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 مطالعات طرح آمايش استان اردبيل 

 

 جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار

 فصل اول: تحليل وضعيت استان

 بخش سوم : تحليل اقتصادي

مت دوم :قس  

خش تحليل زمينه هاي فعاليت اقتصادي برحسب ب

 هاي اصلي 

: ساختار كشاورزي2پيوست   

 

 ریاست جمهوری 
 سازمان ربانهم و بودهج کشور

ان اردبیلسازمان مدرییت و ربانهم رزیی است  
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 بسمه تعالي

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

 است:

 جلد اول : تحليل وضعيت و ساختار 

 ( تحليل وضعيت استان1فصل اول :) 

 ( تحليل اقتصادي3-1بخش سوم :) 

  تحليل زمينه هاي فعاليت اقتصادي ب حسب  :(2-3-1 دوم)قسمت

 بخش هاي اصلي

 ساختار كشاورزي2ت پيوس : 

اسثتان و جاياثاا ايثن بخثش از فه ست كامثل مجموعثه گثزارش هثاي شمثايش 

 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 استان 

 ت منابع طبيعي و محيط زيست بخش اول: تحليل وضعي -
 : هواشناسي1پيوست  

 : زمين شناسي2پيوست  

 : ارزيابي منابع اراضي3پيوست  

 : پوشش گياهي4پيوست  

 : منابع شب سطحي و زي زميني5پيوست  

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

 تانقسمت دوم: تحليل نظام شه ي اس 

 قسمت سوم: تحليل نظام روستانشيني و عشاي ي استان 

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

 بخش سوم: تحليل اقتصادي  -

 قسمت اول: تحليل ويژگي هاي اقتصادي جمعيت 

  قسمت دوم: تحليل زمينه هاي فعاليت اقتصادي ب حسب بخش هاي اصلي 
 عت و معدن: صن1پيوست    

 

 : ساختار كشاورزي 2پيوست      

 

  : خدمات3پيوست           

 هاي زي بناييقسمت سوم : تحليل ويژگي  

 قسمت چهارم: تحليل ع صه هاي فعاليت اقتصادي  

 : اقتصاد شه ي 1پيوست                    

 سال گذشته  5ر قسمت پنجم: تحثثثليل اقتصاد كالن استان و جايثثثااا شن درسطح ملي د

 فصل دوم : تحليل ساختار فضايي موجود 

 : توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتااا هافصل سوم 

  امنيتي در شمايش استان –فصل چهارم : مالحظات دفاعي 

 فصل پنجم : جمع بندي و نتيجه گي ي از مطالعات  

 استان گذاري و ساختار مدي يت شمايشجلد دوم : ب نامه ريزي و سياست 
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 چارچوب مطالعات شمايش استان

 

 تحليل وضعيت و ساختار استان

ي و وضعيت منابع طبيع

 محيط زيست

وضعيت اجتماعي و 

 ف هناي

 وضعيت اقتصادي 

 –مالحظات دفاعي 

تانامنيتي در شمايش اس  

يي تحليل ساختار فضا

 موجود استان

لي توصيف و تحليل پيوندهاي اص

هابين سكونتااا  

  يجمع بندي و نتيجه گي

ا و تحليل نقاط قوت و ضعف ، ف صت ه

 (SWOT)تهديدات  

اي باالدستي و ب نامه ه ب رسي اسناد

 شمايش ملي

شمايش استان سند  

 ب نامه ريزي و سياست گذاري

ضايي تشخيص و  تفكيك نواحي همان توسعه ف  پيش بيني و شيندا نا ي 
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 فهرست مطالب

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 1           مقدمه 

 8        ري: فعاليت زراعت و باغدا1

 8      : الگوي كشت و بهره برداري1-1 

 8    : الگوي توزيع اراضي كشاورزي در استان 1-1-1  

 9    : سطح اراضي زيركشت 1-1-1-1   

 9   : سطح اراضي زيركشت آبي و ديم 2-1-1-1   

 11   : سطح زيركشت اراضي زراعي و باغي3-1-1-1   

 11  باغداري آبي و ديم : سطح زيركشت زراعت و 4-1-1-1   

 11    : تراكم بيولوژيك جمعيت 5-1-1-1   

 11  1384تا 1334: تحول سطح زيركشت در دهه 6-1-1-1   

 16   : الگوي توزيع اراضي كشاورزي در شهرستانهاي استان2-1 

 16     : سطح كل اراضي كشاورزي1-2-1  

 13    : سطح كل اراضي زراعي 1-1-2-1   

 19    : سطح اراضي زراعي آبي2-1-2-1   

 21    : سطح اراضي زراعي ديم 3-1-2-1   

 23     : سطح اراضي باغي 4-1-2-1   

 36    : الگوي كشت اراضي زراعي در استان 2-2-1  

 36    : الگوي كشت زراعت آبي 1-2-2-1   

 33    : الگوي كشت زراعت ديم 2-2-2-1   

 33    عت : الگوي كلي كشت زرا3-2-2-1   

 38   : اهميت نسبي كشت آبي وديم 4-2-2-1   

 : موقعيت، ويژگيها و جايگاه نسبي زراعت استان5-2-2-1   

 39      در كشور                                             
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 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 41    : الگوي كشت باغات در استان6-2-2-1   

 51   : الگوي كشت اراضي زراعي و باغات در شهرستانهاي استان3-1 

 51      : شهرستان اردبيل1-3-1  

 61      : شهرستان بيله سوار2-3-1  

 32      : شهرستان پارس آباد3-3-1  

 83      ال: شهرستان خلخ4-3-1  

 94       : شهرستان كوثر5-3-1  

 114      : شهرستان گرمي 6-3-1  

 114      : شهرستان مشگين شهر3-3-1  

 124       : شهرستان نمين 8-3-1  

 134       : شهرستان نير9-3-1  

 144     : الگوي بهره برداري در زراعت و باغداري 4-1 

 144     اريها: ساختار حقوقي بهره برد1-4-1  

 145  : ساختار بهره برداريها برحس باندازه زمين آنها1-1-4-1   

 : ساختار بهره برداريهاي زراعي برحسب اندازه2-1-4-1   

 145      زمين آنها                                             

 : ساختار بهره برداريهاي باغي برحسب اندازه 3-1-4-1   

 146      زمين آنها                                            

 : تحول اندازه بهره برداريهاي كشاورزي استان در سالهاي 2-4-1  

 146       1382و 1332                              

 : تحول ميزان آيش گذاري بهره برداري هاي كشاورزي استان3-4-1  

 143     1382و  1332سال هاي  در                              

 : مقايسه ساختار بهره برداريها برحسب اندازه آنها در استان4-4-1  

  143        و كشور                               

 155       : فنآوري توليد و آبياري5-1 
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 صفحه                                     عنوان                                                                      

 

 : فنآوري توليد )مكانيزاسيون( در زراعت و باغداري استان و 1-5-1  

 155      شهرستان هاي آن   

 166  آن: روشهاي آبياري در زراعت و باغداري استان و شهرستان هاي 6-1 

 132      : شاخصهاي اصلي اقتصاد كشاورزي 3-1 

 132 وليد محصوالت زراعي و باغي در استان و شهرستانهاي آن: ت1-3-1  

 :توليد محصوالت زراعي در استان و سهم نسبي1-1-3-1   

 132      آن در كشور                                            

 : ميزان توليد محصوالت زراعي در شهرستانها 2-1-3-1   

 135    و سهم نسبي آنها در استان                                            

 : ميزان توليد محصوالت باغي در استان 3-1-3-1   

 185    و جايگاه نسبي آن  در كشور                                            

 : ميزان توليد محصوالت باغي درشهرستانها 4-1-3-1   

 183    و جايگاه نسبي آنها در استان                                            

 193  : ضريب سوددهي توليد محصوالت زراعي 5-1-3-1   

 194  : ساختار هزينه توليد محصوالت زراعي 6-1-3-1   

 198       : بهره وري عوامل توليد8-1  

 198   : عملكرد در هكتار توليد محصوالت كشاورزي1-8-1  

211  محصوالت زراعي درشهرستانها : عملكرد توليد 1-1-8-1   

 219    : بهره وري نهاده ها در توليد محصوالت زراعي9-1 

 211 : بهره وري نهاده هاي توليد در كشت آبي محصوالت زراعي1-9-1  

 211 : بهره وري نهاده هاي توليد در كشت ديم محصوالت زراعي2-9-1  

 212    : روند تحول بهره وري نهاده هاي توليد3-9-1  

 213         : فعاليت پرورش دام2

 213    : جايگاه نسبي استان در فعاليت دامپروري كشور 1-2 

 216     : فعاليت دامپروري در شهرستانهاي استان2-2 



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

 د 



 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 221         : فعاليت پرورش طيور3

 221    : جايگاه نسبي استان در فعاليت پرورش طيور كشور 1-3 

 224     : فعاليت پرورش طيور در شهرستانهاي استان2-3 

 229         : فعاليت زنبورداري 4

 229    : جايگاه نسبي استان در فعاليت زنبورداري كشور 1-4 

 231     رداري درشهرستانهاي استان: فعاليت زنبو2-4 

 234        : فعاليت پرورش آبزيان 5

 234    : جايگاه نسبي استان در فعاليت پرورش آبزيان كشور1-5 

 235     : فعاليت آبزي پروري در شهرستانهاي استان2-5 
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 فهرست جداول

 صفحه                                                    عنوان                                                       

 

 (: مقايسه ويژگيهاي كلي الگوي توزيع اراضي كشاورزي در استان اردبيل 1-1جدول )

 14      1334-84و كل كشور دردهه                  

 (: الگوي توزيع اراضي كشاورزي قابل كشت و ضرايب تمركز نسبي آن در1-2جدول)

 26   1384-85هرستان هاي استان اردبيل در سال زراعي ش  

 (: الگوي توزيع اراضي قابل كشت آبي و ضرايب تمركز نسبــــي آن در 1-3جدول)

 26   1384-85شهرستانهاي استان اردبيل در سال زراعي   

 (: الگوي توزيع اراضي قابل كشت ديم و ضرايب تمركز نسبــــي آن در 1-4جدول)

 23   1384-85اي استان اردبيل در سال زراعي شهرستانه  

 (: الگوي توزيع اراضي زراعي و ضرايب تمركز نسبي آن در شهرستانهاي 1-5جدول)

 23     1384-85اردبيل در سال زراعي   

 (: الگوي توزيع اراضي زراعي آبي و ضرايب تمركز نسبي آن در شهرستانهاي1-6جدول)

 28     1384-85استان اردبيل در سال زراعي   

 (: الگوي توزيع اراضي زراعي ديم و ضرايب تمركز نسبي آن در شهرستانهاي1-3جدول)

 28     1384-85استان اردبيل در سال زراعي   

 (: الگوي توزيع اراضي باغات و ضرايب تمركز نسبي آن در شهرستان هاي 1-8جدول)

 29     1384-85استان اردبيل در سال زراعي   

 : الگوي توزيع اراضي باغي آبي و ضرايب تمركز نسبي آن در شهرستانهاي (1-9جدول)

 29     1384-85استان اردبيل در سال زراعي   

 (: الگوي توزيع اراضي باغي ديم و ضرايب تمركز نسبي آن در شهرستانهاي1-11جدول)

 31     1384-85استان اردبيل در سال زراعي   

 آيش و ضرايب تمركز نسبي آن در شهرستانهاي  (: الگوي توزيع اراضي1-11جدول)

 31     1384-85استان اردبيل در سال زراعي   
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 بيل در سال زراعي (: الگوي كشت اراضي زراعي كل كشور و استان ارد1-12جدول)

  84-13833        42 

 (: الگوي كشت اراضي زراعي كل كشور و استان اردبيل در سال زراعي 1-13جدول)

  84-1383        43 

 (: سهم نسبي اراضي آبي و ديم در كل اراضي زراعي كشور و استـــان 1-14جدول)

 44     1383-84اردبيل در سال زراعي   

 -84سبي مساحت اراضي زراعي استان اردبيل در كشور در سال (: سهم ن1-15جدول)

  1383         45 

 46 1383-84(: الگوي كشت اراضي باغي در كشور استان اردبيل در سال زراعي 1-16جدول)

 (: مقايسه الگوي كشت اراضي باغي در كشور و استان اردبيل در سال زراعي1-13جدول)

  84-1383        43 

 : مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستان اردبيل با استـــان (1-18جدول)

 54     1384-85اردبيل در سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت زراعت آبي در شهرستان اردبيل و استان اردبيل 1-19جدول)

 55      1384-85در سال زراعي   

 اردبيل و استان اردبيــل در  (: مقايسه الگوي كشت زراع ديم در شهرستان1-21جدول)

 56       1384-85سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت باغات آبي در شهرستان اردبيل و استان اردبيل در1-21جدول)

 53       1384-85سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستان بيله سوار با استان1-22جدول)

 65     1384-85اعي اردبيل در سال زر  

 (: مقايسه الگوي كشت زراعت آبي در شهرستان بيله سوار و استان اردبيل1-23جدول)

 66      1384-85در سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت زراعت ديم در شهرستان بيله سوار و استان اردبيل1-24جدول)

 63      1384-85در سال زراعي   
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 (: مقايسه الگوي كشت باغات آبي در شهرستان  بيله سوار و استان اردبيل1-25جدول)

 68      1384-85در سال زراعي   

 ن پارس آباد با استان(: مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستا1-26جدول) 

 36     1384-85اردبيل در سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت زراعت آبي در شهرستان پارس آباد و استان اردبيل1-23جدول)

 33      1384-85در سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت زراعت ديم در شهرستان پارس آباد و استان اردبيل1-28جدول)

 38      1384-85در سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت باغات آبي در شهرستان پارس آباد و استان اردبيل1-29جدول)

 39      1384-85در سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستان خلخال با استــان 1-31جدول)

 86     1384-85اردبيل در سال زراعي   

 كشت زراعت آبي در شهرستان خلخال و استان اردبيل در  (: مقايسه الگوي1-31جدول)

 83       1384-85سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت زراعت ديم در شهرستان خلخال و استان اردبيل در 1-32جدول)

 88       1384-85سال زراعي   

 ر (: مقايسه الگوي كشت باغات آبي در شهرستان خلخال و استان اردبيل د1-33جدول)

 89       1384-85سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت باغات ديم در شهرستان خلخال و استان اردبيل در 1-34جدول)

 91       1384-85سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستان كوثر با استان اردبيل1-35جدول)

 93      1384-85در سال زراعي   

 مقايسه الگوي كشت زراعت آبي در شهرستان كوثر و استان اردبيل در  (:1-36جدول)

 98       1384-85سال زراعي   
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 ستان كوثر و استان اردبيل در (: مقايسه الگوي كشت زراعت ديم در شهر1-33جدول)

 99       1384-85سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت باغات آبي در شهرستان كوثر و استان اردبيل در 1-38جدول)

 111       1384-85سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستان گرمي با استان 1-39جدول)

 113     1384-85اردبيل در سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت زراعت آبي در شهرستان گرمي و استان اردبيل 1-41جدول)

 118      1384-85در سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت زراعت ديم در شهرستان گرمي و استان اردبيل در 1-41جدول)

 119       1384-85سال زراعي   

 ت آبي در شهرستان گرمي و استان اردبيل در (: مقايسه الگوي كشت باغا1-42جدول)

 111       1384-85سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستان مشگين شهر با 1-43جدول)

 113     1384-85استان اردبيل در سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت زراعت آبي در شهرستان مشگين شهر و استان 1-44جدول)

 118     1384-85اردبيل در سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت زراعت ديم در شهرستان مشگين شهر و استان 1-45جدول)

 119     1384-85اردبيل در سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت باغات آبي در شهرستان مشگين شهر و استـــان1-46جدول)

 121     1384-85اردبيل در سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستان نمين با استان اردبيل1-43ل)جدو

 123      1384-85در سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت زراعت آبي در شهرستان نمين و استان اردبيل در 1-48جدول)

 128       1384-85سال زراعي   
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 (: مقايسه الگوي كشت زراعت ديم در شهرستان نمين و استان اردبيل در 1-49جدول)

 129       1384-85سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت  باغات آبي در شهرستان نمين و استان اردبيل در 1-51جدول)

 131       1384-85ال زراعي س  

 (: مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستان نير با استان اردبيل 1-51جدول)

 133      1384-85در سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت زراعت آبي در شهرستان نير و استان اردبيــل در 1-52جدول)

 138       1384-85سال زراعي   

 ايسه الگوي كشت زراعت ديم در شهرستان نير و استان اردبيل در (: مق1-53جدول)

 139       1384-85سال زراعي   

 (: مقايسه الگوي كشت  باغات آبي در شهرستان نير و استان اردبيل در 1-54جدول)

 141       1384-85سال زراعي   

 تان اردبيل (: ساختار حقوقي واحدهاي بهره برداري زراعي و باغي در اس1-55جدول)

 148     1382و شهرستانهاي آن در سال   

 (: ساختار بهره برداريهاي زراعي برحسيب اندازه آنها در استان اردبيل در1-56جدول)

 149        1382سال   

 (: ساختار بهره برداريهاي باغي برحسب اندازه آنها در استان اردبيل در 1-53جدول)

 151        1382سال   

 (: تعداد بهره برداريهاي داراي ماشين آالت و ابزار و تجهيزات كشاورزي 1-58جدول)

 163    1382در شهرستانهاي استان اردبيل در سال   

 (: درصد بهره برداريهاي داراي ماشين آالت و ابزار و تجهيزات كشاورزي1-59جدول)

 164    1382در شهرستانهاي استان اردبيل در سال   

 يسه مكانيزاسيون در بهره برداريهاي كشاورزي در كل كشور و استان (: مقا1-61جدول)

 165       1382اردبيل در سال   
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 آبياري مدرن در اراضي زراعــي  (: ميزان شدت نسبي استفاده از روشهاي1-61جدول)

 163    1382آبي شهرستانهاي استان اردبيل در سال   

 (: ميزان شدت نسبي استفاده از روشهاي آبياري مدرن در باغات آبـــي 1-62جدول)

 168    1382شهرستانهاي استان اردبيل در سال   

 ن اردبيــــل در (: ميزان پوشش آبياري تحت فشار در شهرستانهاي استا1-63جدول)

 169        1385سال   

 (: ميزان توليد محصوالت زراعي در كل كشور و استان اردبيل در سال 1-64جدول)

 133       1383-84زراعي   

 (: ميزان توليد محصوالت زراعي آبي در شهرستان هاي استان اردبيل در 1-65جدول)

 181       1384-85سال زراعي   

 نسبي هر شهرستان در توليد محصوالت زراعي آبي استان اردبيل  (: سهم1-66جدول)

 182      1384-85در سال زراعي   

 (: ميزان توليد محصوالت زراعي ديم در شهرستان هاي استان اردبيل در1-63جدول)

 183       1384-85سال زراعي   

 ن اردبيل(: سهم نسبي هر شهرستان در توليد محصوالت زراعي ديم استا1-68جدول)

 184      1384-85در سال زراعي   

 (: مقايسه ميزان توليد محصوالت باعي در كشور و استان اردبيل در سال 1-69جدول)

 186       1383-84زراعي   

 (: ميزان توليد آبي محصوالت باغي در شهرستانهاي اردبيل در ســــال 1-31جدول) 

 191       1384-85زراعي   

 هم نسبي هر شهرستان در توليد محصوالت باغي استان اردبيل در (: س1-31جدول)

 191       1384-85سال زراعي   

 (: ميزان توليد ديم محصوالت باغي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال1-32جدول)

 192       1384-85زراعي   
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 (: سهم نسبي هر شهرستان در توليد محصوالت باغي ديم استان اردبيل در1-33جدول)

 192       1384-85سال زراعي   

 (: برآورد درآمد و هزينه كل توليد هر كيلو محصوالت زراعي آب در استان1-34جدول)

 196   1382-83و  1338-39 اردبيل در سالهاي زراعي  

 (: برآورد درصد سود ناخالص و ساختار درصدي هزينه هاي توليد مهمترين 1-35جدول)

 1338-39محصوالت زراعي آبي استان اردبيل در سالهاي زراعـــــي   

 196        1382-83و   

 استان(: برآورد درآمد و هزينه كل توليد هر كيلو محصوالت زراعي ديم در 1-36جدول)

 193    1382-83و  1338-39اردبيل درسالهاي زراعي   

 (: برآورد درصد سود ناخالص و ساختار درصدي هزينه هاي توليد مهمترين 1-33جدول)

 1338-39محصوالت زراعي ديم استان اردبيل در سالهاي زراعي  

 193        1382-83و 

 ان اردبيل و كل كشور در (: مقايسه عملكرد توليد محصوالت زراعي است1-38جدول)

 211       1383-84سال زراعي   

 (: مقايسه عملكرد در هكتار توليد )آبي( محصوالت باغي در استان اردبيل و 1-39جدول)

 211      1383-84كشور در سال زراعي   

 (: عملكرد توليد در هكتار محصوالت زراعي آبي در شهرستانهاي استــان 1-81جدول)

 216     1384-85سال زراعي  اردبيل در  

 (: عملكرد توليد در هكتار محصوالت زراعي آبي در شهرستانهاي استـــان1-81جدول)

 اردبيل با متوسط عملكرد متناظر آن در كل استــــان در ســـــــال   

 213       1384-85زراعي 

 ي استـــان(: عملكرد توليد در هكتار محصوالت زراعي ديم در شهرستانها1-82جدول)

 218     1384-85اردبيل در سال زراعي   
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 (: مقايسه عملكرد توليد در هكتار محصوالت زراعي ديم در شهرستانهـاي1-83جدول)

 ل با متوسط عملكرد متناظر آن در كل استان در ســـال استان اردبي  

 218       1384-85زراعي   

 (: برآورد متوسط مقدار نهاده هاي مصرفي براي توليد هر كيلوگـــــرم 1-84جدول)

  1338-39محصوالت زراعي آبي در استان اردبيل درسالهاي زراعي   

 212        1382-83و   

 وسط مقدار نهاده هاي مصرفي براي توليد هر كيلوگـــــرم(: برآورد مت1-85جدول)

 1338-39محصوالت زراعي ديم در استان اردبيل در سالهاي زراعي   

 212        1382-83و   

 213  1384(: مقايسه جمعيت دامي استان اردبيل و كل كشور در سال 2-1جدول)

 218    1385 (: تعداد دام شهرستانهاي استان اردبيل در سال2-2جدول)

 219  1385(: سهم نسبي هر شهرستان از انواع دام استان اردبيل در سال 2-3جدول)

 (: مقدار توليد گوشت قرمز و  شيرخام در شهرستانهاي استان اردبيل در 2-4جدول)

 219        1385سال   

 (: مقايسه ظرفيت پرورش طيور و توليدات عمده اين فعاليت در استـــان 3-1جدول)

 222     1384اردبيل و كل كشور در سال   

 226  1385(: تعداد انواع طيور در شهرستانهاي استان اردبيل در سال 3-2جدول)

 226  1385(: سهم نسبي هر شهرستان از انواع طيور استان اردبيل در سال 3-3جدول)

  (: مقدار توليد گوشت مرغ و تخم مرغ در شهرستان هاي استان اردبيل3-4جدول)

 223        1385در سال   

 (: مقايسه تعداد كندو و عسل توليدي آنها در استان اردبيل و كشور در 4-1جدول)

 231        1384سال   

 (: تعداد كندو و مقدار عسل توليدي آنها در شهرستانهاي استان اردبيل 4-2جدول)

 232        1385در سال   

 232 1385فعاليت زنبورداري استان اردبيل در سال(: سهم نسبي هر شهرستان در 4-3جدول)
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 (: امكانات فعاليت آبزي پروري و مقدار توليد ماهي در شهرستانهاي استان 5-1جدول)

 233       1384اردبيل در سال   

 (: سهم نسبي هر شهرستان از امكانات فعاليت آبزي پروري و توليد ماهي در 5-2جدول)

 233      1384استان اردبيل در سال   
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 (: سهم نسبي استان اردبيل از مساحت اراضي كشاورزي كشور در سالهاي 1-1نمودار )

 15        1384و  1334  

 (: ميزان تمركز نسبي اراضي كشاورزي در شهرستانهاي استان اردبيل در 1-2نمودار)

 31       1384-85سال زراعي   

 آبي و ديم در شهرستانهاي استان اردبيل در سال  (: سهم نسبي اراضي1-3نمودار)

 32       1384-85زراعي   

 (: سهم نسبي زراعت و باغداري در شهرستانهاي استان اردبيل در سال 1-4نمودار)

 33       1384-85زراعي   

 (: سهم نسبي زراعت آبي و ديم در شهرستانهاي استان اردبيل در سال 1-5نمودار)

 34       1384-85زراعي   

 (: سهم نسبي باغداري آبي و ديم در شهرستانهاي استان اردبيل در سال 1-6نمودار)

  1385         35 

 48 1383-84(: الگوي كشت زراعت در استان اردبيل وكل كشور درسال زراعي 1-3نمودار)

 (: سهم نسبي ديمكاري در فعاليت زراعت استان اردبيل و كل كشور در سال1-8نمودار)

 49       1383-84زراعي   

 51 1384(: الگوي كشت اراضي باغي در استان اردبيل و كل كشور در سال 1-9نمودار)

 (: جايگاه نسبي شهرستان اردبيل در اراضي كشاورزي استان اردبيل در 1-11نمودار)

 58       1384-85سال زراعي   

 ستان اردبيل در ســـال (: الگوي كشت زراعت در شهرستان اردبيل و ا1-11نمودار)

 59       1384-85زراعي   

 (: الگوي كشت باغات آبي در شهرستان اردبيل و استان اردبيل در سال 1-12نمودار)

 61        1385زراعي   
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 (: الگوي كشت باغات آبي در شهرستان اردبيل و استان اردبيل در سال 1-13نمودار)

 69        1385زراعي   

 (: الگوي كشت زراعت در شهرستان بيله سوار و استان اردبيل در سال 1-14نمودار)

 31       1384-85زراعي   

 سوار و استان اردبيل در سال(: الگوي كشت باغات آبي در شهرستان بيله 1-15نمودار)

 31        1385زراعي   

 (: جايگاه نسبي شهرستان پارس آباد در اراضي كشاورزي استان اردبيل در 1-16نمودار)

 81       1384-85سال زراعي   

 (: الگوي كشت زراعت در شهرستان پارس آباد و استان اردبيل در سال1-13نمودار)

 81       1384-85زراعي   

 (: الگوي كشت باغات آبي در شهرستان پارس آباد و استان اردبيل در 1-18مودار)ن

 82       1385سال زراعي   

 (: جايگاه نسبي شهرستان خلخال در اراضي كشاورزي استان اردبيل1-19نمودار)

 91       1384-85در سال زراعي                   

 خلخال و استان اردبيل در سال  (: الگوي كشت زراعت درشهرستان1-21نمودار)

 92        1384-85زراعي                   

 (: الگوي كشت باغات آبي در شهرستان خلخال و استان اردبيل در1-21نمودار)

 93        1385سال زراعي                   

 جايگاه نسبي شهرستان كوثر در اراضي كشاورزي استان اردبيل در (:1-22نمودار)

 111       1384-85سال زراعي                  

 (: الگوي كشت زراعت در شهرستان كوثرو استان اردبيل در سال1-23نمودار)

 112        1384-85زراعي                   

 (: الگوي كشت باغات آبي درشهرستان كوثر و استان اردبيل در سال1-24نمودار)

 113        1385زراعي                   
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 (: جايگاه نسبي شهرستان گرمي در اراضي كشاورزي استان اردبيل در1-25نمودار)

 111       1384-85سال زراعي                    

 (: الگوي كشت زراعت در شهرستان گرمي و استان اردبيل در سال1-26نمودار)

 112        1384-85زراعي                   

 (: الگوي كشت باغات آبي درشهرستان گرمي و استان اردبيل در سال1-23نمودار)

 113        1385زراعي                   

 هر در اراضي كشاورزي استان اردبيل(: جايگاه نسبي شهرستان مشگين ش1-28نمودار)

 121       1384-85در سال زراعي                   

 (: الگوي كشت زراعت در شهرستان مشگين شهر و استان اردبيل در 1-29نمودار)

 122       1384-85سال زراعي                   

 ستان اردبيل در(: الگوي كشت باغات آبي در شهرستان مشگين شهر و ا1-31نمودار)

 123        1385سال زراعي                   

 (: جايگاه نسبي شهرستان نمين در اراضي كشاورزي استان اردبيل در 1-31نمودار)

 131       1384-85سال زراعي                  

 (: الگوي  كشت زراعت درشهرستان نمين و استان اردبيل درسال 1-32نمودار)

  132        1384-85زراعي                  

 (: الگوي كشت باغات آبي درشهرستان نمين و استان اردبيل در سال1-33نمودار)

 133        1385زراعي                   

 (: جايگاه نسبي شهرستان نير در اراضي كشاورزي استان اردبيل در سال 1-34نمودار)

 141       1384-85زراعي                    

 (: الگوي كشت زراعت در شهرستان نير و استان اردبيـــل در ســـال 1-35نمودار)

 142        1384-85زراعي                   

 (: الگوي كشت باغات آبي در شهرستان نير و استان اردبيل در سال1-36نمودار)

 143        1385زراعي                   
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 (: ساختار تعداد بهره برداريهاي زراعي برحسب اندازه آنها در استان 1-33نمودار)

 151       1382اردبيل در سال   

 راعي برحسب اندازه (: توزيع مساحت زمين واحدهاي بهره برداري ز1-38نمودار)

 152    1382زمين آنها در استان اردبيل در سال   

 (: ساختار تعداد بهره برداريهاي باغي برحسب اندازه آنها در استان 1-39نمودار)

 153       1382اردبيل در سال   

 (: ساختار مساحت زمين بهره برداريهاي باغي برحسب اندازه آنها در 1-41نمودار)

 154      1382دبيل در سال استان ار  

 (: شدت نسبي استفاده از ادوات كشاورزي )مكانيزاسيون( در استان اردبيل1-41نمودار)

 131      1382و كل كشور در سال   

 (: ميزان نسبي استفاده از آبياري تحت فشار در شهرستانهاي استان اردبيل1-42نمودار)

 131       1385در سال زراعي   

 (: سهم نسبي استان اردبيل در مساحت اراضي و توليد محصوالت زراعي 1-43نمودار)

 134      1383-84كشور در سال زراعي   

 (: جايگاه نسبي استان اردبيل در تعداد دام و فرآورده هاي دامي كشــور2-1نمودار)

 215        1384در سال   

 آورده هاي دامي استــان(: جايگاه نسبي هر شهرستان در تعداد دام و فر2-2نمودار)

 221       1385اردبيل در سال   

 (: جايگاه نسبي استان اردبيل در ظرفيت پرورش طيور و فرآورده هاي آن3-1نمودار)

 223        1384در سال   

 (: سهم نسبي هر شهرستان از تعداد طيور و فرآورده هاي آن در استان 3-2نمودار)

 228       1385اردبيل در سال   

 233 1385(: سهم نسبي هر شهرستان در توليد عسل در استان اردبيل در سال 4-1نمودار)

 238  1384(: جايگاه نسبي استان اردبيل در فعاليت آبزي پروري در سال 5-1نمودار)

 239 1385(: سهم نسبي هر شهرستان در توليد ماهي در استان اردبيل در سال 5-2نمودار)
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 مقدمه 
تار كشاورزي در طرح آمايش استان با هـد  شـناخت برخـي از ويژگيهـاي مطالعات ساخ 

عمده امكانات و محدوديتها و عملكرد رشته فعاليتهاي اين بخش در استان و شهرستانهاي تابعـه آن 

در اسـتان از منرـر ايـن ويژگيهـا و تعيين جايگاه نسبي استان در كشور و نيز هريك از شهرسـتانها 

ا دستورالعمل انجام شرح خدمات مطالعات طرح آمايش استان، مـوارد زيـر در باشد. در انطباق بمي

 بررسيهاي ساختاركشاورزي استان تحليل مي شود:

الگوي توزيع اراضي كشاورزي برحسب اراضي زراعي و باغي، زيركشـت و آيـش، كشـت  -

 آبي و ديم.

 الگوي كشت اراضي زراعي و باغي برحسب كشت آبي و ديم. -

ري از واحدهاي زراعي و باغي برحسب وضـعيت حقـوقي و انـدازه زمـين الگوي بهره بردا -

 واحدها.

الگوي آبياري اراضي زراعي و باغي برحسب روش سنتي )غرقابي( و روش مدرن) باراني و  -

 قطره اي(.

الگوي استفاده از ادوات و تجهيزات مكانيكي و ماشيني )مكانيزاسيون( در فعاليتهاي زراعي  -

 و باغي.

زراعت و باغداري به تفكيك نـوع و عملكرد توليد در هكتار)بهره وري زمين( ميزان توليد -

 .كشت

 .بهره وري نهاده هاي توليد )زمين، بذر، نيروي انساني و...( در فعاليتهاي زراعي و باغي -

 ساختار هزينه و درآمد و ضريب سوددهي فعاليتهاي زراعي و باغي. -

نـواع دام و تركيـب گلـه، مقـدار توليـد ويژگيهاي فعاليـت پـرورش دام) ماننـد تعـداد ا -

 .محصوالت دامي و...(

ويژگيهاي فعاليت پرورش طيور )مانند ظرفيت پرورش انواع طيور، مقدار توليد محصوالت  -

 .طيور و...(

ويژگيهاي فعاليت آبزي پروري )مانند ظرفيت توليد انواع آبزيان ، مقـدار توليـد آبزيـان  -

 .و...(

 .)مانند ظرفيت پرورش زنبور، ميزان توليد عسل و....( ويژگيهاي فعاليت زنبورداري -
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اين بررسي با توجه به امكانات و محدوديتهاي منابع اطالعـاتي و آمـاري در دسـترس ، بـه          

تفصيل الزم و متناسب با مقياس مطالعات آمايش استان انجام شـده اسـت كـه نتـاي  آن در مـتن 

 عبارتند از : 1گزارش آمده است. برخي از اين نتاي  

برابـر شـدت  4درصـد( بـيش از  3/39شدت نسبي تمركز اراضي كشاورزي در استان ) .1

درصد( مي باشد. سهم نسبي اسـتان از كـل اراضـي  6/9نسبي متناظر آن در كل كشور )

درصـد و  2/5درصد بوده و اندازه متناظر آن براي اراضـي زراعـي  5/4زيركشت كشور 

ه اين ترتيب ، در اين استان ، رواج نسبي فعاليت زراعـت درصد است. ب 1/1اراضي باغي 

 بيشتر و فعاليت باغداري كمتر از متوسط متناظر آن در كشور مي باشد.

درصـد و  9/95سهم نسبي اراضي زراعي و باغي از كل اراضي زيركشت استان به ترتيب  .2

د و درصـ 6/32درصد است. سهم نسبي كشت آبي و ديم در اراضي زراعـي اسـتان  1/4

درصـد اسـت. اهميـت نسـبي  4/1درصد و  6/99درصد و در اراضي باغي استان  4/63

زراعت ديم در فعاليت زراعت و باغداري آبي در فعاليت باغداري استان بيشتر از متوسط 

 متناظر آن در كشور است.

در دهه مورد بررسي، سهم نسبي اراضي زراعي ) و كل اراضي كشاورزي( استان در كشور  .3

 ش يافته و ليكن سهم نسبي اراضي باغي استان در كشور تنزل يافته است.افزاي

 8/14در ميان شهرستانهاي استان، حداقل اندازه شدت تمركز نسـبي اراضـي كشـاورزي  .4

درصد ) درشهرستان بيلـه سـوار(  4/64درصد )درشهرستان خلخال( وحداكثر اندازه آن 

در درصـد ) 5/32زراعـي بـه ترتيـب است. اندازه اين دو نسبت براي سهم نسبي اراضي 

به  بيصد ) در شهرستان بيله سوار(، براي سهم نسبي زراعت آرد 3/99شهرستان نير( و 

درصد ) در شهرستان پـارس آبـاد(،  2/92و درصد ) در شهرستان گرمي(  8/11ترتيب 

درصــد  2/14درصــد )در شهرســتان بيلــه ســوار ( و  3/1بــراي باغــداري بــه ترتيــب 

خلخال( و... است كه نشان دهنده تفـاوت قابـل مالحرـه ايـن ويژگيهـا در  )درشهرستان

 شهرستان هاي استان مي باشد.

درصـد،   5/69اهميت نسـبي اراضـي زيركشـت غـالت زراعت اسـتان، كشتدر الگوي  .5

محصـوالت درصد، 4/4درصـد، سـبزيجات  3/3درصد ، نباتـات صـنعتي 4/11حبوبات 

. درصـد اسـت 3/1درصد و سايرمحصوالت  1/11ي درصد، نباتات علوفه ا 2/1جاليزي 

                                                 

 سالهاي مرجع اين نتاي  در متن گزارش آمده است. 1 
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درصـد،  2/14درصد، جـو  1/54سهم نسبي اراضي زيركشت گندم در اين الگوي كشت،

درصـد اسـت كـه مهمتـرين 8/3درصد و سيب زمينـي  4/3درصد ، يونجه  3/9عدس 

الگوي كشت زراعت آبـي و ديـم اسـتان، . محصوالت زراعي كشت شده در استان هستند

كل( شهرستانهاي و الگوي كشت )آبي، ديمل ( استان و كشور،و كت )آبي و ديم الگوي كش

 ،و محدوديتهاي منابع آب و خاكاستان و... با يكديگر متفاوت هستند كه بازتاب امكانات 

اهميت نسـبي شرايط طبيعي و اقليمي و... آنها مي باشد. درالگوي كشـت زراعـت اسـتان،

سبزيجات بيشتر و براي سـاير گروههـاي محصـوالت  كشت حبوبات، نباتات علوفه اي و

زراعي كمتر از آن در كشور است. به همين ترتيب، سهم نسبي اراضي زيركشت عـدس ، 

سيب زميني، يونجه، سويا، پنبـه ، جـو و گنـدم در الگـوي كشـت اسـتان بيشـتر و بـراي 

ور هاي متناظرشان در الگوي كشـت زراعـت كشـ سايرمحصوالت زراعي كمتر از متوسط

 است.

 3/38در الگوي كشت باغات استان ، اهميت نسبي اراضي زيركشت ميوه هـاي دانـه دار  .6

درصـد، ميـوه هـاي  3/3درصد، ميوه هاي دانـه ريـز  1/31درصد، ميوه هاي هسته دار، 

درصد و ساير باغات مثمر و غيرمثمر  3/2درصد ، ميوه هاي نيمه گرمسيري  1/9خشك 

ن الگوي كشت ، سهم نسبي اراضي زيركشـت درختـان درصد است. همچنين در اي 3/11

دصـد و زردآلـو و  4/3انگور درصـد، 5/8درصـد، گـردو  5/11درصد، هلو  4/34سيب 

درصد است كه مهمترين محصـوالت بـاغي الگـوي كشـت باغـداري اسـتان  5/3قيسي 

هستند. اطالعات در دسترس مبين تفاوت الگـوي كشـت باغـات اسـتان و كشـور و نيـز 

هاي استان با يكديگر است. تقريبـا،، اهميـت نسـبي همـه ميـوه هـاي دانـه دار و شهرستان

هاي هسته دار و گردو در الگوي كشت باغات استان بيشتر و بـراي سايرمحصـوالت ميوه

 هاي متناظرشان در الگوي كشت باغات كشور مي باشد. باغي كمتر از متوسط

واحدهاي كوچكي هستند كه به صورت  واحدهاي بهره برداري زراعي و باغي استان، عموما، .3

 فردي )اختصاصي و شريكي( اداره مي شوند و سهم نسبي واحدهاي شركتي )اعم از دولتي

درصد ( اسـت. درميـان كـل تعـداد  1/1در ميان اين واحدها بسيار اندك)  ،خصوصي(و 

هكتـار،  1درصـد آنهـا كمتـر از  6/3بهره برداريهاي زراعي استان، مساحت زمين حدود 

تـا  21درصد بـين  1/8هكتار،  21تا  5درصد بين  3/41هكتار،  5تا  1درصد بين  1/42

هكتـار  2/8هكتار است، متوسط مساحت هر واحد بهره برداري زراعي اسـتان حـدود 51
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درميان كل تعداد واحدهاي بهره بـرداري بـاغي اسـتان، مسـاحت است. به همين ترتيب،

 3/1هكتـار و 5تـا  1درصـد بـين  5/35هكتار،  1درصد آنها كمتر از  8/62باغات حدود

 1/1هكتار است. مساحت اراضي هر بهره برداري باغي اسـتان حـدود  5درصد بيشتر از 

 هكتار است.

سهم نسبي واحدهاي بهره برداري زراعـي و بـاغي اسـتفاده كننـده از ادوات و تجهيـزات  .8

درصـد، تريلـر  5/58ن درصـد ، كمبـاي 2/34ماشيني و مكانيكي در استان براي تراكتور 

درصـد، ديسـك  9/85گاوآهن تراكتـوري درصد، 4/46درصد، ماشين خرمنكوب  4/64

درصد و... است. مي توان نشان داد شـدت نسـبي اسـتفاده از  9/15نهركن درصد، 9/24

گاوآهن تراكتوري، ديسك، علف چين، بسته بند، ماشين خرمنكوب،تراكتور، كمباين، تريلر، 

در استان بيشتر از آن در كل كشور بوده و براي ساير تجهيزات منتخـب  فاروئر و نهركن

 كمتر از آن در كل كشور است.

بخش بزرگي از اراضي زراعي و باغي استان) و شهرستانهاي آن( با روشهاي سنتي)غرقابي(  .9

اي( آبياري مي شوند و سهم نسبي اراضي تحت پوشش شبكه آبياري مدرن) باراني و قطره

اندازه سهم نسبي اراضي زيركشت آبياري سنتي و مـدرن در زراعـت ود است،بسيار محد

درصـد  3/91درصد و در باغداري استان به ترتيب  5/2درصد و  5/93استان به ترتيب 

درصد است. اين نسبتها مبين شدت نسبي بيشتر استفاده از روشهاي آبياري تحت  3/9و 

باشد، ضمنا،، روش غالب آبيـاري مـدرن  فشار در باغداري نسبت به زراعت در استان مي

در زراعت آبياري باراني و در باغداري آبيـاري قطـره اي اسـت. در ميـان شهرسـتانهاي 

شدت نسبي استفاده از آبياري مدرن در شهرستانهاي بيله سوار و پارس آباد بيشتر استان،

 از آن در ساير شهرستانها است.

درصد، پنبه  2/15درصد، سيب زميني  6/29سهم نسبي استان در كشور در توليد عدس  .11

درصد و نيـز 3/4درصد، گندم  6/4درصد، جو  3/4يونجه درصد ، 3/6سويا درصد ، 2/3

درصـد،  3/3درصـد، گـيالس  1/5سيب درصد ، 5/6درصد ، هلو  1/12در توليد آلبالو 

درصـد  5/1درصـد و انگـور  9/1درصد، گـردو  2/2درصد، زردآلو و قيسي  6/3شليل 

 ست كه مهمترين محصوالت زراعي و باغي توليد شده در استان مي باشند.ا

ضريب سوددهي توليد مهمترين محصوالت زراعي توليد شده در استان در سطح متوسـط  .11

و براي محصوالت زراعي ديم بيشتر از آن براي محصوالت زراعي آبي اسـت. يا كم بوده 
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درصـد) بـراي  3/35زراعت ديم بين اندازه اين ضريب در سال زراعي مورد بر رسي در 

درصد  )براي گوجه فرنگي(  5/56و در زراعت آبي بين درصد ) براي جو( 1/18و نخود(

درصد براي سيب زميني قرار دارد. مي توان نشان داد كه در دوره پنجساله مورد  -2/1و 

 بررسي، در مجموع، ضريب سوددهي فعاليت زراعت در استان كاهش يافته است.

تار هزينه توليد مهمترين محصوالت زراعي كشت شده در استان نشان مي دهـد كـه ساخ .12

هـا در هزينـه كـل توليـد آبـي ايـن ه دامنه تغييرات سهم نسبي هزينـه هريـك از نهـاد

درصـد ) در  2/15در توليـد سـيب زمينـي( و درصد ) 9/18محصوالت براي زمين بين 

در توليـد درصـد ) 5د گوجـه فرنگـي( و درصد ) در تولي 1/2توليد پنبه(، براي آب بين 

درصد در توليـد سـيب  5/41درصد ) در توليد پنبه( و  9/1سيب زميني(، براي بذر بين 

زميني و... قرار دارد. اندازه اين دو دامنه در كشت ديم محصوالت زراعي براي زمين بـين 

درصـد  1/16ن در توليد گندم(، براي بذر بيدرصد ) 3/39و درصد)ر توليد نخود( 3/12

و... است. هرچنـد اطالعـات در دسـترس، درصد ) در توليد گندم( 3/19و در توليد جو()

امكان برآورد مستقيم سهم نسبي هزينه نيروي انساني در ساختار هزينه توليد محصـوالت 

زراعي را به دست نمي دهد، با اين حال مي توان گفت كه هزينه اين عامل هم در كشـت 

 زراعي داراي اهميت نسبي زيادي است. كشت ديم محصوالتآبي و هم در 

زمين، آب، نيروي انساني ، بذر و...( در محصـوالت بهره وري عوامل  و نهاده هاي توليد ) .13

زراعي مختلف متفاوت است. از آن جمله در كشت آبي مهمترين محصوالت زراعي استان 

براي توليد يك كيلوگرم از اين  دامنه تغييرات حداقل و حداكثر مصر  هريك از نهاده ها

مترمربع ) در  9/4مترمربع) در توليد گوجه فرنگي( و  34/1محصوالت ، براي زمين بين 

در توليـد گـرم ) 6/158در توليد گوجـه فرنگـي( وگرم) 14/1توليد جو( ، براي بذر بين 

و  در توليـد گوجـه فرنگـي(نفـر روز) 1146/1سيب زميني(، بـراي نيـروي انسـاني بـين 

 در توليد پنبه( و... است.نفر روز ) 1248/1

ميليون راس، توليد گوشت قرمـز  1/5حدود  تعداد جمعيت دامي) معادل گوسفند( استان .14

 1/4هزار تن است كـه بـه ترتيـب  9/286هزار تن و توليد شيرخام استان  4/33استان  

ابراين مي تـوان درصد مقادير متناظرشان در كشور مي باشد. بن 1/4درصد و 2/4درصد، 

گفت كه ضريب شيردهي گله دامهاي استان كمتر و ضريب توليـد گوشـت آن بيشـتر از 

متوسط آنها در كل كشور است. درميان شهرستانهاي اسـتان، شهرسـتان پـارس آبـاد بـا 
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درصـد آن  9/2درصد جمعيت دامي استان و شهرسـتان كـوثر بـا داشـتن  4/23داشتن 

دامهاي استان هستند. همچنين شهرستان هاي اردبيـل و  داراي بيشترين و كمترين تعداد

درصد شيرخام استان و شهرسـتانهاي پـارس  3/2درصد و 3/21 توليد كوثر به ترتيب با

درصـد گوشـت قرمـز اسـتان داراي  9/2درصـد و 9/21آباد و كوثر به ترتيب با توليـد 

 بيشترين و كمترين توليدات دامي در استان مي باشند.

بررسي از كل ظرفيت پرورش طيور كشور، سهم نسبي اسـتان بـراي مـرغ  در سال مورد  .15

درصد و واحدهاي جوجه  9/2درصد ، مرغ مادر  1/1درصد، مرغ تخمگذار  3/1گوشتي 

درصـد تخـم مـرغ  1/1درصد گوشت مـرغ و  3/1درصد است. ضمنا، حدود  2/2كشي 

درصـد  6/41اختصاص توليدي كشور در اين استان توليد شده است. شهرستان اردبيل با 

درصد از توليد تخم مرغ اسـتان مهمتـرين كـانون فعاليـت  5/23از توليد گوشت مرغ و 

درصد توليد گوشـت  4/1پرورش طيور استان است. در حالي كه شهرستان كوثر با توليد 

درصد توليد تخم مرغ استان داراي اهميتي كمتر از  8/2مرغ و شهرستان خلخال با توليد 

 نها در پرورش طيور استان مي باشند.ساير شهرستا

كشور در استان اردبيل توليد مي شـود، انـدازه  يدرصد از كل توليد ماهي پرورش1حدود  .16

درصـد و  5/1درصـد، ماهيـان سـردابي  3/1اين سهم نسبي براي توليد ماهيان گرمـابي 

ن درصد است. اطالعات در دسـترس مبـي 6/2ماهيان )سردابي و گرمابي(  آبهاي داخلي 

بيشتر بودن بهره وري فعاليت آبزي پروري) توليد ماهي در واحد سـطح مـزارع پـرورش 

ماهي( در اين استان در قيـاس بـا متوسـط متنـاظر آن در كـل كشـور اسـت. در ميـان 

شهرستانهاي داراي فعاليت آبزي پروري در استان) شهرستانهاي بيله سوار و گرمي فاقـد 

درصـد ماهيـان سـردابي،  3/49شـهر بـا توليـد  اين فعاليت هستند(، شهرستان مشـگين

درصد توليـد ماهيـان  6/42درصد ماهيان گرمابي و  6/92توليد  باشهرستان پارس آباد 

 مهمترين كانونهاي فعاليت آبزي پروري در استان مي باشند. ،منابع آبهاي داخلي

ري قرار درصد تعداد كندوهاي عسل كشور در استان اردبيل مورد بهره بردا 3/13حدود  .13

درصد عسل توليدي كشور در اين استان توليد مي شـود.  3/6در حالي كه تنها مي گيرد، 

نصـف  دبنابراين بهره وري فعاليت زنبورداري )عسل توليدي هر كندو( در استان در حدو

آن در كشور مي باشد. شهرستان اردبيل با در اختيار داشتن بـيش از نيمـي از كنـدوهاي 
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يك به سـه چهـارم عسـل توليـدي اسـتان، مهمتـرين كـانون فعاليـت استان و توليد نزد

 زنبورداري استان است.

 

 ساختار كشاورزي استان 

، بخـش كشـاورزي  (ISIC)در طبقه بندي استاندارد بين المللي رشته فعاليتهاي اقتصـادي  

پـروري شامل رشته فعاليتهاي زراعت و باغداري، پرورش دام و طيور و زنبور عسل، شيالت و آبزي 

و... است. دراين چارچوب و در انطباق بـا دسـتورالعمل و شـرح خـدمات انجـام مطالعـات سـاختار 

كشاورزي در طرح آمايش استان از يك سو و امكانات و محدوديتهاي منـابع اطالعـات آمـاري در 

دسترس از سوي ديگر، اين مطالعات به منرور پوشش مهمترين عملكردهاي اين بخش در پن  فصل 

فكيك فعاليت زراعت و باغداري، فعاليت پرورش دام، فعاليت پرورش طيور، فعاليت زنبـورداري به ت

و فعاليت آبزي پروري انجام شده و نتاي  آن در زير ارائه شده است. گفتني است، بسته به مـورد و 

براي تحليل آخرين اطالعات آماري در دسترس ناگزير از منابع آماري متفاوت و سـالهاي مختلـف 

 استفاده شده است كه در تفسيرها و برداشتهاي اصلي از مطالعات بايد به آن توجه داشت.
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 فعاليت زراعت و باغداري : 1
فعاليت زراعت و باغداري استان ، چه از نرر ايجاد اشتغال، چه از نرر توليد و ايجـاد ارزش  

مراتب بيشتر از ساير فعاليتهاي  ه از نرر گسترش در شهرستانهاي استان داراي اهميتي بهچافزوده و 

بخش كشاورزي بوده و يكي از مهمترين رشته فعاليتهاي نرام اقتصادي استان است. اين فعاليـت در 

 روستاهاي استان داراي نقش پايه و مسلط مي باشد. -نرام اقتصاد روستايي و برخي از شهر

 

 الگوي كشت و بهره برداري :1-1

 

و نيـز سـاير ويژگيهـاي بهره برداري در زراعت و باغداري) بررسي و تحليل الگوي كشت و 

عملكردي اين فعاليت، مانند مكانيزاسيون و آبياري، بهـره وري عوامـل توليـد، شاخصـهاي عملكـرد 

اقتصادي و...( مستلزم آگاهي از الگوي توزيع اراضي زراعي و باغي و چگونگي كشت آنهـا در اسـتان 

كشور( و شهرستانهاي استان) در قياس با يكديگر و نيـز متوسـط  )در قياس با موارد متناظرشان در

استان( مي باشد. لذا ابتدا ، در چارچوب شرح خدمات مطالعات ، بـه تفصـيل الزم بـه تشـريح ايـن 

 الگوهاي توزيع پرداخته شده و پس از آن، ويژگيهاي عملكردي اين فعاليت تحليل مي شود.

 

 1ر استان الگوي توزيع اراضي كشاورزي د:1-1-1

 

به علت پيوستگي ، اندركنش و تاثيرگـذاري نرـام اقتصـادي اسـتان و كشـور بـا يكـديگر ،  

شناخت ويژگيهاي نرام اقتصادي استان در كنار شناخت جايگاه نسبي اين نرام )و هريك از بخشها و 

تهاي ايـن در كشور از الزامات گريز ناپذير تحليل امكانات و محـدوديآن رشته فعاليتهاي اقتصادي( 

در سـطرهاي زيـر، ويژگيهـاي كلـي  از اين رو، نرام و هريك از بخشها و رشته فعاليتهاي آن است.

اطالعات آمـاري بررسي ن در كشور، از طريق آاستان و جايگاه نسبي  الگوي توزيع اراضي كشاورزي

 .، ارائه مي شود1383-84سال زراعي در  آنها 

 
 طح اراضي زيركشت س: 1-1-1-1

                                                 

بوده و  1383-84تحليل توزيع اراضي كشاورزي در استان مربوط به سال زراعي  درمورد استفاده اطالعات آماري 1 

 مار نا مه كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استخراج و پردازش شده است.از آ
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هـزار  5/312يه آمارهاي در دسترس، مساحت كل اراضي زيركشت اسـتان بـالب بـر بر پا 

هكتـار اسـت. از ايـن رو، هزار  15646هكتار و مساحت متناظر اين اراضي در كل كشور نزديك به 

درصد از مساحت اراضي زيركشت كشور در محدوده اين استان قرار دارد. همچنين مـي  5/4حدود 

درصد بوده و  5/39 آناز كل مساحت  استان بي مساحت اراضي زيركشتتوان نشان داد ، سهم نس

درصد است. بنابراين ، بـا توجـه بـه سـهم نسـبي  6/9اندازه نسبت متناظر آن در كل كشور حدود 

درصد( مالحره مي شـود كـه شـدت نسـبي تمركـز  19/1مساحت استان در مساحت كل كشور )

ازمتوسط متناظر آن در كشور بوده و اين استان يكي  اراضي زيركشت در اين استان به مراتب بيشتر

 از قطبهاي فعاليت كشاورزي و باغداري كشور است، زيرا:

برابـر آن در  1/4اراضي زيركشت اسـتان بـيش از  و ضريب مكاني اندازه ضريب توزيع -

 كشور است.

 

 سطح اراضي زيركشت آبي و ديم : 2-1-1-1

هـزار  3/248ت اراضي زيركشت استان حـدوددر سال زراعي مورد بررسي، از كل مساح 

درصد( اراضـي ديـم اسـت كـه  3/64هزار هكتار) 1/454درصد( اراضي آبي و حدود  3/35هكتار)

بـين آنهاسـت. در همـين  1به  2مبين بيشتر بودن اراضي ديم نسبت به اراضي آبي و وجود نسبت 

درصد و انـدازه متنـاظر  1/56سال زراعي ، سهم نسبي اراضي آبي از كل مساحت زيركشت كشور 

درصد است.  بنـابراين مالحرـه مـي شـود كـه شـدت نسـبي فعاليـت  9/43آن براي اراضي ديم 

ديمكاري در اين استان بيشتر از آن در كشور بوده و در مقابل، زراعت آبي درايـن اسـتان بـه طـور 

ز نسـبي زيـاد نسبي كمتراز متوسط متناظر آن در كشور است. تركيب اين ويژگي بـا ويژگـي تمركـ

 :عث مي شود تا ااراضي زيركشت در استان ب

برابر و اندازه همين ضريب براي اراضي  6/2اندازه ضريب توزيع اراضي آبي استان حدود  -

 برابر آن در كشور باشد. 1/6ديم استان نزديك به 

برابر و انـدازه ضـريب مكـاني اراضـي ديـم  63/1اندازه ضريب مكاني اراضي آبي استان  -

 برابر آن در كشور باشد. 5/1حدود  استان

درصد اراضي ديم كشـور درمحـدوده ايـن اسـتان  6/6درصد اراضي آبي و  8/2بيش از  -

 زيركشت رود.

 
 سطح زيركشت اراضي زراعي و باغي:3-1-1-1
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هـزار  3/633در سال زراعي مورد بررسي، از كل مساحت اراضي زيركشت استان حـدود 

درصـد(  15/4هـزار هكتـار) 1/29الت زراعـي سـاالنه و درصد( زيركشـت محصـو 85/95هكتار)

زيركشت محصوالت باغي است. در همين سال زراعي ، در كل كشـور، انـدازه سـهم نسـبي اراضـي 

درصـد كـل مسـاحت اراضـي زيركشـت  59/16درصد و سهم نسبي اراضي بـاغي  41/83زراعي 

ن استان در قياس بـا كـل كشـور باشد. به اين ترتيب مالحره مي شود كه فعاليت باغداري در ايمي

رواج كمتري داشته و در مقابل ، فعاليت زراعت در استان بيشتر انجام مي شود. بـر پايـه اطالعـات 

 دردسترس:

درصد اراضي باغي كشور در محدوده ايـن اسـتان  1/1درصد اراضي زراعي و  2/5حدود  -

 زيركشت مي رود.

برابر و اندازه متنـاظر ايـن ضـريب  3/4اندازه ضريب توزيع اراضي زراعي استان بيش از  -

 برابر آن در كشور است. 13/1براي اراضي باغي استان 

برابر و اندازه ضريب مكاني اراضـي بـاغي  15/1اندازه ضريب مكاني اراضي زراعي استان  -

 برابر آن در كشور است. 25/1استان 

 
 سطح زيركشت زراعت و باغداري آبي و ديم : 4-1-1-1

ورد بررسي ، شيوه ديمكاري در فعاليتهاي زراعي استان به مراتب بيشتر از درسال زراعي م 

آن در كشور بوده و در مقابل ، سهم نسبي زراعت آبي در استان كمتر از سهم نسبي متنـاظر آن در 

اراضـي درصد و سـهم نسـبي  6/49كشور است. در اين سال زراعي، سهم نسبي اراضي زراعي ديم 

ل مساحت اراضي زراعي در كشور است، در حالي كه اندازه هاي متنـاظر درصد ك 4/51زراعي آبي 

درصد است. ايـن وضـعيت  8/21درصد و 2/39اين دو نسبت براي اراضي زراعي استان به ترتيب 

درصد( به  4/1در فعاليت باغداري استان برعكس بوده و سهم نسبي كشت ديم در باغداري استان )

در باغـداري  درصد( بوده و در مقابل، سهم نسـبي اراضـي آبـي 3/15مراتب كمتر ازآن در كشور )

 درصد( مي باشد. 3/84بيشتر از آن در باغات كشور) درصد( بسيار 6/99استان )

 
 تراكم بيولوژيك جمعيت: 5-1-1-1

برپايه برآوردهاي مشاور از تعداد كل جمعيت و تعداد جمعيت شهري و جمعيت روستايي  

، متوسط اندازه تراكم جمعيت به ازاي هر هكتار اراضي زيركشت در 1384استان و كشور براي سال 

نفر است. اندازه متناظر اين تراكم جمعيتي براي جمعيت روستايي  43/4نفر و در كشور  34/1استان 
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نفر است. اين ارقام نشان دهنده كمتر بودن  43/1نفر و براي جمعيت روستايي كشور  34/1استان  

ژيك جمعيت )كل و روستايي( در استان در قياس باآن در كشور بـوده و ناشـي از اندازه تراكم بيولو

بيشتر بودن شدت نسبي تمركز اراضي كشاورزي دراستان، عليـرغم تمركـز نسـبي بـاالتر جمعيـت 

 دراين استان مي باشد.

 
   1334تا  1334تحول سطح زيركشت در دهه  :6-1-1-1

مساحت كـل اراضـي زيركشـت  1333-34 بر پايه  اطالعات دردسترس، درسال زراعي 

درصد كل مساحت استان است. از كل مساحت ايـن  34هزار هكتار است كه  8/615استان بالب بر 

هــزار  1/22درصــد( زيركشــت محصــوالت زراعــي و  4/96هــزار هكتــار) 8/583اراضــي حــدود 

 3/191دوددرصد( ديگر زيركشت باغات است. همچنين از كل اراضي زراعي اسـتان حـ 6/3هكتار)

درصد( تحت كشـت  ديـم قـرار   2/63هزار هكتار) 2/392درصد( تحت كشت آبي و 8/32هكتار)

دارد. با توجه به اندازه اين كميتهاي مطلق و نسبي در كشور در سال زراعي مورد بررسي مـي تـوان 

 نشان داد:

ه درصد از اراضي زيركشت كشور در محدوده اين استان كشت مي شود، انداز 2/4حدود  -

 درصد است. 2/1درصدو براي اراضي باغي  6/4متناظر اين نسبت براي اراضي زراعي 

شدت نسبي تمركز اراضي كشاورزي در اسـتان بسـيار بيشـتر از متوسـط متنـاظر آن در  -

 درصد( است. 8/8كشور )

درصد اراضـي زراعـي ديـم كشـور در  8/5درصد اراضي زراعي آبي كشور و  3/3حدود  -

 رار دارد.محدوده اين استان ق

سهم نسبي اراضي زيركشت محصوالت زراعي در استان بيشتراز سهم نسـبي متنـاظر آن  -

است و در مقابل، سهم نسبي اراضي زيركشت باغات در اسـتان درصد ( 5/83) ردر كشو

 است.درصد( 5/12به مراتب كمتر از آن در كشور )

درصـد(  5/46ر كشـور )سهم نسبي اراضي زراعي آبي در استان به مراتب كمتر از آن د -

بوده و به تبع آن ، سهم نسبي اراضي زراعي ديم در استان بسـيار بيشـتر ازآن در كشـور 

 است. (درصد 5/53)

نتاي  زير را  1383-84و   1333-34عالوه بر اين، با يك مقايسه تطبيقي زماني بين دو سال زراعي 

 براي اين دوره زماني مي توان استخراج كرد:
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و هم در كشور، سطح كل اراضي زيركشت محصوالت زراعي و نيز  مساحت هم در استان  -

اراضي زراعي آبي افزايش يافته و در مقابل از مساحت اراضي زراعـي ديـم كاسـته شـده 

 است.

 هم در استان و هم در كشور ، مساحت كل اراضي باغي افزايش يافته است. -

زراعي و باغي( از كل مساحت هم در استان و هم در كشور، سهم نسبي اراضي زيركشت )  -

 آنها افزايش يافته است.

هم در استان و هم در كشور، سهم نسبي اراضي زراعي از كل مساحت اراضـي زيركشـت  -

افزايش يافته و درمقابل، سهم نسبي اراضي باغي در كل اراضي زيركشـت كـاهش يافتـه 

 است.

اعي در استان افزايش حالي كه سهم نسبي اراضي زراعي آبي از كل مساحت اراضي زردر  -

 يافته است، اندازه نسبت متناظر آن در كشور با كاهش مواجه شده است.

درصـد(  5/4درصد بـه 2/4سهم نسبي استان از كل مساحت اراضي زيركشت كشور )از  -

افزايش يافته است. اين افزايش ناشي از افزايش سهم نسبي اراضي زراعي استان در كشور 

سهم نسبي اراضي باغي استان از كل مساحت صد( است وگرنه در 2/5درصد به  6/4از  )

 درصد( كاهش يافته است. 1/1درصد به  2/1از اين اراضي در كشور )

درصـد( ثابـت  3/3در حالي كه سهم نسبي اراضي زراعي آبي استان در كشور )درسـطح  -

ور تان در كل اراضـي زراعـي ديـم كشـباقي مانده است، سهم نسبي اراضي زراعي ديم اس

 درصد( كاهش يافته است. 8/5درصد به  1/3)از

كماكان ، سهم نسبي اراضي زراعي آبي در كل مساحت اراضي زراعـي در اسـتان كمتـراز   -

اندازه سهم نسبي متناظر آن در كشور است كه روي ديگر آن تدوام بيشتر بـودن انـدازه 

ازه متنـاظر آن در سهم نسبي اراضي زراعي ديم دركل مساحت اراضي زراعي استان از اند

كشور است. با اين حال، از دامنه اين تفاوت به نفع افزايش سهم نسبي اراضي زراعي آبـي 

 كاسته شده است.

(، اراضي زراعي )از 1/4به   8/3اراضي زيركشت استان ) از كل اندازه ضريب توزيع براي  -

، در  حـالي كـه ( افزايش يافته اسـت 4/6به  3/5( و اراضي زراعي ديم ) از 3/4به  2/4

و براي اراضـي  مانده( ثابت باقي 1/3اندازه اين ضريب براي اراضي زراعي آبي ) درسطح 

 ( كاهش يافته است.1/1به  1/1باغي ) از 
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( ، اراضـي زراعـي 1/4به  8/3اندازه ضريب مكاني براي كل اراضي زيركشت استان ) از  -

( افزايش يافته و در مقابل، اندازه 6/1به  3/1و اراضي زراعي ديم ) از ( 15/1به  1/1از )

( 25/1بـه  29/1( و اراضي باغي )از 4/1به  3/1اين ضريب براي اراضي زراعي آبي ) از 

 كاهش يافته است.

(، ويژگيهاي كلي الگوي توزيع اراضي كشاورزي در اسـتان اردبيـل و 1-1در جدول شماره )  

 است. مورد مقايسه قرار گرفته  1334-84كل كشور دردهه 

( نيـز، سـهم نسـبي اسـتان اردبيـل از مسـاحت اراضـي كشـاورزي 1-1در نمودار شماره )  

 درسالهاي ياد شده ارايه گرديده است.
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 1334-34(: مقايسه ويژگيهاي كلي الگوي توزيع اراضي كشاورزي در استان اردبيل و كل كشور در دهه   1-1جدول) 

 ان در كشورسهم نسبي است استان اردبيل كل كشور شرح

34-1333 34-1333 34-1333 34-1333 34-1333 34-1333 

 42/4 21/4 342456 645313 15645261 14322543 كل مساحت اراضي زيركشت   )هكتار(

 33/2 * 243223 * 3332454 * آبي                             

 62/6 * 454152 * 6363211 * ديم                             

 16/5 63/4 633333 533343 13442244 12523121 مساحت اراضي زراعي

 33/3 23/3 212223 121632 6533463 5353423 آبي                             

 42/3 32/5 454432 322166 6466333 6344144 ديم                             

 12/1 22/1 22112 21234 2526413 1325312 مساحت اراضي باغي

 32/1 * 23222 * 2123233 * آبي                             

 43/4 * 124 * 323434 * ديم                             

 42/1 42/1 13363 13363 1623554 1623554 مساحت كل

 36/1 26/1 1212424 1164443 62354541 52133462 تعدادجمعيت

 32/2 53/2 524133 644214 22326122 23424234 روستاييجمعيت                      

 42/1 55/1 622312 555533 46253412 35362322 جمعيت شهري                     

 32/4 43/4 34/1 22/1 43/4 11/4 تراكم بيولوژيك كل جمعيت

 52/4 61/4 34/4 44/1 43/1 63/1  روستايي جمعيت                     

 وزارت جهاد كشاورزي  - 1333-34آمار نامه كشاورزي كشور، سال زراعي  .1مآخذ: 

 وزارت جهاد كشاورزي – 1333-34آمار نامه كشاورزي كشور، سال زراعي . 2            

 مركز آمار ايران – 1335و 1335، 1365سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  .3            

 برآورد مشاور . 4            
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 1الگوي توزيع اراضي كشاورزي در شهرستانهاي استان: 2-1

 

 كل اراضي كشاورزيسطح : 1-2-1

 

كل مسـاحت اراضـي كشـاورزي  ،1384-85بر پايه آمارهاي دردسترس، در سال زراعي  

هزار هكتـار اسـت 3/319)اراضي زيركشت محصوالت زراعي و باغي و اراضي آيش ( استان بالب بر 

ل مساحت استان مي باشد. توزيع اراضي كشاورزي در شهرستانهاي تابعـه درصد ك 3/41كه حدود 

 :در اين سال زراعي نشان مي دهد استان

درصـد( اراضـي  9/19هزار هكتـار) 1/143در حالي كه شهرستان مشكين شهر با داشتن  -

درصـد( اراضـي  3/5هـزار هكتـار) 3/41بـا داشـتن كـوثر كشاورزي استان و شهرستان 

در ميان شهرستانهاي استان به ترتيب داراي بيشترين و كمتـرين سـطح كشاورزي استان، 

اراضي كشاورزي هستند، سهم نسبي اراضي كشـاورزي سايرشهرسـتانهاي اسـتان از كـل 

درصـد، شهرسـتان 1/13اراضي كشاورزي استان به ترتيب اهميت در شهرستان اردبيـل 

درصـد،  9/3نمـين درصـد، شهرسـتان  6/13درصد، شهرسـتان گرمـي  8/15بيله سوار 

درصد  8/5خلخال درصد و شهرستان  3/6درصد، شهرستان نير  6/3آبادشهرستان پارس

است. نسبت مساحت اراضي كشاورزي شهرستان مشكين شهر به مسـاحت متنـاظر ايـن 

 مي باشد. 1به  5/3مانند نسبت  كوثراراضي در شهرستان 

با مساحت كل اين شهرسـتانها تعديل مساحت اراضي كشاورزي شهرستانهاي تابعه استان  -

از طريق اندازه گيري سهم نسبي اراضي كشاورزي هر شهرسـتان در مسـاحت كـل آن)  

تمركز نسبي اراضي كشاورزي( نشان مـي دهـد كـه بيشـترين انـدازه ايـن سـهم نسـبي 

درصـد( در شهرسـتان  8/14درصد( در شهرستان بيله سوار و كمترين اندازه آن )4/64)

اين دو شهرستان در ميان شهرستانهاي تابعه اسـتان بـه به بيان ديگر ،خلخال مي باشد و 

ترتيب داراي بيشترين و كمترين اندازه تمركز نسبي اراضي كشاورزي هستند. اندازه ايـن 

درصد ، شهرسـتان 8/54نسبت در سايرشهرستانهاي استان به ترتيب در شهرستان نمين 

 درصـد، 6/39شهرستان پارس آبـاد ،درصد 4/43درصد، شهرستان گرمي  2/49اردبيل 

                                                 

-85اطالعات آماري مورد استفاده در تحليل توزيع اراضي كشاورزي در شهرستانهاي استان مربوط به سال زراعي 1 

 بوده و از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل اخذ شده است. 1384
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شهرسـتان كـوثر  و درصـد 4/33درصـد، شهرسـتان مشـكين شـهر 4/39شهرستان نير 

درصد است. به اين ترتيب ديده مي شود كه شدت نسبي تمركز اراضي كشـاورزي 9/31

درشهرستانهاي بيله سوار، نمين، اردبيل و گرمي بيشتر از متوسط اندازه متناظر اين نسبت 

 است.  تان بوده و در ساير شهرستانهاي استان كمتر از آندر كل اس

توزيع اراضي كشاورزي در استان مويد نتيجه گيري باالست. به ايـن  مكانياندازه ضريب  -

، 36/1، شهرسـتان نمـين 61/1ترتيب كه اندازه ايـن ضـريب درشهرسـتان بيلـه سـوار 

 ،دن آن از عددواحـدبـوده و بيشـتر بـو 18/1و شهرستان گرمي  22/1شهرستان اردبيل 

نشان دهنده بيشتر بودن شدت نسبي تمركز اراضي كشاورزي دراين شهرستانها نسبت به 

شدت نسبي متناظر آن در استان است. در مقابل، اندازه اين شـاخص در شهرسـتان نيـر 

و  39/1، شهرستان كوثر 93/1، شهرستان مشكين شهر98/1، شهرستان پارس آباد 98/1

بوده و كمتر بودن آن از عدد واحدحاكي از كمتـر بـودن شـدت  33/1شهرستان خلخال 

نسبي تمركز اراضي كشاورزي دراين شهرستانها نسبت به متوسط شدت نسبي متناظر آن 

 در استان است.

سطح تمركـز )ميـزان تمركـز( اراضـي كشـاورزي در كـل اسـتان  شاندازه شاخص سنج -

نده توزيع كامال، متعادل( و فاصـله است كه تفاوت كم آن با صفر )نشانده 13/1درحدود 

زياد آن باعدد يك )نشان دهنده توزيع كامال، نامتعادل( حـاكي از توزيـع نسـبتا، متعـادل 

 اراضي كشاورزي استان در شهرستانهاي تابعه آن مي باشد.

 
 سطح كل اراضي زراعي :1-1-2-1

حصـوالت در سال زراعي مورد بررسي، مساحت كل اراضي زراعـي) اراضـي زيركشـت م 

درصـد كـل مسـاحت  6/91هزار هكتار است كه حـدود  652استان بالب بر زراعي و اراضي آيش( 

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

كشت محصوالت زراعي ساالنه است. اين ويژگي ، با شدت وضعف محـدود، در همـه شهرسـتانهاي 

يده مي شود، مهمترين ويژگي هاي توزيع اراضـي زراعـي در شهرسـتانهاي اسـتان در سـال استان د

 زراعي مورد بررسي عبارتند از :

هزار هكتار اراضي زراعي و شهرستان خلخال با داشـتن 6/121اردبيل با داشتن شهرستان  -

ترين و هزار هكتار اراضي زراعي، در ميان شهرستانهاي استان ، به ترتيب داراي بيش 3/31

درصد مسـاحت كـل اراضـي  9/4درصد و  5/18كمترين سطح اراضي زراعي هستند كه 
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اعي ساير شهرستانها از كـل مسـاحت رزراعي استان مي باشد. اندازه سهم نسبي اراضي ز

درصـد، شهرسـتان بيلـه  5/18مشگين شهر اين اراضي در استان به ترتيب در شهرستان 

درصد، شهرستان  1/8درصد ، شهرستان نمين  5/14رصد، شهرستان گرمي د 3/13سوار

 درصد است. 1/5درصد و شهرستان كوثر  3/5درصد، شهرستان نير 9/3پارس آباد 

گرچه شدت نسبي زراعت كاري)  تمركز نسبي اراضي زراعي دركل اراضـي كشـاورزي(  -

مينـه در همه شهرستانهاي استان در سطح بااليي قرار دارد، با اين حال تفاوتهايي در اين ز

بين شهرستانهاي استان وجود دارد. در سال زراعي مورد بررسي، بيشترين انـدازه تمركـز 

هاي استان مربوط بـه شهرسـتان نسبي اراضي زراعي دركل اراضي كشاورزي در شهرستان

 5/32) نيردرصد( و كمترين اندازه متناظر اين نسبت مربوط به شهرستان  1/98سوار)بيله

درصـد ،  1/98اردبيـل ت نسـبي زراعـت كـاري در شهرسـتان درصد( است. اندازه شد

 2/92درصد، شهرسـتان نمـين  6/94پارس آباد  درصد، شهرستان  93شهرستان گرمي 

ن ادرصـدو شهرسـت 3/81درصد، شهرسـتان كـوثر  2/84مشگين شهر شهرستان درصد،

زراعي درصد است. به اين ترتيب ديده مي شود كه اندازه تمركز نسبي اراضي  36خلخال 

، گرمي، اردبيل و نمين بيشتر پارس آباددر كل اراضي كشاورزي شهرستان هاي بيله سوار،

از اندازه متوسط متناظر آن در كل استان بوده و در سايرشهرستانهاي استان از آن كمتـر 

 است.

، (1/11ضـي زراعـي در  شهرسـتان بيلـه سـوار)با توجه به اندازه ضريب مكاني توزيع ارا -

( و 14/1)پـارس آبـاد ( ، شهرسـتان 13/1) گرمـي، شهرستان  (18/1ردبيل )اشهرستان 

مي توان گفت كه شـدت نسـبي تمركـز اراضـي زراعـي درايـن  (12/1شهرستان نمين )

در حاليكه اندازه ضريب مكاني شهرستانها بيشتر از متوسط متناظر آن در كل استان است،

( ، شهرستان  89/1، شهرستان كوثر ) (93/1مشگين شهر )توزيع اين اراضي در شهرستان 

حاكي از كمتر بودن شدت نسـبي تمركـز اراضـي ( 8/1نير )و شهرستان (  84/1خلخال )

محدود اين زراعي دراين شهرستانها در قياس با آن دركل استان است. در هرحال ، فاصله 

ي تمركـز حاكي از ناچيز بودن ميزان نابرابري و محدود بودن شدت نسـب ،نسبتها با واحد

 اين الگوي توزيع در استان مي باشد.

تعديل مساحت اراضي زراعي شهرستانهاي تابعه استان با مساحت كل اين شهرسـتانها از  -

طريق اندازه گيري ضريب توزيع )  نسبت سهم نسبي اراضـي زراعـي هـر شهرسـتان در 
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كـه استان به اندازه سهم نسبي مساحت كل هر شهرسـتان در اسـتان( نشـان مـي دهـد 

بيشترين اندازه ضريب توزيع اراضـي زراعـي درشهرسـتانهاي تابعـه اسـتان مربـوط بـه 

و كمترين انـدازه متنـاظر آن مربـوط بـه شهرسـتان خلخـال  (35/1ان بيله سوار)شهرست

، شهرسـتان 38/1( است، ضمن آن كه اندازه اين نسـبت بـراي شهرسـتان نمـين 31/1)

مشـگين شهرسـتان  ، 13/1پارس آبـاد ن ، شهرستا26/1، شهرستان گرمي 32/1اردبيل 

، مقايسه اندازه اين نسـبتها .است31/1و شهرستان كوثر  38/1، شهرستان نير 86/1شهر 

ر، ابا عدد واحد مبين بيشتر بودن ميزان تمركز اراضـي زراعـي درشهرسـتانهاي بيلـه سـو

و كمتـر از متوسط متناظر اين تمركز در سـطح اسـتان  پارس آباديل، گرمي و بنمين، ارد

 بودن ميزان تمركز اراضي زراعي در ساير شهرستانهاي استان ازآن مي باشد.

( 14/1اعـي درشهرسـتانهاي اسـتان )راندازه شاخص سنجش سطح كلي تمركز اراضـي ز -

مركز در الگوي توزيـع ايـن اراضـي درسـطح تنشان دهنده ناچيز بودن ميزان نابرابري و 

 استان است.

 
 آبي سطح اراضي زراعي: 2-1-2-1

هـزار هكتـار از اراضـي كشـاورزي اسـتان بـه 5/233درسال زراعي مورد بررسي، حدود  

صورت آبي تحت كشت محصوالت زراعي ساالنه قرار دارد. مسـاحت اراضـي زراعـي آبـي حـدود 

درصد مساحت اراضي زراعي استان است كه حاكي ازمحدود بون نسـبي اراضـي زراعـي آبـي 8/35

ي دردسترس نشان دهنده تفاوت بالنسبه قابل مالحرـه شهرسـتانها در ان است.  اطالعات تفصيلتاس

 برخورداري از اين اراضي است. برپايه اين اطالعات:

درصد( از اراضي زراعي آبي اسـتان و 8/29هزار هكتار)  5/69شهرستان اردبيل باداشتن  -

ان درصـد( از اراضـي آبـي اسـتان، درميـ 1/2هزار هكتار) 3/4شهرستان خلخال باداشتن 

د كـه داراي بيشـترين و كمتـرين تنشهرستانهاي تابعه استان، به ترتيب شهرستانهايي هس

برابر بودن سطح اراضي زراعي آبـي  15سطح اراضي زراعي آبي هستندكه در ضمن مبين 

شهرستان اردبيل نسبت به سطح اراضي زراعي آبي خلخال است. با توجه به اين كه سهم 

هرستانهاي استان از كل اراضي زراعـي آبـي اسـتان بـراي نسبي اراضي زراعي آبي سايرش

درصد، شهرستان نمـين  8/19مشگين شهر درصد، شهرستان 5/21پارس آباد  شهرستان

شهرسـتان كـوثر درصد، 8/4درصد، شهرستان گرمـي  3سوار درصد، شهرستان بيله 9/8

ي زراعـي مي توان نشان دادكه توزيـع اراضـدرصد است، 5/3درصد وشهرستان نير  8/3
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آبي در  شهرستانهاي استان داراي الگوي توزيع نامتعادلتري در قياس بـا سـاير امكانـات  

بخش بوده و تمركز نسبي بيشتري در استقرار اين اراضي در برخـي شهرسـتانهاي اسـتان 

 وجوددارد.

نابرابري بيشتر در توزيع اراضي زراعي آبي درقياس با نابرابري توزيع كل اراضي زراعي را  -

در تفاوت دامنه سهم نسبي كشت آبي در فعاليتهاي زراعت درشهرسـتانهاي اسـتان مـي 

 2/92توان به وضوع مالحره كرد. در سال زراعـي مـورد بررسـي، در حـالي كـه حـدود 

سـهم نسـبي ،د درصد از اراضي زراعي شهرستان پارس آباد به صورت آبي كشت مي شو

 8/11راعـي شهرسـتان گرمـي تنهـا اراضـي زمساحت اراضي زر اعي كشت آبي در كل 

در فعاليتهـاي زراعـي شهرسـتان درصد است. به بيان ديگر، شـدت نسـبي كشـت آبـي 

اندازه سهم نسبي اراضـي در شهرستان گرمي است. ضمنا، ،برابر بيشتر از آن  8آباد پارس

 6/39درصد، شهرستان نمين  3/53زراعي آبي از كل اراضي زراعي در شهرستان اردبيل 

درصد بوده و شدت نسبي كشت آبي در فعاليتهاي  3/38ين شهر گن مشاو شهرست درصد

زراعي اين شهرستانها ) ونيز شهرستان پارس آباد( بيشتر از متوسط سـهم نسـبي كشـت 

سـبت متنـاظر آن در شهرسـتان كـوثر آبي در زراعت استان است، در حالي كه انـدازه ن

 درصـد و شهرسـتان 8/14خلخـال ن درصد، شهرستا 6/23درصد ، شهرستان نير  6/26

درصد است و شهرستانهاي اخيرالـذكر ) بـه اضـافه شهرسـتان گرمـي(  6/14بيله سوار 

شهرستانهايي هستندكه شدت نسبي رواج كشت آبـي در زراعـت آنهـا كمتـراز متوسـط 

 استان است.

عي اندازه ضريب مكاني الگوي توزيع اراضي زراعي آبي در شهرستانهاي استان در سال زرا -

مورد بررسي نشان دهنده تمركز نسبي اين اراضـي در تعـداد محـدودي از شهرسـتانهاي 

ي زراعـي آبـي در انـدازه ضـريب مكـاني توزيـع اراضـ،استان است. در اين سال زراعـي 

و شهرسـتان   11/1، شهرستان نمين 61/1، شهرستان اردبيل 53/2شهرستان پارس آباد 

شدت نسبي بيشتر تمركز اراضي زراعي آبي در است كه نشان دهنده  13/1مشكين شهر 

اين شهرستانها )بويژه در شهرستان پارس آباد( در قياس با متوسط متناظر آن در اسـتان 

، 66/1، شهرسـتان نيـر34/1است، در حالي كه انـدازه ايـن ضـريب درشهرسـتان كـوثر 

ه اسـت كـ 33/1و شهرسـتان گرمـي  41/1، شهرستان خلخال 41/1شهرستان بيله سوار
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شهرسـتانها درقيـاس بـا كـل اسـتان حاكي از رواج نسبي بسيار كمتر زراعت آبي در اين 

 باشد.مي

نابرابري در الگوي توزيع اراضي زراعي آبي در شهرستانهاي اسـتان را از طريـق بررسـي  -

تفاوت اندازه ضريب توزيع اين اراضي نيز مي توان مالحره كرد كه برپايه آن اندازه ايـن 

برابر اندازه متناظر آن در شهرستان  16بيش از  (13/2)تان پارس آباد ضريب در شهرس

و 13/2( است . ضمن آن كه انـدازه ايـن ضـريب در شهرسـتان  اردبيـل 13/1)خلخال 

بيشتر از واحد بـوده و در مقابـل، انـدازه متنـاظر آن درشهرسـتان  53/1شهرستان نمين 

، شهرســتان  52/1ان نيــر ، شهرســت31/1، شهرســتان بيلــه ســوار  92/1مشــكين شــهر

است كه كمتر از واحد است، بنابر ايـن درحـالي كـه  41/1و شهرستان گرمي  52/1كوثر

اردبيل و نمين از اراضي زراعي آبـي بيشـتري برخوردارنـد، سـهم آباد،شهرستانهاي پارس

 نسبي زراعت آبي در سايرشهرستانهاي استان بسيار محدود است.

( و مقايسـه آن بـا 26/1) اراضي زراعي آبي در استان اندازه ضريب سنجش سطح تمركز -

اندازه متناظر اين ضريب براي ساير اراضي زراعي و باغي، هم نشان دهنـده سـطح بـاالي 

نابرابري توزيع اين اراضي در شهرستانهاي استان و تمركز آن در تعـداد كمتـري از ايـن 

نـابرابري متنـاظر آن درتوزيـع شهرستانها و هم نشان دهنده بيشتر بودن اين نابرابري از 

 است. ساير امكانات زراعي استان
 

 سطح اراضي زراعي ديم  :3-1-2-1

 زيركشت برپايه آمارهاي دردسترس، درسال زراعي موردنرر، مساحت كل اراضي زراعي 

درصد مساحت كل اراضي زراعي استان است. 2/64هزار هكتار است كه  5/418ديم استان بالب بر 

شان دهنده رواج نسبي زياد ديمكاري در فعاليتهاي زراعي استان وحاكي از آن اسـت كـه اين ارقام ن

وم آن از طريـق كشـت ديـم مـورد يك سوم اراضي زراعي اسـتان از طريـق كشـت آبـي و دو سـ

گيرد و شدت نسبي ديمكاري زراعي دراستان دو برابر زراعـت آبـي آن اسـت. برداري قرار ميبهره

دهندكه شدت نسبي ديمكاري و استقرار اراضي ديم درشهرسـتانهاي اسـتان همين آمارها نشان مي 

 با يكديگر متفاوت بوده و دامنه اين تفاوت نيز نسبتا، زياد است. 

هزار هكتار اراضي زراعي ديـم و شهرسـتان  96شهرستان بيله سوار با در اين سال زراعي، 

ن شهرسـتانهاي اسـتان، بـه ترتيـب داراي در ميـاهزار هكتار اراضي زراعي ديـم، 1/4پارس آباد با 

رصد كل مساحت اراضي ديم د 1درصد و  23ين سطح اراضي زراعي ديم هستندكه بيشترين و كمتر
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 23مساحت اراضـي زراعـي ديـم شهرسـتان بيلـه سـوار نزديـك بـهاستان مي باشد. به بيان ديگر،

ب مي توان نشان داد كه از كل برابرسطح اين اراضي درشهرستان پارس آباد ميباشد.  به همين ترتي

درصـد درشهرسـتان  8/13 ،گرمـيدرصـد در شهرسـتان  21ي زراعي ديم استان حـدودــــاراض

درصـد در  4/6، نمـيندرصـد در شهرسـتان  6/3درصددرشهرستان اردبيـل،  2/12، شهر كينمش

 قرار دارد. كوثر درصد درشهرستان  8/5نير ودرصد درشهرستان  3/6، خلخالشهرستان 

الوه بر تفاوت قدرمطلق مساحت اراضي زراعي ديم درشهرستانهاي استان، شدت نسـبي ع -

ديمكاري در فعاليت زراعت اين شهرستانها نيز با يكديگر متفاوت بـوده و دامنـه تفـاوت 

آنها نيز قابل مالحره است. در سال زراعي مورد بررسي در حالي كه ، سهم نسبي اراضـي 

درصد اسـت،  2/88در شهرستان گرمي نسبي ديمكاري(ديم از كل اراضي زراعي )شدت 

درصد است و اين دو شهرسـتان بـه  9/3اندازه متناظر آن در شهرستان پارس آباد تنها 

ترتيب داراي بيشترين و  كمترين ميزان ديمكـاري در فعاليتهـاي زراعـي خـود هسـتند.  

رسـتان خلخـال درصـد، شه 4/85بيله سوار ضمن آن كه اندازه اين نسبت در شهرستان 

درصد، شهرستان مشكين 4/33درصد ، شهرستان كوثر  4/36درصد، شهرستان نير 2/85

درصد  است.  4/42درصد و شهرستان اردبيل  4/61درصد، شهرستان نمين   3/61شهر

به اين ترتيب مالحره مي شود، شدت نسـبي ديمكـاري در غالـب شهرسـتانهاي اسـتان 

نير و كوثر آن در شهرستانهاي گرمي، خلخال، بيله سوار ،درسطح بااليي قرار دارد و اندازه 

بيشتر از متوسط اندازه متناظر آن در استان و در شهرستانهاي مشكين شهر، نمين، اردبيل 

 و پارس آباد كمتر از آن است.

اندازه استاندارد شده شدت نسبي تمركز اراضي زراعي ديم با شدت نسبي متنـاظر آن در  -

طريق ضريب مكاني ارائه مي شود كه بر پايه آن، اندازه اين ضـريب  كل اراضي زراعي از

بوده و اين دو  شهرسـتان بـه  12/1و درشهرستان پارس آباد  33/1در شهرستان گرمي 

ترتيب داراي بيشترين و كمترين شدت نسبي تمركز اراضي زراعي ديم هستند. اندازه اين 

و  19/1، شهرسـتان نيـر33/1ار، شهرسـتان بيلـه سـو33/1ضريب در شهرستان خلخال 

بوده و حاكي از شدت نسبي بيشتر تمركز اراضـي زراعـي ديـم در  14/1شهرستان كوثر 

آنها درقياس با متوسط آن در استان مي باشد. درحالي كه اندازه اين ضريب درشهرستان 

بوده و شدت نسبي  66/1و  شهرستان اردبيل  94/1، شهرستان نمين 96/1مشكين شهر 
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كمتر از متوسط شدت نسبي ن پارس آباد(اراضي زراعي ديم درآنها ) و نيز شهرستاتمركز 

 متناظر آن دركل استان است.

ضريب توزيع شاخص استاندارد شده ديگري است كه نابرابري درالگـوي توزيـع اراضـي  -

زراعي ديم درشهرستانهاي استان را با آن مي توان نشان داد. اين ضريب از طريـق سـهم 

حت كل هر شهرستان درمساحت استان، اندازه شدت نسبي تمركـز ديمكـاري نسبي مسا

دراين شهرستانها را تعديل و استانداردمي كند. انـدازه ايـن ضـريب نشـان مـي دهدكـه 

كمترين انـدازه  ( و33/2بيشترين تمركز نسبي اراضي زر اعي ديم در شهرستان بيله سوار)

ر حالي كـه انـدازه متنـاظر آن در سـاير ( مي باشد، د13/1آن در شهرستان پارس آباد )

 بـوده و 31/1شهرستان نمـين  و 33/1شهرستانهاي استان به ترتيب درشهرستان گرمي 

داراي تمركز نسبي بيشتري از اراضي زراعي اين شهرستانها )به اضافه شهرستان بيله سوار(

در شهرسـتان  ديم در قياس با آن در كل استان مي باشند، در حالي كه اندازه اين ضريب

و  81/1كـوثر، شهرستان 83/1، شهرستان مشكين شهر 83/1شهرستان اردبيل ،93/1نير 

در قيـاس بـا بوده واين شهرستانها ) و نيز شهرستان پـارس آبـاد( 41/1شهرستان خلخال

 متوسط استان داراي تمركز نسبي كمتري از اراضي زراعي ديم هستند.

يم در استان يكي از ضرايبي است كه انـدازه شاخص سنجش سطح تمركز اراضي زراعي د -

كلي نابرابري درا لگوي توزيع اين اراضي و شدت نسبي تمركز آنها درشهرستانهاي استان 

است و در قياس با بيشترين و كمترين انـدازه  14/1را نشان مي دهد. اندازه اين شاخص 

بـراي كـل اراضـي  14/1براي اراضي باغي و 41/1به ترتيب هاي متناظر آن در استان )

 زراعي( نشان دهنده سطح متوسط تمركز نسبي اين اراضي درسطح استان است.

 
 سطح اراضي باغي: 4-1-2-1

هـزار هكتـار  8/31مساحت كل اراضي باغي استان بـالب بـر در سال زراعي مورد بررسي، 

نشـان  درصد از مساحت اراضي كشاورزي اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده و 4/4است كه تنها 

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

 مهمترين ويژگي هاي الگوي توزيع اراضي باغي استان درشهرستانهاي تابعه آن عبارتند از: 

 

هـزار هكتـار اراضـي  9/13درسال زراعي موردبررسي، شهرستان مشكين شهر با داشتن   -

درصد  8/43هزار هكتار اراضي باغي به ترتيب  5/1 حدودباغي و شهرستان نير با داشتن 
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درصد از اراضي باغي استان را به خود  اختصاص داده و داراي بيشترين و كمتـرين  3/1و

حت اراضـي سطح زيركشت باغات مي باشند. به اين ترتيب مالحره مـي شـود كـه مسـا

تيب مي توان برابر آن در شهرستان نير است. به همين تر 26باغات مشكين شهر درحدود

نشان دادكه سهم نسبي اراضي باغي شهرستانها از كل اراضي باغات استان براي شهرستان 

درصـد ، 9/3درصـد، شهرسـتان كـوثر  3/9درصد، شهرستان پارس آبـاد  6/18خلخال 

درصـد و  5/4درصد، شهرستان گرمي 9/4درصد، شهرستان نمين  5/6شهرستان اردبيل 

ست. اين نسبتها بـه وضـوح نشـان دهنـده نـابرابري در درصد ا6/2شهرستان بيله سوار 

الگوي توزيع اين اراضي درشهرستانهاي استان و تمركز نسبي بيشـتر باغـات در برخـي از 

 شهرستانهاي استان )بويژه در مشكين شهر( است.

نه تنها مساحت اراضي باغي در شهرستانهاي استان با يكديگر متفاوت است، بلكه شـدت  -

سهم نسبي اراضي باغات از كل اراضي كشـاورزي( در ايـن شهرسـتانها   نسبي باغداري )

اظري يك بـه ننيز، با دامنه اي نسبتا، وسيع ، با يكديگر فرق مي كند. ضمن آن كه لزوما، ت

يك بين شدت نسبي باغداري و مساحت اراضي باغي در شهرستانهاي استان وجود ندارد. 

زه شدت نسبي باغداري در شهرسـتان خلخـال در سال زراعي مورد بررسي، بيشترين اندا

است كه حاكي از درصد( 3/1و كمترين اندازه آن در شهرستان بيله سوار )درصد( 2/14)

برابر بودن رواج نسبي باغداري در شهرستان خلخال نسبت به شهرسـتان بيلـه سـوار  19

 8/9انـدازه سـهم نسـبي باغـداري در شهرسـتان مشـكين شـهراست. دراين سال زراعي،

 3/2درصد، شهرستان نمين  4/5شهرستان پارس آباد درصد، 1/6شهرستان كوثر درصد،

 1/1درصـد و شهرسـتان نيـر 5/1شهرستان گرمـي درصد، 3/1ل يشهرستان اردبدرصد،

درصد است. اين ارقام به وضـوح نشـان دهنـده كـم بـودن شـدت نسـبي باغـداري در 

 آنها دراين زمينه است. شهرستانهاي استان و تفاوت نسبتا، زياد ميان

اندازه شاخص ضريب مكاني نشان مي دهد كـه شـدت نسـبي تمركـز اراضـي بـاغي در  -

( كمتـر از آن در سـاير 13/1بيشتر و در شهرستان بيله سوار ) (21/3شهرستان خلخال )

شهرستانهاي استان است كه اندازه اين ضريب در آنها به ترتيـب در شهرسـتان مشـكين 

، شهرســتان نمــين 23/1، شهرســتان پــارس آبــاد 33/1ن كــوثر ، شهرســتا21/2شــهر 

اسـت.  26/1و شهرسـتان نيـر  33/1شهرسـتان گرمـي  ، 38/1شهرستان اردبيل ،62/1

شدت نسبي تمركز نسبي اراضي باغي در شهرستانهاي خلخال، مشـكين برپايه اين مقادير،
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اسـتان بـوده و شهر، كوثر و پارس آباد بيشـتر از متوسـط شـدت نسـبي متنـاظر آن در 

 درشهرستانهاي نمين، اردبيل، گرمي، بيله سوار و نير كمتر ازآن است.

اندازه ضريب توزيع اراضي باغي نيز ميزان نابرابري در برخورداري شهرستانهاي استان از  -

اندازه ضريب توزيع اراضي باغي در شهرستان اين اراضي را نشان مي دهد كه بر پايه آن،

و شهرسـتان  19/1، شهرسـتان خلخـال 21/1شهرستان پارس آبـاد،  15/2مشكين شهر 

است كه مبين بيشتر بودن شدت نسبي تمركز اراضي باغي در اين شهرسـتانها  18/1كوثر

در قياس با متوسط متناظر آن در كـل اسـتان اسـت. همچنـين انـدازه ايـن ضـريب در 

، شهرسـتان بيلـه 39/1شهرستان گرمي ، 46/1، شهرستان اردبيل  84/1شهرستان نمين 

است كه حاكي از كمتـر بـودن شـدت نسـبي تمركـز  25/1و شهرستان نير  23/1سوار 

 اراضي باغي دراين شهرستانها در قياس با متوسط آن در استان است.

است كه درقياس بـا  41/1اندازه ضريب سنجش سطح تمركز كلي اراضي باغي در استان  -

زراعي )آبي و ديم( نشان دهنده بيشـتر بـودن اندازه متناظر آن براي اراضي كشاورزي و 

 نابرابري در الگوي توزيع اراضي باغي وشدت نسبي تمركز آن در استان است.

(، به ترتيب الگوي توزيع اراضي كشاورزي قابل كشت، 1-11( الي )1-2در جداول شماره) 

ز نسـبي آنهـا در اراضي زراعي ديم ، باغات و كل اراضي زراعي و ضـرايب تمركـاراضي زراعي آبي،

 هريك از شهرستانهاي استان و دركل استان ارايه شده است.

( ، به ترتيب ميـزان تمركـز نسـبي اراضـي 1-6( الي )1-2همچنين در نمودارهاي شماره) 

كشاورزي، سهم نسبي اراضي آبي وديم، سهم نسبي زراعت و باغداري ، سهم نسـبي زراعـت آبـي و 

، نشـان داده شـده 1384-85يم در شهرستانهاي استان در سـال ديم و سهم نسبي باغداري آبي و د

 است.
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 1334-35(: الگوي توزيع اراضي كشاورزي قابل كشت و ضرايب تمركز نسبي آن در شهرستانهاي استان اردبيل در سال زراعي 1-2جدول )

 شهرستان

سهم نسبي  سهم نسبي در استان) درصد( مساحت )هكتار(

اراضي 

كشاورزي 

 )درصد(

 يب تمركزضرا

 كل
اراضي قابل 

 كشت
 كل

اراضي 

 كشاورزي
 ضريب مكاني ضريب توزيع

 1 1 26/44 144 144 312234 1336334 استان

 22/1 22/1 23/42 14/13 23/13 122235 242313 اردبيل

 64/1 64/1 44/64 35/15 34/2 113342 135334 بيله سوار

 23/4 23/4 63/32 62/3 34/3 54344 133234 پارس آباد

 33/4 33/4 34/14 33/5 63/15 41564 234443 خلخال

 32/4 32/4 23/31 34/5 24/3 41233 122223 كوثر

 13/1 13/1 41/43 53/13 52/11 23521 245361 گرمي

 23/4 23/4 41/33 32/12 41/21 143432 332543 مشگين شهر

 36/1 36/1 33/54 32/3 34/5 56336 143653 نمين 

 23/4 23/4 44/32 65/6 34/6 43345 121423 نير

 اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ:

 رآورد مشاور . ب2            

 
 1334-35و ضرايب تمركز نسبي آن در شهرستانهاي استان اردبيل در سال زراعي   آبي (: الگوي توزيع اراضي قابل كشت1-3جدول )

 شهرستان

سهم نسبي  سهم نسبي در استان) درصد( ر(مساحت )هكتا

اراضي قابل 

كشت آبي 

 )درصد(

 ضرايب تمركز

اراضي قابل 

 كشت

اراضي قابل 

 كشت آبي

اراضي قابل 

 كشت

اراضي قابل 

 كشت آبي
 ضريب مكاني ضريب توزيع

 1 1 36/36 144 144 265133 312234 استان

 53/1 23/1 22/53 23 14/13 31523 122235 اردبيل

 41/4 66/4 23/15 51/6 35/15 13256 113342 له سواربي

 51/2 43/2 53/22 14/12 62/3 54334 54344 پارس آباد

 62/4 25/4 32/25 23/3 33/5 14522 41564 خلخال

 35/4 52/4 54/23 23/4 34/5 11353 41233 كوثر

 35/4 41/4 33/12 34/4 53/13 12562 23521 گرمي

 14/1 46/1 42 63/22 32/12 64425 143432 مشگين شهر

 46/1 45/1 24/32 44/3 32/3 22232 56336 نمين 

 54/4 43/4 26/13 22/3 65/6 3335 43345 نير

 . اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل1ماخذ:

 . برآورد مشاور 2            
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 1334-35تمركز نسبي آن در شهرستانهاي استان اردبيل در سال زراعي  (: الگوي توزيع اراضي قابل كشت ديم و ضرايب1-4جدول ) 

 شهرستان

سهم نسبي  سهم نسبي در استان) درصد( مساحت )هكتار(

اراضي قابل 

كشت ديم 

 )درصد(

 ضرايب تمركز

اراضي قابل 

 كشت

اراضي قابل 

 كشت ديم

اراضي قابل 

 كشت

اراضي قابل 

 كشت ديم
 ضريب مكاني ضريب توزيع

 1 1 13/63 144 144 454144 312234 استان

 66/4 31/4 33/41 32/11 14/13 51333 122235 اردبيل

 34/1 15/2 33/34 15/21 35/15 26446 113342 بيله سوار

 12/4 12/4 43/3 24/4 62/3 4434 54344 پارس آباد

 13/1 44/4 63/34 34/6 33/5 31442 41564 خلخال

 15/1 21/4 54/32 52/6 34/5 22235 41233 كوثر

 33/1 62/1 13/33 32/13 53/13 35422 23521 گرمي

 22/4 35/4 53 23/13 32/12 32234 143432 مشگين شهر

 26/4 31/1 36/64 64/3 32/3 34544 56336 نمين 

 22/1 23/1 34/31 61/3 65/6 32114 43345 نير

 يل. اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردب1ماخذ:

 . برآورد مشاور 2            

 

 1334-35(: الگوي توزيع اراضي  زراعي و ضرايب تمركز نسبي آن در شهرستانهاي استان اردبيل در سال زراعي 1-5جدول )

 شهرستان

سهم نسبي  سهم نسبي در استان) درصد( مساحت )هكتار(

اراضي زراعي 

 )درصد(

 ضرايب تمركز

اراضي قابل 

 كشت
 اراضي زراعي

اراضي قابل 

 كشت
 ضريب مكاني ضريب توزيع اراضي زراعي

 1 1 64/24 144 144 651235 312234 استان

 43/1 32/1 42/23 54/13 14/13 124634 122235 اردبيل

 14/1 35/1 23/22 25/13 35/15 112431 113342 بيله سوار

 44/1 43/1 53/24 25/3 62/3 51331 54344 پارس آباد

 34/4 31/4 23/35 35/4 33/5 31654 41564 خلخال

 32/4 31/4 65/34 11/5 34/5 33224 41233 كوثر

 43/1 26/1 41/23 52/14 53/13 24663 23521 گرمي

 23/4 36/4 15/34 43/13 32/12 124446 143432 مشگين شهر

 42/1 33/1 16/22 43/3 32/3 52322 56336 نمين 

 34/4 33/4 54/32 32/5 65/6 34346 43345 نير

 . اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل1ماخذ:

 . برآورد مشاور 2            
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 1334-35(: الگوي توزيع اراضي زراعي آبي و ضرايب  تمركز نسبي آن در شهرستانهاي استان اردبيل در سال زراعي 1-6جدول )

 شهرستان

سهم نسبي  سهم نسبي در استان) درصد( مساحت )هكتار(

اراضي زراعي 

 آبي )درصد(

 ضرايب تمركز

كل اراضي 

 زراعي

زراعي اراضي 

 آبي

كل اراضي 

 زراعي

اراضي زراعي 

 آبي
 ضريب مكاني ضريب توزيع

 1 1 31/35 144 144 232421 2/651234 استان

 61/1 13/2 65/53 33/22 54/13 62542 4/124634 اردبيل

 41/4 31/4 64/14 43/3 25/13 15425 112431 بيله سوار

 53/2 64/2 15/22 46/24 25/3 43361 51331 پارس آباد

 41/4 13/4 34/14 41/2 35/4 4626 31654 خلخال

 34/4 52/4 63/26 34/3 11/5 3365 33224 كوثر

 33/4 41/4 33/11 33/4 52/14 11132 24663 گرمي

 43/1 22/4 32/33 36/12 43/13 46145 124446 مشگين شهر

 11/1 53/1 64/32 33/3 43/3 24322 2/52322 ن نمي

 66/4 52/4 62/23 51/3 32/5 3126 43/34346 نير

 . اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل1ماخذ:

 . برآورد مشاور 2            

 
 1334-35ي استان اردبيل در سال زراعي (: الگوي توزيع اراضي زراعي ديم  و ضرايب  تمركز نسبي آن در شهرستانها1-3جدول )

 شهرستان

سهم نسبي  سهم نسبي در استان) درصد( مساحت )هكتار(

اراضي زراعي 

 رصد(ديم )د

 ضرايب تمركز

كل اراضي 

 زراعي

اراضي زراعي 

 ديم

كل اراضي 

 زراعي

اراضي زراعي 

 ديم
 ضريب مكاني ضريب توزيع

 1 1 12/64 144 144 413433 2/651234 استان

 66/4 33/4 35/42 21/12 54/13 51433 4/124634 اردبيل

 33/1 33/2 44/35 25/22 25/13 26446 112431 بيله سوار

 12/4 13/4 35/3 23/4 25/3 4434 51331 پارس آباد

 33/1 41/4 16/35 44/6 35/4 26254 31654 خلخال

 14/1 31/4 33/33 34/5 11/5 24425 33224 كوثر

 33/1 33/1 23/33 26/12 52/14 33522 24663 گرمي

 26/4 33/1 63/61 35/13 43/13 34261 124446 مشگين شهر

 24/4 34/1 44/64 55/3 43/3 31644 2/52322 نمين 

 12/1 23/4 33/36 33/6 32/5 26514 43/34346 نير

 . اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل1ماخذ:

 مشاور  . برآورد2            
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 1334-35(: الگوي توزيع اراضي  باغات و ضرايب تمركز نسبي آن در شهرستانهاي استان اردبيل در سال زراعي 1-3جدول )

 شهرستان

سهم نسبي  سهم نسبي در استان) درصد( مساحت )هكتار(

اراضي باغي 

 )درصد(

 ضرايب تمركز

اراضي قابل 

 كشت
 اراضي باغي

اراضي قابل 

 كشت
 ضريب مكاني ضريب توزيع اراضي باغي

 1 1 42/4 144 144 31333 312234 استان

 33/4 46/4 63/1 46/6 14/13 2455 122235 اردبيل

 13/4 23/4 33/4 61/2 35/15 331 113342 بيله سوار

 23/1 21/1 42/5 34/2 62/3 2233 54344 پارس آباد

 21/3 12/1 24/14 53/13 32/5 5214 41564 خلخال

 33/1 43/1 45/6 35/3 34/5 2423 41233 كوثر

 33/4 32/4 46/1 43/4 53/13 1423 23521 گرمي

 21/2 45/2 35/2 34/43 32/12 13254 143432 مشگين شهر

 62/4 34/4 34/2 33/4 32/3 1554 56336 نمين 

 26/4 25/4 13/1 62/1 65/6 532 43345 نير

 زي استان اردبيل. اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاور1ماخذ:

 . برآورد مشاور 2            

 
 1334-35(: الگوي توزيع اراضي باغي آبي و ضرايب تمركز نسبي آن در شهرستانهاي استان اردبيل در سال زراعي 1-2جدول )

 شهرستان

سهم نسبي  سهم نسبي در استان) درصد( مساحت )هكتار(

اراضي باغي 

 آبي )درصد(

 ضرايب تمركز

ل اراضي قاب

 كشت

اراضي باغي 

 آبي

اراضي قابل 

 كشت

اراضي باغي 

 آبي
 ضريب مكاني ضريب توزيع

 1 1 42/22 144 144 31633 31336 استان

 41/1 46/4 144 42/6 46/6 2455 3/2454 اردبيل

 41/1 23/4 144 63/2 61/2 331 5/334 بيله سوار

 41/1 21/1 144 44/2 34/2 2233 2233 پارس آباد

 43/22 13/1 51/23 42/13 53/13 5326 5214 خلخال

 41/1 42/1 64/22 36/3 35/3 2433 2423 كوثر

 41/1 32/4 144 54/4 43/4 1423 3/1422 گرمي

 41/1 46/2 144 42/44 34/43 13254 13254 مشگين شهر

 41/1 35/4 144 21/4 33/4 1554 1554 نمين 

 41/1 25/4 144 34/1 62/1 532 532 نير

 اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ:

 . برآورد مشاور 2            
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 1334-35(: الگوي توزيع اراضي باغي ديم  و ضرايب تمركز نسبي آن در شهرستانهاي استان اردبيل در سال زراعي 1-14جدول )

 شهرستان

سهم نسبي  سهم نسبي در استان) درصد( مساحت )هكتار(

اغي اراضي ب

 ديم )درصد(

 ضرايب تمركز

اراضي قابل 

 كشت

اراضي باغي 

 ديم

اراضي قابل 

 كشت

اراضي باغي 

 ديم
 ضريب مكاني ضريب توزيع

 1 1 53/4 144 144 23 31336 استان

 4 4 4 4 46/6 4 3/2454 اردبيل

 4 4 4 4 61/2 4 5/334 بيله سوار

 4 4 4 4 34/2 4 2233 پارس آباد

 31/4 33/5 42/1 34/32 53/13 33 5214 خلخال

 22/1 41/1 44/4 24/14 35/3 14 2423 كوثر

 4 4 4 4 43/4 4 3/1422 گرمي

 4 4 4 4 34/43 4 13254 مشگين شهر

 4 4 4 4 33/4 4 1554 نمين 

 4 4 4 4 62/1 4 532 نير

 . اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل1ماخذ:

 ورد مشاور . برآ2            

 
 1334-35(: الگوي توزيع اراضي آيش و ضرايب تمركز نسبي آن در شهرستانهاي استان اردبيل در سال زراعي 1-11جدول )

 شهرستان

سهم نسبي  سهم نسبي در استان) درصد( مساحت )هكتار(

آيش اراضي 

 )درصد( ديم

 ضرايب تمركز

اراضي قابل 

 كشت

 آيشاراضي 

 آبي

اراضي قابل 

 كشت

آيش ي اراض

 ديم
 ضريب مكاني ضريب توزيع

 1 1 24/4 144 144 35523 312234 استان

 45/4 46/4 24/4 34/4 14/13 344 122235 اردبيل

 4 4 4 4 35/15 4 113342 بيله سوار

 4 4 4 4 62/3 4 54344 پارس آباد

 25/1 32/4 62/2 26/11 33/5 4444 41564 خلخال

 34/2 14/2 32/13 43/15 34/5 5544 41233 كوثر

 31/4 33/4 54/1 22/4 53/13 1544 23521 گرمي

 23/1 15/1 14/6 56/24 32/12 3323 143432 مشگين شهر

 43/1 41/1 11/5 16/3 32/3 2244 56336 نمين 

 33/5 22/5 34/26 43/35 65/6 12644 43345 نير

 . اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل1ماخذ:

 . برآورد مشاور 2            
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سهم نسبی زراعت و باغداري در شهرستانهاي استان اردبیل در سال زراعی 85 - 1384 نمودار شماره )  4 - 1 ( : 

زراعت
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سهم نسبی زراعت آبی و دیم در شهرستانهاي استان اردبیل در سال زراعی 85 - 1384 نمودار شماره )5- 1 ( : 

ی ت آب زراع

ت دیم زراع



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

 35 



 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

صد
در

کل استان
یل شهرستان اردب
شهرستان بیله سوار
س آباد

شهرستان پار
شهرستان خلخال
شهرستان کوثر
شهرستان گرمی
شهرستان مشگین شهر
شهرستان نمین
شهرستان نیر

سهم نسبی باغداري آبی و دیم در شهرستانهاي استان اردبیل در سال 1385 نمودار شماره )6- 1 ( :

ی باغداري آب

باغداري دیم
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 الگوي كشت اراضي زراعي در استان: 2-2-1
 

هريك از ايـن دو الگـوي با توجه به تفاوت الگوي كشت آبي و ديم اراضي زراعي اسـتان، 

 كشت و نيز الگوي كلي كشت محصوالت زراعي استان، به تفكيك در زير تحليل شده است.

 
 زراعت آبي الگوي كشت: 1-2-2-1

هـزار  9/231، از كـل مسـاحت 1383-84بر پايه آمارهاي در دسترس، درسال زراعـي  

 6/38درصـد( بـه كشـت غـالت،  43هزار هكتـار) 5/118هكتاري اراضي زراعي آبي استان حدود 

درصـد( بـه كشـت  8/11هزار هكتار ) 3/23درصد( به كشت نباتات علوفه اي،  3/16هزارهكتار )

هــزار هكتــار  5/3درصــد( بــه كشــت محصــوالت صــنعتي،  4/9زار هكتــار)هــ 6/21ســبزيجات، 

درصـد( بـه كشـت محصـوالت جـاليزي  4/1هـزار هكتـار) 9/1درصد( به كشت حبوبـات و 5/1)

درصد( از ايـن اراضـي نيـز تحـت  1/13هزارهكتار ) 3/31اختصاص داده شده است، ضمن آن كه 

تيب مالحره مي شود كه غالت، نباتـات كشت ساير محصوالت زراعي گزارش شده است. به اين تر

علوفه اي ، سبزيجات و محصوالت صنعتي مهمترين گروه محصوالت زراعي در الگوي كشت زراعت 

 آبي استان هستند.

هزارهكتـار  3/39همين آمارها نشان مي دهند كه از كل اراضي زراعت آبي استان حدود  

هـزار  2/25درصـد( بـه كشـت يونجـه،  2/13هزار هكتـار)  6/31درصد( به كشت گندم،  5/34)

 3/11درصد( به كشـت جـو و  6/11هزارهكتار) 4/24درصد( به كشت سيب زميني،  9/11هكتار)

درصد( به كشـت پنبـه اختصـاص داده شـده اسـت و ايـن محصـوالت مهمتـرين  5/4هزار هكتار)

توليـد آنهـا  محصوالت زراعي هستند كه به ترتيب بيشترين سطح از اراضي زراعي آبي استان براي

محصول ، بيشترين سهم نسبي اراضي زراعي آبي استان به ترتيب  5زيركشت رفته است. پس ازاين 

درصـد، ذرت  3/1درصـد ، كلـزا  4/1درصد، لوبيا  8/1درصد، ذرت بذري  5/3به كشت اسپرس 

  درصد و... اختصاص داده شده است. 1درصد، چغندرقند  3/1دانه اي 

هزار هكتار از اراضي زراعي آبي اسـتان تحـت كشـت  6/19لب بر عالوه بر كشت اول، با 

ــه ازآن  ــرد ك ــي گي ــرار م ــار ) 8/6دوم ق ــه اي،  6/34هزارهكت ــت ذرت علوف ــه كش ــد( ب درص

درصد( بـه كشـت سـويا،  3/31هزار هكتار) 9/5درصد( به كشت ذرت دانه اي، 8/31هزارهكتار)6

درصـد( بـه كشـت سـورگوم  5/1كتار)هزار ه 19/1درصد( به كشت كنجد،  8/3هزار هكتار) 3/1

درصد( به كشت سورگوم علوفه اي اختصاص داده شده اسـت و بـه  1/1هزار هكتار) 11/1بذري و 
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اين ترتيب ذرت ) علوفه اي و دانه اي( و سويا مهمترين محصوالت زراعي در الگوي كشت آبي دوم 

 استان مي باشند.

 
 الگوي كشت زراعت ديم  : 2-2-2-1

هزار هكتـار اراضـي  415، از كل  1383-84رهاي دردسترس، درسال زراعي بر پايه آما 

درصـد( بـه كشـت  1/36هـزار هكتـار ) 3/318زيركشت ديم محصوالت زراعي در استان حـدود 

درصـد( بـه كشـت  9/2هزار هكتار) 8/11درصد( به كشت حبوبات،  13هزار هكتار) 3/52غالت، 

د( بـه كشـت نباتـات صـنعتي اختصـاص داده شـده درصـ 2/1هزار هكتار) 8/1نباتات علوفه اي و

درصد( از آن نيز تحت كشت سـاير محصـوالت زراعـي  3/6هزار هكتار) 1/23ضمن آن كه است،

قرار دارد. اين ارقام نشان دهنده اهميت نسبي زياد غالت، حبوبات و علوفه در الگـوي كلـي كشـت 

 زراعت ديم استان است.

ي كشت مي توان نشان داد كـه از كـل اراضـي زراعـي بر پايه اطالعات تفصيلي اين الگو 

هـزار  1/55درصـد( بـه كشـت گنـدم،  5/62هزار هكتـار) 2/253تحت كشت  ديم استان حدود 

هـزار   8/11درصد ( به  كشت عدس ،  9/11هزار هكتار) 2/48درصد( به كشت جو،  6/13هكتار)

درصد( بـه كشـت سـياهدانه  8/1هزار هكتار ) 5/3درصد( به كشت يونجه و اسپرس و  9/2هكتار)

محصول مهمترين محصوالت زراعي در الگوي كشـت ديـم اسـتان  5اختصاص داده شده است واين 

 هستند.

 
 كشت زراعتكلي الگوي : 3-2-2-1

، كـل اراضـي زراعـي 1383-84برپايه آنچه در دو بند باال گفتـه شـد، در سـال زراعـي  

درصـد( بـه  5/69هزار هكتـار) 8/463كه از آن هزار هكتار است  3/633زيركشت استان بالب بر 

درصـد( بـه 3/3هزار هكتار) 5/22درصد( به كشت حبوبات،  4/11هزار هكتار) 8/36كشت غالت، 

 2/1هـزار هكتـار)  3/1درصد( به كشت سـبزيجات،  2/4هزار هكتار)  3/28كشت نباتات صنعتي ،

هـزار  4/8د( به كشت علوفـه و درص 1/11هزار هكتار ) 2/68به كشت محصوالت جاليزي، درصد(

درصد( به كشت سايرمحصوالت زراعي اختصاص داده شده است كه ضمن نشان دادن  3/1هكتار )

نقش مسلط و بالمنازع غالت درالگوي كشت استان، حاكي از اهميت نسبي حبوبات و علوفه درايـن 

 الگوي كشت نيز مي باشد.   
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برپايه اين الگوي كشت، در سال زراعي موردنرر، ازكل اراضـي زراعـي زيركشـت اسـتان  

درصد( بـه كشـت  2/14)هزار هكتار  3/95درصد( به كشت گندم،  1/54هزار هكتار ) 364حدود 

درصـد( بـه كشـت  4/3هـزار هكتـار)  5/49درصد( به كشت عدس،  3/9هزار هكتار ) 5/65جو، 

درصد( به كشت سيب زميني اختصـاص داده شـده اسـت كـه بـه  8/3هزار هكتار ) 5/25يونجه و 

 ترتيب مهمترين محصوالت زراعي در الگوي كشت زراعت در اين استان هستند و مجموعا، بـيش از

 درصد از اراضي زراعي استان به زيركشت اين محصوالت رفته است. 89

گرايش به كشت گياهان دارويي و نيـز كشـت يكي از ويژگيهاي مهم الگوي كشت استان، 

گلخانه اي قارچ و صيفي جات است. بر پايه اطالعات در دسترس، سطح زيركشت گياهـان دارويـي 

هكتــار  4هكتــار بومــادران،  4هكتــار نعنــا،  5شــن ، هكتــار آوي  11هكتــار )شــامل  25در اســتان 

هكتار سير خارگل است كه همه آن در محدوده شهرسـتان اردبيـل اسـت. ميـزان  2الطيب و سنبل

تـن  4تـن بومـادران،  8تـن نعنـا،  15تن آويشـن،  25تن )شامل  55توليد اين گياهان دارويي نيز 

 است.تن سيرخارگل ( 3الطيب و سنبل

 4/1هكتـار) شـامل  9/3طح زيركشت گياهان گلخانـه اي در اسـتان حـدود همچنين ، س 

تن قارچ و  1398تن ) شامل  4123است كه توليد ساالنه آن هكتار صيفي جات(  5/3هكتار قارچ و 

 تن صيفي جات ( مي باشد. 2326

درصد سطح زيركشت قارچ گلخانـه اي و حـدود نيمـي از سـطح زيركشـت  91بيش از  

هكتـار(.  65/3هكتـار و  36/1به ترتيب انه اي استان در شهرستان اردبيل مي باشد)جات گلخصيفي

ضمنا، ، گذشته، از شهرستان اردبيل، قارچ گلخانه اي به ميزاني محدود تنها در شهرستان نمين كشت 

هكتار(، در حالي كه صيفي جات گلخانـه اي در سـاير شهرسـتانهاي اسـتان كشـت  14/1مي شود )

 3/1هكتار، پارس آباد و نمـين  55/1هكتار، گرمي  96/1هكتار، بيله سوار ) 3/1شهر شود)مشگنمي

 هكتار(. 5/1هكتار و خلخال 

درصـد و از كـل توليـد  3/89از كل توليد قارچ گلخانـه اي با توجه به اين الگوي توزيع،  

ترتيـب  درصد در شهرستان اردبيل توليـد مـي شـود ) بـه 51صيفي جات گلخانه اي استان حدود 

 تن ( كه مهمترين مركز كشت گياهان گلخانه اي استان است 1363تن و  1248

 
 اهميت نسبي كشت آبي و ديم : 4-2-2-1

هـزار  3/219، از كل اراضي زراعي زيركشـت اسـتان حـدود  1383-84در سال زراعي  

 درصد( تحت كشـت ديـم مـورد 4/63هزار هكتار ) 454درصد( تحت كشت آبي و  6/32هكتار )
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بهره برداري  قرار داشته است ، به بيان ديگر، اهميت نسبي كشت ديم از منرر اشغال اراضي زراعي 

 دو برابر اهميت نسبي متناظر آن براي كشت آبي در استان است.

اهميت نسبي كشت آبي و كشت ديم درالگوي زراعـي اسـتان بـراي )گـروه( محصـوالت  

بسيار زياد است. در اين سال زراعي، در حـالي كـه همـه زراعي متفاوت بوده ودامنه اين تفاوت نيز 

اراضي زيركشت محصوالت جاليزي و سبزيجات در استان به صورت آبي تحت كشت بوده اسـت و 

درصد آن بـه  6/1درصد اراضي زراعي زيركشت نباتات صنعتي به صورت آبي و تنها  4/98حدود 

بوبات برعكس بوده وانـدازه سـهم نسـبي صورت ديم به زيركشت رفته است، اين رابطه در مورد ح

 96درصد و  4اراضي آبي و اراضي ديم زيركشت اين گروه ازمحصوالت زراعي در استان به ترتيب 

درصـد و بـراي علوفـه  6/35درصد و  4/24درصد است ، اندازه متناظر اين دو نسبت براي غالت 

 درصد است. 6/32درصد و 4/63

د، در حالي كه تمام اراضي زيركشت  پنبـه، چغندرقنـد، به همين ترتيب مي توان نشان دا 

سويا، شلتوك، ذرت دانه اي ، سيب زميني، پياز، گوجه فرنگي، هندوانه و خيار در استان بـه صـورت 

درصد و براي زراعـت نخـود  3/1آبي كشت شده اند، سهم نسبي كشت آبي در زراعت عدس تنها 

 درصد و... است. 9/23درصد، جو  8/22گندم درصد است واندازه متناظر آن براي  4/1فقط 

 
 موقعيت ، ويژگيها و جايگاه نسبي زراعت استان در كشور : 5-2-2-1

با مقايسه الگوي كشت محصوالت زراعي در استان و كشـور در سـال زراعـي مـوردنرر،  

 موقعيت وجايگاه نسبي استان در كشور را به ترتيب زير مي توان فهرست كرد:

درصد از اراضي زراعي زيركشت كشور درمحدوده اين استان قرار  2/5د درحالي كه حدو -

 2/3درصد، نباتات صـنعتي  5/8درصد، حبوبات  9/4دارد، اندازه متناظر آن براي غالت 

درصد است.  1/3درصد و علوفه  4/1درصد، محصوالت جاليزي  6/5درصد ، سبزيجات 

و سبزيجات در الگوي كشت استان در اين ارقام مبين اهميت نسبي بيشتر حبوبات، علوفه 

قياس با آن در كشور مي باشد. به همين ترتيب مي توان نشان داد كه سهم نسبي اسـتان 

 8درصـد، يونجـه  5/13درصد، سيب زميني  1/29در كشور در اراضي زيركشت عدس 

درصد بوده و تمركز نسـبي كشـت ايـن محصـوالت  1/6درصد و پنبه  4/3درصد، سويا 

 يشتر از آن در كشور است.دراستان ب

درصـد( ، سـهم 2/5درمقايسه با سهم نسبي كل اراضي زراعي زيركشت استان در كشور ) -

درصدي اراضي زراعي آبي اسـتان  3/3درصدي اراضي زراعي ديم و سهم نسبي  3نسبي 
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حاكي از تمركز نسبي بيشتر ديمكاري درالگوي كشت زراعي استان است. مي توان نشـان 

ي ديمكاري دركشت غالت، حبوبات و علوفـه در اسـتان بيشـتر از آن در داد، شدت نسب

اهميت نسبي زراعت آبي در كشت نباتـات صـنعتي، محصـوالت كشور بوده و در مقابل ،

 جاليزي و سبزيجات در استان بيشتر از آن در كشور است.

 
 الگوي كشت باغات در استان: 6-2-2-1

تمامي اراضي باغي استان به صورت آبـي كشـت همانطور كه پيشتر گفته شد، نزديك به  

مي شود و تنها مقدار اندكي از اراضي باغي در شهرستانهاي خلخال و كوثر  به صـورت ديـم كشـت 

مي شود. اين باغات در شهرستان خلخال زيركشت انگور و بـادام و در شهرسـتان كـوثر زيركشـت 

ريبا، همانند الگـوي كشـت باغـات آبـي انگور است. به اين ترتيب، الگوي كشت كل باغات استان تق

است. لذا دراين بند تنها به تحليل الگوي كشت كل باغات استان اكتفا شده و بررسي تفصيلي الگوي 

 كشت آبي و ديم باغات در دو شهرستان مورد اشاره در بندهاي ديگر گزارش انجام شده است.

هـزار هكتـار  1/29لب بر ، كل اراضي زيركشت باغات استان با1383-84در سال زراعي  

درصد( زيركشت درختان ميـوه هـاي  3/38هزار هكتار) 2/11مساحت داشته است كه ازآن حدود 

 3/3هزارهكتـار) 3/2درصد( زيركشت درختان ميـوه هـاي هسـته دار،  31هزار هكتار ) 9دانه دار، 

ختان ميوه هاي درصد( زيركشت در 9هزار هكتار) 6/2زيركشت درختان ميوه هاي دانه ريز، درصد(

هـزار  4/3درصد( زيركشت  درختان ميـوه هـاي نيمـه گرمسـيري و  3/2هزار هكتار) 3/1خشك، 

زيركشت درختان ساير ميوه ها و درختان غيرمثمر قـرار  دارد. بـراين اسـاس درصد( 3/11هكتار )

غي در مالحره مي شود كه ميوه هاي دانه ريز و ميوه هاي دانه دار  مهمترين گـروه محصـوالت بـا

الگوي كشت باغات استان بوده و هريك از آنها حدود يك سوم از كل اراضي باغـات اسـتان را بـه 

 خود اختصاص داده اند.

الگوي تفصيلي كشت محصوالت باغي استان نشان دهنده نقش مسلط و بي بديل سيب در  

ب بـيش ميان محصوالت باغي كشت شده در استان است، به طوري كه سطح زيركشت درختان سي

درصد كل اراضي باغات استان است. اين نقش هنگامي آشكارتر مي شود كه به سهم نسبي  4/34از 

درصدي اراضـي زيركشـت گـردو بـه مثابـه دومـين و  5/8درصدي اراضي زيركشت هلو و  5/11

 سومين محصول باغي مهم  استان توجه شود.
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 شورموقعيت و جايگاه نسبي باغداري استان در  ك: 1-6-2-2-1

 مي توان نشان داد: اين مبحثبرپايه اطالعات مندرج درجداول  

درصد مساحت باغات كشور اسـت. انـدازه متنـاظر ايـن  1/1مساحت باغات استان تنها  -

 4/4درصـد، ميـوه هـاي هسـته دار  9/4نسبت در استان براي باغات ميوه هاي دانه دار 

درصـد، ميـوه هـاي نيمـه  3/1درصد، ميوه هاي خشـك  3/1درصد، ميوه هاي دانه ريز 

درصد است، بنابر اين مـي تـوان گفـت  1/1درصدو ساير باغات  1/1گرمسيري كمتر از 

كه اهميت نسبي باغات ميوه هاي دانه دار و ميوه هاي هسته دار در الگوي كشت باغـات 

استان به مراتب بيشتر از آن در الگوي باغداري كشور است و شدت نسـبي تمركـز ايـن 

اهميـت برابر متوسط آن در كشور مي باشد. در مقابل، 5/4تا  4استان درحدود باغات در 

 نسبي باغات ساير ميوه ها در الگوي باغداري استان بسيار كمتر از آن در كشور است.

درصد، شليل  8/6هلو درصد، 2/9با توجه به اين كه از كل اراضي باغي كشور براي آلبالو  -

درصد و ... دراين استان قرار دارد، لذا شدت  1/4س درصد، گيال 1/5درصد، سيب  6/6

نسبي اهميت اين محصوالت در الگوي باغداري استان به مراتـب بيشـتراز آن در كشـور 

 باشد.مي

(، مجموعـا، نشـان دهنـده ، 1-9( الي )1-3( و نمودارهاي شماره )1-13( الي )1-12جداول شماره )

ردبيل و الگوي كشت اراضي باغي در كشور و اسـتان الگوي كشت اراضي زراعي كل كشور و استان ا

 مي باشند. 1383-84اردبيل در سال زراعي 
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 )هكتار(    1333-34الگوي كشت اراضي زراعي كل كشور و استان اردبيل در سال زراعي (:   1-12جدول )  

 محصول زراعي
 استان اردبيل كل كشور

 كل ديم آبي كل ديم آبي

 كل
6533463 6466333  13442244 212223 454432 633333 

 463354 353566 114233 2514232 5363636 4145633 غالت

 363221 231416 32235 6254324 4316614 2634146 گندم

 25316 32554 22366 1652134 1451635 643435 جو

 2463 4 2463 623145 4 623145 شلتوك

 6434 4 6434 236233 336 235241 ذرت دانه اي

 36343 33364 3433 243213 343235 152233 حبوبات

 3342 3233 36 533523 522464 15464 نخود

 2225 114 2335 111314 5251 146452 لوبيا

 65532 65333 162 225532 213426 12443 عدس

 - - - 33541 3125 26413 سايرحبوبات

 22431 332 22142 345331 155514 542313 نباتات صنعتي

 2632 4 2632 152524 16221 143233 پنبه

 2365 4 2365 152335 4 152335 چغندرقند

 6113 4 6113 32213 25623 56536 سويا

 3121 43 3143 112321 33545 45316 كلزا

 1113 322 332 121323 44424 151343 ساير نباتات صنعتي

 23265 4 23265 541543 22341 433363 سبزيجات

 25543 4 25543 132645 2334 136331 سيب زميني

 35 4 35 42254 1121 43353 پياز

 2323 4 2323 133321 324 133231 گوجه فرنگي

 - - - 123123 13256 145163 ساير سبزيجات

 1233 4 1233 341453 21136 312332 محصوالت جاليزي

 1432 4 1432 131455 15113 116333 هندوانه

 242 4 242 35433 335 34343 خيار

 - - - 134165 5334 123331 سايرمحصوالت جاليزي

 63121 22254 45233 256525 111464 345462 نباتات علوفه اي

 42542 14232 34534 616146 56254 552353 يونجه

 13632 3232 11443 344412 55214 235245 ساير نباتات علوفه اي

 3415 4433 4323 123333 32442 33235  ساير محصوالت زراعي

 وزارت جهاد كشاورزي.، 1333-34سال زراعي ماخذ: آمار نامه كشاورزي، جلد اول، محصوالت زراعي و باغي،
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 )درصد(       1333-34الگوي كشت اراضي زراعي كل كشور و استان اردبيل در سال زراعي (:1-13جدول )

 محصول زراعي
 استان اردبيل كل كشور

 لك ديم آبي كل ديم آبي

 44/144 44/144 44/144 44/144 44/144 44/144 كل

 43/62 33/33 11/52 21/32 42/33 23/62 غالت

 46/54 32/61 34/33 26/53 35/66 41/44 گندم

 15/14 23/15 33/14 31/12 26/16 23/2 جو

 31/4 4 24/4 31/4 4 54/2 شلتوك

 26/4 4 25/2 12/2 41/4 12/4 ذرت دانه اي

 41/11 25/16 41/1 26/6 53/11 43/2 حبوبات

 23/1 32/1 42/4 12/4 43/3 24/4 نخود

 45/4 43/4 32/1 35/4 43/4 61/1 لوبيا

 33/2 44/14 43/4 33/1 34/3 13/4 عدس

 - - - 26/4 11/4 44/4 سايرحبوبات

 34/3 43/4 43/14 44/5 44/2 35/4 نباتات صنعتي

 44/1 - 42/4 22/1 25/4 13/2 پنبه

 35/4 - 43/1 13/1 4 32/2 چغندرقند

 21/4 - 32/2 63/4 44/4 35/4 سويا

 43/4 41/4 43/1 21/4 14/1 34/4 كلزا

 13/4 43/4 36/4 43/1 62/4 34/2 ساير نباتات صنعتي

 24/4 4 32/12 34/3 35/4 23/3 سبزيجات

 32/3 4 63/11 45/1 44/4 34/2 سيب زميني

 41/4 4 42/4 33/4 42/4 34/4 پياز

 44/4 4 24/1 46/1 41/4 42/2 ه فرنگيگوج

 - 4 - 24/4 23/4 64/1 ساير سبزيجات

 12/4 4 52/4 61/2 33/4 36/4 محصوالت جاليزي

 16/4 4 42/4 41/1 23/4 33/1 هندوانه

 43/4 4 14/4 53/4 41/4 13/1 خيار

 - 4 - 43/1 43/4 26/1 سايرمحصوالت جاليزي

 13/14 24/4 25/24 33/3 32/1 34/12 نباتات علوفه اي

 35/3 34/3 35/15 32/4 33/4 51/3 يونجه

 33/2 64/1 24/5 61/2 35/4 33/4 ساير نباتات علوفه اي

 25/1 24/4 23/1 25/4 61/4 23/1  ساير محصوالت زراعي

 وزارت جهاد كشاورزي.، 1333-34سال زراعي آمار نامه كشاورزي، جلد اول، محصوالت زراعي و باغي، .1ماخذ:

 برآورد مشاور . 2           
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  1333-34(:سهم نسبي اراضي آبي و ديم دركل اراضي زراعي كشور و استان اردبيل در سال زراعي    1-14جدول )  

 )درصد(                                                                                                                                                                                                                                 

 محصول زراعي
 استان اردبيل كل كشور

 ديم آبي ديم آبي

 كل
45/54 55/42 53/32 43/63 

 53/35 43/24 43/56 53/43 غالت

 24/33 34/22 14/62 24/33 گندم

 12/36 33/23 32/63 61/36 جو

 4 44/144 4 44/144 شلتوك

 4 44/144 12/4 33/22 ذرت دانه اي

 22/25 41/4 33/32 62/13 حبوبات

 53/22 43/4 12/23 33/2 نخود

 63/3 33/26 32/4 23/25 لوبيا

 35/22 25/4 66/24 34/5 عدس

 - - 24/21 36/33 سايرحبوبات

 65/1 35/23 45/22 25/33 نباتات صنعتي

 4 44/144 21/14 32/32 پنبه

 4 44/144 4 44/144 چغندرقند

 4 44/144 13/31 33/63 سويا

 35/1 65/23 64/61 44/33 كلزا

 43/22 53/34 25/24 45/32 ساير نباتات صنعتي

 4 44/144 53/4 43/25 سبزيجات

 4 44/144 46/1 54/23 سيب زميني

 4 44/144 32/2 61/23 پياز

 4 44/144 52/4 41/22 گوجه فرنگي

 - - 53/14 42/35 ساير سبزيجات

 4 44/144 21/6 32/23 محصوالت جاليزي

 4 44/144 54/11 54/33 هندوانه

 4 44/144 23/4 43/22 خيار

 - - 23/3 42/26 سايرمحصوالت جاليزي

 63/32 33/63 65/11 35/33 نباتات علوفه اي

 25/34 35/62 13/2 33/24 يونجه

 26/33 44/61 22/16 33/33 علوفه اي ساير نباتات

 53/43 43/51 25/31 45/63  ساير محصوالت زراعي

 وزارت جهاد كشاورزي.، 1333-34سال زراعي آمار نامه كشاورزي، جلد اول، محصوالت زراعي و باغي،. 1ماخذ:                                  

 رآورد مشاورب .2                                        
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 )درصد(  1333-34(:سهم نسبي مساحت اراضي زراعي استان اردبيل دركشور درسال   1-15جدول )

 محصول زراعي
 اراضي زراعي

 كل ديم آبي

 16/5 42/3 33/3 كل

 22/4 52/6 36/2 غالت

 24/5 51/6 15/3 گندم

 34/5 24/6 35/3 جو

 32/4 - 32/4 شلتوك

 34/2 4 35/2 ذرت دانه اي

 46/3 36/2 23/1 حبوبات

 55/1 53/1 23/4 نخود

 62/2 42/2 32/2 لوبيا

 46/22 62/34 35/1 عدس

 4 4 4 سايرحبوبات

 12/3 24/4 42/4 نباتات صنعتي

 43/6 4 36/6 پنبه

 55/1 - 55/1 چغندرقند

 44/3 4 31/14 سويا

 63/2 46/4 33/6 كلزا

 53/4 32/4 52/4 ساير نباتات صنعتي

 64/5 4 24/5 اتسبزيج

 45/13 4 65/13 سيب زميني

 43/4 4 43/4 پياز

 26/1 4 23/1 گوجه فرنگي

 4 4 4 ساير سبزيجات

 33/4 4 44/4 محصوالت جاليزي

 32/4 4 23/4 هندوانه

 23/4 4 23/4 خيار

 4 4 4 سايرمحصوالت جاليزي

 13/3 23/12 44/5 نباتات علوفه اي

 43/3 62/26 13/6 يونجه

 42/5 12/13 44/4 نباتات علوفه اي ساير

 32/6 33/14 16/5  ساير محصوالت زراعي

 وزارت جهاد كشاورزي.، 1333-34سال زراعي آمار نامه كشاورزي، جلد اول، محصوالت زراعي و باغي،. 1ماخذ:                                

 شاوربرآورد م . 2                                           
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 )هكتار(     1333-34(:الگوي كشت اراضي باغي در كشورو استان ار دبيل در سال زر اعي 1-16جدول ) 

 محصول زراعي
 استان اردبيل كل كشور

 كل غيربارور بارور كل غيرباور بارور

 22122 5424 23635 2526413 532363 2456654 كل

 11162 236 14226 226323 41323 135444 ميوه هاي دانه دار

 14422 365 2164 241354 33433 162362 سيب

 1133 31 1462 25543 3445 22133 ساير

 2432 1623 3341 243652 41544 162143 ميوه هاي هسته دار

 1465 123 233 11553 2221 2266 آلبالو

 1344 32 1265 33322 5514 23315 گيالس

 3353 451 2243 42443 12511 36236 هلو

 1533 162 1425 42333 3624 44624 آلو وقيسيزرد

 1133 651 433 13315 5343 11263 شليل

 543 223 324 42616 3143 35462 ساير

 2256 51 2245 325452 22321 343133 ميوه هاي دانه ريز

 2161 44 2113 314543 21413 223134 انگور

 25 3 33 14212 243 14444 ساير

 2616 1134 1433 311231 223342 533522 ميوه هاي خشك

 2431 1453 1413 162643 32211 26626 گردو

 145 36 34 641664 154333 424326 ساير

 653 432 213 356332 163333 523424 ميوه هاي نيمه گرمسيري

 545 413 123 25445 31265 23334 زيتون 

 112 21 21 661333 22433 562314 ساير

 3322 1233 2162 231214 46553 225352 ساير

 3323 1233 2164 114324 33325 32662 درختان غيرمثمر

ساااايرميوه ها)سردسااايري، 

 گرمسيري، دارويي(

152633 3333 161516 2 4 2 

 ، وزارت جهاد كشاورزي1333-34جلد اول: محصوالت زراعي و باغي ، سال زراعي ماخذ: آمار نامه كشاورزي،
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 )درصد(     1333-34وي كشت اراضي باغي در كشورو استان ار دبيل در سال زر اعي (: مقايسه الگ1-13جدول ) 

 محصول زراعي
 استان اردبيل كل كشور

 كل غيربارور بارور كل غيرباور بارور

 كل
44/144 44/144 44/144 44/144 44/144 44/144 

 32/33 44/13 23/43 34/3 33/3 44/2 ميوه هاي دانه دار

 43/34 34/15  33/33 36/3 14/3 22/3 سيب

 32/3 34/1 54/4 23/4 63/4 43/1 ساير

 43/31 21/34 46/31 34/3 34/3 33/3 ميوه هاي هسته دار

 66/3 33/2 26/3 45/4 42/4 45/4 آلبالو

 61/4 44/1 35/5 23/1 42/1 35/1 گيالس

 53/11 21/3 34/12 21/1 32/2 34/1 هلو

 45/5 25/2 43/6 24/1 61/1 23/1 زردآلو وقيسي

 21/3 35/11 46/2 63/4 22/4 53/4 شليل

 33/1 13/4 36/1 64/1 33/1 32/1 ساير

 34/3 23/4 33/2 54/12 14/4 34/14 ميوه هاي دانه ريز

 42/3 34/4 26/3 12/12 23/3 25/14 انگور

 32/4 13/4 33/4 42/4 13/4 42/4 ساير

 23/3 64/24 23/6 25/31 43/41 53/23 ميوه هاي خشك

 43/3 26/12 23/5 53/6 52/13 34/4 گردو

 54/4 33/1 22/4 32/24 26/23 33/23 ساير

 26/2 22/3 22/4 15/22 23/34 36/23 ميوه هاي نيمه گرمسيري

 33/1 61/3 54/4 66/3 21/13 16/1 زيتون 

 32/4 33/4 33/4 42/25 43/13 34/23 ساير

 63/11 52/22 15/2 43/14 63/3 26/14 ساير

 66/11 52/22 14/2 25/4 22/6 53/3 درختان غيرمثمر

ساااايرميوه ها)سردسااايري، 

 گرمسيري، دارويي(

43/3 64/1 22/6 41/4 4 42/4 

 ، وزارت جهاد كشاورزي1333-34جلد اول: محصوالت زراعي و باغي ، سال زراعي آمار نامه كشاورزي،. 1ماخذ: 

 رآورد مشاور . ب2             
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 الگوي كشت اراضي زراعي و باغات در شهرستانهاي استان:3-1

 

 شهرستان اردبيل: 1-3-1

 

مــهمترين ويژگي هاي توزيع اراضي كشاورزي و الگـوي كشـت زراعـت و باغـداري در  

در قياس با موارد متناظرشان دراسـتان بـه شـرح زيـر  1384-85شهرستان اردبيل در سال زراعي 

 است:

درصد 1/13هزار هكتار بوده و 123)قابل كشت( شهرستان  مساحت كل اراضي كشاورزي -

 مساحت اين اراضي در استان است.

درصـد( بـه كشـت 1/98هزارهكتـار)6/121ازكل مساحت اراضي كشاورزي شهرسـتان  -

درصد( به باغات اختصاص داده شده است كه  3/1هزار هكتار ) 1/2محصوالت زراعي و 

اراضي زراعي و باغي استان است.مي توان درصد مساحت  5/6درصد و   5/18به ترتيب 

نشان داد كه سهم نسبي اراضي زراعي و بـاغي از اراضـي كشـاورزي ايـن شهرسـتان بـه 

 است.درصد( 4/4درصد و  6/91ترتيب بيشتر و كمتر از آن در استان )به ترتيب 

درصد( تحت كشت آبي  6/53هزار هكتار ) 5/69از كل مساحت اراضي زراعي شهرستان  -

درصـد 8/29درصد( تحت كشت ديم قرار دارد كه به ترتيب  4/42هزار هكتار) 1/51و 

درصد اراضي زراعي ديم استان است.مي تـوان نشـان داد كـه  2/12اراضي زراعي آبي و

درصـد( و سـهم 8/35سهم نسبي زراعت آبي در اين شهرستان بيشتر از آن در اسـتان )

 درصد( است. 2/64در استان ) نسبي ديمكاري در زراعت اين شهرستان كمتر ازآن

ــاني اراضــي كشــاورزي  - ــدازه ضــريب مك ــن شهرســتان، ان ــي 22/1در اي ، اراضــي زراع

اسـت كـه  38/1و اراضي باغي  66/1، اراضي زراعي ديم 61/1اراضي زراعي آبي ،18/1

نشان دهنده تمركز نسبي بيشتر كل اراضي كشاورزي، اراضي زراعـي آبـي و كـل اراضـي 

ن تمركز نسبي اراضي زراعي ديم و اراضي بـاغي درايـن شهرسـتان در زراعي و كمتر بود

 قياس با متوسط آن دراستان است.

، اراضي 32/1، اراضي زراعي 22/1دراين شهرستان، اندازه ضريب توزيع اراضي كشاورزي  -

اسـت كـه درقيـاس بـا  46/1و اراضي باغي  83/1، اراضي زراعي ديم  13/2زراعي آبي 

ر استان نشان دهنده تمركز نسبي بيشتر اراضي كشـاورزي ، اراضـي متوسط متناظر آن د
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زراعي و اراضي زراعي آبي و  كمتر بودن تمركز نسبي اراضي زراعي ديم و اراضـي بـاغي 

 در اين شهرستان است.

مهمترين ويژگيهاي الگوي كشت زراعي )آبي و ديم( شهرستان اردبيل درسـال زراعـــي  

 اننديهاي آن با همين الگوي كشت در استان عبارت است از:و  هماننديها و ناهم85-1384

 

  شبي زراعتالاوي كشت 

هكتاري اراضي زراعـي آبـي درايـن   69542از كل مساحت درسال زراعي مورد بررسي ، 

درصـد( بـه كشـت  1/1هكتـار) 334درصد( به كشـت غـالت ،  9/53هكتار)  33482شهرستان، 

درصد( به كشت  1/23هكتار)  18831ت نباتات صنعتي، درصد( به كش 6/1هكتار) 443حبوبات ، 

درصـد( بـه 4/1هكتـار) 964درصد( به كشت نباتات علوفه اي و  8/15هكتار) 11963سبزيجات، 

 كشت ساير محصوالت اختصاص داده شده است. به اين ترتيب مي توان نشان داد:

ي اين شهرستان غالت، سبزيجات و نباتات علوفه اي مهمترين گروه محصوالت زراعت آب -

 هستند .

اهميت نسبي غالت، و سبزيجات  درالگوي كشت زراعت آبي اين شهرستان بيشتر از آن  -

محصوالت جاليزي و درالگوي كشت زراعت آبي استان بوده و براي علوفه، نباتات صنعتي،

 علوفه كمتر از آن دراستان است.

ــ  ــي اي ــت آب ــي زراع ــل اراض ــه از ك ــي دهندك ــان م ــا نش ــين آماره ــتان  هم ن  شهرس

درصد( به كشت سـيب زمينـي، 1/23هكتار ) 18831درصد( به كشت گندم،  3/36هكتار)25511

 5611درصـد( بـه كشـت اسـپرس و 3/3هكتار) 5351درصد( به كشت جو،  2/13هكتار) 11982

درصد( به كشت يونجه اختصاص داده شده است و اين محصوالت مهمتـرين محصـوالت 1/8هكتار)

يشترين سطح از اراضي زراعت آبي شهرستان براي توليـد آنهـا زيركشـت رفتـه زراعي هستند كه ب

است. پس ازاين محصوالت بيشترين سهم نسبي اراضي زراعي آبي شهرستان به ترتيـب بـه كشـت 

درصـد و سـاير محصـوالت  2/1نخوددرصد، 6/1درصد، كلزا  9/1درصد، لوبيا 14/1چغندر بذري 

 درصد اختصاص داده شده است. 1/1

آبي اين شهرستان به مي توان نشان داد، سهم نسبي اراضي اختصاص داده شده در زراعت 

جو، نخود، چغندربذري، سيب زميني و اسـپرس بيشـتر ازسـهم نسـبي متناظرشـان در كشت گندم ،
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الگوي كشت آبي استان بوده و براي ساير محصوالت زراعت آبـي ايـن شهرسـتان كمتـر از آن در 

 استان است.

 

  كشت زراعت ديمالاوي 

هكتـار اراضـي  51188بر پايه آمارهاي در دسترس، در سال زراعي مورد بررسي، از كل  

درصـد( بـه كشـت غـالت،  4/68هكتـار)34928زيركشت ديم محصوالت زراعي دراين شهرستان 

درصـد( بـه كشـت علوفـه و  3/4هكتـار) 2211به كشـت حبوبـات، درصـد(8/22هكتار) 11661

 به كشت ساير محصوالت اختصاص داده شده است. درصد( 5/4هكتار)2311

اهميت نسبي گروه محصوالت زراعي حبوبات، علوفه وساير محصوالت درالگوي بنابر اين ، 

كشت زراعت ديم اين شهرستان بيشتر از آن درايـن الگـوي كشـت دراسـتان و بـراي بقيـه گـروه 

 است.محصوالت زراعي كشت شده دراين شهرستان كمتر از آن در استان 

بر پايه اطالعات تفصيلي اين الگوي كشت مي توان نشان داد كـه از كـل اراضـي زراعـي  

 6/23هكتـار) 12158به كشت گنـدم ،درصد( 8/44هكتار) 22831تحت كشت ديم اين شهرستان 

درصـد( بـه  3/4هكتار ) 2211درصد( به كشت عدس،  3/21هكتار) 11551درصد( به كشت جو، 

درصد( به كشت گاودانه اختصاص داده شده است واين  9/2هكتار ) 1511كشت يونجه و اسپرس و

 محصوالت مهمترين محصوالت زراعي درالگوي كشت ديم شهرستان هستند.

درالگـوي كشـت زراعـت ديـم ايـن شهرسـتان دريك مقايسه تطبيقي مي توان نشان داد، 

و سايرمحصـوالت )كشـت اهميت نسبي كشت جو، نخود، عدس، يونجه ، سياهدانه و گاودانه بيشـتر 

 كمتر از آن در استان است.شده دراين شهرستان(

 

 الاوي كشت باغات 

در  1384-85مهمترين ويژگيهاي الگوي كشت باغات شهرستان اردبيل در سـال زراعـي  

قياس با ويژگيهاي متناظر هريك در استان اردبيل به شـرح زيـر اسـت. لـيكن قبـل از آن متـذكر 

اين شهرستان به صورت آبي است و اراضي باغي ديم دراين شهرستان وجود شود كه كليه باغات مي

 ندارد.

هكتاري اراضي باغات اين شهرسـتان،  2155از كل مساحت در سال زراعي مورد بررسي، 

درصد( زيركشت  9/59هكتار) 1231درصد( زيركشت ميوه هاي دانه دار،  5/26هكتار) 545حدود 
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درصـد(  4/6هكتار) 131درصد( زيركشت ميوه هاي دانه ريز،  12/1هكتار) 1ميوه هاي هسته دار، 

ــاي خشــك و  ــوه ه ــار ) 143زيركشــت مي ــان و  درصد( 2/3هكت زيركشــت ســاير باغــات )درخت

 هاي غيرمثمر( است.درختچه

ميوه هاي دانه دار و ميوه هاي خشك مهمترين گروه ميوه هاي كشت ميوه هاي هسته دار ، 

 هستند. شده در باغات اين شهرستان

اهميت نسبي ميوه هاي هسته دار در الگوي كشت باغات اين شهرستان بيشتر از متوسـط  

متناظر آن در الگوي كشت باغات استان است. اهميت نسبي ساير ميوه ها در الگوي كشـت باغـات 

 شهرستان كمتر از آن در استان است.

ــدو  ــتان ح ــات شهرس ــي باغ ــل اراض ــد ، از ك ــي ده ــان م ــا نش ــين آماره      313دهم

 13هكتـار) 351به كشـت سـيب،درصـد( 2/19هكتـار) 394درصد( به كشت گيالس،3/34هكتار)

هـا به كشت گالبي اختصاص يافته است. ايـن ميوهدرصد( 4/3هكتار)151درصد( به كشت آلبالو و 

مهمترين محصوالت باغي هستند كه بيشترين سطح باغات شهرستان براي توليد آنها زيركشت رفته 

توت اهميت نسبي كشت گالبـي، آلبـالو، گـيالس، شـفتالو، قيسـي،همچنين مي توان نشان داد،است. 

فرنگي و پسته در الگوي كشت باغات اين شهرستان بيشتر از متوسط متنـاظر آن در اسـتان بـوده و 

 براي ساير محصوالت باغي كمتر از آن است.

و نمودارهـاي (  1-21 تا )( 1-18اطالعات تفصيلي مربوط به موارد باال درجداول شماره ) 

 (، آورده شده است.1-12( تا )1-11شماره)
 1334-35(: مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستان اردبيل با استان اردبيل در سال زراعي 1-13جدول  )

 شرح

سهم نسبي  سهم نسبي )درصد( مساحت )هكتار(

شهرستان در 

 استان

 ضرايب تمركز

شهرستان  لاستان اردبي

 اردبيل

استان 

 اردبيل

شهرستان 

 اردبيل

 ضريب مكاني ضريب توزيع

 22/1 22/1 14/13 144 144 2/122235 2/312232 اراضي كشاورزي

 53/1 23/1 23 22/53 36/33 2/31523 2265123 آبي -

 66/4 31/4 32/11 33/41 14/63 51333 454144 ديم -

 43/1 32/1 54/13 42/23 65/24 4/124634 2/651234 اراضي زراعي -

 61/1 13/2 33/22 55/56 46/32 62542 2/233421 آبي -

 66/4 33/4 21/12 54/41 13/53 51433 413433 ديم -

 33/4 46/4 43/6 63/1 41/4 3/2454 31335 اراضي باغي -

 41/4 46/4 42/6 63/1 44/4 3/2454 31633 آبي -

 4 4 4 4 41/4 4 23 ديم -

 33/5 22/5 34/4 24/4 24/4 344 35523 اراضي آيش)ديم(

 اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ: 

 برآورد مشاور  . 2            
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 1334-35(: مقايسه الگوي كشت زراعت آبي در شهرستان اردبيل و استان اردبيل در سال زراعي 1-12جدول  )

 نام محصول
سهم نسبي شهرستان در  الگوي كشت ) درصد( مساحت )هكتار(

 شهرستان اردبيل استان اردبيل شهرستان اردبيل استان اردبيل استان

 33/22 144 144 62542 233422 كل

 36/34 24/53 32/46 33432 142423 غالت

 44/31 63/36 34/34 25544 31114 گندم

 24/42 23/13 23/14 11232 24414 جو

 4 4 64/4 4 1433 برنج

 4 4 43/1 4 2421 يذرت دانه ا

 54/23 11/1 41/1 334 3224 حبوبات

 144 12/4 46/4 134 134 نخود

 35/24 23/4 36/1 644 3164 لوبيا

 42/3 64/4 34/6 443 14323 نباتات صنعتي

 4 4 13/2 4 5144 پنبه

 4 4 64/1 4 3334 چغندرقند

 4 4 4 4 4 سويا

 63/3 64/4 51/2 443 5353 كلزا

 4 4 4 4 2 آفتابگردان

 4 4 4 4 4 كنجد

 32/63 43/23 32/11 13334 23366 سبزيجات

 55/32 43/23 12/11 13334 25256 سيب زميني

 4 4 32/4 4 1632 كوچه فرنگي

 4 4 46/4 4 133 پياز

 4 4 33/4 4 362 محصوالت جاليزي

 4 4 12/4 4 232 خيار

 4 4 43/4 4 134 خربزه 

 4 4 13/4 4 343 هندوانه

 34/23 33/15 26/16 14263 32523 باتات علوفه اين

 5 42/4 15/4 13 344 ذرت علوفه اي

 63/13 45/3 35/12 5644 34444 يونجه

 32/53 62/3 26/3 5354 2253 اسپرس

 23/21 32/1 24/1 264 4532 سايرمحصوالت

 144 35/4 14/4 241 241 چغندر بذر ريشهاي

 144 44/1 31/4 323 323 چغندربذري

 4 4 46/1 4 3413 ذرت بذري

 4 4 46/4 4 154 سورگوم بذري

 23/4 11/4 41/14 33 33632 ساير

 اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور  . 2           
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 1334-35در سال زراعي (: مقايسه الگوي كشت زراعت ديم در شهرستان اردبيل و استان اردبيل   1-24 جدول  )

 نام محصول
سهم نسبي شهرستان در  الگوي كشت ) درصد( مساحت )هكتار(

 شهرستان اردبيل استان اردبيل شهرستان اردبيل استان اردبيل استان

 21/12 144 144 51433 413433 اراضي زيركشت

 53/14 33/63 22/33 34223 334562 غالت

 63/3 33/44 23/62 22334 263332 گندم

 24/13 64/23 43/16 12453 63234 جو

 33/22 32/22 43/12 11664 52212 حبوبات

 36/22 65/24 23/11 14554 43133 عدس

 42/22 13/2 24/1 1114 5442 نخود

 4 4 13/4 4 366 نباتات صنعتي

 4 4 11/4 4 434 آفتابگردان

 4 4 43/4 4 236 كلزا

 21/23 31/4 23/2 2244 2434 نباتات علوفه اي

 21/23 31/4 23/2 2244 2434 يونجه

 12/22 54/4 33/1 2344 3334 سايرمحصوالت

 42/13 53/1 42/1 344 5264 سياهدانه

 13/33 24/2 46/4 1544 1224 گاودانه

 4 4 24/4 4 13536 ساير

 34/4 - - 344 35523 اراضي آيش

 32/11 - - 51333 454446 كل اراضي 

 اخذشده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيلاطالعات . 1ماخذ:

 برآورد مشاور . 2            
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 1334-35(:  مقايسه الگوي كشت باغات آبي در شهرستان اردبيل و استان اردبيل درسال زراعي  1-21جدول)

 محصوالت باغي
 الگوي كشت )درصد( مساحت )هكتار(

 نسبت شهرستان در استان شهرستان اردبيل استان اردبيل در استاننسبت شهرستان  شهرستان اردبيل استان اردبيل

 144 144 144 42/6 2455 31633 كل

 13/33 52/26 24/36 35/4 545 11466 ميوه هاي دانه دار

 34/53 13/12 52/32 32/3 324 14311 سيب 

 43/233 35/3 42/3 42/15 151 232 گالبي

 4 4 56/4 4 4 133 به

 66/123 22/52 16/34 24/12 1231 2543 دارميوه هاي هسته 

 23/425 43/13 43/3 21/32 354 1433 آلبالو

 35/343 34/34 32/4 13/52 313 1363 گيالس

 4 4 63/4 4 4 211 گوجه

 4 4 25/4 4 4 341 آلو

 21/24 24/2 43/11 31/1 46 3545 هلو

 22/1233 2 15/4 63/33 41 42 شفتالو

 46/1 45/4 53/4 43/4 1 1446 زردآلو

 12/323 21/3 54/4 22/43 34 134 قيسي

 4 4 32/4 4 4 1324 شليل

 4 4 46/4 4 4 24 آلو قطره طال

 35/4 42/4 24/6 42/4 1 2123 ميوه هاي دانه ريز

 4 4 24/6 4 4 2141 انگور آبي

 66/1532 42/4 4 144 1 1 توت فرنگي

 4 4 34/4 4 4 25 انواع توت درختي

 64/43 33/6 62/14 33/2 131 4623 خشكميوه هاي 

 23/142 45/4 44/4 14/3 1 14 پسته 

 4 4 31/4 4 4 23 بادام آبي

 63/43 33/6 41/13 16/3 134 4116 گردو

 4 4 24/1 4 4 322 فندق

 4 4 42/4 4 4 3 سنجد

 4 4 45/4 4 4 15 ميوه هاي سردسيري

 4 4 45/4 4 4 15 زالزالك

 4 4 4 4 4 4 ذغال اخته

 4 4 23/2 4 4 244 ميوه هاي نيمه گرمسيري

 4 4 61/2 4 4 323 زيتون

 4 4 12/4 4 4 64 انار

 4 4 13/4 4 4 53 انجير

 42/32 15/3 41/2 16/5 143 2354 ساير

 4 4 4 4 4 1 ساير

 4 4 4 4 4 1 توتستان براي نوغان

 43/32 15/3 2 16/5 143 2343 درختان و درختچه هاي غيرمثمر

 اطالعات اخذ شده از سازمان  جهاد كشاورزي استان اردبيل                    . 1اخذ:م

 برآورد مشاور  . 2        
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 شهرستان بيله سوار: 2-3-1

 

مهمترين ويژگي هاي توزيع اراضي كشـاورزي و الگـوي كشـت  زراعـت و باغـداري در  

س با موارد متناظر آن دراستان به شـرح زيـر درقيا 1384-85شهرستان بيله سوار در سال زراعي 

 است:

 8/15هـزار هكتـار بـوده و 3/113مساحت كل اراضي كشاورزي )قابل كشت( شهرستان  -

 درصد مساحت اين اراضي در استان است.

درصـد( بـه كشـت 3/99هزارهكتـار) 5/112ازكل مساحت اراضي كشاورزي شهرسـتان  -

( به باغات اختصاص داده شده است كه درصد 3/1هزار هكتار ) 8/1محصوالت زراعي و 

درصد مساحت اراضي زراعي و باغي استان است.مي تـوان  6/2درصد و  3/13به ترتيب 

نشان داد كه سهم نسبي اراضي زراعي و بـاغي از اراضـي كشـاورزي ايـن شهرسـتان بـه 

 است.درصد( 4/4درصد و 6/91ترتيب بيشتر و كمتر از آن در استان )به ترتيب 

درصد( تحت كشت آبي  6/14هزار هكتار ) 4/16ساحت اراضي زراعي شهرستان از كل م -

درصد اراضي  3درصد( تحت كشت ديم قرار دارد كه به ترتيب   8/84هزار هكتار) 96و 

درصد اراضي زراعي ديم استان است.مي توان نشان داد كه سـهم نسـبي  23زراعي آبي و

درصد( و سهم نسبي ديمكاري 8/35ان )زراعت آبي در اين شهرستان كمتر از آن در است

 درصد( است. 2/64در زراعت اين شهرستان بيشتر ازآن در استان )

ــاني اراضــي كشــاورزي  - ــدازه ضــريب مك ــن شهرســتان، ان ــي 61/1در اي ، اراضــي زراع

اسـت كـه  13/1و اراضي بـاغي 33/1، اراضي زراعي ديم 41/1اراضي زراعي آبي ،11/1

ر اراضي كشاوري، اراضي زراعي  و اراضـي زراعـي ديـم و نشان دهنده تمركز نسبي بيشت

كمتر بودن تمركز نسبي اراضي زراعي آبي و اراضي باغي دراين شهرستان در قياس با آن 

 دراستان است.

، اراضي 35/2، اراضي زراعي 61/1دراين شهرستان، اندازه ضريب توزيع اراضي كشاورزي  -

اسـت كـه درقيـاس بـا  23/1اراضي باغي و 33/2، اراضي زراعي ديم  31/1زراعي آبي 

متوسط متناظر آن در استان نشان دهنده تمركز نسبي بيشتر اراضي كشـاورزي ، اراضـي 

زراعي و اراضي زراعي ديم و  كمتر بودن تمركز نسبي اراضي زراعي آبي و اراضـي بـاغي 

 در اين شهرستان است.
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ن بيله سوار درسال زراعـي مهمترين ويژگيهاي الگوي كشت زراعت )آبي و ديم( شهرستا -

 و  هماننديها و ناهماننديهاي آن با همين الگوي كشت در استان عبارت است از:85-43

 

 الاوي كشت اراضي شبي 

هكتاري اراضي زراعـي آبـي درايـن   16425از كل مساحت درسال زراعي مورد بررسي ، 

درصـد( بـه كشـت  3/11هكتـار) 1915درصد( به كشت غـالت ، 8/69هكتار) 11463 ،شهرستان

درصـد( بـه  2/1هكتـار) 31درصد( به كشت محصوالت جـاليزي ،  4/1هكتار ) 33نباتات صنعتي ،

درصـد( بـه  2/11هكتـار ) 1844درصد( به كشـت علوفـه و  3/6هكتار ) 1111كشت سبزيجات، 

 كشت ساير محصوالت اختصاص يافته است. به اين ترتيب مي توان نشان داد:

و علوفه مهمترين گـروه محصـوالت زراعـت آبـي ايـن شهرسـتان غالت، نباتات صنعتي  -

 هستند .

اهميت نسبي غالت، نباتات صنعتي، محصوالت جاليزي  وساير محصوالت درالگوي كشت  -

زراعت آبي اين شهرستان بيشتر از آن درالگوي كشت زراعت آبي اسـتان بـوده و بـراي 

 سبزيجات و علوفه  كمتر از آن دراستان است.

ــين آما  ــتان  هم ــن  شهرس ــي اي ــت آب ــي زراع ــل اراض ــه از ك ــي دهندك ــان م ــا نش ره

  3/6هكتار) 1111درصد( به كشت پنبه، 6/4هكتار) 351درصد( به كشت گندم،  63هكتار)11111

درصـد(  2/6هكتار) 1115درصد( به كشت ذرت بذري و 4/5هكتار) 888درصد( به كشت يونجه، 

الت مهمترين محصـوالت زراعـي هسـتند كـه به كشت كلزا اختصاص داده شده است و اين محصو

بيشترين سطح از اراضي زرعت آبي شهرستان براي توليد آنها زيركشـت رفتـه اسـت. پـس ازايـن 

بيشترين سهم نسبي اراضي زراعي آبي شهرستان بـه ترتيـب بـه كشـت ذرت دانـه اي محصوالت ،

اختصـاص داده شـده درصـد و...  4/1درصـد، هندوانـه 6/1درصد، جو 9/1درصد ، چغندرقند 2/2

 است.

در الگوي زراعت آبي اين شهرستان، سهم نسبي اراضي اختصـاص داده مي توان نشان داد، 

سورگوم بذري، پنبه و هندوانه بيشـتر از سـهم  ذرت دانه اي، ذرت بذري، كلزا،شده به كشت گندم،

ده در زراعـت نسبي متناظرشان در الگوي زراعت آبي استان بوده و براي سايرمحصوالت كشت شـ

 آبي شهرستان كمتر از آن است.
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هكتار از اراضي آبي شهرستان تحت كشت دوم قرار گرفته است  3144همچنين ، بالب بر  

 64درصد( به كشـت كنجـد و   1/1هكتار ) 81 ،درصد( به كشت سويا 98هكتار) 3111كه از آن 

 به كشت ذرت بذري اختصاص داده شده است.درصد(9/1هكتار)

 

  كشت زراعت ديمالاوي 

هكتـار اراضـي  96146بر پايه آمارهاي در دسترس، در سال زراعي مورد بررسي، از كل  

درصد( بـه كشـت غـالت،  6/86هكتار) 83211 ،زيركشت ديم محصوالت زراعي دراين شهرستان

هكتـار  26 ،درصد( به كشت علوفـه 13/1هكتار) 31به كشت حبوبات،درصد(1/12هكتار) 11651

درصـد( بـه كشـت سـاير محصـوالت 2/1هكتـار)  1111به كشت نباتات صنعتي و درصد( 13/1)

 اختصاص داده شده است.

اهميت نسبي گروه محصوالت زراعي غالت درالگوي كشـت زراعـت ديـم ايـن بنابر اين ، 

شهرستان بيشتر از آن دراين الگوي كشت دراستان و براي بقيـه گـروه محصـوالت زراعـي  درايـن 

 آن در استان است. شهرستان كمتر از

بر پايه اطالعات تفصيلي اين الگوي كشت مي توان نشان داد كـه از كـل اراضـي زراعـي  

ـــتان  ـــن شهرس ـــم اي ـــت دي ـــت كش ـــار)35111تح ـــد( 1/38هكت ـــدم ، درص ـــت گن به كش

هكتـار  1111درصد( به كشت جو،  5/8هكتار) 8211درصد( به كشت عدس، 1/12هكتار)11511

درصد( به كشت نخوداختصاص داده شده اسـت  2/1هكتار) 151ه ودرصد( به كشت سياه دان 2/1)

 واين  محصوالت مهمترين محصوالت زراعي درالگوي كشت ديم شهرستان هستند.

درالگـوي كشـت زراعـت ديـم ايـن شهرسـتان دريك مقايسه تطبيقي مي توان نشان داد، 

كمتر از آن رستان(اهميت نسبي كشت گندم و عدس بيشتر و سايرمحصوالت )كشت شده دراين شه

 در استان است.

 

 الاوي كشت باغات 

 1384-85مهمترين ويژگيهاي الگوي كشت باغات شهرستان بيله سوار در سـال زراعـي  

در قياس با ويژگيهاي متناظر هريك در استان اردبيل به شرح زير است. لـيكن قبـل از آن متـذكر 

و اراضي باغي ديم دراين شهرستان وجود شود كه كليه باغات اين شهرستان به صورت آبي است مي

 ندارد.
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هكتاري اراضي باغـات ايـن شهرسـتان،  831از كل مساحت در سال زراعي مورد بررسي، 

درصـد( زيركشـت  6/4هكتـار ) 39درصد( زيركشت ميوه هـاي دانـه دار،  5/2هكتار ) 21حدود 

درصـد(  3/3هكتـار) 61ريز، درصد( زيركشت ميوه هاي دانه  9/1هكتار ) 16هاي هسته دار ، ميوه

 651درصد( زيركشـت ميـوه هـاي نيمـه گرمسـيري و  4/5هكتار) 45زيركشت ميوه هاي خشك، 

 درصد( زيركشت ساير باغات )درختان و درختچه هاي غيرمثمر( است. 3/38هكتار )

ميوه هاي خشك ، ميوه هاي نيمـه گرمسـيري و ميـوه هـاي هسـته دار مهمتـرين گـروه  

 ه در باغات اين شهرستان هستند.هاي كشت شدميوه

اهميت نسبي ميوه هاي نيمه گرمسيري درالگوي كشت باغـات ايـن شهرسـتان بيشـتر از  

متوسط متناظر آن در الگوي كشت باغات استان است. اهميت نسبي ساير ميوه ها در الگوي كشـت 

 باغات شهرستان كمتر از آن در استان است.

درصد(  3/4هكتار ) 39اراضي باغات شهرستان حدود  همين آمارها نشان مي دهد، از كل 

به كشـت شـليل و درصد( 5/2هكتار ) 21درصد( به كشت زيتون،  6/4هكتار ) 38به كشت گردو، 

به كشت سيب اختصاص يافته است. اين ميوه ها مهمترين محصـوالت بـاغي درصد( 3/2هكتار) 19

ها زيركشت رفته است. همچنين مـي تـوان هستند كه بيشترين سطح باغات شهرستان براي توليد آن

بادام، فنـدق، زيتـون، انـار  و انجيـر نشان داد، اهميت نسبي كشت آلوقطره طال، توت درختي، پسته،

درالگوي كشت باغات اين شهرستان بيشـتراز متوسـط متنـاظر آن در اسـتان بـوده و بـراي سـاير 

 محصوالت باغي كمتر از آن است.

( و نمودارهـاي  1-25تا )( 1-22ه موارد باال در جداول شماره )اطالعات تفصيلي مربوط ب 

 ( ، آورده شده است.1-15( تا)1-13شماره )
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 1334-35(: مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستان بيله سوار  با استان اردبيل در سال زراعي  1-22 جدول  )

 شرح

سهم نسبي  سهم نسبي )درصد( مساحت )هكتار(

ان در شهرست

 استان

 ضرايب تمركز

 ضريب مكاني ضريب توزيع شهرستان استان شهرستان استان

 64/1 64/1 35/15 144 144 5/113341 2/312232 اراضي كشاورزي

 41/4 66/4 51/6 23/15 36/36 5/13255 2265123 آبي -

 34/1 15/2 15/21 33/34 14/63 26446 454144 ديم -

 14/1 35/2 25/13 23/22 65/24 112431 2/651234 اراضي زراعي -

 41/4 31/4 43/3 54/14 46/32 16425 2/233421 آبي -

 33/1 33/2 25/22 33/34 13/53 26446 413433 ديم -

 13/4 23/4 62/2 33/4 41/4 5/334 31335 اراضي باغي -

 41/1 23/4 63/2 33/4 44/4 5/334 31633 آبي -

 4 4 4 4 41/4 4 23 ديم -

 4 4 4 4 24/4 4 35523 اراضي آيش)ديم(

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ: 

 برآورد مشاور  . 2            
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 1334-35(: مقايسه الگوي كشت زراعت آبي در شهرستان بيله سوار و استان اردبيل در سال زراعي  1-23جدول  )

 نام محصول
هرستان در سهم نسبي ش الگوي كشت ) درصد( مساحت )هكتار(

 شهرستان استان شهرستان استان استان

 43/3 144 144 16425 233422 كل

 51/14 32/62 32/46 11463 142423 غالت

 56/13 23/66 34/34 11444 31114 گندم

 42/4 61/4 23/14 144 24414 جو

 4 4 64/4 4 1433 برنج

 54/14 21/2 43/1 363 2421 ذرت دانه اي

 4 4 41/1 4 3224 حبوبات

 4 4 46/4 4 134 نخود

 4 4 36/1 4 3164 لوبيا

 24/12 66/11 34/6 1215 14323 نباتات صنعتي

 31/14 53/4 13/2 354 5144 پنبه

 22/3 21/4 64/1 154 3334 چغندرقند

 4 4 4 4 4 سويا

 33/13 13/6 51/2 1415 5353 كلزا

 4 4 4 4 2 آفتابگردان

 4 4 4 4 4 كنجد

 11/4 13/4 32/11 34 23366 سبزيجات

 4 4 12/11 4 26256 سيب زميني

 32/1 13/4 32/4 34 5/1631 كوچه فرنگي

 4 4 46/4 4 133 پياز

 42/2 44/4 33/4 33 362 محصوالت جاليزي

 46/1 42/4 12/4 3 232 خيار

 4 4 43/4 4 134 خربزه 

 34/22 43/4 13/4 34 343 هندوانه

 33/2 34/6 26/16 1144 32523 نباتات علوفه اي

 4 4 15/4 4 344 ذرت علوفه اي

 63/3 34/6 35/12 1144 34444 يونجه

 4 4 26/3 4 2253 اسپرس

 62/21 23/5 24/1 233 4532 سايرمحصوالت

 4 4 14/4 4 241 چغندر بذر ريشهاي

 4 4 31/4 4 323 چغندربذري

 23/25 41/5 46/1 333 3413 ذرت بذري

 33/63 53/4 46/4 25 154 سورگوم بذري

 56/2 24/5 41/14 361 33632 ساير

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور  .2           
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 1334-35(: مقايسه الگوي كشت زراعت ديم در شهرستان بيله سوار  و استان اردبيل در سال زراعي  1-24جدول  )  

 نام محصول
سهم نسبي شهرستان در  الگوي كشت ) درصد( ر(مساحت )هكتا

 شهرستان استان شهرستان استان استان

 25/22 144 144 26446 413433 اراضي زيركشت

 13/25 63/36 22/33 33244 334562 غالت

 43/23 42/33 23/62 35444 263332 گندم

 24/12 54/3 43/16 3244 63234 جو

 31/22 13/12 43/12 11654 52212 حبوبات

 33/24 23/11 23/11 11544 43133 عدس

 23/2 16/4 24/1 154 5442 نخود

 32/3 43/4 13/4 26 366 نباتات صنعتي

 4 4 11/4 4 434 آفتابگردان

 42/2 43/4 43/4 26 236 كلزا

 34/4 43/4 23/2 34 2434 نباتات علوفه اي

 34/4 43/4 23/2 34 2434 يونجه

 26/13 15/1 33/1 1144 3334 سايرمحصوالت

 46/13 15/1 42/1 1144 5264 سياهدانه

 4 4 46/4 4 1224 گاودانه

 4 4 24/4 4 13536 ساير

 4 - - 4 35523 اراضي آيش

 16/21 - - 26446 454446 كل اراضي 

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور  . 2            
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 1334-35(:  مقايسه الگوي كشت باغات آبي در شهرستان بيله سوار و استان اردبيل درسال زراعي   1-25 جدول) 

 محصوالت باغي
 الگوي كشت )درصد( مساحت )هكتار(

 نسبت شهرستان در استان شهرستان بيله سوار استان اردبيل نسبت شهرستان در استان شهرستان استان

 144 144 144 63/2 333 31633 كل

 31/6 43/2 24/36 13/4 21 11466 ميوه هاي دانه دار

 42/3 22/2 52/32 13/4 12 14311 سيب 

 25/1 46/4 42/3 45/4 1 232 گالبي

 53/21 12/4 56/4 53/4 1 133 به

 33/15 64/4 16/34 44/4 44 2543 ميوه هاي هسته دار

 42/14 43/4 43/3 33/4 4 1433 آلبالو

 32/1 46/4 32/4 44/4 1 1363 گيالس

 23/54 36/4 63/4 42/1 3 211 گوجه

 4 4 25/4 4 4 341 آلو

 32/2 34/4 43/11 43/4 3 3545 هلو

 4 4 15/4 4 4 42 شفتالو

 63/2 12/4 53/4 43/4 1 1446 زردآلو

 4 4 54/4 4 4 134 قيسي

 24/56 43/2 32/4 43/1 21 1324 شليل

 22/1333 34/4 46/4 35 3 24 آلو قطره طال

 33/26 33/1 24/6 31/4 16 2123 ميوه هاي دانه ريز

 33/11 33/4 24/6 31/4 3 2141 انگور آبي

 4 4 4 4 4 1 توت فرنگي

 35/352 43/1 34/4 44/2 2 25 انواع توت درختي

 23/54 34/3 62/14 32/1 61 4623 ميوه هاي خشك

 44/1433 43/4 44/4 53/23 4 14 پسته 

 42/233 34/4 31/4 13/3 3 23 بادام آبي

 42/36 34/4 41/13 25/4 32 4116 گردو

 24/146 32/1 24/1 31/2 11 322 فندق

 4 4 42/4 4 4 3 سنجد

 4 4 45/4 4 4 15 ميوه هاي سردسيري

 4 4 45/4 4 4 15 زالزالك

 4 4 4 4 4 4 ذغال اخته

 42/132 42/5 23/2 32/4 45 244 ميوه هاي نيمه گرمسيري

 44/135 53/4 61/2 52/4 33 323 زيتون

 43/121 36/4 12/4 43/5 3 64 انار

 54/233 43/4 13/4 55/3 4 53 انجير

 24/636 23/33 41/2 31/22 654 2354 ساير

 4 4 4 4 4 1 ساير

 4 4 4 4 4 1 توتستان براي نوغان

 42/362 23/33 2 32/22 654 2343 درختان و درختچه هاي غيرمثمر

 اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل                              اطالعات. 1ماخذ:

 برآورد مشاور  . 2           
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 شهرستان پارس آباد  :3-3-1

 

مهمترين ويژگي هاي توزيع اراضـي كشـاورزي و الگـوي كشـت زراعـت و باغـداري در  

متناظرشان دراستان به شرح زير در قياس با موارد  1384-85شهرستان پارس آباد در سال زراعي 

 است:

درصد  6/3هزار هكتار بوده و 8/54مساحت كل اراضي كشاورزي )قابل كشت( شهرستان -

 مساحت اين اراضي در استان است.

درصـد( بـه كشـت 6/94هزارهكتـار)8/51ازكل مساحت اراضـي كشـاورزي شهرسـتان  -

داده شده است كه به درصد( به باغات اختصاص  4/5هزار هكتار ) 3محصوالت زراعي و 

درصد مساحت اراضي زراعي و باغي استان است.مي توان نشـان  4/9درصد و   8ترتيب 

داد كه سهم نسبي اراضي زراعي و باغي از اراضي كشاورزي اين شهرستان به ترتيب كمتر 

 است.درصد(4/4درصد و  6/91و بيشتر از آن در استان )به ترتيب 

درصد( تحت كشت آبي  1/92هزار هكتار ) 8/43ستان از كل مساحت اراضي زراعي شهر -

درصـد  5/21درصد( تحت كشت ديم قرار دارد كه بـه ترتيـب  9/3هزار هكتار) 1/4و 

درصد اراضي زراعي ديم استان است.مي توان نشان داد كـه سـهم  1اراضي زراعي  آبي و

سـهم نسـبي درصد( و  8/35نسبي زراعت آبي در اين شهرستان بيشتر از آن در استان )

 درصد( است. 2/64ديمكاري در زراعت اين شهرستان كمتر ازآن در استان )

 14/1، اراضـي زراعـي 98/1در اين شهرستان، اندازه ضريب مكـاني اراضـي كشـاورزي  -

اسـت كـه نشـان  23/1و اراضي باغي  12/1، اراضي زراعي ديم 53/2اراضي زراعي آبي

اضي زراعي آبي و اراضي باغي و كمتـر بـودن دهنده تمركز نسبي بيشتر اراضي زراعي،  ار

و اراضي زراعي ديم دراين شهرسـتان در قيـاس بـا سـاير  تمركز نسبي اراضي كشاورزي،

 شهرستانها دراستان است.

، اراضي 13/1، اراضي زراعي 98/1دراين شهرستان، اندازه ضريب توزيع اراضي كشاورزي  -

اسـت كـه درقيـاس بـا  21/1ضي باغي و ارا13/1، اراضي زراعي ديم  64/2زراعي آبي 

متوسط متناظر آن نشان دهنده تمركز نسبي بيشتر كل اراضي زراعي، اراضي زراعي آبي و 

و اراضـي زراعـي ديـم در ايـن كمتر بودن تمركز نسبي اراضي كشـاورزي ، واراضي باغي 

 شهرستان است.
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اد درسال زراعـي مهمترين ويژگيهاي الگوي كشت زراعي )آبي و ديم( شهرستان پارس آب -

و  هماننديها و ناهماننديهاي آن با همين الگوي كشت در استان عبـارت اسـت 85-1384

 از:

 

 الاوي كشت اراضي شبي 

هكتاري اراضي زراعـي آبـي درايـن   43361از كل مساحت درسال زراعي مورد بررسي ، 

بـه كشـت درصـد(  2/24هكتـار)11533درصد( به كشت غالت ،  1/62هكتار) 29611شهرستان،

درصـد( بـه كشـت  8/1هكتـار ) 831به كشت علوفه ، درصد( 9/5هكتار ) 2823نباتات صنعتي ، 

درصد( بـه كشـت 4/5) 2585درصد( به كشت محصوالت جاليزي و  3/1هكتار) 345سبزيجات ، 

 ساير محصوالت اختصاص داده شده است. به اين ترتيب مي توان نشان داد:

همترين گـروه محصـوالت زراعـت آبـي ايـن شهرسـتان غالت، نباتات صنعتي و علوفه م -

 هستند .

اهميت نسبي غالت، نباتات صنعتي و محصوالت جاليزي درالگوي كشت زراعت آبي ايـن  -

شهرستان بيشتر از آن درالگوي كشت زراعت آبي استان بوده و براي سبزيجات و علوفـه  

 كمتر از آن دراستان است.

 26344 ،ل اراضـي زراعـت آبـي ايـن  شهرسـتانهمين آمارها نشان مي دهندكـه از كـ 

 3/3هكتـار ) 3681درصد( به كشت پنبـه،  8/8هكتار) 4211درصد( به كشت گندم،  1/56هكتار)

درصد( بـه   2/5هكتار)2511به كشت كلزا، درصد( 3/3هكتار) 3653، چغندرقند درصد( به كشت

درصد( به كشـت  5/4ار)هكت 2128درصد( به كشت ذرت بذري و  3/5هكتار)2531كشت يونجه، 

ذرت دانه اي اختصاص داده شده است و اين محصوالت مهمترين محصـوالت زراعـي هسـتند كـه 

بيشترين سطح از اراضي زرعت آبي شهرستان براي توليد آنها زيركشـت رفتـه اسـت. پـس ازايـن 

 8/1بيشترين سهم نسبي اراضي زراعي آبي شهرستان به ترتيب به كشت گوجـه فرنگـي محصوالت،

 درصد و.... اختصاص داده شده است. 3/1ذرت علوفه اي درصد، 1/1درصد، برن  

در الگوي زراعت آبي اين شهرستان، سهم نسبي اراضي اختصـاص داده مي توان نشان داد، 

پنبـه، چغندرقنـد،خربزه،  ذرت دانـه اي، ذرت علوفـه اي، ذرت بـذري، كلـزا،شده به كشت گنـدم،

گي وبرن  بيشتر از سهم نسبي متناظرشان در الگوي زراعت آبي استان بـوده گوجه فرنهندوانه، خيار،

 و براي جو ويونجه كمتر از آن است.
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هكتار از اراضي زراعي آبي شهرسـتان تحـت كشـت دوم قـرار  15118همچنين ، بالب بر 

درصـد( بـه  8/38هكتـار)  5831درصد( به كشت سويا،  9/3هكتار ) 1211گرفته است كه از آن 

صد( بـه رد6/42هكتار )  6433درصد( به كشت كنجد ،  3/9هكتار ) 1431ذرت علوفه اي،  كشت

 به كشت ذرت بذري اختصاص داده شده است.درصد( 9/1هكتار) 144كشت ذرت دانه اي و 

 

 الاوي كشت زراعت ديم 

هكتـار اراضـي 4131بر پايه آمارهاي در دسترس، در سال زراعي مورد بررسـي، از كـل  

درصـد( بـه كشـت غـالت  2/35هكتـار) 3162م محصوالت زراعي دراين شهرستان، زيركشت دي

درصـد( بـه كشـت علوفـه  5/1هكتـار) 61درصد( به كشت نباتـات صـنعتي و  2/3هكتار ) 131و

 اختصاص داده شده است.

اهميت نسبي گروه محصوالت زراعي نباتات صنعتي درالگـوي كشـت زراعـت ديـم ايـن  

ين الگوي كشـت دراسـتان و بـراي  غـالت و نباتـات علوفـه اي درايـن شهرستان بيشتر از آن درا

 شهرستان كمتر از آن در استان است.

بر پايه اطالعات تفصيلي اين الگوي كشت مي توان نشان داد كـه از كـل اراضـي زراعـي  

 2/13هكتـار) 311بـه كشـت گنـدم، درصـد ( 1/58هكتار) 2362تحت كشت ديم اين شهرستان، 

درصد( بـه كشـت  5/1هكتار ) 61درصد( به كشت كلزا و 2/3هكتار ) 131جو ، درصد( به كشت 

يونجه و اسپرس اختصاص داده شده است واين محصوالت مهمترين محصـوالت زراعـي در الگـوي 

 كشت ديم شهرستان هستند.

درالگـوي كشـت زراعـت ديـم ايـن شهرسـتان دريك مقايسه تطبيقي مي توان نشان داد، 

 دم وجو بيشتر و علوفه كمتر از آن در استان است.اهميت نسبي كشت گن

 

 الاوي كشت باغات 

 1384-85باد در سال زراعـي مهمترين ويژگيهاي الگوي كشت باغات شهرستان پارس آ 

در قياس با ويژگيهاي متناظر هريك در استان اردبيل به شرح زير است . ليكن قبـل از آن متـذكر 

به صورت آبي است و اراضي بـاغي ديـم درايـن شهرسـتان  مي شود كه كليه باغات اين شهرستان

 وجود ندارد.



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

 75 



هكتاري اراضي باغات اين شهرسـتان،  2933در سال زراعي مورد بررسي، از كل مساحت  

درصـد( زيركشـت  4/58هكتار) 1333درصد( زيركشت ميوه هاي دانه دار،  6/1هكتار ) 13حدود 

 3/13هكتـار) 413شـت ميـوه هـاي دانـه ريـز،درصـد( زيرك 1/1هكتـار) 3ميوه هاي هسـته دار، 

زيركشت ميوه هاي نيمه گرمسـيري و درصد( 6/26هكتار ) 391زيركشت ميوه هاي خشك، درصد(

 درصد( زير كشت ساير با غات است. 3/1هكتار ) 21

هاي ميوه هاي خشك مهمترين گروه ميوه ميوه هاي نيمه گرمسيري وميوه هاي هسته دار ، 

 ات اين شهرستان هستند.كشت شده در باغ

اهميت نسبي ميوه هاي هسته دار و ميوه هاي نيمه گرمسيري در الگوي كشت باغات اين  

ها شهرستان بيشتر از متوسط متناظر آن در الگوي كشت باغات استان است. اهميت نسبي ساير ميوه

 در الگوي كشت باغات شهرستان كمتر از آن در استان است.

 1/32هكتـار)  955مي دهد، از كل اراضي باغـات شهرسـتان حـدود همين آمارها نشان  

درصـد( بـه  8/13هكتـار) 531درصد( به كشت زيتـون،  6/26هكتار) 391درصد( به كشت هلو ، 

درصد( به كشت فندق اختصاص يافته است. اين ميوه ها مهمترين  3/12هكتار) 338كشت شليل و 

هرستان براي توليد آنها زير كشت رفتـه اسـت. محصوالت باغي هستند كه بيشترين سطح باغات ش

شليل، بادام، فندق و زيتون در الگوي اهميت نسبي كشت گوجه، آلو، هلو،همچنين مي توان نشان داد،

كشت باغات اين شهرستان بيشتر از متوسط متناظر آن در استان بوده و براي ساير محصوالت باغي 

 كمتر از آن است.

و (  1-29( تــا )   1-26بــه مــوارد بــاال در جــدول شــماره )اطالعــات تفصــيلي مربــوط  

 ( آورده شده است.1-18( تا )1-16نمودارهاي شماره )
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 1334-35(: مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستان پارس آباد  با استان اردبيل در سال زراعي    1-26جدول  )

 شرح

سهم نسبي  سهم نسبي )درصد( مساحت )هكتار(

رستان در شه

 استان

 ضرايب تمركز

 ضريب مكاني ضريب توزيع شهرستان استان شهرستان استان

 23/4 23/4 62/3 144 144 54344 2/312232 اراضي كشاورزي

 51/2 43/2 14/12 53/22 36/36 54334 2265123 آبي -

 12/4 12/4 24/4 43/3 14/63 4434 454144 ديم -

 44/1 43/1 25/3 53/24 65/24 51331 2/651234 اراضي زراعي

 53/2 64/2 46/24 15/33 46/32 43361 2/233421 آبي -

 12/4 13/4 23/4 43/3 13/53 4434 413433 ديم -

 23/1 21/1 33/2 42/5 41/4 2233 31335 اراضي باغي

 41/1 21/1 44/2 42/5 44/4 2233 31633 آبي -

 4 4 4 4 41/4 4 23 ديم -

 4 4 4 4 24/4 4 35523 اراضي آيش)ديم(

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ: 

 برآورد مشاور  . 2             
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 1334-35(: مقايسه الگوي كشت زراعت آبي در شهرستان پارس آباد و استان اردبيل در سال زراعي   1-23جدول  )

 نام محصول
ر سهم نسبي شهرستان د الگوي كشت ) درصد( مساحت )هكتار(

 شهرستان استان شهرستان استان استان

 46/24 144 144 43361 233422 كل

 13/23 23/61 32/46 22641 142423 غالت

 23/32 56 34/34 26344 31114 گندم

 43/1 54/4 23/14 256 24414 جو

 32/31 22/4 64/4 433 1433 برنج

 43/35 46/4 43/1 2123 2421 ذرت دانه اي

 4 4 41/1 4 3224 حبوبات

 4 4 46/4 4 134 نخود

 4 4 36/1 4 3164 لوبيا

 23/33 16/24 34/6 11533 14323 نباتات صنعتي

 35/32 32/3 13/2 4244 5144 پنبه

 43/26 31/3 64/1 3634 3334 چغندرقند

 4 4 4 4 4 سويا

 43/62 66/3 51/2 3653 5353 كلزا

 4 4 4 4 2 آفتابگردان

 4 4 4 4 4 كنجد

 13/3 32/1 32/11 334 23366 تسبزيجا

 4 4 12/11 4 26256 سيب زميني

 45/52 32/1 32/4 334 5/1631 كوچه فرنگي

 4 4 46/4 4 133 پياز

 36/44 32/4 33/4 345 362 محصوالت جاليزي

 33/44 24/4 12/4 115 232 خيار

 44/44 13/4 43/4 34 134 خربزه 

 36/43 31/4 13/4 154 343 هندوانه

 13/3 21/5 26/16 2323 32523 ات علوفه اينبات

 25 63/4 15/4 323 344 ذرت علوفه اي

 33/3 23/5 35/12 2544 34444 يونجه

 4 4 26/3 4 2253 اسپرس

 44/53 41/5 24/1 2535 4532 سايرمحصوالت

 4 4 14/4 4 241 چغندر بذر ريشهاي

 4 4 31/4 4 323 چغندربذري

 42/34 34/5 46/1 2534 3413 ذرت بذري

 63/36 12/4 46/4 55 154 سورگوم بذري

 4 4 41/14 4 33632 ساير

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور  . 2           
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 1334-35(: مقايسه الگوي كشت زراعت ديم در شهرستان پارس آباد و استان اردبيل در سال زراعي  1-23جدول  )

 م محصولنا
سهم نسبي شهرستان در  الگوي كشت ) درصد( مساحت )هكتار(

 شهرستان استان شهرستان استان استان

 23/4 144 144 4434 413433 اراضي زيركشت

 23/4 23/35 22/33 3462 334562 غالت

 24/4 43/53 23/62 2362 263332 گندم

 44/1 24/13 43/16 344 63234 جو

 4 4 43/12 4 52212 حبوبات

 4 4 23/11 4 43133 عدس

 4 4 24/1 4 5442 نخود

 14/13 22/3 13/4 131 366 نباتات صنعتي

 4 4 11/4 4 434 آفتابگردان

 34/45 22/3 43/4 131 236 كلزا

 63/4 43/1 23/2 64 2434 نباتات علوفه اي

 63/4 43/1 23/2 64 2434 يونجه

 4 4 33/1 4 3334 سايرمحصوالت

 4 4 42/1 4 5264 سياهدانه

 4 4 46/4 4 1224 گاودانه

 65/4 43/24 24/4 313 13536 ساير

 4 - - 4 35523 اراضي آيش

 24/4 - - 4434 454446 كل اراضي 

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور  . 2            
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 1334-35ي در شهرستان پارس آباد و استان اردبيل درسال زراعي (:  مقايسه الگوي كشت باغات آب1-22جدول) 

 محصوالت باغي
 الگوي كشت )درصد( مساحت )هكتار(

 نسبت شهرستان در استان شهرستان استان نسبت شهرستان در استان شهرستان استان

 144 144 144 44/2 2233 31633 كل

 53/1 55/4 24/36 14/4 13 11466 ميوه هاي دانه دار

 32/1 45/4 52/32 13/4 14 14311 سيب 

 26/3 14/4 42/3 31/4 3 232 گالبي

 4 4 56/4 4 4 133 به

 64/123 41/53 16/34 24/13 1333 2543 ميوه هاي هسته دار

 43/43 66/1 43/3 56/4 54 1433 آلبالو

 65/23 12/1 32/4 64/2 36 1363 گيالس

 44/124 34/4 63/4 23/11 24 211 گوجه

 24/446 24/4 25/4 23/41 126 341 لوآ

 33/232 11/32 43/11 24/23 255 3545 هلو

 4 4 15/4 4 4 42 شفتالو

 62/12 53/4 53/4 12/1 13 1446 زردآلو

 4 4 54/4 4 4 134 قيسي

 24/445 33/13 32/4 14/33 534 1324 شليل

 4 4 46/4 4 4 24 آلو قطره طال

 45/1 14/4 24/6 14/4 3 2123 ميوه هاي دانه ريز

 52/1 14/4 24/6 14/4 3 2141 انگور آبي

 4 4 4 4 4 1 توت فرنگي

 4 4 34/4 4 4 25 انواع توت درختي

 54/23 63/13 62/14 32/3 443 4623 ميوه هاي خشك

 4 4 44/4 4 4 14 پسته 

 46/311 26/4 31/4 23/22 22 23 بادام آبي

 4 4 41/13 4 4 4116 گردو

 14/1426 31/12 24/1 43/26 333 322 فندق

 4 4 42/4 4 4 3 سنجد

 4 4 45/4 4 4 15 ميوه هاي سردسيري

 4 4 45/4 4 4 15 زالزالك

 4 4 4 4 4 4 ذغال اخته

 62/324 53/26 23/2 43/34 324 244 ميوه هاي نيمه گرمسيري

 53/1416 53/26 61/2 53/25 324 323 زيتون

 4 4 12/4 4 4 64 انار

 4 4 13/4 4 4 53 انجير

 66/3 62/4 41/2 32/4 21 2354 ساير

 14/1464 42/4 4 144 1 1 ساير

 4 4 4 4 4 1 توتستان براي نوغان

 43/3 63/4 2 4 24 2343 درختان و درختچه هاي غيرمثمر

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل      . 1ماخذ:

 برآورد مشاور  .2           
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 شهرستان خلخال :4-3-1

 

مهــمترين ويژگي هاي توزيع اراضي كشاورزي و الگـوي كشـت زراعـت و باغـداري در  

 دراستان به شرح زير است: 1384-85شهرستان خلخال در سال زراعي 

درصـد 8/5هزارهكتار بوده و 6/41مساحت كل اراضي كشاورزي )قابل كشت( شهرستان  -

 مساحت اين اراضي در استان است.

درصـد( بـه كشـت 2/36هزارهكتـار) 3/31ازكل مساحت اراضي كشـاورزي شهرسـتان  -

درصد( به باغات اختصـاص داده شـده اسـت 2/14هزار هكتار ) 9/5محصوالت زراعي و 

اراضـي زراعـي و بـاغي اسـتان اسـت. درصد مساحت 6/18درصد و   9/4كه به ترتيب 

اراضي كشاورزي اين شهرسـتان توان نشان داد كه سهم نسبي اراضي زراعي و باغي از مي

 است.درصد( 2/4درصد و 6/91به ترتيب كمتر و بيشتر از آن در استان )به ترتيب 

درصد( تحت كشت آبي و  8/14هزار هكتار )3/4از كل مساحت اراضي زراعي شهرستان  -

درصـد اراضـي  2درصد( تحت كشت ديم قرار دارد كه به ترتيب  2/85هزار هكتار) 23

درصد اراضي زراعي ديم استان است.مي توان نشان داد كه سهم نسبي  4/6زراعي آبي و 

درصد( و سهم نسبي ديمكاري 8/35زراعت آبي در اين شهرستان كمتر از آن در استان )

 درصد( است. 2/64در زراعت اين شهرستان بيشتر ازآن در استان )

 84/1زراعـي ، اراضـي 33/1در اين شهرستان، اندازه ضريب مكـاني اراضـي كشـاورزي  -

اسـت كـه نشـان  21/3و اراضي باغي  33/1، اراضي زراعي ديم 41/1اراضي زراعي آبي 

دهنده تمركز نسبي بيشتر اراضي زراعي ديم و باغات و كمتـر بـودن تمركـز نسـبي كـل 

اراضي زراعي واراضي زراعي آبي دراين شهرستان درقياس با متوسط آن اراضي كشاورزي،

 در استان است.

، اراضي 31/1،  اراضي زراعي33/1هرستان، اندازه ضريب توزيع اراضي كشاورزي دراين ش -

اسـت كـه در قيـاس بـا  19/1و اراضي باغي  41/1، اراضي زراعي ديم 13/1زراعي آبي 

متوسط متناظر آنها در استان نشان دهنده تمركز نسبي بيشتر  اراضي باغي و كمتر بـودن 

اعي و اراضي زراعي آبي  و ديم در اين شهرستان تمركز نسبي اراضي كشاورزي، اراضي زر

 است.
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مــهمترين ويژگيهاي الگوي كشت زراعي )آبي و ديم( شهرستان خلخال درسـال زراعـي  -

و هماننديها و ناهماننديهاي آن با همين الگوي كشت در استان عبـارت اسـت  85-1384

 از:

 

 الاوي كشت اراضي شبي 

هكتـاري اراضـي زراعـي آبـي درايـن  4696احت از كل مسدرسال زراعي مورد بررسي ، 

 59،به كشـت حبوبـات(درصد 4/1هكتار) 21درصد( به كشت غالت،  9/18هكتار ) 885شهرستان،

  85درصد( به كشت محصوالت جاليزي، 3/1هكتار) 35درصد( به كشت نباتات صنعتي،  3/1هكتار)

كشت علوفه اختصاص داده درصد( به 9/31هكتار)3331درصد( به كشت سبزيجات و   8/1هكتار)

درصد( از اين اراضي نيز تحت كشت سايرمحصـوالت زراعـي 6هكتار) 282ضمن آن كه شده است،

 بوده است. به اين ترتيب مي توان نشان داد:

 غالت، مهمترين گروه محصوالت زراعت آبي اين شهرستان هستند. و علوفه -

آبي اين شهرستان بيشتر  اهميت نسبي علوفه ومحصوالت جاليزي درالگوي كشت زراعت -

سـبزيجات نباتـات صنعتي،از آن درالگوي كشت زراعت آبي استان بوده و بـراي غـالت ،

 كمتر ازآن در استان است.

 3311همين آمارها نشان مـي دهندكـه از كـل اراضـي زراعـت آبـي ايـن  شهرسـتان،  

 3/6هكتـار) 315 به كشـت گنـدم،درصد( 6/11هكتار )  511به كشت يونجه، درصد(3/31هكتار)

درصد( به كشـت پيـاز 3/1هكتار) 61درصد( به كشت برن  و 5/1هكتار ) 31به كشت جو، درصد(

اختصاص داده شده است و اين  محصوالت مهمترين محصوالت زراعي هستندكه بيشترين سـطح از 

ين بيشـتراراضي زراعت آبي شهرستان براي توليد آنها زيركشت رفته است. پس ازاين محصـوالت ،

اسـپرس  8/1درصـد ، خيـار  1/1سهم نسبي اراضي زراعي آبي شهرستان به ترتيب به كشت كلزا 

 درصد اختصاص داده شده است. 2/3درصد، و سايرمحصوالت 6/1

مي توان نشان داد، درالگوي كشت زراعت آبي اين شهرستان ، اهميت نسبي آفتـابگردان،  

گوي كشت زراعت آبـي اسـتان و بـراي سايرمحصـوالت خيار، پياز، يونجه و برن  بيشتر از آن در ال

 كمتر از آن است.
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 الاوي كشت زراعت ديم 

هكتـار اراضـي  26954بر پايه آمارهاي در دسترس، در سال زراعي مورد بررسي، از كل  

درصـد( بـه كشـت غـالت،  4/32هكتار) 19511زيركشت ديم محصوالت زراعي دراين شهرستان،

  3114بـه كشـت علوفـه و درصـد(5/8هكتار)2311ه كشت حبوبات، درصد( ب 1/8هكتار  ) 2151

 درصد( به كشت ساير محصوالت اختصاص داده شده است. 1/11هكتار)

اهميت نسبي گروه محصوالت زراعي علوفه وسايرمحصوالت درالگوي كشت زراعت ديـم  

ت زراعـي كشـت اين شهرستان بيشتر از آن دراين الگوي كشت دراستان و براي بقيه گروه محصوال

 شده دراين شهرستان كمتر از آن در استان است.

بر پايه اطالعات تفصيلي اين الگوي كشت مي توان نشان داد كـه از كـل اراضـي زراعـي  

 1/13هكتـار) 3511به كشـت گنـدم، درصد ( 4/59هكتار) 16111تحت كشت ديم اين شهرستان 

درصـد( بـه  6/5هكتـار) 1511نجـه، به كشـت يودرصد( 5/8هكتار)  2311 ،درصد( به كشت جو

درصد( به كشت نخود اختصاص داده شده اسـت كـه محصـوالت  4/2هكتار ) 651كشت عدس و 

 زراعي كشت شده درالگوي كشت ديم شهرستان هستند.

درالگـوي كشـت زراعـت ديـم ايـن شهرسـتان دريك مقايسه تطبيقي مي توان نشان داد، 

كمتر يشتر و سايرمحصوالت )كشت شده دراين شهرسـتان(كلزا و يونجه  باهميت نسبي كشت نخود،

 از آن در استان است.

 

 الاوي كشت باغات 

در  1384-85مهمترين ويژگيهاي الگوي كشت باغات شهرستان خلخال در سـال زراعـي  

شود كه قياس با ويژگيهاي متناظر آن در استان اردبيل به شرح زير است. ليكن قبل ازآن متذكر مي

هكتار باغات ديم  88ن يكي از دو شهرستان استان است كه عالوه بر باغات آبي داراي  اين شهرستا

 نيز است.

هكتـاري اراضـي باغـات آبـي ايـن   5826از كل مسـاحت در سال زراعي مورد بررسي، 

 8/19هكتـار) 1153درصد( زيركشـت ميـوه هـاي دانـه دار،  6/31هكتار) 1385شهرستان، حدود 

 1838درصد( زيركشت ميوه هاي دانه ريـز، 5/1هكتار ) 28ي هسته دار، درصد( زيركشت ميوه ها

درصـد( زيـر كشـت ميـوه هـاي  3/1هكتـار) 15درصد( زيركشت ميوه هاي خشـك، 2/32هكتار)

درصد(  5/15هكتار ) 911درصد( زيركشت ميوه هاي نيمه گرمسيري و 2/1هكتار) 63ري، يسردس
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 9/33هكتـار ) 65حت باغات ديم اين شهرستان ، زيركشت باغات غيرمثمر است. ضمنا، از كل مسا

 درصد ( زيركشت ميوه هاي خشك است. 1/26هكتار) 23درصد( زيركشت ميوه هاي دانه ريز و 

ميوه هاي دانه دار و ميوه هاي دانه دار و ميوه هاي هسـته دار مهمتـرين ميوه هاي خشك، 

 اين شهرستان هستند. آبي گروه ميوه هاي كشت شده در باغات

آبي ايـن اهميت نسبي ميوه هاي خشك و ميوه هاي سردسيري در الگـوي كشـت باغـات 

ها شهرستان بيشتر از متوسط متناظر آن در الگوي كشت باغات استان است. اهميت نسبي ساير ميوه

 در الگوي كشت باغات آبي شهرستان كمتر از آن در استان است.

 1865حـدود  ،ت آبـي شهرسـتانهمين آمارهـا نشـان مـي دهـد، از كـل اراضـي باغـا 

 2/3هكتـار) 418به كشت سيب ، درصد( 2/23هكتار) 1351درصد( به كشت گردو ،  1/32هكتار)

ها درصد( به كشت زردآلو اختصاص يافته است. اين ميوه5/6هكتار) 339درصد( به كشت گالبي و  

آنهـا زيـر كشـت  مهمترين محصوالت باغي هستند كه بيشترين سطح باغات شهرستان براي توليـد

آلو، زردآلو، آلـوقطره آلبالو، گوجه،اهميت نسبي كشت گالبي،رفته است. همچنين مي توان نشان داد،

زالزالك، انار و انجير در الگوي كشـت باغـات ايـن شهرسـتان گردو، سنجد،پسته،طال، توت درختي ،

 ي كمتر از آن است.بيشتر از متوسط متناظر آن در استان بوده و براي ساير محصوالت باغ

و نمودارهـاي ( 1-34( تا ) 1-31اطالعات تفصيلي مربوط به موارد باال درجداول شماره ) 

 .( آورده شده است1-21( تا )1-19شماره )
 

 1334-35: مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستان خلخال  با استان اردبيل در سال زراعي (   1-34جدول  )

 شرح

سهم نسبي  سهم نسبي )درصد( تار(مساحت )هك

شهرستان در 

 استان

 ضرايب تمركز

 ضريب مكاني ضريب توزيع شهرستان استان شهرستان استان

 33/4 33/4 33/5 144 144 41564 2/312232 اراضي كشاورزي

 62/4 25/4 23/3 32/25 36/36 14522 2265123 آبي -

 13/1 44/4 34/6 63/34 14/63 31442 454144 ديم -

 34/4 31/4 35/4 15/36 65/24 31654 2/651234 اراضي زراعي

 41/4 13/4 41/2 34/11 46/32 4626 2/233421 آبي -

 33/1 41/4 44/6 35/64 13/53 26254 413433 ديم -

 21/3 12/1 64/13 23/14 41/4 5214 31335 اراضي باغي

 43/22 13/1 42/13 42/14 44/4 5326 31633 آبي -

 31/4 33/5 34/32 21/4 41/4 33 23 ديم -

 25/1 32/4 26/11 62/2 24/4 4444 35523 اراضي آيش)ديم(

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ: 

 برآورد مشاور  . 2            
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 1334-35(: مقايسه الگوي كشت زراعت آبي در شهرستان خلخال و استان اردبيل در سال زراعي   1-31جدول  )

 نام محصول
سهم نسبي شهرستان در  الگوي كشت ) درصد( مساحت )هكتار(

 شهرستان استان شهرستان استان استان

 41/2 144 144 4626 233422 كل

 31/4 35/13 32/46 335 142423 غالت

 62/4 65/14 34/34 544 31114 گندم

 31/1 31/6 23/14 315 24414 جو

 32/4 42/1 64/4 34 1433 برنج

 4 4 43/1 4 2421 ذرت دانه اي

 61/4 43/4 41/1 24 3224 حبوبات

 4 4 46/4 4 134 نخود

 63/4 43/4 36/1 24 3164 لوبيا

 44/4 26/1 34/6 52 14323 نباتات صنعتي

 4 4 13/2 4 5144 پنبه

 4 4 64/1 4 3334 چغندرقند

 4 4 4 4 4 سويا

 35/4 46/1 51/2 54 5353 كلزا

 144 12/4 4 2 2 آفتابگردان

 4 4 4 4 4 كنجد

 31/4 31/1 32/11 35 23366 سبزيجات

 4 4 12/11 4 26256 سيب زميني

 54/1 53/4 32/4 25 5/1631 كوچه فرنگي

 43/43 23/1 46/4 64 133 پياز

 55/4 35/4 33/4 35 362 محصوالت جاليزي

 41/12 35/4 12/4 35 232 خيار

 4 4 43/4 4 134 خربزه 

 4 4 13/4 4 343 هندوانه

 41/3 21/34 26/16 3334 32523 نباتات علوفه اي

 4 4 15/4 4 344 ذرت علوفه اي

 11 23/34 35/12 3344 34444 يونجه

 32/4 64/4 26/3 34 2253 اسپرس

 4 4 24/1 4 4532 سايرمحصوالت

 4 4 14/4 4 241 چغندر بذر ريشهاي

 4 4 31/4 4 323 چغندربذري

 4 4 46/1 4 3413 ذرت بذري

 4 4 46/4 4 154 سورگوم بذري

 34/4 41/6 41/14 232 33632 ساير

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور  . 2           
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 1334-35: مقايسه الگوي كشت زراعت ديم در شهرستان خلخال و استان اردبيل در سال زراعي (  1-32جدول  )

 محصولنام 
سهم نسبي شهرستان در  الگوي كشت ) درصد( مساحت )هكتار(

 شهرستان استان شهرستان استان استان

 44/6 144 144 26254 413433 اراضي زيركشت

 24/5 35/32 22/33 12544 334562 غالت

 43/6 36/52 23/62 16444 263332 گندم

 21/5 22/12 43/16 3544 63234 جو

 12/4 23/3 43/12 2154 52212 حبوبات

 13/3 53/5 23/11 1544 43133 عدس

 32/12 41/2 24/1 654 5442 نخود

 4 4 13/4 4 366 نباتات صنعتي

 4 4 11/4 4 434 آفتابگردان

 4 4 43/4 4 236 كلزا

 26/24 53/3 23/2 2344 2434 نباتات علوفه اي

 26/24 53/3 23/2 2344 2434 يونجه

 4 4 33/1 4 3334 سايرمحصوالت

 4 4 42/1 4 5264 سياهدانه

 4 4 46/4 4 1224 گاودانه

 42/13 1/11 24/4 3444 13536 ساير

 26/11 - - 4444 35523 اراضي آيش

 32/6 - - 34254 454446 كل اراضي 

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور  . 2           
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 1334-35:  مقايسه الگوي كشت باغات آبي در شهرستان خلخال و استان اردبيل درسال زراعي (  1-33 جدول)

 محصوالت باغي
 الگوي كشت )درصد( مساحت )هكتار(

 نسبت شهرستان در استان شهرستان استان نسبت شهرستان در استان شهرستان استان

 144 144 144 42/13 5326 31633 كل

 54/34 64/34 24/36 53/15 1335 11466 ميوه هاي دانه دار

 14/31 13/23 52/32 42/13 1354 14311 سيب 

 36/231 13/3 42/3 34/42 413 232 گالبي

 34/52 22/4 56/4 63/2 13 133 به

 61/65 32/12 16/34 43/12 1153 2543 ميوه هاي هسته دار

 44/143 23/4 43/3 42/26 233 1433 آلبالو

 23/24 14/4 32/4 42/13 232 1363 گيالس

 52/123 32/1 63/4 53/36 33 211 گوجه

 34/133 34/1 25/4 22/25 36 341 آلو

 352 24/4 43/11 53/1 55 3545 هلو

 66/33 14/4 15/4 33/16 3 42 شفتالو

 13/141 45/6 53/4 26 332 1446 زردآلو

 13/51 23/4 54/4 42/2 16 134 قيسي

 62/4 21/4 32/4 36/4 12 1324 شليل

 46/124 2/4 46/4 35 3 24 آلو قطره طال

 22/6 43/4 24/6 23/1 23 2123 ميوه هاي دانه ريز

 4 4 24/6 4 4 2141 انگور آبي

 4 4 4 4 4 1 توت فرنگي

 55/152 43/4 34/4 33/22 23 25 انواع توت درختي

 43/224 23/32 62/14 52/44 1333 4623 ميوه هاي خشك

 33/232 14/4 44/4 36/42 6 14 پسته 

 4 4 31/4 4 4 23 بادام آبي

 545/246 41/32 41/13 31/45 1365 4116 گردو

 4 4 24/1 4 4 322 فندق

 43/543 12/4 42/4 144 3 3 سنجد

 43/543 26/4 45/4 144 15 15 ميوه هاي سردسيري

 43/543 26/4 45/4 144 15 15 زالزالك

 4 4 4 4 4 4 ذغال اخته

 32/33 15/1 23/2 13/3 63 244 ه گرمسيريميوه هاي نيم

 4 4 61/2 4 4 323 زيتون

 34/213 41/4 12/4 24/44 24 64 انار

 53/444 34/4 13/4 13/31 43 53 انجير

 54/131 45/15 41/2 53/31 244 2354 ساير

 4 4 4 4 4 1 ساير

 4 4 4 4 4 1 توتستان براي نوغان

 64/131 45/15 2 64/312 244 2343 درختان و درختچه هاي غيرمثمر

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل                                     .1ماخذ:

 برآورد مشاور  . 2           
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 1334-35( : مقايسه الگوي كشت باغات ديم درشهرستان خلخال واستان اردبيل در سال زراعي  1-34  جدول  )

 يمحصوالت باغ

 الگوي كشت )درصد( مساحت )هكتار(

 شهرستان استان
نسبت شهرستان 

 در استان
 شهرستان استان

نسبت شهرستان 

 در استان

 144 144 144 34/32 33 23 كل

 52/26 36/33 53/36 63/36 65 35 ميوه هاي دانه ريز

 52/22 36/33 53/36 63/36 65 35 انگور ديم

 36/111 14/26 43/23 144 23 23 ميوه هاي خشك

 36/111 14/26 43/23 144 23 23 بادام ديم

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل       . 1ماخذ:

 برآورد مشاور  . 2            
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 شهرستان كوثر: 5-3-1

 

زراعـت و باغـداري در  توزيع اراضي كشاورزي و الگوي كشـت مـــهمترين ويژگي هاي 

 دراستان به شرح زير است:در قياس با موارد متناظرشان  1384-85كوثر در سال زراعي  شهرستان

 3/5هـزار هكتـار بـوده و 3/41مساحت كل اراضي كشاورزي )قابل كشـت( شهرسـتان،  -

 درصد مساحت اين اراضي در استان است.

درصـد( بـه كشـت 6/81هزارهكتـار) 3/33ازكل مساحت اراضي كشـاورزي شهرسـتان  -

درصد( به باغات اختصاص داده شده است كـه 1/6هزار هكتار ) 5/2راعي و محصوالت ز

درصد مساحت اراضي زراعي و باغي استان است.مي تـوان  9/3درصد و   1/5به ترتيب 

نشان داد كه سهم نسبي اراضي زراعي و بـاغي از اراضـي كشـاورزي ايـن شهرسـتان بـه 

 است.درصد( 4/4درصد و  6/91ترتيب كمتر و  بيشتر از آن در استان )به ترتيب 

درصد( تحت كشت آبـي  6/26هزار هكتار ) 9/8از كل مساحت اراضي زراعي شهرستان  -

درصـد  8/3درصد( تحت كشت ديم قرار دارد كه به ترتيب   4/33هزار هكتار) 4/24و 

درصد اراضي زراعي ديم استان است.مي تـوان نشـان داد كـه  8/5اراضي زراعي  آبي و 

درصـد( و سـهم  8/35ت آبي در اين شهرستان كمتر از آن در اسـتان )سهم نسبي زراع

 درصد( است. 2/64نسبي ديمكاري در زراعت اين شهرستان بيشتر ازآن در استان )

اراضي ،89/1، اراضي زراعي 39/1در اين شهرستان، اندازه ضريب مكاني اراضي كشاورزي -

است كـه نشـان دهنـده  33/1 و اراضي باغي 14/1، اراضي زراعي ديم 34/1زراعي آبي 

اراضـي زراعـي ديـم و باغـات و كمتـر بـودن تمركـز نسـبي اراضـي تمركز نسبي بيشتر 

اراضي زراعي و اراضي زراعي آبي درايـن شهرسـتان درقيـاس بـا متوسـط آن كشاورزي ،

 دراستان است.

ي ، اراض 31/1اراضي زراعي ،39/1دراين شهرستان، اندازه ضريب توزيع اراضي كشاورزي -

اسـت كـه در قيـاس بـا 18/1و اراضي بـاغي  81/1اراضي زراعي ديم ،52/1زراعي آبي 

متوسط متناظر آنها در استان نشان دهنده تمركز نسبي بيشتر اراضي باغات و كمتر بودن 

تمركز نسبي اراضي كشاورزي، اراضي زراعي و اراضي زراعي آبي و ديم دراين شهرسـتان 

 است.

لگوي كشت زراعي )آبي و ديم( شهرستان كوثر درسـال زراعـي مــــهمترين ويژگيهاي ا -

 هماننديها و ناهماننديهاي آن با همين الگوي كشت در استان عبارت است از:  85-1384
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 الاوي كشت اراضي شبي 

هكتاري اراضـي زراعـي آبـي در ايـن  8865از كل مساحت درسال زراعي مورد بررسي ، 

درصد( به كشت نباتات صنعتي، 2/1هكتار) 13شت غالت،درصد( به ك9/61هكتار) 5412شهرستان،

درصد( به كشت سبزيجات ،  8/2هكتار) 251به كشت محصوالت جاليزي،درصد( 1/1هكتار )  111

 به كشت علوفه اختصاص داده شده است. درصد(35هكتار)3111

 غالت، و علوفه مهمترين گروه محصوالت زراعت آبي اين شهرستان هستند. -

محصوالت جاليزي و علوفه درالگوي كشت زراعت آبي اين شهرستان غالت، اهميت نسبي -

بيشتر از آن درالگوي كشت زراعت آبي استان بوده و براي نباتات صـنعتي و سـبزيجات  

 كمتر از آن دراستان است.

 4131همين آمارها نشان مـي دهندكـه از كـل اراضـي زراعـت آبـي ايـن  شهرسـتان ،  

 9/16هكتـار ) 1511درصد( به كشت يونجـه ، 1/18هكتار) 1611گندم،به كشت درصد( 43)هكتار

درصـد( بـه  8/2هكتـار ) 251به كشت جـو ودرصد (9/13هكتار)1232درصد( به كشت اسپرس، 

كشت گوجه فرنگي اختصاص داده شده است و اين محصوالت مهمترين محصوالت زراعـي هسـتند 

ي توليد آنها زيركشت رفته است. پس از ايـن  كه بيشترين سطح از اراضي زراعت آبي شهرستان برا

درصد، و  1/1محصوالت ، بيشترين سهم نسبي اراضي زراعي آبي شهرستان به ترتيب به كشت خيار

 درصد اختصاص داده شده است. 2/1كلزا 

يونجـه مي توان نشان داد،كه اهميـت نسـبي كشـت گنـدم ، جـو، خيـار، و گوجـه فرنگي، 

آبــي ايــن شهرســتان بيشــتر از آن در اســتان بــوده و بــراي  واســپرس درالگــوي كشــت زراعــت

 سايرمحصوالت زراعي كمتر از آن است.

  

 الاوي كشت زراعت ديم 

هكتاراراضـي 24425بر پايه آمارهاي در دسترس، در سال زراعي مـورد بررسـي، از كـل  

، درصد( به كشـت غـالت 8/32هكتار )  13331 ،زيركشت ديم محصوالت زراعي دراين شهرستان

 1155درصد( بـه كشـت علوفـه و 3/12هكتار)3111به كشت حبوبات، درصد(2/11هكتار) 2511

 درصد( به كشت سايرمحصوالت اختصاص داده شده است. 3/4هكتار )
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اهميت نسبي گروه محصوالت زراعي علوفه درالگوي كشت زراعت ديـم ايـن شهرسـتان  

روه محصوالت زراعي  دراين شهرستان كمتر بيشتر از آن دراين الگوي كشت دراستان و براي بقيه گ

 از آن در استان است.

بر پايه اطالعات تفصيلي اين الگوي كشت مي توان نشان داد كـه از كـل اراضـي زراعـي  

 15هكتـار) 3631به كشـت گنـدم ، درصد( 3/53هكتار )  14111تحت كشت ديم اين شهرستان، 

درصـد( بـه  3/5هكتار ) 1411كشت يونجه ، به درصد ( 3/12هكتار)3111به كشت جو ،  درصد(

درصد( به كشت نخود اختصاص داده شده است و اين محصوالت  5/4هكتار) 1111كشت عدس  و

 مهمترين محصوالت زراعي در الگوي كشت ديم شهرستان هستند.

درالگـوي كشـت زراعـت ديـم ايـن شهرسـتان دريك مقايسه تطبيقي مي توان نشان داد، 

كمتر از نخودو يونجه  بيشتر و سايرمحصوالت )كشت شـده درايـن شهرسـتان(اهميت نسبي كشت ،

 آن در استان است.

 

 الاوي كشت باغات 

در  1384-85مهمترين ويژگيهاي الگوي كشت باغات شهرستان كـوثر در سـال زراعـي  

د شـودر استان اردبيل به شرح زير است. ليكن قبل از آن متـذكر مي آنقياس با ويژگيهاي متناظر 

 هكتار باغات ديم )نهال( نيز دراين شهرستان وجود دارد. 11كه عالوه بر باغات آبي حدود 

هكتـاري اراضـي باغـات آبـي ايـن  2488از كـل مسـاحت در سال زراعي مورد بررسي، 

 9/28هكتـار) 321درصـد( زيركشـت ميـوه هـاي دانـه دار،  4/43هكتار) 1139شهرستان، حدود 

 294درصد( زيركشت ميوه هاي دانه ريـز،  4/4هكتار) 111ه دار، درصد( زيركشت ميوه هاي هست

زيركشـت باغـات درصد( 4/3هكتـار ) 185زيركشـت ميـوه هـاي خشـك و درصد( 8/11هكتار) 

 غيرمثمر است.

ميوه هاي هسته دار  و ميوه هاي خشك مهمترين گروه ميوه هاي كشت ميوه هاي دانه دار، 

  شده در باغات اين شهرستان هستند.

اهميت نسبي ميوه هاي دانه دار در الگوي كشت  باغـات آبـي ايـن شهرسـتان بيشـتر از  

متوسط متناظر آن در الگوي كشت باغات استان است. اهميت نسبي ساير ميوه ها در الگوي كشـت 

 باغات آبي شهرستان كمتر از آن در استان است.
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 2/41هكتـار) 1111ودهمين آمارها نشان مي دهد، از كل اراضي باغـات شهرسـتان حـد 

درصـد( بـه 5/11هكتار ) 285درصد( به كشت زردآلو ،  9/13هكتار ) 445به كشت سيب ،درصد(

درصد( به كشـت گـيالس اختصـاص يافتـه اسـت . ايـن ميـوه هـا  3/5هكتار) 141كشت گردو و 

 مهمترين محصوالت باغي هستند كه بيشترين سطح باغات آبي شهرستان براي توليد آنها زيركشت

آلبالو، گيالس، زردآلو و اهميت نسبي كشت سيب، گالبي، به،رفته است. همچنين مي توان نشان داد،

در الگوي كشت باغات اين شهرستان بيشتر از متوسط متناظر آن در استان بوده و براي سـاير  بادام

 محصوالت باغي كمتر از آن است.

و نمودارهاي (  1-38( تا ) 1-35ره )اطالعات تفصيلي مربوط به موارد باال در جداول شما 

 ( آورده شده است.1-24( تا )1-22شماره )
 

 1334-35(: مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستان كوثر با استان اردبيل در سال زراعي      1-35جدول  )

 شرح

سهم نسبي  سهم نسبي )درصد( مساحت )هكتار(

شهرستان در 

 استان

 ضرايب تمركز

 ضريب مكاني ضريب توزيع شهرستان استان شهرستان اناست

 32/4 32/4 34/5 144 144 41233 2/312232 اراضي كشاورزي

 35/4 52/4 23/4 54/23 36/36 11353 2265123 آبي -

 13/1 21/4 52/6 54/32 14/63 22235 454144 ديم -

 32/4 31/4 11/5 63/34 65/24 33224 2/651234 اراضي زراعي

 34/4 52/4 34/3 43/21 46/32 3365 2/233421 آبي -

 14/1 31/4 34/5 16/52 13/53 24425 413433 ديم -

 33/1 43/1 33/3 45/6 41/4 2423 31335 اراضي باغي

 41/1 42/1 36/3 43/6 44/4 2433 31633 آبي -

 22/1 41/1 24/14 42/4 41/4 14 23 ديم -

 34/2 14/2 43/15 32/13 24/4 5544 35523 اراضي آيش)ديم(

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ: 

 برآورد مشاور  . 2             
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 1334-35(: مقايسه الگوي كشت زراعت آبي در شهرستان كوثر و استان اردبيل در سال زراعي 1-36جدول  )

 نام محصول
سهم نسبي شهرستان در  الگوي كشت ) درصد( مساحت )هكتار(

 شهرستان استان شهرستان استان استان

 34/3 144 144 3365 233422 كل

 25/4 24/64 32/46 5442 142423 غالت

 14/5 44/43 34/34 4134 31114 گندم

 13/5 24/13 23/14 1232 24414 جو

 4 4 64/4 4 1433 برنج

 4 4 43/1 4 2421 ذرت دانه اي

 4 4 41/1 4 3224 حبوبات

 4 4 46/4 4 134 نخود

 4 4 36/1 4 3164 لوبيا

 42/4 15/4 34/6 13 14323 نباتات صنعتي

 4 4 13/2 4 5144 پنبه

 4 4 64/1 4 3334 چغندرقند

 4 4 4 4 4 سويا

 22/4 15/4 51/2 13 5353 كلزا

 4 4 4 4 2 آفتابگردان

 4 4 4 4 4 كنجد

 24/4 32/2 32/11 254 23366 سبزيجات

 4 4 12/11 4 26256 سيب زميني

 26/14 32/2 32/4 254 5/1631 كوچه فرنگي

 4 4 46/4 4 133 پياز

 13 13/1 33/4 144 362 محصوالت جاليزي

 46/35 13/1 12/4 144 232 خيار

 4 4 43/4 4 134 خربزه 

 4 4 13/4 4 343 هندوانه

 33/3 23/34 26/16 3144 32523 نباتات علوفه اي

 4 4 15/4 4 344 ذرت علوفه اي

 33/5 45/13 35/12 1644 34444 يونجه

 24/16 22/16 26/3 1544 2253 اسپرس

 4 4 24/1 4 4532 سايرمحصوالت

 4 4 14/4 4 241 چغندر بذر ريشهاي

 4 4 31/4 4 323 چغندربذري

 4 4 46/1 4 3413 ذرت بذري

 4 4 46/4 4 154 سورگوم بذري

 4 4 41/14 4 33632 ساير

 جهاد كشاورزي استان اردبيل طالعات اخذ شده از. 1ماخذ:

 برآورد مشاور  . 2           
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 1334-35(: مقايسه الگوي كشت زراعت ديم در شهرستان كوثر و استان اردبيل در سال زراعي   1-33 جدول  )

 نام محصول
سهم نسبي شهرستان در  الگوي كشت ) درصد( مساحت )هكتار(

 شهرستان استان شهرستان استان استان

 34/5 144 144 24425 413433 اضي زيركشتار

 33/5 35/32 22/33 13334 334562 غالت

 35/5 33/53 23/62 14144 263332 گندم

 46/5 43/15 43/16 3634 63234 جو

 32/4 24/14 43/12 2544 52212 حبوبات

 23/2 33/5 23/11 1444 43133 عدس

 32/21 54/4 24/1 1144 5442 نخود

 4 4 13/4 4 366 نباتات صنعتي

 4 4 11/4 4 434 آفتابگردان

 4 4 43/4 4 236 كلزا

 65/31 23/12 23/2 3444 2434 نباتات علوفه اي

 65/31 23/12 23/2 3444 2434 يونجه

 4 4 33/1 4 3334 سايرمحصوالت

 4 4 42/1 4 5264 سياهدانه

 4 4 46/4 4 1224 گاودانه

 53/6 33/4 24/4 1155 13536 ساير

 43/15 - - 5544 35523 ضي آيشارا

 52/6 - - 22225 454446 كل اراضي 

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور  .2            
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 1334-35(:  مقايسه الگوي كشت باغات آبي در شهرستان كوثر و استان اردبيل درسال زراعي  1-33 جدول)

 محصوالت باغي
 الگوي كشت )درصد( حت )هكتار(مسا

 نسبت شهرستان در استان شهرستان استان نسبت شهرستان در استان شهرستان استان

 144 144 144 36/3 2433 31633 كل

 35/134 32/43 24/36 23/14 1132 11466 ميوه هاي دانه دار

 45/123 23/44 52/32 31/2 1441 14311 سيب 

 32/123 32/3 42/3 34/2 25 232 گالبي

 23/523 34/3 56/4 43/43 33 133 به

 24/25 24/23 16/34 54/3 214 2543 ميوه هاي هسته دار

 46/124 26/4 43/3 36/2 146 1433 آلبالو

 21/131 63/5 32/4 32/14 141 1363 گيالس

 12/13 12/4 63/4 42/1 3 211 گوجه

 46/3 43/4 25/4 63/4 2 341 آلو

 62/3 34/4 43/11 64/4 214 3545 هلو

 4 4 15/4 4 4 42 شفتالو

 26/321 32/13 53/4 33/34 445 1446 زردآلو

 4 4 54/4 4 4 134 قيسي

 33/1 43/4 32/4 14/4 2 1324 شليل

 4 4 46/4 4 4 24 آلو قطره طال

 63/63 42/4 24/6 41/5 114 2123 ميوه هاي دانه ريز

 53/66 42/4 24/6 24/5 114 2141 انگور آبي

 4 4 4 4 4 1 توت فرنگي

 4 4 34/4 4 4 25 انواع توت درختي

 31/34 32/11 62/14 35/6 224 4623 ميوه هاي خشك

 4 4 44/4 4 4 14 پسته 

 33/113 36/4 31/3 23/2 2 23 بادام آبي

 45/33 45/11 41/13 22/6 235 4116 گردو

 4 4 24/1 4 4 322 فندق

 4 4 42/4 4 4 3 سنجد

 4 4 45/4 4 4 15 سردسيريميوه هاي 

 4 4 45/4 4 4 15 زالزالك

 4 4 4 4 4 4 ذغال اخته

 4 4 23/2 4 4 244 ميوه هاي نيمه گرمسيري

 4 4 61/2 4 4 323 زيتون

 4 4 12/4 4 4 64 انار

 4 4 13/4 4 4 53 انجير

 55/32 44/3 41/2 42/6 135 2354 ساير

 4 4 4 4 4 1 ساير

 4 4 4 4 4 1 توتستان براي نوغان

 64/32 44/3 2 54/6 135 2343 درختان و درختچه هاي غيرمثمر

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل                             . 1ماخذ:

 برآورد مشاور  . 2           
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 شهرستان گرمي : 6-3-1

 

زراعـت و باغـداري در  گـوي كشـتتوزيع اراضـي كشـاورزي و المهمترين ويژگي هاي  

دراستان به شرح زيـر  در قياس با موارد متناظرشان 1384-85شهرستان گرمي در سال زراعـــي 

 است:

 6/13هـزار هكتـار بـوده و  6/93مساحت كل اراضي كشاورزي )قابل كشت( شهرستان  -

 درصد مساحت اين اراضي در استان است.

درصـد( بـه كشـت 93هزارهكتـار) 3/94ازكل مسـاحت اراضـي كشـاورزي شهرسـتان  -

درصد( به باغات اختصاص داده شده است كه  5/1هزار هكتار ) 4/1محصوالت زراعي و 

درصد مساحت اراضي زراعي و باغي استان است.مي توان  5/4درصد و   5/14به ترتيب 

نشان داد كه سهم نسبي اراضي زيركشت زراعي وباغي ازاراضي كشاورزي اين شهرسـتان 

 درصد( است. 4/4درصد و  6/91به ترتيب ب بيشتر و كمتر از آن در استان )به ترتي

درصد( تحت كشت آبي  8/11هزار هكتار ) 1/11از كل مساحت اراضي زراعي شهرستان  -

درصـد  8/4درصد( تحت كشت ديم قرار دارد كه بـه ترتيـب 2/88هزار هكتار)5/83و 

ان است.مي تـوان نشـان داد كـه درصد اراضي زراعي ديم است1/21اراضي زراعي آبي و 

درصـد( و سـهم 8/35سهم نسبي زراعت آبي در اين شهرستان كمتـر از آن در اسـتان )

 درصد( است. 2/64نسبي ديمكاري در زراعت اين شهرستان بيشتر  ازآن در استان ) 

ــاني اراضــي كشــاورزي  - ــدازه ضــريب مك ــن شهرســتان، ان ــي 18/1در اي ، اراضــي زراع

اسـت كـه  33/1و اراضي بـاغي 33/1، اراضي زراعي ديم 33/1بي اراضي زراعي آ،13/1

اراضي زراعي، اراضي زراعي ديم و كمتر نشان دهنده تمركز نسبي بيشتراراضي كشاورزي ،

بودن  تمركز نسبي ، اراضي زراعي آبي و اراضي باغـات درايـن شهرسـتان در قيـاس بـا 

 متوسط آن در استان است.

، اراضي 26/1، اراضي زراعي 18/1توزيع اراضي كشاورزي  دراين شهرستان، اندازه ضريب -

اسـت كـه درقيـاس بـا  39/1و اراضي بـاغي  33/1، اراضي زراعي ديم 41/1زراعي آبي

متوسط متناظر آنها در استان نشان دهنده تمركز نسبي بيشتر اراضي كشـاورزي، اراضـي 

اراضي باغـات درايـن  زراعي و اراضي زراعي ديم و كمتر بودن نسبي اراضي زراعي آبي و

 شهرستان است.
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مهمترين ويژگيهاي الگـــوي كشت زراعي )آبي و ديم( شهرستان گرمي درسـال زراعـي  -

و  هماننديها و ناهماننديهاي آن با همين الگوي كشت در استان عبـارت اسـت 85-1384

 از:

 

 الاوي كشت اراضي شبي 

راضي زراعـي آبـي در ايـن هكتاري ا11139از كل مساحت درسال زراعي مورد بررسي ، 

درصـد(به كشـت حبوبـات، 1/3هكتار) 351درصد( به كشت غالت،  4/43هكتار) 4831شهرستان 

درصـد( بـه كشـت محصـوالت  8/1هكتار ) 91درصد( به كشت نباتات صنعتي،  6/3هكتار ) 416

درصـد( بـه كشـت 5/48هكتـار ) 5411درصد ( به كشت سـبزيجات و  6/1هكتار ) 63جاليزي ، 

 اختصاص داده شده است. به اين ترتيب مي توان نشان داد  : علوفه

 علوفه و غالت مهمترين گروه محصوالت زراعت آبي اين شهرستان هستند . -

اهميت نسبي حبوبات ، محصوالت جاليزي و علوفـه درالگـوي كشـت زراعـت آبـي ايـن  -

باتـات نشهرستان بيشتر از آن درالگوي كشت زراعت آبي اسـتان بـوده و بـراي غـالت ،

 صنعتي و سبزيجات كمتر از آن دراستان است.

 5211همين آمارها نشان مـي دهندكـه از كـل اراضـي زراعـت آبـي ايـن  شهرسـتان ، 

هكتـار  2111درصد( بـه كشـت گنـدم،  1/18هكتار) 2111درصد( به كشت يونجه،  3/46هكتار)

بـه درصد ( 1/3تار )هك 351به كشت برن  و درصد( 5/3هكتار ) 831به كشت جو، درصد( 1/18)

كشت لوبيا اختصاص داده شده است  و اين محصـوالت مهمتـرين محصـوالت زراعـي هسـتند كـه 

بيشترين سطح از اراضي زراعت آبي شهرستان براي توليد آنها زيركشـت رفتـه اسـت. پـس ازايـن 

، درصـد  3/2محصوالت، بيشترين سهم نسبي اراضي زراعي آبي شهرستان به ترتيب به كشت كلزا 

 درصد اختصاص داده شده است. 4/1گوجه فرنگي و  درصد 3/1درصد، هندوانه  4/1پنبه 

در الگوي زراعت آبي اين شهرستان، سهم نسبي اراضي اختصـاص داده مي توان نشان داد، 

شده به كشت جو، لوبيا، خربزه، هندوانه ، پياز، يونجه و برن  بيشـتر ازسـهم نسـبي متنـاظر آنهـا در 

 راعت آبي استان بوده و براي سايرمحصوالت زراعي كمتر از آن است.الگوي كشت ز
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 الاوي كشت زراعت ديم 

هكتـار اراضـي  83529بر پايه آمارهاي در دسترس، در سال زراعي مورد بررسي، از كل  

درصد( بـه كشـت غـالت،  4/81هكتار) 68111 ،زيركشت ديم محصوالت زراعي دراين شهرستان

 129 ،درصـد( بـه كشـت علوفـه 5/1هكتار) 411رصد( به كشت حبوبات، د 8/13هكتار)  11511

درصد( به كشـت سايرمحصـوالت  2/4هكتار) 3511درصد( به كشت نباتات صنعتي و  2/1هكتار )

 اختصاص داده شده است.

اهميت نسبي گروه محصوالت زراعي غالت و حبوبات درالگوي كشت زراعـت ديـم ايـن  

الگوي كشت دراستان و براي نباتات علوفه اي و نباتات صنعتي دراين شهرستان بيشتر از آن دراين 

 شهرستان كمتر از آن در استان است.

بر پايه اطالعات تفصيلي اين الگوي كشت مي توان نشان داد كـه از كـل اراضـي زراعـي  

 1/12هكتار) 11111به كشت گندم، درصد( 4/69هكتار )  58111تحت كشت ديم اين شهرستان، 

درصـد( بـه  2/4هكتار) 3511درصد( به كشت عدس و 1/12هكتار) 11111به كشت جو،  درصد(

كشت سياهدانه اختصاص داده شده است و اين محصوالت مهمترين محصـوالت در الگـوي كشـت 

 ديم شهرستان هستند.

درالگـوي كشـت زراعـت ديـم ايـن شهرسـتان دريك مقايسه تطبيقي مي توان نشان داد، 

ا، گندم، نخود، عدس و سياهدانه بيشـتر و سـاير محصـوالت )كشـت شـده اهميت نسبي كشت كلز

 دراين شهرستان( كمتر از آن در استان است.

 

  الاوي كشت  باغات 

 1384-85مهمترين ويژگيهاي الگوي كشـت باغـات شهرسـتان گرمـي درسـال زراعـي  

از آن متـذكر در استان اردبيل بـه شـرح زيـر اسـت. لـيكن قبـل  آندرقياس با ويژگيهاي متناظر 

شودكه كليه باغات اين شهرستان به صورت آبي است و اراضي باغي ديم دراين شهرستان وجود مي

 ندارد.

هكتـاري اراضـي باغـات ايـن  3/1422درسال زراعـي مـورد بررسـي، از كـل مسـاحت  

 3/13هكتـار) 3/195درصد( زيركشت ميوه هـاي دانـه دار،  3/11هكتار) 5/152شهرستان، حدود 

 692درصد( زيركشت ميوه هاي دانـه ريـز،  5/1هكتار) 1/3زيركشت ميوه هاي هسته دار، درصد( 
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درصد(زيركشت ميوه هـاي نيمـه 3/2هكتار) 3/38درصد( زيركشت ميوه هاي خشك ، 6/48هكتار)

 دصد( زيركشت ساير باغات است. 3/23هكتار) 2/333گرمسيري و 

انـه دار مهمتـرين گـروه ميـوه هـاي ميوه  هاي هسته دار و ميوه هاي دميوه هاي خشك ، 

 كشت شده در باغات اين شهرستان هستند.

ط سـاهميت نسبي ميوه هاي خشك در الگوي كشت باغات ايـن شهرسـتان بيشـتر از متو 

ت امتناظر آن در الگوي كشت باغات استان است. اهميت نسبي ساير ميوه ها در الگوي كشـت باغـ

 شهرستان كمتر از آن در استان است.

 2/48هكتـار) 685حـدود  ،ين آمارها نشان مي دهد، از كل اراضي باغـات شهرسـتانهم 

به كشـت درصد( 9/2هكتار) 41درصد( به كشت سيب ،  3/8هكتار ) 125درصد( به كشت گردو ، 

درصد( به كشت انار اختصـاص يافتـه اسـت. ايـن ميـوه هـا مهمتـرين  3/2هكتار) 3/32زردآلو و 

رين سطح باغات شهرستان براي توليد آنها زيركشـت رفتـه اسـت. محصوالت باغي هستند كه بيشت

اهميت نسبي كشت آلو، آلو قطره طال، بادام، گردو، انار و انجير درالگوي همچنين مي توان نشان داد ،

كشت باغات اين شهرستان بيشتر از متوسط متناظر آن در استان بوده و براي ساير محصوالت باغي 

 كمتر از آن است.

و نمودارهـاي (  1-42( تا ) 1-39عات تفصيلي مربوط به موارد باال درجداول شماره )اطال 

 ( آورده شده است.1-23( تا )1-25شماره)
 

 1334-35(: مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستان گرمي  با استان اردبيل در سال زراعي   1-32 جدول  )

 شرح

نسبي  سهم سهم نسبي )درصد( مساحت )هكتار(

شهرستان در 

 استان

 ضرايب تمركز

 ضريب مكاني ضريب توزيع شهرستان استان شهرستان استان

 13/1 13/1 53/13 144 144 3/23524 35/312324 اراضي كشاورزي

 35/4 41/4 34/4 33/12 36/36 3/12561 2/265123 آبي -

 33/1 62/1 32/13 13/33 14/63 35422 35/454121 ديم -

 43/1 26/1 52/14 41/23 64/24 24663 2/651234 اراضي زراعي

 33/4 41/4 33/4 41/11 46/32 11132 2/233421 آبي -

 33/1 33/1 26/16 52/35 13/53 33522 413433 ديم -

 33/4 32/4 43/4 46/1 42/4 3/1422 35/31322 اراضي باغي

 41/1 32/4 54/4 46/1 44/4 3/1422 31633 آبي -

 4 4 4 4 43/4 4 35/135 ديم -

 31/4 33/4 22/4 54/1 24/4 1544 35523 اراضي آيش)ديم(

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ: 

 برآورد مشاور . 2            
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 1334-35(: مقايسه الگوي كشت زراعت آبي در شهرستان گرمي  و استان اردبيل در سال زراعي 1-44 جدول  )

 نام محصول
سهم نسبي شهرستان در  الگوي كشت ) درصد( تار(مساحت )هك

 شهرستان استان شهرستان استان استان

 33/4 144 144 11132 233422 كل

 43/4 36/43 32/46 4334 142423 غالت

 43/2 25/13 34/34 2444 31114 گندم

 33/3 25/13 23/14 2444 24414 جو

 23/55 45/3 64/4 334 1433 برنج

 4 4 43/1 4 2421 ذرت دانه اي

 63/14 14/3 41/1 354 3224 حبوبات

 4 4 46/4 4 134 نخود

 46/11 14/3 36/1 354 3164 لوبيا

 34/2 64/3 34/6 446 14323 نباتات صنعتي

 24/2 35/1 13/2 154 5144 پنبه

 4 4 64/1 4 3334 چغندرقند

 4 4 4 4 4 سويا

 33/4 34/2 51/2 256 5353 كلزا

 4 4 4 4 2 آفتابگردان

 4 4 4 4 4 كنجد

 23/4 53/4 32/11 63 23366 سبزيجات

 4 4 12/11 4 26256 سيب زميني

 62/2 44/4 32/4 45 5/1631 كوچه فرنگي

 44/13 16/4 46/4 13 133 پياز

 34/11 31/4 33/4 24 362 محصوالت جاليزي

 33/1 44/4 12/4 5 232 خيار

 56/5 42/4 43/4 14 134 خربزه 

 43/24 63/4 13/4 35 343 ههندوان

 64/13 43/43 26/16 5444 32523 نباتات علوفه اي

 4 4 15/4 4 344 ذرت علوفه اي

 33/13 63/46 35/12 5244 34444 يونجه

 16/2 34/1 26/3 244 2253 اسپرس

 4 4 24/1 4 4532 سايرمحصوالت

 4 4 14/4 4 241 چغندر بذر ريشهاي

 4 4 31/4 4 323 چغندربذري

 4 4 46/1 4 3413 ذرت بذري

 4 4 46/4 4 154 سورگوم بذري

 4 4 41/14 4 33632 ساير

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور  . 2           
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 1334-35(: مقايسه الگوي كشت زراعت ديم در شهرستان گرمي و استان اردبيل در سال زراعي 1-41جدول  )

 نام محصول
سهم نسبي شهرستان در  الگوي كشت ) درصد( مساحت )هكتار(

 شهرستان استان شهرستان استان استان

 26/12 144 144 33522 413433 اراضي زيركشت

 53/24 41/31 22/33 63444 334562 غالت

 43/22 44/62 23/62 53444 263332 گندم

 33/14 23/11 43/16 14444 63234 جو

 42/22 33/13 43/12 11544 52212 حبوبات

 24/21 23/11 23/11 14444 43133 عدس

 35/22 34/1 24/1 1544 5442 نخود

 34/16 15/4 13/4 122 366 نباتات صنعتي

 4 4 11/4 4 434 آفتابگردان

 14/45 15/4 43/4 122 236 كلزا

 22/4 43/4 23/2 444 2434 نباتات علوفه اي

 22/4 43/4 23/2 444 2434 يونجه

 42/44 12/4 33/1 3544 3334 سايرمحصوالت

 32/53 12/4 42/1 3544 5264 سياهدانه

 4 4 46/4 4 1224 گاودانه

 4 4 24/4 4 13536 ساير

 22/4 - - 1544 35523 اراضي آيش

 33/13 - - 35422 454446 كل اراضي 

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور  . 2           
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 1334-35:  مقايسه الگوي كشت باغات آبي در شهرستان گرمي  و استان اردبيل درسال زراعي (1-42جدول)  

 محصوالت باغي
 الگوي كشت )درصد( مساحت )هكتار(

 نسبت شهرستان در استان شهرستان استان نسبت شهرستان در استان شهرستان استان

 144 144 144 54/4 3/1422 31633 كل

 53/22 32/14 24/36 33/1 5/152 11466 ميوه هاي دانه دار

 26/26 32/3 52/32 21/1 4/125 14311 سيب 

 36/14 46/4 42/3 66/4 5/6 232 گالبي

 53/264 43/1 56/4 24/11 21 133 به

 51/45 33/13 16/34 45/2 3/125 2543 ميوه هاي هسته دار

 44/61 11/2 43/3 36/2 34 1433 آلبالو

 31/42 33/1 32/4 24/1 26 1363 گيالس

 35/34 23/4 63/4 53/1 3/3 211 گوجه

 44/162 33/1 25/4 65/3 26 341 آلو

 11/24 63/2 43/11 43/1 33 3545 هلو

 4 4 15/4 4 4 42 شفتالو

 44/63 33/2 53/4 33/2 41 1446 زردآلو

 4 4 54/4 4 4 134 قيسي

 31/44 23/1 32/4 42/2 23 1324 شليل

 56/333 21/4 46/4 15 3 24 آلو قطره طال

 42/3 42/4 24/6 32/4 3 2123 ميوه هاي دانه ريز

 22/3 26/4 24/6 13/4 3/3 2141 انگور آبي

 4 4 4 4 4 1 توت فرنگي

 33 23/4 34/4 46/3 3/3 25 انواع توت درختي

 61/332 64/43 62/14 26/14 622 4623 ميوه هاي خشك

 4 4 44/4 4 4 14 پسته 

 65/152 42/4 31/4 13/3 3 23 بادام آبي

 43/334 15/43 41/13 64/16 635 4116 گردو

 4 4 24/1 4 4 322 فندق

 4 4 42/4 4 4 3 سنجد

 4 4 45/4 4 4 15 ميوه هاي سردسيري

 4 4 45/4 4 4 15 زالزالك

 4 4 4 4 4 4 ذغال اخته

 53/21 32/2 23/2 12/4 3/33 244 ميوه هاي نيمه گرمسيري

 4 4 61/2 4 4 323 زيتون

 42/1213 34/2 12/4 33/54 3/32 64 انار

 34/251 42/4 13/4 32/11 6 53 انجير

 13/263 34/23 41/2 33/11 2/333 2354 ساير

 4 4 4 4 4 1 ساير

 33/2223 43/4 4 144 2/1 1 توتستان براي نوغان

 35/262 62/23 2 34/11 336 2343 درختان و درختچه هاي غيرمثمر

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل                                            . 1ماخذ:

 برآورد مشاور  .2           
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 شهرستان مشكين شهر: 3-3-1

 

ري در مهمترين ويژگي هاي توزيع اراضي كشـاورزي و الگـوي كشـت  زراعـت و باغـدا 

در قياس با موارد متناظرشان دراستان بـه شـرح  1384-85شهرستان مشكين شهر در سال زراعي 

 زير است:

 9/19هزارهكتـار بـوده و 1/143مساحت كل اراضي كشاورزي )قابل كشـت( شهرسـتان  -

 درصد مساحت اين اراضي در استان است.

صـد( بـه كشـت در 2/84هزارهكتـار) 4/121ازكل مساحت اراضي كشاورزي شهرستان  -

درصد( به باغات اختصاص داده شـده اسـت  8/9هزار هكتار ) 9/13محصوالت زراعي و 

درصـد مسـاحت اراضـي زراعـي و بـاغي اسـتان 8/43درصـد و   5/18كه بـه ترتيـب 

توان نشان داد كه سهم نسبي اراضي زراعـي و بـاغي از اراضـي كشـاورزي ايـن است.مي

 4/4درصـد و 6/91در اسـتان )بـه ترتيـب  شهرستان به ترتيـب كمتـر و بيشـتر از آن

 است.درصد(

درصد( تحت كشت آبي  3/38هزار هكتار ) 1/46از كل مساحت اراضي زراعي شهرستان  -

درصـد 8/19درصد( تحت كشت ديم قرار دارد كه بـه ترتيـب 3/61هزار هكتار)3/34و 

اد كـه درصد اراضي زراعي ديم استان است.مي تـوان نشـان د 8/13اراضي زراعي آبي و 

درصـد( و سـهم  8/35سهم نسبي زراعت آبي در اين شهرستان بيشتر از آن در اسـتان )

 درصد( است.2/64نسبي ديمكاري در زراعت اين شهرستان كمتر ازآن در استان )

ــاني اراضــي كشــاورزي  - ــدازه ضــريب مك ــن شهرســتان، ان ــي 93/1در اي ، اراضــي زراع

اسـت كـه  21/2و اراضي باغي  96/1م ، اراضي زراعي دي13/1اراضي زراعي آبي ،93/1

نشان دهنده تمركز نسبي بيشتر اراضي زراعي آبي و اراضي باغات و كمتـر بـودن تمركـز 

اراضي زراعي و اراضي زراعي ديم دراين شهرسـتان درقيـاس بـا نسبي اراضي كشاورزي ،

 متوسط آنها در استان است.

، 86/1،  اراضـي زراعـي 93/1دراين شهرستان، اندازه ضريب توزيـع اراضـي كشـاورزي  -

اسـت كـه در  15/2و اراضـي بـاغي  83/1، اراضي زراعي ديـم 92/1اراضي زراعي آبي 

قياس با متوسط متناظر آنها در استان نشان دهنده تمركز نسـبي بيشـتر اراضـي بـاغي و 

كمتر بودن تمركز نسبي اراضي كشاورزي و اراضي زراعي و )آبي وديم( در اين شهرستان 

 است.
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ترين ويژگيهاي الگوي كشت زراعي )آبي و ديـم( شهرسـتان مشـكين شـهر درسـال مهم -

و  هماننديها و ناهماننديهاي آن با همين الگوي كشت در استان عبـارت 1384-85زراعي

 است از:

 

 الاوي كشت اراضي شبي 

هكتاري اراضي زراعـي آبـي در ايـن 46145از كل مساحت درسال زراعي مورد بررسي ، 

درصد( به كشت حبوبات ،  3/4هكتار)2151درصد( به كشت غالت، 8/14هكتار ) 6835شهرستان 

درصـد( بـه كشـت محصـوالت  3/1هكتـار) 126درصد( به كشت نباتات صنعتي،  2/1هكتار ) 81

درصد( به كشت علوفه  1/15هكتار)6912درصد( به كشت سبزيجات و 1/1هكتار ) 511جاليزي ، 

از اين اراضـي نيـز تحـت كشـت درصد( 64هكتار )29532اختصاص داده شده است. ضمن آن كه 

 ساير محصوالت زراعي بوده است. به اين ترتيب مي توان نشان داد:

 غالت و علوفه، مهمترين گروه محصوالت زراعت آبي اين شهرستان هستند. -

اهميت نسبي حبوبات درالگوي كشت زراعت آبي اين شهرسـتان بيشـتر از آن درالگـوي  -

ستان بـوده و بـراي غـالت ، نباتـات صـنعتي، محصـوالت جـاليزي و كشت زراعت آبي ا

 سبزيجات كمتر ازآن در استان است.

   6311همين آمارها نشان مـي دهندكـه از كـل اراضـي زراعـت آبـي ايـن  شهرسـتان،  

 9/5هكتـار) 2325درصد( به كشت گندم،  3/8هكتار) 4111درصد( به كشت يونجه،  5/14هكتار)

درصد( به كشت لوبيا اختصـاص داده شـده اسـت و ايـن  3/4هكتار) 2151 درصد( به كشت جو و

محصوالت مهمترين محصوالت زراعي هستندكه بيشترين سطح از اراضـي زراعـت آبـي شهرسـتان 

براي توليد آنها زيركشت رفته است. پس از اين محصوالت ، بيشترين سهم نسبي اراضي زراعي آبي 

درصـد  2/1درصـد، بـرن   5/1درصـد، اسـپرس  1گـي شهرستان به ترتيب به كشـت گوجـه فرن

 و...اختصاص داده شده است.

مي توان نشان داد، در الگوي كشت زراعـت آبـي ايـن شهرسـتان ، سـهم نسـبي اراضـي  

اختصاص داده شده به كشت لوبيا، خربزه، پياز، گوجه فرنگي و يونجه بيشتر از سـهم نسـبي متنـاظر 

 ان بوده و براي سايرمحصوالت از آن كمتر است.آنها درالگوي كشت آبي زراعت دراست

 الاوي كشت زراعت ديم 
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هكتـار اراضـي  34261بر پايه آمارهاي در دسترس، در سال زراعي مورد بررسي، از كل  

درصـد( بـه كشـت غـالت،  83هكتـار ) 61612زيركشت ديم محصوالت زراعي دراين شهرستان، 

درصد( بـه كشـت نباتـات صـنعتي و  3/1تار)هك 481به كشت حبوبات، درصد(  1/3هكتار)2239

 13هكتار )  9511درصد( به كشت علوفه اختصاص داده شده است، ضمن آن كه  3/1هكتار) 251

از آن نيز زيركشت سايرمحصوالت قرار دارد. بنابراين، اهميت نسبي گروه محصوالت زراعي  درصد(

بيشتر از آن در اين الگوي كشـت  غالت و نباتات صنعتي درالگوي كشت زراعت ديم اين شهرستان

 در استان و براي بقيه گروه محصوالت زراعي در اين شهرستان كمتر ازآن در استان است.

بر پايه اطالعات تفصيلي اين الگوي كشت مي توان نشان داد كـه از كـل اراضـي زراعـي  

 6/15تار)هك 11612به كشت گندم ، درصد( 3/63هكتار) 51111تحت كشت ديم اين شهرستان ، 

درصد ( به كشت  3/1هكتار )481به كشت عدس و درصد( 5/2هكتار) 1823درصد به كشت جو، 

آفتابگردان اختصاص داده شده است و اين محصوالت مهمترين محصوالت زراعي در الگوي كشـت 

 ديم شهرستان هستند.

ان درالگوي كشـت زراعـت ديـم ايـن شهرسـت دريك مقايسه تطبيقي مي توان نشان داد، 

اهميت نسبي كشت گندم و آفتابگردان بيشتر و سايرمحصوالت )كشت شده در اين شهرستان( كمتر 

 از آن در استان است.

 

  الاوي كشت باغات 

-85مهمترين ويژگي هاي الگوي كشت باغات شهرستان مشكين شـهر در سـال زراعـي  

ست. ليكن قبل از آن متذكر در قياس با ويژگيهاي متناظر آن در استان اردبيل به شرح زير ا 1384

مي شود كه كليه باغات اين شهرستان به صورت آبي است و اراضي بـاغي ديـم درايـن شهرسـتان 

 وجود ندارد.

هكتـاري اراضـي باغـات ايـن  13951در سال زراعـي مـورد بررسـي، از كـل مسـاحت  

 1/29هكتـار) 4161درصـد( زيركشـت ميـوه هـاي دانـه دار،  4/48هكتار) 6353شهرستان، حدود

زيركشت ميـوه هـاي دانـه ريـز، درصد( 6/14هكتار ) 2133زيركشت ميوه هاي هسته دار، درصد(

درصـد( زيركشـت باغـات  9/3هكتـار) 551درصد( زيركشت ميوه هـاي خشـك و  4هكتار) 553

 غيرمثمر است.
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ميوه هاي دانه ريز، ميوه هاي هسته دار و ميوه هاي دانه ريز مهمتـرين گـروه ميـوه هـاي  

 شده درباغات اين شهرستان هستند.كشت 

اهميت نسبي ميوه هاي دانه دار و ميـوه هـاي دانـه ريـز در الگـوي كشـت باغـات ايـن  

شهرستان بيشتراز متوسط متناظر آن در الگوي كشت باغات استان است. اهميت نسبي ساير ميوه ها 

 در الگوي كشت باغات شهرستان كمتر از آن در استان است.

 4/43هكتـار) 6651از كل اراضي باغات شهرستان  حـدود شان مي دهد ،همين آمارها ن 

درصـد( بـه  2/14هكتـار) 1938درصد( به كشت هلـو  1/13هكتار) 2382درصد( به كشت سيب،

درصد( به كشت شليل اختصاص يافته است. اين ميوه هـا مهمتـرين  3/5هكتار) 391كشت انگور و 

ات شهرستان براي توليد آنها زير كشت رفتـه اسـت. محصوالت باغي هستند كه بيشترين سطح باغ

در الگوي كشت  شليل، انگور و توت درختياهميت نسبي كشت سيب، هلو،همچنين ميتوان نشان داد،

باغات اين شهرستان بيشتر از متوسط متناظر آن در استان بوده و براي ساير محصوالت باغي كمتـر 

 از آن است.

( و  نمودارهاي  1-46( تا )1-43ارد باال در جداول شماره )اطالعات تفصيلي مربوط به مو 

 ( آورده شده است.1-31( تا )1-28شماره )
 

 1334-35شهر  با استان اردبيل در سال زراعي  مشكين(: مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستان      1-43   جدول  )

 شرح

سهم نسبي  سهم نسبي )درصد( مساحت )هكتار(

تان در شهرس

 استان

 ضرايب تمركز

 ضريب مكاني ضريب توزيع شهرستان استان شهرستان استان

 23/4 23/4 32/12 144 144 143432 35/312324 اراضي كشاورزي

 14/1 46/1 63/22 42 36/36 64425 2/265123 آبي -

 22/4 35/4 23/13 53 14/63 32234 35/454121 ديم -

 23/4 36/4 43/13 15/34 64/24 124446 2/651234 اراضي زراعي

 43/1 22/4 36/12 25/32 46/32 46145 2/233421 آبي -

 26/4 33/4 35/13 24/51 13/53 34261 413433 ديم -

 21/2 45/2 34/43 35/2 42/4 13254 35/31322 اراضي باغي

 41/1 46/2 42/44 35/2 44/4 13254 31633 آبي -

 4 4 4 4 43/4 4 35/135 ديم -

 23/1 15/1 56/24 14/6 24/4 3323 35523 م(اراضي آيش)دي

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ: 

 .  برآورد مشاور 2           
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 1334-35شهر  و استان اردبيل در سال زراعي  مشكين(: مقايسه الگوي كشت زراعت آبي در شهرستان  1-44 جدول  )

 نام محصول
سهم نسبي شهرستان در  ي كشت ) درصد(الگو مساحت )هكتار(

 شهرستان استان شهرستان استان استان

 36/12 144 144 46145 233422 كل

 23/6 31/14 32/46 6335 142423 غالت

 23/4 63/3 34/34 4444 31114 گندم

 35/11 21/5 23/14 2325 24414 جو

 42/3 24/4 64/4 114 1433 برنج

 4 4 43/1 4 2421 ذرت دانه اي

 23/65 66/4 41/1 2154 3224 حبوبات

 4 4 46/4 4 134 نخود

 25/63 66/4 36/1 2154 3164 لوبيا

 54/4 13/4 34/6 34 14323 نباتات صنعتي

 4 4 13/2 4 5144 پنبه

 4 4 64/1 4 3334 چغندرقند

 4 4 4 4 4 سويا

 33/1 13/4 51/2 34 5353 كلزا

 4 4 4 4 2 آفتابگردان

 4 4 4 4 4 كنجد

 34/1 11/1 32/11 514 23366 سبزيجات

 4 4 12/11 4 26256 سيب زميني

 22/26 23/4 32/4 454 5/1631 كوچه فرنگي

 43/43 13/4 46/4 64 133 پياز

 33/16 23/4 33/4 126 362 محصوالت جاليزي

 51/3 45/4 12/4 24 232 خيار

 54 24/4 43/4 24 134 خربزه 

 21/3 43/4 13/4 12 343 هندوانه

 46/13 23/14 26/16 6212 32523 نباتات علوفه اي

 4 4 15/4 4 344 ذرت علوفه اي

 33/22 52/14 35/12 6344 34444 يونجه

 22/2 46/4 26/3 212 2253 اسپرس

 4 4 24/1 4 4532 سايرمحصوالت

 4 4 14/4 4 241 چغندر بذر ريشهاي

 4 4 31/4 4 323 چغندربذري

 4 4 46/1 4 3413 ذرت بذري

 4 4 46/4 4 154 سورگوم بذري

 32/33 64 41/14 22532 33632 ساير

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ:

 .  برآورد مشاور 2           
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 1334-35شهر و استان اردبيل در سال زراعي  مشكين(: مقايسه الگوي كشت زراعت ديم در شهرستان       1-45 جدول  )

 نام محصول
سهم نسبي شهرستان در  الگوي كشت ) درصد( مساحت )هكتار(

 شهرستان استان شهرستان استان استان

 35/13 144 144 34261 413433 اراضي زيركشت

 64/13 25/32 22/33 61642 334562 غالت

 22/13 33/63 23/62 54444 263332 گندم

 26/13 62/15 43/16 11642 63234 جو

 36/4 43/3 43/12 2232 52212 وباتحب

 33/3 46/2 23/11 1323 43133 عدس

 26/3 61/4 24/1 452 5442 نخود

 66/62 65/4 13/4 434 366 نباتات صنعتي

 144 65/4 11/4 434 434 آفتابگردان

 4 4 43/4 4 236 كلزا

 64/2 34/4 23/2 254 2434 نباتات علوفه اي

 64/2 34/4 23/2 254 2434 يونجه

 24/1 24/4 33/1 154 3334 سايرمحصوالت

 52/2 24/4 42/1 154 5264 سياهدانه

 4 4 46/4 4 1224 گاودانه

 45/54 32/12 24/4 2544 13536 ساير

 56/24 - - 3323 35523 اراضي آيش

 23/13 - - 32234 454446 كل اراضي 

 . اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل1ماخذ:

 .  برآورد مشاور 2           
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 1334-35شهر و استان اردبيل درسال زراعي  مشكين( :  مقايسه الگوي كشت باغات آبي در شهرستان   1-46جدول)  

 محصوالت باغي
 الگوي كشت )درصد( مساحت )هكتار(

 نسبت شهرستان در استان شهرستان استان نسبت شهرستان در استان شهرستان استان

 144 144 144 42/44 13254 31633 كل

 53/133 41/43 24/36 24/53 6353 11466 ميوه هاي دانه دار

 23/146 63/43 52/32 54/64 6654 14311 سيب 

 44/13 52/4 42/3 22/5 53 232 گالبي

 32/53 32/4 56/4 54/25 45 133 به

 51/26 11/22 16/34 55/42 4461 2543 ميوه هاي هسته دار

 44/34 13/1 43/3 12/15 165 1433 آلبالو

 33/34 31/1 32/4 32/13 133 1363 گيالس

 42/53 33/4 63/4 13/25 53 211 گوجه

 23/36 34/4 25/4 23/15 43 341 آلو

 15/154 43/13 43/11 23/63 2332 3545 هلو

 4 4 15/4 4 4 42 شفتالو

 32/62 33/2 53/4 66/23 444 1446 زردآلو

 42/53 22/4 54/4 56/23 44 134 قيسي

 24/123 66/5 32/4 35/56 324 1324 شليل

 4 4 46/4 4 4 24 آلو قطره طال

 36/242 53/14 24/6 54/22 2433 2123 ميوه هاي دانه ريز

 42/213 13/14 24/6 14/24 1233 2141 انگور آبي

 4 4 4 4 4 1 توت فرنگي

 32/134 32/4 34/4 31/53 55 25 انواع توت درختي

 11/23 26/3 62/14 25/11 553 4623 ه هاي خشكميو

 64/43 42/4 44/4 43/21 3 14 پسته 

 34/62 12/4 31/4 62/23 23 23 بادام آبي

 65/23 33/3 41/13 63/2 524 4116 گردو

 34/1 42/4 24/1 33/4 3 322 فندق

 4 4 42/4 4 4 3 سنجد

 4 4 45/4 4 4 15 ميوه هاي سردسيري

 4 4 45/4 4 4 15 زالزالك

 4 4 4 4 4 4 ذغال اخته

 4 4 23/2 4 4 244 ميوه هاي نيمه گرمسيري

 4 4 61/2 4 4 323 زيتون

 4 4 12/4 4 4 64 انار

 4 4 13/4 4 4 53 انجير

 33/43 24/3 41/2 34/12 554 2354 ساير

 4 4 4 4 4 1 ساير

 4 4 4 4 4 1 توتستان براي نوغان

 34/43 24/3 2 31/12 554 2343 درختان و درختچه هاي غيرمثمر

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل                                            . 1ماخذ:

 برآورد مشاور   .2           
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 شهرستان نمين  :3-3-1

 

در مهمترين ويژگي هاي توزيع اراضـي كشـاورزي و الگـوي كشـت زراعـت و باغـداري  

در  قياس با موارد متناظرشان دراستان به شرح زيـر  1384-85شهرستان نمين در سال زراعــــي 

 است:

درصد  9/3هزار هكتار بوده و8/56مساحت كل اراضي كشاورزي )قابل كشت( شهرستان  -

 مساحت اين اراضي در استان است.

كشـت  درصـد( بـه 2/92هزارهكتـار) 3/52ازكل مساحت اراضي كشاورزي شهرسـتان  -

درصد( به باغات اختصاص داده شده است كه  3/2هزار هكتار ) 5/1محصوالت زراعي و 

درصد مساحت اراضي زراعـي و بـاغي اسـتان اسـت.مي تـوان  9/4درصد و  8به ترتيب 

نشان داد كه سهم نسبي اراضي زراعي و بـاغي از اراضـي كشـاورزي ايـن شهرسـتان بـه 

 است.درصد( 4/4درصد و 6/91ه ترتيب ترتيب بيشتر وكمتر از آن در استان )ب

درصد( تحت كشت آبي 6/39هزار هكتار ) 3/21از كل مساحت اراضي زراعي شهرستان  -

درصـد  9/8درصد( تحت كشت ديم قرار دارد كه به ترتيب   4/61هزار هكتار) 6/31و 

درصد اراضي زراعي ديم استان است.مي توان نشان داد كه سهم  6/3اراضي زراعي آبي و 

درصد( و سـهم نسـبي  8/35سبي زراعت آبي در اين شهرستان بيشتر از آن در استان )ن

 درصد( است. 2/64ديمكاري در زراعت اين شهرستان كمتر ازآن در استان )

 12/1، اراضـي زراعـي 36/1در اين شهرستان، اندازه ضريب مكـاني اراضـي كشـاورزي  -

است كـه نشـان  62/1راضي باغي و ا  94/1، اراضي زراعي ديم 11/1اراضي زراعي آبي 

دهنده تمركز نسبي بيشتر اراضي كشاورزي،  اراضي زراعي و اراضي زراعي آبـي و كمتـر 

بودن تمركز نسبي اراضي زراعي ديم و اراضي باغي دراين شهرستان در قياس با متوسـط 

 آنها در استان است.

، اراضي 38/1زراعي  ، اراضي36/1دراين شهرستان، اندازه ضريب توزيع اراضي كشاورزي  -

درصـد اسـت كـه در  84/1و اراضـي بـاغي  31/1، اراضي زراعي ديم 53/1زراعي آبي 

قياس با متوسط متناظر آنها در استان نشان دهنده تمركز نسبي بيشتر اراضي كشاورزي و 

 اراضي زراعي )آبي و ديم( و كمتر بودن تمركز نسبي اراضي باغي دراين شهرستان است.
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ويژگيهاي الگوي كشت زراعي )آبي و ديم( شهرستان نمـين درسـال زراعـي مـــهمترين  -

و  هماننديها و ناهماننديهاي آن با همين الگوي كشت در استان عبـارت اسـت 85-1384

 از:

 

 الاوي كشت اراضي شبي 

هكتاري اراضي زراعـي آبـي درايـن   21322از كل مساحت درسال زراعي مورد بررسي ، 

درصد( بـه كشـت نباتـات  4/1هكتار) 291درصد( به كشت غالت،  4/43هكتار) 9111شهرستان ،

درصد( به كشت علوفه 9/16هكتار) 3511درصد( به كشت سبزيجات و  29هكتار ) 6112صنعتي ،

درصد( از اين اراضـي نيـز تحـت كشـت  3/9هكتار) 1931اختصاص داده شده است. ضمن آن كه 

 ي توان  نشان داد:سايرمحصوالت زراعي بوده است. به اين ترتيب م

 غالت ، سبزيجات و علوفه مهمترين گروه محصوالت زراعت آبي اين شهرستان هستند. -

اهميت نسبي سبزيجات در الگوي كشت زراعت آبي اين شهرستان بيشتر از آن در الگوي  -

كشت زراعت آبي استان بوده و براي غالت، نباتات صنعتي و علوفه كمتر ازآن دراسـتان 

 است.

هكتـار  6111ارها نشان مي دهندكه از كل اراضي زراعت آبي اين  شهرسـتان  همين آم 

 3/19هكتـار ) 4111به كشت گنـدم، درصد(1/24هكتار) 5111به كشت سيب زميني، درصد( 29)

درصـد( بـه  3/3هكتار)  1611به كشت اسپرس و درصد( 2/9هكتار ) 1911به كشت جو ، درصد(

و اين محصوالت مهمتـرين محصـوالت زراعـي هسـتند كـه كشت يونجه اختصاص داده شده است 

بيشترين سطح از اراضي زراعت آبي شهرستان براي توليد آنها زيركشـت رفتـه اسـت. پـس ازايـن 

درصد و 4/1محصوالت ، بيشترين سهم نسبي اراضي زراعي آبي شهرستان به ترتيب به كشت  كلزا 

 درصد اختصاص داده شده است. 3/9سايرمحصوالت 

وان نشان داد،درالگوي كشت زراعت آبي شهرستان ، سهم نسـبي اراضـي زيركشـت مي ت 

جو، چغندربذري، سيب زميني و اسپرس بيشتر از سهم نسبي متنـاظر آن درايـن الگـوي كشـت در 

 استان بوده و براي ساير محصوالت زراعي از آن كمتر است.
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 الاوي كشت زراعت ديم 

هكتـار اراضـي  31611ل زراعي مورد بررسي، از كل بر پايه آمارهاي در دسترس، در سا 

درصد( بـه كشـت غـالت،  4/34هكتار) 23511زيركشت ديم محصوالت زراعي دراين شهرستان، 

به كشت علوفه اختصـاص درصد ( 2/2هكتار)311درصد( به كشت حبوبات و  8/16هكتار ) 5311

ركشـت سايرمحصـوالت درصـد( ازآن نيـز زي 3/6هكتـار ) 2111داده شده است، ضـمن آن كـه 

اهميت نسبي گروه محصوالت زراعي حبوبات در الگوي كشت زراعـت ديـم ايـن قراردارد. بنابراين،

شهرستان بيشتر از آن در اين الگوي كشت دراستان و براي بقيـه گـروه محصـوالت زراعـي درايـن 

 شهرستان كمتر از آن در استان است.

توان نشان داد كـه از كـل اراضـي زراعـي  بر پايه اطالعات تفصيلي اين الگوي كشت مي 

 2/22هكتـار) 3111به كشـت گنـدم، درصد( 2/52هكتار ) 16511تحت كشت ديم اين شهرستان،

درصـد( بـه  2/2هكتـار ) 311درصد( به كشـت عـدس، 8/16هكتار) 5311درصد( به كشت جو، 

اودانه اختصاص به كشت هريك از دومحصول سياهدانه و گدرصد ( 1/1هكتار) 351كشت يونجه و  

 داده شده است كه محصوالت زراعي الگوي كشت ديم شهرستان هستند.

درالگـوي كشـت زراعـت ديـم ايـن شهرسـتان دريك مقايسه تطبيقي مي توان نشان داد، 

كمتر اهميت نسبي كشت جو، عدس و گاودانه بيشترو سايرمحصوالت )كشت شده دراين شهرستان(

 از آن در استان است.

 

 باغات الاوي كشت 

در  1384-85مهمترين ويژگيهاي ا لگوي كشت باغات شهرستان نمـين درسـال زراعـي  

شـود قياس با ويژگيهاي متناظر آن در استان اردبيل به شرح زير است. ليكن قبل از آن متـذكر مي

 كه كليه باغات اين شهرستان به صورت آبي است و اراضي باغي ديم دراين شهرستان وجود ندارد.

 هكتاري اراضي با غات اين شهرستان، 1554ل زراعي مورد بررسي، از كل مساحت در سا 

زيركشـت درصد( 3/24هكتار) 338درصد( زيركشت ميوه هاي دانه دار،  8/51هكتار ) 815حدود 

 درصد( زيركشت ميوه هاي خشك است.  9/23هكتار) 331ميوه هاي هسته دار و 

و ميوه هاي خشك مهمترين گروه ميوه هاي كشت  ميوه هاي هسته دارميوه هاي دانه دار، 

 شده در باغات اين شهرستان هستند.
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اهميت نسبي ميوه هاي دانه دار و ميوه هاي خشك در الگوي كشت باغات اين شهرستان  

بيشتر از متوسط متناظر آن در الگوي كشت باغات استان است. اهميت نسبي ميوه هـاي هسـته دار 

 ستان كمتر از آن در استان است.در الگوي كشت باغات شهر

 9/36هكتـار ) 533از كل  اراضي باغـات شهرسـتان حـدود همين آمارها نشان مي دهد، 

به كشت درصد( 4/14هكتار) 224درصد( به كشت گردو،  23هكتار) 358درصد( به كشت سيب ، 

مهمتـرين درصد( به كشت زردآلو اختصاص يافته است. ايـن ميـوه هـا  4/11هكتار) 162گالبي و 

محصوالت باغي هستند كه بيشترين سطح باغات شهرستان براي توليدآنها زيركشـت رفتـه اسـت. 

شليل، آلو، زردآلو، قيسي،اهميت نسبي كشت سيب، گالبي، آلبالو، گوجه، همچنين مي توان نشان داد،

اظر آن در آلو قطره طال، بادام و گردو در الگوي كشت باغات اين شهرستان بيشـتر از متوسـط متنـ

 استان بوده و براي ساير محصوالت باغي كمتر از آن است.

( و نمودارهاي  1-51( تا )  1-43اطالعات تفصيلي مربوط به موارد با ال درجدول شماره ) 

 ( آورده شده است.1-33( تا )1-31شماره )
 

 1334-35ان اردبيل در سال زراعي (: مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستان نمين  با است 1-43 جدول  )

 شرح

سهم نسبي  سهم نسبي )درصد( مساحت )هكتار(

شهرستان در 

 استان

 ضرايب تمركز

 ضريب مكاني ضريب توزيع شهرستان استان شهرستان استان

 36/1 36/1 32/3 144 144 2/56336 35/312324 اراضي كشاورزي

 46/1 45/1 44/3 24/32 36/36 2/22236 2/265123 آبي -

 26/4 31/1 64/3 36/64 14/63 34544 35/454121 ديم -

 42/1 33/1 43/3 16/22 64/24 2/52322 2/651234 اراضي زراعي

 11/1 53/1 33/3 54/36 46/32 2/24322 2/233421 آبي -

 24/4 34/1 55/3 66/55 13/53 31644 413433 ديم -

 62/4 34/4 33/4 34/2 42/4 1554 35/31322 اراضي باغي

 41/1 35/4 21/4 34/2 44/4 1554 31633 آبي -

 4 4 4 4 43/4 4 35/135 ديم -

 43/1 41/1 16/3 11/5 24/4 2244 35523 اراضي آيش)ديم(

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ: 

 برآورد مشاور  . 2            
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 1334-35هرستان نمين  و استان اردبيل در سال زراعي (: مقايسه الگوي كشت زراعت آبي در ش 1-43  جدول  )

 نام محصول
سهم نسبي شهرستان در  الگوي كشت ) درصد( مساحت )هكتار(

 شهرستان استان شهرستان استان استان

 33/3 144 144 24322 233422 كل

 25/3 43/43 32/46 2444 142423 غالت

 16/6 13/24 34/34 5444 31114 گندم

 66/16 34/12 23/14 4444 24414 جو

 4 4 64/4 4 1433 برنج

 4 4 43/1 4 2421 ذرت دانه اي

 4 4 41/1 4 3224 حبوبات

 4 4 46/4 4 134 نخود

 4 4 36/1 4 3164 لوبيا

 26/1 44/1 34/6 224 14323 نباتات صنعتي

 4 4 13/2 4 5144 پنبه

 4 4 64/1 4 3334 چغندرقند

 4 4 4 4 4 سويا

 25/4 44/1 51/2 224 5353 كلزا

 4 4 4 4 2 آفتابگردان

 4 4 4 4 4 كنجد

 61/21 26/23 32/11 6442 23366 سبزيجات

 12/23 25/23 12/11 6444 26256 سيب زميني

 42/4 41/4 32/4 5/1 5/1631 كوچه فرنگي

 4 4 46/4 4 133 پياز

 4  33/4 4 362 محصوالت جاليزي

 4 4 12/4 4 232 خيار

 4 4 43/4 4 134 خربزه 

 4 4 13/4 4 343 هندوانه

 34/3 32/16 26/16 3544 32523 نباتات علوفه اي

 4 4 15/4 4 344 ذرت علوفه اي

 33/5 32/3 35/12 1644 34444 يونجه

 53/24 13/2 26/3 1244 2253 اسپرس

 4 4 24/1 4 4532 سايرمحصوالت

 4 4 14/4 4 241 چغندر بذر ريشهاي

 4 4 31/4 4 323 چغندربذري

 4 4 46/1 4 3413 ذرت بذري

 4 4 46/4 4 154 سورگوم بذري

 34/5 31/2 41/14 12311234 33632 ساير

 طالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. ا1ماخذ:

 برآورد مشاور . 2           

 



 

 122

 13/34-35دبيل در سال زراعي : مقايسه الگوي كشت زراعت ديم در شهرستان   نمين و استان ار( 1-42جدول  )

 نام محصول
سهم نسبي شهرستان در  الگوي كشت ) درصد( مساحت )هكتار(

 شهرستان استان شهرستان استان استان

 55/3 144 144 31644 413433 اراضي زيركشت

 11/3 33/34 22/33 23544 334562 غالت

 23/6 22/52 23/62 16544 263332 گندم

 41/14 15/22 43/16 3444 63234 جو

 15/14 33/16 43/12 5344 52212 حبوبات

 23/11 33/16 23/11 5344 43133 عدس

 4 4 24/1 4 5442 نخود

 4 4 13/4 4 366 نباتات صنعتي

 4 4 11/4 4 434 آفتابگردان

 4 4 43/4 4 236 كلزا

 33/3 22/2 23/2 344 2434 نباتات علوفه اي

 33/3 22/2 23/2 344 2434 يونجه

 33/3 22/2 33/1 344 3334 سايرمحصوالت

 33/5 11/1 42/1 354 5264 سياهدانه

 23/13 11/1 46/4 354 1224 گاودانه

 23/3 43/4 24/4 1444 13536 ساير

 16/3 - - 2244 35523 اراضي آيش

 64/3 - - 34544 454446 كل اراضي 

 لاطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبي. 1: ماخذ

 برآورد مشاور  . 2            
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 1334-35(:  مقايسه الگوي كشت باغات آبي در شهرستان  نمين و استان اردبيل درسال زراعي 1-54جدول) 

 محصوالت باغي
 الگوي كشت )درصد( مساحت )هكتار(

 نسبت شهرستان در استان شهرستان استان نسبت شهرستان در استان شهرستان استان

 144 144 144 21/4 1554 31633 كل

 23/142 34/51 24/36 42/3 345 11466 ميوه هاي دانه دار

 14/113 33/36 52/32 56/5 533 14311 سيب 

 31/465 41/14 42/3 33/22 224 232 گالبي

 23/22 51/4 56/4 53/4 3 133 به

 64/34 32/24 16/34 26/3 333 2543 ميوه هاي هسته دار

 36/166 33/5 43/3 12/3 32 1433 آلبالو

 32/26 16/1 32/4 32/1 13 1363 گيالس

 33/444 26/2 63/4 35/21 46 211 گوجه

 54/135 22/1 25/4 66/6 24 341 آلو

 4 4 43/11 4 4 3545 هلو

 4 4 15/4 4 4 42 شفتالو

 44/223 42/14 53/4 24/11 162 1446 زردآلو

 66/325 12/2 54/4 43/12 33 134 قيسي

 26/14 45/4 32/4 54/4 3 1324 شليل

 33/345 12/4 46/4 15 3 24 آلو قطره طال

 4 4 24/6 4 4 2123 ميوه هاي دانه ريز

 4 4 24/6 4 4 2141 انگور آبي

 4 4 4 4 4 1 توت فرنگي

 4 4 34/4 4 4 25 انواع توت درختي

 25/163 33/23 62/14 42/3 331 4623 ميوه هاي خشك

 4 4 44/4 4 4 14 پسته 

 45/231 34/4 31/4 33/13 13 23 بادام آبي

 43/133 44/23 41/13 34/3 353 4116 گردو

 4 4 24/1 4 4 322 فندق

 4 4 42/4 4 4 3 سنجد

 4 4 45/4 4 4 15 ميوه هاي سردسيري

 4 4 45/4 4 4 15 زالزالك

 4 4 4 4 4 4 ذغال اخته

 4 4 23/2 4 4 244 ميوه هاي نيمه گرمسيري

 4 4 61/2 4 4 323 زيتون

 4 4 12/4 4 4 64 انار

 4 4 13/4 4 4 53 انجير

 4 4 41/2 4 4 2354 ساير

 4 4 4 4 4 1 ساير

 4 4 4 4 4 1 توتستان براي نوغان

 4 4 2 4 4 2343 درختان و درختچه هاي غيرمثمر

                اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل                         . 1ماخذ:

 برآورد مشاور  . 2           
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 شهرستان نير: 2-3-1

 

مــــهمترين ويژگي هاي  توزيع اراضي كشاورزي و الگوي كشت زراعت و باغـداري در  

 در قياس با موارد متناظرشان دراستان به شرح زير است: 1384-85شهرستان نير در سال زراعي 

درصد  3/6هزار هكتار بوده و8/43ي )قابل كشت( شهرستان مساحت كل اراضي كشاورز -

 مساحت اين اراضي در استان است.

درصـد( بـه كشـت 5/32هزارهكتـار) 3/34ازكل مساحت اراضي كشـاورزي شهرسـتان  -

درصد( به باغات اختصاص داده شده است كه  1/1هزار هكتار ) 5/1محصوالت زراعي و 

راضي زراعي و باغي استان اسـت.مي تـوان درصد مساحت ا 3/1درصد و   53به ترتيب 

نشان داد كه سهم نسبي اراضي زيركشت زراعي وباغي ازاراضي كشاورزي اين شهرسـتان 

 درصد( است. 4/4درصد و  6/91به ترتيب به ترتيب بيشتر و كمتر از آن در استان )

درصد( تحت كشت آبـي  6/23هزار هكتار ) 2/8از كل مساحت اراضي زراعي شهرستان  -

درصـد  5/3درصد( تحت كشت ديم قرار دارد كه به ترتيـب  4/36هزار هكتار) 5/26و 

درصد اراضي زراعي ديم استان است.مي تـوان نشـان داد كـه 3/6اراضي زراعي و آبي و 

درصـد( و سـهم 8/35سهم نسبي زراعت آبي در اين شهرستان كمتـر از آن در اسـتان )

 درصد( است. 2/64ازآن در استان )  نسبي ديمكاري در زراعت اين شهرستان بيشتر

 81/1، اراضـي زراعـي 98/1در اين شهرستان، اندازه ضريب مكـاني اراضـي كشـاورزي  -

اسـت كـه نشـان  11/1و اراضي باغي 19/1، اراضي زراعي ديم 66/1اراضي زراعي آبي 

دهنده تمركز نسبي بيشتر اراضي زراعي ديم و باغات و كمتر بودن تمركز نسـبي اراضـي 

ورزي، اراضي زراعي و اراضي زراعي آبي دراين شهرستان در قياس با متوسط آنها در كشا

 استان است.

، اراضي 38/1اراضي زراعي ،98/1دراين شهرستان، اندازه ضريب توزيع اراضي كشاورزي  -

اسـت كـه در قيـاس بـا  25/1و اراضي باغي  93/1، اراضي زراعي ديم 52/1زراعي آبي 

اراضـي استان نشان دهنده تمركز نسبي كمتر اراضـي كشـاورزي ، متوسط متناظر آنها در

 زراعي )آبي وديم( واراضي باغات دراين شهرستان است.

مــــهمترين ويژگيهاي الگوي كشت زراعي )آبي و ديم( شهرستان  نيـر درسـال زراعـي  -

و  هماننديها و ناهماننديهاي آن با همين الگوي كشت در استان عبـارت اسـت 85-1384

 :از
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 الاوي كشت اراضي شبي 

هكتاري اراضـي زراعـي آبـي در ايـن  8196از كل مساحت درسال زراعي مورد بررسي ، 

درصد( بـه كشـت نباتـات  6/1هكتار )51درصد( به كشت غالت،  9/43هكتار)  3611شهرستان، 

درصـد( بـه كشـت  1/31هكتـار) 2465درصد( به كشت سبزيجات و 3/13هكتار ) 1126صنعتي، 

درصد( ازاين اراضي نيز تحت كشت 3/11هكتار)955تصاص داده شده است. ضمن آن كه علوفه اخ

 ساير محصوالت زراعي بوده است. به اين ترتيب مي توان نشان داد :

 غالت، علوفه وسبزيجات مهمترين گروه محصوالت زراعت آبي اين شهرستان هستند. -

شهرسـتان بيشـتر از آن  اهميت نسبي سبزيجات و علوفه درالگوي كشت زراعت آبي اين -

در الگوي كشت زراعت آبي استان بوده و براي غالت، حبوبات و نباتات صنعتي كمتـر از 

 آن در استان است.

هكتـار  2411همين آمارها نشان مي دهندكه از كل اراضي زراعت آبي اين  شهرسـتان ،  

 1/13هكتـار) 1411درصد( به كشـت  گنـدم،  8/26هكتار) 2211به كشت يونجه، درصد( 3/29)

به درصد(8/1هكتار ) 65درصد( به كشت سيب زميني ،  3/13هكتار )1126درصد( به كشت جو ، 

درصد( به كشت كلزااختصاص داده شده است و ايـن محصـوالت  6/1هكتار ) 51كشت اسپرس و 

مهمترين محصوالت زراعي هستند كه بيشترين سطح از اراضي زراعت آبي شهرسـتان بـراي توليـد 

زيركشت رفته است. پس از اين محصوالت، سـاير اراضـي زراعـي آبـي شهرسـتان بـه كشـت  آنها

 درصد(  اختصاص داده شده است 3/11سايرمحصوالت )

در الگوي زراعت آبي اين شهرستان، سهم نسبي اراضي زيركشت جـو، مي توان نشان داد، 

زراعـت آبـي اسـتان بـوده و سيب زميني و يونجه بيشتر از سهم نسبي متناظر آنها در الگوي كشت 

 براي سايرمحصوالت زراعي كمتر از آن است.

  

 الاوي كشت زراعت ديم 

هكتـار اراضـي 26511بر پايه آمارهاي در دسترس، در سال زراعي مورد بررسي، از كـل  

درصد( بـه كشـت غـالت، 3/31هكتار) 19111زيركشت ديم محصوالت زراعي دراين شهرستان ، 

 1831درصد( بـه كشـت علوفـه و  9/1هكتار )511به كشت حبوبات،  درصد( 5/19هكتار) 5181

 درصد( به كشت ساير محصوالت اختصاص داده شده است. 9/6هكتار)



 

 136

اهميت نسبي گروه محصوالت زراعي حبوبات درالگوي كشت زراعت ديم اين شهرسـتان  

ين شهرستان كمتر بيشتر از آن دراين الگوي كشت دراستان و براي بقيه گروه محصوالت زراعي در ا

 ازآن در استان است.

بر پايه اطالعات تفصيلي اين الگوي كشت مي توان نشان داد كـه از كـل اراضـي زراعـي  

ــتان  ــن شهرس ــم اي ــت دي ــت كش ــار ) 11511تح ــو، 6/39هكت ــت ج ــه كش ــد( ب  8511درص

 9/1هكتـار ) 511درصد( به كشت عدس،  2/19هكتار )5111درصد( به كشت گندم، 1/32هكتار)

درصد( به كشت نخود اختصـاص داده شـده اسـت وايـن  3/1هكتار ) 81به كشت يونجه و (درصد

 محصوالت مهمترين محصوالت زراعي در الگوي كشت ديم شهرستان هستند.

در الگوي كشـت زراعـت ديـم ايـن شهرسـتان دريك مقايسه تطبيقي مي توان نشان داد، 

ت شده دراين شهرسـتان( كمتـر ازآن اهميت نسبي كشت جو و عدس بيشتر و سايرمحصوالت )كش

 در استان است.

 

 الاوي كشت باغات 

در  1384-85مهمترين  ويژگي هاي الگوي كشت باغات شهرستان نيـر در سـال زراعـي  

شـود قياس با ويژگيهاي متناظر آن در استان اردبيل به شرح زير است. ليكن قبل از آن متـذكر مي

 بي است و اراضي باغي ديم دراين شهرستان وجود ندارد.كه كليه باغات اين شهرستان به صورت آ

هكتاري اراضي باغـات ايـن شهرسـتان  539از كل مساحت در سال زراعي مورد بررسي، 

درصد( زيركشـت  5/44هكتار )241زيركشت ميوه هاي دانه دار، درصد( 9/38هكتار ) 211حدود  

 سته دار است.درصد( زيركشت ميوه هاي ه 5/5هكتار) 31ميوه هاي خشك و 

ميوه هاي خشك ، ميوه هاي دانه دار و ميوه هاي هسـته دار مهمتـرين گـروه ميـوه هـاي  

  كشت شده در باغات اين شهرستان هستند.

اهميت نسبي ميوه هاي دانه دار و ميوه هاي خشك در الگوي كشت باغات اين شهرستان  

اهميت نسبي ميوه هـاي هسـته دار  بيشتر از متوسط متناظر آن در الگوي كشت باغات استان است.

 در الگوي كشت باغات شهرستان كمتر از آن در استان است.

 4/43هكتـار) 234از كل اراضـي باغـات شهرسـتان حـدود  همين آمارها نشان مي دهد، 

درصـد( بـه  3/4هكتـار) 23به كشـت  سـيب ، درصد( 3/34هكتار ) 185درصد( به كشت گردو، 

درصد( به كشت گيالس اختصاص يافته است. اين ميـوه هـا مهمتـرين  2هكتار ) 11كشت گالبي و 
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محصوالت باغي هستند كه بيشترين سطح باغات شهرستان براي توليد آنها زيركشـت رفتـه اسـت. 

بادام وگردو در الگوي كشت باغات اين اهميت نسبي كشت سيب، گالبي،همچنين مي توان نشان داد،

 ن در استان بوده و براي ساير محصوالت باغي كمتر از ان است.شهرستان بيشتر از متوسط متناظر آ

( و نمودارهاي  1-54( تا ) 1-51اطالعات تفصيلي مربوط به موارد باال درجداول شماره )  

 ( آورده شده است.1-36( تا )1-34شماره )

 
 1334-35بيل در سال زراعي (: مقايسه الگوي كلي توزيع اراضي كشاورزي شهرستان نير  با استان ارد 1-51 جدول  )

 شرح

سهم نسبي  سهم نسبي )درصد( مساحت )هكتار(

شهرستان در 

 استان

 ضرايب تمركز

 ضريب مكاني ضريب توزيع شهرستان استان شهرستان استان

 23/4 23/4 65/6 144 144 43/43345 35/312324 اراضي كشاورزي

 54/4 43/4 22/3 26/13 36/36 43/3335 2/265123 آبي -

 22/1 23/1 61/3 34/31 14/63 32114 35/454121 ديم -

 34/4 33/4 32/5 54/32 64/24 43/34346 2/651234 اراضي زراعي

 66/4 52/4 51/3 13/13 46/32 43/3126 2/233421 آبي -

 12/1 23/4 33/6 41/55 13/53 26514 413433 ديم -

 26/4 25/4 62/1 13/1 42/4 532 35/31322 اراضي باغي

 41/1 25/4 34/1 13/1 44/4 532 31633 آبي -

 4 4 4 4 43/4 4 35/135 ديم -

 33/5 22/5 43/35 34/26 24/4 12644 35523 اراضي آيش)ديم(

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ: 

 برآورد مشاور  . 2            
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 1334-35ن نير  و استان اردبيل در سال زراعي (: مقايسه الگوي كشت زراعت آبي در شهرستا1-52 جدول  )

 نام محصول
سهم نسبي شهرستان در  الگوي كشت ) درصد( مساحت )هكتار(

 شهرستان استان شهرستان استان استان

 51/3 144 144 3126 233422 كل

 34/3 22/43 32/46 3644 142423 غالت

 31/2 34/26 34/34 2244 31114 گندم

 33/5 43/13 23/14 1444 24414 جو

 4 4 64/4 4 1433 برنج

 4 4 43/1 4 2421 ذرت دانه اي

 4 4 41/1 4 3224 حبوبات

 4 4 46/4 4 134 نخود

 4 4 36/1 4 3164 لوبيا

 34/4 61/4 34/6 54 14323 نباتات صنعتي

 4 4 13/2 4 5144 پنبه

 4 4 64/1 4 3334 چغندرقند

 4 4 4 4 4 سويا

 35/4 61/4 51/2 54 5353 كلزا

 4 4 4 4 2 آفتابگردان

 4 4 4 4 4 كنجد

 46/4 34/13 32/11 1126 23366 سبزيجات

 34/4 34/13 12/11 1126 26256 سيب زميني

 4 4 32/4 4 5/1631 كوچه فرنگي

 4 4 46/4 4 133 پياز

 4 4 33/4 4 362 محصوالت جاليزي

 4 4 12/4 4 232 خيار

 4 4 43/4 4 134 خربزه 

 4 4 13/4 4 343 نههندوا

 23/6 43/34 26/16 2465 32523 نباتات علوفه اي

 4 4 15/4 4 344 ذرت علوفه اي

 3 23/22 35/12 2444 34444 يونجه

 34/4 32/4 26/3 65 2253 اسپرس

 4 4 24/1 4 4532 سايرمحصوالت

 4 4 14/4 4 241 چغندر بذر ريشهاي

 4 4 31/4 4 323 چغندربذري

 4 4 46/1 4 3413 ذرت بذري

 4 4 46/4 4 154 سورگوم بذري

 34/2 65/11 41/14 255 33632 ساير

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور  . 2           
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 1334-35(: مقايسه الگوي كشت زراعت ديم در شهرستان   نير  و استان اردبيل در سال زراعي 1-53جدول  ) 

 ام محصولن
سهم نسبي شهرستان در  الگوي كشت ) درصد( مساحت )هكتار(

 شهرستان استان شهرستان استان استان

 33/6 144 144 26514 413433 اراضي زيركشت

 35/5 63/31 22/33 12444 334562 غالت

 23/3 46/32 23/62 3544 263332 گندم

 62/15 61/32 43/16 14544 63234 جو

 22/2 54/12 43/12 5134 52212 حبوبات

 31/14 24/12 23/11 5144 43133 عدس

 52/1 34/4 24/1 34 5442 نخود

 4 4 13/4 4 366 نباتات صنعتي

 4 4 11/4 4 434 آفتابگردان

 4 4 43/4 4 236 كلزا

 23/5 32/1 23/2 544 2434 نباتات علوفه اي

 23/5 32/1 23/2 544 2434 يونجه

 65/1 42/4 33/1 134 3334 سايرمحصوالت

 41/1 23/4 42/1 64 5264 سياهدانه

 56/3 26/4 46/4 34 1224 گاودانه

 63/2 41/6 24/4 1344 13536 ساير

 43/35 - - 12644 35523 اراضي آيش

 61/3 - - 32114 454446 كل اراضي 

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ:

 شاور برآورد م .2           
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 1334-35(:  مقايسه الگوي كشت باغات آبي در شهرستان نير و استان اردبيل درسال زراعي  1-54جدول) 

 محصوالت باغي
 الگوي كشت )درصد( مساحت )هكتار(

 نسبت شهرستان در استان شهرستان استان نسبت شهرستان در استان شهرستان استان

 144 144 144 34/1 532 31633 كل

 25/143 33/33 24/36 33/1 214 11466 هاي دانه دارميوه 

 32/145 32/34 52/32 32/1 135 14311 سيب 

 24/133 23/4 42/3 35/2 23 232 گالبي

 33/42 23/4 56/4 35/4 2 133 به

 14/13 43/5 16/34 31/4 34 2543 ميوه هاي هسته دار

 41/32 11/1 43/3 55/4 6 1433 آلبالو

 14/45 25/1 32/4 33/4 11 1363 گيالس

 32/41 23/4 63/4 31/4 2 211 گوجه

 33/43 46/4 25/4 33/4 3 341 آلو

 21/2 45/1 43/11 16/4 6 3545 هلو

 4 4 15/4 4 4 42 شفتالو

 13/12 56/4 53/4 21/4 3 1446 زردآلو

 23/13 42/4 54/4 22/4 1 134 قيسي

 4 4 32/4 4 4 1324 شليل

 4 4 46/4 4 4 24 آلو قطره طال

 4 4 24/6 4 4 2123 ميوه هاي دانه ريز

 4 4 24/6 4 4 2141 انگور آبي

 4 4 4 4 4 1 توت فرنگي

 4 4 34/4 4 4 25 انواع توت درختي

 43/344 53/44 62/14 12/5 244 4623 ميوه هاي خشك

 4 4 44/4 4 4 14 پسته 

 24/361 11/1 31/4 15/6 6 23 بادام آبي

 62/333 41/43 41/13 62/5 234 4116 گردو

 4 4 24/1 4 4 322 فندق

 4 4 42/4 4 4 3 سنجد

 4 4 45/4 4 4 15 ميوه هاي سردسيري

 4 4 45/4 4 4 15 زالزالك

 4 4 4 4 4 4 ذغال اخته

 4 4 23/2 4 4 244 ميوه هاي نيمه گرمسيري

 4 4 61/2 4 4 323 زيتون

 4 4 12/4 4 4 64 انار

 4 4 13/4 4 4 53 انجير

 53/123 13/11 41/2 11/2 64 2354 ساير

 4 4 4 4 4 1 ساير

 4 4 4 4 4 1 توتستان براي نوغان

 66/123 11 2 1/2 52 2343 درختان و درختچه هاي غيرمثمر

 اطالعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان اردبيل                                     . 1ماخذ:

   برآورد مشاور .2          
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 : الگوي بهره برداري در زراعت و باغداري 4-1

 

در تحليل الگوي بهره برداري فعاليتهاي زراعي و باغي، ويژگي واحدهاي بهره برداري ايـن  

فعاليتها از منرر ساختار حقوقي و ساختار اندازه آنها، با استفاده از نتاي  سرشماري عمومي كشاورزي 

ر گرفته است. دراين سرشماري، واحد بهره برداري كشاورزي) زراعي و ، مورد بررسي قرا1382سال 

باغي( يك واحد توليدي است كه در يك آبادي يا شهر قرار داشته، تحت مديريت واحدي اداره مي 

 مترمربع زمين باغي در اختيار دارد. 211مترمربع زمين زراعي يا  411شود و حداقل 

 

 :ساختار حقوقي بهره برداريها1-4-1

 

، تعداد كل بهره برداريهاي با زمين )  بهـره برداريهـاي زراعـي و بـاغي(  1382در سال  

درصـد( توسـط  83/39بهره بـرداري ) 33329واحد است كه از آن بالب بر  91855استان بالب بر 

درصد( توسط بهره برداران غيـر سـاكن و  14/21بهره برداري ) 18415خانوارهاي معمولي ساكن ، 

درصد( توسط شركتهاي خصوصي و موسسات عمومي اداره مي شوند. بـه  13/1برداري )بهره  121

اين ترتيب مالحره مي شود كه نزديك به تمامي واحدهاي بهره برداري هاي زراعي و بـاغي اسـتان 

درصد( به صورت بهره برداري اشخاص حقيقي )يك خـانوار يـا بهـره بـردار بـه صـورت  83/99)

ر يا بهره بردار به صورت شريكي( مديريت مي شوند. اين وضعيت، با كمي اختصاصي و يا چند خانوا

 تفاوت ، در همه شهرستانهاي استان مصداق دارد.

در يك مقايسه تطبيقي از ساختار حقوقي بهره برداريهاي زراعـي و بـاغي اسـتان و كشـور  

از اين واحدها بـه  درصد(   39/99توان نشان داد، هرچند در كل كشور نيز بخش بسيار بزرگي )مي

صورت بهره برداريهاي اشخاص حقيقي اداره مـي شـوندو سـهم نسـبي بهـره برداريهـاي اشـخاص 

در كل بهره برداريهاي زراعي و باغي كشور اندك است و ليكن تا حـدي ازآن درصد( 21/1حقوقي)

 در استان اردبيل بيشتر مي باشد.

كـه سـهم نسـبي بهـره برداريهـاي همچنين در يك مقايسه تطبيقي زماني ديده مي شود  

درصد افـزايش يافتـه و در  13/1درصد به  16/1از  1332-82شركتي و موسسه اي در طول دهه 

درصـد كـاهش يافتـه  83/99درصد بـه 94/99مقابل، سهم نسبي بهره برداري كشاورزي فردي از 

 است.



 

 145

اغي در اسـتان (، ساختار حقوقي واحدهاي بهره برداري زراعي و ب1-55در جدول شماره ) 

 اردبيل و شهرستانهاي آن ارايه گرديده است.

 
 : ساختار بهره برداريها برحسب اندازه زمين آنها 1-1-4-1

واحـد و  91855، تعداد كل بهره برداريهاي زراعي و باغي استان بـالب بـر 1382در سال  

هـره بـرداري هكتار است. به اين ترتيب، متوسط مساحت زمين هـر ب 331163مساحت زمين آنها 

هكتار است كه حاكي از فراواني زياد واحدهاي كوچك در ميان اين واحدها است. ايـن  8نزديك به 

 واحدهاي كوچك عموما، به صورت اختصاصي و فردي اداره مي شوند.

بر پايه اطالعات در دسترس، تعداد واحـد بهـره برداريهـاي داراي زمـين زراعـي اسـتان  

واحـد اسـت كـه مسـاحت  23429رداريهاي داراي زمين باغي استان واحد و تعداد بهره ب 85349

هكتار مي باشد. به ايـن ترتيـب، متوسـط مسـاحت  24888هكتار و  316239زمين آنها به ترتيب 

هكتارمي باشد كه مبين كوچك بـودن  1/1هكتار و  2/8زمين هريك از اين بهره برداريها به ترتيب 

اي مورد نرر مي باشد . الگوي تفكيك اين بهره برداريها برحسـب اندازه هر دو گروه از بهره برداريه

 اندازه زمين آنها، اين ويژگي را با وضوح بيشتري نشان مي دهد.

 
 : ساختار بهره برداريهاي زراعي برحسب اندازه زمين آنها 2-1-4-1

ان الگوي توزيع تعداد بهره برداريهاي زراعي استان برحسب اندازه زمين زراعي آنهـا نشـ 

 35931هكتار زمين،  1درصد ( داراي كمتر از  6/3واحد ) 6484مي دهد، از ميان اين واحدها تعداد

هكتـار  21تـا  5داراي درصـد( 3/41واحـد ) 35393هكتار زمين،  5تا  1درصد( داراي  42واحد )

 51درصـد( داراي  1/1واحد ) 958هكتار زمين و  51تا  21داراي (درصد 1/8واحد ) 6939زمين، 

هكتار زمين بيشتر مي باشند. به اين ترتيب، ديده مي شود مساحت زمين زراعي نزديك به نيمـي از 

درصد اين  11هكتار است و در مقابل تنها نزديك به 5واحدهاي بهره برداري زراعي استان كمتر از 

 هكتار هستند. 21بهره برداريها داراي زمينهاي با مساحت بيشتر از 

 3/316حت زمين زراعي اين بهره برداريها نشان مـي دهـد كـه از كـل الگوي توزيع مسا 

درصـد( مربـوط بـه واحـدهاي  4/1هزار هكتـار) 2/3هزار هكتار مساحت زمين اين واحدها، حدود 

 5تـا  1درصد( مربوط بـه واحـدهاي داراي  9/12هزار هكتار ) 4/91هكتار زمين،  1داراي كمتر از 

هكتـار زمـين،  21تـا  5درصد( مربوط به واحـدهاي داراي  9/45هزار هكتار) 1/324هكتار زمين، 

هـزار  8/93هكتار زمـين و  51تا  21درصد( مربوط به واحدهاي داراي  9/26هزار هكتار ) 8/189
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هكتار زمين و بيشتر از آن مـي باشـد. بـه ايـن  51درصد( مربوط به واحدهاي داراي  8/13هكتار )

درصد از اراضي بهره برداريهاي زراعي استان مربوط بـه  61ترتيب، مالحره مي شود كه نزديك به 

درصد بقيه مربـوط  41هكتار زمين( و بيش از  21بهره برداريهاي كوچك و متوسط )داراي كمتر از 

 هكتار و بيشتر زمين( مي باشد. 21به واحدهاي نسبتا، بزرگ و بزرگ ) داراي 

تار بهره برداريهاي زراعي برحسب ( ، ساخ1-33( و نمودار شماره )1-56در جدول شماره) 

 اندازه زمين آنها در استان اردبيل ارايه شده است.

 
 : ساختار بهره برداريهاي باغي برحسب اندازه زمين آنها 3-1-4-1

بر پايه الگوي توزيع تعداد بهره برداريهاي باغي استان برحسب اندازه زمين آنها، از ميـان  

 5/35واحـد ) 8311هكتـار بـاغ،  1درصـد( داراي كمتـر از 8/62واحد) 14311اين واحدها تعداد 

 3/1واحـد) 38هكتـار بـاغ و  11تا 5درصد( داراي  4/1واحد ) 331هكتار باغ،  5تا  1دارايدرصد(

 هكتار و بيشتر زمين باغي هستند. 11داراي درصد(

از كل الگوي توزيع مساحت زمين بهره برداريهاي باغي استان نشان مي دهد كه  همچنين، 

مربوط بـه درصـد( 8/16هزار هكتـار) 2/4هزار هكتار اراضي باغات اين بهره برداريها حدود  9/24

تا  1درصد( مربوط به واحدهاي داراي  55هزار هكتار ) 3/13هكتار باغ ،  1واحدهاي داراي كمتر از 

هزار  1/5ر باغ و هكتا 11تا  5مربوط به واحدهاي داراي درصد( 8/3هزار هكتار ) 9/1هكتار باغ،  5

هكتار و بيشتر از آن زمـين بـاغي مـي باشـند.  11درصد( مربوط به واحدهاي داراي  5/21هكتار )

 5براين اساس، حدود سه چهارم اراضي باغات اين بهره برداريها مربوط به واحدهاي داراي كمتـراز 

 از آن زمين باغي دارند.هكتار و بيشتر  5هكتار باغ و يك چهارم بقيه مربوط به واحدهايي است كه 

ساختار بهره برداريهاي بـاغي برحسـب ( ،1-38( و نمودار شماره )1-53در جدول شماره) 

 اندازه آنها در استان اردبيل ارايه گرديده است.

 

 1332و 1332: تحول اندازه بهره برداريهاي كشاورزي استان در سا لهاي 2-4-1

 

مي توان نشـان داد  1382و  1332زي سالهاي بر پايه نتاي  سرشماريهاي عمومي كشاور 

 كه در طول اين دوره زماني:

هكتـار و  8هكتـار بـه  8/8متوسط مساحت زمين بهره برداريهاي داراي زمـين اسـتان از  -

هكتار كاهش يافتـه و در  2/8هكتار به  9متوسط مساحت زمين بهره برداريهاي زراعي از 
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هكتـار  1/1هكتـار بـه 9/1بـاغي اسـتان از  مقابل، متوسط مساحت زمين بهره برداريهاي

 افزايش يافته است.

هكتار و هر بهره برداري  3/3هكتار به  1/4متوسط مساحت زمين هر بهره برداري آبي از  -

هكتار كاهش يافته و در مقابـل ، متوسـط مسـاحت زمـين  4هكتار به  4/4زراعي آبي از 

 تار افزايش يافته است.هك 1/1هكتار به  9/1برداريهاي باغي آبي از بهره

هكتار ، هر بهره برداري  3/8هكتار به  5/8متوسط مساحت زمين هر بهره برداري ديم از  -

 4/1هكتار بـه  4/1هكتار و هر بهره برداري باغي ديم از  3/8هكتار به 5/8زراعي ديم از 

 هكتار كاهش يافته است.

 

 1332و 1332استان در سالهاي : تحول ميزان آيش گذاري بهره برداريهاي كشاورزي 3-4-1

  

نشان مي دهد كه  1382و  1332مقايسه نتاي  سرشماري هاي عمومي كشاورزي سالهاي  

 در طول اين دوره زماني:

درصد كاهش  23درصد به  3/29ميزان آيش گذاري كل بهره برداريهاي زراعي استان از  -

درصد به  2/11راعي آبي از يافته كه برآيند افزايش ميزان آيش گذاري بهره برداريهاي ز

 31درصد به  5/38درصد و كاهش متناظر آن براي بهره برداريهاي زراعي ديم از  5/11

 درصد است.

 

 : مقايسه ساختار بهره برداريها برحسب اندازه آنها در استان و كشور4-4-1

 

شـان مقايسه تطبيقي الگوي توزيع واحدهاي بهره برداري زراعي و باغي اسـتان و كشـور ن 

دهنده بزرگتر بودن نسبي اندازه واحدهاي بهره برداري زراعي و باغي استان نسبت به متوسط اندازه 

آنها در كل كشور مي باشد كه نتيجه فراواني نسبي بيشـتر واحـدهاي متوسـط و بـزرگ در اسـتان 

 نسبت به كل كشور است، بر پايه اين مقايسه:

هكتار( بزرگتر از متوسط  2/8)اعي در استانمتوسط زمين زراعي هر واحد بهره برداري زر -

 مي باشد.هكتار(  8/5متناظر آن در كل واحدهاي بهره برداري زراعي كشور )

هكتار( بزرگتر از متوسط ايـن  1/1متوسط زمين باغي هر واحد بهره برداري باغي استان ) -

 است.هكتار( 9/1اراضي در هريك از واحدهاي بهره برداري باغي كشور)
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هكتار، واحد بهره برداري زراعي  4ط زمين زراعي هر واحد بهره برداري زراعي آبي متوس -

هكتار است كه بزرگتـر  8/11بهره برداري زراعي آبي و ديم توام  هكتار و واحد 3/8ديم 

 6/3به ترتيب از اندازه متناظر اين متوسطها در واحدهاي بهره برداري زراعي كل كشور )

 هكتار ( مي باشد. 8/8هكتار و  2/3هكتار ، 

 
 1332ساختار حقوقي واحدهاي بهره برداري زراعي و باغي در استان اردبيل و شهرستانهاي آن در سال (:  1-55جدول ) 

 درصد(سهم نسبي ) تعداد بهره برداري شهرستان

 موسسه اي و شركتي فردي موسسه اي وشركتي فردي كل

 13/4 33/22 121 21334 21355 استان

 22/4 33/22 43 12254 12223 بيلارد

 43/4 22/22 6 3436 3422 بيله سوار

 23/4 33/22 12 3124 3143 پارس آباد

 16/4 34/22 15 2124 2242 خلخال

 43/4 23/22 3 4554 4553 كوثر

 43/4 23/22 3 11323 11335 گرمي

 11/4 32/22 21 13346 13363 مشكين شهر

 46/4 24/22 5 3345 3314 نمين

 42/4 23/22 1 4243 4242 نير

 مركز آمار ايران  –، استان اردبيل 1332ماخذ: نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشاورزي 

 : برآورد مشاور          
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 1332(: ساختار بهره برداريهاي زراعي برحسب اندازه آنها در استان اردبيل در سال    1-56جدول )  

 درصد( -)هكتار

 زمين بهره برداريها بهره برداريها بهره بردارياندازه واحدهاي 

 سهم نسبي مساحت سهم نسبي تعداد

 144 346232 144 35342 كل

 45/4 3153 56/3 6434 هكتار 1كمتر از 

 * 13 33/4 343 هكتار 1/4كمتراز 

 41/4 33 33/4 233 هكتار 2/4تا كمتر از  1/4

 46/4 453 52/1 1365 هكتار 5/4تا كمتر از  2/4

 33/4 2645 33/4 4433 هكتار 1تا كمتر از  5/4

 24/12 21323 25/41 35231 هكتار 5تا كمتر از  1

 32/1 13316 23/12 14524 هكتار 2تا كمتر از  1

 13/3 22123 35/11 14435 هكتار 3تا كمتر از  2

 66/3 25343 54/2 3143 هكتار 4تا كمتر از  3

 26/4 34146 43/3 3233 هكتار 5تا كمتر از  4

 32/45 324113 23/41 35323 هكتار 24تا كمتراز  5

 24/12 36425 22/13 14322 هكتار 5/3تا كمتر از  5

 32/3 52224 23/3 6244 هكتار 14تا كمتر از  5/3

 32/15 112233 43/11 2343 هكتار 15تا كمتر از  14

 33/14 33233 23/5 4433 هكتار 24تا كمتر از  15

 33/26 123332 42/3 6232 هكتار 54متر از تا ك 24

 26/4 6333 34/3 3243 هكتار 25تا كمتراز   24

 32/2 62343 33/2 2422 هكتار 35تا كمتر از  25

 32/3 52243 52/1 1343 هكتار 54تا كمتر از  35

 34/13 23333 12/1 253 هكتار و بيشتر 54

 43/3 52365 22/4 351 هكتار 144تا كمتراز  54

 63/1 11332 12/4 23 هكتار 244تا كمتر از  144

 22/4 2433 41/4 6 هكتار 544تا كمتر از  244

 42/4 654 * 1 هكتار 1444تا كمتر از  544

 34/4 34332 * 2 هكتار و بيشتر  1444

 مركز آمار ايران –، استان اردبيل 1332مآخذ: نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشاورزي 
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 1332(: ساختار بهره برداريهاي باغي بر حسب اندازه آنها در استان اردبيل در سال   1-53جدول )  

 درصد( -)هكتار

 زمين بهره برداريها بهره برداريها اندازه واحدهاي بهره برداري

 سهم نسبي مساحت سهم نسبي تعداد

 144 24333 144 23422 كل

 33/16 4133 32/62 14311 هكتار 1كمتر از 

 34/4 133 56/12 4532 هكتار 1/4ز كمترا

 21/4 223 52/3 1332 هكتار 2/4تا كمتر از  1/4

 15/4 1432 43/15 3521 هكتار 5/4تا كمتر از  2/4

 41/11 2341 61/24 4323 هكتار 1تا كمتر از  5/4

 22/54 13633 43/35 3314 هكتار 5تا كمتر از  1

 34/24 6442 63/22 5314 هكتار 2تا كمتر از  1

 33/16 4465 22/3 1243 هكتار 3تا كمتر از  2

 36/14 3534 54/4 1453 هكتار 5تا كمتر از 3

 23/23 3423 34/1 443 هكتار و بيشتر  5

 35/3 1234 41/1 334 هكتار 14تا كمتراز  5

 33/2 633 25/4 52 هكتار 24تا كمتر از  14

 53/1 331 46/4 15 هكتار 54تا كمتر از  24

 13/16 4423 42/4 4 ار و بيشتر هكت 54

 مركز آمار ايران –، استان اردبيل 1332مآخذ: نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشاورزي 

 

 



 

 151

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

صد
در

1

یل در سال  1382 ها در استان اردب ی بر حسب اندازه آن ساختار تعداد بهره برداریهاي زراع نمودار شماره )37- 1 ( :
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یل در سال   1382 ها در استان اردب ی بر حسب اندازه زمین آن د هاي بهره برداري زراع توزیع مساحت زمین واح نمودار شماره )38- 1 ( :

 



 

 153

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

صد
در

کمتر از 0.2 هکتار

تا 0.5 0.2

تا 1 0.5

تا 2 1

تا 3 2

تا 5 3

تا 10 5

10 هکتار و بیشتر 

هكتار

ساختار تعداد بهره برداریهاي باغی بر حسب اندازه آنها در استان اردبیل در سال  1382 نمودار شماره )39- 1 ( :
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یل در سال 1382 ها در استان اردب ساختار مساحت زمین بهره برداریهاي باغی بر حسب اندازه آن نمودار شماره )40- 1 ( :

 



 

 155

 :فنآوري توليد و آبياري5-1

 

آالت و ادوات كشـاورزي نشـان با اين توضيح كه ميزان شدت نسبي اسـتفاده از ماشـين 

شدت نسبي استفاده از روشهاي نوين آبياري )آبياري قطره اي و دهنده سطح فنآوري توليد و ميزان 

باراني( نشان دهنده سطح كارآمدي آبياري در واحدهاي بهره برداري زراعي و باغي است، لذا هرچه 

اندازه اين كميت هاي نسبي بزرگتر باشد حاكي از باال بودن سطح فنآوري توليد و كارآمد تـر بـودن 

فاده در واحدهاي بهره برداري زراعي و باغي مورد نرر است. براين اساس روشهاي آبياري مورد است

 دربندهاي زير به تحليل اين دو ويژگي در فعاليت زراعت و باغداري استان پرداخته شده است.

 

 در زراعت و باغداري استان و شهرستانهاي آن: فنآوري توليد )مكانيزاسيون(1-5-1

 

ر و تجهيزات در توليد محصوالت بخـش كشـاورزي، ضـمن استفاده از ماشين آالت و ابزا 

از طريق افزايش راندمان و بازدهي عملكرد عوامل توليد) زمـين، آب، تسهيل فعاليت نيروي انساني ،

دام و...( مورد استفاده و ايجاد امكانات و زمينه هـاي جديـد و ...موجـب بـاال نيروي انساني، سرمايه،

ارتقاي شدت نسـبي يت نسبي فعاليت دراين بخش مي شود. از اين رو،رفتن ميزان توليدو ارتقاي مز

مكانيزاسيون )درصد بهره برداريهاي استفاده كننده از ابزار و تجهيزات و ماشـينهاي كشـاورزي( در 

به معني افزايش توليـد درحالت عام و متعار  ،فعاليتهاي بخش كشاورزي استان و شهرستانهاي آن،

با اين حال بايد توجه داشت كه شدت نسبي تاثير گذاري اين ابزار و تجهيزات و عملكرد آنها است. 

و ماشينها با يكديگر و نيز در ارتباط با الگوي كشت و... متفاوت بوده و درنتيجه ، ايجاد يك ضـريب 

كلي شدت مكانيزاسيون تابع آگاهي از متغيرهاي متنوع و گوناگوني است كه در دسترس نمي باشد. 

ينجا، شدت نسبي مكانيزاسيون براي هريك از ابزارها و تجهيزات و ماشين هـا مـورد اشـاره لذا در ا

قرار گرفته  وجايگاه هر شهرستان در استان براي آن، بر پايه نتاي  سرشماري عمومي كشاورزي سال 

 مي توان نشان داد:، مشخص مي شود. ليكن قبل از آن، برپايه نتاي  همين سرشماري ،1382

ماشـين خرمنكـوب بي استفاده از تراكتور، كمباين، تريلر، علف چـين، بسـته بند،شدت نس -

گندم و جو، گاوآهن تراكتوري، فاروئر و نهركن در بهره برداريهاي كشاورزي استان بيشتر 

 از متوسط شدت نسبي متناظر آن در كشور ا ست.
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بـرن ، ديسـك، چاپر، ماشـين خرمنكـوب شدت نسبي استفاده از تيلر، دروگر، رديف كن، -

كولتيواتور، كودپاش، سمپاش تراكتوري، سمپاش موتـوري، سـمپاش پشـتي، موتـور پمـ  

ديزلي و موتور پم  برقي در بهره برداريهاي كشاورزي استان كمتراز متوسط شدت نسبي 

 متناظر آن در بهره برداريهاي كشاورزي كشور است.

  بهـره برداريهـاي بخـش درصد از كل  1/34تراكتور: در سال مورد بررسي، حدود

ــن نســبت  ــدازه اي ــه ان ــد.بر پاي ــرده ان ــتفاده ك ــور اس ــتان از تراكت كشــاورزي اس

 درشهرستانهاي استان مي توان گفت:

درصد در شهرستان نير و حداقل  1/89دامنه شدت نسبي استفاده از تراكتور بين حداكثر  -

 درصد درشهرستان خلخال قرار دارد. 3/51

كوثر و اردبيل، بيله سوار، نمين،تور در شهرستانهاي نير، گرمي،شدت نسبي استفاده از تراك -

 مشكين شهر بيشتر از متوسط متناظر آن در استان است.

شدت نسبي استفاده از تراكتور در شهرسـتانهاي خلخـال و پـارس آبـاد كمتـراز متوسـط  -

 متناظر آن در استان مي باشد.

 ،از بهـره برداريهـاي بخـش درصـد  4/64بالب بـر تريلر : در سـال مـورد بررسـي

 كشاورزي استان از تريلر استفاده كرده اند. برپايه اطالعات دردسترس: 

درصد درشهرستان  2/83شدت نسبي استفاده از تريلر درشهرستانهاي استان بين حداكثر  -

 درصد درشهرستان خلخال قرار دارد.3/33نير وحداقل 

اردبيل و نمين بيشتر از گرمي،بيله سوار،شدت نسبي استفاده از تريلر در شهرستانهاي نير،  -

 متوسط شدت نسبي متناظر آن در استان بوده و در شهرسـتانهاي خلخـال، پـارس آبـاد،

 مشكين شهر و كوثر كمتر از آن است.

  تيلر: دربهره برداريهاي داراي زمين اسـتان، درسـال مـورد بررسـي، شـدت نسـبي

 2/3نه تغييرات آن بـين حـداكثر درصد است كه دام 9/1استفاده از تيلر درحدود

درصد در شهرستان گرمي اسـت.  2/1درصد در شهرستان مشكين شهر و حداقل 

شدت نسبي استفاده از تيلر در بهـره برداريهـاي داراي زمـين تنهـا در در اين سال،

شهرستان مشكين شهر بيشتراز متوسط شدت نسبي متناظر آن در استان بوده و در 

 ان كمتر از آن است.ساير شهرستانهاي است
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 درصد از بهره برداريهـاي داراي زمـين  5/58كمباين : در سال مورد بررسي، حدود

 بخش كشاورزي استان از كمباين استفاده كرده اند. در اين سال :

درصد( بيشتر و در شهرسـتان  91شدت نسبي استفاده از كمباين در شهرستان بيله سوار) -

 سايرشهرستانهاي استان مي باشد.درصد( كمتر از آن در  6/4خلخال )

مشكين شهر و اردبيل گرمي، نير،شدت نسبي استفاده از كمباين در شهرستانهاي بيله سوار، -

بيشتر از متوسط متناظر آن در استان و در شهرستانهاي خلخال، كوثر، پارس آباد و نمـين 

 كمتراز آن است.

 ،هـره برداريهـاي داراي در حالي كه متوسـط درصـد بدروگر: در سال مورد بررسي

دامنه درصـد اسـت، 1/3زمين بخش كشاورزي استفاده كننده از دروگر درحـدود  

تغييرات شدت نسبي استفاده از اين ابزار كشـاورزي در شهرسـتانهاي اسـتان بـين 

درصـد در شهرسـتان مشـكين  2/1درصد درشهرستان نير وحداقل  3/13حداكثر 

سـبي بهـره برداريهـاي اسـتفاده كننـده از شهر است. مي توان نشان داد كه سهم ن

اردبيل و كوثر بيشتر از اندازه متوسط متنـاظر آن دروگر در شهرستانهاي نير، نمين،

در كل استان بوده و درشهرستانهاي بيله سوار، خلخال، پارس آباد، گرمي و مشـكين 

 شهر كمتر از آن است.

 :چين در بهـره برداريهـاي در سال موردنرر، شدت نسبي استفاده از علف علف چين

 درصد است. مي توان نشان داد: 5/2داراي زمين استان 

درصـد(  9/23حداكثر اندازه شدت نسبي استفاده از علف چين در شهرستان پارس آباد ) -

 است.درصد( 15/1و حداقل اندازه آن درشهرستان خلخال )

سوار بيشتر از شدت شدت نسبي استفاده از علف چين در شهرستانهاي پارس آباد و بيله  -

نسبي متناظر آن در كل استان بوده و در شهرستانهاي خلخال، كوثر، مشـكين شـهر، نيـر، 

 اردبيل، گرمي و نمين كمتر از آن است.

  رديف كن: درصد بهره برداريهاي كشاورزي داراي زمين استان كه در سـال مـورد

امنه تغييرات آن درصد است كه د 4/1بررسي از رديف كن استفاده كرده اند تنها 

درصد در شهرسـتان پـارس آبـاد وحـداقل  1در شهرستانهاي استان بين حداكثر 

شدت نسبي استفاده از اين درصد درشهرستان خلخال مي باشد. دراين سال ، 12/1

ابزار كشاورزي در بهره برداريهاي شهرستانهاي پارس آباد، اردبيل و گرمي بيشـتر 



 

 153

در كل استان بوده و در شهرسـتانهاي خلخـال، از متوسط شدت نسبي متناظر  آن 

 بيله سوار، مشكين شهر ، كوثر، نمين و نير كمتر از آن است.

  درصد از بهره برداريهاي كشاورزي داراي  6بسته بند: در سال مورد بررسي، حدود

زمين استان از بسته بند در فعاليتهاي خود استفاده كرده اند. بيشترين اندازه شدت 

ده از بسته بنـد در بهـره برداريهـاي شهرسـتانهاي اسـتان مربـوط بـه نسبي استفا

درصد( و كمتـرين انـدازه آن مربـوط بـه شهرسـتان  6/16شهرستان پارس آباد )

درصد( است . به همين ترتيب مي تـوان نشـان داد، انـدازه شـدت  11/1خلخال )

بيشتر ازاندازه نسبي استفاده از بسته بند در شهرستانهاي پارس آباد، نمين و اردبيل 

كوثر، متوسط متناظر آن در كل استان بوده و در شهرستانهاي خلخال، مشكين شهر،

 بيله سوار، گرمي و نير كمتر از آن است.

  چاپر: در سال مورد بررسي، در حالي كه هيچيك از بهره برداريهـاي كشـاورزي در

اپر  اسـتفاده شهرستانهاي اردبيل، خلخال، كوثر، گرمي، مشكين شـهر و نمـين از چـ

شهرسـتان كنند، اندازه شدت نسبي استفاده از آن در بهره برداريهاي كشاورزينمي

درصـد اسـت كـه  18/1درصد و پـارس آبـاد  12/1درصد، نير 11/1بيله سوار، 

 درصد در كل استان است. 12/1متناظر با متوسط 

  كشـاورزي ماشين خرمنكوب گندم و جو: متوسط اندازه سهم نسبي بهره برداريهاي

داراي زمين استان در سال مورد بررسي كه از ماشـين خرمنكـوب گنـدم وجـو در 

درصد اسـت، درحـالي كـه حـداكثر  4/46فعاليتهاي خود استفاده كرده اند بالب بر 

اندازه شدت نسبي استفاده از اين ماشين كشاورزي در شهرستانهاي اسـتان مربـوط 

ازه مربـوط بـه شهرسـتان پـارس درصد( و حداقل انـد 2/36به شهرستان گرمي )

درصد( است. مي توان نشان داد، انـدازه ايـن نسـبت در شهرسـتانهاي  1/11آباد)

گرمي، كوثر، نير و اردبيل بيشتر از اندازه نسبت متناظر آن در كل استان بوده و در 

 مشكين شهر، بيله سوار ، نمين و خلخال كمتر از آن است.شهرستانهاي پارس آباد،

 نكوب برن  : در سـال مـورد بررسـي، در هيچيـك از بهـره برداريهـاي ماشين خرم

كشاورزي شهرستان اردبيل، بيله سوار، كوثر، نمين و نير از ماشين خرمنكوب بـرن  

استفاده نشده است، در حالي كه سهم نسبي بهره برداريهاي استفاده كننـده از ايـن 

درصـد،  2/1رمـيدرصد، شهرسـتان گ 2/1ماشين كشاورزي در شهرستان خلخال 
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درصـد اسـت كـه  5/1درصد و شهرستان مشكين شهر  3/1شهرستان پارس آباد 

 درصد مي باشد.2/1اندازه متوسط متناظر با آنها در كل استان 

  گاوآهن تراكتوري : استفاده ازاين ابزار كشاورزي در شهرستانهاي استان رواج نسبي

ره برداريهـاي كشـاورزي زيادي دارد، به طوري كه متوسط اندازه سـهم نسـبي بهـ

درصـد بـوده و بيشـترين و  9/85داراي زمين استفاده كننده از آن در كل اسـتان، 

درصـد در  5/93كمترين اندازه متناظر با آن در شهرستانهاي اسـتان بـه ترتيـب 

اندازه درصد در شهرستان خلخال است. درايـن سـال، 8/51شهرستان بيله سوار و 

ن تراكتوري در بهره برداريهاي كشاورزي داراي زمين شدت نسبي استفاده از گاوآه

شهرستان بيله سوار، نير، گرمي، اردبيل و پارس آباد بيشتر از اندازه متوسط متناظر 

آن در كل استان بوده و در شهرستانهاي خلخال ، مشكين شهر، كوثر و نمين كمتـر 

 از آن است.

 : رصد( از بهره برداريهـاي د 9/24در سال مورد بررسي ،حدود يك چهارم )ديسك

اند. كشاورزي داراي زمين استان از ديسك براي انجام فعاليتهاي خود استفاده كرده

اطالعات آماري مربوط به استفاده از اين ابزار كشـاورزي در شهرسـتانهاي اسـتان 

 نشان مي دهد.

رس درصد( مربوط به شهرستان پا 3/83بييشترين اندازه شدت نسبي استفاده از ديسك ) -

 درصد( مر بوط به شهرستان خلخال است. 14/1آباد و كمترين اندازه آن )

شدت نسبي استفاده از ديسك در بهره برداريهاي كشـاورزي شهرسـتانهاي پـارس آبـاد،  -

نمين، بيله سوار و اردبيل بيشتر از آن در  كل استان بوده و درشهرستانهاي خلخال، كوثر، 

 ن است.مشكين شهر، نيرو   گرمي كمتر از آ

 ،در حاليكه در هيچيك از بهـره برداريهـاي كشـاورزي فاروئر: در سال مورد بررسي

شهرستان كوثر از فاروئر استفاده نشده است و سهم نسبي بهره برداريهاي اسـتفاده 

درصـد اسـت،  15/1كننده از اين ابزار كشاورزي درشهرستان مشكين شـهر تنهـا 

درصـد اسـت كـه مبـين انـدازه  5/59د اندازه اين نسبت در شهرستان  پارس آبا

بيشترين شدت نسبي استفاده از فاروئر دربهره برداريهاي كشـاورزي شهرسـتانهاي 

استان است.  اندازه متوسط شدت نسبي استفاده از فاروئر دركـل بهـره برداريهـاي 

درصد است.مي تـوان نشـان داد كـه شـدت نسـبي  1/8كشاورزي با زمين استان 
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ار كشاورزي در بهره برداريهاي شهرستانهاي پارس آباد  و اردبيل استفاده از اين ابز

بيشتر از متوسط  نسبي متناظر آن در كل استان بوده و در شهرسـتانهاي مشـكين 

 شهر، خلخال، گرمي، نير، بيله سوار و نمين كمتر از آن است.

 ، ا درصد از بهره برداريهاي كشاورزي بـ 3/15حدود نهركن : در سال مورد بررسي

زمين استان از نهركن استفاده  كرده اند، در حالي كه بيشترين انـدازه ايـن نسـبت 

ــدازه آن )درصــد( 3/34) ــاد و كمتــرين ان ــارس آب ــه شهرســتان پ  11/1مربوط ب

شـدت نسـبي اسـتفاده مربوط به شهرستان خلخال مي باشـد. در ايـن سال،درصد(

اردبيل و نمين بيشتر از اد،ازنهركن در بهره برداريهاي كشاورزي شهرستان پارس آب

متوسط شدت نسبي متنـاظر آن در كـل اسـتان بـوده و درشهرسـتانهاي خلخـال، 

 مشكين شهر، گرمي، كوثر، نيرو بيله سوار كمتر از آن است.

  درصد از بهره برداريهاي كشاورزي بـا  2/4كولتيواتور: در سال مورد بررسي، حدود

كولتيواتور استفاده كرده اند. بيشترين ميزان زمين استان در انجام فعاليتهاي خود از 

درصد( مربوط به بهره برداريهاي شهرسـتان  2/34استفاده از اين ابزار كشاورزي )

درصـد( مربـوط بـه شهرسـتان گرمـي  15/1پارس آبـاد و كمتـرين انـدازه آن )

ضمن آن كه شدت نسبي استفاده از كولتيواتور در شهرستانهاي پارس آبـاد و است،

ل بيشتر از متوسط متناظر آن در استان بوده و  درساير شهرستانهاي استان از اردبي

 آن كمتر است.

 ــدت ــي ، ش ــورد بررس ــال م ــاش : در س ــاش در  كودپ ــتفاده از كودپ ــبي اس نس

درصد است. اطالعـات در دسـترس  3/8برداريهاي كشاورزي با زمين استان بهره

در اسـتفاده از ايـن ابـزار  نشان دهنده تفاوت قابـل مالحرـه شهرسـتانهاي اسـتان

 كشاورزي است. در اين سال:

ــاي كشــاورزي  - ــره برداريه ــاش در به ــدازه شــدت نســبي اســتفاده از كودپ بيشــترين ان

درصد( مربوط به بهـره برداريهـاي شهرسـتان پـارس آبـاد و  5/61شهرستانهاي استان )

 ن كوثر است.درصد( مربوط به بهره برداريهاي شهرستا 1/1كمترين اندازه متناظر آن )

بيلـه سـوار  شدت نسبي استفاده از كودپاش دربهره برداريهاي شهرستانهاي پارس آباد  و -

نيــر، مشــكين  بيشــتر از متوســط متنــاظر آن در اســتان بــوده و در شهرســتانهاي كــوثر،

 گرمي و اردبيل كمتر از آن است.خلخال، نمين،شهر،
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 ،هره برداريهـاي كشـاورزي بـا سهم نسبي بسمپاش تراكتوري: در سال مورد بررسي

زمين استان كه در انجام فعاليتهاي خود از سمپاش تراكتـوري اسـتفاده كـرده انـد 

بيشترين شدت نسبي استفاده از ايـن ابـزار درصد است. در اين سال ، 9/15حدود 

كشاورزي در بهره برداريهاي شهرستانهاي استان مربوط  به شهرستان پارس آبـاد 

درصد ( است.  1/1رين اندازه آن مربوط به شهرستان خلخال )و كمتدرصد( 1/61)

ضمن آن كـه شـدت نسـبي اسـتفاده از سـمپاش تراكتـوري در بهـره برداريهـاي 

اردبيل، نمين وبيله سـوار  بيشـتر از انـدازه شـدت نسـبي شهرستانهاي پارس آباد،

ين شهر نير، گرمي و مشكمتناظر آن در استان بوده و درشهرستانهاي خلخال، كوثر،

 كمتر از آن است.

  سمپاش موتوري: در سال مورد بررسي، انـدازه شـدت نسـبي اسـتفاده از سـمپاش

درصد با دامنه تغييـرات  6/5موتوري در بهره برداريهاي كشاورزي با زمين استان 

درصـد در  2/1درصـد در شهرسـتان مشـكين شـهر وحـداقل  3/18بين حداكثر 

نسبي بهـره برداريهـاي اسـتفاده كننـده از  شهرستان گرمي است. دراين سال، سهم 

اين ابزار كشاورزي در شهرستان مشكين شهر ، كوثر و پارس آباد  بيشتر از انـدازه 

ير شهرسـتانهاي اسـتان )گرمـي، متوسط اين نسبت در كـل اسـتان بـوده ودر سـا

 نمين، خلخال، و نير( كمتر ازآن است. سوار،بيله

  ،بيشترين ميزان استفاده از سـمپاش پشـتي در سمپاش پشتي: در سال مورد بررسي

درصد( مربوط به شهرستان پارس آباد و كمترين انـدازه  5/39شهرستانهاي استان)

درصد( مربوط به شهرستان بيله سوار اسـت، در حـالي كـه  1/1ميزان متناظر آن)

اندازه متوسط شدت نسبي استفاده از سمپاش پشتي در بهره برداريهاي كشاورزي با 

درصد است. دراين سال، ميزان رواج نسبي استفاده از ايـن ابـزار  6/8استان  زمين

كشاورزي در شهرستانهاي پارس آباد و اردبيل بيشتر از اندازه متنـاظر آن در كـل 

يــر، اســتان بــوده و درشهرســتانهاي ديگــر اســتان )بيلــه ســوار، گرمــي، خلخــال، ن

 شهر، نمين و كوثر( كمتر ازآن است.مشكين

 ديزلي : ميزان استفاه نسبي از موتور پم  ديزلـي در بهـره برداريهـاي موتور پم  

درصـد بـا دامنـه  5/9در حـدود كشاورزي با زمين استان، در سال مورد بررسـي،

درصـد در  2/1درصد در شهرستان اردبيل و حـداقل  3/26تغييرات بين حداكثر 
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ده از موتـور پمـ  شهرستان بيله سوار است، در اين سال، اندازه شدت نسبي استفا

نمين و پارس آباد بيشتر از متوسط ديزلي در  بهره برداريهاي شهرستانهاي اردبيل ،

خلخال، گرمـي، مشـكين متناظر آن در كل استان بوده و درشهرستانهاي بيله سوار،

 شهر، نير وكوثر كمتر ازآن است.

  داريهـاي درصـد از بهـره بر 6/1موتور  پم  برقي : در سال مورد بررسي، حـدود

كشاورزي با زمين استان از موتور پم  برقي در انجام فعاليتهـاي كشـاورزي خـود 

 9/5استفاده مي كنند كه دامنه تغييرات آن در شهرستانهاي اسـتان بـين حـداكثر 

درصد در شهرستان بيله سوار اسـت.  14/1درصد در شهرستان اردبيل و  حداقل 

ور پمـ  برقـي در بهـره برداريهـاي ضمن آن كه تنها شدت نسبي استفاده از موتـ

كشاورزي شهرستان اردبيل بيشتر از متوسط شدت نسبي متناظر آن در استان بوده 

 و در سايرشهرستانهاي استان كمتر از آن است.

( و نمـودار 1-61( تـا )  1-58اطالعات تفصيلي مربوط به موارد ذكر شـده در جـداول شـماره )     

 آورده شده است.( 1-39شماره)

همچنين در يك مقايسه تطبيقي از شدت نسبي مكانيزاسيون در بهره برداريهاي كشاورزي  

 مي توان نشان داد: 1382و  1332استان در سال هاي 

 1332سهم نسبي بهره برداريهاي كشاورزي استفاده كننده از تراكتور در اسـتان در سـال  -

 كمتر است. 1382درصد( است كه از سهم نسبي متناظر آن در سال 9/68)

، سهم نسبي بهره برداريهاي كشاورزي داراي زمين استفاده كننده از كمباين 1332در سال  -

آهن درصـد(، گـاو 19/1ماشين خرمنكـوب بـرن  )درصد( 2/1درصد(، بسته بند ) 3/51)

درصد(، سمپاش تراكتـوري  6/8درصد(، كودپاش ) 3/3درصد(، فاروئر ) 3/84تراكتوري )

درصد  ( كمتر از سهم  5/9درصد( و موتور پم  ) 6/4موتوري ) درصد(، سمپاش 9/11)

بوده و لـذا شـدت نسـبي اسـتفاده از ايـن تجهيـزات در  1382نسبي متناظرشان در سال 

 يافته است. افزايشبرداري هاي  كشاورزي استان، در طول اين دهه، بهره

ده كننـده از تيلـر ، سهم نسبي بهره برداريهاي كشاورزي داراي زمين اسـتفا1332در سال  -

درصـد(، ماشـين  2/1درصد(، چاپر ) 8/3علف چين )درصد(، 3/3) درصد(، دروگرد 8/2)

درصـد( و  1/8درصـد(، كولتيواتـور ) 31درصد(، ديسـك ) 5/51خرمنكوب گندم و جو )

بـوده و لـذا  1382درصد( بيتر از سهم نسبي متناظرشـان در سـال  3/11سمپاش پشتي )
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در طول ايـن ين تجهيزات در بين بهره برداريهاي كشاورزي استان،شدت نسبي استفاده از ا

 دهه، كاهش يافته است.
  

 1332تعداد بهره برداريهاي داراي ماشين آالت و ابزار و تجهيزات كشاورزي درشهرستانهاي استان اردبيل در سال (:  1-53جدول  )

ماشينها  و تجهيزات 

 كشاورزي

استان 

 اردبيل

 شهرستان

 گرمي كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار لاردبي
مشكين 

 شهر
 نير نمين

 4242 3314 13363 11335 4553 2242 3143 3422 12223 21355 تعداد كل بهره برداريها

 5412 3434 16125 11412 3333 5442 3443 3463 13232 32343 تراكتور*

 12 22 522 24 16 43 35 14 62 332 تيلر

 3653 4534 11323 2144 2444 424 3334 6451 11241 53312 كمباين

 4211 6561 12233 2231 3243 3622 6143 6335 13632 31352 تريلر*

 653 663 36 34 212 44 24 34 1133 2333 دروگر

 14 41 21 52 3 5 1343 443 61 2324 علف چين

 14 23 13 63 11 2 34 4 144 355 رديف كن

 216 1212 3 434 2 1 1244 131 2223 5466 بسته بند

 1 4 4 4 4 4 13 1 4 15 چاپر

 2664 3531 6622 2424 2231 4133 325 2553 14333 42635 ماشين خرمنكوب گندم و جو

 4 4 26 21 4 21 13 4 4 156 ماشين خرمنكوب برنج

 4364 3442 15135 11314 3326 4332 6555 6214 13312 33241 گاوآهن تراكتوري

 345 4343 426 1324 22 4 5232 3334 6442 22332 ديسك

 21 361 2 6 4 5 4243 341 2443 3323 فاروئر

 24 1223 6 24 56 1 5343 613 6323 14422 نهركن

 12 133 36 6 2 5 2441 33 1432 3322 كولتيواتور

 32 141 145 542 6 141 4325 1634 243 3264 كودپاش

 143 1646 244 432 2 3 4225 1322 5346 14643 سمپاش تراكتوري

 145 32 3426 26 343 132 413 46 562 5145 سمپاش موتوري

 151 524 1322 221 331 224 2323 33 2412 3233 سمپاش پشتي

 135 1321 542 34 123 26 336 12 5251 3333 موتور پمپ ديزلي

 5 144 32 3 24 15 56 3 1136 1463 موتور پمپ برقي 

 استان اردبيل، مركز آمار ايران، 1332اري عمومي كشاورزي نتايج تفصيلي سرشم:مآخذ
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 1332(:درصد بهره برداريهاي داراي ماشين آالت و ابزار و تجهيزات كشاورزي درشهرستانهاي استان اردبيل در سال 1-52 جدول  )

ماشينها  و تجهيزات 

 كشاورزي

استان 

 اردبيل

 شهرستان

 گرمي وثرك خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل
مشكين 

 شهر
 نير نمين

 1/32 1/36 5/34 2/33 6/35 3/54 2/63 3/36 33 1/34 تراكتور*

 4/4 3/4 2/3 2/4 4/4 5/4 5/4 2/4 3/4 2/4 تيلر

 2/33 2/55 5/62 2/36 2/44 6/4 3/53 21 5/52 5/53 كمباين

 2/33 2/63 3/52 3/33 2/63 3/33 3/52 2/34 6/32 4/64 تريلر*

 3/13 3 2/4 3/4 3/4 4/4 3/4 4/4 2/5 1/3 دروگر

 3/4 5/4 1/4 5/4 1/4 1/4 2/23 3/5 3/4 5/2 علف چين

 3/4 3/4 1/4 6/4 2/4 * 1 1/4 3/4 4/4 رديف كن

 4/4 6/14 * 3/3 * * 3/16 4/2 1/11 6 بسته بند

 42/4 4 4 4 4 4 13/4 41/4 4 42/4 چاپر

 3/53 5/42 3/35 2/36 5/65 5/45 1/14 1/36 3/51 4/46 ماشين خرمنكوب گندم و جو

 4 4 5/4 2/4 4 2/4 3/4 4 4 2/4 ماشين خرمنكوب برنج

 3/26 3/34 6/34 6/25 3/31 3/51 3/21 5/23 6/23 2/35 گاوآهن تراكتوري

 3 3/53 6/2 2/11 2/2 * 3/33 43 2/32 2/24 ديسك

 4/4 3/4 * 1/4 4 1/4 5/52 2/4 2/12 1/3 فاروئر

 3/1 24 * 2/4 2/1 * 3/34 6/3 6/31 3/15 نهركن

 2/4 3/2 2/4 1/4 2/4 1/4 2/34 5/4 4/5 2/4 كولتيواتور

 6/4 3/1 3/4 6/4 1/4 5/1 5/64 6/23 3/4 3/3 كودپاش

 2/2 3/12 5 3/3 2/4 1/4 1/64 3/12 22 2/15 سمپاش تراكتوري

 2/2 1 3/13 2/4 3/6 5/1 3/5 6/4 3/2 6/5 سمپاش موتوري

 1/3 1/3 1/3 5/2 1/3 1/3 5/32 1/1 1/14 6/3 سمپاش پشتي

 3/2 2/21 3/2 6/4 3/2 3/4 11 2/4 3/26 5/2 موتور پمپ ديزلي

 1/4 3/1 4/4 1/4 4/4 2/4 3/4 * 2/5 6/1 موتور پمپ برقي 

جهيزات وماشين آالت با توجه به تعداد  بهره * درصدهاي مربوط به تراكتورو تريلر با توجه به تعداد كل بهره برداريهاي كشاورزي ودرصدهاي مربوط به ساير ت

 برداريهاي كشاورزي داراي زمين محاسبه شده است.

 استان اردبيل، مركز آمار ايران، 1332نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشاورزي :ماخذ
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 1332ال (: مقايسه مكانيزاسيون در بهره برداريهاي كشاورزي در كل كشور و استان اردبيل درس 1-64 جدول)

نوع ابزار و تجهيزات و 

 ماشينهاي كشاورزي

نسبت مكانيزاسيون  شدت نسبي مكانيزاسيون تعداد

 استان اردبيل كل كشور استان اردبيل كل كشور استان به كشور

 33/1 15/34 35/55 32343 2412553 تراكتور*

 43/4 21/4 24/12 332 425322 تيلر

 41/2 43/53 16/22 53312 1414242 كمباين

 36/1 32/64 52/34 31352 1423543 تريلر*

 51/4 13/3 15/6 2333 214461 دروگر

 43/1 53/2 36/2 2324 32125 علف چين

 33/4 32/4 13/1 355 44346 رديف كن

 61/1 25/5 62/3 5466 123462 بسته بند

 42/4 42/4 23/4 15 3454 چاپر

 33/1 42/46 23/34 42635 1215346 ماشين خرمنكوب گندم و جو

 42/4 13/4 22/3 156 235633 ماشين خرمنكوب برنج

 46/1 24/35 32/53 33241 2443513 گاوآهن تراكتوري

 31/4 24/24 31/34 22332 1432434 ديسك

 13/1 45/3 36/6 3323 233362 فاروئر

 62/1 33/15 23/2 14422 322564 نهركن

 35/4 16/4 45/12 3322 412354 كولتيواتور

 23/4 63/3 33/3 3264 343233 كودپاش

 36/4 25/15 45/21 14643 332344 سمپاش تراكتوري

 52/4 64/5 31/14 5145 332361 سمپاش موتوري

 43/4 64/3 15/13 3233 631331 سمپاش پشتي

 53/4 51/2 44/16 3333 531442 موتور پمپ ديزلي

 11/4 64/1 31/14 1463 423243 موتور پمپ برقي 

به تعداد  بهره  درصدهاي مربوط به تراكتورو تريلر با توجه به تعداد كل بهره برداريهاي كشاورزي ودرصدهاي مربوط به ساير تجهيزات وماشين آالت با توجه *

 برداريهاي كشاورزي داراي زمين محاسبه شده است.

 مار ايراناستان اردبيل، مركز آ، 1332نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشاورزي :ماخذ
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 : روشهاي آبياري در زراعت و باغداري استان و شهرستانهاي آن6-1

  

نشان مي دهد كه بخش بسـيار بزرگـي از  1382نتاي  سرشماري عمومي كشاورزي سال  

واحدهاي بهره برداري زراعي و باغي استان در آبياري اراضـي زيركشـت خـود از روشـهاي سـنتي 

ضي را به صورت غرقابي آبياري مي كنند و ميـزان نسـبي اسـتفاده از آبياري استفاده كرده و اين ارا

در اراضي زراعي و باغي آبي استان بسيار انـدك روشهاي مدرن آبياري ) آبياري باراني و قطره اي (

 است. بر پايه نتاي  اين سرشماري:

 درصد 54/2در اراضي زراعي آبي استان ، سهم نسبي اراضي تحت پوشش آبياري باراني  -

درصد كـل مسـاحت اراضـي زراعـي آبـي  11/1و اراضي تحت پوشش آبياري قطره اي 

درصد از مساحت اراضي زراعت آبي اسـتان  55/2استان است. به بيان ديگر، تنها حدود 

درصـد( از مسـاحت ايـن  45/93با روشهاي مدرن آبياري شده و بخش بسـيار بزرگـي )

وند. ميزان گسترش و رواج آبياري باراني اراضي با روشهاي سنتي ) غرقابي (آبياري مي ش

در زراعت آبي شهرستانهاي استان به مراتب بيشتر از آن براي آبيـاري قطـره اي اسـت. 

درسال مورد بررسي، تنها در شهرستان گرمي هيچيك از واحـدهاي بهـره بـرداري داراي 

سـاير  زمين زراعي آبـي از آبيـاري بـاراني اسـتفاده نمـي كننـد و ايـن روش آبيـاري در

شهرستانهاي استان ، كم و بيش مورد استفاده قرار مي گيرد. در حالي كه از روش آبياري 

پارس آبـاد، كـوثر، قطره اي در هيچيك از واحدهاي بهره برداري شهرستانهاي بيله سوار،

گرمي ، مشكين شهر و نير استفاده نمي شود و تنها درسطح بسيار محدودي از اراضي آبي 

ي زراعي شهرستانهاي اردبيل ، خلخال و نمين از اين روش آبيـاري اسـتفاده بهره برداريها

 19مي شود. شدت نسبي اسـتفاده از روش آبيـاري مـدرن در شهرسـتان پـارس آبـاد) 

درصد( نسبتا، قابل توجه بـوده و درسـاير شهرسـتانهاي  9/5درصد( و شهرستان خلخال )

 استان بسيار اندك است.

درصـد(  11/1هكتـار) 28ل اراضي باغات آبي اسـتان، حـدود در سال مورد بررسي، از ك -

تحت پوشش آبيـاري قطـره اي درصد( 18/9هكتار) 2238تحت پوشش آبياري باراني و 

درصد از باغات آبي استان توسط روشـهاي آبيـاري  3/9است كه حاكي از پوشش حدود 

اج روشـهاي مدرن است كه عمدتا، به صورت آبياري قطره اي است. ميزان گسترش و رو

آبياري مدرن در فعاليتهاي باغداري شهرسـتانهاي اسـتان متفـاوت اسـت. درايـن سـال، 
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هيچيك از واحدهاي بهره برداري باغي شهرستانهاي بيله سوار، خلخال، گرمي ، نمين و نير 

از آبياري باراني استفاده نمي كنند، در حالي كه رواج آبياري قطره اي بيشتر بـوده و تنهـا 

ان نير از اين روش آبياري در هيچكدام از واحدهاي بهره برداري باغي استفاده در شهرست

ضمنا، ، عليرغم عدم وجود اطالعات آماري كافي براي نشان دادن تفاوت شدت نمي شود ،

استفاده از اين روشهاي آبياري در شهرستانهاي استان در اين سرشماري و برپايه اطالعات 

اورزي استان مي توان گفت كه استفاده از آبياري قطـره اي اخذ شده از سازمان جهاد كش

در بخش وسيعي از باغات مجتمع كشت و صنعت مستقر در شهرستان بيله سـوار انجـام 

 مي شود.

( ، ميزان شـدت نسـبي اسـتفاده از روشـهاي آبيـاري 1-62( و )1-61در جداول شماره )

بـه تفكيـك هريـك از  1382مدرن در اراضي زراعي آبي و باغات آبي اسـتان در سـال 

 شهرستانهاي استان ارايه شده است.

 
(: ميزان شدت نسبي استفاده از روشهاي آبياري مدرن ) قطره اي و باراني( در اراضي  زراعي آبي شهرستانهاي استان اردبيل 1-61جدول )

 1332در سال 

 درصد( -)هكتار

 ميزان شدت نسبي نفوذ مساحت اراضي بهره برداريها شهرستان

تحت پوشش آبياري  كل

 باراني

تحت پوشش آبياري 

 قطره اي

 آبياري قطره اي آبياري باراني

 41/4 54/2 14 4424 134333 استان

 - 14/4 * 32 64131 اردبيل

 4 23/13 4 1253 14232 بيله سوار

 4 24/5 4 2316 32235 پارس آباد

 - - * * 4643 خلخال

 4 33/4 4 24 5412 كوثر

 4 4 4 4 5321 گرمي

 4 - 4 * 24523 مشكين شهر

 - - * * 13444 نمين

 4 42/4 4 53 14341 نير

 * براي حفظ محرميت اطالعات آماري در دسترس نيست.

 مركز آمار ايران -، استان اردبيل1332نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشاورزي .1ماخذ: 

 رآورد مشاور. ب2           
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شدت نسبي استفاده از روشهاي آبياري مدرن ) قطره اي و باراني( در باغات  آبي شهرستانهاي استان اردبيل در  (: ميزان    1-62جدول )  

 1332سال 

 درصد( -)هكتار

 ميزان شدت نسبي نفوذ مساحت اراضي بهره برداريها شهرستان

تحت پوشش آبياري  كل

 باراني

تحت پوشش آبياري 

 قطره اي

 ايآبياري قطره  آبياري باراني

 13/2 11/4 2233 23 24312 استان

 - - * * 1333 اردبيل

 - 4 * 4 326 بيله سوار

 - 44/4 * 15 3445 پارس آباد

 34/4 4 14 4 3342 خلخال

 26/4 - 6 * 2223 كوثر

 - 4 * 4 333 گرمي

 33/4 - 33 * 11134 مشكين شهر

 42/4 4 4 4 262 نمين

 4 - 4 4 154 نير

 اطالعات آماري در دسترس نيست.* براي حفظ محرميت 

 مركز آمار ايران -، استان اردبيل1332نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشاورزي . 1ماخذ: 

 برآورد مشاور. 2         

 

، كل مساحت اراضي كشاورزي )زراعي و بـاغي( آبـي  1385برپايه اين  اطالعات ، در سال  

درصد( زير پوشـش  5/6هزار هكتار) 2/13آن حدود هزار هكتار است كه از  1/265استان بالب بر 

شبكه آبياري تحت فشار است. اندازه اين ضريب پوشش در شهرستانهاي استان با يكديگر متفـاوت 

درصـد در  16/1درصد در شهرستان بيله سوار و حداقل  8/39بوده ودامنه اين تفاوت بين حداكثر 

شهرستان پـارس آبـاد  درصد، 5/4تان اردبيل شهرستان خلخال است و اندازه متناظر آن در شهرس

 18/1شهرسـتان گرمـي  درصـد، 2/1درصـد ، شهرسـتان كـوثر  3/1شهرستان نمين  درصد، 4/1

 درصد مي باشد. 1/1درصد و شهرستان مشكين شهر  14/1شهرستان نير درصد،

ضي كـالن همين اطالعات نشان مي دهد كه تنها شهرستانهاي اردبيل و بيله سوار داراي ارا 

مقياس زيرشبكه آبياري تحت فشار هستند و گرنه اراضي زيرشـبكه آبيـاري تحـت فشـاردر سـاير 

 شهرستانهاي استان، جملگي اراضي خرد و كوچك هستند.

( ، ميـزان پوشـش آبيـاري 1-42( و )1-41( و نمودارهاي شماره )1-63در جدول شماره ) 

 ه است.تحت فشار در شهرستانهاي استان اردبيل آورده شد
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 1335: ميزان پوشش آبياري تحت فشار در شهرستانهاي استان اردبيل در سال (1-63جدول )
 درصد( -) هكتار    

 شهرستان
اراضي زيركشت 

 آبي

سهم نسبي اراضي با  اراضي زيرشبكه آبياري تحت فشار

 اراضي كالن اراضي خرد جمع آبياري تحت فشار

 42/6 16332 5/326 5/13243 265122 استان

 46/4 3154 44 3124 31523 اردبيل

 33/32 13332 3/33 3/13365 13256 بيله سوار

 35/1 - 5/63 5/63 54334 پارس آباد

 46/4 - 6 6 14522 خلخال

 24/4 - 5/22 5/22 11353 كوثر

 13/4 - 23 23 12562 گرمي

 14/4 - 2/53 2/53 64425 مشكين شهر

 23/4 - 63 63 22236 نمين

 14/4 - 5/12 5/12 3335 رني

 اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور .2           
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ی 1385 یل در سال زراع یاري تحت فشار  در شهرستانهاي استان اردب میزان نسبی استفاده از آب نمودار شماره ) 42 - 1 ( : 
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 :شاخصهاي اصلي اقتصاد كشاورزي3-1

 

در اين بند از مطالعات ساختار كشاورزي اسـتان، برخـي از مهمتـرين شاخصـهاي عملكـرد  

كه در بندهاي ديگر به آنها اشاره نشده است( تحليـل شـده و در ن )فعاليت زراعت و باغداري استا

 اين فرآيند، موقعيت نسبي استان در كشور و هريك از شهرستانها در استان ارزيابي مي شود.

 

 : توليد محصوالت زراعي و باغي در استان و شهرستانهاي آن1-3-1

 
 در كشور  : توليد محصوالت زراعي در استان و سهم نسبي آن1-1-3-1

هـزار  1/332هزار تن، سيب زمينـي  5/33، مقدار توليد عدس  1383-84در سال زراعي  

هـزار تـن، گنـدم  3/132هزار تن، جـو  3/225هزارتن، يونجه  3/13هزارتن، سويا  1/26تن، پنبه 

هزار تن است. اين محصوالت زراعي، از نرر سهم نسبي توليد  3/112هزار تن و چغندرقند  1/613

تان در توليد متناظر آنها در كشور، مهمترين محصوالت زراعي توليد شده در استان مي باشند. در اس

سال زراعي مورد نرر، اندازه سهم نسبي توليد اين محصوالت در استان از مقدار توليد متناظرشان در 

درصـد ،  3/6درصـد، سـويا  2/3درصد، پنبـه  2/15درصد، سيب زميني  6/29كشور براي عدس 

 درصد است. 3/2درصد و چغندرقند  3/4درصد، گندم  6/4درصد، جو  3/4يونجه 

 گذشته از پنبه، چغندرقند، سويا و سيب زميني كه كال، به صورت كشت آبي توليد مي شود، 

كه هم به صورت آبي اندازه سهم نسبي توليد ديم از كل توليد ساير محصوالت زراعي عمده استان )

 5/44درصـد، گنـدم  3/51درصـد، جـو  3/99وليد مي شوند(، براي عـدس و هم به صورت ديم ت

درصد است كه جملگي بزرگتر از اندازه هاي متناظرشان در كل كشـور ) بـه  4/14درصد و يونجه 

بوده و حاكي از اهميت نسـبي زيـاد درصد ( 6/2درصد و  3/31درصد،  1/35درصد،  1/88ترتيب 

 ستان است.كشت ديم در توليد محصوالت زراعي ا

( ، ميزان توليد محصـوالت زراعـي در كـل 1-43(  و نمودار شماره )1-64درجدول شماره) 

كشور و استان اردبيل و سهم نسبي استان اردبيل در مسـاحت اراضـي و توليـد محصـوالت زراعـي 

 آورده شده است. 1383-84كشور در سال 
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 )تن(   1333-34ر و استان اردبيل در سال راعي (:ميزان توليد محصوالت زراعي دركل كشو  1-64   ول )جد

 استان اردبيل كل كشور محصول زراعي

 كل ديم آبي كل ديم آبي

 2233331 421345 1363526 62232266 3261621 62633535 كل

 323163 332244 453264 21326332 5344432 16556653 غالت

 613436 232632 344414 14343234 4335345 2232665 گندم

 132262 66533 65336 2356663 1443333 1352334 جو

 3313 4 3313 2336343 4 2336343 شلتوك

 44441 4 44441 1225252 233 1224315 ذرت دانه اي

 44123 33663 2534 633353 361344 236242 حبوبات

 4331 4323 53 265222 243444 16332 نخود

 2322 33 2234 216131 6443 242633 لوبيا

 33426 33253 232 113225 22334 13421 عدس

 - - - 44162 3132 36233 سايرحبوبات

 164424 153 164341 11362345 242535 11112334 نباتات صنعتي

 26434 4 26434 363464 12331 343532 پنبه

 112222 4 112222 4242333 4 4242333 چغندرقند

 13325 4 13325 123363 42333 143236 سويا

 3235 43 3232 234622 141433 23261 كلزا

 515 114 445 5634233 33334 5632553 ساير نباتات صنعتي

 313656 4 313656 14463323 322233 13341536 سبزيجات

 332436 4 332436 4334121 15346 4314235 سيب زميني

 1454 4 1454 1635454 15433 1634363 پياز

 35522 4 35522 4331413 14413 4363441 گوجه فرنگي

 - - - 2363233 233344 2432323 ساير سبزيجات

 23235 4 23235 3325242 136433 3132362 محصوالت جاليزي

 24211 4 24211 3252411 142233 3153123 هندوانه

 3334 4 3334 1324624 3534 1313146 خيار

 - - - 2345342 34162 2315644 سايرمحصوالت جاليزي

 436542 44253 326232 14432362 332435 13643233 باتات علوفه اين

 225344 32366 122233 4362322 122312 4632533 يونجه

 211123 3336 243311 2324331 316656 2443315 ساير نباتات علوفه اي

 11333 4423 3361 161242 12433 142511  ساير محصوالت زراعي

 ، وزارت جهاد كشاورزي1333-34سال زراعي جلد اول، محصوالت زراعي و باغي ، ماخذ: آمار نامه كشاورزي،
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 : ميزان توليد محصوالت زراعي در شهرستانها و سهم نسبي آنها در استان2-1-3-1

اطالعات در دسترس حاكي از تفاوت مقدار توليد انواع محصوالت زراعـي در شهرسـتانهاي  

انها در استان مي باشد. اين ويژگي عملكرد اقتصادي فعاليت زراعت استان و جايگاه نسبي اين شهرست

 ، به تفصيل الزم تحليل مي شود.1384-85به تفكيك كشت آبي و ديم، براي هرسال زراعي 

 

  توليد شبي محصوالت زراعي 

، در توليد آبي محصوالت زراعي استان، در توليد گندم شهرستان 1384-85در سال زراعي  

در توليد شلتوك شهرستان درصد، 3/51درصد، در توليد جو شهرستان اردبيل با 3/38 پارس آباد با

درصـد، در توليـد لوبيـا شهرسـتان  111در توليد نخود شهرستان اردبيل بـا درصد، 2/51گرمي با 

قند در توليد چغندردرصد، 3/83درصد، در توليد پنبه شهرستان پارس آباد با  9/35مشكين شهر با 

درصـد، در توليـد  8/84درصد، در توليد سويا شهرستان بيله سوار با  5/96پارس آباد با شهرستان 

 6/48در توليد گوجه فرنگي شهرسـتان پـارس آبـاد بـا درصد، 31سيب زميني شهرستان اردبيل با 

درصـد، در توليـد ذرت  8/46بـا درصد، در توليد پياز شهرستانهاي خلخال و مشكين شهر )هريك(

درصـد،  2/21درصد، در توليد يونجه شهرستان اردبيل بـا  8/99رستان پارس آباد با علوفه اي شه

 111درصد، در توليد آفتابگردان شهرستان خلخـال بـا  3/31در توليد كلزا شهرستان پارس آباد با 

درصد و... از كل توليد آبي ايـن محصـوالت در اسـتان، در ميـان شهرسـتانهاي توليـد كننـده ايـن 

 ايگاه اول قرار دارند.محصوالت در ج

در مقابل، از كل توليد آبي اين محصوالت در استان، در توليد گنـدم شهرسـتان خلخـال بـا  

درصد، در توليد شلتوك شهرستان خلخـال بـا  6/1در توليد جو شهرستان بيله سوار با درصد ، 5/1

 5/2هرستان گرمـي بـا درصد، در توليد پنبه ش 1/1درصد ، در توليد لوبيا شهرستان خلخال با  3/3

در توليد سويا شهرستان پارس آباد بـا درصد، 5/3درصد، در توليد چغندرقند شهرستان بيله سوار با

درصد، در توليد سيب زميني شهرستان نيـر بـا  13/1درصد، در توليد كلزا شهرستان كوثر با  3/15

يد پياز شهرستان گرمـي بـا درصد، در تول 1/1در توليد گوجه فرنگي شهرستان نمين با درصد ،3/4

درصد و در توليد يونجـه شهرسـتان  2/1در توليد ذرت علوفه اي شهرستان اردبيل با درصد ، 4/6

در ميان شهرستانهاي توليد كننده اين محصوالت در استان در جايگاه آخر قـرار درصد، 8/3كوثر با 

 دارند.
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  توليد ديم محصوالت زراعي 

سوار ز كل توليد ديم محصوالت زراعي در استان، شهرستان بيله، ا1384-85در سال زراعي  

 28درصد توليـدجو، شهرسـتان بيلـه سـوار بـا  21درصد توليد گندم، شهرستان اردبيل با  9/41با 

 111درصد توليد عدس، شهرسـتان مشـكين شـهر بـا  3/42درصد توليد عدس، شهرستان كوثر با 

 5/31درصد توليد كلزا، شهرستان كوثر بـا  3/31آباد با درصد توليد آفتابگردان ، شهرستان پارس 

درصد توليد يونجه و... استان ، درميان شهرستانهاي توليد كننده اين محصـوالت ديـم در اسـتان در 

 جايگاه اول قرار دارند.

درصد توليـد گنـدم، شهرسـتان  1/1در مقابل، دراين سال زراعي ، شهرستان پارس آباد با  

درصد توليد عدس ، شهرستان نير با  6/3درصد توليد جو، شهرستان مشكين شهر با  1پارس آباد با 

 8/1درصد توليد كلزا و شهرستان بيله سـوار، بـا  3/11درصد توليد نخود، شهرستان بيله سوار با  1

درصد توليد يونجه ، ... ديم استان، در ميان شهرستانهاي توليدكننده ديم اين محصـوالت در اسـتان 

 گاه آخر قرار دارند.در جاي

 
 : مهمترين محصوالت زراعي توليد شده در شهرستانها1-2-1-3-1

، مهمترين محصوالت زراعي )آبي و ديم( توليد شده در هريك از 1384-85در سال زراعي 

شهرستانهاي استان و جايگاه نسبي هر شهرستان از منرر توليد اين محصوالت در استان بـه ترتيـب 

 زير است:

 

 ن اردبيلشه ستا

ميزان توليدمهمترين محصوالت زراعي اين شهرستان ) به تفكيك آبي  و ديم( بـه شـرح  

 زير است:

تـن، سـيب زمينـي  32111اسپرس  تن، 91درزراعت آبي شهرستان، ميزان توليد نخود   -

 31درصد،  1/111تن است كه به ترتيب 112311تن و گندم  41933تن، جو  481991

درصد مقادير توليـد متناظرشـان در زراعـت 3/31درصد و   3/51درصد،  6/32درصد، 

 آبي استان است.

 3311يونجـه تن، 2638عـدس تن، 2625در زراعت ديم شهرستان، ميزان توليد گاودانه  -

درصـد،  4/18درصـد،  4/39تن است كـه بـه ترتيـب  341تن و نخود  14231تن، جو 
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تناظرشان در زراعت ديم استان درصد مقادير توليد م 4/13درصد و 1/21درصد،  6/21

 مي باشد.

 

 شه ستان بيله سوار 

ميزان توليدمهمترين محصوالت زراعي اين شهرستان ) به تفكيك آبي  و ديم( بـه شـرح  

 زير است:

تـن،  2199كلزا تن،2661تن، هندوانه 14111درزراعت آبي شهرستان، ميزان توليد سويا  -

تن اسـت كـه بـه ترتيـب  2115ن و پنبه ت 2551ذرت دانه اي تن ، 3113ذرت بذري 

درصـد  2/14درصـد و  3/4درصـد،  9/28درصـد،  3/18درصـد، 8/25درصد،  8/84

 مقادير توليد متناظرشان در زراعت آبي استان است.

تـن، سـياهدانه  4125عـدس تن، 111251در زراعت ديم شهرستان، ميزان توليد گندم  -

درصـد،  28درصـد، 9/41ه به ترتيب تن است ك 115تن و نخود  11251تن، جو 2435

درصد مقادير توليد متناظرشان در زراعت ديم اسـتان  4/5درصد و  4/14درصد،  1/13

 مي باشد.

 

 شه ستان پارس شباد 

ميزان توليدمهمترين محصوالت زراعي اين شهرستان ) به تفكيك آبي  و ديـم( بـه شـرح زيـر 

 است:

 223655ذرت علوفـه اي تن، 184111ند درزراعت آبي شهرستان، ميزان توليد چغندرق -

تن  8338تن و كلزا  3631تن ، ذرت بذري  51486تن، ذرت دانه اي  12391تن، پنبه 

 1/31درصـد ،  3/95درصـد،  3/93درصـد،  8/99درصـد،  5/96است كه به ترتيـب 

 درصد مقادير متناظرشان در زراعت آبي استان است. 3/31درصد و 

تـن  168تـن و يونجـه  2551تن، گندم  335زان توليد جو در زراعت ديم شهرستان، مي -

درصـد مقـادير توليـد متناظرشـان در 1/1درصـدو 1/1درصـد، 1/1است كه به ترتيب 

 زراعت ديم استان مي باشد.
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 شه ستان خلخال 

ميزان توليدمهمترين محصوالت زراعي اين شهرستان ) به تفكيك آبي  و ديم( به شـرح زيـر 

 است:

تـن، 14851تـن، يونجـه  331تن، خيار  2111هرستان، ميزان توليد پياز درزراعت آبي ش -

درصـد،  4/8درصـد، 3/13درصد، 8/46تن است كه به ترتيب  933تن و جو  112برن  

 درصد مقادير توليد متناظرشان در زراعت آبي استان است. 2/1درصد و  3/3

تـن،  13611گندم تن، 488نخود تن، 4141در زراعت ديم شهرستان؛ ميزان توليد يونجه  -

 1/3درصـد،  1/25درصـد، 1/23تن است كه بـه ترتيـب  911تن و عدس   3325جو 

 درصد مقادير توليد متناظرشان در زراعت ديم استان مي باشد.3/6درصد و 3/4درصد، 

 

 شه ستان كوث 

ميزان توليدمهمترين محصوالت زراعي اين  شهرستان ) به تفكيك آبي  و ديم( بـه شـرح  

 است: زير

تـن، اسـپرس  9511گوجه فرنگي تن، 1811درزراعت آبي شهرستان، ميزان توليد  خيار  -

درصد،  3/13درصد، 1/32تن است كه به ترتيب  2311تن وجو  6321يونجه تن، 5851

درصد مقادير توليد متناظرشان در زراعـت آبـي اسـتان  3/3درصد و 8/3درصد،  1/12

 است.

تن،  1121تن، عدس  4651تن، يونجه  825توليد نخود  در زراعت ديم شهرستان، ميزان -

 8/3درصـد،  5/31درصـد،  3/42تن  است كه به ترتيـب  3121تن، جو  12691گندم 

 درصد مقادير توليد متناظرشان در زراعت ديم استان ميباشد. 4/4درصد و 1/5درصد،

 

 شه ستان گ مي

تفكيك آبي  و ديم( بـه شـرح ميزان توليدمهمترين محصوالت زراعي اين شهرستان ) به  

 زير است:

 23411تن، يونجـه  2625تن، هندوانه 1536درزراعت آبي شهرستان، ميزان توليد برن   -

 2/51تن است كه به ترتيب  281لوبيا تن ، 221تن و خربزه  4611تن، جو 281تن، لوبيا 
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وليد درصد مقادير ت  1/5درصد و  3/5درصد ، 1/11درصد،  2/13درصد،  5/25درصد، 

 متناظرشان در زراعت آبي استان است.

تن،  39تن، كلزا  43511گندم تن، 3135در زراعت ديم شهرستان، ميزان توليد سياهدانه  -

 6/13درصـد،  6/13درصـد، 9/58تن  است كه به ترتيب  9811تن وجو  2311عدس 

 اشد.درصد مقادير توليد متناظرشان در زراعت ديم استان مي ب 3/13درصد و 16درصد، 

 

 ين شه اشه ستان مش

ميزان توليدمهمترين محصوالت زراعي اين شهرستان ) به تفكيك آبي  و ديم( به شـرح زيـر 

 است:

تـن،  2111تـن، پيـاز  2521تن، خربزه2121درزراعت آبي شهرستان، ميزان توليد لوبيا  -

 1/58درصـد،  9/35تن است كه بـه ترتيـب  36851تن و يونجه  15351گوجه فرنگي 

درصد  مقادير توليـد متناظرشـان در زراعـت  8/21درصد و  4/29درصد،  8/46،درصد

 آبي استان است.

تـن، گنـدم   13342تن،جـو  435در زراعت ديم شهرسـتان، ميـزان توليـد آفتـابگردان  -

درصـد، 1/13درصد،  3/18درصد،  111تن است كه به ترتيب  131تن  و نخود 32511

 در زراعت ديم استان مي باشد.درصد مقادير توليد متناظرشان  8/8و

 

 شه ستان نمين 

ميزان توليدمهمترين محصوالت زراعي اين شهرستان ) به تفكيك آبي  و ديم( بـه شـرح  

 زير است:

تن ، جـو  8551تن،  اسپرس 168111درزراعت آبي شهرستان، ميزان توليد سيب زميني  -

 6/13درصـد، 8/24تن است كه به ترتيـب  11241تن و يونجه  22111، گندم 16811

درصد مقادير توليد متناظرشان در زراعـت آبـي  8/5درصد و 2/6درصد،  3/21درصد، 

 استان  است.

تـن، 1325عدس  تن، 8351تن، جو  538در زراعت ديم شهرستان، ميزان توليد گاودانه  -

درصـد،  3/12درصـد،  5/13تن است كه به ترتيـب  14125تن و  گندم  1331يونجه 
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درصد مقادير توليد متناظرشـان در زراعـت ديـم اسـتان  3/5درصد و  2/8درصد،  2/6

 باشد.مي

 

 شه ستان ني 

 ميزان توليدمهمترين محصوالت زراعي شهرستان ) به تفكيك آبي  و ديم( به شرح زير است:

ــه  - ــد يونج ــزان تولي ــتان مي ــي شهرس ــو تن، 13921درزراعــت آب ــيب  3381ج ــن، س ت

درصـد،  9/3تن است كه به ترتيـب  263سپرس تن و  ا 8848تن، گندم  28853زميني

درصد مقادير توليد متناظرشـان در زراعـت  1/2درصد و  5/2درصد،  3/4درصد،  3/4

 آبي استان است.

تن و  635تن،  يونجه  1531تن، عدس  3331در زراعت ديم شهرستان، ميزان توليد جو  -

درصد  5/4د ، و درص4/4درصد، 3/11درصد،  3/12تن است كه به ترتيب  6461گندم 

 مقادير توليد متناظرشان در زراعت ديم استان مي باشد.

آورده شـده (   1-68( الـي )  1-65اطالعات تفصيلي مربوط به موارد ذكر شده در جداول شماره ) 

 است.
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 1334-35(: ميزان توليد محصوالت زراعي آبي در شهرستان هاي استان اردبيل در سال زراعي  1-65جدول ) 

 نير نمين مشكين شهر گرمي كوثر خلخال بادپارس آ بيله سوار اردبيل كل استان صوالتمح

 56223 3/223625 124433 5/41213 22/34532 35/21333 623513 3/23616 4/343234 244331224 كل

 12623 33344 13244 12336 14316 2322 124123 3/54344 154643 3/424423 غالت

 3343 22444 3244 6244 3446 1314 136325 51344 112314 355362 گندم

 3334 16344 3353 4644 2314 233 1133 454 41233 31124 جو

 4 4 236 1536 4 112 1464 4 4 2223 برنج

 4 4 4 4 4 4 51436 3/2554 4 3/54436 ذرت دانه اي

 4 4 2124 234 4 34 4 4 455 2335 حبوبات

 4 4 4 4 4 4 4 4 24 24 نخود

 4 4 2124 234 4 34 4 4 365 2325 بيالو

 131 3/334 44 546 22/3 35/24 243423 5/25134 4/433 24/235132 نباتات صنعتي

 4 4 4 335 4 4 12324 2115 4 14334 پنبه

 4 4 4 4 4 4 134444 6354 4 124354 چغندرقند

 4 4 4 4 4 4 2524 14444 4 16524 سويا

 131 3/334 44 131 22/3 3/12 3333 5/2122 4/433 22/11354 كلزا

 4 4 4 4 4 65/3 4 4 4 65/3 آفتابگردان

 4 4 4 4 4 4 1245 66 4 1231 كنجد

 23353 163445 13354 5/1434 2544 2325 26144 244 431221 5/336223 سبزيجات

 23353 163444 4 4 4 4 4 4 431221 633343 سيب زميني

 4 45 15354 5/342 2544 625 26144 244 4 5/53662 گوجه فرنگي

 4 4 2144 233 4 2144 4 4 4 4433 پياز

 4 4 3424 2245 1344 334 2445 2314 4 24253 محصوالت جاليزي

 4 4 233 64 1344 334 2645 54 4 5613 خيار

 4 4 2524 224 4 4 1644 4 4 4344 خربزه

 4 4 216 2625 4 4 4344 2664 4 14341 هندوانه

 14133 13324 33325 24164 12534 14236 251245 2354 34134 453323 اينباتات علوفه 

 4 4 4 4 4 4 223655 4 514 223165 ذرت علوفه اي

 13224 14244 36354 23444 6324 14354 24254 2354 33524 133144 يونجه

 263 3554 235 364 5354 126 4 4 32144 43623 اسپرس

 1124 2646 41235 4 4 363 3351 4321 1234 64443 سايرمحصوالت

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 چغندربذرريشه اي

 4 4 4 4 4 4 4 4 1122 1122 چغندربذري

 4 4 4 4 4 4 134 244 4 424 سورگوم بذري

 4 4 4 4 4 4 3631 3113 4 14333 ذرت بذري

 1124 2646 41235 4 4 363 4 1464 145 43631 ساير
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 1334-35هر شهرستان در توليد محصوالت زراعي آبي استان اردبيل در سال زراعي  (: سهم نسبي  1-66جدول )   

 نير نمين مشكين شهر گرمي كوثر خلخال بادپارس آ بيله سوار اردبيل كل استان محصوالت

 35/2 41/11 22/5 46/2 33/1 42/1 62/34 33/4 32/35 144 كل

 56/2 35/3 42/3 5/2 13/2 52/4 43/33 43/11 34/31 144 غالت

 42/2 13/6 34/2 34/1 25/2 51/4 33/33 53/14 63/31 144 گندم

 66/4 62/24 32/14 63/5 34/3 24/1 45/1 55/4 65/51 144 جو

 4 4 54/2 23/51 4 34/3 42/35 4 4 144 برنج

 4 4 4 4 4 4 23/25 32/4 4 144 ذرت دانه اي

 4 4 43/33 31/2 4 44/1 4 4 33/15 144 حبوبات

 4 4 4 4 4 4 4 4 144 144 دنخو

 4 4 35/35 42/14 4 43/1 4 4 46/13 144 لوبيا

 46/4 16/4 42/4 22/4 4 41/4 65/33 62/14 24/4 144 نباتات صنعتي

 4 4 4 52/2 4 4 23/33 21/14 4 144 پنبه

 4 4 4 4 4 4 46/26 54/3 4 144 چغندرقند

 4 4 4 4 4 4 25/15 35/34 4 144 سويا

 11/1 23/3 34/4 11/1 43/4 11/4 23/31 31/13 43/4 144 كلزا

 4 4 4 4 4 144 4 4  144 آفتابگردان

 4 4 4 4 4 4 31/24 12/5 4 144 كنجد

 22/3 34/22 42/2 14/4 22/1 33/4 54/3 12/4 44/65 144 سبزيجات

 25/4 35/24 4 4 4 4 4 4 31 144 سيب زميني

 4 43/4 35/22 33/1 34/13 16/1 64/43 63/1 4 144 گوجه فرنگي

 4 4 32/46 42/6 4 32/46 4 4 4 144 پياز

 4 4 23/14 34/14 32/3 34/3 65/44 44/13 4 144 محصوالت جاليزي

 4 4 13/5 43/1 45/32 31/13 42/43 26/4 4 144 خيار

 4 4 46/53 43/5 4 4 33/36 4 4 144 خربزه

 4 4 14/2 43/25 4 4 64/46 32/25 4 144 هندوانه

 13/3 14/4 33/3 32/5 33/2 34/3 54/55 46/2 45/15 144 باتات علوفه اين

 4 4 4 4 4 4 33/22 4 22/4 144 ذرت علوفه اي

 36/3 33/5 31/24 21/13 32/3 32/3 62/13 23/5 12/21 144 يونجه

 55/4 53/13 41/2 56/1 43/12 26/4 4 4 41/66 144 اسپرس

 22/1 34/4 33/62 4 4 61/4 43/13 43/3 46/2 144 سايرمحصوالت

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 چغندربذرريشه اي

 4 4 4 4 4 4 4 4 144 144 چغندربذري

 4 4 4 4 4 4 36/42 14/53 4 144 سورگوم بذري

 4 4 4 4 4 4 11/31 32/23 4 144 ذرت بذري

 54/2 43/5 23/33 4 4 33/4 4 43/3 22/4 144 ساير
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 1334-35د محصوالت زراعي ديم در شهرستان هاي استان اردبيل در سال زراعي (: ميزان تولي  1-63جدول )  

 نير نمين مشكين شهر گرمي كوثر خلخال بادپارس آ بيله سوار اردبيل كل استان محصوالت

 13216 23324 54433 63334 23346 23311 4363 113254 41346 334143 كل

 14234 22335 45342 53344 15314 24225 3236 111544 31333 312451 غالت

 6464 14425 32544 43544 12624 13644 2551 141254 13153 243322 گندم

 3334 3354 13342 2344 3124 3325 335 14254 14234 31322 جو

 1554 1325 622 2344 1245 1333 4 4134 2233 16343 حبوبات

 1534 1325 521 2344 1124 244 4 4425 2633 14352 عدس 

 24 4 131 4 325 433 4 145 344 1242 نخود

 4 4 435 32 4 4 153 26 4 623 نباتات صنعتي

 4 4 435 4 4 4 4 4 4 435 آفتابگردان

 4 4 4 32 4 4 153 26 4 222 كلزا

 635 1334 354 524 4654 4144 163 112 3344 15252 نباتات علوفه اي

 635 1334 354 524 4654 4144 163 112 3344 15252 يونجه

 1461 2364 3123 3135 241 2353 352 2435 4135 23325 سايرمحصوالت

 34 643 244 3135 4 4 4 2435 1564 12132 سياهدانه

 142 533 4 4 4 4 4 4 2625 3345 گاودانه

 1235 1134 6333 4 241 2353 352 4 4 13343 ساير
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 1334-35حصوالت زراعي ديم استان اردبيل در سال زراعي (: سهم نسبي هر شهرستان در توليد م     1-63جدول ) 

 نير نمين مشكين شهر گرمي كوثر خلخال بادپارس آ بيله سوار اردبيل كل استان محصوالت

 31/4 31/3 33/14 66/16 13/6 53/3 15/1 11/31 41/11 144 كل

 46/4 14/3 33/14 31/16 26/4 56/6 43/1 25/34 34/2 144 غالت

 61/2 66/5 12/13 56/13 12/5 14/3 43/1 33/44 22/6 144 گندم

 32/14 23/12 31/13 34/13 33/4 66/4 43/1 33/14 25/12 144 جو

 54/2 12/3 24/4 14/14 23/11 51/3 4 32/25 26/13 144 حبوبات

 66/14 23/2 63/3 42/16 34/3 23/6 4 43/23 33/13 144 عدس 

 43/1 4 33/3 4 33/42 44/25 4 32/5 44/13 144 نخود

 4 4 15/63 64/5 4 4 53/22 33/5 4 144 نباتات صنعتي

 4 4 144 4 4 4 4 4 4 144 آفتابگردان

 4 4 4 53/13 4 4 32/34 31/11 4 144 كلزا

 43/4 32/3 22/2 41/3 42/34 14/23 14/1 33/4 64/21 144 نباتات علوفه اي

 43/4 32/3 22/2 41/3 42/34 14/23 14/1 33/4 64/21 144 يونجه

 43/5 24/3 35/24 22/24 13/3 12/3 61/2 64/3 53/14 144 سايرمحصوالت

 62/4 32/5 23/1 24/53 4 4 4 32/24 31/12 144 سياهدانه

 42/3 42/13 4 4 4 4 4 4 43/32 144 گاودانه

 53/2 52/3 36/51 4 33/6 32/13 65/5 4 4 144 ساير
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 غي در استان و جايگاه نسبي آن در كشور: ميزان توليد محصوالت با3-1-3-1

، ميزان توليد مهمترين محصوالت باغي استان، از منرر سهم نسبي 1383-84درسال زراعي  

هـزار  3/33هزار تن، هلو  8/5لبالو توليدآنها در استان از كل توليد اين محصوالت در كشور، براي آ

هزار تن،  9/5هزار تن، زردآلو و قيسي  1/6هزار تن، شليل  3/8هزار تن، گيالس  6/136تن، سيب 

هزار تن است. اندازه سهم نسبي توليد اين محصوالت در اسـتان از  8/13هزارتن و انگور  3/2گردو 

گيالس درصـد، 1/5درصـد، سـيب  5/6درصد، هلو  12كل توليد متناظرشان در كشور براي آلبالو 

درصـد  5/1درصد و انگـور  9/1، گردو درصد 2/2درصد، زردآلو و قيسي  6/3درصد، شليل  3/3

 است.

( ، مقايسه صورت گرفته بين ميزان توليد محصوالت باغي در كشـور و 1-69جدول شماره ) 

 استان را نشان مي دهد.

 



 

 136

     1333-34(: مقايسه ميزان توليد محصوالت باغي در كشورو استان ار دبيل در سال زر اعي   1-62جدول ) 

 )تن(                                                                                                                                                                                         

 استان اردبيل كل كشور محصول زراعي 
سهم نسبي استان در 

 كشور)درصد(

 - 223132 14364433 كل

 23/4 144361 2212666 ميوه هاي دانه دار

 13/5 136556 2661241 سيب

 31/3 3345 254365 ساير

 26/3 64333 1536656 ميوه هاي هسته دار

 23/11 5332 43634 آلبالو

 34/3 3334 224322 گيالس

 42/6 33321 513135 هلو

 15/2 5226 235533 زردآلو وقيسي

 53/3 6123 131341 شليل

 43/4 1342 342534 ساير

 43/4 14361 3423643 ميوه هاي دانه ريز

 46/4 13353 2263355 انگور

 24/4 643 64343 ساير

 32/4 2365 613651 ميوه هاي خشك

 22/4 2233 243364 گردو

 42/4 33 365333 ساير

 41/4 332 6413362 ميوه هاي نيمه گرمسيري

 43/4 42 61333 زيتون 

 41/4 623 6356431 ساير

 41/4 25 355423 ساير

 4 4 4 درختان غيرمثمر

ساااايرميوه ها)سردسااايري، 

 گرمسيري، دارويي(

355423 25 41/4 

 دراين  جدول آورده شده است.با توجه به اين كه باغات استان كالً به صورت آبي هستند، عملكرد و توليد دركشت آبي باغات،*                                    

 وزارت جهاد كشاورزي،1333-34ماخذ: آمارنامه كشاورزي ، جلد اول : محصوالت زراعي و باغي، سال زراعي                                        
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 : ميزان توليد محصوالت باغي در شهرستانها و جايگاه نسبي آنها در استان4-1-3-1

، ميزان توليد محصـوالت بـاغي در 1384-85بر پايه اطالعات در دسترس، در سال زراعي  

شهرستانهاي استان با يكديگر متفاوت بوده و دامنه اين تفاوت نيز بسيار زياد است. بيشـترين سـهم 

درصد درشهرسـتان  3/32نسبي هر شهرستان در توليد مهمترين محصوالت باغي استان براي سيب 

 درصـد در شهرسـتان اردبيـل، 4/45آلبـالو درصد در  شهرستان نمين، 5/31مشكين شهر ، گالبي 

درصد در شهرستان مشكين شهر ، هلو  43درصد در شهرستان اردبيل، گوجه درختي  8/61گيالس 

درصد در شهرستان مشكين شـهر، آلـو قطـره 2/36درصد در شهرستان مشكين شهر، شليل  3/82

توت درختي ر،درصد در شهرستان مشكين شه 4/96درصد درشهرستان بيله سوار، انگور  1/51طال 

درصـد  9/41درصد در شهرستان مشكين شهر، گردو  53بادام درصد در شهرستان خلخال ، 6/49

درصـد در شهرسـتان  6/81انـار درصد در شهرستان خلخـال ، 111در شهرستان خلخال، زالزالك 

 درصد درشهرستان خلخال است و اين شهرستانها از نرر توليد ايـن محصـوالت 6/55گرمي ، انجير 

 در استان، در ميان شهرستانهاي توليد كننده آبهاي در جايگاه اول قرار دارند.

 1/1در مقابل، كمترين سهم نسبي هر شهرستان در توليد محصوالت باغي استان براي سيب  

درصـد 11/1درصـد در شهرسـتان بيلـه سـوار ، آلبـالو  1/1درصد درشهرستان پارس آباد، گالبي 

درصد درشهرستان بيله  11/1درصد درشهرستان نير، هلو 1/1جه درختي درشهرستان بيله سوار، گو

درصـد درشهرسـتان نمـين،  3/2درصد در شهرستان بيله سوار، آلو قطره طـال  13/1سوار ، شليل 

 3/1درصد در شهرستان گرمي، بادام  3/1درصددر شهرستان پارس آباد، توت درختي  14/1انگور 

درصد در شهرستان بيله سوار،  1/3صد در شهرستان نير، انار در 1درصد درشهرستان گرمي، گردو 

 درصد در شهرستان بيله سوار و... است. 2/21انجير 

به همين ترتيب مي توان نشان داد كه مقدار توليد مهمتـرين محصـوالت بـاغي در هريـك  

سـال ازشهرستانهاي استان از منرر سهم نسبي آنها در كل توليـد همـان محصـوالت در اسـتان در 

 به ترتيب زير است: 1384-85زراعي 

 

 شه ستان اردبيل 

تـن،  221تـن، شـفتالو   1دراين سال زراعي، در شهرستان اردبيل، مقدار توليد توت فرنگي  

تن است كه به  1151تن و گالبي  2661تن ، سيب  481تن، قيسي  2811تن، آلبالو  5251گيالس 

 5/16درصـد و   1/2درصـد،  31درصـد،  4/45درصـد،  8/61درصد،  6/89درصد،  111ترتيب 

 درصد كل توليد متناظرشان در استان بوده و مهمترين محصوالت باغي اين شهرستان هستند.
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  شه ستان بيله سوار  

 2تن، پسـته  42مقدار توليد آلو قطره طال در شهرستان بيله سوار،در سال زراعي مورد نرر ، 

تـن اسـت كـه بـه  255تـن و سـيب  45گردو تن، 6ندق تن، ف 61تن، انجير 131تن، توت درختي 

 2/1درصـد و  2/1درصـد،  3/11درصـد،  2/21درصـد،  5/21درصـد،  51درصد،  1/51ترتيب 

درصد كل توليد اين محصوالت در استان بوده و مهمتـرين محصـوالت بـاغي توليـد شـده در ايـن 

 شهرستان هستند.

 

 شه ستان پارس شباد 

تن شـليل،  2588تن فندق ،  52تن زيتون،  55در اين شهرستان در سال زراعي مورد نرر،  

درصد،  3/22درصد،  3/89درصد،  8/99تن آلو توليد شده است كه به ترتيب  19تن هلو و  8141

درصد مقادير توليدمتناظرشان در استان بوده و مهمترين محصوالت باغي توليـد  9/2درصد و 1/16

 شده در شهرستان هستند.

 

 خالشه ستان خل 

تـن انجيـر،  165تـن سـنجد،  14تن زالزالك ،  53دراين سال زراعي، در شهرستان خلخال  

درصـد،  111تن گردو توليد شده است كه بـه ترتيـب  1641تن توت درختي و  311تن آلو،  351

درصد مقدار توليـد متناظرشـان در  9/41درصد و  6/49درصد،  3/53درصد،  6/55درصد،  111

تـن بـادام  6تن انگور و  181رين محصوالت باغي اين شهرستان مي باشند.ضمنا، استان است و مهمت

نيز به صورت ديم در اين شهرستان توليد شده است كه معادل كـل توليـد ديـم محصـوالت بـاغي 

 استان است.

 

  شه ستان كوث 

تن بادام،  14تن زردآلو،  2393تن به،  936در سال زراعي مورد بررسي، در اين شهرستان  

 5/15درصـد،  3/18درصـد،  5/53تن گردو توليد شده است كه به ترتيـب  423تن گالبي و 341

درصد مقدار توليد اين محصوالت در كـل اسـتان اسـت و مهمتـرين  8/11درصد و  3/11درصد، 

 محصوالت باغي توليد شده در شهرستان مي باشند.
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  شه ستان گ مي 

 5/112تن انجير،  32تن انار،  2/343بالب بر در شهرستان گرمي ، درسال زراعي مورد نرر  

درصد،  2/24درصد،  6/81تن آلو قطره طال توليد شده است كه به ترتيب  8تن به و  192تن آلو، 

درصد كل توليد متناظر اين محصوالت در استان بوده و مهمترين  3/9درصد و  5/11درصد،  2/13

 محصوالت باغي اين شهرستان هستند.

 

 ين شه شه ستان مشك 

تـن هلـو،  41361تـن انگـور،  23556دراين شهرستان ، در سال زراعي مورد نرر بالب بـر  

درصـد،  3/82درصـد،  4/96تن سيب توليد شده است كه بـه ترتيـب  91511تن شليل و  8851

درصد توليد كل اين محصوالت در استان است و مهمترين محصـوالت بـاغي  3/32درصد و  6/32

 شهرستان مي باشند.توليد شده در اين 

 

 شه ستان نمين 

 191تن قيسي،  413تن گالبي،  1999در سال زراعي مورد نرر، در شهرستان نمين بالب بر  

 3/19درصـد،  3/26درصد،  5/31تن زردآلو توليد شده است كه  1943تن بادام و  16تن گوجه، 

 اشد.درصد كل توليد اين محصوالت در استان مي ب 4/13درصد و  3/13درصد، 

 

  شه ستان ني 

 33تن گالبـي و  41تن سيب،  1394در شهرستان نير، درسال زراعي مورد بررسي با لب بر  

درصـد كـل توليـد ايـن  9/1درصـد و  6/1درصـد،  1/1تن گردو توليد شده است كه به ترتيـب 

محصوالت در استان مي باشد. اين سه محصـول مهمتـرين محصـوالت بـاغي توليـد شـده در ايـن 

 ان هستند.شهرست

دريك برداشت كلي مي توان گفت كه شهرسـتان مشـكين شـهر بزرگتـرين كـانون توليـد  

نمين ، پـارس آبـاد،محصوالت باغي استان بوده و پس از آن شهرستان هاي خلخـال ، كـوثر، اردبيل،

گرمي و نير قرار دارند. در اهميت نسبي شهرستان مشكين شهر در توليـد محصـوالت بـاغي اسـتان 

برابر مقدار متنـاظر آن  11تا  8ل گفتني است كه ميزان توليد اين محصوالت درآن در حدود اردبي

 در شهرستان خلخال )دومين قطب توليد محصوالت باغي استان ( است.
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( آورده 1-33( الـي )1-31اطالعات تفصيلي مربوط به موارد ذكر شده در جـداول شـماره) 

 شده است.
 1334-35آبي محصوالت باغي در شهرستانهاي اردبيل در سال زراعي  (: ميزان توليد  1-34جدول )  

استان  محصوالت باغي

 اردبيل

 نير نمين مشكين شهر گرمي كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل

 45/1544 11653325 133223 3/2433 5/13314 21332 36/11412 63613 12341 253543 كل

 1433 3564 22325 1133 12523 14334 114 262 3314 134435 ميوه هاي دانه دار

 1324 5543 21544 254 14311 12654 23 255 2664 125364 سيب

 41 1222 325 45 341 1624 21 2 1454 6351 گالبي

 3 14 534 122 236 64 4 5 4 1324 به

 65 3553 64653 624 3542 5243 14333 63 3234 23544 ميوه هاي هسته دار

 14 355 224 36 322 1114 21 1 2344 6166 آلبالو

 26 134 1464 34 564 1463 3 1 5254 3634 گيالس

 1 124 424 5/4 12 345 4 11 4 233 گوجه

 4 63 24 5/112 2 351 12 4 4 654 آلو

 11 4 41364 26 113 154 3144 3 224 54541 هلو

 4 4 4 4 4 26 4 4 224 246 شفتالو

 2 1243 6434 143 2323 2434 12 3 4 13435 زردآلو

 4 443 644 4 4 64 4 4 434 1543 قيسي

 4 5 3354 26 15 55 2533 4 4 11613 شليل

 4 2 4 3 4 3 4 42 4 32 آلوقطره طال

 4 4 23321 5/22 336 344 2 143 1 25433 ميوه هاي دانه ريز

 4 4 23556 12 336 4 2 13 4 24431 انگور آبي

 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 توت فرنگي

 4 4 165 5/14 4 344 4 134 4 646 انواع توت درختي

 33 544 254 6/225 433 1655 52 62 124 4432 ميوه هاي خشك

 4 4 1 4 4 1 4 2 4 3 پسته

 4 16 53 6/4 14 4 4 2 4 23 بادام آبي

 33 524 244 225 423 1644 4 45 124 3214 گردو

 4 4 4 4 4 4 52 6 4 53 فندق

 4 4 4 4 4 14 4 4 4 14 سنجد

 4 4 4 4 4 53 4 4 4 53 ميوه هاي سردسري

 4 4 4 4 4 53 4 4 4 53 زالزالك

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ذغال اخته

 4 4 4 2/415 4 213 55 24 4 333 ميوه هاي نيمه گرمسيري

 4 4 4 4 4 4 55 4 4 55 زيتون

 4 4 4 2/343 4 53 4 34 4 426 انار

 4 4 4 32 4 165 4 64 4 223 انجير

 4 4 4 13 4 4 4 4 4 13 ساير

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ساير

 4 4 4 13 4 4 4 4 4 134 توتستان براي نوغان

درختان و درختچاه هااي 

 غيرمثمر

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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 1334-35(: سهم نسبي هر شهرستان در توليد محصوالت باغي استان اردبيل در سال زراعي   1-31جدول )  

استان  ت باغيمحصوال

 اردبيل

 نير نمين مشكين شهر گرمي كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل

 64/4 53/4 21/62 23/4 32/6 43/3 23/4 25/4 23/4 144 كل

 43/1 64/5 31/62 32/4 35/2 62/14 42/4 24/4 33/2 144 ميوه هاي دانه دار

 11/1 41/4 34/32 35/4 52/3 45/14 43/4 24/4 11/2 144 سيب

 64/4 42/31 22/12 31/4 63/11 51/25 33/4 13/4 53/16 144 گالبي

 13/4 33/4 24/31 52/14 42/53 51/3 4 23/4 4 144 به

 43/4 34/3 33/64 66/4 35/3 64/5 53/11 43/4 52/2 144 ميوه هاي هسته دار

 23/4 24/12 46/16 23/1 43/6 13 33/4 41/4 41/45 144 آلبالو

 34/4 13/2 26/16 23/4 42/6 36/12 43/4 41/4 31/64 144 گيالس

 45/4 26/12 23/42 46/4 22/1 23/34 4 46/1 4 144 گوجه

 65/4 32/14 33/13 21/13 33/1 62/53 21/2 4 4 144 آلو

 42/4 4 62/32 12/4 23/4 34/4 12/16 41/1 44/4 144 هلو

 4 4 4 4 4 32/14 4 4 61/32 144 شفتالو

 43/4 32/14 56/42 12/1 33/13 21/15 42/4 42/4 4 144 زردآلو

 4 34/26 32/33 4 4 33/3 4 4 43/31 144 قيسي

 4 44/4 21/36 33/4 13/4 43/4 22/22 43/4 4 144 شليل

 4 63/2 4 33/2 4 54/36 4 42/51 4 144 آلوقطره طال

 4 4 34/24 42/4 34/3 24/1 44/4 52/4 4 144 ميوه هاي دانه ريز

 4 4 42/26 45/4 42/3 4 44/4 43/4 4 144 بيانگور آ

 4 4 4 4 4 4 4 4 144 144 توت فرنگي

 4 4 25/23 33/1 4 55/42 4 43/21 4 144 انواع توت درختي

 21/4 22/13 33/23 53/5 32/14 53/44 23/1 51/1 24/2 144 ميوه هاي خشك

 4 4 33/33 4 4 63/16 4 54 4 144 پسته

 4 23/13 22/56 65/4 43/15 4 4 63/2 4 144 بادام آبي

 25/4 33/13 22/22 35/5 31/14 24/41 4 15/1 43/3 144 گردو

 4 4 4 4 4 4 63/32 32/14 4 144 فندق

 4 4 4 4 4 144 4 4 4 144 سنجد

 4 4 4 4 4 144 4 4 4 144 ميوه هاي سردسري

 4 4 4 4 4 144 4 4 4 144 زالزالك

 - - - - - - - - - - ذغال اخته

 4 4 4 33/53 4 26/23 43/3 52/11 4 144 ميوه هاي نيمه گرمسيري

 4 4 4 4 4 4 33/22 22/4 4 144 زيتون

 4 4 4 62/34 4 12/ 33 4 45/3 4 144 انار

 4 4 4 24/24 4 56/55 4 24/24 4 144 انجير

 4 4 4 144 4 4 4 4 4 144 ساير

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144 ساير

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144 توتستان براي نوغان

درختان و درختچاه هااي 

 غيرمثمر

144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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 1334-35(: ميزان توليد ديم محصوالت باغي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال زراعي     1-32جدول )

استان  محصوالت باغي

 اردبيل

 نير نمين مشكين شهر گرمي كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل

 4 4 4 4 4 136 4 1 4 136 كل

 4 4 4 4 4 134 4 4 4 134 ميوه هاي دانه دار

 4 4 4 4 4 134 4 4 4 134 انگور ديم

 4 4 4 4 4 6 4 4 4  ميوه هاي خشك

 4 4 4 4 4 6 4 4 4  بادام ديم

 

 

 

 1334-35ل زراعي (: سهم نسبي هر شهرستان  در توليد محصوالت باغي ديم  استان اردبيل در سا  1-33جدول )  

استان  محصوالت باغي

 اردبيل

 نير نمين مشكين شهر گرمي كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل

 4 4 4 4 4 144 4 1 4 144 كل

 4 4 4 4 4 144 4 4 4 144 ميوه هاي دانه دار

 4 4 4 4 4 144 4 4 4 144 انگور ديم

 4 4 4 4 4 144 4 4 4 144 ميوه هاي خشك

 4 4 4 4 4 144 4 4 4 144 يمبادام د
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 : ضريب سوددهي توليد محصوالت زراعي5-1-3-1

ضريب سوددهي هر فعاليت نشان دهنده نسبت درصدي مازاد درآمد كل حاصل از انجـام  

آن فعاليت در قياس با هزينه كل متناظر آن است. برپايه اين تعريـف، بـا توجـه بـه اطالعـات در 

، ضريب سوددهي توليد آبـي و ديـم 1338-39و سال زراعي  1382-83دسترس براي سال زراعي 

 محصوالت زراعي منتخب و روند تحول آنها را به ترتيب زير مي توان فهرست كرد:

 

 محصوالت زراعي شبي 

 مهمترين ويژگي هاي ضريب سوددهي توليد اين محصوالت عبارتند از : 

 

بـوده اسـت و ضـريب زيـان   توليد سيب زميني با زيان همراه 1382-83در سال زراعي  -

درصد است. دراين سـال زراعـي، گذشـته از گوجـه فرنگـي ) بـا ضـريب  2/1دهي آن 

درصد(، ميزان سوددهي توليد ساير محصوالت زراعي كم يا متوسط بـوده  5/56سوددهي 

 8/26درصد و گنـدم  2/15درصد ، پنبه  3/6است. اندازه ضريب سوددهي در توليد جو 

 درصد است.

، ضريب سوددهي توليد همه  1338-39نسبت به سال زراعي  1382-83زراعي در سال  -

 محصوالت زارعي منتخب )بجز گوجه فرنگي( كاهش يافته است.

 

 محصوالت زراعي ديم 

 مهمترين ويژگيهاي ضريب سوددهي اين محصوالت عبارت است از : 

ب در ، ضريب سوددهي توليد همه محصـوالت زراعـي منتخـ 1382-83در سال زراعي  -

 9/28درصـد، عـدس  1/18سطح متوسطي قرار دارد. اندازه ضريب سوددهي توليد جـو 

 درصد است. 3/35درصد و نخود  8/29درصد، گندم 

، ضريب سوددهي توليد همه  1338-39نسبت به سال زراعي  1382-83در سال زراعي  -

 محصوالت زراعي منتخب كاهش يافته است.

آبي و هم به صورت ديم كشت مي شـود( ه صورتكه هم بضريب سوددهي گندم و جو ) -

 در كشت ديم بيشتر از كشت آبي است.

 ( آورده شده است.1-33( تا)1-34اطالعات تفصيلي مربوط به موارد ذكر شده درجداول شماره )
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 : ساختار هزينه توليد محصوالت زراعي 6-1-3-1

صوالت زراعي و متفاوت اطالعات در دسترس نشان دهنده تفاوت ساختار هزينه توليد مح 

بودن سهم نسبي هزينه هاي مختلف در آن است. عليرغم عدم دسترسي به هزينه نيروي انساني در 

هزينه توليد محصوالت زراعي، دريك جمع بندي كلي مي توان گفت كه هزينه هاي زمـين، نيـروي 

سـاختارهاي هزينـه اي انساني ، بذر، آب، ، كود و سم و... به ترتيب داراي بيشترين اهميـت درايـن 

 هستند.

 

 محصوالت زراعي شبي 

 برپايه اطالعات دردسترس مي توان نشان داد : 

، دامنه تغييرات ) حداقل و حداكثر( سهم نسبي هريك از هزينه 1382-83در سال زراعي  -

درصـد درتوليـد  9/18ها در كل هزينه توليد محصوالت زراعي متنخب براي زمين بـين 

درصـد در توليـد گوجـه  1/2رصد در توليد پنبه، براي آب بـين د 2/51سيب زميني و 

 5/41درصد در توليد پنبـه و  9/1درصد در توليد سيب زميني، براي بذر بين  5فرنگي و

درصـد در توليـد  5/2درصد در توليد سيب زميني، براي كود)حيواني و شـيميايي ( بـين 

 1درصـد در توليـد جـو و  1/1درصد در توليد گندم، براي سم بـين  5/4سيب زميني و 

درصد در توليد گوجه فرنگي و براي ساير هزينه ها )كه بخش عمده آن را هزينه دستمزد 

درصد در توليد گوجه  2/61درصد در توليد سيب زميني و   4/26بين تشكيل مي دهد (

 فرنگي قرار دارد.

بـا  1382-83در مقايسه ساختار هزينه توليد محصوالت زراعي منتخب در سـال زراعـي  -

مي توان نشان داد كه درايـن مـدت سـهم  1338-39ساختار متناظر آن در سال زراعي 

نسبي هزينه زمين در توليد گندم و جو و گوجه فرنگي ، سهم نسبي هزينه بذر براي توليد 

پنبه و سيب زميني و گوجه فرنگي و سهم نسبي ساير هزينه هاي توليد پنبه و سيب زميني 

در ساير مـوارد، سـهم نسـبي ايـن هزينـه هـا در سـاختار هزينـه توليـد افزايش يافته و 

محصوالت زراعي منتخب كاهش يافته است. نكته قابل توجه آن كه سـهم نسـبي هزينـه 

 آب در توليد همه محصوالت زراعي منتخب كاهش يافته است.
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  محصوالت زراعي ديم 

 بر پايه اطالعات در دسترس مي توان نشان داد: 

حـداكثر( سـهم نسـبي هريـك از  دامنه تغييـرات  )حـداقل و 1382-83راعي در سال ز -

درصـد در  3/12ها در هزينه كل توليد محصوالت زراعي منتخب براي زمين بـين هزينه

 3/19درصد در توليد جو و 1/16درصددر توليدگندم ، براي بذر بين  3/39توليد نخود و 

در توليـد عـدس  1/1بـين كمتـر از ايي (درصد در توليد گندم، براي كود)حيواني و شيمي

 4/1درصد در توليد جـو و  1/1درصد در توليد گندم و جو، براي سم بين كمتر از  2/4و

درصد در توليد نخود و براي ساير هزينه ها )كه بخش عمـده آن را هزينـه نيـروي كـار 

قـرار درصد در توليـد نخـود  1/31درصد در توليد گندم و  6/36بين تشكيل مي دهد (

 دارد.

نسـبت بـه  1382-83در ساختار هزينه توليد محصوالت زراعي منتخب در سال زراعـي  -

سهم نسبي ، سهم نسبي هزينه زمين در توليد گندم و جو و عدس ، 1338-39سال زراعي 

هزينه كود در توليد گندم و جو، سهم نسبي هزينه سم در توليـد گنـدم و جـو و نخـود و 

ينه ها در توليد نخود افزايش يافتـه و درسـاير مـوارد، سـهم عدس و سهم نسبي ساير هز

نسبي هزينه اين نهاده ها درساختار هزينه توليد محصوالت منتخب كـاهش يافتـه اسـت. 

نكته حائز اهميت آن كه ، سهم نسـبي هزينـه بـذر در سـاختار هزينـه كـل توليـد همـه 

 محصوالت زراعي منتخب كاهش يافته است.
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 )تومان(  1332-33و  1333-32رآورد درآمد و هزينه كل توليد هر كيلو محصوالت زراعي آبي در استان اردبيل در سالهاي زراعي (: ب  1-34جدول ) 

محصوالت 

 زراعي

33-1332 32-1333 

درآمد 

 كل

 هزينه كل درآمدكل هزينه كل

دستمزدوساير  سم كودشيميايي كودحيواني بذر آب زمين جمع

 هزينه ها

دستمزدوساير  سم كودشيميايي كودحيواني بذر بآ زمين جمع

 هزينه ها

 34/16 43/4 43/2 41/4 43/5 34/3 33/24 36/43 12/32 21/34 56/4 25/5 14/4 34/11 52/3 54/53 13/113 42/161 گندم

 32/21 13/4 26/1 * 33/5 12/3 13/23 42/56 33/34 31/43 13/4 32/4 43/4 31/12 44/6 66 43/133 22/142 جو

 62/64 43/4 26/4 14/4 33/3 23/14 34/113 42/245 33/344 33/113 46/2 12/3 43/4 33/5 35/3 34/143 43/232 46/341 پنبه

ساااايب 

 زميني

26/62 32/34 44/13 52/3 33/32 12/4 52/1 54/4 31/13 45/35 14/46 33/11 42/6 42/14 41/4 33/1 63/4 35/11 

گوجاااه 

 فرنگي

36 33/33 24/11 34/4 34/4 4 22/4 32/4 42/22 23/44 24/13 43/3 26/4 33/4 41/4 32/4 24/4 53/13 

 وزارت جهاد كشاورزي – 1332-33هزينه توليد محصوالت كشاورزي، سال زراعي . 1ماخذ: 

 وزارت جهاد كشاورزي – 1333-32هزينه توليد محصوالت كشاوزري، سال زراعي  .2            

 اوربرآورد مش .3            

 
 )تومان(  1332-33و  1333-32(: برآورد  درصد سود ناخالص و ساختار درصدي هزينه هاي توليد مهمترين محصوالت زراعي  آبي استان اردبيل در سالهاي زراعي   1-35جدول )   

محصوالت 

 زراعي

33-1332 32-1333 

درصدسود 

 ناخالص 

نسبت به 

 درآمدكل

رصدسود د ساختار درصدي هزينه هاي توليد 

ناخالص  

نسبت به 

 درآمدكل

 ساختار درصدي هزينه هاي توليد 

دستمزدوساير  سم كودشيميايي كودحيواني بذر آب زمين كل

 هزينه ها

دستمزدوساير  سم كودشيميايي كودحيواني بذر آب زمين كل

 هزينه ها

 33/34 26/4 15/4 42/4 44/14 65/3 43/42 144 13/45 54/22 43/4 44/4 43/4 64/2 36/6 54/42 144 32/26 گندم

 24/33 23/4 54/3 * 32/14 62/5 36/41 144 62/34 35/32 13/4 61/3 42/4 22/2 32/4 45/42 144 65/6 جو

 52/31 16/2 42/2 45/4 62/1 26/6 26/55 144 33/31 53/44 35/4 43/2 13/4 36/1 33/2 23/51 144 22/15 پنبه

 62/24 45/1 22/2 42/4 23/31 43/14 55/25 144 53/33 43/26 31/4 25/2 23/4 45/46 23/4 23/13 144 -13/1 سيب زميني

 34/31 23/1 62/1 45/4 26/1 43/5 15/13 144 43/53 13/64 44/1 65/2 4 14/2 14/2 34/31 144 55/56 گوجه فرنگي

 وزارت جهاد كشاورزي – 1332-33هزينه توليد محصوالت كشاورزي، سال زراعي  .1ماخذ:

 وزارت جهاد كشاورزي – 1333-32هزينه توليد محصوالت كشاوزري، سال زراعي  .2          

 برآورد مشاور .3          
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 )تومان(  1332-33و  1333-32(: برآورد درآمد و هزينه كل توليد هر كيلو محصوالت زراعي ديم در استان اردبيل در سالهاي زراعي  1-36جدول )

محصوالت 

 زراعي

33-1332 32-1333 

درآمد 

 كل

 هزينه كل درآمدكل هزينه كل

دستمزدوساير  سم كودشيميايي كودحيواني بذر آب زمين جمع

 هزينه ها

دستمزدوساير  سم كودشيميايي كودحيواني بذر آب زمين جمع

 هزينه ها

 35/26 41/4 32/1 41/4 31/11 4 16/16 33/55 23/26 35/44 26/4 46/5 42/4 24/23 4 34/43 22/121 36/132 گندم

 23 4 52/4 44/4 34/2 4 31/13 34/55 56/35 36/42 46/4 13/5 4 33/12 4 34/43 46/123 33/154 جو

 63/144 4 42/4 4 34/33 4 33/56 32/232 12/443 43/121 43/1 4 4 24/43 4 33 36/262 23/416 نخود

 36/125 14/4 43/4 4 32/36 4 25/43 55/245 41/333 35/164 12/1 13/4 4 64 4 34/145 42/331 15/466 عدس

 وزارت جهاد كشاورزي – 1332-33هزينه توليد محصوالت كشاورزي، سال زراعي . 1ماخذ: 

 وزارت جهاد كشاورزي – 1333-32هزينه توليد محصوالت كشاوزري، سال زراعي  . 2            

 برآورد مشاور .3             

 
 )تومان(  1332-33و  1333-32ورد  درصد سود ناخالص و ساختار درصدي هزينه هاي توليد مهمترين محصوالت زراعي  ديم  استان اردبيل در سالهاي زراعي (: برآ 1-33جدول )   

محصوالت 

 زراعي

33-1332 32-1333 

درصدسود 

 ناخالص 

نسبت به 

 درآمدكل

درصدسود  ساختار درصدي هزينه هاي توليد 

ناخالص  

نسبت به 

 آمدكلدر

 ساختار درصدي هزينه هاي توليد 

دستمزدوساير  سم كودشيميايي كودحيواني بذر آب زمين كل

 هزينه ها

دستمزدوساير  سم كودشيميايي كودحيواني بذر آب زمين كل

 هزينه ها

 13/43 42/4 42/2 42/4 22/24 4 22 144 11/42 53/36 21/4 13/4 42/4 34/12 4 32/32 144 33/22 گندم

 44/43 4 46/1 43/4 53/13 4 35/32 144 35/34 44/44 45/4 24/4 4 43/16 4 25/32 144 14/13 جو

 61/43 4 44/4 4 64/32 4 31/23 144 36/45 43/31 33/4 4 4 34/16 4 25/12 144 22/35 نخود

 45/51 46/4 12/4 4 43/31 4 61/31 144 55/36 31/42 36/4 45/4 4 14/13 4 33/31 144 24/23 عدس 

 وزارت جهاد كشاورزي – 1332-33هزينه توليد محصوالت كشاورزي، سال زراعي  .1ماخذ:

 وزارت جهاد كشاورزي – 1333-32هزينه توليد محصوالت كشاوزري، سال زراعي  .2           

 برآورد مشاور .3            
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 :بهره وري عوامل توليد3-1

 

وي انساني، زمين، سـرمايه و مـديريت كارفرمـايي از منرر اقتصادي، عوامل توليد شامل نير 

ناشي از انجام فعاليتهاي اقتصـادي بـه صـورت جبـران خـدمات است. توليد خالص )ارزش افزوده (

كاركنان به نيروي كار، اجاره به زمين، بهره به سرمايه و مازاد عملياتي به مديريت كارفرمايي تعلـق 

مقـداري مقداري يا ارزشي(  به ازاي ميزان مصر  )لص )مي گيرد. دراين چارچوب، ميزان توليد خا

يا ارزشي( هر واحد از اين عوامل توليد نشان دهنده بهره وري آن عامل توليد است. بر ايـن اسـاس،  

چگونگي تركيب اين عوامل در فرآيندتوليد )هرمحصول ، بنگاه رشته فعاليت، بخـش و...( در انـدازه 

موثر است. در يك فعاليت كاربر، بهره وري عامل سرمايه بيشـتر از  ميزان بهره وري هريك از آنها

آن دريك فعاليت سرمايه بر است و به همين ترتيب ، بهـره وري نيـروي كـار دريـك فعاليـت بـه 

موازات افزايش سهم نسبي سرمايه در فرآيند توليد آن بيشتر شده و به موازات افزايش سهم نسبي 

مي يابد و از همين منرر، بهره وري كل عوامل توليد نشـان دهنـده  نيروي كار دراين فرآيند كاهش

نسبت درصدي ارزش توليد خالص ناشي از انجام فعاليت ا قتصـادي بـه ارزش توليـد ناخـالص آن 

فعاليت است و سهم نسبي از ارزش توليد ناخالص هر فعاليت است كه به مجموع عوامل توليد تعلق 

بهره وري هريك از عوامل توليد مي تواند به صورت مقـداري يـا  مي گيرد. بنابراين واضح است كه

ارزشي باشد)كميتهاي مطلق هستند(، در حالي كه بهره وري كل عوامل توليد فاقد واحد اندازه گيري 

  است )كميتي نسبي است(.

از منررعام، در بررسيهاي عمومي ، در مواردي به جاي توليد خالص از توليد ناخالص بـراي  

ه گيري بهره وري هريك از عوامل توليد استفاده مي شود) مانند توليد يك محصـول زراعـي در انداز

هر هكتار( و يا اين كه حوزه شمول عوامل توليد به كاالها وخدمات مورد اسـتفاده در جريـان توليـد  

د )كاالها و خدمات واسطه اي( گسترش داده مي شود و سرانه توليد ناخالص به ازاي مصر  هر واح

ازاين كاالها و خدمات )نهاده هاي توليد( به عنوان بهره وري نهاده هاي توليد اندازه گيري مي شـود 

 )مانندتوليد يك محصول زراعي به ازاي مصر  يك واحد بذر(.

با توجه به توضيحات فوق به تحليل بهـره وري نهـاده هـاي در اين بند از گزارش مطالعات، 

 اري استان پرداخته مي شود.توليد درفعاليت زراعت و باغد
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 :عملكرد در هكتار توليد محصوالت كشاورزي1-3-1

 

متوسط مقدار توليد محصوالت كشاورزي )زراعي و بـاغي( در هـر هكتـار از اراضـي بـارور  

زيركشت آنها يكي از راي  ترين شاخصهاي بهره وري نهاده هاي توليد درفعاليت زراعت و باغداري 

انـدازه ايـن ري عامل زمين در اين فعاليتها را نشان مي دهد. درسطرهاي زير،است كه ميزان بهره و

شاخص براي مهمترين محصوالت زراعي و باغي كشت شده در استان درقياس با اندازه هاي متوسط 

متناظرشان در كل كشور و نيز اندازه اين شاخص براي محصوالت زراعـي و بـاغي كشـت شـده در 

 س با يكديگر و نيز متوسط آن در كل استان تحليل مي شود.شهرستانهاي استان در قيا

 

 عملك د توليد محصوالت زراعي در استان 

برپايه اطالعات در دسترس، مقايسه عملكرد توليد در هكتار مهمتـرين محصـوالت زراعـي  

با متوسط عملكرد متناظرشان در كشور نشـان مـي  1383-84كشت شده در استان در سال زراعي 

 دهد:

شت آبي محصـوالت زراعـي، عملكـرد در هكتـار توليـد گنـدم، نخـود، عـدس، پنبـه، در ك -

چغندرقند ، كلزا و سيب زميني در استان بيشتر از متوسـط عملكردهـاي متناظرشـان در 

كشور بوده و در مقابل ، عملكرد در هكتار توليد جو، شلتوك، ذرت دانه اي، لوبيـا، سـويا، 

و يونجـه در اسـتان كمتـر از متوسـط عملكردهـاي پياز، گوجـه فرنگـي، هندوانـه، خيـار 

 متناظرشان در كشور است.

در كشت ديم محصوالت زراعي، عملكرد در هكتار توليد نخود و عدس در استان بيشـتر از  -

متوسط عملكردهاي متناظرشان در كشور اسـت و در مقابـل ، عملكـرد در هكتـار توليـد 

 ر از مقادير متناظرشان در كشور مي باشد.گندم، جو، لوبيا، كلزا و يونجه در استان كمت

 

 عملك د توليد محصوالت باغي در استان 

مقايسه عملكرد توليد در هكتار مهمترين محصوالت باغي كشـت شـده در اسـتان در سـال  

با متوسط عملكرد متناظرشان در كشور نشان مي دهد كه تنها عملكرد در هكتـار  1383-84زراعي 

يشتر از آن در كشور بوده و در مقابل، عملكرد در هكتار توليد سيب، گـيالس، توليدآلبالو در استان ب

گردو و زيتون كمتر از متوسط عملكردهاي متناظرشـان در كشـور هلو، زردآلو و قيسي، شليل، انگور،

 مي باشد.
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( ، مقايسه عملكرد در هكتار توليد محصوالت زراعي و باغي 1-39( و )1-38جداول شماره ) 

 را نشان مي دهد. 1383-84اردبيل و كشور درسال زراعي  در استان
 

  1333-34( :مقايسه عملكرد توليد محصوالت زراعي استان اردبيل و كل كشور در سال زراعي   1-33جدول )   

 )كيلوگرم در هكتار(                                                                                                                                                                                                 

 استان اردبيل كل كشور محصول زراعي

 ديم آبي ديم آبي

 234 4143 1444 3336 گندم

 213 2333 255 3454 جو

 - 1345 - 4353 شلتوك

 - 6324 2333 3223 ذرت دانه اي

 523 1644 436 1436 خودن

 344 334 1223 1233 لوبيا

 542 1435 463 1124 عدس

 - 2622 1224 2322 پنبه

 - 43434 - 32463 چغندرقند

 - 2133 1243 2615 سويا

 1444 2615 1224 2436 كلزا

 - 23346 5312 25363 سيب زميني

 - 34444 12661 34253 پياز

 - 31364 13424 34551 گوجه فرنگي

 - 22432 6366 23133 هندوانه

 - 13455 4332 22236 خيار

 2162 5532 2133 3233 يونجه

 وزارت جهادكشاورزي، 1333-34ماخذ: آمار نامه كشاورزي، جلد اول: محصوالت زراعي وباغي، سال زراعي                                                            

 

 )كيلوگرم(  1333-34محصوالت باغي در استان اردبيل و كشور در سال زراعي عملكرد در هكتار توليد ) آبي((: مقايسه    1-32جدول)  

 كشور استان اردبيل محصوالت باغي

 16334 14242 سيب

 5235 6224 آلبالو

 3122 6535 گيالس

 13242 11462 هلو

 6335 4153 زردآلو و قيسس

 14424 12524 شليل

 12315 6542 انگور

 2522 1612 گردو

 2634 323 زيتون

 ، وزارت جهاد كشاورزي1333-34آمارنامه كشاورزي، سال زراعي  ماخذ:
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 : عملكرد توليد محصوالت زراعي در شهرستانها1-1-3-1

مقايسه متوسط عملكرد در هكتار توليد مهمترين محصوالت زراعي در الگوي كشـت آبـي و  

ر نشان دهنده وجـود تفاوتهـاي قابـل مالحرـه اي در انـدازه ايـن ديم شهرستانهاي استان با يكديگ

شاخص بهره وري در فعاليت زراعي اين شهرستانها است كه در سطرهاي زير به آنهـا، بـراي سـال 

 ، اشاره مي شود: 1384-85زراعي 

دامنه تغييرات )حداقل، حداكثر( عملكرد در هكتار توليد گنـدم در زراعت آبي شهرستانها، -

كيلوگرم در شهرستان پارس آبـاد، جـو  5111كيلوگرم در شهرستان كوثر و   1921بين 

كيلوگرم در شهرستان پارس آبـاد، لوبيـا  4611كيلوگرم در شهرستان كوثر و  2211بين 

كيلوگرم در شهرستان خلخال ، پنبه بـين  1511كيلوگرم در شهرستان اردبيل و  563بين 

كيلوگرم درشهرستان پارس آباد، چغندرقند  2951كيلوگرم در شهرستان گرمي و   2511

كيلـوگرم در شهرسـتان پـارس  51111كيلوگرم در شهرستان بيله سـوار و  45111بين 

كيلـوگرم در شهرسـتان نيـر،  2621كيلوگرم درشهرستان خلخـال و  254آباد، كلزا بين 

 كيلوگرم در شهرسـتان 38111كيلوگرم در شهرستان گرمي و  16511گوجه فرنگي بين 

كيلوگرم در شهرستان پارس  9311كيلوگرم در شهرستان كوثر و  4211كوثر، يونجه بين 

كيلـوگرم  23111كيلوگرم در شهرستان گرمي و مشكين شهر و  12111آباد ، خيار بين 

 در شهرستان پارس آباد و... قرار دارد.

تـار توليـد حـداكثر( عملكـرد در هكدر زراعت ديم شهرستانها ، دامنه تغييرات ) حداقل، -

كيلوگرم در شهرستان بيلـه  1351كيلوگرم در شهرستان مشكين شهر  و  651گندم بين 

كيلوگرم در شهرستانهاي بيله سوار و  125كيلوگرم در شهرستان نير و 341سوار، جو بين 

 كيلوگرم در شهرستان كـوثر،  811كيلوگرم در شهرستان گرمي و  211نمين، عدس بين 

كيلوگرم در شهرسـتان خلخـال، يونجـه  351رم در شهرستان نير و كيلوگ 251نخود بين 

بـاد ، كيلـوگرم در شهرسـتان پـارس آ 2811كيلوگرم در شهرستان گرمي و   1311بين 

كيلوگرم در شهرستان بيله سوار  2251كيلوگرم در شهرستان نير و  1411سياه دانه  بين 

 و... قرار دارد.

توليد محصوالت زراعي )آبي و ديم( كشـت شـده در همچنين با مقايسه عملكرد درهكتار  -

شهرستانهاي استان با عملكرد متناظرشان در استان مي تـوان ايـن محصـوالت را در هـر 

شهرستان به دو دسته محصوالت داراي عملكرد توليد بزرگتر از متوسط عملكرد استان و 
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رد كه نتيجـه آن محصوالت داراي عملكرد توليد كمتر از متوسط عملكرد استان تقسيم ك

 به ترتيب زير است :

 

  شه ستان اردبيل 

 3511كيلـوگرم(، جـو ) 4421عملكرد درهكتـار گنـدم )در زراعت آبي شهرستان، -

كيلوگرم(، بيشتر از عملكـرد  6111و  اسپرس )كيلوگرم( ،6311كيلوگرم(، يونجه )

هكتـار متناظرشان در استان بوده و براي ساير محصوالت زراعي آبي، عملكـرد در 

 توليد دراين شهرستان كمتر از متوسط متناظرشان در استان است.

 1351كيلوگرم ،و گاودانه ) 1181عملكرد در هكتار ، جو در زراعت ديم شهرستان ، -

كيلوگرم(، بيشتر ازعملكرد متناظرشان دراستان بوده و براي سايرمحصوالت زراعي 

ر از متوسـط متناظرشـان در ديم، عملكرد در هكتار توليد در ايـن شهرسـتان كمتـ

 استان است.

 

 شه ستان بيله سوار 

ــتان، - ــي شهرس ــت آب ــدم )در زراع ــار گن ــو 4311عملكرد درهكت ــوگرم(، ج كيل

هندوانـه كيلـوگرم(،   3313كيلوگرم(، ذرت بـذري ) 2163كلزا) كيلوگرم(،4511)

كيلـوگرم(، بيشـتر از عملكـرد متناظرشـان در  8511كيلوگرم( و يونجـه )38111)

ان بوده و براي ساير محصوالت زراعي آبـي، عملكـرد درهكتـار توليـد در ايـن است

 شهرستان كمتر از متوسط متناظرشان در استان است.

ــم شهرســتان ، - ــدم )در زراعــت دي ــار گن ــو  1351عملكــرد در هكت ــوگرم(، ج كيل

كيلـوگرم( ، سـياهدانه  1311يونجـه  )كيلـوگرم(، 351كيلوگرم( ، عـدس) 1251)

كيلوگرم(  بيشتر ازعملكرد متناظرشـان دراسـتان   351م( و عدس)كيلوگر 2251)

بوده و براي سايرمحصوالت زراعي ديم، عملكرد در هكتار توليد در اين شهرسـتان 

 كمتر از متوسط متناظرشان در استان است.
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 شه ستان پارس شباد 

 4611كيلـوگرم(، جـو )5111عملكرد درهكتـار گنـدم )در زراعت آبي شهرسـتان، -

ـــــ ـــــه ) 2291وگرم(، كلـــــزا )كيل ـــــوگرم(،  2951كيلـــــوگرم(، پنب كيل

كيلـوگرم(،  9311كيلـوگرم(، يونجـه ) 23111كيلوگرم(، خيار )51111چغندرقند)

 43818كيلوگرم( ، ذرت علوفه اي ) 3568كيلوگرم(، ذرت دانه اي ) 2251برن  )

كيلـوگرم(، بيشـتر از عملكـرد متناظرشـان در   3232كيلوگرم( و سورگوم بذري )

عملكـرد در هكتـار توليـد درايـن استان بوده و براي سايرمحصـوالت زراعـي آبي،

 شهرستان كمتراز متوسط متناظرشان دراستان است.

و يونجـه كيلـوگرم(، 1181عملكـرد در هكتـار گنـدم )در زراعت ديم شهرسـتان ، -

 كيلوگرم( بيشتر از عملكرد متناظرشان در استان است.2811واسپرس )

 

 شه ستان خلخال 

 22111كيلـوگرم(، خيـار) 1511عملكرد درهكتار لوبيـا) در زراعت آبي شهرستان، -

كيلوگرم(، بيشتر از عملكرد متناظرشـان دراسـتان بـوده و  35111كيلوگرم( و پياز)

براي ساير محصوالت زراعي آبي، عملكرد در هكتار توليد دراين شهرستان كمتر از 

 متوسط متناظرشان در استان است.

كيلـوگرم(، يونجـه 1111عملكـرد در   هكتـار گنـدم )ديـم شهرسـتان ،در زراعت  -

كيلوگرم( بيشـتر از عملكـرد  611و عدس )كيلوگرم( 351نخود )كيلوگرم(،1811)

متناظرشان در استان بوده و براي سايرمحصوالت زراعـي ديـم، عملكـرد درهكتـار 

 توليد در اين شهرستان كمتر از متوسط متناظرشان در استان است.

 

  شه ستان كوث 

كيلوگرم( بيشـتر  38111در زراعت آبي شهرستان،عملكرد درهكتار گوجه فرنگي ) -

از عملكرد متناظر آن در استان بوده وبراي ساير محصوالت زراعي آبي، عملكرد در 

 هكتار توليد در اين شهرستان كمتر از متوسط  متناظرشان دراستان است.

كيلـوگرم( و عـدس  341تـار  نخـود )در زراعت ديـم شهرسـتان ،عملكـرد در هك -

ــراي ســاير 811) ــود ه وب ــوگرم(، بيشــتر از عملكــرد متناظرشــان در اســتان ب كيل
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محصوالت زراعي ديم، عملكرد درهكتار توليد در اين شهرسـتان كمتـر از متوسـط 

 متناظرشان در استان است.

 

 شه ستان گ مي 

كيلـوگرم (، بيشـتر از   35111عملكرد درهكتار هندوانه )در زراعت آبي شهرستان، -

عملكرد متناظر آن در استان بوده و براي سايرمحصوالت زراعي آبـي، عملكـرد در 

 هكتار توليد دراين شهرستان كمتر از متوسط متناظرشان در استان است.

كيلـوگرم( بيشـتر از  2151عملكرد در هكتار سياهدانه )در زراعت ديم شهرستان ، -

ه و براي سايرمحصوالت زراعي ديـم، عملكـرد در عملكرد متناظر آن در استان بود

 توليد دراين شهرستان كمتر از متوسط متناظرشان در استان است.

 

   شه ستان مشكين شه 

گوجـه فرنگـي  كيلوگرم(، 986عملكرد درهكتـار  لوبيـا)در زراعت آبـي شهرسـتان، -

 كيلـوگرم( و  بـرن  28111كيلـوگرم( ، خربـزه ) 35111كيلوگرم(، پيـاز)35111

كيلــوگرم(، بيشــتر ازعملكــرد متناظرشــان در اســتان بــوده و بــراي ســاير  2611)

محصوالت زراعي آبي، عملكرد در هكتار توليد دراين شهرسـتان كمتـر از متوسـط 

 متناظرشان در استان است.

كيلــوگرم(، بيشــتر و  1151عملكــرد در هكتــار جــو )در زراعــت ديــم شهرســتان ، -

كيلوگرم( برابر با عملكرد متناظرشـان در  991لزا)كيلوگرم( و  ك 991آفتابگردان )

استان بوده و براي سايرمحصوالت زراعـي ديـم، عملكـرد درهكتـار توليـد درايـن 

 شهرستان كمتر از متوسط متناظرشان دراستان است.

 

 شه ستان نمين 

 4211كيلـوگرم( ، جـو ) 4411در زراعت آبي شهرستان،عملكرد درهكتـار گنـدم ) -

كيلـوگرم( بيشـتر از  6411كيلـوگرم( و يونجـه ) 28111ينـي )كيلوگرم(، سيب زم

عملكرد متناظرشان در استان بوده و براي سايرمحصوالت زراعي آبـي، عملكـرد در 

 هكتار توليد در اين شهرستان كمتر از متوسط متناظرشان در استان است.
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  1911كيلـوگرم(،  يونجـه) 1251در زراعت ديم شهرستان ،عملكرد در هكتار جو  ) -

كيلوگرم( بيشتر از عملكرد متناظرشان در استان بوده و براي سايرمحصوالت زراعي 

ديم، عملكرد در هكتار توليد در اين شهرستان كمتر از متوسط متناظرشان در استان 

 است.

 

  شه ستان ني 

كيلوگرم(،  بيشتر از عملكرد  2621عملكرد در هكتار كلزا)در زراعت آبي شهرستان، -

در استان بوده و  براي ساير محصوالت زراعي آبي، عملكـرد در هكتـار متناظر آن  

 توليد دراين شهرستان كمتراز متوسط متناظرشان در استان است.

درايـن  در زراعت ديم شهرستان ،عملكرد در هكتار همه محصـوالت زراعـي ديـم، -

 شهرستان كمتر از متوسط متناظرشان در استان است.

 آورده شده است. (1-83( الي )1-81موارد ذكر شده در جداول شماره ) اطالعات تفصيلي مربوط به
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 1334-35(: عملكرد توليددر هكتار محصوالت زراعي آبي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال زراعي     1-34جدول)   

 نير نمين مشكين شهر گرمي كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل كل استان محصوالت

 4422 4444 2454 3144 1224 3624 5144 4344 4424 4333 گندم

 2344 4244 3225 2344 2244 3144 4644 4544 3544 3331 جو

 - - 2644 1354 - 1644 2254 - - 2422 برنج

 - - - - - - 3563 3423 - 3432 ذرت دانه اي

 - - - - - - - - 625 625 نخود

 - - 236 344 - 1544 - - 563 333 لوبيا

 - - - 2544 - - 2254 2324 - 2213 پنبه

 - - - - - - 54444 45444 - 42344 چغندرقند

 - - - - - - - - - - سويا

 2624 1323 544 512 343 254 2221 2163 1452 2446 كلزا

 - - - - - - 354 - - 354 آفتابگردان

 - - - - - - - - - - كنجد

 25623 23444 - - - - - - 25523 26154 سيب زميني

 - 34444 35444 16544 33444 25444 34444 34444 - 32425 گوجه فرنگي

 - - 35444 16444 4 35444 4 4 - 32522 پياز

 - - 12444 12444 13444 22444 23444 13444 - 12213 خيار

 - - 23444 22444 - - 2444 4 - 24111 خربزه

 - - 13444 35444 - - 32444 33444 - 33554 هندوانه

 - - - - - - 43343 - 34444 43113 ذرت علوفه اي

 5344 6444 5544 4544 4244 4544 2344 3544 6344 5243 يونجه

 4144 4544 4644 3344 3244 4244 - - 6444 5133 اسپرس

 - - - - - - - - - - چغنذر بذرريشه اي

 - - - - - - - - 1562 1562 چغندربذري

 - - - - - - 3232 2526 - 2344 سورگوم بذري

 - - - - - - 2244 3343 - 3446 ذرت بذري

 1254 1354 1424 - - 1344 - 1344 1344 1413 سايرمحصوالت

 اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل  مآخذ:
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 1334-35ال زراعي با متوسط عملكرد متناظر آن در كل استان در سل (: عملكرد توليددر هكتار محصوالت زراعي آبي در شهرستانهاي استان اردبي   1-31جدول) 

 نير نمين مشكين شهر گرمي كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل كل استان محصوالت

 22/4 1 43/4 31/4 44/4 33/4 16/1 43/1 41/1 1 گندم

 34/4 24/1 25/4 63/4 65/4 22/4 36/1 33/1 44/1 1 جو

 - - 22/1 21/4 - 32/4 11/1 - - 1 برنج

 - - - - - - 41/1 24/4 - 1 ذرت دانه اي

 - - - - - - - - 1 1 نخود

 - - 12/1 21/4 - 34/1 - - 64/4 1 لوبيا

 - - - 36/4 - - 41/1 23/4 - 1 پنبه

 - - - - - - 1 24/4 - 1 چغندرقند

 - - - - - - - - - 1 سويا

 31/1 66/4 25/4 26/4 15/4 13/4 14/1 43/1 53/4 1 كلزا

 - - - - - - 1 - - 1 آفتابگردان

 - - - - - - - - - - كنجد

 23/4 43/1 - - - - - - 23/4 1 سيب زميني

 - 23/4 42/1 51/4 13/4 33/4 23/4 23/4 - 1 گوجه فرنگي

 - - 43/1 42/4 - 43/1 - - - 1 پياز

 - - 64/4 64/4 24/4 14/1 15/1 24/4 - 1 خيار

 - - 16/1 21/4 - - 43/4 - - 1 خربزه

 - - 54/4 44/1 - - 25/4 13/1 - 1 هندوانه

 - - - - - - 42/1 - 34/4 1 ذرت علوفه اي

 23/4 43/1 23/4 36/4 31/4 36/4 64/1 44/1 14/1 1 يونجه

 32/4 33/4 32/4 33/4 35/4 31/4 - - 16/1 1 اسپرس

 4 - - - - - - - - - چغنذر بذرريشه اي

 4 - - - - - - - 1 1 ذريچغندرب

 4 - - - - - 13/1 24/4 - 1 سورگوم بذري

 4 - - - - - 26/4 14/1 - 1 ذرت بذري

 33/4 25/4 1 - - 22/4 - 24/1 25/4 1 سايرمحصوالت

 برآورد مشاور  مآخذ:
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 1334-35زراعي  در شهرستانهاي استان اردبيل در سال ديم (: عملكرد توليددر هكتار محصوالت زراعي  1-32جدول) 

 نير نمين مشكين شهر گرمي كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل كل استان محصوالت

 364 354 654 354 244 1144 1434 1354 354 241 گندم

 344 1254 1154 234 354 254 1454 1254 1134 1461 جو

 344 254 235 244 344 644 - 354 254 345 عدس

 254 - 334 - 344 354 - 344 346 336 نخود

 - - 224 - - - - - - 224 آفتابگردان

 - - 224 - - - - - - 224 كلزا

 1354 1244 1444 1344 1554 1344 2344 1344 1544 1642 يونجه

 1444 1354 1644 2454 - - - 2254 1254 2444 سياهدانه

 1454 1654 - - - - - - 1354 1321 گاودانه

 354 314 325 322 334 335 224 - - 353 سايرمحصوالت

 اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل  مآخذ:

 

 1334-35(: مقايسه عملكرد توليد در هكتار محصوالت زراعي ديم شهرستانهاي استان اردبيل با متوسط عملكرد متناظر آن در كل استان در سال زراعي  1-33جدول)  

 نير نمين مشكين شهر گرمي كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار يلاردب كل استان محصوالت

 31/4 24/4 62/4 34/4 26/4 13/1 15/1 43/1 34/4 1 گندم

 34/4 13/1 43/1 22/4 34/4 24/4 22/4 13/1 11/1 1 جو

 23/4 32/4 23/4 66/4 62/2 23/1 - 15/1 32/4 1 عدس

 65/4 - 23/4 - 22/1 24/1 - 31/1 32/4 1 نخود

 - - 1 - - - - - - 1 آفتابگردان

 - - 1 - - - - - - 1 كلزا

 34/4 13/1 33/4 31/4 26/4 12/1 34/1 46/1 23/4 1 يونجه

 63/4 21/4 33/4 1 - - - 14/1 25/4 1 سياهدانه

 34/4 26/4 - - - - - - 42/1 1 گاودانه

 22/4 43/1 26/4 46/1 43/1 44/1 22/1 - - 1 سايرمحصوالت

 برْآورد مشاور مآخذ:
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 1: بهره وري نهاده ها در توليد محصوالت زراعي2-1

 

براي توليد هريـك از محصـوالت زارعـي، بسـته بـه مـورد، تركيبـي از انـواع نهـاده هـا  

آب، نيروي انساني، بذر، كود و...( مورد استفاده قرار مي گيرد. ايـن نهـاده هـا شـامل عوامـل )زمين،

ماننـد بـذر، آب، سرمايه و...( و مواد خام و كاالها و خدمات واسطه اي )توليد) زمين، نيروي انساني، 

در چارچوب الزامات فرآيند توليد محصـوالت( كودشيميايي، سم و...( است كه درتركيب با يكديگر )

امكان توليد محصوالت زراعي را فراهم مي كنند. چگونگي تركيب نهاده ها بـراي توليـدهر محصـول 

تابع توليدآن محصول است. واضح است كـه واحـد انـدازه گيـري و نيـز مقـدار  زراعي نشان دهنده

مصر  هريك از نهاده ها براي توليد مقدار مشخصي ازمحصول زراعي مي تواند متفـاوت باشـد. در 

الگوي تركيبي مقادير مصر  انواع نهاده ها براي توليد يك واحـد ادبيات اقتصادي بخش كشاورزي،

اختار مصر  نهاده هاي توليد مي نامند) مثال، براي توليد يك كيلوگرم گندم هر محصول زراعي را س

نفر روز نيروي كار و... بـه  11/1گرم كود،  93گرم سم، 3/1گرم بذر،  62مترمربع زمين،  5/2آبي 

 مصر  مي رسد(.

درهر ساختار مصر  نهاده هاي توليد مي توان مقدار مصر  هريك از نهاده هـا را برابـر  

)اندازه گيري آن نهاده ها( در نرر گرفته و ميزان توليد محصول زراعي به ازاي مصر  آن ) و واحد 

مقدار الزم از ساير نهاده ها در چارچوب تابع توليد محصول ( را تعيين كـرد. در ايـن حالـت مقـدار 

ه وري توليد محصول زراعي به ازاي مصر  هر واحد )مقداري( از هريك از نهاده هاي توليد را، بهـر

 2/16كيلوگرم گندم آبي به ازاي هر هكتـار زمـين يـا  3941آن نهاده مي ناميم ) مثال، مقدار توليد 

كيلوگرم از اين محصول به ازاي هر كيلوگرم بذر يا ... ميزان بهره وري زمين ، بـذر  يـا...، در توليـد 

ترس، بهره وري مهمترين اين محصول است( . بر پايه اين تعريف، با توجه به امكانات آماري در دس

 نهاده ها در توليد محصوالت زراعي عمده استان در سطرهاي زير تحليل مي شود.

 

                                                 

تنها م بوط به ساختار مص ف نهادا ها ب اي توليد ب خثي محصثوالت زراعثي در اطالعات شماري در دست س ، 1 

 ستان است. اين اطالعات ب اي محصوالت باغي وجود ندارد.ا
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 :بهره وري نهاده هاي توليد در كشت آبي محصوالت زراعي 1-2-1

 

بر پايه ساختار مصر  نهاده ها در توليد محصوالت زراعي عمده اسـتان در سـال زراعـي  

 ي بهره وري نهاده هاي توليد آنها به ترتيب زير است:، مهمترين ويژگي ها 83-1382

مترمربـع و هـر  9/4متوسط مساحت زمين زيركشت براي توليد هر كيلوگرم جـو  -

كيلـوگرم 2141مترمربع است كه متناظر با عملكـرد  34/1كيلوگرم گوجه فرنگي 

كيلوگرم گوجه فرنگي در هر هكتار زمين زيركشت اسـت. متوسـط   29411جو يا 

 3941بـراي گنـدم وري زمـين (د توليد در هر هكتار زمين زيركشـت)بهرهعملكر

 كيلوگرم است. 21341كيلوگرم و سيب زميني  3215كيلوگرم، پنبه 

متوسط مقدار مصر  بذر براي توليد هر كيلوگرم محصوالت زراعـي منتخـب بـين  -

گرم براي سيب زميني اسـت كـه  6/158گرم براي گوجه فرنگي و   14/1حداقل 

كيلـوگرم سـيب زمينـي بـه ازاي  3/6تن سيب زميني و يـا  4/31ناظر با توليد مت

مصر  هركيلوگرم بذر آنها است. به همين ترتيب، مقدار توليد محصوالت زراعـي 

 2/16منتخب به ازاي مصر  هر كيلوگرم بذر آنها )بهره وري بـذر( بـراي گنـدم 

 كيلوگرم است. 5/62كيلوگرم و پنبه  8/11كيلوگرم، جو 

دامنه تغييرات مقدار مصر  نيروي انساني براي توليـد هـر كيلـوگرم محصـوالت  -

نفـر  1248/1نفر روز براي گوجه فرنگـي و حـداكثر  1146/1منتخب بين حداقل 

روز براي پنبه است. به اين ترتيب ، بـه ازاي هـر نفـر روز نيـروي كـار )مسـتقيم( 

پنبه توليد كرد. به همـين كيلوگرم  3/41كيلوگرم گوجه فرنگي يا  4/213توان مي

ترتيب، مقدار توليد ساير محصوالت زراعي منتخب به ازاي هر نفر روز نيروي كـار 

كيلـوگرم و سـيب  9/142كيلوگرم، جو  5/169)بهره وري نيروي كار( براي گندم 

 كيلوگرم است. 2/436زميني 

 

 :بهره وري نهاده هاي توليد در كشت ديم محصوالت زراعي 2-2-1

 

يه اطالعات آماري ساختار مصر  نهاده هاي توليد براي چهارمحصول عمده زراعت بر پا 

، بهره وري هريك از نهاده ها در توليد اين محصوالت عبارت  1382-83ديم استان در سال زراعي 

 است از :
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متوسط نفر روز مصر  نيروي انساني براي توليد يك كيلوگرم از اين محصـوالت زراعـي  -

نفر روز براي عدس است كه  1422/1نفر روز براي گندم و حداكثر  1154/1بين حداقل 

كيلوگرم عدس به ازاي مصر  هر نفـر روز  3/23كيلوگرم گندم يا  9/64متناظر با توليد

نيروي كارمي باشد. به همين ترتيب، بهره وري نيروي كار) مقدار توليد بـه ازاي مصـر  

 كيلوگرم است. 1/31م و نخود كيلوگر 5/59هر نفر روز نيروي كار( براي جو 

متوسط مساحت زمين زيركشت براي توليد هر كيلوگرم ازمحصوالت زراعي منتخب بـين  -

مترمربـع بـراي نخـود اسـت كـه  84/23مترمربع براي گندم و حداكثر  25/11حداقل 

كيلـوگرم  419كيلوگرم گندم يا  891بهره وري زمين( متناظر با عملكرد توليد در هكتار)

كيلـوگرم و عـدس  823باشد. به همين ترتيب ، بهره وري زمين براي توليد جو  نخود مي

 كيلوگرم است.  461

متوسط مقدار بذر مصرفي براي توليد هر كيلوگرم محصوالت زراعي منتخب بين حـداقل  -

كيلوگرم براي جو است كـه متنـاظر بـا توليـد  8/134گرم براي نخود و حداكثر  2/118

كيلوگرم جو به ازاي مصر  هر كيلوگرم بذر آنها اسـت)بهره   4/3كيلوگرم نخود يا  5/8

وري بذر(. به همين ترتيب، بهره وري استفاده از بذر در توليد ديگـر محصـوالت زراعـي 

 كيلوگرم است. 5/3كيلوگرم و عدس  8منتخب براي گندم 

 

 :روند تحول بهره وري نهاده هاي توليد3-2-1

 

ده ها براي توليد محصوالت زراعـي منتخـب درسـالهاي برپايه مقايسه ساختار مصر  نها 

مي توان گفت كه درسال پاياني ايـن دوره زمـاني نسـبت بـه سـال  1382-83و  1338-39زراعي 

 ابتداي آن:

در كشت آبي محصوالت زراعي، بهره وري زمين در توليد جو، بهـره وري بـذر در توليـد  -

ي انساني در توليد گندم و گوجه فرنگي گندم و جو و پنبه و گوجه فرنگي و بهره وري نيرو

 كاهش يافته است.

در كشت ديم محصوالت زراعي، بهره وري زمين در توليد جو و بهره وري نيروي انسـاني  -

 در توليد گندم و جو و نخود كاهش يافته است.

( آورده 1-85و )(1-84اطالعات تفصيلي مربوط به موارد ذكر شـده در جـداول شـماره ) 

 شده است.
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 نفر روز( -)مترمربع، گرم     1332-33و  1333-32برآورد متوسط مقدار نهاده هاي مصرفي براي توليد هركيلوگرم محصوالت زراعي آبي در استان اردبيل در سالهاي زراعي (: 1-34جدول ) 

 1333-32 1332-33 محصوالت زراعي

 سم كودشيميايي كودحيواني كار نيروي بذر زمين سم كودشيميايي كودحيواني نيروي كار بذر زمين

 35/4 3/53 1/3 4445/4 3/64 33/2 34/4 3/66 3/26 4452/4 6/61 54/2 گندم

 16/4 4/53 4/4 4435/4 2/33 33/4 13/4 2/32 3/33 443/4 6/34 24/4 جو

 2 5/124 5/143 4233/4 3/13 46/4 32/4 3/114 6/122 4243/4 16 11/3 پنبه

 33/4 5/33 5/3 4443/4 6/133 53/4 21/4 3/34 1/52 4421/4 6/153 46/4 سيب زميني

 13/4 1/13 3/14 4444/4 425/4 52/4 11/4 2/13 4 4446/4 14/4 34/4 گوجه فرنگي

 وزارت جهاد كشاورزي،1332-33هزينه توليد محصوالت كشاورزي، سال زراعي .1ماخذ: 

 وزارت جهاد كشاورزي،1333-32هزينه توليد محصوالت كشاورزي، سال زراعي  .2           

 برآورد مشاور .3           

      
 

 

 نفر روز( -)مترمربع، گرم     1332-33و  1333-32برآورد متوسط مقدار نهاده هاي مصرفي براي توليد هركيلوگرم محصوالت زراعي  ديم  در استان اردبيل در سالهاي زراعي (: 1-35جدول ) 

 1333-32 1332-33 محصوالت زراعي

 سم كودشيميايي كودحيواني نيروي كار بذر زمين سم كودشيميايي كودحيواني نيروي كار بذر زمين

 43/4 3/35 3/4 4113/4 3/133 24/11 16/4 4/33 1/14 4154/4 125 25/11 گندم

 4 15 2/24 4123/4 135 63/11 45/4 2/36 - 416/4 3/134 15/12 جو

 4 3/2 4 4312/4 5/142 33/31 51/4 - - 4322/4 2/113 34/23 نخود

 14/4 1/12 4 4432/4 3/143 24 56/4 1/3 - 4422/4 3/133 32/21 عدس

 وزارت جهاد كشاورزي،1332-33هزينه توليد محصوالت كشاورزي، سال زراعي . 1ماخذ: 

 وزارت جهاد كشاورزي،1333-32هزينه توليد محصوالت كشاورزي، سال زراعي . 2            

 برآورد مشاور .3            
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 پرورش دام فعاليت : 2
 

 

 

 

 

فعاليت دامپروري از جمله فعاليتهاي بخش كشاورزي است كه با توجه به ويژگيهاي طبيعي  

و اقليمي شهرستانهاي استان به صورتي نسبتا، گسترده در همه آنهـا رواج دارد و درمجمـوع، اسـتان 

ري كشور تبديل كرده است.  مهم تـرين ويژگـي هـاي عمـومي اردبيل را به يكي ازكانونهاي دامپرو

 فعاليت دامپروري استان عبارت است از :

 

 :جايگاه نسبي استان در فعاليت دامپروري كشور1-2

  

، سـهم نسـبي 1384(، در سـال 2-1بر پايه آخرين اطالعات در دسترس )جدول شـماره  

است. مقايسه سهم نسبي استان در كشور درصد  1/4استان اردبيل از جمعيت دامي كشور درحدود 

 براي انواع دام نشان مي دهد كه در تركيب گله دامي اين استان:

گاوميش به طور نسبي بيشتر از آن در گاو بومي و )بويژه (گاو دورگ،تعداد گوسفند و بره، -

 كشور است.

در كـل كشـور ، گاو اصيل ، شتر و تك سم ها به طور نسبي كمتر ازآن تعداد بز و بزغاله -

 است.

 
 )هزار راس/ نفر(      1334مقايسه جمعيت دامي استان اردبيل و كل كشور در سال (:  2-1جدول) 

 شرح

جمعيت 

دامي 

)معادل 

 گوسفند(

 تعداد انواع دام

گوسفند و 

 بره
 تك سم شتر گاوميش گاو بومي گاودروگ گاواصيل بز و بزغاله

 5/45 3/4 6/23 2/131 2/141 3/12 3/262 3/2321 5123 استان اردبيل

 1523 151 413 3323 3131 321 25343 52212 125326 كل كشور

نسبت استان 

 در كشور

1/4 4/4 4/1 6/1 5/4 3/4 2/23 2/4 4/3 

 وزارت جهاد كشاورزي –، جلد دوم: دامپروري 1333-34سال زراعي آمار نامه كشاورزي ،ماخذ:
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درصد  2/4هزار تن( درحدود  4/33د گوشت قرمز استان)در اين سال مقدار توليهمچنين، 

هـزار تـن(  9/286هزار تن( و مقدار توليد شير خام استان)  811مقدار توليد متناظر آن در كشور )

 است.هزار تن ( 3139درصد مقدار متناظر آن در كشور ) 4نيز درحدود 

 3/2راي جمعيت كل و درصد ب 8/1به اين ترتيب با توجه به سهم نسبي جمعيت استان ) 

درصد( مي توان گفت كـه تمركـز  1/1درصد براي جمعيت روستايي ( و با مساحت آن در كشور )

 است.برابر آن(  2نسبي بر فعاليت دامپروري در اين استان بيشتر از متوسط آن در كشور ) و حدود 
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جایگاه نسبی استان اردبیل در تعداد دام و فرآورده هاي دامی کشور در سال 1384 نمودار شماره ) 1- 2 ( : 
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 فعاليت دامپروري در شهرستانهاي استان: 2-2

 

ت در دسترس از الگوي توزيع دامهاي اسـتان در شهرسـتانهاي آن بر پايه آخرين اطالعا 

 ، مي توان نشان داد :1385در سال 

هزار راس است كه از  6115برحسب معادل گوسفندي آن( بالب بر )الف(: تعداد كل دامهاي استان) 

 6/13درصددرشهرسـتان اردبيـل ، 6/15درصد درشهرستان پارس آبـاد،  4/23آن حدود 

درصد درشهرستان نير پرورش داده مي شـوندكه  4/12هرستان مشگين شهر ودرصد در ش

از كـل دامهـاي اين چهار شهرستان داراي بيشترين تعداد دام در استان هسـتند. درمقابـل ،

درصـد  8/3درصد درشهرستان خلخـال،  5/4درصد در شهرستان كوثر،  8/2استان حدود 

درصد درشهرستان گرمـي  6/11سوار و  درصد در شهرستان بيله 3/8در شهرستان نمين، 

 نگهداري مي شود كه شهرستانهاي داراي تعداد دام كمتر در استان مي باشند.

مقايســه ســهم نســبي تعــداد دام و ســهم نســبي مســاحت شهرســتانهاي اســتان نشــان  -

(، شهرسـتان  12/3ضريب تمركز توزيع تعـداد دام در شهرسـتان پـارس آبـاد )دهد،مي

( و شهرســتان گرمــي 12/1(، شهرســتان اردبيــل )35/1تان نمــين )شهرســ( ،82/1نيــر)

بيشتر از واحد است كه متناظر با تمركز نسبي بيشـتر فعاليـت دامپـروري درايـن (11/1)

انـدازه ايـن ضـريب در شهرستانها و درقياس با متوسـط آن در اسـتان اسـت. در مقابل،

( و 64/1مشـگين شـهر ) ( ، شهرسـتان39/1( ، شهرستان كوثر)29/1شهرستان خلخال )

( كمتر از واحد بوده و حاكي از تمركـز نسـبي كمتـر فعاليـت 84/1شهرستان بيله سوار )

دامپروري دراين شهرستانها در قياس با متوسط استان است، براين اساس، به طور نسـبي، 

شهرستان پارس آباد داراي بيشترين تمركز نسبي فعاليت دامپروري و شهرستان خلخـال 

 مترين تمركز نسبي اين فعاليت درميان شهرستانهاي استان هستند.داراي ك

تركيب گله درشهرستانهاي استان با يكديگر متفاوت بوده ودامنه اين تفاوت نيز گسـترده  -

است. مي توان نشان داد، بيشترين تمركـز نسـبي )ضـريب مكـاني( تعـداد انـواع دام در 

( ، 2له اصيل درشهرستان پارس آباد )تركيب گله درشهرستانهاي استان براي گاو و گوسا

( ، گـاو و گوسـاله بـومي درشهرسـتان كـوثر 13/3گاو وگوساله دورگ درشهرستان نير) 

گوسـفند و بـره درشهرسـتان پـارس آبـاد (،58/2( ، گاوميش درشهرستان نمـين )86/1)

و (59/2( ، شتر در شهرستان بيله سوار )35/3( ، بز و بزغاله درشهرستان خلخال )44/1)



 

 213

است. اين امر درحالي است كه بيشـترين تعـداد (41/3تك سمي  ها درشهرستان گرمي )

هريك از دامهاي استان درشهرستانهاي تابعه آن براي گاو و گوساله اصيل در شهرسـتان 

درصـد(، گـاو  4/33درصد( ، گاو و گوساله دورگ در شهرستان نيـر ) 3/46پارس آباد )

درصد(، گـاوميش در شهرسـتان اردبيـل  5/22شهر ) وگوساله بومي درشهرستان مشگين

درصـد( ، بـز و بزغالـه در  3/33گوسفند و بره درشهرستان پارس آباد )درصد( ، 9/25)

درصـد( و  3/61درصد(، شتر در شهرسـتان پـارس آبـاد ) 9/31باد ) شهرستان پارس آ

 است.درصد( 3/39سمي ها درشهرستان گرمي )تك

در ميـان ي توان نشان داد، گذشته از شهرستانهاي فاقد برخي انواع دامهـا ،به همين ترتيب م        

ساير شهرستانهاي استان كمترين تمركز نسبي ) ضريب مكاني( تعداد انواع دام درتركيب گله بـراي 

گــاو و گوســاله دورگ در شهرســتان مشــگين (،12/1گـاو و گوســاله اصــيل در شهرســتان گرمــي )

گـاوميش درشهرسـتان پـارس آبـاد (،23/1ه بومي در شهرسـتان نمـين )گاو و گوسال( ،25/1شهر)

و... اسـت . ( 31/1( ، بز و بزغاله در شهرستان نيـر )65/1گوسفند و بره در شهرستان نير )( ،36/1)

در حالي كه سهم نسبي تعداد دام شهرستانهاي داراي كمترين تعداد انواع دام بـراي گـاو و گوسـاله 

درصـد( ، گـاو 6/1درصد( ، گاو وگوساله دورگ درشهرستان كوثر ) 2/1مي )اصيل در شهرستان گر

گوسـفند درصد( ، 1/8درصد(، گاوميش درشهرستان گرمي ) 1/2وگوساله بومي در شهرستان نمين )

 و... است.درصد( 1/3درصد( بز و بزغاله در شهرستان نمين )8/2و بره درشهرستان كوثر )

، كل مقـدار گوشـت قرمـز  1385ات در دسترس، در سال همچنين ، بر پايه آخرين اطالع 

هـزار تـن اسـت. ايـن  6/412هزار تن و مقدار توليد شير خام اسـتان  2/41توليدي استان بالب بر 

 دهد.اطالعات نشان مي

 9/2درصـد در شهرسـتان پـارس آبـاد و  9/21از كل توليد گوشت قرمز استان، حدود  -

ت كه به ترتيب، شهرسـتانهاي داراي بيشـترين و درصد در شهرستان كوثر توليد شده اس

اندازه اين سهم نسبي كمترين ميزان توليد گوشت قرمز در استان هستند . به همين ترتيب،

درصد، شهرستان نيـر  3/14شهرستان مشگين شهر درصد، 4/16براي شهرستان اردبيل 

، شهرسـتان درصد 3/8درصد، شهرستان بيله سوار  3/11درصد، شهرستان گرمي  3/13

 درصد است. 5/4درصد و شهرستان خلخال  3/3نمين 

درصـد آن  3/2درصد در شهرستان اردبيـل و  3/21از كل توليد شير خام استان حدود  -

به ترتيب به مثابه شهرستانهاي داراي بيشترين و كمترين ميزان توليد درشهرستان كوثر )
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ساير شهرستانها در توليد شير خام شير خام در استان توليد شده است. اندازه سهم نسبي 

شهرسـتان درصد، 5/18شهرسـتان نيـردرصد، 6/18استان براي شهرستان پـارس آبـاد 

درصـد،  3/8شهرسـتان نمـيندرصد، 3/9درصـد، شهرسـتان گرمـي  1/11مشگين شهر

 درصد است. 5/3درصد و شهرستان خلخال  3/6شهرستان بيله سوار 

( و نمـودار 2-4( الـي )2-2ر شـده در جـداول شـماره )اطالعات تفصيلي مربوط به موارد ذك

 ( آورده شده است.2-3شماره)

 
 1335تعداد دام شهرستانهاي استان اردبيل در سال (: 2-2جدول )

 شهرستان
واحد 

 دامي

 تعداد انواع دام

گاو و 

گوساله 

 اصيل

گاو و 

گوساله 

 دورگ

گاو و 

گوساله 

 بومي

 گاوميش
گوسفند 

 وبره
 تك سم رشت بز و بزغاله

 33344 356 234543 2464463 133432 231443 111641 25452 6445314 استان

 3636 4 15345 226444 35533 26123 33421 6323 233656 اردبيل

 154 143 31312 223323 13154 23254 2555 22 423644 بيله سوار

 24126 216 34336 323432 11643 33322 12432 11342 1445415 پارس آباد

 5344 4 46316 144433 4 21511 2653 243 234234 خلخال

 3362 4 12354 62334 4 14341 1334 63 131223 كوثر

 34423 4 13515 244334 11123 55441 4344 64 623423 گرمي

 3132 33 44224 334341 13334 61144 3322 333 313442 مشگين شهر

 3636 4 3525 164663 23632 5321 3356 2532 463243 نمين

 4343 4 14222 123522 15313 26123 41336 3325 342264 نير

 .اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل1ماخذ:

 .  برآورد مشاور2           
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 )درصد(     1335سهم نسبي هر شهرستان از انواع دام استان اردبيل درسال  (:  2-3جدول )

 شهرستان

كل 

ت جمعي

 دامي

 تعداد انواع دام

گاو و 

گوساله 

 اصيل

گاو و 

گوساله 

 دورگ

گاو و 

گوساله 

 بومي

 گاوميش
گوسفند 

 وبره
 تك سم شتر بز و بزغاله

 144 144 144 144 144 144 144 144 144 استان

 15/4 4 52/5 45/12 32/25 65/2 25/22 26/25 61/15 اردبيل

 13/4 23/23 55/11 34/2 21/13 44/14 22/2 33/3 22/3 بيله سوار

 52/23 63/64 24/34 63/33 43/3 42/12 14/11 31/46 44/23 پارس آباد

 62/6 4 33/16 23/4 4 23/3 33/2 33/4 54/4 خلخال

 41/4 4 23/3 32/2 4 23/5 52/1 23/4 35/2 كوثر

 25/32 4 33/6 16/3 14/3 23/24 34/4 24/4 55/11 گرمي

 14/3 32/14 65/14 45/15 65/12 53/22 43/3 35/1 63/13 مشگين شهر

 15/4 4 11/3 62/6 14/24 14/2 42/3 11/14 31/3 نمين

 53/5 4 33/3 43/3 51/11 65/2 43/33 15/15 36/12 نير

 . اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل1ماخذ:

 . برآورد مشاور2           

 

 )تن (         1335شت قرمز و شير خام در شهرستانهاي استان اردبيل در سال مقدار توليد گو(:  2-4جدول ) 

 شهرستان
 گوشت قرمز شيرخام

 سهم نسبي مقدار سهم نسبي مقدار

 144 3/44265 144 442614 استان

 33/16 3/6533 22/21 6/35626 اردبيل

 34/3 6/3561 63/6 4/26335 بيله سوار

 33/21 4/3323 61/13 3/34242 پارس آباد

 54/4 4/1324 52/3 2/14165 خلخال

 33/2 1/1164 25/2 4/2436 كوثر

 34/14 3/4144 22/2 3/33323 گرمي

 34/14 4/5363 13/11 2/44323 مشگين شهر

 63/3 4/3433 33/3 3/35165 نمين

 23/13 3/5344 51/13 3/34524 نير

 ستان اردبيل. اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي ا1ماخذ:

 .  برآورد مشاور2            
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جایگاه نسبی هر شهرستان در تعداد دام و فرآورده هاي دامی استان اردبیل در سال 1385 نمودار شماره ) 2 - 2 ( : 

تعداد دام ) معادل گوسفند (

گوشت قرمز

شیر خام
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 : فعاليت پرورش طيور 3
 

 

 

 

 

با توجه به افزايش تـدريجي اهميـت نسـبي گوشـت مـرغ و تخـم مـرغ در سـبدغذايي  

تامين اين نياز روز افزون منجر به گسترش فعاليت پرورش طيور و ايجاد واحدهاي پرورش خانوارها،

شده است كه استان اردبيل و شهرستانهاي تابعه آن نيز در آن زمره مرغ در بسياري از نقاط كشور 

 هستند.دربندهاي زير، مهمترين ويژگيهاي اين فعاليت در استان ارائه مي شود.

 

 :جايگاه نسبي استان در فعاليت پرورش طيور كشور1-3

 

، تعـداد و ظرفيـت واحـدهاي داراي 1384بر پايه آخرين اطالعات دردسترس، در سـال  

 12/3واحـد بـا ظرفيـت  193روانه بهره برداري پرورش مرغ در استان اردبيل براي مرغ گوشتي پ

واحد با ظرفيـت  12ميليون قطعه، مرغ مادر  62/1واحد با ظرفيت  25مرغ تخمگذار ميليون قطعه،

ميليون قطعـه اسـت كـه در قيـاس بـا  13/3واحد با ظرفيت  5ميليون قطعه و جوجه كشي  43/1

درصد ظرفيت واحدهاي مـرغ  3/1متناظرشان دركل كشور مي توان نشان داد كه حدود ظرفيتهاي 

 2/2درصد ظرفيت واحدهاي مـرغ مـادر و  9/2درصد ظرفيت واحدهاي مرغ تخمگذار،  1گوشتي، 

 درصد ظرفيت واحدهاي جوجه كشي كشور را به خود اختصاص مي دهد.

هزار تـن تخـم مـرغ در  4/3و  هزار تن گوشت مرغ  3/21همچنين ، دراين سال حدود  

درصـد مقـادير توليـد متناظرشـان در كشـور  1درصد و  3/1استان توليد شده است كه به ترتيب 

 (3-1( و نمودار شماره )3-1هستند.)جدول شماره 
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 هزارتن()هزار قطعه،            1334(: مقايسه ظرفيت پرورش طيور و توليدات  عمده اين فعاليت در استان اردبيل و كل كشور در سال  3-1جدول )

 مقدار توليد جوجه كشي مرغ مادر مرغ تخمگذار مرغ گوشتي شرح

 تخم مرغ گوشت مرغ ظرفيت واحد ظرفيت واحد ظرفيت واحد ظرفيت واحد

اسااااتان 

 اردبيل
123 2/3413 25 6/616 12 3/432 5 2/3435 33/21 33/3 

 62/353 33/1236 5/135444 146 6/14333 366 4/61442 1231 6/133345 11535 كل كشور

سهم نسابي 

اساااتان در 

 كشور

31/1 34/1 25/1 1 23/3 23/2 32/4 24/2 32/1 23/4 

 وزارت جهاد كشاورزي -جلد دوم،1333-34سال زراعي . آمار نامه كشاورزي كشور،1ماخذ:

 برآورد مشاور . 2           
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 استان: فعاليت پرورش طيور در شهرستانهاي 2-3

 

ويژگيهاي الگوي توزيع انـواع طيـور ،1385بر پايه آخرين اطالعات در دسترس، در سال  

 استان در شهرستانهاي آن به ترتيب زير است:

ميليون قطعه  3/4ميليون قطعه است كه از آن  8/11تعداد كل انواع طيور استان بالب بر  -

درصـد( در شهرسـتان  3/24ميليون قطعـه ) 9/2درصد( در شهرستان اردبيل و  8/36)

درصد( در شهرستان مشـگين شـهر اسـت و ايـن سـه  6/13ميليون قطعه ) 6/1نمين و 

شهرستان داراي بيشترين تعداد طيور در ميان شهرستانهاي استان هسـتند. در مقابـل، از 

ميليـون 38/1درصد( در شهرستان كوثر، 9/2ميليون قطعه ) 34/1كل طيور استان حدود 

درصد( در شهرستان  8/3ميليون قطعه ) 44/1( در شهرستان  خلخال ودرصد 2/3قطعه )

بيله سوار است كه سه شهرستان داراي كمترين تعداد طيور در استان مي باشند، ضـمنا، ، 

سهم نسبي تعداد طيور سايرشهرستانهاي استان از كل تعداد طيـور اسـتان در شهرسـتان 

 درصد است.8/5شهرستان گرمي درصدو 9/4درصد ، شهرستان نير  3/4پارس آباد 

 2/33درصـد سـايرانواع طيـور، 6/5درصد طيور بـومي،  8/14از كل طيور استان حدود  -

درصد مـرغ مـادر گوشـتي اسـت.  9/1درصد مرغ تخمگذار و  5/1درصد مرغ گوشتي، 

توان نشان داد كه تركيب نسبي جمعيت طيور شهرسـتانهاي اسـتان بـا تركيـب فـوق مي

رستان اردبيل سهم نسبي مرغ مادر و مـرغ گوشـتي، در شهرسـتان متفاوت است. در شه

بيله سوار سهم نسبي طيور بومي و ساير انواع طيور، در شهرستان پارس آباد سهم نسـبي 

طيور بومي و ساير انواع طيور، در شهرستان خلخـال سـهم نسـبي سـاير انـواع طيـور، در 

در شهرسـتان گرمـي سـهم يـور،شهرستان كوثر سهم نسبي مرغ تخمگذار و ساير انواع ط

نسبي طيور بومي، ساير انواع طيور و مرغ تخمگذار، در شهرستان مشگين شهر سهم نسبي 

درشهرستان نمين سهم نسبي مرغ گوشـتي و طيور بومي، مرغ تخمگذار و ساير انواع طيور،

مرغ مادر و شهرستان نير سهم نسبي طيور بومي و ساير انواع طيور درجمعيت كل طيـور 

آنها بيشتر از اندازه سهم نسبي متناظر شان در كل استان بـوده و نشـان دهنـده اهميـت 

نسبي بيشتر آنها در فعاليت پرورش طيور اين شهرستانها است. بـراين اسـاس مـي تـوان 

مالحره كرد كه شهرستانهاي اردبيل و نمين دو كانون اصـلي پـرورش صـنعتي طيـور در 

 (3-3و   3-2استان هستند. )جداول شماره 
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هزار تـن و توليـد تخـم  6/13در  اين سال ،كل توليد گوشت مرغ استان در حدود همچنين ،

هزار تن گزارش شده است كه چگونگي توزيع آنها در شهرستانهاي استان به ترتيـب   3/6مرغ آن 

 زير است:

درصـد  4/23درصد در شهرستان اردبيـل ،  6/41از كل توليد گوشت مرغ استان حدود  -

درصد در شهرسـتان  6/4درصد در شهرستان مشگين شهر ،  3/12رستان نمين ، در شه

درصـد در  5/1درصد در شهرستان گرمي، 6/3درصد در شهرستان پارس آباد،  9/3نير، 

درصد در شهرستان كوثر توليد شـده اسـت. بـه ايـن ترتيـب  4/1شهرستان بيله سوار و 

ر توليد گوشت مرغ استان بـيش از مالحره مي شود كه اهميت نسبي شهرستان اردبيل د

برابر آن در شهرستان كوثر است كه دو شهرستان داراي بيشترين و كمتـرين مقـدار  28

 توليد گوشت مرغ در استان هستند.

درصـد در  3/18درصد در شهرستان اردبيـل،  5/23از كل توليد تخم مرغ استان حدود  -

درصـد در شهرسـتان  3/12درصد در شهرستان گرمـي،  1/14شهرستان مشگين شهر ، 

درصـد  1/4درصد در شهرستان بيله سوار ،  3/9درصد در شهرستان نمين،  8/11كوثر، 

درصد در شهرستان خلخال  8/2درصد در شهرستان نير و  3/3در شهرستان پارس آباد، 

توليد شده است و به اين ترتيب ، اهميت نسبي شهرسـتان اردبيـل در توليـد تخـم مـرغ 

برابر آن در شهرستان خلخال است كه دو شهرسـتان داراي بيشـترين و  8استان بيش از 

 كمترين مقدار توليد تخم مرغ در استان هستند.

با مقايسه دو الگوي توزيع باال مشاهده مي شود كه الگوي توزيع امكانات توليد تخم مرغ و  -

گـوي توزيـع الگوي توزيع متناظر آن براي توليد گوشت مرغ با يكديگر متفاوت بـوده و ال

توليد تخم مرغ درشهرستانهاي استان به مراتب متعادلتر از الگوي توزيـع توليـد گوشـت 

 (.3-2و نمودار شماره  3-4و 3-3، 3-2مرغ در استان است) جداول شماره
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 1335(: تعداد انواع طيور در شهرستانهاي استان اردبيل در سال 3-2جدول ) 

 مرغ مادر گوشتي مرغ تخمگذار رغ گوشتيم ساير ماكيان طيور بومي كل شهرستان

 144131 133324 2424614 652312 1343224 11332243 استان

 34223 52212 3241543 63266 232512 4332533 اردبيل

 4 4 34444 65313 346613 442334 بيله سوار

 4 4 236444 136313 126425 543342 پارس آباد

 4 3322 264624 53243 55334 333441 خلخال

 4 41431 222314 35432 36213 343234 كوثر

 4 12222 134444 133433 361223 636423 گرمي

 1543 34122 1142454 32222 324533 1522662 مشگين شهر

 23335 25543 2643231 36534 123325 2361562 نمين

 4 4 415344 36361 122466 531363 نير

 جهاد كشاورزي استان اردبيل اطالعات اخذ شده از سازمان.1ماخذ:

 . برآورد مشاور2           

 

 1335(: سهم نسبي هر شهرستان از انواع طيور استان اردبيل در سال  3-3جدول )

 مرغ مادر گوشتي مرغ تخمگذار مرغ گوشتي ساير ماكيان طيور بومي كل شهرستان

 144 144 144 144 144 144 استان

 13/34 33/33 24/42 35/14 34/13 34/36 اردبيل

 4 4 33/4 26/2 33/12 35/3 بيله سوار

 4 4 14/3 66/24 21/3 65/4 پارس آباد

 4 14/2 21/2 46/3 13/3 24/3 خلخال

 4 16/23 53/2 33/5 11/2 21/2 كوثر

 4 32/3 21/1 33/24 31/24 33/5 گرمي

 54/1 24/12 64/12 64/13 53/13 53/13 مشگين شهر

 33/23 44/14 46/22 54/5 31/4 22/24 نمين

 4 4 53/4 52/5 33/3 24/4 نير

 اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل. 1ماخذ:

 . برآورد مشاور2           
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 1335(: مقدار توليد گوشت مرغ و تخم مرغ در شهرستان هاي استان اردبيل در سال    3-4جدول  ) 

 شهرستان
 تخم مرغ گوشت مرغ

 سهم نسبي مقدار سهم نسبي مقدار

 144 6/6263 144 2/13354 استان

 54/23 3/1435 56/44 3/3113 اردبيل

 63/2 2/645 56/1 1/231 بيله سوار

 42/4 3/256 24/3 622 پارس آباد

 34/2 3/135 46/3 2/533 خلخال

 66/12 4/323 43/1 251 كوثر

 43/14 5/332 55/3 6/623 گرمي

 34/13 5/1134 63/12 3/2225 مشگين شهر

 33/14 635 44/23 4316 نمين

 66/3 6/222 64/4 3/314 نير

 . اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل1ماخذ:

 .  برآورد مشاور2           
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سهم نسبی هر شهرستان از تعداد طیور و فرآورده هاي آن در  استان اردبیل در سال 1385 نمودار شماره ) 2 - 3 ( : 

تعداد طیور

ید گوشت تول

ید تخم مرغ تول
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 :فعاليت زنبورداري 4
 

 

 

 

 

مناسـبي را بـراي فعاليـت  موقعيت طبيعي و اقليمي، پوشش گياهي و تركيب گلهاو... شرايط 

زنبورداري درشهرستانهاي استان فراهم آورده است. اين امر موجب شده است تا هم كميـت توليـد 

عسل استان در كشور قابل توجه بوده و هم اين كـه كيفيـت عسـل توليـدي در اسـتان بـه عنـوان 

 ز:محصولي ممتاز شناخته شده باشد. مهمترين ويژگيهاي اين فعاليت عبارت است ا

 

 جايگاه نسبي استان در فعاليت زنبورداري كشور:1-4

 

هزار كندوي زنبور عسل  2/335بالب بر ،1384بر پايه آخرين اطالعات دردسترس، در سال  

درصد تعداد كندوهاي عسل فعال كشور است. درهمين 3/13فعال در استان وجود د اشته است كه 

درصـد كـل  3/6هزار تن عسل است كه حدود  3/2ز سال ، نتيجه فعاليت اين كندوها توليد بيش ا

 (اين اطالعات نشان مي دهد:4-1توليد عسل كشور است، )جدول شماره 

كيلوگرم( به مراتـب كمتـر از مقـدار  عسـل  2/6مقدار عسل توليدي هر كندو در استان) -

 بوده و درحدود نصف آن است.كيلوگرم ( 3/12توليد شده در هر كندو در كل كشور )

درصد( به ميزان قابـل تـوجهي  6/98نسبي كندوهاي مدرن دركل كندوهاي استان)سهم  -

 است.درصد( 2/88بيشتر از سهم نسبي متناظر آن در كل كشور )
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 1334مقايسه تعداد كندو  و عسل توليدي آنها در استان اردبيل و كشور در سال (:4-1جدول)  

 متوسط عسل توليدي هر كندو )كيلوگرم( ده )تن(مقدار كل عسل توليد ش تعدادكندو )هزاركلني( شرح

كندوهاي  جمع بومي مدرن جمع

 مدرن

كندوهاي 

 بومي

كندوهاي  جمع

 مدرن

كندوهاي 

 بومي

 2/3 2/6 2/6 5/36 5/2236 2323 1/5 1/334 2/335 استان اردبيل

 4/5 2/13 3/12 5/1322 3/32224 2/34333 5/332 2/2422 5/2325 كل كشور

سهم نسبي 

تان در اس

 كشور

3/13 3/14 5/1 3/6 2/6 2 5/4 5/4 3/1 

 وزارت جهاد كشاورزي -1333-34سال زراعي . آمار نامه كشاورزي  كشور،1ماخذ: 

 .  برآورد مشاور2             

 

برابـر  4/2در حالي كه متوسط عسل توليدي هر كندوي مـدرن دركـل كشـور بـيش از  -

عسل توليدي درهر كندوي مـدرن در ي است،متوسط مقدار عسل توليدي هر كندوي بوم

درصـد آن  86استان كمتر از متوسط مقدار متناظر آن در كندوهاي بومي بـوده وحـدود 

 است.

برابـر مقـدار  3/1در حالي كه متوسط مقدار عسل توليد هر كندوي بومي استان بـيش از  -

اسـتان  متوسط مقدار عسل توليدي هـر كنـدوي مـدرن درمتناظر آن دركل كشور است،

 كمتر از نصف آن براي كندوهاي مدرن در كل كشور مي باشد.
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  : فعاليت زنبورداري درشهرستانهاي استان2-4

 

بـالب بـر  1385در سـال بر پايه اطالعات اخذ شده از سـازمان جهـاد كشـاورزي اسـتان، 

شـده  هزار كلني كندوي زنبورعسل در اين استان فعال بوده است كـه مقـدار عسـل توليـد 9/118

هزار تن اسـت. الگـوي توزيـع ايـن كنـدوها و مقـدار عسـل توليـدي آنهـا در  6/2درآنها بيش از 

 شهرستانهاي استان نشان مي دهد.

درصد آنها كندوي  1/4درصد كندوهاي عسل استان كندوهاي مدرن و تنها  9/95حدود  -

ان بين بومي است.دامنه تغييرات سهم نسبي كندوهاي مدرن در كل كندوهاي هر شهرست

گرمي، مشـگين شـهر و نمـين و درصد درشهرستانهاي بيله سوار، پارس آباد،111حداكثر 

 درصد در شهرستان كوثر قراردارد. 3/86حداقل 

كيلوگرم با دامنـه تغييـرات بـين 3/22متوسط مقدار عسل توليدي هر كندو دركل استان  -

در شهرستان خلخـال  كيلوگرم 3/3كيلوگرم در شهرستان اردبيل و حداقل  9/31حداكثر 

كيلـوگرم  3/22است. مي توان نشان داد ، متوسط مقدار عسل توليدي هر كندوي مدرن 

كيلـوگرم( درشهرسـتان  9/31است كه بيشترين مقدار متناظر آن درشهرستانهاي استان)

 كيلوگرم ( در شهرستان خلخال مي باشد و به همـين ترتيـب، 3/3اردبيل و كمترين آن )

كيلوگرم عسل توليد شده است، بيشترين اندازه متناظر  9/4ر كندوي بومي در حاليكه دره

كيلـوگرم ( در شهرسـتان  1/4كيلوگرم ( درشهرستان نير و كمترين اندازه آن ) 4/3آن )

 خلخال است.

متوسط مقدار عسل توليد شده درهر كندوي مدرن استان بسيار بيشتر از آن دركندوهاي  -

 برابر آن است. 6/4بومي استان بوده و حدود

 4/1درصد در شهرسـتان اردبيـل و تنهـاكمتر از 2/33از كل عسل توليدي استان حدود  -

درصد آن درشهرستان بيله سوار توليد شده اسـت كـه بـه ترتيـب شهرسـتانهاي داراي 

بيشترين و كمترين اهميت نسبي درفعاليت زنبورداري اسـتان هسـتند. انـدازه ايـن سـهم 

درصد، شهرسـتان  6/6درصد، شهرستان مشگين شهر  9/6 نسبي براي شهرستان خلخال

شهرسـتان گرمـي درصد، 5/2درصد، شهرسـتان نمـين  9/2شهرستان نير درصد، 5كوثر 

و نمـودار  4-3،  4-2درصد است.)جداول شماره  2/1درصد و شهرستان پارس آباد 5/1

 (.4-1شماره
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ارس آبـاد بيشـتر از متوسط مقدار عسل توليدي هركنـدو در شهرسـتانهاي اردبيـل و پـ -

 متوسط مقدار متناظر آن در استان بوده و در ساير شهرستانهاي استان از آن كمتر است.

 

 1335تعدادكندو و  مقدار عسل توليدي آنها در شهرستانهاي استان اردبيل در سال  (: 4-2جدول)  

 شرح

 كندوهاي بومي كندوهاي مدرن كل كندوها

 تعداد
كل عسل 

 توليدي

متوسط 

سل ع

توليدي هر 

 كندو

 تعداد
كل عسل 

 توليدي

متوسط 

عسل 

توليدي هر 

 كندو

 تعداد
كل عسل 

 توليدي

متوسط 

عسل 

توليدي هر 

 كندو

 2/4 23523 4343 3/22 2522361 114464 22 2616233 113243 استان

 3/6 224 35 2/31 1214212 52222 2/31 1214432 52264 اردبيل

 4 4 4 2/13 2145 542 2/13 2145 542 بيله سوار

 4 4 4 6/23 34466 1424 6/23 34466 1424 پارس آباد

 1/4 13333 3364 3/3 166143 21623 2/3 132234 25453 خلخال

 5/6 3343 1351 3/14 122136 3553 2/13 134233 2243 كوثر

 4 4 4 3/12 32526 3222 3/12 32526 3222 گرمي

 4 4 4 5/132 132624 2345 5/13 132624 2345 مشگين شهر

 4 4 4 3/11 64462 5343 3/11 64462 5343 نمين

 4/3 313 23 5/13 34253 4446 3/13 34234 4143 نير

 . اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل1ماخذ: 

 . برآورد مشاور2            

 

 1335ردبيل در سال سهم نسبي هر شهرستان در فعاليت زنبورداري استان ا(:  4-3جدول)

 شهرستان

سهم نسبي درصد  كندوهاي  سهم نسبي )درصد( در استان

 كندوهاي بومي كندوهاي مدرن كل كندوها مدرن دركل كندوها

 عسل توليدي تعداد عسل توليدي تعداد عسل توليدي تعداد عسل توليدي تعداد

 14/22 23/25 144 144 144 144 144 144 استان

 22/22 24/22 24/4 32/4 32/33 54/52 13/33 43/54 اردبيل

 144 144 4 4 35/4 44/4 35/4 42/4 بيله سوار

 144 144 4 4 16/1 26/4 15/1 22/4 پارس آباد

 34/22 52/36 64/53 33/62 41/6 42/12 33/6 43/21 خلخال

 23/23 34/36 43/33 24/23 31/4 54/3 41/5 33/3 كوثر

 144 144 4 4 53/1 33/2 51/1 32/2 گرمي

 144 144 4 4 66/6 12/3 64/6 36/3 مشگين شهر

 144 144 4 4 36/4 5 46/2 34/4 نمين

 45/22 64/23 43/3 2 36/2 51/3 33/2 45/3 نير

 .  اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل1ماخذ:

 .  برآورد مشاور2            
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 : فعاليت پرورش آبزيان5
 

 

 

 

 

فعاليت آبزي پروري از جمله فعاليتهاي رو به گسترش بخش كشاورزي در اسـتان اسـت  

كه در دهه هاي اخير از رونق قابل توجهي برخوردار بوده است. مهمترين ويژگي هاي عملكـرد ايـن 

 عبارت است از : 1384فعاليت در سال 

 

 :جايگاه نسبي استان در فعاليت پرورش آبزيان كشور 1-5

 

كـل توليـد مـزارع پـرورش مـاهي ،1384آخرين اطالعات در دسترس ، در سال  بر پايه 

 (تـن 34361)درصد توليد اين ماهيان در كشور 2/1تن است كه حدود 411سردابي استان با لب بر 

تن ماهي توليد شده است كـه  243. همچنين، در مزارع پرورش ماهي گرمابي استان حدود مي باشد

مي باشد، عالوه براين مزارع، در منـابع تن( 33396هيان گرمابي در كشور )درصد توليد ما 3/1تنها 

تن مـاهي گرمـابي(  524تن ماهي سردابي و  61تن ماهي ) شامل  585آبي داخل استان نيز حدود 

درصد توليد ماهيـان درمنـابع آبهـاي  6/2( كه بيش از 4-1پرورش داده شده است.)جدول شماره 

در مجموع ، كل توليد ماهي استان در ايـن سـال ي باشد. به اين ترتيب ،متن( 22139داخلي كشور )

تن(  134164درصد كل توليد ماهيان در فعاليت آبزي پروري كشور) 1تن است كه  1344بالب بر 

 مي باشد.

متوسط مقدار توليد در هرهكتار از مساحت استخرهاي مزارع پرورش مي توان نشان داد،  

تن است و متوسط مقدار توليـد در هـر  6/2تن و دركل كشور  4/4ان حدود ماهيان گرمابي در است

كيلـوگرم و در كشـور  28مترمربع از مساحت استخرهاي مزارع پرورش ماهيان سردابي در اسـتان 

بازدهي توليد فعاليت آبزي پروري در استان بيشتر از متوسط آن در كيلوگرم است. بنابراين ، 3/26

 كشور مي باشد.
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 فعاليت آبزي پروري درشهرستانهاي  استان: 2-5

 

مزرعـه  11مزرعه ماهيـان سـردابي،  22، فعاليت آبزي پروري استان در 1384در سال  

منبـع آبهـاي  28كشـاورزي و آبـزي پـروري( و اسـتخر دو منرـوره ) 25پرورش ماهيان گرمابي، 

استخرهاي ماهيان سـردابي  درياچه هاي پشت سدها و...( انجام مي شود. مساحتداخلي)رودخانه ها،

  11851كه كال، به توليد ماهيان سردابي مي پردازند( حدود هكتار و استخرهاي دو منروره ) 14654

 2325هكتار و مساحت منابع آبهاي داخلي استان  9/55هكتار و مساحت استخرهاي ماهيان گرمابي 

تـن،  411بـراي اسـتخرهاي سـردابي هكتار مي باشد. ميزان توليد ماهي در اين مزارع و منابع آبي 

تـن  585تن و منابع آبهاي داخلي اسـتان  243تن، استخرهاي گرمابي  116استخرهاي دو  منروره 

ماهيان درصـد( 9/42تـن ) 533تن مي شود. از كل اين مقدار توليـد حـدود  1344است كه جمعا، 

توزيع اين مـزارع و منـابع  ماهيان گرمابي است، ويژگيهاي الگويدرصد( 1/53تن ) 363سردابي و 

 آبي و توليد آنها در شهرستانهاي استان در سال مورد بررسي عبارت است از:

در شهرستانهاي بيله سوار و گرمي هيچگونه فعاليت آبزي پـروري انجـام نمـي شـود. در  -

شهرستان پارس آباد تنها به آبزي پروري گرمابي پرداخته مي شـود. درشهرسـتان نمـين 

ر ماهيان گرمـابي يـا سـردابي وجـود نـدارد و تنهـا از طريـق اسـتخرهاي هيچگونه استخ

چندمنروره و منابع آبهاي داخلي به توليد ماهي پرداخته مي شود. درشهرستان نير تنها به 

 فعاليت توليدماهيان سردابي پرداخته مي شود.

 درصـد 3/49شهرستان مشگين شهر مهمترين مركز توليد ماهيان سردابي است و حدود  -

از كل توليد ماهيان سردابي) دراستخرهاي سردابي و استخرهاي چندمنروره( استان را بـه 

 3/13خود اختصاص مي دهد، ضمن آن كه اندازه اين سهم نسبي در شهرسـتان خلخـال 

درصـد  9/5درصـد و شهرسـتان نمـين  5/13شهرستانهاي اردبيل و نير هر كدام درصد،

 باشد.مي

ن مركز توليد ماهيان گرمابي از طريق استخراست، به طوري شهرستان پارس آباد مهمتري -

درصـد در شهرسـتان  6/92كه از كل توليد استخرهاي ماهيـان گرمـابي اسـتان حـدود 

درصـد،  1/4آباد توليد مي شود و اندازه سهم نسبي متناظر آن درشهرستان اردبيل پارس

 .درصد است 4/1درصد و شهرستان مشگين شهر  9/1شهرستان خلخال 
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همچنين ، شهرستان پارس آباد مهمترين مركز توليد ماهي از طريق منابع آبهـاي داخلـي  -

درصد كل توليد اين ماهيان در استان را به خود اختصاص مي دهد. انـدازه  6/42است و 

درصد، شهرسـتان 5/21اين نسبت براي ماهيان توليد شده درمنابع آبي شهرستان اردبيل 

درصــد،  3/9شهرســتان نمــين درصد، 8/9تان كــوثر شهرســدرصد،2/13مشــگين شــهر 

 درصد است. 2/1درصد و شهرستان نير  8/2شهرستان خلخال 

اسـتان، بـه در مجموع، سهم نسبي هر شهرستان در كل توليد ماهي ) گرمـابي و سردابي( -

 1/25درصـد، شهرسـتان مشـگين شـهر  3/35ترتيب اهميت، در شهرستان پارس آبـاد

درصـد، شهرسـتان نمـين  2/8شهرستان خلخال درصد ، 3/15ل درصد،  شهرستان اردبي

 درصد است. 3/4درصد وشهرستان كوثر  3/5درصد، شهرستان نير 5/6

بازدهي فعاليت )توليد در واحدسطح ( آبزي پروري در شهرسـتانهاي اسـتان بـا يكـديگر  -

مقـدار متفاوت بوده و دامنه اين تفاوت نيز نسبتا، گسترده است. در سـال مـورد بررسـي، 

كيلوگرم در شهرستان نير  5/46توليد در هر مترمربع استخر ماهيان سردابي بين حداكثر 

كيلوگرم درشهرستان اردبيل، مقدار توليـد در هـر مترمربـع اسـتخرهاي   2/19وحداقل 

كيلـوگرم در  5/2كيلـوگرم در شهرسـتان نيـر و حـداقل  1/36چندمنروره بين حداكثر 

تـن در  6/4يد در هرهكتار استخر ماهيان گرمابي بين حداكثر شهرستان اردبيل، مقدار تول

تن در شهرستان مشگين شهر و مقدار توليـد در هـر  6/1شهرستان پارس آباد و حداقل 

 1/1تن درشهرستانهاي نمين و كوثر و حداقل  6/1هكتار منابع آبهاي داخلي بين حداكثر 

 5-1و نمودارهـاي شـماره  5-2و 5-1تن درشهرستان نير و خلخال است.)جداول شـماره

 (5-2و
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 1334امكانات فعاليت آبزي پروري و مقدار توليد ماهي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال (:  5-1جدول ) 

 شهرستان

كل  منابع آبهاي داخلي استخرهاي گرمابي استخرهاي دو منظوره استخرهاي سردابي

توليد 

ماهي 

 )تن(

 تعداد
مساحت 

 )مترمربع(

د تولي

 )تن(
 تعداد

مساحت 

 )مترمربع(

توليد 

 )تن(
 تعداد

مساحت 

 )هكتار(

توليد 

 )تن(
 تعداد

مساحت 

 )هكتار(

توليد 

 )تن(

 1344 535 2325 23 243 2/55 14 146 11354 25 414 14654 22 استان

 2/245 5/125 243 3 14 3/3 4 5/2 1444 1 2/63 3544 4 اردبيل

پارس 

 آباد

- - - - - - 2 42 225 5 314 5/242 5/434 

 3/114 5/16 164 1 5/4 1 1 5/16 244 4 2/33 2626 5 خلخال

 5/53 5/53 24 4 - - - - - - - - - كوثر

مشگين 

 شهر

11 3432 6/246 12 4124 54 3 2/2 5/3 3 122 33 1/333 

 5/33 53 24 2 - - - 5/34 5654 3 - - - نمين

 5/31 2 24 1 - - - 5/6 134 1 63 1356 2 نير

 .در شهرستانهاي بيله سوار و گرمي فعاليت آبزي پروري انجام نمي شود 

 ماخذ: اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل

 1334سهم نسبي هر شهرستان از امكانات فعاليت آبزي پروري و توليد ماهي در استان اردبيل در سال  (:    5-2جدول )  

 شهرستان

 منابع آبهاي داخلي استخرهاي گرم ابي استخرهاي دو منظوره ياستخرهاي سرداب

كل توليد 

ماهي 

اد )تن(
عد

ت
ت  

اح
مس

ع(
رب

رم
مت

(
ن( 

)ت
د 

ولي
ت

 

اد
عد

ت
ت  

اح
مس

ع(
رب

رم
مت

(
ن( 

)ت
د 

ولي
ت

 

اد
عد

ت
 

ر(
كتا

)ه
ت 

اح
مس

 

ن(
)ت

د 
ولي

ت
 

اد
عد

ت
 

ر(
كتا

)ه
ت 

اح
مس

 

ن(
)ت

د 
ولي

ت
 

 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 استان

 23/15 45/21 33/44 53/23 12/4 62/6 44 36/2 44/3 4 32/16 23/23 13/13 اردبيل

پارس 

 آباد

- - - - - - 24 66/33 52/22 36/13 34/34 65/42 31/35 

 24/3 32/2 45/3 53/3 35/1 32/1 14 53/15 52/3 16 35/13 42/13 33/22 خلخال

 23/4 33/2 44/4 22/14 - - - - - - - - - كوثر

مشگين 

 شهر

54 36/43 32/54 43 33/34 13/43 34 23/3 44/1 25 56/3 16/13 43/25 

 51/6 34/2 33/3 14/3 - - - 33/23 63/43 23 - - - نمين

 32/5 34/4 36/4 53/3 - - - 13/6 52/1 4 33/15 23/2 42/2 نير

 .  اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل1ماخذ:

 برآورد مشاور . 2           
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