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 ف هناي

 وضعيت اقتصادي 

 –مالحظات دفاعي 

 امنيتي در آمايش استان

تحليل ساختار فضايي 

 موجود استان

توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي 
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 جمع بندي و نتيجه گي ي
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 امنيتي در آمايش استان اردبيل –: مالحظات ايمني، دفاعي 1

 

 

 

 

 : مقدمه1-1

 

هر گونه شرايطي كه انسان و فضايي زيست او را در معرض خطر و نابودي قرار دهد به  

يف شده و به عنوان مختل كنندده فعاليدت هداي انسداني بده شدمار مدي آيدد  عنوان تهديد تعر

تهديدات عمدتاً متوجه نقاط آسيب پذير و داراي ضعف مدي شدود  بندابراين مفهدوم، خسدارت 

هنگامي رخ مي دهد كه دايره تهديدات بر دايره آسيب پذيري به صورت جزيي و يا كلي منطبق 

ي آمايش استان، اگر به تهديدات توجه نشدود و يدا آسديب شود  در اين مفهوم و در برنامه ريز

پذيري هاي توسعه فضاي استان مورد مطالعه و شناسايي قرار نگيرندد، ممكدن اسدت تهديددات 

متوجه نقاط آسيب پذير فضاهاي توسعه استان باشد و روند توسدعه آن را بدا خطدر و خسدارت 

 مواجه سازد 

لعات وضع موجودات كه شناختي همده جانبده در ازاين رو پس از پايان بررسي ها و مطا 

اقتصادي و فرهنگي( حاصدل مدي شدود،  -تمامي زمينه ها) شامل مسايل محيط طبيعي، اجتماعي

نقاط حساس و آسيب پذير و تهديدات احتمالي در زمينه هاي فوق نمايان شده و مورد شناسايي 

 قرار مي گيرند 
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 حيط زيستي: تهديدات ناشي از مخاطرات محيطي و م2-1

 

 : پهنه بندي استان در ارتباط با خطر زلزله1-2-1

 

استان اردبيل از نظر تكتونيكي در محدوده آذربايجان كه حدد شدمالي صدفحه قداره اي  

ايران را تشكيل مي دهد واقع شده است  اين منطقه بده محدل اتصدال صدفحه اوراسديا و ايدران 

نشي ناشي از برخورد اين دو صفحه قداره اي نزديك بوده و به همين دليل در معرض نيروهاي ت

قرار گرفته است  زلزله هاي متعدد تاريخي و زلزله هاي رخداده شده در قدرن بيسدتم و تلفدات 

ناشي از آن و حتي ريزشهاي كوهستاني را در محددوده اسدتان اردبيدل مدي تدوان بده حركدات 

 داد اي و تجمع انرژي و رها شدن يكباره و يا بطئي آن نسبت پوسته

مطالعات مختلف ژئوفيزيكي در آذربايجان نشدان مدي دهدد كده ايدن منطقده از لحدا   

تكنونيكي، يكي از مناطق بسيار جوان آسياست و در كمربند زلزله موسوم به كمر بند زلزله آلپ، 

هيماليا قرار دارد  اين كمربند كه از ميانه اقيانوس اطلس شروع مي شود و پس از عبور از مناطق 

شمال هندوستان تبت به منطقه جزايدر  -افغانستان -پاكستان -ايران -آذربايجان –تركيه  -آلپ

 فيليپين رسيده و نوار عريضي را بوجود مي آورد 

بررسي زلزله هاي تاريخي آذربايجان و همچنين زلزله هاي قرن جداري آذربايجدان نيدز  

ارد  مطالعات حركات و ريزش نشان مي دهد كه حركات فيزيكي پوسته آذربايجان هنوز وجود د

كوهها در آذربايجان نيز نشان مي دهد كه حركات خفيف زمين، عالوه بدر زلزلده، در ريدزش و 

حتي شكاف كوههاي منطقه نيز متجلي است آبهاي گرم اردبيل، خلخدال، سدراب، بسدتان آبداد، 

تكتونيكي نوين  و غيره نشان ديگري از فعاليت هاي زنجان، سلماس، خوي، سارسكند، صايين قاال

در منطقه دارد  تمام اين شواهد بيانگر اين واقعيت است كه جا به جدايي آذربايجدان و از جملده 

استان اردبيل همواره به طور بالقوه در معرض خطر تخريب و ويراني اسدت و روزي فدرا خواهدد 

اهند كرد، رسيد كه مناطق به اصطالح آرام كنوني آذربايجان، حركات مخرب زمين را تجربه خو

كما اينكه هر از چند گاهي شاهد اين وقايع تلد  بدوده ايدم  متاسدفانه اكندر منداطق پرجميعدت 

اردبيل، سلماس، خوي و زنجان در مناطق بسيار فعال تكتونيكي و دركندار آذربايجان نظير، تبريز،

 گسل هاي فعال، جوان و توانمند ساخته شده اند 

يادي گسل محلي در آذربايجان قرار دارد كه اكندراً براساس مطاالت انجام شده تعداد ز 

 داراي پتانسيل زيادي هستند 
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تعدادي از اين گسلها در محدوده استان اردبيل استقرار داشته و داراي پتانسديل زيدادي  

در حركات لرزه زايي هستند  بي شك اين گسلها فعال بوده و بنابده اسدتنادات تداريخي احتمدال 

ستقرار آنها وجود دارد  در ادامه گسل هاي واقع در محدوده استان اردبيل بروز خطر در نواحي ا

 مورد شناسايي قرار گرفته اند 

 
 : بررسي گسل ها و مناطق پر خطر در رابطه با زلزله1-1-2-1

 گسل هاي استان اردبيل به لحا  موقعيت به سه دسته به شرح زير تقسيم مي شوند  

 

  قي استان)الف(: گسل هاي ش قي و جنوب ش

جنوبي هستندو ارتفاعات موجود دراين ناحيه از  –اين گسل ها عموماً داراي روند شمالي  

استان نيز از روند اين گسل ها تبعيت مي كنند، به همين دليدل ناحيده شدرقي و جندوب شدرقي 

 استان داراي روند متفاوت نسبت به ارتفاعات شمالي هستد  تصوير شماره 

 

 تالشگسل آستارا -

جنوبي در قسمت شمالي خود است و به سمت جندوب اين گسل داراي راستاي شمالي 

گيرد ودر بيرون مدرز خداوري اسدتان شرقي به خود مي جنوبغربي ل چرخيده و راستاي شما

بده طوريكده از جمهدوري  ،كيلومتر بدرآورد شدده اسدت 135واقع است   درازاي آن در حدود 

يابد اختالف ارتفاع بارز ستيغ كوههاي تالش بدا دامنده ميامهآذربايجان شروع شده و تا فومن اد

 ولي است قباشد كه داراي جنبشهاي شاآنها در يك فاصله كم در اثر سازوكار اين گسل مي

اين گسل داراي سازوكار فشاري با شيب به سمت باختر است و تحت تاثير ايدن گسدل 

اند  احتمدال كواترنر دشدتي راندده شدده هاي كرتاسه بر روي رسوباتهكآسازندهاي پالئوژن و

بيل بدا سياه 3/11/1518لرزه  ريشتر و زمين 5.2با بزرگي  13/3/1513هاي تاريخي داردزلزله

 5را بدا بزرگدي  1383تيدر مداه  25ريشتر در اثر اين گسل بوده است همچنين زلزله  3بزرگي 

توان به اين گسل نسبت نبران( ميريشتر در شهر لنكران كه روستاهاي اطراف نمين را لرزاند )ع

بدودن آن و بدا  نهاي اخير در رابطه با اين گسل و جنباههداد  با توجه به سه زلزله بزرگ در د

ها در پيرامون اين گسل بايستي نسبت به فعاليت مجدد آن هوشديار عنايت به تراكم زياد روستا

هاي اين گسدل در بسدتر زلزله ،ن (بود حتي برخي معتقدند )زارع رئيس مركز زلزله شناسي ايرا

 هاي كوچك در سواحل اين دريا شود تواند سبب سوناميدرياي خزر  حتي مي
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تواندد به هر حال فعاليت اين گسل بر ناحيه شدرقي اسدتان از شدمال تدا جندوب آن مي

 اردبيل( به دليدلتاثيرات مخرب داشته باشد و در ناحيه مياني مرز شرقي استان )محور آستارا 

 تواند شديد تر باشد نزديكي اين گسل به مرز استان اردبيل، اين تاثير مي

 

 گسل تاتاورود -

شدرقي و بدا طدول  جندوبغربدي  اين گسل به صورت راندگي بوده و با راستاي شمال

كيلومتر در غرب فومن قرار دارد شيب اين راندگي به سمت شرق تا شمال شرقي است و در 85

هاي كرتاسه رانده شده است  با اينكده گزارشدي لئوزوئيك بر روي سنگهاي پاراستاي آن سنگ

ولي فعاليدت احتمدالي آن  ،در پيرامون آن در دسترس نيست در مورد فعاليت اين گسل و زلزله

 .تواند جنوب خاوري استان را تحت تاثير قرار دهدمي

  (، اين گسل را نشان مي دهد 1-1تصوير شماره )

 

 ورئگسل ن -

جنوبي در باختر گسل گيوي واقع شده  -كيلومتر و راستاي شمالي115ل به طول اين گس

هاي آذر اين گسل در مسير خود سدنگ  و از شمال درياچه نئور تا مرز شمالي استان ادامه دارد

ري ائوسن  را در مرز حوضه آبريز خزر و قره سو  بريده است  مسدتنداتي در زمينده ارتبداط اآو

 اين گسل در دست نيست  اي منطقه با زلزله

 (، گسل نئور را نشان مي دهد 1-2تصوير شماره ) 

 

 گسل گيوي -

  كيلومتر دارد 135جنوبي است و طولي نزديك به  -اين گسل نيز داراي راستاي شمالي

هاي آتشفشاني در شرق و رسوبات نئوژن را در غرب اين گسل مرز رسوبات مزوزوئيك و سنگ

اما  ،اين گسل در دسترس نيست از خيزيه سني دقيقي و يا سابقه لرزهخود تشكيل داده است داد

استان دقيقاً بر اين گسل واقع است كده ايدن مسدئله  1853و  1833هاي تاريخي رومركز زلزله

در اثدر  ،رسدد زلزلده تداريخي خلخدال كدهدهدو به نظر مياحتمال جنبا بودن آن را افزايش مي

  ويراني هير در اثر حركات اين گسل بوده  است سازوكار  اين گسل رخداده است و

  (، گسل گيوي را نشان مي دهد  1-3تصوير شماره )
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 هاي شمالي استان گسل -

 -لو( وصلوات داغ با روند شرقياين گسلها در شمال استان و در ارتفاعات گرمي )خروس 

 دانههاي حد فاصل دشت مغان و اردبيل را بريدهغربي كو

 

 هاي غ ب استان گسل-

در مرز غربي استان اردبيل با استان آذربايجان شرقي و در جندوب سدراب دو گسدل  

هاي اخير استان با فعاليت آنهدا شوند كه احتمال دارد زلزلهاصلي با سازوكار فشاري مشاهده مي

 ها به شرح زير است :در ارتباط باشد  مشخصات اين گسل

 

 گسل ه يس-

يس در جنوب سراب و در يال شمالي كوه بزقوش قرار دارد  روند اين گسدل راندگي هر  

كيلدومتر  31باختري بوده و شيب آن به سمت جنوب است  طول اين گسل در حددود  -خاوري

ير بر روي رسوبات كواترنر راندده شدده اسدت  شهاي آتشفشاني تراست و در راستاي آن سنگ

 ش نشده است  خيزي دقيقي از اين گسل گزارداده لرزه

 

 وش گسل بزق-

كيلومتر بدوده وداراي  15نام اين گسل از كوهي به اين نام گرفته شده است و طول آن   

باختري است  شيب عمومي آن به سمت شدمال اسدت و در راسدتاي ايدن گسدل  -روند خاوري

هاي آتشفشاني ائوسدن بدر روي رسدوبات آبرفتدي پليوستوسدن  راندده شدده اسدت  داده سنگ

خيزي دقيقي از اين گسل نيز گزارش نشده است  هرچند همانگونه كه اشداره رفدت، شدايد هلرز

غرب دشت اردبيل را بتوان به فعاليت اين گسل و يا گسدل  به بعد جنوب 1552هاي سال زلزله

 هريس ارتباط داد 

هاي شرقي و غربدي آن هاي اصلي و بزرگ در استان، در خارج مرزعالوه بر وجود گسل  

زايي استان را تقريباً در تمام هاي اصلي و بزرگ مشاهده مي شود كه اين امر خطر لرزهز گسلني

 نواحي استان باال برده است 

 
 : تحليل فضايي خطر زلزله در مراكز جمعيتي و اقتصادي2-1-2-1
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با توجه به بررسي هاي انجام شده برروي ويژگيها و ساختار زمين شناسي استان اردبيدل   

سيا بدوده و در كمربندد زلزلده موسدوم بده ستان از لحا  تكتونيكي از مناطق بسيار جوان آاين ا

 كمربند زلزله آلپ هيماليا قرار دارد 

پهنه بندي استان براساس پهنه هاي خطر زلزله نشان مي دهدد از ايدن نظدر مدي تدوان   

 استان را به سه پهنه تفكيك نمود:

 

 )الف(: پهنه با خط  نسبتاً باال

روسدتاو شدهرهاي پدارس  1233كيلومترمربع تعدداد  513/11335اين پهنه با وسعت   

تدازه كنددآنگوت ، الهدرود ، مشدگين شدهر، آباد، بيله سوار، جعفرآباد، اصالندوز، رضي، گرمدي ،

 سرعين و نير را دربر مي گيرد 

 

 ) ب (: پهنه با خط متوسط

روسدتا بده همدراه  253ن پهنده كيلومتر مربدع وسدعت دارد  درايد 13/3355اين پهنه   

 شهرهاي گيوي، هشتجين، كلور، كوراييم، اردبيل، نمين، عنبران و آبي بيگلو واقع شده اند 

 

 پايين) پ(: پهنه با خط  نسبتاً 

روستا در گستره آن واقع شدده اندد  شدهرهاي  113هكتار است كه  218313اين پهنه   

 خلخال و هير دراين پهنه قرار دارند 

هاي وجه به مطالب ارايه شده و مقايسه تعداد سكونتگاههاي مستقر در هريك از پهنهبا ت  

 خطر زلزله، بخش اعظم كانون هاي جمعيتي استان در پهنه با خطر زلزله باال استقرار يافته اند 
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 : پهنه بندي استان در ارتباط با خطر سيل2-2-1

 

تداكنون تعدداد  1315ت وضع موجود از سال براساس بررسيها و نتايج حاصل از مطالعا 

سيل در استان ثبت شده است  اين تعداد رخداد كه سيل هاي با خسدارت قابدل توجده را  315

رخدداد سديل بدا  35سال و به طور ميانگين سداليانه حددود  13شامل مي شوند در دوره زماني 

از سديل خيدزي بداال در  خسارت ثبت شده را در استان اردبيل نشان مي دهد  اين آمار  حداكي

 برخي از مناطق استان است 

براسدداس بررسددي هدداي انجددام شددده و اطالعددات ارايدده شددده بددرروي نقشدده شددماره       

درصدد از سديل هداي داراي  15شهرستانهاي مغان، مشگين شهر و خلخدال بده تنهدايي حددود 

رخدداد سديل و خسارت استان را به خود اختصاص داده اند  شهرسدتان نمدين كمتدرين ميدزان 

بررسي سيل هاي رخداده نسبت به زيرحوضه ها نيز  خسارت هاي ناشي از آن را دارا بوده است 

درصدد از  15نشان مي دهد كه زيرحوضه هاي دره رود، ارس و قزل اوزن نيز به تنهايي حددود 

 اين رخداد را به خود اختصاص داده اند 
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 شهرستانهاي استان اردبيل پراكنش تعداد سيل به تفكيك : (1-1نمودار )

 (: پراكنش درصد سيل به تفكيك شهرستانهاي استان اردبيل1-2نمودار )
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 هاي  استان اردبيل(: پراكنش تعداد سيل به تفكيك زير حوضه1-3نمودار )

 هاي  استان اردبيل(: پراكنش درصد سيل به تفكيك زير حوضه1-4نمودار )
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 (: پراكنش درصد سيل براساس نواحي در استان اردبيل1-6)رنمودا
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 : پراكنش تعداد سيل بر اساس نواحي در استان اردبيل( 1-5ودار)نم
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 :  تحليل موقعيت فضايي پهنه هاي خطر سيل1-2-2-1

ناحيه مشدخ  رخدداد سديل را در  5تحليل موقعيت فضاي پهنه هاي سيل گير استان  

 استان اردبيل به نمايش مي گذارد  اين نواحي به شرح زير عبارتند از:

 

 )الف(: ناحيه درا رود 

دخانه دره رود واقع شدده اسدت  اين ناحيه در شمال غربي استان اردبيل و در حاشيه رو

شكلي اسدت كده در  Uشمال بوده و شامل دره نسبتاً باريك  -اين رودخانه داراي جريان جنوب

 تراس هاي اطراف بستر اصلي رودخانه فعاليت كشاورزي گسترده اي مشاهده مي شود  

ه مورد خسارت سيل  ثبت شدد 121تعداد براساس بررسي هاي انجام شده در اين ناحيه  

و  (1-3)در نقشده شدمارهدرصد از كل خسارات سديل ثبدت شدده اسدتان اسدت  21كه حدود 

ل كدددددداز   خسارت سيل دراين ناحيه نشان داده شده است   (1-8)و (1-1)نمودارهاي شماره

درصد شامل خسارت سيل به اراضدي زراعدي بدوده  18خسارات ثبت شده در اين ناحيه تقريباً 

اندد  اي در رديدف بعددي قدرار گرفتههاي نقطدهنيده و سدازهاست و پس از آن خسدارت بده اب

بازديدهاي ميداني به همراه موقعيت سيل هاي ثبت شده بر روي نقشه  و نوع خسارات گزارش 

شده در اين ناحيه حاكي از آن است كه در اين ناحيه دليل عمده سيل گسترش اراضدي زراعدي 

هداي تعرض به حريم رودخانه سدبب گزارش در تراس حاشيه و سيلگير رودخانه است  در واقع

 تان است  متعدد از خسارت سيل در اين ناحيه از اس
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 ل(: پراكنش درصد خسارت سيل در ناحيه دره رود استان اردبي1-8نمودار )

 

 

1 3
12 13

98

127

0

20

40

60

80

100

120

140

طبيعي منابع دامي تلفات اي نقطه سازه ابنيه زراعت ناحيه كل

78%

10%

9%

2%
1%

 (: پراكنش تعداد خسارات سيل در ناحيه دره رود1-7نمودار)
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 احيه بلخار چاي) ب (: ت 

اسدت  اين ناحيده در شمالشدرقي اسدتان و در مدرز جمهدوري آذربايجدان واقدع شدده   

دهندد  در نقشده لخدار رود را شدكل ميبهاي ساري قميش و گرمي چاي و آراز چاي  سرشاخه

آنهدا  ناحيدهقعيت  خسارات سيل ايدن مو ،(1-15(  و )1-5( و نمودارهاي شماره ) 1-5شماره )

 نشان داده شده است  

در اين ناحيه خسارت به زراعت و ابنيه و سازه  تحليل نمودارهاي مذكور نشان مي دهد  

 ميزان خسارت بوده اند  اي داراي بيشتريننقطه
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  خسارت در ناحيه بلخار چاي : پراكنش درصد خسارت سيل به تفكيك نوع(1-11نمودار )          
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 ناحيه مشاين شه ) پ (:  

اين ناحيه در دامنه شمالي كوه سبالن واقع شده است و تعداد رخداد سيل ثبت شده  

درصد از كل خسدارت سديل اسدتان را بده  35است  اين ناحيه مورد  133حدود  اين ناحيه در

در نقشده   اسدتسديل خيدزي  از نظرپتانسيل باالي منطقه  است كه نشانگرخوداختصاص داده 

همچندين در   ( موقعيت اين ناحيه و ندوع خسدارت در آن نشدان داده شدده اسدت1-3شماره )

پراكنش خسارت سيل به تفكيك تعداد و درصد خسدارت  ،(1-12( و )1-11نمودارهاي شماره )

 سيل نشان داده شده است  

تلفات انساني باال  ،نمايدارت سيل ناحيه مشگين بيشتر جلب توجه ميآنچه در آمار خس

 نمايد  در اين ناحيه است كه لزوم توجه بيشتر براي كنترل سيل در اين ناحيه را ايجاب مي

دهد كه در ناحيه مشگين به دليل وجود كوه سدبالن اخدتالف مطالعات ميداني نشان مي  

ن دست آنها بسيار است و اين اختالف ارتفاع در مسدير كوتداه ها با پائيارتفاع سرشاخه رودخانه

اقليم  ي در آنها سريع باشد  از طرف ديگر،ها تند و تخليه و زهكشسبب گرديده تا شيب رودخانه

ها به دليل ارتفاع زياد از بارش بااليي نسبت به ساير نواحي استان برخدوردار منطقه در سرشاخه

ب تند بستر شرايط را براي سيل در منطقه فراهم نموده است  بده است  بارش زياد به همراه شي

شكل آنها  vهاي ها به لحا  ژئومرفولوژيكي بسيار جوان بوده و درهعبارتي در اين ناحيه رودخانه

 سازد  با شيب تند امكان تخليه سريع رواناب را مهيا مي

  شودخيز استان محسوب مي اين  ناحيه از مهمترين مناطق سيل 
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 ناحيه قزل اوزن) ت (: 

 شرقي و زنجدان واقدع شدده اي آذربايجاناين ناحيه در جنوبغربي استان در جوار استانه  

اردبيل ،زنجدان ،آذربايجدان شدرقي را رودخانده قدزل اوزن    در اين ناحيه مرز سه استان است

دهد و خسارات ثبدت شدده در ايدن ناحيده مربدوط بده سديالبهاي ايدن رودخانده و تشكيل مي

 ،(1-13و ) (1-13 در نمودارهداي شدماره )اسدتريزند هاي فرعي كه به قزل اوزن ميسرشاخه

( پراكنش نوع خسارات منطقه نشدان داده  1-1تعداد و درصد نوع خسارات و در نقشه شماره )

بيشدترين      با توجه به اطالعات ارايه شده بدرروي نقشده و نمودارهداي اشداره شددهشده است

ي تراسدها ايدن اراضدي در خسارات سيل در اين ناحيه مربوط به اراضي زراعي و باغدات اسدت 

اند كه در واقع بستر عليايي رودخانه محسوب مي شوند، از اين رو در حاشيه رودخانه قرار گرفته

 گيرد جريانهاي با دبي باال اين اراضي را آب فرا مي
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 اردبيل ) ث (: ناحيه

كمترين ميزان خسارات سيل استان اردبيل  در اين ناحيه گزارش شده اسدت  موقعيدت  

 ( و 1-15) شدماره ( و نمودارهداي  1-8) خسارات سيل و نمودار ا نواع آنهدا در نقشده شدماره 

 نشان داده شده است   ،(13-1)

خسدارات در ايدن بيشدتر  براساس اطالعات ارايه شده در نقشه و نمودارهاي اشاره شده  

ريزند بررسدي ندوع خسدارات حداكي از هاي فرعي است كه به قره سو ميناحيه مربوط به شاخه

درصد باالي خسارت به دام در اين ناحيه است  خسارات به اراضي زراعدي نيدز بيشدتر شدامل 

 ها قرار دارند  قطعات كوچك زراعي است كه در حاشيه رودخانه

سبالن، ناحيه قزل اوزن در جنوب استان و ناحيده دره رود  نواحي مشكين شهر در دامنه  

 اند  در شمال غرب استان، بيشترين تعداد سيل با خسارت را به خود اختصاص داده

با توجه به بررسي هاي انجام شده برروي توزيع فضايي پهنه هاي سيل خيز استان ناحيه   

ستان و دره رود در شمال غرب اسدتان مشگن شهر در دامنه سبالن، ناحيه قزل اوزن در جنوب ا

 بيدددشترين تعداد سيل با خسارت را به خود اختصاص داده اند  
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 : تحليل خسارات ناشي از رخداد سيل1-1-2-2-1

ررسي خسارات ناشي از رخداد سيل براساس نوع خسارت طبقده بنددي زيدر را ارايده ب  

 نمايد مي

 زراعت: اراضي كه در آنها فعاليت كشت و كار صورت مي گيرد    1

   ابنيه: ساخت هاي دست بشر و بيشتر شامل منازل مسكوني و امنال آن  2

  ند انحرافي سازه هاي نقطه اي: بيشتر شامل چاهها و موتور پمپ ها، پل و ب  3

   تلفات دامي: گاو و گوسفند و بز  3

  تلفات انساني: مرگ و مير و گم شدن انسانها   5

  سازه خطي: شامل كانال هاي آب و خطوط لوله و غيره   3

   باغات: شامل درختان منمر و غير منمر  1

   منابع طبيعي: علف چر بهره برداران  8

يل را در استان اردبيل نشان مي دهندد  خسارات ناشي از س(1-18و )( 1-11شماره)نمودارهاي 

درصدد از كدل  58خسارت به اراضدي زراعدي بده تنهدايي  براساس اطالعات نمايش داده شده،

اين امر بيانگر گسترش اراضي زراعي در پهنه هاي سيل   خسارات سيل استان را شامل مي شود

ست  پس از زراعت، ابنيه گير و تراس هاي رودخانه اي و به عبارت ديگر در حريم رودخانه ها ا

در رده دوم قرار دارد كه اين مسئله نيز بيانگر مكانيايي نامناسب اسدتقرار جمعيتدي و سداخت و 

 ساز در پهنه هاي سيلگير است  
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 (:پراكنش درصد نوع خسارت در استان اردبيل بر اساس رخداد سيل1-18نمودار)
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 استان )رانش زمين ، خشكسالي و ...(  زيست محيطيپهنه بندي ساير مخاطرات طبيعي  : 3-2-1

 
 : پهنه بندي فضايي تهديدها و ژئومورفيك1-3-2-1

مورد حركدات دامنده اي بيشدتر از  235براساس مطالعات انجام شده طي سالهاي اخير   

اين رخداده ها نشان  (1-5)ر نقشه شماره نوع خزش و لغزش در استان اردبيل رخ داده است  د

داده شده است  بررسي موقعيت اين لغزش در پهنه بندي صورت گرفته نشان مي دهد كه ايدن 

پديده بيشتر در قسمت جنوبي استان رخ داده است  بررسي هاي انجام شده نشان مي دهدد كده 

درصدد در  13و درصدد در شهرسدتان كدوثر 15درصد اين پديدده در شهرسدتان خلخدال،  51

درصد زمين لغزش ها روي داده  در نيمده جندوبي  85شهرستان نير رخ داده است  در مجموع 

 استان رخ داده است 

بررسيهاي صورت گرفته برروي وقوع اين پديده نشان داده كه سه عامل زمين شناسدي،   

 ژئومرفولوژي و عامل انساني در شكل گيري آن در استان اردبيل موثر هستند  

عوامل ژئومرفولوژي و زمين شناسي موثر براين پديده، وجود تشدكيالت آذريدن و آذرآواري در  

سبب تشكيل اليه هاي رسي برروي  است كه جنوب استان و آلتراسيون و هوازدگي شيميايي آنها

سنگ بستر شده است كه به سبب اقليم مرطوب اسدتان و غلبده هدوازدگي شديميايي خداكزايي 

 نگ بستر دامنه ها مشاهده مي شود  مناسبي برروي س

در ارتباط با عوامل انساني، عمده عامل انساني كه به طوركلي سبب تشديد پديده زمين    

لغزش مي شود، شامل بارگذاري برروي دامنه ها و افزايش وزن توده براي حركت، نفدوذ آب از 

 اث جاده ها است  طريق فعاليت هاي انساني مانند زراعت، چاههاي جذبي فاضالب و احد

هم چنين يكي ديگر از عوامل ايجاد پديده زمين لغزش، اسدتقرار سدكونتگاههاي انسداني   

زمين است  بررسيهاي صورت گرفته در شدعاع  قبرروي دامنه ها و نفوذ فاضالب چاهها به اعما

درصدد از لغزشدها  1متري پيرامون آباديها نشان مي دهد كه فقط  2555و  1555، 555، 255

متري آنها هستند  555درصد نيز در شعاع  3متري آباديها مشاهده مي شوند و  255در شعاع 

شدها را بده سدكونتگاههاي انسداني كه مي توان شعاع موثر دانست  بنابراين تعدداد كمدي از لغز

روستاهاي دمدل، ترازوج و گيالندوز در شهرسدتان خلخدال از مراكدز عمدده توان نسبت داد،مي

 استان به شمار مي آيند  زمين لغزش در

در شهر گرمي نيز به دليل شكل ارتفاعات و كوهستاني بودن منطقه و گسترش شهر بده   

كوتل آباد، بيش آباد  محله هايي مشاهده شده است يسمت ارتفاعات در بعضي محالت لغزشها

 عمده ترين كانون هاي زمين لغزش در شهر گرمي هستند و پشت بيمارستان 
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 : تهديدهاي مرتبط با مناطق داراي ارزش زيست محيطي 2-3-2-1

براساس قانون  حفاظت و بهسازي محيط زيست، عرصه هاي طبيعي با عندوان پدار   

ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و منداطق حفاظدت شدده تحدت محافظدت سدازمان 

به اقدامات حفاظتي  مناطق حساس و شكننده به شمار مي آيند و نيازحفاظت محيط زيست جزء

 و مراقبتي دارند  ليست اين مناطق در استان اردبيل به شرح زير است :

 اثر طبيعي ملي سبالن ) غرب استان( -

 اثر طبيعي ملي غار يخگان )جنوب شرقي شهرستان خلخال( -

 درياچه سد اصالندوز ) در غرب شهرستان پارس آباد و در شمال شرق استان ( -

 قي شهرستان اردبيل(درياچه نئور ) جنوب شر -

 منطقه حفاظت شده و شكار ممنوع آق داغ ) جنوب شرقي شهرستان خلخال( -

 كيلومتري شمال شهرستان مشگين شهر( 35منطقه شكار ممنوع گندمين )  -

منطقه شكار ممنوع نوار مرزي ايدران و آذربايجدان ) شدمالي تدرين بخدش اسدتان و  -

 شهرستان پارس آباد(

 اردبيل( تاالب پته خور ) شرق دشت -

 
 ناشي از فعاليتهاي انساني تهديدهاي :3-3-2-1

 
 حساسيت ها و شكنندگي هاي ناشي از احداث راههاي دسترسي ، جاده ها و فرودگاهها: 1-3-3-2-1

  به دليل كوهستاني بودن محدوده مطالعاتي احداث جاده هاي ارتباطي عمددتاً در پداي

ها  ي دامنه ها سبب برش پاشنه دامنهدامنه ها صورت مي گيرد  احداث جاده ها در پا

 مي شود و شرايط را براي حركات دامنه اي در مناطق مستعد فراهم مي سازد 

  براساس بررسي هاي انجام شده بيشترين لغزشهاي رخ داده در نزديدك جداده هداي

كه عمدتاً جاده هاي شوسده، خداكي، مدالرو در مجمدوع جداده هداي  3ارتباطي درجه 

را شامل مي شو ند، مشاهده شده است  با توجه به بررسي هاي انجدام روستايي استان 

شده و اطالعات ارائه شده برروي نقشه محدوده جنوبي استان بده ويدژه در محددوده 

كيلدومتر راه بدين شدهري و  1/1385درصد از مجموع  5/3شهرستان كوثر )كه تنها 

ه اسدت( و سدپس كيلومتر راه روسدتايي اسدتان را بده خدود اختصداص داد 5/3353

شهرستان هاي نير و خلخال حركات دامنده اي و زمدين لغدزش بدا شددت بيشدتري 

مشاهده مي شود  در بخش جنوب استان به دليل كوهستاني بدودن محددوده راههداي 

خاكي و مالرو( بوده و عدم اهميت اين نوع راه از نظر ) 3دسترسي عمدتاً از نوع درجه 
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مطالعات دقيقي براي احداث اين جداده هدا صدورت برنامه ريزان باعث شده است تا 

ديواره هداي بازدارندده مناسدب نپذيرد   يا به دليل كمبود اعتبارات سپس از احداث ،

 براي آن طراحي نشده است 

 
 :حساسيت ها و شكنندگي هاي ناشي از فعاليتهاي كشاورزي2-3-3-2-1

  وسعت زيداد اراضدي آبدي، اراضي شهرستان هاي اردبيل ، پارس آباد و بيله سوار كه

كشت وصنعت و اراضي شبكه آبياري مغدان رادر خدود  دارندد  داراي شدكنندگيهاي 

اكولوژيك بيشتري است   با توسعه شبكه هاي آبياري و احداث شدبكه هداي آبيداري 

 خداآفرين و عمارت پروسه فوق تشديد خواهد شد 

 ير اراضدي اسدتان اراضي شهرستان گرمي به دليل كشت ديدم گسدترده در ميدان سدا

 وضعيت شكننده تري دارد 

 
 حساسيت ها و شكنندگي هاي ناشي از فعاليت هاي دامپروري :3-3-3-2-1

  براساس مطالعات انجام شده بيشترين  تعداد دام كوچك در محدوده شدمال و غدرب

استان شامل شهرستان پارس آباد، بيله سوار ، پارس آباد، گرمي و مشگين شهر كه در 

درصدد  31اكز عمده دامپروري عشايري بوده اند مشاهده مي شود   حدود گذشته مر

از واحدهاي دام سبك استان كه نشانگر تراكم دامداري سنتي رمده گدردان اسدت در 

اين مناطق مشاهده مي شود  تراكم زياد دام سنتي در نيمه شمالي و غربي اسدتان بده 

 طوري كه تخريب مراتع را به همراه داشته است 

 ناحيه گرمي كه نواحي مرتعي استان را شامل مي شوند بده مدرور ع قشالقي مغان،مرات

زمان از زمره مراتع خارج شده و به اراضي ديم زار پيوسته اند  كاهش وسعت اراضدي 

 مرتعي استان دراين مناطق فشار چرايي را بر مراتع افزايش داده است 

 سير قهقرائي با افت كيفي را به بهره برداري هاي بيش از ظرفيت توليد سالهاي اخير ،

روند تكامل تيپ هاي مرتعي تحميل كرده اسدت   گونده هداي خوشدخورا  و اندواع 

گيري گراسهاي چندساله كه پوشش غالب گذشته را تشكيل مي داده اند، كاهش چشم

 يافته اند 

  كيلدوگرم  355ظرفيت  و پتانسيل توليد علوفه در سطح استان به طور متوسط حدود

 133آورد مي  گردد، درصورتي كه ميانگين وزندي ظرفيدت مراتدع اسدتان معدادل بر

كيلوگرم مي باشد كه حاكي از افت  كيفي ناشي از بهره برداري بي رويده دراثدر چدرا 

 باشد مي
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  با توجه به بهره برداري هاي بي رويه از مراتع استان به ويژه در اثر چدراي بدي رويده

 1/33ستان بده لحدا  حفداظتي داراي وضدعيت بدد، درصد از وسعت مراتع ا 55دام 

درصدد داراي  1/5درصد داراي وضعيت خوب و  1/1درصد داراي وضعيت متوسط، 

 وضعيت عالي  هستند 

 
 حساسيت ها و شكنندگي هاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي :4-3-3-2-1

 براساس مطالعات انجام شده :

ن اردبيدل داراي مجدوز بهدره بدرداري واحد صدنعتي در اسدتا 113در استان اردبيل     

 هستند 

  تمركز عمده فعاليتهاي صنعتي در مجاورت شدهر اردبيدل )شهرسدتان اردبيدل( واقدع

 درصد از كارخانه هاي استان در شهرستان اردبيل قرار دارند  11هستند  و حدود 

 5/3 د اندرصد از كارخانه ها و كارگاههاي صنعتي استان در شهرستان نمين واقع شده 

   درصد از صنايع اسدتان در شهرسدتان اردبيدل كده محددوده دشدت  85در مجموع

 آبرفتي اردبيل را در بر مي گيرد قرار گرفته اند 

  گسترش صنايع در دشت حاصلخيز اردبيل از سويي  اراضي كشداورزي حاصدلخيز را

ر اشغال نموده و از سوي ديگر با بهره برداري از منابع آب زيرزميني رقيبدي جددي د

 مقابل منابع آب كشاورزي است 

  گسترش شدت خطر ناشي از فعاليتهاي صنعتي به دليل تمركز اين فعاليتها در محدور

 جاده اردبيل به نمين بيش از ساير نقاط است 

  مهمترين آلودگيهاي ناشي از صنايع موجود در اسدتان عبارتندد از ايجداد آلدودگي در

( در 1آلودگي در شدهر  صدنعتي شدماره )منابع آب و آلودگي هوا است  ميزان اين 

 محدوده شهر اردبيل به دليل تعداد صنايع بيش از ساير نقاط است 

 براساس مطالعات انجام شده برروي ليست صنايع آالينده استان 

 12  واحد  8واحد صنعتي غذايي داراي مواد آالينده آب هستندكه از اين تعداد

 در محدوده شهرستان اردبيل قراردارند 

 3  واحد در مجتمع كشت و صنعت مغان در شهرستان پارس آباد و يك واحدد

 در شهرستان مشگين شهر  قرار گرفته اند 

 

  صنايع كاني غي فلزي آاليندا 
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 واحد آلوده كننده در استان شناسايي شده اند  11دراين گروه  

خانده اين واحدها عمدتاً شامل كارخانه هاي آسدفالت بدوده و در يدك مدورد نيدز كار 

 سيمان  گزارش شده است 

 كارخانه سيمان در محدوده شهرستان نمين فعاليت دارد  -

 مورد كارخانه آسفالت در محدوده شهرستان اردبيل  1 -

 يك مورد در شهرستان اصالندوز -

 دو مورد در شهرستان گرمي -

 سه مورد در شهرستان خلخال -

 يك مورد در شهرستان پارس آباد  -

 ن مشگين شهريك مورد در محدوده شهرستا -

 يك مورد در محدوده شهرستان بيله سوار -

 واقع شده اند 

 3در مجموع تمركز واحدهاي آلوده كننده عمدتاً در اطراف شهر اردبيدل اسدت كده  

واحد در شمال آن واقع اسدت  فواصدل ايدن واحددها از شدهر  3واحد در جنوب شهر اردبيل و 

 كيلومتر متفاوت است  15تا  5اردبيل از 

توزيددع و پددراكنش صددنايع و  مراكددز (1-11( و ) 1-15  شدده هدداي شددماره )در نق 

 هاي صنعتي در استان نشان داده شده است آالينده
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 : حساسيت ها و شكنندگي هاي ناشي از توسعه مناطق شهري5-3-3-2-1

 مهمترين مشكالت ناشي از توسعه شهري عبارت اند از : 

 آباد در اراضي مستعد كشاورزيتوسعه كالبدي دو شهر اردبيل و پارس  -

عدم وجود سيستم فاضالب شهري در شهرهاي استان به جز دو شهر گرمي، خلخال و  -

 بخشي از شهر اردبيل

در شهر اردبيل سفره مشتر  فاضالب شهري با منابع آب تامين آب كشاورزي يكي  -

بده از مسا ئل بحراني در آينده خواهد بود  در شهر پارس آبداد، نشدت آلدودگي هدا 

 رودخانه ارس كه زهكشي طبيعي محدوده  است موجب آلودگي آب شده است 

احداث تصيفه خانه هاي صنعتي و شهري از ضروريات ممانعدت از پيددايش آلدودگي  -

 شرايط آتي است 

دفع مواد زائد جامد يا زباله در شهرهاي استان به صورت سنتي صدورت مدي گيدرد   -

هاي خانگي توسط شدهرداري هدا جمدع آوري و  زباله هاي بيمارستاني به همراه زباله

عموماً به صورت غير بهداشتي دفن مي گردند  دفن زباله در شهر پارس آباد نسدبت 

 به ساير شهرهاي استان نامناسب تر است 
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 دفاعي( ناشي از آلودگيهاي محيط زيستي -: تهديدهاي )مسايل امنيتي4-2-1

 

حيط زيستي در سطح استان اردبيل نشدان بررسيهاي صورت گرفته برروي آلودگيهاي م  

مي دهد در اين استان آالينده هاي آب، آالينده هاي ناشي از فعاليت صنايع كوچك و بدزرگ و 

آالينده هاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي در شهركهاي صنعتي از مهمتدرين آلودگيهداي محديط 

 زيستي استان مي باشند  

 
 : آالينده هاي منابع آب1-4-2-1

 ابع آالينده هاي منابع آب به دو دسته منابع نقطه اي و غيرنقطه اي تقسيم مي شوند  من  

 

 )الف(: آاليندا هاي نقطه اي

فاضالبهاي خانگي و صنعتي از دسته منابع نقطه اي مي باشند كه از طريق يك شبكه )به   

گردند و روانابهاي وسيله يك لوله يا كانال( جمع آوري و از يك نقطه به آب پذيرنده تخليه مي 

شهري و كشاورزي كه از طريق مجموعه اي از نقاط به آبهاي پذيرنده تخليه مي شوند از مندابع 

 اي مي باشند  غيرنقطه

در بروز آاليندده هداي نقطده اي كده شدامل فاضدالبهاي خدانگي )خانده هدا، مددارس،   

مل موثر كاهش تداثير ايدن ساختمانهاي اداري و فروشگاهها( و فاضالبهاي صنعتي مي باشند، عوا

آالينده ها برمنابع آب مي باشند كه متاسفانه در اين استان، تصفيه خانه هداي شدهرهاي مهمدي 

چون اردبيل، خلخال و گرمي خود يكي از كانونهاي آلودگي نقطه اي مي باشند كه هنگدام تخليده 

ايدن امدر يكدي از پساب آنها، آالينده هاي مختلف به خصوص مواد مغذي وارد آب مي گردند )

 عوامل ايجاد آلودگيهاي غيرنقطه اي نيز مي باشد(  

خروجي تصفيه خانه هاي فاضالب استان اردبيدل يدا بده صدورت مسدتقيم وارد رودخانده  

گردد و يا وارد اراضي زراعي مي شود كه در هر دو صدورت بدرمحيط زيسدت منطقده تداثير مي

وارد   =mg/l35CoDو  mg/l23=5BoD مشخصداتگذارد  خروجي تصفيه خانه فاضالب گرمي بدا مي

خروجي تصفيه خانه گرمدي  Codرودخانه گرمي مي شود كه با توجه به استاندارد موجود، مقدار 

875.2باالست  هم چنين نسبت 
BoD

CoD   از نظدر تصدفيه بيولدوژيكي بدا مشدكل مواجده اسدت

ت ورود به آبهاي پذيرنده باعث ايجداد در صور CoD= 135, BoD=35فاضالب بيمارستان گرمي با 

 آلودگي خواهد شد  



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

 

 48 

وارد رودخانه مدي شدود كده  CoD= 35mg/lو  BoD=15mg/lخروجي تصفيه خانه خلخال با   

263.3كيفيت خروجي فاضالب اين تصفيه خانه با نسبت 
BoD

CoD  از نظر تصدفيه بيولدوژيكي بدا

بااليي دارندد، بده خصدوص خروجدي،  BoDو  CoDيل مشكل مواجه است  تصفيه خانه هاي اردب

6.6و نسبت  =mg/l232CoDتصفيه خانه كشتارگاه صنعتي اردبيل با 
BoD

CoD  از مراكدز آلدودگي

 كنند  نقطه اي مي باشند كه در صورت ورود به آبهاي پذيرنده، شرايط نامناسبي را ايجاد مي

ب تصدفيه خانده هدا داراي بدارميكروبي و مدواد عالوه برشاخ  هاي آلودگي فوق، پسا  

مغذي بااليي هستند كه در صورت ورود به آبهاي پذيرنده، باعث ايجداد شدرايط نداگواري مدي 

 گردند كه نهايتاً سالمت موجودات آبزي و انسانها را به مخاطره مي اندازد  

كده تعدداد آنهدا در شهركها و نواحي صنعتي از ديگر كانونهاي آلودگي نقطه اي مطرح هسدتند  

شهر  يا ناحيه صنعتي مي رسد  اين شدهركها چنانچده آلدودگي حاصدله از  5شرايط كنوني به 

فعاليت هاي خود را به روشهاي علمي مديريت نكنند مي توانند باعث آلودگي آبهاي سدطحي و 

 زيرزميني شوند  

آالينده مي باشند كه صنايع غذايي استان ،منل صنايع لبني و كشتارگاهها از جمله صنايع   

پساب آنها پس از ورود به آبهاي پذيرنده، باعث كاهش اكسيژن محصدول و مدرگ موجدودات 

آبزي مي شود  از ديگر آالينده هاي مطرح مي توان به استفاده از كودهداي شديميايي در سدطح 

ز ، در استان اردبيل طبدق آمدار اخدذ شدده ا 1385استان در بخش كشاورزي نام برد  در سال 

تن اندواع كودهداي شديميايي در وسدعتي برابدر  125513سازمان جهادكشاورزي استان، حدود 

هكتار از اراضي كشاورزي مصرف شده كه با توجه به اين ارقام، متوسط مصرف كدود  315555

 كيلوگرم در هر هكتار بوده است كه رقم بسيار بااليي است   185شيميايي در اين استان برابر 

كودهاي شديميايي از خدا  وارد آب شدده و باعدث آلدودگي مندابع آب شديرين ازت و فسفر  

شوند )درياچه ها، رودخانه ها و آبهاي زيرزميني(  بيشترين كودهاي شيميايي در شهرستانهاي مي

اردبيل، بيله سوار و پارس آباد به مصرف مي رسد  در حدال حاضدر كنتدرل مصدرف كودهداي 

هميت ويژه اي برخوردار است، چرا كه بدا توجده بده وضدعيت شيميايي در شهرستان اردبيل از ا

اكولوژيك منطقه، مدواد مغدذي حاصدله از مصدرف كودهداي شديميايي وارد آبهداي سدطحي و 

زيرزميني دشت اردبيل شده و باعث تخريب كيفيت آب منطقه مي شدود، زيدرا از يدك طدرف، 

بده همدراه داشدته و از  رشد شكوفايي جلبكي را در آبهاي سطحي به خصوص در مخازن سددها

طرف ديگر كيفيت آب شرب منطقه را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد  غني شددن بديش از 

حد منابع آب با مواد مغذي )مخصوص ازت(، سالمتي انسان، به خصوص كودكان را به مخاطره 
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 مي اندازد و باعث افزايش ميزان نيتريت آب و بروز بيماري مدت هموگلدوبين در كودكدان مدي

 شود  

 
 : ميزان بار آلودگي رودخانه ها استان1-1-4-2-1

بررسي آلودگي رودخانه هاي استان به لحا  كل جامدات معلق و محلول نشان مي دهدد  

كه در حال حاضر، به لحا  ذرات معلق آلي و معدني، رودخانه ها در شرايط حادي قرار ندارندد، 

عث ايجاد شرايط بحراني در آيندده خواهدد ولي عدم مديريت يكپارچه در سطح حوضه آبخيز با

 شد  

، نمكها، تركيبات آلي سمي، فلزات سنگين كده مدي  TDSبررسيهاي صورت گرفته برروي  

توانند محيط هاي آبي استان را چه به لحا  آبياري، شرب و گردشگري به خطر اندازند هنوز به 

شد، مالحظه مي گردد كده بايدد بده حد بحراني نرسيده، ولي با توجه به آماري كه ارايه خواهد 

منظور مديريت كيفيت منابع آب و تنبيت چرخه هيدرولوژيك آن، معيارهاي اكولدوژيكي بدراي 

 هر فعاليت در سرزمين هماهنگ گردد  

  TDSميانگين  -

 (  mg/lit382و حداقل  585)حداكنر  mg/lit8/535رودخانه ارس  TDSميانگين  -

 (  mg/lit55و حداقل  355)حداكنر  mg/lit233رودخانه باليخلو    TDSميانگين  -

 ( mg/lit25و حداقل  315)حداكنر  mg/lit 15/238رودخانه قره سو  TDSميانگين  -

 مي باشد  

  

 فلزات سناين  -

در رودخانه ارس فلزات سنگين چون كادميوم، مس ، سدرب، نيكدل، روي، آهدن و جيدوه  

ميزان فلزات سدنگين را در  ،(1-1جدول شماره )مورد سنجش و اندازه گيري قرار گرفته اند كه 

برداشدت شدده ايستگاههاي مختلف رودخانه ارس نشان مي دهد  براساس آنداليز نمونده هدايي 

  منشاء اين آلودگي در محدوده خا  استباالتر از حد مجاز در اين رودخانه ميزان مس و آهن 

 ن جستجو كرد  ايران نبوده و بايستي آن را در كشورهاي همسايه ارمنستا

ميزان عناصر كادميوم، سرب، نيكل و آهن در تمام نمونه برداريها در حد صدفر گدزارش  

 شده است  

گزارش شده است كه حداكنر غلظت  ppm 535/5ميانگين عنصر مس در رودخانه ارس  

بوده است كه  ppm321/5ميانگين غلظت آهن   است ppm51/5مجاز مس در آبهاي آشاميدني 
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در انتهدداي مدرز مشددتر  ايددران و  ppm 31/3مددي باشدد  حددداكنر آن  ppm3/5آن حددمجاز 

 در مسيل مغان اندازه گيري شده است   ppm151/5ارمنستان و حداقل آن 

ورودي طبيعي مس به محيط زيست دريايي، ناشي از فرسايش معدني شددن مدي باشدد   

نده غلظت مس در رسدوبات فاضالب شهري حاوي مقدار قابل توجهي مس بوده و اين نشان ده

مناطق دفن فاضالب است  هرز آب ناشي از معادن مس، سبب حضدور غلظدت هداي بدااليي از 

مس به رودخانه مي گردد  مس پس از جيوه و نقره، يكي از سدمي تدرين فلدزات اسدت كده در 

سلولهاي اپيدرمي ذخيره مي گردد  حداكنر و حدداقل مدس در ابتدداي مدرز مشدتر  ايدران و 

 1385تان اندازه گيري شده است كه حدداقل آن در شدهريورماه و حدداكنر آن در پداييز ارمنس

 بوده است  

بررسيهاي صورت گرفته برروي آلودگيهاي رودخانه ارس نشان مي دهدد كده هدر گونده  

برداشت آب از رودخانه ارس براي اجراي طرحهاي توسعه كشاورزي، صنعتي، آبدزي پدروري و 

ام مطالعات دقيق انجام پذيرد، زيرا، قرار گرفتن حوضده آبخيدز در كشدور توريسم بايستي با انج

ايران، جهت كنترل ورود آالينده هاي نقطه اي و غيرنقطه اي باعث شده است كه رودخانه ارس 

 به عنوان كانوني براي دريافت انواع آالينده ها عمل نمايد  

 
 لف رودخانه ارس(: ميزان فلزات سنگين در ايستگاهاي مخت    1-1جدول )

 Cd  Cu Pb Ni Zn Fe Hg ايستگاه 

ابتداي مرز مشترك ايران 

 و ارمنستان 

1 114/1 1 1 117/1 432/1 1 

انتهاي مرز مشترك ايران و 

 ارمنستان 

1 13/1 1 1 117/1 335/1 1 

 1 197/1 127/1 1 1 147/1 1 ميل مغان 

 - 321/1 114/1 1 1 131/1 1 ميانگين 

 1111/1 3/1 1/1 1/1 1/1 125/1 11/1 حد مجاز 

 

  (CoD)اكسيژن مورد نياز شيميايي  -

بده عندوان يكدي از معيارهدا  CoDدر طبقه بندي درياچه هاي طبيعي و مصنوعي، تعيدين  

ميلي گرم در ليتر به عنوان درياچده هداي  15بيشتر از  CoDكاربرد دارد  درياچه هايي با ميزان 

 رم در ليتر به عنوان درياچه هاي يوتروفيك تعيين شده اند ميلي گ 1-15سوپرتروفيك و بين 

رودخانه هاي مختلف استان اردبيل براساس نمونه برداريهاي صورت گرفته  CoDميانگين  

در رودخانده ارس  CoD( بوده است  ميانگين 1و حداقل  58ميلي گرم در ليتر )حداكنر  31/23

ميلي گرم در ليتر )حداكنر  35(، رودخانه باليخلو 1و حداقل  15ميلي گرم در ليتر )حداكنر  3/8
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( بوده 1و حداقل  28ميلي گرم در ليتر )حداكنر  15/18( و در رودخانه قره سو 22و حداقل  58

بده رودخانده هداي  است  در بين سه رودخانه فوق، رودخانه ارس از كيفيت مناسب تري نسبت

، داراي وضعيت مناسب نيسدت و  CoDباليخلو و قره سو برخوردار است  رودخانه باليخلو از نظر 

 آلودگي آن در حد بااليي است  

  

  (BoD)اكسيژن مورد نياز بيولوژيكي  -

در مطالعات آلودگي منابع آب از اهميت بسزايي برخدوردار اسدت، زيدرا  BoDاندازه گير  

BoD قدار اكسيژن مورد نياز براي تنبيت يك ماده آلوده كننده است  رف معم 

 BoD  يكي از شاخصهاي آلودگي محيط هاي آبي است و اندازه گيري آن مهم مي باشد  به

جذب گردشگري مي باشند و دليدل آن  دبااليي دارند، فاق  BoDطور معمول محيط هاي آبي كه 

باشد  زيرا، تماس گردشگران با ايدن مديحط هداي آبدي، آلودگي اين آبها به انواع آالينده ها مي 

 مانند شنا كردن باعث به مخاطره افتادن سالمت آنها مي شود  

ميلي گرم در ليتدر بدوده اسدت  31/3رودخانه هاي ارس، قره سو و باليخلو  5BoDميانگين  -

 ميلي گرم در ليتر مي باشد   1ميلي گرم در ليتر و حداقل آن  15كه حداكنر آن 

ميلدي گدرم در  3ميلي گرم در ليتر بوده است )حداكنر  8/3رودخانه ارس  5BoDيانگين م -

  ميلي گرم در ليتر( 2ليتر و حداقل 

در رودخانه ارس در ورودي اصدالندوز و حدداقل آن در ايسدتگاه اردبيدل  5BoDحداكنر  -

 اصالندوز بوده است  

يدل و حدداقل آن در ايسدتگاه در رودخانه بداليخلو در ايسدتگاه ورودي اردب 5BoDحداكنر  -

 بوده است   نچپق

و در ايستگاه نوجده و حداقل آن در ايستگاه باالدسدت  سو در رودخانه قره 5BoDحداكنر  -

 ر و ارباب كندي بوده است  ين

مصرف بيش از حد كودهاي شيميايي در حوضه و افزايش جوامدع گيداهي در آبهداي سدطحي و 

صله از فعاليتهاي دامپروري و ورود فاضدالبهاي خدانگي، ساكن و هم چنين ورود كودهاي آلي حا

 آبهاي سطحي استان اردبيل مي گردد   5BoDصنعتي، پساب تصفيه خانه ها باعث افزايش 

ايستگاه هاي ورودي اصالندوز، خروجي اصالندوز از رودخانه ارس و ايستگاههاي خروجي  

اي آلوده دارند و همچنين ايستگاه نوجدده اردبيل، دولت آباد و سد يامچي از رودخانه باليخلو آبه

 داراي آب آلوده مي باشد   5BoDاز رودخانه قره سو از نظر شاخ  
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 لي ف م ها ك -

كلي فرم ها يك گروه از باكتريها هستند كه هميشه در آبهاي آلوده وجدود دارندد و در   

مدي مانندد و بده آسداني  آبهاي غيرآلوده ديده نمي شوند  در آب بيش از عوامل بيماريزا زندده

مشخ  مي شوند  كلي فرم ها بده عندوان نشدانه آلدودگي ميكروبدي آب مدورد اسدتفاده قدرار 

 گيرند  مي

وجود كلي فرم ها در محيط هاي آبي به عنوان شاخصدي از آلدودگي مهدم مدي باشدد و   

 ره اندازد  حضور آنها مي تواند سالمت گردشگران را با استفاده از اين محيط هاي آبي به مخاط

 است   555mg/155m>تعداد كلي فرم براي محيط هاي آبي 

ميانگين كلي فرم مدفوعي رودخانه هاي ارس، قره سو و باليخلو  -
ml

MPN
100

53/313 

)حددداكنر 
ml

MPN
100

و حددداقل  1155
ml

MPN
100

كددل  مفددر ( و ميددانگين كلددي3

ml
MPN

100
)حددداكنر  53/35

ml
MPN

100
و حددداقل آن  1155

ml
MPN

100
25 )

 بوده است  

ميانگين كليفرم مدفوعي رودخانه ارس  -
ml

MPN
100

بوده است كه حداكنر آن  8/555

در ايستگاه خروجي پارس آباد و روستاي محمدآباد بوده اسدت )
ml

MPN
100

و (1155

حداقل آن) 
ml

MPN
100

 (د ر ايستگاه ورودي اصالندوز بوده است  3

ميانگين كليفرم مدفوعي در رودخانده بداليخلو)  -
ml

MPN
100

( بدوده اسدت كده 1/133

حداكنر آن در ايستگاه پل الماس 
ml

MPN
100

 ( وحداقل آن در ايستگاه آالنچپدق335

(
ml

MPN
100

 ( بوده است 23

ميانگين كليفرم مدفوعي در رودخانه قره سو  -
ml

MPN
100

بوده است كه حدداكنر  332

آن در ايستگاه ساميان و ارباب كنددي) 
ml

MPN
100

و حدداقل آن در ايسدتگاه (1155

باالدست نير)
ml

MPN
100

 است  ( بوده 215

ميانگين كليفرم كل در رودخانه ارس  -
ml

MPN
100

بوده است كه حدداكنر آن در  328

ايستگاه خروجي پارس آباد و روستاي محمد آباد )
ml

MPN
100

و حداقل آن در (1155

ورودي اصالندوز )
ml

MPN
100

 ( بوده است 25
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انه باليخلو )ميانگين كليفرم كل در رودخ -
ml

MPN
100

( بوده است كه حداكنر 11/315

آن در ايسددتگاه پددل المدداس )
ml

MPN
100

و حددداقل آن در ايسددتگاه آالنچپددق (1155

(
ml

MPN
100

 ( بوده است 15

ميانگين كليفرم كل در رودخانه قره سو ) -
ml

MPN
100

ست كه حداقل آن ( بوده ا1155

در ايستگاه باالدست نير )
ml

MPN
100

( و حداكنر آن در ايسدتگاههاي سداميان و 215

ارباب كندي )
ml

MPN
100

 ( بوده است  1155

با توجه به نتايج فوق درارتباط با آلودگيهاي كليفرمي، رودخانده قدره سدو آلدوده تدرين 

 نه هاي ارس و باليخلو قرار دارند رودخانه و پس از آن رودخا

 



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

 

 54 

 : پهنه بندي مناطق در معرض خطرات انواع بيماريهاي انساني و دامي 5-2-1

 
 : بيماريهاي انساني1-5-2-1

براساس مطالعات انجام شده عمده ترين بيماريهاي انساني شايع در استان به شرح زيدر   

 است:

  

 )الف(: بيماري هاي عفوني 

صورت گرفته در استان اردبيل در حال حاضر اپيددمي بيمداري عفدوني طبق بررسيهاي   

 وجود ندارد  

 

 ) ب (: بيماري هاي آندميك: بيماري هاي زي  در استان اردبيل آندميك هستند: 

 سل  1

 كاالآزار )ليشمانيوز احشايي(  2

 بورليا   3

 

 ) پ (: بيماري هاي عفوني شايع: 

 از:بيماري هاي عفوني شايع استان عبارت است   

 سل  1

 سالمونلوز  2

 كاال آزار  3

 بروسلوز يا تب مالت   3

بيماري سل در شهرستان هاي پارس آباد و اردبيل شيوع دارد  تعداد موارد ابتال به سل در سال 

مورد عود  5مورد ابتالي جديد و  123نفر بوده است كه از اين ميان  131در كل استان  1385

 بيماري قديم بوده است  

 ر شهرستان هاي خلخال و كوثر و نير شايع است  بيماري بورليا د  

 بيماري كاالآزار در شهرستان هاي مشكين شهر و گرمي شايع است    
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 ) ت (: ساي  بيماري هاي عفوني 

 

  ايدز 

نفدر اسدت   23تعداد بيماران شناخته شده مبتال به ايدز و در قيد حيات در كل اسدتان   

(، 1-2به ايدز طي سال هاي مختلف به شرح جددول شدماره ) تعداد بيماران شناسايي شده مبتال

 باشد  مي

 
 (: تعداد بيماران مبتال به ايدز در استان اردبيل1-2جدول)

 جمع 85 84 83 82 81 81 79 سال

 42 7 4 11 3 9 8 1 تعداد

 

 

  هپاتيت ب 

بهداشت تعداد دقيق افراد مبتال به هپاتيت مزمن مشخ  نيست، اما به برآورد معاونت   

درصد جمعيت احتمال دارد مبتال باشند، و بدا توجده بده  2استان، با توجه به الگوي كشوري كه 

 نفر برآورد مي شود   25135جمعيت كنوني استان، تعداد مبتاليان حدود 

 183شمسدي  1385تعداد بيماران گزارش شده مبتال به هپاتيت ب در استان در سدال   

مورد هپاتيت  28( در فروردين و ارديبهشت ،1383سال جاري ) مورد است )موارد جديد( و در

 ب گزارش شده است  

 

 سالمونلوز 

ميزان ابتال به سالمونلوز در استان چندان قابل توجه نبدوده،ولي از شدهريور  85در سال   

درصد( مربوط بده  15ماه به بعد ميزان موارد گزارشي افزايش چشم گيري داشته و اكنر موارد )

 عبارت بوده از:  85ن گرمي بوده است  موارد گزارش شده تيفوئيد )حصبه( در سال شهرستا

 
 (: تعداد مبتاليان بيماري سالمونلوز در استان اردبيل به تفكيك شهرستان1-3جدول)

 جمع بيله سوار اردبيل مشكين شهر گرمي شهرستان

 51 2 3 8 38 تعداد
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 )ب وسلوز )تب مالت 

 ( بوده است: 1-3به قرار جدول ) 1385سلوز در سال موارد گزارش شده برو  

 
 (: تعداد مبتاليان بيماري بروسلوز در استان اردبيل به تفكيك شهرستان1-4جدول)

مشكين  شهرستان

 شهر

پارس  اردبيل

 آباد

 جمع نمين خلخال مغان نير كوثر بيله سوار

 297 3 3 12 14 17 21 34 94 99 تعداد

 

 

 لي) ث (: بيماري هاي انا

شايع ترين بيماري انگلي استان بيماري هاي انگلي روده و تريكدو مونيداز گدزارش شدده   

 است 

 
 :بيماري هاي دامي2-5-2-1

دام هاي استان برعليه بيماري شاربن، آبله، تدب برفكدي، كدزاز، آنفلدوانزا، لپتوسدپيروز،   

امل نيست و عمدتاً كدم قانقاريا و آنترو توكسمي واكسينه مي شوند  لكن پوشش واكسيناسيون ك

( ، %55درصد است جز در برخي موارد مانند واكسيناسيون گوسفندان برعليه شداربن ) 35تر از 

( و گوسفند و بدز %55-58( ، گوسفندان برعليه آبله )%32-55گوسفندان و بزها برعليه قانقاريا )

 برعليه آنتروتوكسمي  

اسدتان وجدود دارد مهدم تدرين آنهدا از بيماري هاي مشتر  بين انسان و دام كده در   

 بروسلوز، كيست هيداتيك و آنفلوانزاي مرغي است  
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 : جمع بندي و تجزيه و تحليل مخاطرات و تهديدات محيطي و محيط زيستي استان 6-2-1

 

)الف(: جوان بودن زمين شناسي  و  ساختارهاي آن در استان و پيرامون آن سبب شدكل گيدري 

ر استان شده كه فعاليت آنها سدبب رخدداد زلزلده در اسدتان گسلهاي بزرگ و بنيادي د

سال اخير در استان ، حاكي از وقدوع بده  35است، به نحوي كه بررسي زلزله هاي بزرگ 

زلزله درسال براي استان است كده آمدار بدااليي اسدت و حداكي از خطدر  3طور متوسط 

ه خيزي دراين استان سه پهنه اي است كه استان را تهديد مي نمايد  از نظر خطر لرزبالقوه

 خطر شناسايي شده است 

جوان بودن پديده هاي زمين شناسي استان سبب شده تا به دليل عدم تعدادل در اشدكال ) ب (: 

زمين، خطرات طبيعي زيادي در استان مشداهده شدود  اخدتالف ارتفداع بدين سدبالن و 

ن پهنه در شديب هداي اراضي كوهپايه اي دشت مشكين باعث شده تا رودخانه ها در اي

تند جاري شوند  اين پهنه ها هنوز به لحا  ژئومرفولوژي جوان بوده  و در مرحله عميق 

شكل درآنها ايجاد شود  Vهاي عميق كردن بستر خود هستند  اين امر سبب شده تا دره

و به تبع آن در دامنه هاي شيب دار اين دره ها، حركدات لغزشدي و ريزشدي مشداهده 

زمينه خطر بداالي سديل خيدزي را ي ديگر اين شيب تند بستر رودخانه ها،گردد  از سو

وجود اراضي پست دشتي دردشت هاي بدين كدوهي مانندد  همچنينفراهم كرده است  

 گيري اراضي شده است  دشت اردبيل منجر به شكل گيري استعداد سيل

نفوذ بطئدي آب بده  تشكيل خاكهاي عميق برروي دامنه هاي جوان و شيب دار به همراه) پ (: 

اليه هاي زيرين خا  در آغاز ذوب تدريجي برفها )بارش برفهداي سدنگين ( زمينده را 

چنان كه اين استان را از مناطق با براي شكل گيري حركات دامنه اي فراهم نموده است،

حركات دامنه اي باال مي توان محسوب نمود كه خطر طبيعي ديگري براي استان است 

 دي را تاكنون به بار آورده است كه خسارات زيا

 هكتار 1133551پهنه با خطر نسبتاً باال با وسعت حدود  -

 هكتار 335513پهنه با خطر متوسط با وسعت  -

  218313پهنه با خطر نسبتاً پاپين با وسعت  -

به لحا  منابع آب سطحي، استان از منابع قابل توجهي به دليل وجود رودخانه هداي دره ) ت (: 

باليخلوچاي و بالها رود برخوردار  است، ولي از لحا  مندابع آب زيرزميندي در رود، ارس،

منل دشت اردبيل محدوديت هدايي وجدود دشتهايي كه از آب زيرزميني استفاده مي شود،

چنان  كه درحال حاضر تغييرات حجم مخزن آبهاي زيرزميني در دشدت اردبيدل ،  دارد 
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ده است  به عبارتي مخزن آبهداي زيرزميندي ميليون مترمكعب درسال برآورد گردي -13

ميليون مترمكعب كسري مواجه است  دليل اين امر افزايش تعدداد  -13دشت اردبيل با 

چاههاي نيمه عميق و عميق ارزيابي گرديده است، به طوري كده براسداس آخدرين آمدار 

عدب و  ميليدون مترمك 35/55حلقه چاه نيمه عميق بدا تخليده   2535برداري انجام شده، 

ميليدون مترمكعدب در دشدت اردبيدل  23/133حلقه چاه عميق با تخليه سداليانه  1255

 شناسايي شده است 

دردشت مغان به دليل استفاده گسترده از آب سطحي و عدم استفاده از آب زيرزميندي ، ) ث (: 

اراضي در معرض زهدار شدن قرار دارند  با احداث شبكه هاي خداآفرين و عمارت اين 

 درآينده افزايش مي يابد  خطر

 5/12به دليل كوهستاني و سرد بودن سرزمين و براساس مطالعات كاربري اراضي، تنهدا )ج  (: 

درصدد بده  2/32درصد از وسعت اراضي استان به اراضي آبي اختصداص يافتده اسدت و

 اراضي ديم كه بر وسعت اين اراضي به دليل تبديل مراتع به اراضي ديم افزوده مي گردد 

اين اراضي عمدتاً در نواحي با شيب نامناسب براي اين كاربري قرار دارند و باعث تخريب 

 و شروع فرسايش خا  مي گردند 

درصدد از وسدعت سدرزمين بده مراتدع  38براساس مطالعات كاربري اراضدي، مجموعداً ) چ (: 

و مازاد اختصاص يافته است كه به دليل گستردگي دامداري در اين استان و وجود عشاير 

مراتع درحال نابودي مي باشدند  بودن تعداددام بر ظرفيت مراتع و چراي بيش از اندازه ،

درصدد  5/31درصد و مراتع درجه دو   1/3تنها  1چنان كه در حال حاضر مراتع درجه 

از كل مراتع استان را تشكيل مي دهند  همچنين براساس مطالعات بخش پوشش گياهي ، 

 8/33پتانسيل مراتع به لحا  ظرفيت چرايي، وضعيت مراتع اسدتان در با وجود باال بودن 

درصدد خيلدي فقيدر، در  3/25درصد وسدعت تيدپ هداي مرتعدي فقيدر و ضدعيف ، در 

ها خوب مي باشد  گرايش كه مبين درصد، وضعيت تيپ1/5درصد متوسط و تنها در 8/3

هرايي تيپ هاي مرتعي چگونگي روند تكاملي تيپ هاي مرتعي است نيز حاكي از روند قهق

 3/15درصد وسعت تيپ هاي مرتعدي داراي گدرايش منفدي،  3/83است ، به طوري كه 

درصد داراي گرايش منبت مي باشند  با توجده بده 1/5درصد داراي گرايش ثابت و تنها 

نقش پوشش گياهي در حفظ ارزشهاي حفاظتي و زيست محيطي و باال بودن وسعت مراتع 

درصدد وسدعت  1/55د در اين امر سهم بسزايي داشته باشد، حددودتواندر استان كه مي

ها، درصد وسعت تيپ 1/33اي وضعيت بد، تيپ هاي مرتعي از حيث عملكرد حفاظتي دار

درصدد وسدعت  1/5يت خدوب و تنهدا درصدد داراي وضدع 1/3داراي وضعيت متوسط، 
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ا تخريدب مراتدع ها از حيث پوشش تاجي داراي وضعيت عالي مي باشند  در ارتباط بتيپ

 موارد زير نيز قابل اشاره مي باشد:

عدم امكان اشتغال دامداران در ساير بخشهاي توليدي و اقتصدادي و فشدار روز  -

 افزون بر مراتع 

 چراي زودرس و بيش از حد مجاز  -

 تبديل مراتع به ديمزارها و زراعت غالت  -

 ديربازده بودن پروژه هاي اجرايي  -

  وجود دام مازاد در مراتع  -

مشاعي بودن اكنر مراتع و تعدددامداران مراتع و در نتيجه غيدر انتفداعي بدودن  -

 واحدهاي بهره برداري 

افزايش روز افزون تعداد دامداران و بهره برداران مرتعدي و فقدر مدالي و عددم  -

 تمايل و توان سرمايه گذاري در مراتع 

 ها  عدم وجود امكانات جهت ترويج و آموزش دامداران و مجريان طرح -

 فقدان جنگل صنعتي به دليل وجود دو محدوديت مربوط به عامل دما و رطوبت ) هد (: 

 3/55355براساس نتايج ارزيابي توان اكولوژيك در استان، جنگلهداي اسدتان بدا وسدعت ) خ (: 

قرار گرفته اند  اين طبقه نشان دهنده جنگلهاي ندامرغوب و فاقدد ارزش  1هكتاردرطبقه 

 تراكم كم و رشد رويشي ناچيز برخوردارند  صنعتي بوده و از

براساس مطالعات ارزيابي توان اكولوژيك بدراي كاربريهداي كشداورزي و مرتعدداري، در د (:  )

  اندقرار گرفته 3درصد از وسعت استان درطبقه  1/35معادل هكتار ، 1/335335مجموع 

قددرار  1طبقدده درصددد از وسددعت اسددتان در 2/25معددادل هكتار، 335151در مجمددوع 

و فقط براي حفاظت و چراي حيات نبوده براي مرتعداري و كشاورزي مناسب  طبقهاند اين گرفته

 وحش مي توان از آن استفاده كرد 

وجود منابع آالينده هاي آب شامل فاضالبهاي خانگي، فاضالبهاي صنعتي، پسداب تصدفيه ) ذ (: 

بهاي پذيرنده و ايجاد بار آلدودگي در خانه هاي شهركها و نواحي صنعتي و ورود آنها به آ

 منابع آب سطحي استان  

در حال حاضر، تصفيه خانه هاي شهرهاي مهمي چون اردبيل، خلخال و گرمي خود يكي از 

كه هنگام تخليه پساب آنها، آالينده هاي مختلدف بده خصدوص هستند كانونهاي آلودگي 

شهر  يا ناحيه صنعتي، يكي  5   هم چنين وجودمي شودمواد مغذي وارد آبهاي پذيرنده 

از عوامل مهم ايجاد آلودگي هاي محيطي در استان مي باشد  اين شهركها چنانچه آلودگي 
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حاصله از فعاليت هاي خود را به روشهاي علمي مديريت نكنند مي توانند باعث آلدودگي 

 آبهاي سطحي و زيرزميني شوند  

ها از جمله صنايع آالينده مي باشند كده پسداب صنايع غذايي استان، منل صنايع لبني، كشتارگاه

آنها پس از ورود به آبهاي پذيرنده، باعث كاهش اكسيژن محلول و مرگ و مير موجودات آبزي 

 مي شود  

در حال حاضر رودخانه باليخلو داراي وضعيت مناسب نبدوده و آلدودگي  CoDبه لحا   

 آن در حد بااليي است  

استان از نظر اين شاخ  داراي آب آلوده مي باشند كه ، رودخانه هاي  BoDبه لحا   

يكي از عوامل اين آلودگي مصرف بيش از حد كودهاي شديميايي در حوضده و افدزايش جوامدع 

گياهي در آبهاي سطحي و ساكن و هم چنين ورود كودهاي آلي حاصله از فعاليتهاي دامپروري و 

 ا مي باشد پساب تصفيه خانه ه و ورود فاضالبهاي خانگي، صنعتي

به لحا  آلودگيهاي كليفرمي ، رودخانه قره سو يكي از آلوده ترين رودخانه ها و پدس از  

 آن رودخانه ارس و باليخلو در استان مي باشند  

ايجاد آلودگيهاي محيطي )محيط هاي آبي( كه منشاء اين آلودگي در محدوده خا  ايران ر  (: )

سايه منل ارمنستان جستجو كرد، چنان كه حداكنر نبوده و بايستي آن را در كشورهاي هم

 وجود فلزات سنگين در مرز مشتر  ايران و ارمنستان اندازه گيري شده است  

در رابطه با بهداشت عمومي، در حدال حاضدر، بيماريهداي انددميك و عفدوني نظيدر سدل، ) ز (: 

يمداري سدل در كاالآزار، بورليا، سدالمونلوز، بروسدلوز يدا تدب مالدت شدايع مدي باشدد  ب

اردبيل، بيماري بورليا در شهرستان هاي خلخدال، كدوثر و نيدر و  د،شهرستانهاي پارس آبا

 بيماري كاالآزار در شهرستانهاي مشكين شهر و گرمي شايع است  

نفر گزارش  23هم چنين تعداد بيماران شناخته شده مبتال به ايدز و در قيد حيات در كل استان 

 شده است 

ان مبتال به هپاتيت ب با توجه به برآورد معاوندت بهداشدت اسدتان حددود تعداد بيمار 

، تعداد بيماران گزارش شدده )مدوارد جديدد( 1385نفر برآورد گرديده است  در سال  25135

 مورد هپاتيت ب گزارش شده است   28، 1383مورد و در سال  183

بده شهرسدتان د مربدوط درصد 15، تعداد بيماران مبتال به سالمونلوز در 1385در سال  

مورد گدزارش شدده اسدت كده از ايدن  51در ارتباط با بيماري حصبه ، تعداد گرمي بوده است  

مدورد  3مورد مربوط به شهرستان مشكين شدهر،  8مورد مربوط به شهرستان گرمي،  38تعداد، 

 مورد مربوط به شهرستان بيله سوار بوده است   2مربوط به اردبيل و 
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مورد بوده كده  251بروسلوز )تب مالت(، تعداد بيماران گزارش شده برابر در ارتباط با  

مورد به ترتيب مربوط به به مشكين شهر و اردبيل بدوده و پدس از آن  53و  55بيشترين آن با 

 3، خلخال بدا 12، مغان با 13، نير با 11، كوثر با 21، بيله سوار با 33شهرستانهاي پارس آباد با 

 قرار گرفته اند   مورد 3و نمين با 

وجود بيماريهاي مشتر  بين انسان و دام در استان مالحظه گرديده كه مهم ترين آنها  

  بروسلوز، كيست هيداتيك و آنفلوانزاي مرغي است
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 : تهديدات اقتصادي3-1

 

 : تهديدهاي ساختار اشتغال استان1-3-1

 

 مي توان فهرست كرد:مهمترين تهديدهاي ساختار اشتغال استان را به ترتيب زير  

دم ورود بخش قابدل تدوجهي از عپايين بودن ميزان فعاليت عمومي جمعيت )ناشي از  -

 زنان به بازار كار(

 ورود زود هنگام بخشي از جمعيت به بازار كار ) اشتغال به كار جوانان( -

 خروج ديرهنگام بخشي از جمعيت از بازار كار ) اشتغال به كار كهنساالن( -

ان بيكداري جمعيدت فعدال) بدويژه در ميدان زندان و باسدوادان داراي باال بودن ميدز -

 تحصيالت عالي( و مزمن شدن آن

 دامنه زياد تفاوت ميزان بيكاري در نقاط شهري و روستايي شهرستانهاي استان -

 عدم تناسب كمي و كيفي نيروي كار وارد شده به بازار با نيازهاي بازار كار -

تي شاغالن با ويژگي هداي مدورد نيداز فرصدتهاي عدم تناسب ويژگيهاي كيفي و مهار -

 شغلي اشغال شده توسط آنان

 عدم رسوخ فرهنگي كارآفريني و توليد در ميان شاغالن و فعاالن اقتصادي -

 ناكارآمدي نظام بهره برداري از نيروي انساني در واحدهاي بهره برداري -

پداداش براسداس آن ناكارآمدي نظام ارزيابي عملكرد نيروي كار و انطباق دستمزد و  -

 در واحدهاي اقتصادي

ناكارآمدي و محدوديتهاي ناشي از اعمال قوانين و ضوابط و مقررات قدانوني در بدازار  -

 كار

 پايين بودن بهره وري  نيروي كار -

 باال بودن بار تكفل اقتصادي شاغالن -

 عدم تطابق برنامه هاي آموزشي با نيازهاي بازاركار -

ه فعاليتي، ساختار وضع شغلي، ساختار مشاغل و    با عدم تناسب ساختار بخشي و رشت -

 نيازهاي سطح توسعه اقتصادي استان

 كم تواني نظام اقتصادي در ايجاد فرصتهاي شغلي كافي و مناسب براي نيروي كار -

پيامدهاي ساختاري ناشي از تهديدهاي فوق )مانند مهاجرت جمعيدت و نيدروي كدار  -

شهر، مهاجرت نيروي كار ماهر و مستعد از استان، براي يافتن شغل بويژه از روستا به 
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تنزل سطح زندگي جمعيت، تقليل ميل بده پدس اندداز و سدرمايه گدذاري، گسدترش 

ناهنجاريهاي رفتاري، گسترش ناخشنودي اقتصادي و مالي خانوارها، پيدايش راههداي 

ب تقابل ناصدواناصواب كسب درآمد، نا اميدي به آينده، گسترش افسردگي اجتماعي،

 با الگوهاي موجود و   ( 

عدم وجود برنامه بلندمدت اشتغال در استان و انجام فعاليت  نيروهاي موثر برآن در  -

 چارچوب يك برنامه اقدام 

عدم تناسب بين كميت و كيفيت نيروي كار و ساير عوامل توليد) بويژه فندووري ( در  -

 واحدهاي اقتصادي

هل الورود وسهل الخدروج )مانندد حمدل و تمركز نيروي كار در فعاليتهاي اقتصادي س -

 نقل ، بازرگاني و   (

 

 : تهديدهاي ساختار بخش كشاورزي استان2-3-1

 

 مهمترين تهديدها و نقاط ضعف عملكردي بخش كشاورزي استان عبارتند از: 

بودن اندازه غالب قطعات زمين زراعدي و باغدات ، تمايدل زيداد بده مالكيدت  كوچك -

عدم كفايت كوچكتر شدن تدريجي قطعات زمين كشاورزي، شخصي انفرادي بر زمين،

كارآمدي سازو كارهاي انگيزشي تجميع قطعات خرد در قالب بهدره بدرداري تجميدع 

شده و بزرگ )تعاونهاي توليد( كشاورزي، سهم نسبي زيداد واحددهاي كوچدك بهدره 

 بخش برداري و  محدود بودن تعداد واحدهاي بزرگ بهره برداري در همه فعاليتهاي

بداراني(، ناكدافي بدودن كمي شدت نسبي استفاده از روشهاي مدرن آبياري) قطره اي، -

تاسيسات مهار و كنترل وانتقال آبهاي سطحي، عدم كفايت استفاده از كانالهاي مددرن 

انتقال آب، استفاده زياد از نهرهاي سنتي و خاكي، اسدتفاده زيداد از روش غرقدابي در 

تخريب و فرسدايش يين بودن راندمان استفاده از منابع آب ،آبياري مزارع و باغات، پا

 اراضي كشاورزي و مراتع

پايين بودن شدت نسبي استفاده از ماشين آالت و تجهيزات )ضدريب مكانيزاسديون(،  -

عدم كفايت استفاده از روشهاي مدرن بهره برداري كشاورزي )سنتي بودن فعاليتهداي 

رهاي اصالح شدده و پرمحصدول ، سدهم نسدبي كشاورزي( ، عدم كفايت استفاده از بذ

فشار زيداد دام بدر مرتدع، عددم سهم نسبي زياد دامپروري سنتي ،زياد كشاورزي ديم،
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سهم نسبي زياد دام كوچدك در كفايت گسترش واحدهاي زنبور داري و آبزي پروري،

 تركيب گله ، ناكافي بيودن اطالع رساني و ترويج در بخش ،   

ن استفاده ازمنابع و نهاده هداي توليدد و نيدروي كدار، پدايين بدودن پايين بودن راندما -

ضريب بازدهي ) سوددهي( فعاليتهاي كشداورزي، كداهش مزيدت نسدبي اقتصدادي و 

منزلت اجتماعي فعاليت در بخش كشاورزي در قياس بدا سداير فعاليتهداي اقتصدادي، 

تاثير زيداد ع مالي،خروج سرمايه و نيروي كار در بخش ، ناكافي بودن دسترسي به مناب

پديده هاي اقليمي و طبيعي بر عملكرد فعاليتهاي كشاورزي، نقش زياد واسدطه هدا در 

 عرضه محصوالت كشاورزي به بازار،

عدم كفايت ضريب تبديل و تكميل محصوالت كشاورزي خام به فرآورده ها، ناكدافي  -

مدورد نيداز بودن انطباق ويژگيهاي محصوالت توليدي بخش كشاورزي بدا ويژگيهداي 

صنايع تبديلي و تكميلي، بداال بدودن سدهم نسدبي مصدرف خدام ونهدايي محصدوالت 

 كشاورزي،

 

 :تهديدهاي ساختار بخش صنايع و معادن استان3-3-1

 

مهمترين محدوديتهاي عملكردي ساختار بخش صنايع و معادن استان رابه ترتيب زير  

 مي توان فهرست كرد:

هاي معدني استان، عددم كفايدت ظرفيدت و تندوع عدم كفايت بهره برداري از ظرفيت -

صنايع فراوري معدني در استانف مدرن نبودن ماشدين آالت و تجهيدزات و روشدهاي 

بهره برداري از معادن و صنايع فرآورده هداي معددني، عددم كفايدت تطدابق كيفيدت 

ه محصوالت معدني با استانداردهاي مورد نظر بازار، پايين بودن راندمان توليدد و بهدر

 برداري در استخراج وفرآوري مواد معدني 

كوچك بودن واحدهاي صنعتي، مدرن نبدودن ماشدين آالت و تجهيدزات و روشدهاي  -

برداري از واحدهاي صنعتي، سهم نسبي پايين فعاليتهاي صنعتي در نظام توليدد و بهره

 مكانيكي ، عددم كفايدت -سهم نسبي زياد واحدهاي توليدي نيمه دستياشتغال استان،

 تنوع فعاليتهاي صنعتي، 

كوچك بودن سرمايه هاي بخش خصوصي، ناكارآمدي بورس و نظام بانكي در تجهيز  -

كمبود نقدينگي، كم تواني بخش خصوصي استان در ايجداد منابع سرمايه اي در بخش،
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بهره برداري از واحدهاي توليدي بزرگ و مدرن، كمك ناكافي دولت )از محل مندابع 

 عاليتهاي بخشدر گسترش فعمومي(

پددايين بددودن بهددره وري نيددروي كددار و سدداير عوامددل توليددد ، تقليددل نسددبي مزيددت  -

نسبي)سودآوري( سرمايه گذاري  در فعاليتهاي بخش صنعت و معددن در قيداس بدا 

فعاليتهاي خدماتي، باال بودن هزينه هاي سرمايه گذاري و بهره بدرداري از واحددهاي 

 توليدي و ريسك پذيري زياد آن 

 كفايت پيوند بخش صنايع و معادن با ساير بخشهاي نظام اقتصادي عدم -

 فقدان برنامه جامع و فراگير ، منسجم و بلندمدت توسعه بخش صنايع و معادن -

دوري نسبي از بازارهاي بزرگ مصرف داخلي، كم تواني در رقابدت جدذب بازارهداي  -

اي توليددي بدر داخلي ، كوچك بودن بازار داخلي استان و تمركز بخش اعظم واحدده

 تامين نيازهاي اين بازار،

كوچك بودن نسبي شهرهاي استان، عدم وجود زيرسداختهاي كدافي و مناسدب بدراي  -

مكان گزيني واحدهاي توليدي بزرگ در سطح استان ، تمركز نسدبي زيداد فعاليتهداي 

عليرغم پايين بودن سهم نسدبي صدنعت در نظدام توليدد در صنعتي در مركز استان )

  اردبيل(،

دسترسي ناكافي به مواد اوليه و كاالهاي واسدطه اي مناسدب، پدايين بدودن رانددمان  -

 عملكرد نسبت به ظرفيت توليد 

 

 :تهديدهاي ساختار خدمات استان4-3-1

 

 مهمترين محدوديتهاي عملكردي ساختار خدمات استان عبارتند از : 

ديگدر در گسدترش عدم استفاده كافي از ظرفيتهاي همجواري و نزديكي با كشورهاي  -

بازرگاني خارجي، عدم اطالع كافي و مناسب از نيازهداي بازارهداي خدارجي هددف و 

تحوالت محتمل آنهدا، كدم تدواني در رقابدت بدراي ورود مدوثرتر درايدن بازارهدا بدا 

امنيتي كشدور در محددوديت ورود بده  -كشورهاي ديگر، پيامدهاي چالشهاي سياسي

ات توليد و توزيع و بازاريابي استان براي گسدترش بازارهاي خارجي، عدم كفايت امكان

بازارهاي خارجي خود، مشكالت ناشي از ضوابط و مقررات حاكم بر بازرگاني خدارجي 

 عدم كفايت كارآمدي فعاليتهاي دستگاههاي مرتبط با بازرگاني خارجيكشور،
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ل و بدويژه در فعاليتهداي بازرگداني، حمدتمركز بيش از حد انتقال در بخش خدمات ) -

 نقل(، كوچ بودن اندازه واحدهاي خدماتي 

عدم استفاده كافي و موثر از ظرفيتهاي گردشدگري اسدتان، ناكدافي بدودن تسدهيالت  -

گردشگري و كيفيت پايين تسهيالت موجود، فشار بيش از حد و برنامه ريزي نشده بر 

 ظرفيتهاي گردشگري در سرعين 

م گسترش كمدي وكيفدي كدافي در عدگسترش ناكافي كيفيت آموزش عالي در استان، -

عددم آموزش و پرورش عمومي، باال بودن افت تحصيلي و خدروج از نظدام آموزشدي ،

 تطابق برنامه هاي آموزشي با نيازهاي بازار   ار

گسترش ناكافي )كمي و كيفي( ارائه خدمات عمومي در استان و اتكاي بيش از حد آن  -

توزيدع تسدهيالت و نيدروي انسداني عددم تناسدب در بخش دولتي(به منابع عمدومي)

 خدماتي در سطح استان

 عدم كفايت كمي و كيفي امكانات زيرساختي ) بويژه ، زيرساختهاي ارتباطي( -

تكيه فعاليتهاي استان بر بازار داخلي، ناكافي بودن ارتبداط اقتصدادي اسدتان بدا سداير  -

ت پدولي اسدتان بدا بجز تهران و آذربايجان شرقي( ، تراز منفي مبادالاستانهاي كشور)

عدم كفايت ارتباط بازارهاي شهرستانهاي استان با يكديگر)به اسدتنناي خارج از استان،

 اردبيل(

ناكافي بودن درآمدهاي عمومي استان، اتكاي قابل توجه استان به دريافدت درآمدد از  -

 بودجه عمومي كشور  
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 فرهنگي و سياسي –: تهديدات اجتماعي 4-1

 

 ماعي از منظر ويژگي هاي جمعيتي: تهديدات اجت1-4-1

 

 1815سكونتگاه شدهري و 21سكونتگاه شامل  1833در سطح استان اردبيل در مجموع  

آبادي استقرار دارند  براساس نتايج حاصل از آخرين سرشماري عمومي نفدوس و مسدكن سدال 

ن درصد سداك 5/31نفر جمعيت ساكن در استان اردبيل به ترتيب  1225338از مجموع  1385

 درصد ساكن نقاط شهري هستند  3/58نقاط روستايي و 

بررسي توزيع و پراكنش جمعيت در استان اردبيل نشانگر توزيع نامتعدادل جمعيدت در  

 استان اردبيل در نقاط شهري و روستايي به شرح زير است:

 
 : توزيع نامتعادل جمعيت در نقاط شهري 1-1-4-1

در شهر اردبيل به عنوان شدهر نخسدت درصداز جمعيت شهري استان  3/58تمركز  -

 نفر( 318232استان )

درصد از جمعيت شهري استان در شهر پارس آباد به عنوان شدهر دوم  5/11تمركز  -

 نفر بوده است( 82253حدود 1385)جمعيت شهر پارس آباد در سال 

شهر پارس آباد در حالت تعادلي بايد يك دوم جمعيت شهر اردبيل را دارا باشدد در  -

ي كه در حال حاضر يك پنجم جمعيت شدهر اول در شدهر پدارس آبداد سداكن صورت

 هستند 

كم جمعيت ترين شهرهاي استان به ترتيب شهرهاي گيوي، جعفرآباد، عنبدران، نيدر،  -

تازه كنددآنگوت و كدوراييم آبي بيگلو، هشتجين، سرعين، الهرود ، كلدور، هيدر، رضدي،

 ارند نفر جمعيت د 8555هستند  اين شهرها كمتر از 

 
 : توزيع نامتعادل جمعيت در نقاط روستايي2-1-4-1

براساس بررسي هاي انجام شده برروي مكدان گزيندي جمعيدت روسدتايي در اسدتان  

 اردبيل:

نفر بوده است  323852كه معادل  1385از مجموع جمعيت روستايي استان در سال  -

 5/11كده تنهدا درصد در مناطق دشتي استان ساكن هستند اين در حالي است  2/32

 درصد از روستاها در مناطق دشتي استان استقرار دارند 
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درصد از جمعيت روستايي استان را در خود جداي  2/32درصد از روستاها كه  3/55 -

 داده اند در مناطق كوهستاني استقرار يافته اند 

 
 : روند رشد ) نرخ رشد( نامتوازن جمعيت در استان3-1-4-1

 ( طي دوره هاي مورد بررسي:  1-5شده در جدول شماره) براساس اطالعات ارايه 

 رشد جمعيت در نقاط روستايي استان اردبيل داراي رشد منفي بوده است  -

معدادل  1335-15رشدجمعيت در نقاط روستايي اسدتان اردبيدل طدي دوره آمداري  -

 درصد تنزل يافته است  -3/1( به 1315-85درصد و در مقطع آماري بعد ) -3/5

 به ترتيب : 1315-85دي آباديها براساس نرخ  رشد نشان مي دهد طي دوره آماري طبقه بن

 درصد( 5-2نرخ رشد درصد ثبات ) 8/13 -

 درصد( -2تا  5نرخ رشد درصد در  حال خالي شدن) 2/22 -

 درصد )مهاجرپذير( 3تا  2درصد نرخ رشد  2/5 -

 درصد ) مهاجر پذيري شديد( 3درصد نرخ رشد بيش از  5/3 -

 درصد )مهاجر فرست( -3تا  -2نرخ رشد  درصد 21 -

 درصد داشته اند )مهاجر فرست شديد( -3درصد نرخ رشد كمتر از  3/12 -

 درصد از روستاهاي استان داراي نرخ رشد منفي بوده اند  5/51براين اساس 

 نرخ رشد نسبتاً باالي جمعيت در نقاط شهري -

-85و در دهه  1/2 معادل 1335-15نرخ رشد جمعيت در نقاط شهري استان دهه  -

 درصد بوده است  1/2معادل  1315

رشد منفي جمعيت در نقاط روستايي با گرايش به سدوي مهاجرفرسدتي و ندرخ رشدد  -

منبت جمعيت در نقاط شهري با گرايش به سوي مهاجر پذيري موجب عددم تعدادل 

شدده اسدت  بده  رشد جمعيت و توزيع و پراكنش آن درسطح سدكونتگاههاي اسدتان

مطابق رشد جمعيت در استان عدد پاييني را نشدان مدي دهدد  ندرخ رشدد طوري كه 

 درصد بوده است  5/5و  3/1مطلق استان طي دو دوره مورد بررسي به ترتيب 

 
 1385و  1375،  1365روند تحوالت ساكن در استان اردبيل به تفكيك نقاط شهري و روستايي طي  دوره هاي آماري (:   1-5جدول)  

 نرخ رشد 1385 1375 1365 شرح

75-1365 85-1375 

 1/2 7/2 715597 583112 444612 نقاط شهري

 -4/1 -3/1 519751 584796 611625 نقاط روستايي

 5/1 1/1 1225348 1167798 1146237 كل استان
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 : تهديدهاي ناشي از مهاجرت جمعيت4-1-4-1

 

درصد درشهرستان پدارس  5/31پس و س درصد در شهرستان اردبيل 3/53)الف(: ازاين تعداد 

 آباد جا به جا شده اند 

 نفربوده است  182855) ب (: تعداد مهاجرين خارج شده از استان دراين مقطع آماري 

درصد از شهرسدتان اردبيدل خدارج شدده و پدس ازآن شهرسدتانهاي  5/13) پ(: از اين تعداد 

سهم مهداجر فرسدتي بده درصد بيشترين  1/13و  5/13مشگين شهر و خلخال به ترتيب 

 خارج ازاستان را به خود اختصاص داده اند  
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 : تهديدهاي فرهنگي2-4-1

 

با توجه به يافته ها و تحليل هاي ارائه شده در گزارش وضعيت فرهنگي استان اردبيل  

اجتماعي درسطح استان اردبيل شناسايي شده اند تهديدهاي  -تهديدهاي مترتب با حوزه فرهنگي

در حوزه اجتماعي و فرهنگ در سدطح اسدتان اردبيدل بده اختصدار بده شدرح ذيدل مورد بحث 

 باشند:مي

 
 : حاكميت فرهنگ جنسيتي1-2-4-1

حاكميت فرهنگ فوق الذكر در داخل گزارش به صور مختلدف و بواسدطه داده هداي  

ژي هاي آماري مورد تاييد قرار گرفته است  چنين فرهنگي، با نوع نابرابري جنسيتي، و با ايدئولو

در اين ايدئولوژيها ، مقوالتسن و جنس مقوالتي بيولوژيدك  مرد ساالري وپيرساالري همراه است 

قلمداد نشده، بلكه بشدت داراي باراجتماعي مي باشند  تبعيت زنان از مردان و جوانان از مسدن 

درسداالر پ -ترها از ويژگي هاي قابل توجه چنين فرهنگي است كه در الگوهاي خانواده مردساالر

به خوبي قابل مشاهده است  فرهنگ جنسديتي مدورد بحدث، عمدالً مدانع بزرگدي درراه حضدور 

اجتماعي زنان در بازار كار و حوزه اجتماعي فرهنگي قلمداد مي شود  با حاكميت چنين فرهنگدي، 

كه بطورمداوم بوسيله برداشتهاي سنتي از دين مورد تقويت قرار مدي گيدرد، زندان حدداكنر در 

لي جنسيتي ) معلمي، پرستاري( شاغل مي شوند كه شباهت بسديار زيدادي بدا نقدش هداي مشاغ

جنسيتي آنها در نهادخانواده دارد  مطالب فوق در حالي است كه بررسي هادر خصوص سداختار 

سداختار 1دهدد نشدان مي 1385تدا  1315جنسيتي اشتغال و روند آن در استان اردبيل در دهه 

تغال براي مردان و زنان شاغل استان متفاوت است؛ بطوري كه شددت بخشي و رشته فعاليتي اش

درمداني و سداير  -نسبي اشتغال زنان در فعاليتهاي كشاورزي ، صنايع دستي، آموزشي، بهداشدتي

فعاليتهاي خدمات عمومي واجتماعي بيشتر از آن براي مردان بدوده و در سداير رشدته فعاليتهدا 

شته فعاليتي اشتغال در ميان مردان و زنان شداغل شدهري كمتر است  تفاوت ساختار بخشي و ر

                                                 
هدزار  115، از كل شاغالن استان اردبيدل حددود 1385بر پايه نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  1 1

هدزار  5/131در بخش صنايع  و معدادن و درصد( 2/23هزار نفر) 1/53درصد( در بخش كشاورزي،  8/31نفر)

هدزار  1/3قتصادي محل اشدتغال در بخش خدمات مشغول كار هستند  ضمن اين كه بخش ادرصد( 5/35نفر) 

درصد( از شاغالن نيز نامشخ  يا اظهارنشده است  بر پايه اين سداختار كلدي، بخدش خددمات داراي  2/1نفر) 

نقش غالب در نظام اشتغال استان مي باشد و در مقابل، بخش صنايع  و معادن داراي كمترين ظرفيت اشتغالزايي 

 رار دارد  بوده و بخش كشاورزي در ميانه اين دو ق
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برابدر، در  2فعاليتهداي صدنايع دسدتي  استان موجب شده است تا شدت نسبي اشتغال زندان در

برابدر ودر سداير فعاليتهداي  5/3برابر، در فعاليتهاي بهداشتي و درماني  3/5فعاليتهاي آموزشي 

متنداظر آن بدراي مدردان بدوده و در مقابدل،  برابر شدت نسبي 5/2خدمات عمومي و اجتماعي 

اهميت نسبي ساير فعاليتهاي اقتصادي براي اشتغال زنان شهري استان كمتر از آن براي مدردان 

باشد  گذشدته از فعاليتهداي خددماتي )اداري، آموزشدي، بهداشدتي و درمداني و   ( و فعاليتهداي 

اي اشتغال شهري و روستايي استان) و كشاورزي كه يك جايگاه اصلي سنتي اشتغال زنان در نظاه

ساير استانهاي كشور( مي باشد، سهم نسبي قابل توجه زنان در فعاليتهاي صدنايع دسدتي نشدان 

دهنده اهميت نسبي فعاليتهاي صنعتي دستي و خانگي در ساختار اشتغال صنعتي استان مي باشد  

اردبيل، بده لحدا   ردان استانداده هاي فوق در خصوص توزيع جنسي فعاليتها در بين زنان و م

نشانگر دروني شدن نقش هاي جنسيتي فعاليت و در نتيجه نگرش جنسيتي زنان جامعه شناختي ،

و مردان به انواع مختلف فعاليتها و تمايالت متفاوت زنان و مردان براي كار در رشته فعاليتهداي 

ت كه بخوبي مفروضات پيش مختلف، و وجود كليشه هايي در جامعه سنتي براي فعاليت زنان اس

گفته در خصوص ميزان باالي محافظه كاري فرهنگي و اخالق كار مرد سداالر در سدطح اسدتان  

 اردبيل را تاييد مي نمايد 

 
 : رشد تدريجي اخالق كار ليبرالي2-2-4-1

درخصوص ارزشها و هنجارهاي كار در جامعه اردبيلي، ذكر ايدن نكتده حدايز اهميدت  

اقتصاد در دهه هاي اخير و حاكميت سرمايه مالي ) كده در پدول بدازي و  است كه تورمي شدن

بر ساير اشكال سرمايه و از جمله بدر سدرمايه توليددي و زمين بازي بوضوح قابل مشاهده است(

و روان شناسدي اجتمداعي كدار را تغييدر داده و « سخت كوشي و پشتكار» صنعتي، ارزشهاي كار 

با رشدد اقتصداد نه را بيشتر رايج ساخته است  اين امر بويژه كسب سود از راههاي غيرسختكوشا

قاچاق و بازگشايي مرز در مناطق مرزي استان) بيله سدوار و گرمدي( كده داراي روابدط تجداري 

بيشتر با جمهوري آذربايجان و تجارت چمداني هستند و همچندين در شدهر اردبيدل كده مركدز 

ده است  اقتصاد تورمي و حداكم شددن سدرمايه سرمايه تجاري استان بشمار مي رود قابل مشاه

مالي )تجاري( بر اشكال مولدو صنعتي سرمايه، باعث شده است تا سرمايه داران مالي منطقده بدا 

انتقال سرمايه خود از بخشي به بخش ديگر درآمد زايي كرده و عمالً اين اخدالق كدار را تدرويج 

هم بدون هر گونه كار سخت و مشدقت آور دهند كه به جاي كار و فعاليت مي توان با تجارت آن

درآمد هنگفتي بدست آورد  در واقع، عمالً نوعي ازاخالق كار ليبرالي همبسته با سرمايه مالي در 

سطح استان در حال رشد و گسترش مي باشد كه مي تواند مخل تسهيل كنندده هداي فرهنگدي 
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تان بشمار آيد همانطوري كه در موجود در استان براي توسعه و از تهديد كننده هاي فرهنگي اس

داخل گزارش قيد است، اردبيلي ها از گذشته داراي نوعي از اخالق كار سنتي مذهبي بودند كده 

از ويژگي هاي اصلي آن سخت كوشي، پشتكار و رعايت اصول اخالقي در فعاليت اقتصادي است  

تي مذهبي اردبيلي ها همانطوري كه به تفصيل در گزارش مربوطه ذكر شده است  اخالق كار سن

از مهمترين سرمايه هاي اين استان براي حركت بسوي توسعه مي باشد و در نتيجه جلوگيري از 

مخدوش شدن اين فرهنگ كار و اخالق كار و حفظ آن مي تواند از مهمترين اولويدت هدا بدراي 

زجنبده هداي توسعه فرهنگي استان بشمار آيد  البته ذكر اين نكته حايز اهميت است كه برخدي ا

اخالق كار سنتي مذهبي اردبيلي ها، بويژه جنبه مردساالر جنسيتي اين اخالق كار نيز مي بايست 

 مورد اصالح قرار گيرد 

 
 : رسوخ تدريجي ليبراليسم اقتصادي لجام گسيخته به درون فضاي هنجاري ارزشي جامعه 3-2-4-1

ود كده همچدون سداير استان اردبيل از جمله استانهاي مدذهبي كشدور بشدمار مدي ر 

استانهاي مذهبي سنتي، در آن خانواده و مذهب در زندگي مردم از اهميدت محدوري برخدوردار 

مذهبي از گذشته داراي حصدارهايي بدراي كنتدرل -است  استان اردبيل همانند هر جامعه سنتي

 نهاد اقتصاد بوده است كه حضور ارزشدها و هنجارهداي اخالقدي موجدود در درون نهداد اقتصداد

)انصاف، امانت داري و پايبندي به قول و قرار( بخوبي نشانگر آن است   بررسدي هداي صدورت 

گرفته نشان مي دهد كه اين حصارها در نتيجه رشد اقتصداد تدورمي )تحدت حاكميدت سدرمايه 

تجاري( در دهه هاي اخير تضعيف شده و بتدريج هنجارهاي سدرمايه دارانده بده درون جامعده 

ت كه خود ميتواند يكي از تهديد كننده هاي فرهنگي توسعه متناسب جامعه اشاعه پيدا كرده اس

باشد چنانچه اين روند ادامه يابد ، آنومي )بي هنجاري( در همده حدوزه هداي زنددگي اجتمداعي 

ساكنين استان مي تواند رشد يافته و حوزه هاي مختلف زنددگي اقتصدادي و اجتمداعي و توزيدع 

در داخل خانواده ( را تحت تاثير قرار دهد  بررسي هاي كيفي و قدرت درسطح خرد ) براي منال 

ميداني صورت گرفته در سطح استان اردبيل نشان مدي دهدد ميزاندي از ايدن آندومي در قالدب 

انحرافات اجتماعي )اعتياد، طالق، فحشا، جرم و جنايت( قابل مشاهده است كده بده تددريج بدر 

صاد تورمي نوي از روانشناسي اجتماعي و جمعي را دامدن ميزان آنها افزوده مي شود  در واقع، اقت

مي زند كه تضعيف ارزشها و هنجارهاي جامعه نتيجه آن مي باشد  درايدن شدرايط ميدزان قدبح 

نظم از قبل موجود دچار شكنندگي مي گردد  البتده برخي از ايده ها و اعمال كاهش يافته و عمالً

ز نمادهاي فرآيند توسعه يافتگي و يا توسعه نيافتگي خاطرنشان مي سازد تحول فرهنگي ميتواند ا

باشد و  مباحث فوق به معناي دفاع از نظم سنتي پيشين نيست بلكده مدديريت صدحيح تحدول 
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فرهنگي و هدايت آن در جهتي است كه با تحول در ديگدر بخشدهاي جامعده در ارتبداط باشدد، 

ورت نگيرد در آيندده اي نزديدك مدنظر است  چنانچه اين مديريت به شيوه اي كارشناسانه ص

 بسياري از نهادهاي اجتماعي  و از جمله خانواده درسطح استان دچار معضالت جدي خواهد شد 

 
 : رسوخ برخي از هنجارهاي سنتي ناهماهنگ با توسعه به درون نهاد اقتصاد4-2-4-1

 همانطوري كه در گزارش مربوطه ذكر شد، بررسي هاي ميداني وكيفي صورت گرفته 

در سطح استان اردبيل نشدان مدي دهدد در سدازمانهاي اداري ايدن اسدتان برخدي از ارزشدها و 

تقديرگرايي باال، چشم وهم چشمي، بي اعتمادي مفرط، ارجحيدت مندافع ديني) -هنجارهاي سنتي

به شراكت اقتصدادي و ريسدك پدذيري، پدايين بدودن  فردي و آني به منافع جمعي، عدم تمايل

( به درون سازمانهاي اداري و رسوخ كرده و برخورد فعاليدت كداري مسدلط روحيه آنتروپرونري

شده اند  تحليل اخير در كنار يافته هاي در خصوص پايين بودن ميزان رواج هنجارهداي مددرن 

بويژه هنجار نظم و عام گرايي( حكايت از آن دارد كه فقدان حضور ايدن هنجارهدا در كندار كار)

ي سنتي مخل توسعه، از تهديد كننده هاي فرهنگدي توسدعه اسدتان فعال بودن برخي از هنجارها

بشمار مي رود همچنين بررسي ها حاكي از آن است كه ساكنين دشت مغدان بده دليدل پيشدينه 

عشايري، داراي ارزشها و هنجارهاي بجا مانده از دوران زندگي شبانكاره مي باشند  پير سداالري، 

براي منال ايجداد افتخدار بدراي طايفده يدا طايفه و تيره )مرد ساالري، حضور ارزشهاي تبعيت از 

تيره(، باال بودن ميزان قدرگرايي ، پايين بودن احساس خود اثربخشي، اهميت منافع آني به جاي 

منافع آتي ، باال بودن توان اثر بخشي از القائات قدوم گرايانده، از جملده مهمتدرين ويژگدي هداي 

اسدت  برخدي از ايدن ارزشدها و هنجارهدا )بدراي مندال  فرهنگي اجتماعي حوزه فرهنگدي مغدان

قدرگرايي، مردساالري( في نفسه مانع فرهنگي توسعه قلمدداد مدي شدوند؛ لديكن برخدي ازآنهدا 

تواند به عنوان تسهيل كنند توسعه يا مانع آن عمل نمايد) براي منال جمدع گرايدي و طايفده مي

 گرايي( 

 
 نگ نوآورانه: ميزان پايين كتابخواني و فره5-2-4-1

يافته هاي بدست آمده كه سطح استان اردبيل نشان د اد كه ميزان كتابخواني كالً در  

اين استان در سطح پاييني قرار داشته و اين امر در مناطق روستايي بده مراتدب بددتر از منداطق 

كتابهاي غيردرسي موجود در خانواده هاي روستايي عمددتاً محددود بده قدرآن و  1شهري است 

درصدد جمعيدت  8/23ابهاي ديني است  همچنين، در شهر اردبيل به عنوان مركز استان تنها كت

                                                 
 درصد اعضاي خانواده هاي روستايي اصالً كتابهاي غير درستي مطالعه نمي كنند  5/35 1
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باسواد كتاب امانت مي گيرند  ميزان امانت كتاب در بخش روستاي نيز در سدطح پداييني قدرار 

درصد از منازل ساكنين شهر اردبيل هيچ كتداب غيدر درسدي موجدود  8/32دارد  همچنين، در 

وجه آنكه يافته ها نشان مي دهد بين گروههاي اقتصادي تفداوتي در ميدزان نيست  نكته جالب ت

مطالعه كتاب وجود ندارد كمبود امكانات كتابخانده اي بدراي در دسدترس قدرار دادن كتابهدا و 

مجالت، ميزان قليل امانت كتاب، نبود قرائت خانه هاي مناسب و عدم وجود فرهنگ كتابخواني 

دگيري در سطح پاييني قرار داشته و ميل به پيشدرفت و گدرايش نشانگر آن است كه فرهنگ يا

 به نوگرايي در مناطق شهري و روستايي استان درسطح پاييني قرار دارد 

بررسي يافته هاي بدست آمده در سطح استان اردبيل نشان داد كه كل استان و بويژه  

ي برخدوردار بدوده و چنانچده مناطق روستايي آن از سطح بسيار نازلي از كتابخواني و  علم گرايد

مطالعه اي هم صورت پذيرد عمدتاً در حوزه معرفت ديني صورت مدي گيدرد  پيشدينه مدذهبي 

استان اردبيل و بويژه شهر اردبيل نيز مي تواند از فاكتورهاي دخيل در اين امر بشمار آيد  با اين 

ست كه از ميزان پاييني توصيفات ، فرهنگ عمومي حاكم بر استان اردبيل فرهنگي سنتي مذهبي ا

از همخواني با فرايند توسعه و نوسازي در زيرساختارها و نهادهاي اجتماعي برخوردار مي باشدد  

در واقع ، جامعه اردبيل جامعه اي سنتي مذهبي است كه درآن نيازي به دانايي بدراي بدرآورده 

د قلمدداد مدي شدود  سازي نيازهاي جامعه احساس نمي شود و مطالعه امري تفنني و بي كداركر

متاسفانه استان اردبيل همانند ساير استانهاي كشور شرايط نامناسبي از لحا  فرهنگ يادگيري و 

مطالعه دارد و همين امر مي تواند در دراز مدت از تهديدهاي فرهنگي توسعه در سدطح اسدتان 

 بشمار آيد 

 
 : بي اعتمادي به برخي ازگروههاي صنفي6-2-4-1

اصله اجتماعي اهالي مركز استان اردبيل با گروههاي صنفي مختلدف ، بررسي اجمالي ف 

نشان داد برخي از گروه هاي صنفي از مقبوليت بسيار اندكي در بين مردم برخوردارندد و مدردم 

نوعي  حس بي اعتمادي نسبت به آنها دارند  همانطوري كه پيشتر ذكر شد، بنگداه داران، تجدار، 

ن گروه هاي اجتماعي بشمار مي روند  يافته اخير مي تواند داللت بر بازاريان و كسبه مهمترين اي

حوزه بدازار و سداير حدوزه هداي زنددگي اين امر داشته باشد كه نوعي كشمكش و تخاصم ميان 

اجتماعي اهالي استان وجود دارد  درحقيقت ، بازار ، به منابه مركز فعاليت گروه هاي صنفي فوق، 

مضمومي بشمار مي رود كده بدر آن تنهدا منطدق سدود و سدرمايه از ديد مردم مكان اقتصادي 

 اندوزي ، بدون حضور كمترين ميزان اصول اخالقي ، حاكم است 

 
 : ناكارآمدي نظام اداري استان7-2-4-1



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

 

 75 

همانطوري كه در ادبيات توسعه به كرات مورد تاكيد قرار گرفته اسدت، نظدام اداري  

ر سدطح كدالن، ميانده و خدرد اسدت  بوروكراسدي، يك جامعه نماد نحوه مديريت آن جامعده د

اي مدرن قلمداد مي شود كه نماد حضور عقل )ابزاري( در امر مديريت جامعه مي باشدد  پديده

جوامع توسعه يافته از نظامهاي اداري بسيار كارآمدي برخوردارند كه بخوبي نهادهداي مختلدف 

رط اصلي كارآمدي يك نظدام اداري اقتصادي اجتماعي و سياسي جامعه را مديريت مي كنند  ش

مطلوب تخص  و تجربه اعضاء آن نظدام اداري و ندوع سدازماندهي عقالندي ايدن نيروهاسدت  

هاي بدست آمده از استان اردبيل حاكي از آن است كده از نظدر اهدالي ايدن اسدتان، نظدام  يافته

مي باشد  خداطر نشدان  اداري اين استان از ميزان پاييني از افراد متخص  و با تجربه برخوردار

مي سازد كه چنين ذهنيتي از نظام اداري در بين مردم، بوضوح بده نحدوه عملكدرد نظدام اداري 

استان اشاره دارد  وضعيت نظام اداري استان اردبيدل وضدعيتي عدادي درسدطح كشدور قلمدداد 

الي شود و معضل موردبحث يكي از اصلي ترين موانع توسعه در كشور مي باشدد  ايدن در حدمي

است كه از نظر برخي از اقتصاد دانان )اقتصاد دانان نهادگرا( توسعه يك جامعه پيش از هرچيدز 

نيازمند تحول نظام اداري آن و مدرنيزه كردن و حاكم كردن روح عقالندي در آنهدا مدي باشدد  

بطوري كه از نظر اين اقتصاددانان بدون توسعه اداري امكان توسعه در بخشهاي مختلف جامعده 

مري محال است  با توجه به اهميدت مقولده مدورد بحدث، ناكارآمددي نظدام اداري اسدتان، از ا

 مهمترين تهديدهاي پيش روي توسعه استان اردبيل مي باشد 

 
 : فاصله مردم از نظام سياسي8-2-4-1

بررسي هاي صورت گرفته در استان اردبيل حاكي از آن بود كه اردبيلي ها عمدتاً بدر  

 3/33حكومت به همه مردم به يك چشم نگاه نمي كندد  بده عبدارتي دقيدق تدر،  اين باورند كه

درصد از ديگر هموطنان با شددت و ضدعف هداي مختلدف  3/55درصد از هموطنان اردبيلي و 

احساس عدالت از جانب نظام سياسي نمي نمايند  همچنين يافته اي ديگر نشان مي دهد كده در 

درصد از افراد مورد مطالعه بر اين باورند كه  5/55استاني  و درساير مراكز 1/38استان اردبيل 

درجامعه ما، قانون در مورد مسئولين و مردم يكسان اجرا نمي شود  يافته هداي فدوق در سدطح 

استان اردبيل، همانند ساير استانهاي كشور گواه بر اين امر است كه مردم حداقل به شكل ذهني 

اشته و ميزاني از بي اعتمادي در بين مردم نسبت بده نظدام از نظام سياسي فاصله قابل توجهي د

سياسي وجود دارد  بي اعتمادي مورد بحث، ميزان نفدوذ  تصدميمات دولدت درسدطح جامعده و 

ميزان اثرگذاري تصميمات دولت را تا حدود زيادي تحت تاثير قرار داده و عمدالً مدي تواندد از 

 ار آيد موانع فرهنگي سياسي توسعه استان اردبيل بشم
 


