان مي دهد ميزانـي از ايـن آنـومي در قالـب 

، جرم و جنايت( قابل مشاهده است كـه بـه تـدريج بـر انحرافات اجتماعي )اعتياد، طالق، فحشا

ميزان آنها افزوده مي شود. در واقع، اقتصاد تورمي نوي از روانشناسي اجتماعي و جمعي را دامـن 

مي زند كه تضعيف ارزشها و هنجارهاي جامعه نتيجه آن مي باشد. درايـن شـرايط ميـزان قـبح 

نظم از قبل موجود دچار شكنندگي مي گردد. البتـه برخي از ايده ها و اعمال كاهش يافته و عمالً

خاطرنشان مي سازد تحول فرهنگي ميتواند از نمادهاي فرآيند توسعه يافتگي و يا توسعه نيافتگي 

باشد و  مباحث فوق به معناي دفاع از نظم سنتي پيشين نيست بلكـه مـديريت صـحيح تحـول 

گـر بخشـهاي جامعـه در ارتبـاط باشـد، فرهنگي و هدايت آن در جهتي است كه با تحول در دي

مدنظر است. چنانچه اين مديريت به شيوه اي كارشناسانه صورت نگيرد در آينـده اي نزديـك 

 بسياري از نهادهاي اجتماعي  و از جمله خانواده درسطح استان دچار معضالت جدي خواهد شد.

 

 تصادرسوخ ب خي از هنجارهاي سنتي ناهماهنگ با توسعه به درو  نهاد اق 

بررسي هاي ميداني وكيفي صورت گرفته در سطح استان اردبيل نشـان مـي دهـد در  

تقـديرگرايي بـاال، چشـم ديني) -سازمانهاي اداري اين استان برخي از ارزشها و هنجارهاي سنتي

وهم چشمي، بي اعتمادي مفرط، ارجحيت منافع فردي و آني به منافع جمعـي، عـدم تمايـل بـه 

يسك پذيري، پايين بودن روحيه آنتروپرونري( به درون سـازمانهاي اداري شراكت اقتصادي و ر

و رسوخ كرده و برخورد فعاليت كاري مسلط شـده انـد. تحليـل اخيـر در كنـار يافتـه هـاي در 

بويژه هنجار نظم و عام گرايي( حكايت از خصوص پايين بودن ميزان رواج هنجارهاي مدرن كار)
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جارها در كنار فعـال بـودن برخـي از هنجارهـاي سـنتي مخـل آن دارد كه فقدان حضور اين هن

توسعه، از تهديد كننده هاي فرهنگي توسعه استان بشمار مي رود.همچنين بررسي ها حاكي از آن 

است كه ساكنين دشت مغان به دليل پيشينه عشايري، داراي ارزشها و هنجارهاي بجـا مانـده از 

ري، مرد ساالري، حضور ارزشهاي تبعيـت از طايفـه و دوران زندگي شبانكاره مي باشند. پير ساال

براي مثال ايجاد افتخار براي طايفه يا تيره(، بـاال بـودن ميـزان قـدرگرايي ، پـايين بـودن تيره )

احساس خود اثربخشي، اهميت منافع آني به جاي منافع آتـي ، بـاال بـودن تـوان اثـر بخشـي از 

ژگي هاي فرهنگي اجتماعي حوزه فرهنگي مغـان اسـت. القائات قوم گرايانه، از جمله مهمترين وي

برخي از اين ارزشها و هنجارها )براي مثال قدرگرايي، مردساالري( في نفسه مانع فرهنگي توسعه 

تواند به عنوان تسهيل كننـد توسـعه يـا مـانع آن عمـل قلمداد مي شوند  ليكن برخي ازآنها مي

  نمايد) براي مثال جمع گرايي و طايفه گرايي(

 

 ميزا  پايين كتابخواني و ف هنگ نوآورانه 

يافته هاي بدست آمده كه سطح استان اردبيل نشان د اد كه ميزان كتابخواني كالً در  

اين استان در سطح پاييني قرار داشته و اين امر در مناطق روستايي بـه مراتـب بـدتر از منـاطق 

تايي عمـدتاً محـدود بـه قـرآن و كتابهاي غيردرسي موجود در خانواده هاي روس 1شهري است.

درصـد جمعيـت  8/24كتابهاي ديني است. همچنين، در شهر اردبيل به عنوان مركز استان تنها 

باسواد كتاب امانت مي گيرند. ميزان امانت كتاب در بخش روستاي نيز در سـطح پـاييني قـرار 

ر درسـي موجـود درصد از منازل ساكنين شهر اردبيل هين كتـاب غيـ 8/32دارد. همچنين، در 

نيست. نكته جالب توجه آنكه يافته ها نشان مي دهد بين گروههاي اقتصادي تفـاوتي در ميـزان 

مطالعه كتاب وجود ندارد.كمبود امكانات كتابخانـه اي بـراي در دسـترس قـرار دادن كتابهـا و 

واني مجالت، ميزان قليل امانت كتاب، نبود قرائت خانه هاي مناسب و عدم وجود فرهنگ كتابخ

نشانگر آن است كه فرهنگ يادگيري در سطح پاييني قرار داشته و ميل به پيشـرفت و گـرايش 

 به نوگرايي در مناطق شهري و روستايي استان درسطح پاييني قرار دارد.

بررسي يافته هاي بدست آمده در سطح استان اردبيل نشان داد كه كل استان و بويژه  

نازلي از كتابخواني و  علم گرايـي برخـوردار بـوده و چنانچـه مناطق روستايي آن از سطح بسيار 

مطالعه اي هم صورت پذيرد عمدتاً در حوزه معرفت ديني صورت مـي گيـرد. پيشـينه مـذهبي 

استان اردبيل و بويژه شهر اردبيل نيز مي تواند از فاكتورهاي دخيل در اين امر بشمار آيد. با اين 

تان اردبيل فرهنگي سنتي مذهبي است كه از ميزان پاييني توصيفات ، فرهنگ عمومي حاكم بر اس

                                                 
 درصد اعضاي خانواده هاي روستايي اصالً كتابهاي غير درستي مطالعه نمي كنند. 2/12 1
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از همخواني با فرايند توسعه و نوسازي در زيرساختارها و نهادهاي اجتماعي برخوردار مي باشـد. 

در واقع ، جامعه اردبيل جامعه اي سنتي مذهبي است كه درآن نيازي به دانايي بـراي بـرآورده 

و مطالعه امري تفنني و بي كـاركرد قلمـداد مـي شـود. سازي نيازهاي جامعه احساس نمي شود 

متاسفانه استان اردبيل همانند ساير استانهاي كشور شرايط نامناسبي از لحاا فرهنگ يادگيري و 

مطالعه دارد و همين امر مي تواند در دراز مدت از تهديدهاي فرهنگي توسعه در سـطح اسـتان 

 بشمار آيد.

 

 صنفي بي اعتمادي به ب خي ازگ وههاي 

بررسي اجمالي فاصله اجتماعي اهالي مركز استان اردبيل با گروههـاي صـنفي مختلـف ،  

نشان داد برخي از گروه هاي صنفي از مقبوليت بسيار اندكي در بين مردم برخوردارنـد و مـردم 

نوعي  حس بي اعتمادي نسبت به آنها دارند. همانطوري كه پيشتر ذكر شد، بنگـاه داران، تجـار، 

يان و كسبه مهمترين اين گروه هاي اجتماعي بشمار مي روند. يافته اخير مي تواند داللت بر بازار

اين امر داشته باشد كه نوعي كشمكش و تخاصم ميان حوزه بـازار و سـاير حـوزه هـاي زنـدگي 

اجتماعي اهالي استان وجود دارد. درحقيقت ، بازار ، به مثابه مركز فعاليت گروه هاي صنفي فوق، 

يد مردم مكان اقتصادي مضمومي بشمار مي رود كـه بـر آن تنهـا منطـق سـود و سـرمايه از د

 اندوزي ، بدون حضور كمترين ميزان اصول اخالقي ، حاكم است.

 

  ناكارآمدي نظام اداري استا 

همانطوري كه در ادبيات توسعه به كرات مورد تاكيد قرار گرفته اسـت، نظـام اداري  

ت آن جامعـه در سـطح كـالن، ميانـه و خـرد اسـت. بوروكراسـي، يك جامعه نماد نحوه مديري

اي مدرن قلمداد مي شود كه نماد حضور عقل )ابزاري( در امر مديريت جامعه مي باشـد. پديده

جوامع توسعه يافته از نظامهاي اداري بسيار كارآمدي برخوردارند كه بخوبي نهادهـاي مختلـف 

ت مي كنند. شرط اصلي كارآمدي يك نظـام اداري اقتصادي اجتماعي و سياسي جامعه را مديري

مطلوب تخصص و تجربه اعضاء آن نظـام اداري و نـوع سـازماندهي عقالنـي ايـن نيروهاسـت. 

هاي بدست آمده از استان اردبيل حاكي از آن است كـه از نظـر اهـالي ايـن اسـتان، نظـام  يافته

ربه برخوردار مي باشد. خـاطر نشـان اداري اين استان از ميزان پاييني از افراد متخصص و با تج

مي سازد كه چنين ذهنيتي از نظام اداري در بين مردم، بوضوح بـه نحـوه عملكـرد نظـام اداري 

استان اشاره دارد. وضعيت نظام اداري استان اردبيـل وضـعيتي عـادي درسـطح كشـور قلمـداد 

شـد. ايـن در حـالي شود و معضل موردبحث يكي از اصلي ترين موانع توسعه در كشور مي بامي

است كه از نظر برخي از اقتصاد دانان )اقتصاد دانان نهادگرا( توسعه يك جامعه پيش از هرچيـز 
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نيازمند تحول نظام اداري آن و مدرنيزه كردن و حاكم كردن روح عقالنـي در آنهـا مـي باشـد. 

ختلف جامعـه بطوري كه از نظر اين اقتصاددانان بدون توسعه اداري امكان توسعه در بخشهاي م

امري محال است. با توجه به اهميـت مقولـه مـورد بحـث، ناكارآمـدي نظـام اداري اسـتان، از 

 مهمترين تهديدهاي پيش روي توسعه استان اردبيل مي باشد.
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 هاي محيط زيستي : عدم تعادل3-2-1

 

هر آنچه كه فرآيند زيست انساني را احاطه كرده و با آن در كـنش متقابـل قـرار دارد 

 شود.حيط زيست ناميده ميم

محيط زيست انساني در نتيجه عوامل و پديده هاي محيطي از قبيل سيل، زلزلـه و .... از 

برداريها و كنشي كه انسان در آن دارد از سوي ديگر تهديد شـده و يك سو و  فعاليت ها و بهره

 با شدت يافتن مخاطرات آسيب ديده و دچار عدم تعادل مي گردد.

هاي زيست محيطي عمدتاً در مناطقي مشاهده مي گردد كه بيشترين تمركز عدم تعادل 

هاي انساني)بدون توجه به توان محيط زيست( در آنها وجود داشته باشـد. بـا توجـه بـه فعاليت

مطالعات زيست محيطي انجام شده در استان اردبيل عدم تعادل هاي زيسـت محيطـي در ايـن 

زير است كه در مناطق مختلف به شرح زير ايجـاد شـده  استان ناشي از مخاطرات و تهديدهاي

 است:

  جوان بودن زمين شناسي  و  ساختارهاي آن در استان و پيرامـون آن سـبب شـكل

گيري گسلهاي بزرگ و بنيادي در استان شده كه فعاليت آنها سبب رخـداد زلزلـه 

ن ، سـال اخيـر در اسـتا 49در استان است، به نحوي كه بررسي زلزله هاي بزرگ 

زلزله درسال براي استان اسـت كـه آمـار بـااليي  3حاكي از وقوع به طور متوسط 

اي است كه استان را تهديد مي نمايد. از نظر خطر لرزه است و حاكي از خطر بالقوه

خيزي دراين استان سه پهنه خطر شناسايي شده است. عمده ترين پهنه خطر زلزله 

ن پديده دچـار عـدم تعـادل خواهـد شـد در استان اردبيل كه در صورت رخداد اي

هاي بخش وسيعي از عرصه سرزمين استان را شامل مي شـود محـدوده شهرسـتان

آباد ، بيله سوار، گرمي ، مشگين شهر  و بخش هايي از دو شهرستان اردبيل و پارس

 كوثر در محدوده مخاطرات رخدادهاي زلزله هاي خطرناك هستند.

 سي استان سبب شده تا به دليـل عـدم تعـادل در جوان بودن پديده هاي زمين شنا

اشكال زمين، خطرات طبيعي زيادي در استان مشاهده شـود. اخـتالف ارتفـاع بـين 

سبالن و اراضي كوهپايه اي دشت مشگين باعث شده تا رودخانه ها در اين پهنه در 

شيب هاي تند جاري شوند. اين پهنه ها هنوز به لحاا ژئومرفولوژي جوان بـوده  و 

 Vهـاي عميـق در مرحله عميق كردن بستر خود هستند. اين امر سبب شده تـا دره

شكل در آنها ايجاد شود و به تبع آن در دامنه هاي شيب دار اين دره ها، حركـات 

زمينه لغزشي و ريزشي مشاهده گردد. از سوي ديگر اين شيب تند بستر رودخانه ها،

چنين وجود اراضي پست دشـتي در خطر باالي سيل خيزي را فراهم كرده است. هم
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دشت هاي بين كوهي مانند دشت اردبيل منجر بـه شـكل گيـري اراضـي مسـتعد 

 گيري اراضي شده است.سيل

  تشكيل خاكهاي عميق برروي دامنه هاي جوان و شيب دار به همراه نفوذ بطئي آب

به اليه هاي زيرين خاك در آغاز ذوب تدريجي برفهـا )بـارش برفهـاي سـنگين ( 

چنان كه اين اسـتان ينه را براي شكل گيري حركات دامنه اي فراهم نموده است،زم

را از مناطق با حركات دامنه اي باال مي توان محسوب نمود كه خطر طبيعي ديگري 

 براي استان است كه خسارات زيادي را تاكنون به بار آورده است.

 هكتار 1131297پهنه با خطر نسبتاً باال با وسعت حدود  -

 هكتار 312971نه با خطر متوسط با وسعت په -

  278414پهنه با خطر نسبتاً پاپين با وسعت  -

  به لحاا منابع آب سطحي، استان از منابع قابل توجهي به دليل وجود رودخانه هاي

باليخلوچاي و بالها رود برخـوردار  اسـت، ولـي از لحـاا منـابع آب دره رود، ارس،

رزميني استفاده مـي شـود،مثل دشـت اردبيـل زيرزميني در دشتهايي كه از آب زي

محدوديت هايي وجود دارد. چنان  كه درحال حاضر تغييرات حجم مخـزن آبهـاي 

ميليون مترمكعب درسال برآورد گرديـده اسـت.  -13زيرزميني در دشت اردبيل ، 

ميليون مترمكعـب كسـري  -13به عبارتي مخزن آبهاي زيرزميني دشت اردبيل با 

اين امر افزايش تعـداد چاههـاي نيمـه عميـق و عميـق ارزيـابي  مواجه است. دليل

حلقـه   2949گرديده است، به طوري كه براساس آخرين آمار برداري انجام شده، 

حلقـه چـاه عميـق بـا  1222ميليون مترمكعـب و   49/22چاه نيمه عميق با تخليه 

 ست.ميليون مترمكعب در دشت اردبيل شناسايي شده ا 23/113تخليه ساليانه 

  در دشت مغان به دليـل اسـتفاده گسـترده از آب سـطحي و عـدم اسـتفاده از آب

زيرزميني ، اراضي در معرب زهـدار شـدن قـرار دارنـد. بـا احـداث شـبكه هـاي 

 خداآفرين و عمارت اين خطر درآينده افزايش مي يابد.

  به دليل كوهستاني و سرد بودن سرزمين و براساس مطالعات كاربري اراضـي، تنهـا

 2/32درصد از وسعت اراضي استان به اراضي آبي اختصـاص يافتـه اسـت و 2/12

درصد به اراضي ديم كه بر وسعت اين اراضي به دليل تبديل مراتع به اراضي ديـم 

افزوده مي گردد. اين اراضي عمدتاً در نواحي با شيب نامناسب بـراي ايـن كـاربري 

 ردند.قرار دارند و باعث تخريب و شروع فرسايش خاك مي گ

  ًدرصد از وسعت سرزمين بـه مراتـع  48براساس مطالعات كاربري اراضي، مجموعا

اختصاص يافته است كه به دليل گستردگي دامداري در اين استان و وجود عشاير و 
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مراتع درحال نابودي مازاد بودن تعداددام بر ررفيت مراتع و چراي بيش از اندازه ،

درصد و مراتـع درجـه  1/1تنها  1اتع درجه مي باشند. چنان كه در حال حاضر مر

درصد از كل مراتـع اسـتان را تشـكيل مـي دهنـد. همچنـين براسـاس  2/41دو  

مطالعات بخش پوشش گياهي ، با وجود باال بودن پتانسيل مراتع به لحـاا ررفيـت 

درصد وسـعت تيـپ هـاي مرتعـي فقيـر و  8/13چرايي، وضعيت مراتع استان در 

درصـد، 1/9درصد متوسط و تنهـا در 8/1خيلي فقير، در  درصد 3/22ضعيف ، در 

ها خوب مي باشد. گرايش كه مبين چگونگي روند تكاملي تيـپ هـاي وضعيت تيپ

مرتعي است نيز حاكي از روند قهقهرايي تيپ هاي مرتعـي اسـت ، بـه طـوري كـه 

درصـد داراي  3/12درصد وسعت تيپ هاي مرتعـي داراي گـرايش منفـي،  1/84

درصد داراي گرايش مثبت مي باشند. بـا توجـه بـه نقـش 1/9و تنها گرايش ثابت 

پوشش گياهي در حفظ ارزشهاي حفارتي و زيست محيطي و باال بودن وسعت مراتع 

درصـد  1/29تواند در اين امر سهم بسـزايي داشـته باشـد، حـدوددر استان كه مي

درصـد  1/43وسعت تيپ هاي مرتعي از حيث عملكرد حفارتي داراي وضعيت بد، 

 1/9درصد داراي وضعيت خوب و تنها  7/1ها، داراي وضعيت متوسط، وسعت تيپ

ها از حيث پوشش تـاجي داراي وضـعيت عـالي مـي باشـند. در درصد وسعت تيپ

 ارتباط با تخريب مراتع موارد زير نيز قابل اشاره مي باشد:

ر روز عدم امكان اشتغال دامداران در ساير بخشهاي توليدي و اقتصـادي و فشـا -

 افزون بر مراتع.

 چراي زودرس و بيش از حد مجاز. -

 تبديل مراتع به ديمزارها و زراعت غالت. -

 ديربازده بودن پروژه هاي اجرايي. -

 وجود دام مازاد در مراتع . -

مشاعي بودن اكثر مراتع و تعدددامداران مراتع و در نتيجه غيـر انتفـاعي بـودن  -

 واحدهاي بهره برداري.

تعداد دامداران و بهره برداران مرتعـي و فقـر مـالي و عـدم افزايش روز افزون  -

 تمايل و توان سرمايه گذاري در مراتع.

 عدم وجود امكانات جهت ترويج و آموزش دامداران و مجريان طرح ها. -

 .فقدان جنگل صنعتي به دليل وجود دو محدوديت مربوط به عامل دما و رطوبت 

  اسـتان، جنگلهـاي اسـتان بـا وسـعت براساس نتـايج ارزيـابي تـوان اكولوژيـك در

قـرار گرفتـه انـد. ايـن طبقـه نشـان دهنـده جنگلهـاي  7هكتاردرطبقه  1/22422
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ــاچيز  ــراكم كــم و رشــد رويشــي ن ــوده و از ت ــد ارزش صــنعتي ب ــامرغوب و فاق ن

 برخوردارند.

  ،براساس مطالعات ارزيابي توان اكولوژيك براي كاربريهاي كشـاورزي و مرتعـداري

قرار  1درصد از وسعت استان درطبقه  7/32معادل هكتار ، 7/132342در مجموع 

 اند.گرفته

قــرار  7درصــد از وســعت اســتان درطبقــه  2/29معــادل هكتار، 319127در مجمــوع 

اند اين طبقه براي مرتعداري و كشاورزي مناسب نبوده و فقط براي حفارت و چراي حيات گرفته

 وحش مي توان از آن استفاده كرد.

 ابع آالينده هاي آب شامل فاضالبهاي خانگي، فاضالبهاي صـنعتي، پسـاب وجود من

تصفيه خانه هاي شهركها و نواحي صنعتي و ورود آنها به آبهاي پذيرنده و ايجاد بار 

 آلودگي در منابع آب سطحي استان. 

در حال حاضر، تصفيه خانه هاي شهرهاي مهمي چون اردبيل، خلخال و گرمي خـود 

آلودگي هستند كه هنگام تخليه پساب آنها، آالينده هـاي مختلـف  يكي از كانونهاي

شهرك يـا  2به خصوص مواد مغذي وارد آبهاي پذيرنده مي شود. هم چنين وجود 

ناحيه صنعتي، يكي از عوامل مهم ايجاد آلودگي هاي محيطي در اسـتان مـي باشـد. 

اي علمـي اين شهركها چنانچه آلودگي حاصله از فعاليـت هـاي خـود را بـه روشـه

 مديريت نكنند مي توانند باعث آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني شوند. 

صنايع غذايي استان، مثل صنايع لبني، كشتارگاهها از جمله صنايع آالينده مي باشند 

كه پساب آنها پس از ورود به آبهاي پذيرنده، باعث كاهش اكسيژن محلول و مرگ 

 و مير موجودات آبزي مي شود. 

در حال حاضر رودخانـه بـاليخلو داراي وضـعيت مناسـب نبـوده و  CoDبه لحاا 

 آلودگي آن در حد بااليي است. 

، رودخانه هاي استان از نظر اين شاخص داراي آب آلوده مي باشند  BoDبه لحاا 

كه يكي از عوامل اين آلودگي مصرف بيش از حد كودهـاي شـيميايي در حوضـه و 

حي و ساكن و هـم چنـين ورود كودهـاي آلـي افزايش جوامع گياهي در آبهاي سط

حاصله از فعاليتهاي دامپروري و ورود فاضالبهاي خانگي، صـنعتي و پسـاب تصـفيه 

 خانه ها مي باشد.

به لحاا آلودگيهاي كليفرمي ، رودخانه قره سو يكي از آلوده تـرين رودخانـه هـا و 

 پس از آن رودخانه ارس و باليخلو در استان مي باشند. 
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 لودگيهاي محيطي )محيط هاي آبي( كه منشاء اين آلودگي در محدوده خاك ايجاد آ

ايران نبوده و بايستي آن را در كشورهاي همسايه مثل ارمنستان جستجو كرد، چنان 

كه حداكثر وجود فلزات سنگين در مرز مشترك ايـران و ارمنسـتان انـدازه گيـري 

 شده است. 

  ،بيماريهاي اندميك و عفوني نظير سـل، در رابطه با بهداشت عمومي، در حال حاضر

كاالآزار، بورليا، سالمونلوز، بروسلوز يا تب مالت شايع مـي باشـد. بيمـاري سـل در 

شهرستانهاي پارس آباد، اردبيل، بيماري بورليا در شهرستان هـاي خلخـال، كـوثر و 

 نير و بيماري كاالآزار در شهرستانهاي مشكين شهر و گرمي شايع است. 

درصـد مربـوط بـه شهرسـتان  72، تعداد بيماران مبتال به سالمونلوز در 1382در سال  

مورد گـزارش شـده اسـت كـه از ايـن  21گرمي بوده است. در ارتباط با بيماري حصبه ، تعداد 

مـورد  3مورد مربوط به شهرستان مشگين شـهر،  8مورد مربوط به شهرستان گرمي،  38تعداد، 

 به شهرستان بيله سوار بوده است. مورد مربوط  2مربوط به اردبيل و 

مورد بوده كـه  227در ارتباط با بروسلوز )تب مالت(، تعداد بيماران گزارش شده برابر  

مورد به ترتيب مربوط به به مشگين شهر و اردبيل بـوده و پـس از آن  24و  22بيشترين آن با 

 3، خلخال بـا 12، مغان با 14با ، نير 17، كوثر با 21، بيله سوار با 34شهرستانهاي پارس آباد با 

 مورد قرار گرفته اند.  3و نمين با 

 

 

ترين منـاطقي كـه با توجه به مخاطرات و تهديدهاي زيست محيطي اشاره شـده عمـده

دچار عدم تعادل هاي زيست محيطي بوده و يا با آن روبـرو هسـتند و در معـرب خطـر قـرار 

 دارند، به ترتيب عبارتند از : 

 يل شهرستان اردب -

 شهرستان پارس آباد -

 شهرستان مشگين شهر  -

 خلخال -

 

 

 هاي محيطي نمايش داده شده است.( عدم تعادل1-22در نقشه شماره )
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 : عدم تعادل هاي شهري ر روستايي4-2-1

 

 1372سكونتگاه شـهري و 21سكونتگاه شامل  1323در سطح استان اردبيل در مجموع  

راساس نتايج حاصل از آخرين سرشـماري عمـومي نفـوس و آبادي داراي سكنه استقرار دارند. ب

 2/41نفر جمعيت ساكن در استان اردبيل بـه ترتيـب  1222348از مجموع  1382مسكن سال 

 درصد ساكن نقاط شهري هستند. 4/28درصد ساكن نقاط روستايي و 

بررسي توزيع و پراكنش جمعيت در استان اردبيل نشانگر توزيع نامتعـادل جمعيـت در  

ستان اردبيل در نقاط شهري و روستايي است. توزيع نامتعادل جمعيت در اسـتان بـه گسـترش ا

ها و جمعيت در اسـتان ناموزون و نامتعادل سكونتگاه ها انجاميده است. تمركز ناموزون سكونتگاه

 اردبيل عدم تعادل هاي شهري و روستايي را در پي داشته است.

 ستان اردبيل ناشي از عوامل متعددي است.عدم تعادل هاي شهري و روستايي در ا

 وضعيت استقرار -

 عوامل اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي  -

هاي ناشي ميزان امكانات ، خدمات و تسهيالت موجود در هر سكونتگاه و جاذبه -

 از آن در جذب يا دفع جمعيت

 هـاي شـهري و روسـتاييعمده ترين عواملي هستند كه در ايجاد تعادل و يا عدم تعادل

موثرند. با توجه به بررسي هاي انجام شده عدم تعادل هاي شهري و روستايي در استان اردبيـل 

 توان به شرح زير ارايه نمود:را مي
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 عدم تعادل در نقاط شهري: 1-4-2-1

 

 )الف(: توزيع نامتعادل جمعيت درنقاط شه ي

نخسـت درصداز جمعيت شهري استان در شهر اردبيل به عنوان شـهر  4/28تمركز  -

 نفر( 418212استان )

درصد از جمعيت شهري استان در شهر پارس آباد به عنوان شـهر دوم  2/11تمركز  -

 نفر بوده است( 82221حدود 1382)جمعيت شهر پارس آباد در سال 

شهر پارس آباد در حالت تعادلي بايد يك دوم جمعيت شهر اردبيل را دارا باشـد در  -

عيت شـهر اول در شـهر پـارس آبـاد سـاكن صورتي كه در حال حاضر يك پنجم جم

 هستند.

كم جمعيت ترين شهرهاي استان به ترتيب شهرهاي گيوي، جعفرآباد، عنبـران، نيـر،  -

تازه كنـدآنگوت و كـوراييم آبي بيگلو، هشتجين، سرعين، الهرود ، كلـور، هيـر، رضـي،

 نفر جمعيت دارند. 8999هستند. اين شهرها كمتر از 

 

 سله م اتب شه ي سلعدم تعادل در )ب(: 

در روابط سيستماتيك ميان شهرها هر شهر نقش و اهميت خود را دارد  جهـت تعيـين  

شـود ميزان نقش و اهميت آنها و جايگاه هريك در اين رابطه تحقيق در مقايسه آنها ضروري مي

كه نتيجه منطقي، به يك طبقه بندي منتهي خواهد شد. اين طبقه بندي مـي توانـد بـا مشـخص 

اجتماعي و خـدمات عمـومي  -بعضي از شهرها بر مبناي سطوحي از ويژگي هاي اقتصادي كردن

استوار باشد. بدين ترتيب شبكه شهري كه به تبع شرايط جغرافيايي با نظم فضايي خاصي شـكل 

گرفته اند، مي تواند از نظر كمي )تعداد جمعيت( و يا از نظر كيفي )اهميت و نقـش آنهـا( طبقـه 

نظمي از يك پايه و ارتفاع و در رديف يا مرتبه اي پشت سرهم قرار گيرند كـه بندي شده و در 

 اصطالحاً به نام سلسله مراتب شهري ناميده مي شود.

به طور كلي امروزه نفوذ عوامل متعدد باعث به وجود آمدن نقـاط ثقـل و شـبكه اي از  

د را به شدت تحـت مكانهاي مركزي يا سلسله مراتب منظم شهري گرديده كه نقاط اطراف خو

تاثير قرار داده است. تحوالت اقتصادي و دخالت هاي انسان نيز نظم جديدي از آرايش فضايي و 

نظام تشكيالتي جديدي را در سطح جهاني مطرح ساخته است كه مطالعه و بررسي آنها جـز بـا 

ا امكـان نگرش و طبقه بندي مجموعه آنها در يك نظام و سيستم و پيوندهاي ارگانيكي بين آنهـ

پذير نيست. از طرف ديگر افزايش روز افزون جمعيت شهرها به خصوص در كشورهاي توسـعه 

نيافته موجب آن شده است كه توجه حقيقي به مسائل و مشـكالت ناشـي از افـزايش جمعيـت 
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اول آنكه حد مطلـوب جمعيـت شـهر چقـدر  جلب شود. در اين ميان دو سوال مطرح مي شود،

هزار نفر، يك ميليون يا بيشتر، دوم اينكـه آيـا مسـائل و مشـكالت  229هزار نفر،  199است؟ 

موجود در شهرها بيشتر ناشي از افزايش سريع جمعيت يعني توسعه اندازه شهرهاسـت؟ يـا بـه 

خاطر اصول سرمايه داري يا نظام حاكم بر اين جوامع مي باشد؟ مسلماً  امروز به دليل مشكالت 

هاي ميليوني و چند ميليوني را پيشنهاد كرد ولـي وجـود آنهـا در شهرهاي بزرگ نمي توان شهر

واقعيتي اجتناب ناپذير است. به خصوص در شرايطي كه مقياس ها در سطح ملي تغيير نماينـد و 

 مسائل خاص اقتصادي، عدم تعادل ناحيه اي و روابط شهر و روستا را تغيير دهد.

ظـام سلسـله مراتبـي كـه در آن حد مطلوب اندازه شهر تمام مفهوم خـود را در يـك ن 

آورد. بنابراين توزيـع جمعيـت شـهري در حـد هاي مختلف شهر وجود دارد، به دست مياندازه

مطلوب در يك نظام سلسله مراتبي مهم تر و منطقي تر از حد مطلوب و اندازه بهينه شهر است. 

توزيع فعاليت ها سلسله مراتب شهري از نظر كمي بهترين شكل سازماندهي فضاست. زيرا باعث 

و خدمات در سطح جامعه، طبقه بندي متعادل، عملكردها و پيدايش روشهاي مختلف زندگي در 

 محيط هاي گوناگون جغرافيايي مي گردد.

در اين نوع توزيع منطقي جمعيت شهري از كوچكترين اجـزاء و جوامـع دور افتـاده تـا  

ديگر فعاليت دارند و تنوع اندازه شهرها بـا متروپلها، قطب ها و مراكز توسعه كه در ارتباط با هم

 1سلسله مراتبي از اين عملكردها مطابق مي نمايد.

 
   سلسله مراتب شهري استان اردبيل 

نقطه شـهري وجـود دارد. كـه  21در استان اردبيل كالً 1382برمبناي آمار گيري سال  

شته است. در اين ميان درصد كل جمعيت استان را در بردا 28نفر يا 712222جمعاً نزديك به 

 1/27هزار نفر جمعيت دارد. از كل جمعيـت شـهري اسـتان اردبيـل  499شهر اردبيل بيش از 

درصد در دو شهر پارس آباد و مشـگين  1/29درصد از جمعيت شهري استان در شهر اردبيل، 

و  درصد در دو شهر بيله سوار 4/3درصد در سه شهر خلخال، گرمي و اصالندوز ،  4/13شهر ، 

شهر ساكن هستند. با اين تفاسير به منظـور  -شهر كوچك و روستا 2درصد بقيه در  2/2نمين و 

نمايش بهتر درصد تراكمي تعداد شهرها منحني لورنز ترسيم شده است. طبق اين منحني هرچـه 

فاصله منحني با خط توزيع اسـتاندارد فاصـله داشـته باشـد بـه همـان نسـبت توزيـع جمعيـت 

ي باشد. منحني لورنز نشان دهنده اين امر است كه در داخل استان اردبيـل تعـداد تر منامتعادل

                                                 
 .128، ص 1372نور، اصغر  جغرافيايي شهري ايران، انتشارات پيامنظريان، 1
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اندكي از سكونتگاههاي شهري )همانند اردبيل ، پارس آباد و مشگين شـهر(، بيشـترين جمعيـت 

 شهري استان را به خود اختصاص داده اند.

 

 بيل(:  منحني لورنز توزيع جمعيت و سکونتگاهها در استان ارد1-3نمودار)

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تر سلسله مراتب شهري اسـتان اردبيـل و تبيـين عـدم تعادلهـاي آن دقيقجهت تبيين 

سلسله مراتب شهري اين استان براساس قاعده رتبه ـ اندازه مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت. 

هري انـدازه شـ -بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد، نظام شهري استان اردبيل از قاعده رتبه

انحراف زيادي دارد. اين اختالف در شهرهاي كوچكتر و در سـطوح پـايين جمعيـت اختالفـات 

(، بيانگر اين است كه جمعيـت شـهر اردبيـل بـه 1- 1بيشتري را نشان مي دهد. جدول شماره)

شـهر( برابر سومين شهر استان )مشگين 7برابر شهر دوم استان)پارس آباد(،  2عنوان اولين شهر 

استان )كـوراييم( اسـت. رشـد سـريع شـهر اردبيـل  21بر آخرين شهر يا شهر رتبه برا 482و 

هاي موجود را افـزايش داده اسـت. عـالوه بـر آن شـهر شـدن تعـدادي از روسـتاهاي اختالف

 پرجمعيت استان اردبيل در گسيختگي اين نظام بي تاثير نبوده است. 

 

منحنی لورنز جمعیت شهری در سال 1385
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(1312شهرهاي استان اردبيل )سال  اندازه -(: اندازه واقعي و تئوري مرتبه1-7جدول )

مرتبه نام شهر
 تعداد جمعيت واقعي

(1312)سال 

تعداد جمعيت در ارتباط با 

اندازه -تئوري رتبه

 اردبيل  

 پارس آباد  

 مشكين شهر  

 خلخال  

 گرمي  

 بيله سوار  

 نمين  

 گيوي  

 جعفرآباد  

 عنبران  

 نير  

 آبي بيگلو   

 هشتجين  

 سرعين   

 اصالندوز  

 الهرود  

 كلور  

 هير  

 رضي  

 تازه كند انگوت  

 كورائيم  

 

 

 ( نشـان1-1وضعيت تعادل جمعيت شهرهاي استان اردبيل در جدول شـماره ) بررسي 

 1382مي دهد، ميزان جمعيت شهر پارس آباد )دومين شهر اسـتان از نظـر جمعيتـي( درسـال 

اندازه جمعيت مطلوب اين شهر در سلسـله  -ر بوده است، براساس قاعده رتبهنف 82221معادل 

 121872نفـر مـي بـود كـه رقمـي برابـر  292131مراتب شهري استان مـي بايسـتي معـادل 

نفركسري جمعيت دارد. نكته مورد توجه در اين مطالعه اين است كـه اخـتالف زيـاد جمعيـت 

بايد در تمركز زياد جمعيت در شهر اردبيـل جسـتجو اندازه را  –شهرهاي استان با تئوري رتبه 
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 19999نفري شهر اردبيل در يك دوره دهسـاله در ارتبـاط بـا افـزايش  89999كرد. افزايش 

نفري شهر دوم استان خود حاكي از اين مسئله است. به نظر مي آيد كه توسعه شهري در ديگر 

انه ها صورت گرفته است. بدين ترتيب نقاط استان براساس توانها و پتانسيلهاي موجود در پسكر

 الزم است كه از تمركز گرايي شديد در اردبيل به نفع ساير شهرهاي استان كاسته شود.

 -به منظور تحليل بهتر نظام سلسله مراتب شهري استان اردبيل توزيـع لگـاريتمي رتبـه 

از مدل رگرسـيوني با استفاده  1382و   1372، 1312اندازه شهرهاي استان اردبيل در سه دوره

 به دست آمده است كه نشان مي دهد 

هـا( و لگـاريتم انـدازه xهمبستگي معكوس بااليي بين لگاريتم مرتبه شـهرها ) محـور  .1

ها ها( در هر سه دوره برقرار است. به عبارت ديگر هرچه لگاريتم رتبهyشهرها )محور 

 يابد از ميزان لگاريتم جمعيت كاسته مي شود.افزايش مي

، -129/1، 1312اندازه با خط تعادل براي سال –ر ضريب خط يا شيب خط رتبه مقدا .2

مي باشـد. ايـن بـدان معنـي  -788/1، 1382و براي سال  -737/1، 1372در سال  

است كه يك عدم تعادل درشيب خط رگرسيون در نظام سلسله مراتب شهري استان 

اردبيـل بـر شـبكه  اردبيل برقرار است. اعداد بدست آمده نشان از نخسـت شـهري

 تا حال حاضر مي باشد. 1312شهري استان  از سال 

نشان دهنده اين است كه هرچـه  1372اندازه در سال  –منحني توزيع لگاريتمي رتبه  .3

قدر از جمعيت شهرهاي استان كم مي شود منحني به سمت خط تعادل بيشتر تمايـل 

اصالندوز بـا د آنگوت، رضي،پيدا مي كند. شايان ذكر است كه شهرهايي مانند تازه كن

جمعيت خيلي پايين در شكاف و اختالف انتهاي منحني با خط نرمال بسيار موثر بـوده 

، شكاف و اختالف شهرهاي مياني نسبت به خط نرمال 1382است. در مقايسه با سال 

 كاسته شده و نشان از نقش بيشتر اين شهرها در نظام سلسله مراتب شهري مي باشد.

، و ايجـاد اخـتالف 1372هر شدن تعدادي از روسـتاهاي موجـود در سـال به دليل ش .4

فاحش شهر اول استان و شهر دوم به دليل جمعيت كم آنها انحـراف منحنـي توزيـع 

 بيشتر شده است. 1382لگاريتمي شهرها در سال 

( گرايش به حـد مطلـوب 1382و 1372، 1312مقايسه سه دوره مختلف سرشماري) .2

ان بازگو مي كند ولي به علت اختالف )منحني ترسـيم شـده جمعيت را در گذشت زم

با خط شيب(، عدم تعادل هنوز باقي است گراش به تعادل در سـطوح بـاال مشـهودتر 

عدم تعادل بيشتر مي شـود. اخـتالف  1372است، اما در سطوح پايين نسبت به سال 

 –تبـه ميزان جمعيت واقعي نيز نسبت به جمعيت پيش بيني شده براسـاس تئـوري ر

 اندازه بيشتر مي شود.
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توسعه شهرهاي بزرگ و تراكم جمعيت در آنها، مشخصه اصلي نظـام شـهري اسـتان  .1

است. در مقايسه سه دوره پي خواهيم برد شهر اردبيل خارج از ترتيب نظـام شـهري 

كشور به عنوان شهر برتر يا شهر نخسـتين تفـوق و برتـري خـود را در زمينـه هـاي 

اعي ارتقاء داده است.البته بهبود وضعيت نظام شهري در يـك اجتم -مختلف اقتصادي

 كامالً مشهود است. ( 1312-1382ساله) 29دوره 

با توجه به آن كه متكي بودن بر مدلها مي تواند نقش كيفي اقتصادي و اجتماعي شهرها را ناديده 

دو قاعده ديگر بگيرد و نتيجه بهينه حاصل شود. نظام سلسله مراتب شهري استان اردبيل توسط 

 تحت آموزن قرار گيرد.
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 : عدم تعادل در نقاط روستايي2-4-2-1

 

 )الف(: توزيع نامتعادل جمعيت در نقاط روستايي

 گزيني جمعيت روستايي در استان اردبيل :هاي انجام شده بر روي مكانبراساس بررسي

فر بـوده اسـت ن 423822كه معادل  1382از مجموع جمعيت روستايي استان در سال 

درصـد از روسـتاها در منـاطق  2/17درصد در مناطق دشتي استان ساكن هستند و تنها  2/32

درصـد از  2/32درصد از روستاها كـه  3/22دشتي استان استقرار دارند. اين در حالي است كه 

 جمعيت روستايي استان را در خود جاي داده اند در مناطق كوهستاني استقرار يافته اند.

 

 (: عدم تعادل در سلسله م اتب روستايي ) ب

دهد، از مجموع بررسي سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي در استان اردبيل نشان مي

درصـد در رده  2/32روسـتا معـادل  232سكونتگاه  روستايي مستقر در استان اردبيل ،  1372

نفـر را شـامل  222تـا  199اند. در رده متوسط كه سكونتگاه هاي نفر قرار داشته 1-22كوچك 

 282درصد جاي داشـته انـد. از مجمـوع روسـتاها ايـن رده ،   24روستا معادل  741شوند. مي

درصد در رده  4/11روستا معادل  121نفر و  199-422درصد در زير رده  1/42روستا معادل 

 نفر جاي داشته اند. 222-299

روسـتا  82اند. از اين تعـداد درصد قرار داشته 7/1روستا معادل  22در رده بزرگ نيز 

نفـرو  2299درصـد در رده  7/9روستا معادل  19نفر و  1999-2422درصد در رده  1معادل 

 بيشتر قرار گرفته اند.

توزيع جمعيت روستايي استان در هر يك از رده هاي مورد بررسي نشان مـي دهـد در 

 در روسـتاهاي كوچـكدرصـد  8/2نفر جمعيت روسـتايي اسـتان  423822اين رده از مجموع 

 2/31نفـر ( و  299-222نفـر و  199-422درصـد در روسـتاهاي متوسـط ) 28نفر( ،  22-1)

 نفر و بيشتر ( ساكن بوده اند.  2299نفر و  1999-2422درصد در آباديهاي بزرگ )

با توجه به نحوه توزيع سكونتگاه هاي روستايي در هر يـك از رده هـاي  مـورد بررسـي 

درصـد از  7/21انـد، در ايـن رده تمركز جمعيت در رده متوسط جـاي گرفته بيشترين تعداد و

 سكونتگاه هاي روستايي استان قرار دارند.

درصد از تعداد روستاهاي استان بـه خـود كمتـرين تعـداد  7/1رده بزرگ با اختصاص 

 روستا را در خود جاي داده است.

درصد از جمعيت  2/31اين رده اين در حالي است كه با توجه به تعداد كم روستاها در 

 روستايي استان در روستاهاي بزرگ ساكن هستند.
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همچنين بررسي نحوه توزيع به پراكنش و اسـتقرار سـكونتگاه هـاي روسـتايي براسـاس 

سلسله مراتب در سطح استان نشان مي دهد بيشترين تعداد سكونتگاه هاي بزرگ استان معـادل 

استقرار يافته اند. دشتي بودن شهرستان اردبيل ، توزيع درصد در محدوده شهرستان اردبيل  39

امكانات و خدمات نسبتاً مناسـب در ايـن شهرسـتان شـامل دسترسـي هـاي مناسـب و سـاير 

 زيرساخت ها به تمركز روستاهاي بزرگ در اين شهرستان انجاميده است.

 
 : روند رشد )نرخ رشد ( نامتعادل جمعيت در استان 3-4-2-1

 ( طي دوره هاي مورد بررسي:1-7ات ارايه شده در جدول شماره)براساس اطالع 

 رشد جمعيت در نقاط روستايي استان اردبيل داراي رشد منفي بوده است. -

معـادل  1312-72رشدجمعيت در نقاط روستايي اسـتان اردبيـل طـي دوره آمـاري  -

 درصد تنزل يافته است. -4/1( به 1372-82درصد و در مقطع آماري بعد ) -3/9

 به ترتيب : 1372-82بقه بندي آباديها براساس نرخ  رشد نشان مي دهد طي دوره آماري ط

 درصد( 9-2نرخ رشد درصد ثبات ) 8/14 -

 درصد( -2تا  9نرخ رشد درصد در  حال خالي شدن) 2/22 -

 درصد )مهاجرپذير( 4تا  2درصد نرخ رشد  2/2 -

 درصد ) مهاجر پذيري شديد( 4درصد نرخ رشد بيش از  2/4 -

 درصد )مهاجر فرست( -4تا  -2درصد نرخ رشد  21 -

 درصد داشته اند.)مهاجر فرست شديد( -4درصد نرخ رشد كمتر از  3/72 -

 درصد از روستاهاي استان داراي نرخ رشد منفي بوده اند. 2/97براين اساس 

 نرخ رشد نسبتاً باالي جمعيت در نقاط شهري -

-82و در دهه  7/2معادل  1312-72نرخ رشد جمعيت در نقاط شهري استان دهه  -

 درصد بوده است. 1/2معادل  1372

رشد منفي جمعيت در نقاط روستايي با گرايش به سوي مهاجرفرسـتي و نـرخ رشـد  -

مثبت جمعيت در نقاط شهري با گرايش به سوي مهاجر پذيري موجب عـدم تعـادل 

رشد جمعيت و توزيع و پراكنش آن درسطح سـكونتگاههاي اسـتان شـده اسـت. بـه 

ري كه مطابق رشد جمعيت در استان عدد پاييني را نشـان مـي دهـد. نـرخ رشـد طو

 درصد بوده است. 2/9و  1/1مطلق استان طي دو دوره مورد بررسي به ترتيب 

 



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

 132



 1312و  1362،  1372روند تحوالت ساكن در استان اردبيل به تفكيك نقاط شهري و روستايي طي  دوره هاي آماري (:  1-6جدول)   

 1312 1362 1372 شرح

 نرخ رشد

62-1372 12-1362 

 1/2 6/2 612296 213112 444712 نقاط شهري

 -4/1 -3/1 219621 214697 711722 نقاط روستايي

 2/1 1/1 1222341 1176691 1147236 كل استان

 

 

 : عدم تعادل هاي ناشي از مهاجرت جمعيت4-4-2-1

درصد درشهرستان پـارس  2/41اردبيل و سپس  درصد در شهرستان 1/23)الف(: ازاين تعداد 

 آباد جا به جا شده اند.

 نفربوده است. 182822) ب (: تعداد مهاجرين خارج شده از استان دراين مقطع آماري 

درصد از شهرسـتان اردبيـل خـارج شـده و پـس ازآن شهرسـتانهاي  2/74) پ(: از اين تعداد 

صد بيشترين سهم مهـاجر فرسـتي بـه در 1/14و  2/14مشگين شهر و خلخال به ترتيب 

 خارج ازاستان را به خود اختصاص داده اند. 

 

 

 نتايج حاصل از بررسي عدم تعادل هاي شهري ـ روستايي به شرح زير عبارت است از:

 بزرگ سري شهر اردبيل و تمركز كليه امكانات و خدمات در اين شهر  -

آبـاد شهر نخست و شهر دوم، پارسفاصله زياد اندازه اهميت بين شهر اردبيل به عنوان  -

 و ساير شهرهاي استان

آباد و متناسب نبودن زيرساخت هاي توزيع نامتوازن شهري در شهرهاي اردبيل و پارس -

 موجود شهري با امكانات و خدمات زيربنايي موجود

 توزيع و پراكنش نامناسب فضايي سكونتگاه هاي روستايي در استان  -

 م جمعيت و كوچكتعداد زياد سكونتگاه هاي ك -

( عدم تعادل هاي شهري و روستايي ارايـه شـده  1-24( و) 1-23در نقشه هاي شماره ) 

 است.
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هاي توسعه و ارايه پيشرنهاد بره : ارزيابي )بازنگري (، اهداف كلي و جهت گيري3-1

 مراجع ذيربط

 

قـاط قـوت، هاي وضع موجود و تبيين سـازمان فضـايي اسـتان اردبيـل نبا انجام بررسي 

ها و تهديدهاي موجود استان در منـاطق مختلـف مـورد شناسـايي قـرار گرفـت. ضعف، فرصت

اي استان و قابليت هاي آن براي توسعه براساس نتايج حاصل، تعادل ها و عدم تعادل هاي منطقه

 مشخص گرديد.

و  هاي توسعه استان با توجه به اهداف كلي طرح آمايش كه توزيع بهينـه جمعيـتقابليت

فعاليت ها در عرصه سرزمين است مورد توجه قرار گرفته و در نهايت توسـعه اسـتان بـا 

 توجه به قابليت هاي آن بر سه محور : 

 كشاورزي  -

 گردشگري -

 صنعت -

 استوار خواهد بود.

اند، عمده ترين عواملي كه در فرآيند تعيين جهت گيري محورهاي توسعه استان موثر بوده

 :  به شرح زير عبارتند از

 توان اكولوژيك  -

 منابع آب موجود و قابل دسترسي -

 وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي -

 ها و قابليت هاي آن در وضع موجود چشم انداز هاي طبيعي، جذابيت -

 وضعيت زيرساخت ها  -

 وضعيت بهره برداري از منابع و امكانات موجود -

 ي توسعه كاركردها و عملكردهاي سكونتگاهي و قابليت هاي موجود برا -

براين اساس اصلي ترين محور توسعه استان ، توسعه كشاورزي خواهد بود. عمده تـرين 

مناطق توسعه كشاورزي استان با توجه به قابليت هاي شناسايي شده شامل محدوده شهرستانهاي 

پارس آباد، بيله سوار و بخش هايي از شهرستان گرمي ، شهرسـتان مشـگين شـهر ، شهرسـتان 

 ر و نمين و به صورت محدود در شهرستان خلخال هستند.اردبيل ، ني

توسعه گردشگري نيز توسعه اي همه جانبه خواهد بود و تمـامي جـذابيت هـاي محـيط 

 طبيعي و انسان ساخت را در كل فضاي استان در بر خواهد گرفت.
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توسعه صنعتي در استان با توجه به توان محيط استان محدود بوده و عمدتاً در راسـتاي 

گردد. توسعه صنايع تبديلي و تكميلـي بـه ويـژه در شـمال و مركـز وسعه كشاورزي توصيه ميت

 استان توصيه مي گردد.

بيني و آينده نگري و تعيين سـناريوهاي آينـده توسـعه اسـتان براسـاس در فصل پيش

 محورهاي اشاره شده مورد تنظيم و تبيين قرار گرفته است.

 
 


