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 -                                                                            گفتار  پیش                                                                    

اقدامات خود  یاصل یعدالت را مبنا یدولت، اجرا بوده و جمهور محترم سیرئ های استیسترین  عدالت محوری از مهم

 عدالت قرار گرفته است. یو اجرا یگذار لیر یدولت برا یها یزیر محور برنامه ،ینیسرزم شیسند آما ،یزیر در حوزه برنامه .است قرار داده

از امکانات،  حیصح یبردار بهره یاست که به چگونگ نیسرزم شیآما یزیر برنامه ،یاقتصاد یها ستمیس یزیر در برنامه یاز موضوعات مهم و اساس یکی

و نحوه  نیانسان، سرزم نیکردن روابط ب میتنظ ،نیسرزم شیتوسعه آما یزیر است. برنامه ایپو یندیکه فرا پردازد یمنطقه م کیمنابع و استعدادها در 

توسعه  جادیا یابتدا مکان مناسب را برا نیسرزم شیرو آما نیانسان و جامعه در طول زمان است. از ا یو معنو یاز آن در جهت بهبود وضع ماد یبردار بهره

 . پردازد یانسان و مکان م نین توسعه به آراسته کردن روابط بشد  و پس از فراهم ابدی یانسان را م یجانبه برا همه

تمامی و  است استان قرار داده شدهدر سطح  ییاجرا عملیاتی و یها یزیر محور تمام برنامه اردبیل، استان نیسرزم شیمطالعات آما ،اساس نیبرهم

تا با توکل بر خداوند . ندینما ییو اجرا نیتدودر راستای این سند، مدت خود را کوتاه مدت و بلند  یکار یبرنامه ها دستگاه های اجرایی مکلف گردیده اند،

 .میباش عزیزمان استان ییو شکوفا یشاهد رشد اقتصاد ،استان نیو متد فیو مردم شر ولتهمتا و تالش و کوشش مجموعه د یب

 

  یحامد عامل دیس

 استاندار اردبیل
  



 

 

 

 
 

 

 

 -                                                                           مقدمه                                                                    

ریزی و توسعه منطقه ای و  در خصوص برنامه های برجسته و تعیین کننده ای که طی سال های اخیر با وجود کوشش

برابری منطقه ای با چرا که نا، تر به شمار می آید های بیشتر و گسترده شهمچنان چالشی درخور تال ،م شده استریزی کشورانجا جایگاه آن در نظام برنامه

 .به عنوان مانعی بر سر توسعه متوازن و پایدار عمل می کند ،مسائلی که به دنبال خود دارد

بعمل آورده که  اردبیل در سطح استان یمطالعات گسترده ا ،ریال اخچند س یط ،ها یبرابرنا نیاستان با هدف کاهش ا یزیو برنامه ر تیریسازمان مد

 خانوار استان 04 یباال یروستاها هیکل ییزا و اشتغال یتوسعه اقتصاد العاتو مط استان ی، مطالعات توسعه شهرستان هانیسرزم شیحاصل آن مطالعات آما

 خواهد بود. اردبیل استانتوسعه در برنامه هفتم  نیو تدو هیته یبرا یبستر مناسب ،و با استفاده از توان کارشناسان استان یکه به فضل اله بوده،

 ،زدهمیدولت س یگذار و هدف انجام شدهمطالعات  نتایج تمامیبا استفاده از  حاضر به منظور تجمیع داده ها و تسهیل استفاده از آن، مجموعه

   « لیچشم انداز توسعه شهرستان اردب » با عنوان ،تمام مهیو ن شرانیپ یها و پروژه یاداقتص یها بر حوزه دیبا تاک و (یدرصد 8) یدر توسعه اقتصاد

به منظور  لیاستان اردب یاسناد توسعه رشد اقتصاد و لیاستان اردب یمطالعات توسعه شهرستان ها ل،یاستان اردب نیسرزم شیبرگرفته شده از مطالعات آما

 .است گردیده نیو تدو هیتهان حوزه های مرتبط، استفاده مدیران، تصمیم گیران و پژوهشگر

 یقیشا داود

 لیاستان اردب یزیوبرنامه ر تیریسازمان مد سیرئ
  



 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 سیمای توسعه استان اردبیل
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  سرزمین و آب و هوا -۱

 موقعیت جغرافیایي، حدود و وضعیت طبیعي و محیط زیست*

 حدود و موقعیت -۱-۱

درجه و  ۷۰دقیقه و  0۴درجه و  ۷۲در شمال فالت ایران بین عرض  (درصد مساحت کل کشور ۴٫4۰)کیلو مترمربع ۴۲۶۷0٫۴لغ بر استان اردبیل با مساحتی با
 .ایران واقع شده است یدر شمال غرباز نصف النهار گرینویچ شرقی دقیقه طول  08درجه و  ۴۴تا  دقیقه 0۲درجه و  ۷4عرض شمالی از خط استوا و دقیقه  0۷

 یشرقی رود ارس و امتداد رشته کوه تالش، یعنی کوههای پشت سارا و رود بلقار یا بالهارود مرز بین استان و جمهوری آذربایجان را تشکیل م و شمالدر شمال 
 هب کشیدگی رشتز غرب به استان آذربایجانشرقی منتهی شده و در جنو.ادر شرق رشته کوههای تالش و باغرو این خطه را از استان گیالن جدا می کند .دهد

 .کوهها، دره ها و جلگه ها موجب پیوستگی توپوگرافیک استان با استان زنجان می شود

در  .کیلومتر آن رودهای ارس و بالها رود جریان دارند ۴۴۰باشند که در  تر با جمهوری آذربایجان هم مرز میکیلوم ۷8۷٫۴طول  بهچهار شهرستان از این استان 
آذربایجان شرقی  از نظر همجواری استان .گیرد سوار انجام می با جمهوری آذربایجان در طول این مرز تنها از دو نقطه اصالندوز و بیلهحال حاضر ارتباط استان 

ان زنجان استان اردبیل در جنوب خود با است. ی پارس آباد، مشگین شهر، نیر، کوثرو خلخال در رتبه اول قرار داردشهرستان هاکیلومتر مرز مشترك با  ۷۷0با 
موانع  ی اردبیل و زنجاناستان هابا وجود وحدت قومی و فرهنگی .شود  متر همسایه جنوبی شهرستان خلخال محسوب میکیلو ۶۷٫۴همجوار بوده و در طول 

 در این محور  اجتماعی -ه جاذب هر گونه حرکت اقتصادی)کزنجان  -طبیعی بین دو استان و همچنین قطب جاذبی چون تهران در آن سوی محور تبریز
های  همین دلیل شهرستان خلخال از شهرستانه بو شاید کیلومتر رونق خوبی نداشته باشد  ۶۷٫۴باعث شده است که روابط همجواری در طول این  .(باشد می

همسایه شرقی استان اردبیل  ال،ی نمین، اردبیل و خلخشهرستان هاکیلومتر مرز مشترك با  ۴۲۴استان گیالن با داشتن . یدآ حاشیه ای استان به حساب می
با این وجود جاذبه های اقتصادی کناره دریای خزر باعث شده که . کند رشته کوه صعب العبور تالش چون دیواره ای این دو استان را از هم جدا می. باشد می

گردنه های صعب العبور حیران و اسالم تنها . ه باشندبا استان گیالن داشت پس از مرکز اجتماعی خود را -بیشترین روابط همجواری اقتصادی استانمردم 
آستارا،  -محور اردبیل .گردد های سنگین در فصل سرما سبب صعوبت تردد در این گذرگاهها می باشند که همواره ریزش برف های بین دو استان می گذرگاه

در .سازد  های استان را از طریق رشت و قزوین به تهران مرتبط می ستانباشد که شهر از طریق گردنه حیران،مهمترین خط ارتباطی استان با مرکز کشور می
 .موقعیت جغرافیایی استان در ارتباط با مناطق همجوار نشان داده شده است  (۴-۴)جدول شماره
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 موقعیت جغرافیایی استان و چگونگی ارتباط استان با مناطق همجوار( ۱-۱)جدول 

جهت 

 جغرافیایی
 همجواری

 طول مرز

 لومتر()کی
 محورهای ارتباطی موانع طبیعی نوع مرز

 شهرستان های 

 واقع شده در همجواری

 ۲0۲٫1 جمهوری آذربایجان شمال
 آبي

 خاكي

 رود ارس، بالهارود و

 های پشت سارا كوه

 بیله سوار

 اصالندوز

 بیله سوار -پارس آباد

 نمین -مغان

 نمین -خلخال -اردبیل اسالم-آستارا  الشتهای باغرو و  كوه خاكي 1۷1 گیالن شرق

 خلخال زنجان –هشتجین  های چله خانه كوه خاكي ۲۲٫1 زنجان جنوب

 های كلیان و بز قوش كوه خاكي ۴۲۳ آذربایجان شرقي غرب
 مشگین شهر -سراب -اردبیل

 اهر -پارس آباد -

 پارس آباد -مشگین شهر

 خلخال-كوثر -نیر -
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  استان هوای و آب دهنده شكل عوامل و اقلیم -۱-2

عواملی نظیر توپوگرافی، عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، دوری و نزدیکی از منابع آب و جریانات جوی، شرایط ویژه فیزیکی یک  ۴IMVطبق تعریف 
محسوب می شود. متوسط منطقه در کنترل اقلیم آن می باشند. بر این اساس و بر پایه طبقه بندی های رایج جغرافیایی، کشور ما جزو مناطق خشک جهان 

میلی متر است و این در حالی است که میزان متوسط بارندگی  ۲0۶میلیون کیلومتر مربع  ۴0۰بارندگی سالیانه در جهان در روی خشکی ها با وسعت تقریبی 
میلی متر متغیر است و از نظر  ۶44تا  ۷۴4بین میلی متر می باشد. در استان اردبیل این شاخص  ۷0۴میلیون کیلو متر مربع،  ۴٫۶08سالیانه در ایران با وسعت 

گرفته  میزان نزوالت جوی استان اردبیل وضعیت بهتری نسبت به سایر مناطق کشور داشته و از نظر کشاورزی نیز در وضعیت مطلوبی در سطح کشور قرار
هزار متر و دشت های وسیع می باشد که  0ایی با ارتفاع بیش از است و این امر ناشی از ویژگی های خاص جغرافیایی و توپوگرافی استان و وجود رشته کوه ه

 ضمن تامین آب، باعث تنوع اقلیمی گردیده و یکی از ویژگی های منحصر به فرد این استان محسوب می گردد.

ها در برابر جریانات  گیری رشته کوه جهت ارتفاع و تغییرات آن و .باشد های اقلیمی استان و عامل اصلی تنوع در آن می توپوگرافی یکی از عوامل مهم ویژگی
 رشته و غربی کشیده شده است  -سلسله جبال سبالن در جهت شرقی. باشد هوائی،عوامل توپوگرافیک شکل یابی کلیمای یک منطقه می

قاعدتاً ت. متر متغیر اس 08۴۴تا  04زارتفاع عمومی استان نیز ا .های داخلی استان و دریای خزر حائل شده است چون دیواره ای بین قسمت باغروهای  کوه
 .شود  گراد را در متوسط دمای ساالنه سبب می درجه سانتی ۷4چنین اختالف ارتفاعی خود به تنهائی تفاوتی در حدود 

زاویه تابش  صیات اقلیمی،بنابراین دومین عامل موثر در خصو باشد، بیالن انرژی و یا بیالن حرارتی یکی از عوامل اساسی اقلیم و آب و هوای یک منطقه می
عرض شمالی در ( دقیقه 0۷درجه و  ۷۰) تا (دقیقه 0۴درجه و  ۷۲)استان اردبیل بینگفته شد همانگونه که . عبارت دیگر عرض جغرافیایی استه آفتاب یا ب

 .شود  ایران،در زاویه تابش آفتاب سبب میهای جنوبی  درجه را با قسمت ۴4شمالی ترین قسمت ایران قرار دارد که این امر اختالف زاویه ای در حدود 
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 ناهمواریهای استان  -۱-3 

 . رشته کوه های استان، سبالن و تالش می باشد معروف ترین و بزرگترین رشته کوه

 یاستان آذربایجان شرق در ادامه رشته کوه قره داغو  نقطه استان از شمالی ترینسبالن  
شاخه ای از . به سمت شرق کشیده است و به دره رودخانه قره سو و دره رود ختم می شود

های خروسلو و شاخه ای دیگر به کوههای برزند  این کوه در آن سوی دره رود به کوه
ی بیله سوار و شهرستان هااز عبور از ها نیز پس  می پیوندد که این کوه(صلوات داغ)

سبالن با . مغان در حدود شرقی استان به منتهی الیه شمالی رشته کوه تالش می پیوندد
متر ارتفاع، منتهی الیه شرقی رشته کوه قوشا داغ و بلندترین نقطه استان بشمار  08۴۴

از زیباترین  ،خود فراوان اطراف ت هایآید و این آتشفشان خاموش با مناظر بدیع و نعم می
از قلل دیگر این توده آتشفشانی هرم، کسری، قرخ بالغ و  .قلل جهان محسوب می شود
استان، تالش می باشد که به موازات  بزرگ دیگر رشته کوه. قزل بره را می توان نام برد

این رشته کوه از منتهی الیه شرقی . استشده کناره دریای خزر از شمال به جنوب کشیده 
آغاز و در سراسر حدود شرقی استان با افزایش تدریجی ارتفاع به طرف  ،ای برزندکوهه

. های البرز می پیوند جنوب کشیده می شود و در خارج حدود استان سرانجام به رشته کوه
شته کوه تالش در قسمتهای مختلف خود به نامهای باغرو، پشت سارا، و پلنگا نیز ر در

گا در حوالی دریاچه نئور از رشته اصلی منشعب و در سراسر رشته کوه پلن. نامیده می شود
متری آق  ۷۷۷۷بلندترین نقطه این شاخه فرعی، قله  .شهرستان خلخال کشیده شده است

از قلل دیگر رشته . باشند های پلنگا، سهدی و ازناو، از دیگر قلل آن می داغ است و کوه
 (۷-۴)در جدول شماره. نام برد توان حصار بالغی، عجم و شاه معلم را کوه تالش می

 .همراه توضیحاتی آورده شده است ه مهمترین قله های استان ب

  

 رشته اصلی ارتفاع )متر( نام قله
 شهرستان 

 محل استقرار

 مشگین شهر قوشا داغ ۲0۳1 یاغلي داغ

 مشگین شهر صلوات ۲۲8۳ قراوول

 بیله سوار خروسلو 18۰۲ خروسلو

 مشگین شهر سبالن ۳011 سبالن

 اردبیل سبالن ۴0۰8 قرخ بالغ

 مشگین شهر سبالن ۴00۲ قره گوني

 اردبیل سبالن ۴018 قزل بره

 مشگین شهر سبالن ۴۲8۳ چال

 مشگین شهر سبالن ۴۷0۴ ای قار

 خلخال الش پلنگات ۴۴۲۲ آق داغ

 خلخال الش پلنگات ۲0۲1 اسر خاني

 خلخال الش پلنگات ۲00۲ پلنگا

 خلخال الش پلنگات ۲۷11 سهدی

 خلخال الش پلنگات ۲۳1۲ از ناو

 خلخال الشت ۴188 شاه معلم

 خلخال الشت ۲018 بابا رشت

 خلخال الشت ۲۷18 عال مجار

 اردبیل باغرو -الشت ۲۰8۳ حصار بالغي

 خلخال باغرو -الشت ۴818 عجم

 ( مهمترین قلل استان اردبیل2-۱) جدول
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 ها  های آبخیز و شبكه رودخانه هضحو -۱-4

هائی  و دامنهای و اطلس شمالی، پیدایش مناطقی با بیش از نه ماه پوشش برفی  های مرتفع و قرار گرفتن آنها در مسیر جریانات هوائی مدیترانه وجود کوهستان
ه استان اردبیل آبخیز حوضه بسته خزر ب .است آمده های بزرگ و کوچک متعددی در صورت آبخیز رودخانهه سبب شده و این پهنه برا های فراوان  با چشمه
 .ریزند رود که کلیه نزوالت جوی آن توسط دو شریان اصلی ارس در شمال و قزل اوزن در جنوب به دریای خزر می شمار می

 رود ارسلف( ا : 
شود و از پرآب  کیلومتر طول دارند تغذیه می۷۴4های کوچک و بزرگ متعددی که از چند کیلومتر تا باالی  در محدوده استان اردبیل توسط رودخانه رود ارس

میلیون متر مکعب  ۴۴0کیلومتر طول و حدود  ۷84این رود با حوزه آبریز ارس شامل حوزه دره رود و بالهارود می باشد.  قسمتی از. باشد ترین رودهای استان می
ترین حوزه آبخیز  از وسیع که به ارس می ریزد،رودخانه دره رود  .رود ترین و پر آب ترین رود خانه داخلی استان اردبیل به شمار می متوسط آبدهی ساالنه طویل

های اصلی دره رود  از شاخهآیند.  پشت سارا آبخیز این رودخانه به شمار می های سبالن، برزند، خروسلو، تالش، باغرو و قسمت اعظم کوهو  باشد برخوردار می
های برزند  باشد که از ارتفاعات شرقی کوه بالها رود یکی دیگر از رودهای مرزی ایران و جمهوری آذربایجان می. توان قره سو، بالیغلو و خیاو چای را نام برد می

های فرعی بالها  شاخه. از دهد سوار مرز مشترك ایران و جمهوری آذربایجان را تشکیل می از شرق گرمی تا بیلهشاخه اصلی این رودخانه . گیرد سرچشمه می
کیلومتر  ۴۷8۷۷مساحت واقع شده در حوزه عمل استان در حوزه آبریز ارس  .توان نام برد رود، گرمی چای، ساری قمیش، آزاد چای، شره دره و آزاد لو را می

 کیلو متر مربع می باشد. ۴0۷4ریز بالهارود مربع و در حوزه آب

  : ب( رود قزل اوزن 
این قسمت نیزکه منطقه  در .گیرد باشد که کوههای بزقوش، جنوب شرقی سهند و تالش را در برمی قسمت جنوبی حوضه آبریز خزر شامل حوزه قزل اوزن می

گیر، جاری شدن رودهای پر آبی را سبب گشته  های مرتفع و برف ش دارد، وجود کوهنسبتاً وسیعی از جنوب استان اردبیل یعنی شهرستان خلخال را تحت پوش
مساحت واقع شده در حوزه عمل استان در  .ریزند است که از طریق شریان اصلی خود یعنی قزل اوزن از استان خارج و از طریق دره سفید رود به دریای خزر می

 اشد.کیلو متر مربع می ب ۷۶۰4حوزه آبریز قزل اوزن 

  



 

 
 

7 

 دشتها  -۱-5

ه وجود آمده است، که امروزه های کوچک و بزرگ متعددی ب ها و واحدهای توپوگرافیک یاد شده و در روند تکامل مورفولوژیک آنها، دشت در میان رشته کوه
ل پس روی آب دریای خزر، در اثر تغییرات که در مح مغان جز دشته البته ب. روند های اقتصادی در استان بشمار می فعالیتعنوان یکی از بسترهای مهم ه ب

های موجود در این استان از وسعت قابل توجهی  علت کوهستانی بودن منطقه بوجود آمده است، دشته آب و هوای دیرینه زمین و حرکات تکتونیکی آن ب
توان به دشتهای  لحاظ وسعت میه ه از مهمترین آنها بخورند ک چشم میه های کوچک و بزرگ آبرفتی پایکوهی ب باشند و عموماً بصورت جلگه برخوردار نمی

 .شهر اشاره نمود ینکمش واردبیل 

این دشت  پر برکت و .باشد، که قسمت اعظم آن در خاك جمهوری آذربایجان قرار گرفته است دشت مغان ایران تنها قسمت کوچکی از دشت بزرگ مغان می
المللی ایران و  های خروسلو از جنوب، رود ارس از شمال و مرز بین وسیله کوهه ر وسعت دارد که بهزار هکتا ۷۴4خیز در محدوده استان اردبیل  حاصل

دشت مغان پست ترین منطقه استان محسوب  .سوی مرز تا ساحل دریاچه خزر کشیده است این دشت در آن.جمهوری آذربایجان از شرق محدود شده است
های سبالن و رشته کوه تالش و  دشت اردبیل در بین دامنه.قرار دارد از سطح دریا متری ۴44ارتفاع در و  استان متر پائین تر از دشتهای دیگر ۴۷44شود و  می

متر و حوزه آبخیز آن  ۴۴44شهر  ینکارتفاع دشت مش. متری واقع شده است ۴۷۴4هزار هکتار در ارتفاع  ۰۴این دشت با وسعتی در حدود  .بزقوش قرار دارد
کیلومتر مربع است که از شمال به کوههای صلوات و از جنوب به دامنه سبالن و از شرق به اردبیل و از  0۷4و مساحت دشت در حدود کیلومتر مربع  ۷۰۷۴

ای در تولیدات باغی و تاکی منطقه  العاده اهمیت فوق های مهم این دشت عبارتند از قره سو و خیاوچای که شود و رودخانه غرب به شهرستان اهر محدود می
 . ذکور دارندم
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  شهرستان هاتقسیمات جغرافیایي بر حسب  -۱-6

استان اردبیل با وسعتی بالغ بر ۴044بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 
درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده  ۴٫4۰کیلومتر مربع حدود ۴۲۶۷0٫۶

 ۲۴بخش،  ۷۰هر، ش ۷۰شهرستان،  ۴۷است. این استان به مرکزیت شهر اردبیل دارای 
 آبادی دارای سکنه و تعداد ۴۲4۲آبادی می باشد که تعداد  ۴8۴۰دهستان و 

درصد آبادی های استان ۰۴٫8۷آبادی خالی از سکنه بوده و به عبارت دیگر حدود  ۴۴۷
درصد دیگر نیز خالی از سکنه می باشد. مراکز شهرستان های استان 8٫۴۲دارای سکنه و 

سوار، پارس آباد، خلخال، سرعین، کوثر، مشگین شهر، مغان،  یلهعبارت است از اردبیل، ب
 .رینمین و ن

 اردبیل استان وریاطالعات مربوط به آخرین تقسیمات کش (3-۱)جدول 

  

 

 

 

 

  

 تعداد بخش نام شهرستان
تعداد 

 شهر

تعداد 

 دهستان

 مساحت 

 )کیلومتر مربع(

 تعداد آبادی

 خالي از سكنه دارای سكنه جمع

 ۲۰ 11۴ 10۲ ۲۲1۷ 18 ۴ ۴ اردبیل

     ۳ 1 ۲ اصالندوز

     ۳ 1 ۲ انگوت

 ۴۳ ۲۲1 ۲۰1 1۷0۲ ۳ ۲ ۲ بیله سوار

 1۲ ۲۳۳ ۲1۲ 1۳8۷ ۲ ۳ ۴ پارس آباد

 ۰ 1۳1 118 ۲۷1۳ 0 ۴ ۴ خلخال

 1 ۲۷ ۲0 ۳۰8 ۳ ۲ ۲ سرعین

 1 ۰۰ 18۳ 1۲1۰ ۳ 1 ۲ كوثر

 ۴۲ ۲۷0 ۴1۳ ۴۷۳۲ 1۲ ۷ 1 مشگین شهر

 1۰ ۴1۷ ۴۴۲ ۲8۳۰ ۷ ۴۲ ۴ مغان

 1 0۰ ۰۳ ۰۳8 ۷ ۴ ۴ نمین

 ۲ ۰0 188 11۰1 1 ۲ ۲ نیر

 11۲ 1۷8۷ 101۰ 1۷۷۷۰ ۷1 ۴1 ۴1 جمع
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 جدول تقسیمات سیاسی استان

 نام شهرستان نام مرکز شهرستان نام بخش نام مرکز بخش نام دهستان نام مرکز دهستان نام شهر

 پارس آباد آبادپارس  مركزی پارس آباد ساواالن گوشلو پارس اباد

 اولتان پیرایواتلو اولتان
    

 تازه كند تازه كند محمود آباد محمود آباد طالقاني مغان سر
  

 
 تازه كنر تازه كند

    
 پارس آباد پارس آباد اسالم آباد اسالم آباد اسالم آباد اسالم آباد اسالم آباد

 
 شهرک شهرک غربي

    
 كوثر گیوی كزیمر گیوی سنجبد شمالي خلفلو گیوی

 
 سنجبد غربي گنجگاه

    

 
 كوثر گیوی فیروز فیروز آباد زرج آباد زرج آباد

 
 سنجبد جنوبي فیروز آباد

    

 
 نمین نمین مركزی نمین دولت آباد دولت آباد

 
 گرده گرده

    
 ویلگیج شمالي ننه كران نمین

    
 مینن نمین ویلگیج آبي بیگلو ویلكیج جنوبي حور آبی بیگلو

 
 ویلكیج مركزی آبي بیگلو

    
 عنبران عنبران سفلي عنبران

    

 
 عنبران عنبران مینا آباد مینا آباد

  
 اردبیل اردبیل ثمرین ثمرین غربي ثمرین ثمرین

 
 دوجاق ینگجه مال محمد حسن

    

 
 اردبیل ردبیل هیر هیر فوالدلوی شمالي خلیل آباد

 فوالدلوی جنوبي بودااللو آراللو
    

 هیر هیر هیر
    

 اردبیل اردبیل مركزی اردبیل ارشق شرقي تقي دیزج اردبیل
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 نام شهرستان نام مرکز شهرستان نام بخش نام مرکز بخش نام دهستان نام مرکز دهستان نام شهر

 
 بالغلو شام اسبي

    

 
 سردابه خشكه رود

    

 
 شرقي نیار

    

 
 كلخوران كلخوران شیخ

    

 
 بیله سوار بیله سوار مركزی بیله سوار انجیرلو انجیرلو

 گوگ تپه گوگ تپه بیله سوار
    

 
 قشالق دشت جعفر آباد شالق جنوبيق شورگل

  
 قشالق شرقي جعفر آباد جعفر آباد

    
 خلخال خلخال مركزی خلخال خاندبیل شرقي خوجین خلخال

 
 خانندبیل غربي كزاز

    

 
 سنجبد شرقي انبر

    
 خورش رستم هشتچین خورش رستم جنوبي برندق هشتچین

  

 
 خورش رستم شمالي هشتچین

    
 شاهرود كلور لنگاپ كرین کلور

  

 
 شاهرود شاهرود

    

 
 شال شال

    
 نیر نیر مركزی نیر دورسونخواجه اسالم آباد نیر

 
 رضا قلي قشالقي رضا قلي قشالقي

    

 
 یورتچي غربي قره شیران

    
 كورائیم كورائیم مهماندوست مهماندوست کورائیم

  

 
 یورتچي شرقي كورائیم

    
 سرعین سرعین مركزی سرعین آب گرم ورنیاب سرعین

 
 آلوارس آلوارس

    
 سبالن اردیموسي سبالن اردیموسي اردیموسی

  

 
 ارجستان ارجستان

    
 اصالندوز اصالندوز مركزی اصالندوز اصالندوز غربي دلیک یارقان اصالندوز

 
 اصالندوز شرقي آق قباق سفلي
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 نام شهرستان نام مرکز شهرستان نام بخش نام مرکز بخش نام دهستان نام مرکز دهستان نام شهر

 
 بران بران علیا بران بران سفلي

  

 
 قشالق غربي بران علیا

    
 انگوت انگوت مركزی انگوت انگوت شرقي محمد تقي كندی انگوت

 
 انگوت غربي قره آغاج پائین

    

 
 دره رود زیوه دره رود شمالي آقا محمد بیگلو

  

 
 دره رود جنوبي قره خان بیگلو

    
 مشگین شهر مشگین شهر مركزی مشگین شهر دشت پریخان مشگین شهر

 ین شرقيمشگ بیجق آلنی
    

 ارشق رضي ارشق شمالي قوشه سفلي رضی
  

 
 ارشق مركزی رضي

    
 مشگین شرقي الهرود قره سو فخر آباد فخرآباد

  
 الهرود الهرود الهرود

    

 
 نقدی نقدی علیا

    
 مرادلو مرادلو ارشق غربي مرادلو مرادلو

  

 
 صلوات صلوات

    

 
 یافت گنجوبه

    
 قصابه قصابه نشعبا شعبان قصابه

  

 
 مشگین غربي قصابه

    
 گرمي گرمي مركزی گرمي اجارود غربي دیزج گرمی

 
 اجارود مركزی حمزه خانلو

    

 
 اني تني

    

 
 اجارود شمالي شكر آب

    

 
 موران زهرا پائین برزند قاسم كندی

  
 اجارود شرقي زهرا زهرا

    

 
 آزادلو آزادلو
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اردبیل استان يتاریخ شینهپی -۱-7

باستانی یا به منطقه اردبیل دست کم از هزاره ششم قبل از میالد مسکون بوده است. بر اساس پژوهش های مقدماتی باستان شناسی، سراسر منطقه از تپه های 
ی از نواحی اردبیل نشان می دهد که عبارت دیگر مناطق استقراری که روزگاری دژ یا شهرك یا روستا بوده اند، پوشیده است. کاوش های مقدماتی در برخ

اهیت قومی اردبیل و به طور کلی شرق آذربایجان از کانون های مهم فرهنگ مگالی تیک یا سنگ افراشتی بوده است. مردم مگالی تیک شرق آذربایجان که م
« شهر یئری»گذاشته اند. کشفیات اخیر در محوطه باستانی آنها می باید از عناصر کاسی و هوری بوده باشد دهها اثر مگالی تیک پر ارزش از خود به یادگار 

ند ارتباط تمدن مشکین شهر، پرتو تازه ای به تمدن و فرهنگ هشت هزار ساله اقوام ساکن در اردبیل و اطراف آن افکنده است و انتشار نتیجه کشفیات می توا
خی و قفقاز و شرق آسیای صغیر مشخص نماید. به نظر می رسد که تصاویر هیکل های و فرهنگ مگالی تیک اردبیل را با دیگر مناطق ایران و آذربایجان تاری

با تصاویر هیکل ها و سرهای آدمیانی که بر روی اجاق های نعل اسبی ایغدیر )ایگدیر در شمال شرق ترکیه( در نزدیکی مرز ایران و « شهر یئری»سنگی 
 ارمنستان نقش بسته، شباهت زیادی دارد.

عصر مفرغ نیز آثار ارزنده ای کشف شده است، شمشیرهای مسی، خنجرهای مختلف، تیر و سرنیزه، حلقه برای گرفتن زه کمان و تیردان های  در اردبیل از
الباً از مفرغ اردبیل غ مسی، تبر از نوع تبری که در لرستان پیدا شده و باستان شناسان قدمت آنرا قریب سه هزار سال قبل از میالد معین کرده اند. اشیاء مفرغی

 های لرستان ساده ترند و احتمال داده می شود که از حیث قدمت زمان، مقدم بر آنها باشند.

وسیه و فلسطین و در اواخر دوره مفرغ و بطور قطع در اواخر هزاره چهارم قبل از میالد دو مهاجرت تاریخی از کرانه غربی دریای خزر و دره ارس به حوالی ر
گرفته است . این مهاجرت ها را مدارك باستان شناسی تائید و تصدیق می نماید. به احتمال قوی دست کم خاستگاه یکی از عناصر  کوه های زاگرس صورت

 مهاجر یعنی کاسی ها که در کوهپایه های زاگرس مرکزی در حدود لرستان و کرمانشاه اسکان یافتند اردبیل و نواحی اطراف آن بوده است .

هزار سال قدمت دارند. مدنیت این محل مربوط  ۴راث فرهنگی در استان اردبیل ) تپه نادری اردبیل( آثاری از دوره مفرغ پیدا شده اند که های می بر طبق کاوش
 که قدمت این تمدن حداقل به دو هزار سال قبل از آمدن آریایی ها به فالت آذربایجان و ایران مربوط می گردد. به تمدن کل آذربایجان است بطوری

هیتی نام برده  -عنوان هوریه در خصوص ارتباط مهاجرت دوم با ناحیه اردبیل می توان گفت که عناصر مهاجر یعنی عناصری که در منابع تاریخی از آنها ب
 هوری در ارتباط است. کیلومتری شمال اهر با نام قوم 08در اردبیل و هوراند در « هیر»، «حور»شده است از اقوام مگالی تیک بوده و از لحاظ نام شناسی 

ارس( قرار داشته است. این فرهنگ که از هزاره چهارم قبل از -ناحیه اردبیل به احتمال بسیار قوی در عصر مفرغ در حوزه فرهنگ بزرگ و شگفت انگیز )کورا
با شمال غرب ایران و کشورهای گرجستان،  گیرد از ناشناخته ترین فرهنگ هایی است که مرتبط می میالد آغاز و تا هزاره سوم قبل از میالد را در بر

ه های آق توره آذربایجان، ارمنستان و شمال شرق ترکیه بوده و این مناطق را دربر می گرفته است . پژوهش های انجام یافته اخیر نشان داده است که محوط
 ارس( در نواحی شرقی آذربایجان در رابطه می باشد.-هنگ )کورادر پارس آباد )شمال شرق اردبیل( که شامل تعدادی اشیاء از دوره مفرغ است با نفوذ فر
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یا « کوست اباختر»چنانچه از گزارش جغرافی دانان و مورخان دوره اسالمی بر می آید اردبیل در اواخر دوره ساسانی مرکز آذربایجان و به تعبیر وسیع مرکز 
عنوان کوست کپکوه )قفقاز( نام برده است از سرزمین های زیر ه در جغرافیای خود از آن ببوده است. کوست آتورپاتکان که موسی خورنی « کوست آتورپاتکان»
 ( تشکیل شده بود :استان ها)

بلسکان)بالسجان، در منابع عربی دشت -۶رن)الوانک یا اران یا آلبانیا( -۴گالن و شنجان)گیالن و زنجان( -0اری )ری( -۷ارمن )هایک(  -۷آتورپاتکان-۴
سیسکان سیونیک در -۴۴رون )رویان در جنوب دریای خزر( -۴4تبرستان )مازندران( -۰دمباوند)دماوند( -8 دلمونک )دیلمان(-۲مغان امروزی( مغان یا میل 

 ورجان)گرجستان( -۴۷آمل)آمل در مازندران( -۴۷شمال رود ارس تا دریاچه گولی گول در ارمنستان( 

معلوم نیست. آقای به آذین بر این باور است که چون نام اردبیل در منظومه ویس ورامین که منصوب به دوره  امّا نام اردبیل در قدیم چه تلفظی داشته دقیقاً
ون نخستین اسالمی اشکانی است آمده لذا نام اردبیل در دوره اشکانی موجود بوده است و وجود نام اردبیل در دوره اشکانی مورد قبول است. اردبیل در طول قر

 جری قمری تا قرن چهارم به مانند عصر ساسانی همچنان کرسی نشین آذربایجان بود.ه ۷۷یعنی از سال 

های اردویل )حدود العالم(، اردبیل )تقویم البلدان ابوالفدا( و بیشتر به صورت اردبیل در اغلب آثار جغرافی  نام اردبیل در منابع تاریخی بعد از اسالم به صورت
سته، یعقوبی و ...( آمده است. نام اردبیل به صورت کنونی اش در اکثر سکه هایی که در قرون چهار الی هشت در این شهر دانان مسلمان )ابن خرد اذبه، ابن ر

صورت ه در پایان قرن هشتم میالدی )قرن دوم هجری( نام اردبیل را ب« لووند»ضرب شده )به استثنای سکه ابوبکربن محمد( تکرار شده است. مورخ ارمنی 
( تا آنجایی که منابع موجود نشان می دهند نام ۷4۶شده است )یوزف مارکوارت. ایران شهر، « ارت ویل» ط کرده که بعدها به ظن مارکوارتضب« ارت ویت»

 منابع بعد از اسالم می باشد.« اردویل»نیامده است بلکه این صورت، شکل بازسازی شده « آرتاویل»اردبیل یا اردویل در هیچ نوشته ای به صورت 

 زبان و گویش های منطقه اردبیل -۱-8

از محققان قبل از مهاجرت آریایی ها به فالت ایران، مردمی در این سرزمین زندگی می کردند که بومی محل بودند و به زبان خود سخن می گفتند. برخی 
ری که در این منطقه صورت گرفته است حکایت از آن دارد آمدن آریایی ها را به این منطقه از بیست تا چهارده قرن قبل از میالد می دانند ولی تحقیقات دیگ

های قفقاز از  را شاخه هایی از نژاد آریایی می دانند در این ناحیه، یعنی منطقه ای که در جنوب کوه که پنج هزار سال پیش قوم اورارتو که محققان آن
های باستانی را با آن که در اصل و ریشه یکی بوده است  زندگی می کردند. زبانارمنستان تا کردستان و خلخال و سراب )در شرق و جنوب اردبیل( واقع است 

ن اوستایی از آن به سه شکل پارسی قدیم، اوستایی و پهلوی منقسم می دانند و بیشتر زبانهای کنونی ایران را شاخه های دگرگون گشته آنها می پندارند. زبا
زبان اوستایی معروف گردیده است. این پیامبر ایران باستان از آذربایجان و به احتمال ه شته شده است بجهت که اوستا کتاب دینی و مقدس زردشت بدان نو

ی زبان اوستایی قدیمقریب به یقین از مغان اردبیل و دامنه های کوه سبالن برخاسته که زبان رایج در آن زمان زبان مادها بود به این ترتیب می توان گفت که 
های باستان بدان سخن گفته اند. بعدها چون مادها شکست خوردند زبان پارسی بر اثر تسلط هخامنشیان، در  است که احیاناً اردبیلیترین زبان آریایی 
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ی همان زبان مادآذربایجان نفوذ یافت ولی ساکنان این منطقه زبان پیشین خود را حفظ کردند و حتی سلوکیها و اشکانیان و ساسانیان نیز به زبان آذری که 
 آمیخته با لغاتی از زبان بومیان پیشین بود سخن می گفتند.

سمت ه راگاه بزبان ترکی ره آورد ترکان است که با نفوذ تدریجی آنها در این منطقه کم کم رایج گشته است. طوایف ترك نژاد برای بدست آوردن مراتع و چ
داخل ایران نفوذ کردند ه اجازه ورود به ایران نمی یافتند بعد از انقراض ساسانیان قبایل ترك بایران آمدند ولی با اقتداری که دولتهای اشکانی و ساسانی داشتند 

صد سال از  را زبان مردم آذربایجان نمود در حالیکه در زمان او بیش از یک بعضی ها چنین پنداشته اند که شاه اسماعیل صفوی این زبان را رواج داد و آن
که شاه اسماعیل قیام کرد زبان ترکی بین مردم آذربایجان شایع بوده و عامه مردم نیز بدان سخن  نواحی می گذشت و لذا وقتی آزادی و توطن قزلباشها در آن

 می گفتند.

 دین و مذهب : -۱-9

زردشت قیام کرد و در دشت مغان و ساکنان باستانی اردبیل که از طایفه ماد و بازماندگان بومیان اولیه بوده اند و مذهب هورمزد پرستی داشته اند. هنگامی که 
شت هورمزد پرستی اردبیل و دامنه های سبالن به تبلیغ احکام دین خود پرداخت جمعی از مردم به آئین وی گرویدند. از نوشته مورخان چنین بر می آید که زرد

ین صورت باید قبول کرد که دین مذکور مثل آیین زردشت مبتنی . در اه استو آئین زردشت همان دین اصالح شده مردم باستان شد هرا از اباطیل و اوهام زدود
ها بوده است و زردشت  ها و تاریکی بر ثنویت بوده و در مقابل هورمزد که آفریننده نور و نیکی ها بوده است به وجود خبیثی نیز اعتقاد داشته اند که خالق بدی

 یا اهریمن معرفی کرده است .« انگره مینیو»و « اهورامزدا»های  قدرت را به نامپس از آنکه آن دین را از خرافات پاك ساخته این دو منشاء 

که اولین  که مرزهای اردبیل به دست سپاه اسالم گشوده شد دین اسالم با استقبال مردم روبرو گردید و اسالم جانشین آیین گذشته شد. به طوری پس از آن
باریتعالی، جانشین ثنویت  و اعتقاد به وجود یگانه حضرت ه استیله اشعب بن القیس الکندی ساخته شدهجری به وس ۷۶یا  ۷۴مسجد جامع این شهر در سال 

 ند.ا هند و علماء آنان را به وظایف و تکالیف شرعی آگاه ساختا همردم در اندك زمانی به احکام قرآن و اصول دیانت جدید آشنایی یافت ه استشتی گردیدکیش زرن

سایر بالد اسالمی مذهب رایج آئین شافعی بود ولی کسانی به خاندان حضرت علی ارادت می ورزیدند و هر وقت مقتضیات زمان برای ترویج در اردبیل نیز مانند 
خ یافت و شی کیش علوی مساعد می گشت به تبلیغ تشیع می پرداختند . بعدها با نفوذ و قدرتی که فرزندان شیخ صفی الدین به دست آوردند، شیعه گری رواج

که بر اریکه قدرت  جنید و شیخ حیدر صفوی، جد و پدر شاه اسماعیل اول، در زمان خود به حمایت از آن مذهب برخاستند و خود شاه اسماعیل نیز پس از آن
د و تنها بخش کوچکی از تکیه زد، آن را مذهب رسمی ایرانیان گردانید. از آن تاریخ مردم این شهر مذهب تشیع اختیار کردند و اکنون نیز بدان مذهب هستن

  جمعیت شهرستان های نمین و خلخال اهل تسنن هستند که اکثراً مهاجرینی هستند که از سایر نقاط کشور به این منطقه مهاجرت داده شده اند.

  



 

 
 

05 

 محیط زیست -۱-۱1

تدوین برنامه های سوم و چهارم توسعه  ست در تهیه واهمیت محیط زیست در دو دهه اخیر خصوصاً با پیدایش الگوی توسعه پایدار موجب گردیده تا محیط زی
خود گیرد. به رغم ه عنوان یک موضوع فرابخشی موقعیت نوینی را در نظام برنامه ریزی به و چشم انداز بیست ساله کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار گردد و ب

فاصله زیاد و قابل توجهی با فرایندهای تنش  ،یج حاصل از اجرای سیاست هاهای صورت گرفته در بخش محیط زیست به دلیل ضعف های بنیادی نتا فعالیت
لذا ضروری است برای رفع کمبودها و جبران ضعف ها، اقدامات جدی و اساسی در طول برنامه پنجم توسعه و برنامه  .و تخریب در زیست بوم های منطقه دارد

ها و رفع یا تقلیل آنها مورد توجه خاص مدیران قرار گیرد. از جمله  های انسان بر زیست بوم فعالیت آثار مخرب های آتی توسعه کشور به عمل آید و مقابله با
های توسعه ای است که با هدف تصحیح و کاهش آثار  های اصلی در حفاظت از محیط زیست ادغام مالحظات زیست محیطی در فرایند تصمیم گیری سیاست

 و امور زیربنایی( بر فرآیندهای اکولوژیک می باشد.و پیامدهای سوء آنها )صنعت، کشاورزی 

 وضعیت زیستگاه ها و محیط های طبیعي استان  - ۱-۱1-۱

هکتار در  ۲۴84۴اثر طبیعی ملی بوده که جمعاً با مساحتی بالغ بر  ۷منطقه حفاظت شده و  ۷شامل  ۴۷8۲مناطق تحت مدیریت حفاظتی استان اردبیل در سال 
آبادی دارای سکنه واقع گردیده است. در  ۴۴خود اختصاص داده و در محدوده مناطق حفاظت شده مجموعاً تعداد ه ت کل استان را بدرصد از مساح 0٫۷حدود 

 های مشابه وسعت مناطق حفاظت شده در استان بسیار ناچیز است. مقایسه با سایر استان

 )الف( منطقه حفاظت شده لیسار)نئور 
ر بخشی از فوالدلوی جنوبی شهرستان اردبیل تحت مدیریت و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان قرار گرفته و هکتار د 04۶۷این منطقه با وسعت 

آبادی دارای سکنه نیز در محدوده این منطقه واقع  ۷خود اختصاص داده و ه درصد از وسعت مناطق حفاظت شده و اثر طبیعی ملی استان را ب ۴٫۷۶در حدود
 گردیده است .

 طقه حفاظت شده و شکار ممنوع آق داغب( من 
هکتار در شهرستان خلخال تحت مدیریت و نظارت اداره کل  ۶0444ترین منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع استان با وسعت  عنوان بزرگه این منطقه ب

آبادی  0۰خود اختصاص داده و ه استان را ب درصد از وسعت مناطق حفاظت شده و اثر طبیعی ملی 80٫0۷حفاظت محیط زیست استان قرار گرفته و در حدود 
  دارای سکنه نیز در محدوده این منطقه قرار گرفته است.
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 ج( اثر طبیعی ملی سبالن 
عنوان اثر طبیعی ملی حفاظت شده استان تحت مدیریت و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان ه متری رشته کوه سبالن ب ۷۶44ارتفاعات باالی 

 خود اختصاص داده است .ه درصد از وسعت مناطق حفاظت شده و اثر طبیعی استان را ب 8٫۲۶هکتار حدود  ۶۶0۷ه و با درآمد

 د( اثر طبیعی ملی غار یخگان 
زیست استان قرار گرفته و در هکتار تحت مدیریت و نظارت اداره کل حفاظت محیط  ۴۴44این اثر طبیعی ملی در بخش مرکزی شهرستان خلخال با وسعت 

 خود اختصاص داده است .ه درصد مناطق چهارگانه تحت مدیریت و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان را ب ۴٫0۴دحدو

 ۴-۴4-۷-  وضعیت حیات وحش استان 
 -نوع آق داغبر اساس بررسی های به عمل آمده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان در مناطق حفاظت شده و آثار طبیعی ملی استان )منطقه شکار مم

گونه حیوانات وحشی به این شرح مشاهده گردیده است: کل و بز کوهی )پاژن(، خرس قهوه ای، گرگ،  ۴0تاالب ها( تعداد  -پارس آباد -گندیشمین -سبالن
 گراز وحشی، روباه، خرگوش، گربه وحشی، قوچ و میش ارمنی، جوجه تیغی، موش مغان، زنگوله بال، تشی، پلنگ و سمور جنگلی.

 ۴-۴4-۷-  پایش رودخانه های استان 
ر فیزیکی و از رودخانه های مهم استان سه رودخانه )ارس، قره سو، بالخلو( تحت سنجش و کنترل آلودگی فیزیکی و شیمیایی می باشند و حداقل شش پارامت

 شیمیایی مهم در نمونه های اخذ شده مورد بررسی و کنترل می باشد.
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 ی استانآمار و شاخص های مهم و اصل

۱۵۷۷-۱۰۴۴ 
 جدول آمارهای جمعیتی استان

 
 ۱۰۱۱برآورد  ۱3۳۱سرشماری 

 شهرستان

 تعداد جمعیت تعداد خانوار تعداد جمعیت تعداد خانوار

 مردان شهری كل شهری كل

كودكان 

و  

نوجوانان 

 1۳تا  8)

 ساله(

جمعیت 

واقع در 

سن كار 

تا  11)

 ساله( ۲۳

جمعیت 

واقع در 

سن سواد 

ساله و  ۲)

 بیشتر(

 مردان شهری كل شهری كل باسواد

كودكان 

و  

نوجوانان 

 1۳تا  8)

 ساله(

جمعیت 

واقع در 

سن كار 

تا  11)

 ساله( ۲۳

ساله و  ۲

 بیشتر
 باسواد

 ۰۲۲۳۲۴ 11۲80۷0 ۰81888 ۴81080 ۲۲108۲ ۰۲۷8۴۴ 1۲۰۲۷۴۷ ۲۷18۳۲ ۴0۴۰1۴ ۰۳۷۷۰۷ 11۳18۳۲ 000۲۲۴ ۴88۲۴۷ ۲18۲11 0۲۲8۴۳ 1۲۷8۳۲8 ۲1۲0۰1 ۴۷۷۳۲۴ كل استان

 180۳۴۳ 10۲۷۰۰ ۳1۰۲0۲ 111۰8۲ ۴۴80۰8 1۷0۳8۰ ۲۳۷0۲1 1۷۴۴0۴ 1۰۴۳08 ۳۷11۷۴ 1۳11۴1 ۳۲۰۰۷1 1۳۲800 ۴8۰18۳ 1۴1۳1۳ ۲81۰۰۲ 11۰۴80 108۰۷1 اردبیل

 ۲۳۰۴۷ ۴۴۳۰۳ ۲۲۳۷۷ 1888۳ ۲8۴18 0۷۷8 ۴01۳۲ ۲۳۴۲ 18۳۳1 ۲1۲1۲ ۲01۳1 ۲۲1۲1 01۲۲ 1۷۴۳۴ ۲۴۳0 ۴۲18۲ 1۷۲8 00۰0 اصالندوز

 انگوت
          

8 
     

8 
 

 ۴۳۷۴1 ۳۴0۲۲ ۴۳11۳ 11۴۷1 ۲11۲0 ۲۴08۲ ۳0۰۴1 ۲۰00 1۳۴0۷ ۴۲۳0۲ ۳۲8۳1 ۴۲۴88 11۰18 ۲۲۳۳8 ۲۴۳1۳ 11۳8۳ ۲0۷۳ 1111۳ بیله سوار

 18۳۲0۰ 1۲۷11۳ 188۰8۲ ۴۲۲1۷ ۷۳8۴۲ 18۲۳18 1۳۴۰۲۲ ۲0۰۰۰ ۳80۲1 18118۷ 1۲011۳ 181۲۰۷ ۴۲۰۳۳ ۷۳۲1۴ ۰۰8۴8 1۳18۰1 ۲08۳۲ ۳1101 پارس آباد

 1۰۷۲0 ۷۴001 118۲۷ 1۷۷۴۳ ۳8۰1۲ ۳۲۲۲1 0111۲ 1۴0۴۷ ۲18۳0 ۲۴۰81 ۷0۰۰۰ 100۴۲ 10۰۲۲ ۳۴۷۰1 ۳۷۴۷۲ 0۲۷۴1 1۳8۲8 ۲۲۷۷۰ خلخال

 1۲۲۰۰ 1۲1۴8 1۲8۰۲ ۳۲1۴ ۰۳۰1 ۲10۴ 108۰8 1۰80 1۴8۲ 1۲۷۷۲ 1۲۲۲0 1۲1۲۲ ۳۲01 ۰11۴ 1۳1۰ 10۲88 110۲ 1۴۴0 سرعین

 1۴8۴۷ 1۲۰۴۴ 1۲۳۳۷ ۳1۰1 ۰180 ۲۰۳۰ 10۲80 ۲1۴1 11۴۰ 1118۴ ۲81۴1 1۳081 ۳۰0۳ 11۴8۲ ۷181 ۲۲1۲۷ ۲10۲ ۲10۲ كوثر

 18۴001 1۴۴۲۷1 18۲۷۲۷ ۴۳۳11 ۷00۰۴ 0۷۲8۰ 1۳08۰1 ۲۲۲88 ۳1۳۴1 1811۷۰ 1۴۳۰۳8 18۳811 ۴۳001 ۷۲0۳1 01۲8۳ 1۳۰۰۳1 ۲۳۳8۳ ۳1۰۰۰ مشكین شهر

 ۳0010 ۲۴881 ۳0۲۴۲ 11۷۷۲ ۴1۴۷۷ ۲۷۷۳0 ۲۰0۷۳ ۰8۳0 ۲8۴8۷ 1۴۷۲۷ ۲۰۴۳1 1۴1۲۴ 1۷۴۲۴ ۴0۰۴1 ۴1۲1۲ ۷۲۰81 ۰8۰۲ ۲۲۴۳۰ مغان

 ۳۲0۰۰ 1۴۲۷8 ۳8818 1۳۰۰1 ۴8۲8۰ ۲۲۲0 1۰۷۴۲ 01۷۰ 1۷1۲۴ ۳۴1۲1 1۳8۰۷ ۳8۲۷۲ 11۲۲۳ ۴180۳ ۲1۰۴۲ ۲8۲1۰ ۷۲۳۳ 1۷0۴۲ نمین

 1۲۰۴8 1۲۷۳۷ 1۲۴۲۲ ۳8۲۲ ۰1۲۳ ۲۲۰1 10۴۲۲ 1۰۴۷ 110۰ 1۳۷۲۳ 1۰8۷1 1۳8۷۷ ۳۲۴8 180۳1 ۲۷8۳ ۲80۲۳ 1۰۳۷ ۲۴۲۳ نیر
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 جدول شاخص های آب استان

 شهرستان

 آب و فاضالب روستائی آب و فاضالب شهری فاضالب شهری آب منطقه ای

مقدار تخلیه 

ساالنه منابع 

آبهای 

زیرزمیني  

)هزار 

 مترمكعب(

مقدار تخلیه 

ساالنه از 

چاههای 

عمیق و نیمه 

عمیق )هزار 

 مترمكعب(

مقدار تخلیه 

ساالنه از قنات 

و چشمه )هزار 

 مترمكعب(

تعداد كل 

 مشتركان

تعداد 

مشتركان 

 خانگي

متوسط حجم 

فاضالب 

آوری  جمع

شده )متر 

 مكعب در روز(

  تعداد تصفیه

های  خانه

 فاضالب

تعداد انشعاب 

 )فقره(

حجم فروش 

آب  )هزار 

 مترمكعب(

حجم آب 

تولیدی 

)هزارمتر مكعب 

 در سال(

حداكثر 

ظرفیت منابع 

مین آب تا

)هزارمتر 

مكعب در 

 سال(

تعداد انشعاب 

 )فقره(

حجم فروش 

آب  )هزار 

 مترمكعب(

 ۲۲888 1۲۳۰8۷ ۳1۷0۲ ۴0188 ۲۲۲11 ۴۰۲۷۲۰ ۲ 0۲11۳ 10۷۳۴۲ ۲11۲۲0 1۳۷188 ۲8۴۳88 ۴18۰88 كل استان

 ۴۷88 ۲1۳۴1 111۲ ۳۲0۷ ۴۴۲۴۰ ۲۲0۲۰۷ 1 ۳۲8۷1 11۴۳18 1۲۳1۴1 11۴88 1۲۷188 1۳۲088 اردبیل

 ... ... ... ... 0۴1۲ ۴۲۲0 ... ... ... ... ... ... ... ندوزاصال

 انگوت
             

 1188 ۷۳۷۴ ۲۷۷۰ ۲1۲1 1۰01 18۷۳8 1 ۴188 1۴01 ۲۳۰۴ ۴88 ۲88 188 بیله سوار

 ۴۳88 1۳1۳۳ ۲۲۰۴ 1۷۲1 ۷10۳ ۳۲۷۷1 8 1۲۳01 ۴۴۳88 ۴۷1۲1 8 ۲188 ۲188 پارس آباد

 ۲088 1۲۴۳8 ۳1۲۲ ۴۷0۴ ۳88۷ ۲۲۷۴1 1 00۳۰ 1۲۷18 1۳۲8۰ ۴۲۳88 ۲۷88 ۴۰188 خلخال

 1888 1۲01 ۲۷0۳ ۲1۴۲ 1۳۳۲ 11۷۳1 1 1011 ۲۳۲۲ ۲۰۷8 1۲۲88 188 1۲۷88 سرعین

 088 100۴ 11۰۰ 18۰8 ۲11 ۴۰۲1 8 08۴ 1۷۳8 ۲۲1۰ 1۲188 ۴۷88 1۲۲88 كوثر

 ۲۰88 ۲1۲۲۰ 1۴81 ۳0۲۴ ۷۲۳۰ ۴۰۲1۰ 1 ۳۲۴۷ 18۲۳۲ 11۰1۲ ۳1۴88 ۲۳۰88 ۲۲۲88 مشكین شهر

 ۲۰88 11۲۳1 0۴۴1 ۷1۷۷ ۲۲۲۰ 1۴1۰8 1 ۳1۳8 ۷1۳1 ۷۰8۲ ۷۲88 ۳۷88 11۰88 مغان

 ۲888 1۲188 ۳۴1۳ ۴۰10 101۲ 11۰۲8 8 1۷۳ 1۳۲ ۲۲۷ 1088 ۲1۷88 ۲۷188 نمین

 1888 01۷۴ 1۳11 1۳8۳ 01۷ ۴۷۷1 8 8 8 8 ۲8188 ۷۳88 ۲۷۰88 نیر
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 ۱۰۱۱جدول شاخص های حمل و نقل استان

 شهرستان

کل طول 

راههای تحت  

پوشش اداره 

کل راه و 

شهرسازی 

 )کیلومتر(

راه های بین شهری تحت پوشش راه و 

 شهرسازی )کیلومتر(

راه های روستایی تحت 

 )کیلومتر( پوشش

تعداد 

 تونل

 تعداد پل

تعداد 

 راهدارخانه

وزن بار جابجا شده توسط وسایل 

 نقلیه باری )تن(

تعداد 

وسایل 

نقلیه 

عمومی 

درون 

شهری 

 ستگاه()د

تعداد 

 پایانه
 بزرگراه جمع

راه 

 اصلي

راه 

 فرعي

راه 

درون 

 شهری

 شوسه اسفالت جمع
 دهزیر 

 متر

۲8-

18 

 متر

۲8 

متر و 

 بیشتر

جابجایي 

 درون استاني

جابجایي 

برون استاني 

 )خروجي(

جابجایي 

برون استاني 

 )ورودی(

 ۷ 1۲۲۲ ۲۰۲۲۳11 ۲۳1۰8۴۷ 1۲1۷۴۷۴ 1۳ ۲۰ 111 1۳0۲ 11 18۷۴ ۲۷۴۲ ۴08۰ 1۲ ۷8۲ ۷10 1۷۰ 1۲1۳ 1۳۲۴ كل استان

 ۲ ۳11۳ ۲811۲11 118۰۴۲1 11۴۲۳1 1 ۴ 1۳ 11۲0 8 ۲1 ۴08 ۳۳1 ۲۳ 1۴۴ ۷1 ۷0 ۴8۲ ۷11 اردبیل

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ۲ 0 ۷8 8 08 08 اصالندوز

 انگوت
                   

 8 ۳۰ ۷1۷1۷ 1۲81۲1 ۲۲۲0۰ 1 8 ۲ 1۲۴ 8 ۲8۴ ۲۲۳ ۳۲۷ ۳ 8 1۰ 8 ۲۴ ۳۰8 بیله سوار

 1 ۲81 ۴1۷1۰0 1۲۲1۲۲ 1۷8۴0۳ 1 ۴ 18 ۷۰۴ 1 0۲ ۲11 ۲۰۷ 1 8 ۲8 ۳ ۲۰ ۴۲۲ پارس آباد

 1 108 ۷1۲81 ۲0۲۳ ۲۴۲۷0 ۲ ۲ ۰ ۷۰۷ 8 110 ۴8۴ ۳۲1 ۴ 1۲۴ ۳۴ ۴ ۲1۲ ۲۴۴ خلخال

 8 1 1۲01۲ 00۲10 ۴۲0۲۳ 1 8 8 8 8 8 ۰0 ۰0 8 ۲ 8 0 18 180 سرعین

 1 ۲1 01۲1 ۲۴۲ ۳۲۰1۳ 1 1 1۳ ۳11 1۲ 0۴ ۲8۳ ۲0۷ ۴ ۰۲ 188 8 1۰۰ ۳0۲ كوثر

 1 ۳۲0 ۲1۴۲۴1 1۲8۷۳۲ 111۴0۲ ۲ ۰ 1۲ 18۳1 1 ۲۲8 18۲ ۷۲۲ 8 ۰1 1۳1 ۴۰ ۲۷1 ۰۰۴ مشكین شهر

 8 ۲81 ۳۲۲1۰ ۳8۷1۷ ۷8۲۰1 ۲ ۳ 1 1۰1 8 ۲1۲ ۴۲0 108 11 0۷ ۰۲ 11 ۲81 ۷01 مغان

 8 0 ۰1۷1۲ ۴10111 ۲08۷۲ 1 ۲ ۳ ۲۳۷ 1 1۲ ۲8۷ ۲1۰ 8 ۷۳ ۳۴ ۲۲ 1۴۰ ۴۰0 نمین

 1 11 ۲۳0۰۴ ۷۲۰۷ ۴8۲۰۳ ۲ 1 1 ۴8۷ 8 ۴۳ ۲۴۰ ۲۷۴ 1 ۳0 ۴۰ 1۳ 18۲ ۴۷۰ نیر
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 ۱۰۱۱جدول شاخص های اجتماعی استان

 شهرستان

تعداد افراد 

خدمت گرفته از 

معاونت اجتماعی 

 اداره بهزیستی

تعداد افراد 

مشاوره شده 

تحت پوشش 

معاونت 

پیشگیری 

 بهزیستی

های تعداد خانوار

مستمری بگیر 

تحت پوشش اداره 

 بهزیستی

تعداد افراد مورد 

حمایت کمیته 

امداد امام 

 خمینی

تعداد افراد 

خانوارهای شاهد 

تحت پوشش 

 بنیاد شهید

تعداد جانبازان 

تحت پوشش 

 بنیاد شهید

تعداد بیمه 

شدگان تحت 

پوشش اداره کل 

 تأمین اجتماعی

تعداد بیمه 

شدگان تحت 

پوشش اداره کل 

 سالمتبیمه 

تعداد حقوق 

بگیران صندوق 

 بازنشستگی

 ۲8۲۲8 ۲۲0181 ۲81۲۰1 01۲0 ۳80۲ ۳8۷1۲ 1۷۴۷0 ۲۲۳۰1 1۳100 كل استان

 1۰۰۲1 ۲1۳۳81 ۴1۰۳8۲ ۳۳0۴ ۲1۷۲ 1۴80۴ 1۲1۲ 1۲181 ۳۷۲0 اردبیل

 ۳۳ ۷۰ اصالندوز
 

0۲1 8 8 0۴۲1 8 8 

 انگوت
 

۴۰ 
  

8 
    

 1۲ ۳۲۲۲۳ ۲80۴1 ۲1۰ 1۷ 1۷8۳ ۰۲1 11۷۲ 11۲۳ بیله سوار

 ۴۲1 18۴1۲۳ 0۴۴۲8 ۰1۷ ۴81 ۴8۷۲ ۲01۴ ۴8۷۳ 1۲1۳ پارس آباد

 ۲۰۲ 1۴۲80 ۴100۳ ۷۲۲ ۴1۲ 10۷۴ 1۷۲۴ ۴1۰1 ۲8۴۰ خلخال

 8 ۴۲۲ 1۰۲ ۷0 01 سرعین
 

۷۲۴۰ 1۲۷۴۳ ۳ 

 11 1۷۲۲۴ 8 1۲۷ ۳۷ 1۴0۲ 101 ۲۴۲۰ ۲8۲ كوثر

 ۲۷ ۰1۳۰۲ ۲1۷۲8 11۲0 ۲۰8 1۷0۷ ۲۴۰۳ ۲8۲1 1۰1۲ مشكین شهر

 1۳ ۲1۲18 ۲00۰8 ۲۲1 ۴۴۰ 1۴۲1 1۰۴8 1۲11 1۲10 مغان

 ۲ 11۳۷۰ ۴1۲۳0 1۴۲ ۲0 ۲۳8۲ ۷۳0 11۴ ۳۰۲ نمین

 ۳ ۳000۲ 8 00 1۲ 00۰ ۴۴۲ ۷۲ ۲11 نیر
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 جدول شاخص های آموزشی استان

 شهرستان

 2متوسطه دوره  ۱متوسطه دوره  مقطع ابتدائی همه مقاطع, شامل پیش دبستانی و استثنائی
 2دانش آموزان دوره 

 متوسطه برحسب شاخه

تعداد  

دانش 

آموز 

 )كل(

تعداد 

دانش 

آموز 

 )پسر(

تعداد 

دانش 

آموز 

 )دختر(

تعداد 

كادر 

 آموزشي

تعداد 

 كالس

تعداد 

 آموزشگاه

تعداد 

دانش 

 آموز

تعداد 

 معلم

تعداد 

 كالس

تعداد 

دانش 

 آموز

تعداد 

 معلم

تعداد 

 كالس

تعداد 

دانش 

 آموز

تعداد 

 معلم

عداد ت

 كالس

متوسطه 

 نظری

فني و 

 حرفه ای

كار و 

 دانش

 ۰۲۲۴ ۷۳1۰ ۴۲۲1۲ ۲۷۷۲ ۳۲01 ۳۰۴۴۳ ۲1۴۳ ۳۴80 1۲8۰۰ ۷۴۲۲ ۷1۴۰ 1۳۲8۰۴ ۴۴۰1 1۲011 1۲۳۲0 11۰۰۴8 1۴۴1۷۴ ۲1۴18۴ كل استان

 ۳۳۷۲ ۳1۲۴ 1۷1۳8 1۲01 1۰۰۴ ۲۲1۷1 18۲۰ 1۲۷۰ ۲۷۷08 ۲۲1۳ ۲۷۳۰ ۲۰۲۰0 0۷۲ 18۰0 ۲10۲ 1۰88۷ ۲1811 1۲۳8۲۲ اردبیل

 ۲۷8 0۲ 1۰8 ۲8 ۰۲ ۰۳۲ ۲1 18۴ 1۲۰۴ ۲۰۴ ۲۲1 ۴011 1۴۴ ۳۲۰ ۳۴1 ۲0۴1 ۴۴۲1 ۲11۲ اصالندوز

 ۴۲8 ۳8 0۳ 1۰0 11 ۰1 0۷۳ ۲0۲ 1۰۷ ۲111 ۲80 ۴0۴ ۴۷۷ 10۰1 ۲1۴۷ ۳8۴۲ انگوت
 

۲۷0 

 ۳1۰ ۰1 11۲8 18۷ ۲8۷ 1۲۷8 ۰۲ 1۰0 ۲8۷۲ ۳1۲ ۴۲۲ ۲18۳ ۲۴۴ ۲۲1 ۷۷۷ ۳۲۷۴ 1۲۲0 ۰۰81 بیله سوار

 1۴۷1 ۰۷۲ ۴۷۰8 ۴۲1 1۲۴ ۲1۴۷ ۴8۲ ۳۰۷ ۷8۲۲ 0۳1 0۳۴ 1۰08۳ ۴۲1 11۳۲ 1۰81 1110۲ 1۷۲۳1 ۴۴۲۲۷ پارس آباد

 ۴۰8 ۲۷۴ ۲8۴۳ ۲8۰ ۴0۲ ۴8۰۷ 1۷1 ۴۲۴ ۴۴۲۳ ۳۰0 ۳۲۴ 01۴۴ ۲۷1 0۰۲ 110۰ ۲۰۰۴ ۷۲۲۲ 1۳۲1۰ خلخال

 ۲۳۳ ۴۴ ۲۷ 1۳۷ ۳۳ 01 ۷۴۲ 1۲۲ 1۴1 ۲8۲۴ ۲۴ ۲8۲ ۲0۳ 11۰۳ 1۷۲۷ ۴۴۲1 سرعین
 

۴8۴ 

 1۷1 0۴ ۴1۰ ۴8 ۲1 ۲1۴ ۳۰ 00 010 1۷۳ 1۳0 ۲1۰۴ ۰۰ ۲11 ۴8۳ 1۷۷1 1۰8۲ ۴۲۷۴ كوثر

 ۰0۰ ۷۴0 ۴۳۰۷ ۴۳0 ۲1۰ 1۲۲۳ ۴۷0 ۲۷۲ ۲18۰ 18۳۴ 118۴ 1۷۲۲۷ 11۰ 1۷۰۲ ۲۳۲۲ 1۴0۲0 11۲1۲ ۲۰1۲8 مشكین شهر

 ۴0۰ ۲1۲ 1۴18 1۳8 ۲1۰ 1۰11 11۴ ۲۲1 ۲18۴ ۳80 ۴۴۲ 1۲1۰ ۲۰1 ۲0۲ 0۴۲ ۳۲۲۴ 1101 ۰08۳ مغان

 ۳۲۴ ۴1۳ 181۳ 110 ۲۳0 1۷۰1 1۴۲ ۲11 ۲۲۲۲ ۴0۲ ۴01 ۲۰۲0 1۰۲ ۲۴۰ 01۲ 1۳۰۴ 1۰۲0 11۳۲1 نمین

 180 0۴ ۴۰۳ ۳1 ۰0 101 1۲ 1۴۲ 010 ۲81 10۰ 1۰10 1۳1 ۴80 ۳۲1 11۰۲ 1۷۴1 ۴۴۴1 نیر
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 ۱۵۷۸جدول شاخص های آموزش عالی استان

 شهرستان

آموزشگران 

دانشگاهی 

تمام وقت 

موسسات 

 ش عالیآموز

 فارغ التحصیالن دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی

 جمع كل
كارداني )فوق 

 دیپلم(

كارشناسي 

 )لیسانس(

كارشناسي 

ارشد )فوق 

لیسانس( و 

 دكتری

 جمع كل
كارداني )فوق 

 دیپلم(

كارشناسي 

 )لیسانس(

ق كارشناسي ارشد)فو

 لیسانس( و دكتری

 10۷۲ 101۲ ۲۴۲1 1880۰ ۰۴۴1 ۴18۲0 ۲۲۴ ۴88 11۷۷ كل استان

 1۴۷۰ ۳188 1۷1۷ ۷1۰۲ 0۲۷8 ۲1۲18 ۰۳ 1۲1 08۰ اردبیل

 8 8 8 8 8 18۴ 11 11 ۲۲ اصالندوز

 ۲ 1 ۳1 انگوت
      

 ۴ 1۴۰ 1۴ 1۰1 ۲۷ ۲۲۰ 18 ۲ 11 بیله سوار

 1۴۲ ۳8۷ 110 ۷81 ۲1۰ ۲8۳۰ ۴8 ۳۲ ۲۲8 پارس آباد

 11۷ ۳11 1۰۰ ۷۲۷ ۲0۴ 1۷۷۴ 1۳ 1۷ ۲1 خلخال

 8 ۲۲ 1 ۲۷ 8 111 ۴ 1 1۰ سرعین

 8 ۴۰ 8 ۴۰ 8 ۲8۲ ۲ ۴ ۰ كوثر

 ۳ 10۲ ۳۲ ۲۴۲ 1۴۳ 1۰1۲ ۲۴ ۲0 1۲8 مشكین شهر

 ۲۴۴ ۴۴1 108 ۷۳0 ۴1۰ 1۲۷۴ ۲1 1۲ 1۴1 مغان

 8 11۰ ۰ 1۲0 8 0۲۷ ۷ 0 ۴۲ نمین

 8 1۳ ۲ 1۲ ۴ 1۲۷ ۲ ۲ 18 نیر
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 ۱۰۱۱شاخص های بهداشتی استان جدول

 شهرستان
تعداد 

 بیمارستان
ي

ت  بیمارستان
ت ثاب

تعداد تخ
 

ي
ی بیمارستان

ش ها
ی فعال بخ

ت ها
تعداد تخ

 

ت
ت جامع سالم

تعداد مراكز خدما
 

ت
تعداد پایگاه بهداش

 

ت فعال
ی بهداش

تعداد خانه ها
 

ي
ش بیمارستان

س پی
ی اورژان

تعداد پایگاه ها
 كاركنان شاغل  

 ه علوم پزشكيدر دانشگا

   در تعداد پزشكان شاغل

 دانشگاه علوم پزشكي  

 بر حسب رشته و نوع تخصص

 تعداد پیراپزشكان شاغل در 

 دانشگاه های علوم پزشكي  

 بر حسب رشته و نوع تخصص

ل پزشكان
تعداد ك

 

پیراپزشكان
سایر كاركنان 

 

ي و ...(
ي ، خدمات

) اعم از كاركنان پشتیبان
 

ي
ک عموم

پزش
 

ک
دندانپزش

 

ي
شگاه

ی علوم آزمای
دكترا

 

داروساز
 

ص
ص

ص و فوق تخ
ص

ک متخ
پزش

 

ي
ص

ص
ی تخ

دكترا
ل پیرا پزشكان 

تعداد ك
 

س و باالتر(
ی )كارشنا

پرستار حرفه ا
 

پرستار )كاردان(
 

ل
ن اتاق عم

كاردان یا تكنیسی
 

ي
ن بیهوش

كاردان یا تكنیسی
 

بهیار
بهورز 
 

ماما
 

سایر پیراپزشكان
 

 1۲10 ۳0۰ 0۴1 1۲۲ 1۴۰ 10۲ ۴ 101۴ 1۴8۰ 18۲ ۴8۴ ۴۴ ۴ 1۷ ۴8۰ 100۰ 1۴8۰ 08۷ 1۲ 1۲۲ 181 1۴۳ ۲۲۳8 ۲1۰1 10 كل استان

 0۰۷ ۲۲۲ 1۴0 1۲1 0۷ 181 ۲ 111۴ ۲۷۴۴ ۰8 11۷ ۲۲ 1 1۰ 1۴۴ 188۷ ۲۷۴۴ ۳۲۲ 11 ۷0 18 ۴۲ 118۰ 1۲۰1 ۰ اردبیل

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 اصالندوز

 انگوت
                         

 ۷۲ ۲۲ 1۴ 1 ۷ 1 8 ۴0 ۲8۲ 8 0 1 8 1 1۲ ۷۲ ۲8۲ ۴8 1 ۴۲ ۳ 0 1۷ 1۴ 1 بیله سوار

 111 11 18۲ ۷ 10 ۲۲ 8 1۰0 11۷ 8 ۳۲ ۲ 8 ۲ ۲0 1۲0 11۷ ۷0 ۷ 1۷ 1۲ 11 ۲1۷ ۴۳8 ۴ پارس آباد

 ۲۲ ۳۲ ۰۳ ۰ 1 18 8 111 ۴۳1 ۰ ۴۳ 1 1 ۳ ۲1 ۴۲1 ۴۳1 ۷8 1 ۲8 1 10 1۳1 1۴۳ 1 خلخال

 ۴۲ ۷ ۲۴ 8 8 8 8 1۴ ۷۰ 8 ۴ 8 8 1 18 1۲ ۷۰ 1۳ ۲ 11 ۲ ۳ 8 8 8 سرعین

 ۲8 1۴ 1۴ ۴ ۲ 1 8 ۲۳ 1۲8 8 ۳ 8 8 ۲ 1۲ ۴۳ 1۲8 10 ۴ ۴1 ۲ ۲ ۴۲ 10 1 كوثر

 10۲ ۳1 11۲ 11 1۲ 10 1 111 1۲0 1 ۴1 1 1 ۷ ۳8 1۲8 1۲0 01 ۷ ۰۷ 1۴ ۲۳ 11۲ 111 1 مشكین شهر

 ۰۲ ۴1 11۷ ۳ 0 11 8 ۷۲ ۴۳۴ ۲ 1۷ 1 8 1 1۰ ۲1 ۴۳۴ ۳۳ 1 ۷۰ ۲ 1۳ 18۴ ۰۷ 1 مغان

 0۰ ۴۲ ۲۳ ۲ 8 1 8 ۴۰ ۲۲۷ 8 ۳ 1 8 ۷ ۲8 ۳۲ ۲۲۷ ۴۲ 1 ۳1 1 0 ۲۰ ۲۴ 1 نمین

 ۳1 1۲ ۴1 8 8 1 8 18 ۰۰ 8 ۴ 8 8 1 18 ۴۲ ۰۰ 1۳ ۲ ۲0 ۲ 1 8 8 8 نیر
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 جدول شاخص های و تولیدات کشاورزی استان  استان

 شهرستان
 دامپزشکی

 تعداد داروخانه دامپزشكي غالن بخش دامپزشكي دولتيتعداد شا

 ۰1 10۷ كل استان

 ۴۳ 0۰ اردبیل

 8 ۳ اصالندوز

 انگوت
  

 ۷ ۷ بیله سوار

 1۲ 1۴ پارس آباد

 ۲ 11 خلخال

 1 ۳ سرعین

 ۲ ۰ كوثر

 1۷ 10 مشكین شهر

 18 1۴ مغان

 ۴ 18 نمین

 ۴ ۰ نیر

 بخش کشاورزی

 بخش یگرد و صنعت بخش بلکه ورزیکشا تنها نه آن، دکور رتصو در که ،یدآمی رشما به ییزربرنامه منظا  در افهدا ینخطیرتر از ورزیکشا بخش توسعه
 به دازاننظریهپر از ریبسیا ورزیکشا بخش توسعه بر موثر صلیا ملاعو حیطه در دد.میگر متوقف دیقتصاا شدر نهایت در و هشد ساسیا ضعف رچاد نیز ها

 نسانیا سرمایه در کیفی و کمیاتتغییر گونه هر معتقدند نناآ. نددار و شتهدا ه اییژو تاکید ستاییرو توسعه نهایتاً و بخش ینا لتحو در نسانیا وینیر نقش
 یصلا عموضو منابع و جمعیت نمیا هد. تنشد ارقر تاثیر تحت را بخش ینا ه وریبهر و هشد منجر ورزیکشا تمحصوال تولید در هعمد اتتغییر به ندامیتو

 دموجو منابع از سریعتر جمعیت که نوشت جمعیت رةبادر دخو مقالۀ نخستین در میالدی، ۴۲۰8 لسا در (Thomas Malthus) سمالتو ستوما. ستا دقتصاا
 ترافر ییاغذ ادمو تولید شدر از جمعیت شدر ،نهایتدر میکند. شدر دیعد تصاعد با ییاغذ ادمو تولید و هندسی تصاعد با نجها جمعیت ایرز ؛میکند شدر

 بهنظر ست.ا تمددراز دیقتصاا توسعۀ یکند یها علت از جمعیت یشافزا رو،ینازا. شد هدامنجرخو سمالتو فشکا یا جمعیت فشکا دیجاا به که رودمی
 مهر (Boserup Ester زارپ )بو سترا آیند.می  پیش جمعیت یشافزا نتیجۀ در که هستند جمعیت شدر یجد نعامو از دارگیروا یهاریبیما و قحطی س،مالتو

 باعث را منابع دیموجوش گستر ،ینترتیبابه و ستا نهآورافن اتتغییر كمحر جمعیت شدر که میکند لستدالا و هدد می ننشا نهوارو را سمالتو لستدالا
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 می شتال ،نده اباقیماند هحلنشد زهنو عمناب و جمعیت بین علّی طتباار اریبرقر رةبادر مقولهها از ریبسیا که مطلب ینا بر تأکید با (North) رث،نو د.میشو
 یهارفشا ینا بلکه ،نداشتهدا قعیتوا یخرتا در سمالتو جمعیتی یهارفشا نه تنها او به نظر. کند تلفیق هم با  را سمالتو و زارپبو وتمتفا دیکررو دو که کند

 او. ندا کاسته منابع دیموجو بر جمعیت رفشا از ،موقت ربه طو قلاحد هک نده اشد باعث را تیاتغییر یگرد مسائل و جتماعیا و آوریفن مسائل در هگا جمعیتی
 .تأکید میکند یخرتا سراسر در جمعیتی خنر تغییر در بالیا نقش به همچنین

 یخرتا لطو رد کهاچر ؛نیست مناسب انیرا مانند معیاجو سیربر ایبر ،جمعیت مقولۀ به سمالتو شنگر که ستا معتقد سمالتو نظریه از هاییدنتقاا با سیف
 جمعیت او دعتقاا به د.بو بستهوا مصنوعی ریبیاآ تمکاناا دننبو یا دنهمبوافر به یچشمگیر ارمقد به ورزیکشا و دبو بیشتر مینز همیتا از آب همیتا ان،یرا

 سیربر ایبر روین از ا ست.ا اربرقر سویهود ایبطهرا منابع و جمعیت بین بلکه ؛ستا س،مالتو فرضیه ،بستهوا یمتغیر نه و زارپ،بو فرضیه ،مستقل یمتغیر نه
 در که رکشو کل جمعیت از درصد ۷۶ به یکدنز دهه اخیر، در د.شو سیربر دیقتصاا یبخش ها یگرد و ورزیکشا بر حاکم کلی ضعیتو باید ،جمعیتی اتتغییر

 نیز عشایر و ،کوچک و متوسط یشهرها صخصو به ی،شهر یتجمع از قسمتی آن رکنا در. نمایندمی  شمعا ارمرا ورزیکشا طریقاز کنند،می  ندگیز ستاهارو
همیت ا بر دهند،می تشکیل ورزیکشا یفعالیتها را دقتصاا ةعمد بخش که روستایی جامعۀ در آن اتتغییر درك و جمعیت سیربر رو،ینازا. کنند می عتزرا
 .دارد ورزیکشاو  جمعیت بطۀرا

 منظا اریپاید وهگر در مینزسر ارپاید توسعه که اچر ؛کنند می یفاا ملی توسعه در ساسیا نقش ،کلی فعالیت و منظا هقاعد انعنو به کشاورزی یها زهحو ساساًا
 نقش نداتو می مختلف دبعاا در فضاهااین   اریپاید و ستا مینزسر منظا ههندد تشکیل میر نظاز انعنو به تولیدات کشاورزی خصوصا در مناطق روستایی

 یها زهحو تنها نه آن یپیامدها و رثاآ د،شو دیجاا ای قفهو کشاورزی توسعه و پیشرفت  نجریا در گرا و باشد شتهدا ای قهمنط و ملی توسعه در یموثر
 .گرفت هداخو بر در را مینزسر کل نهایت در و یشهر  مناطق بلکه ،ستاییرو

 بین و ای منطقه ،محلی یها سمقیا در سیاسی و جتماعیا دی،قتصاا توسعه ییندهاآفر در به عنوان مرکز اصلی تولیدات کشاورزی،ستاها رو هجایگا و نقش
 مایکل نظر ازست. ا هیددگر یشهر معاجو بر آن متقد حتی و ستاییرو معاجو و ستاهارو توسعه موجب ستاییرو مناطق  نیافتگی  توسعه یپیامدها و لمللیا

 محیط دبهبو ،جمعیت کماتر و یشهر ریبیکا مسئله نهایی حل راه که ستا علت بدین یشهر توسعه به نسبت ستاییرو توسعه به توجه و متقد ورتضر دارو،تو
 مهمترین ورزینیز کشا توسعه یها برنامه غلبا در و همدآ رشما به معیشت تامین صلیا رمحو ورزیکشا ،مختلف یهارکشو دیقتصاا رساختا درست. ا ستاییرو
 یشافزا به رو نسانیا وینیر ایبر خصوصاً شغلی یها فرصت و دیقتصاا یبسترها در عتنو انفقد ،ریساختا چنین یژگیو مهمترین می باشد. دیقتصاا کنر

 و دیقتصاا رساختا چنین. ستا نیدرو ملاعو و  لتدو یها اریگذ سیاست و نیروی کار بخش کشاورزی به شنگر عنو از گرفته تنشا ودیحد تا که باشد می
 قیمت ننوسا ،قلیمیا تنوسانا مقابل در کمتر فنعطاا به انتو می جمله  از که داشته لنباد به را خاصی سائلم بخش کشاورزی و نواحی روستایی در شغلی

 دجوو ،جیخار یهازاربا و به عنوان مرکز تولیدات کشاورزیستا رو از رجخا محیط به دارانبر هبهر بستگیوا زار،با یها یتودمحد ،شتدابر نماز در لمحصو
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 مهمترین  از یکی. دنمو رهشاا ستاییرو تمهاجر و ستاییرو فرهنگ و دیقتصاا تضعیف ی،مددرآ منابع ثباتی بی و سرمایه زدهبا کاهش ،نپنها و رشکاآ ریبیکا
 .ستا مختلف یها فعالیت در جامعه آن ادفرا لشتغاا مساله ای، جامعه هر نسانیا وینیر از بهینه دهستفاا ایبر هارمعیا

 گوناگونی یپیامدها مختلف  یها محیط در آن، جتماعیا و دیقتصاا اتتغییر که ای بگونه. دنمو سیربر جمعیت بر را ورزیاکش بخش اتتاثیر نداتو می لحا
. ستا بستهوا بخش ینا به رکشو ییاغذ یهازنیا صددر 8۲ ریطو به ستا رکشو دیقتصاا یها بخش ترین مهم از یکی ورزیکشا بخش. آورد می دبوجو را
 ناشناخته ودیحد تا ننادا دقتصاا از ریبسیا ایبر که ستا دهکر عرضه را نوینی یها ظرفیت و شکوفایی نیز دیقتصاا بنامطلو یطاشر در حتی بخش ینا

 تیدراصا یکاالها تولید  و تامین جهت در مناسب مینهز انعنو به بلکه  ،نیست دممر معیشتی یهازنیا هکنند تامین انعنو به تنها ورزیکشا وزهمرا ست.ا هماند
 که نجاآ از نماید. می عمل مددرآ پر و مدآ در کم یهارکشو ایبر جهانی دقتصاا در ریتجا بخش انعنو به دیقتصاا رموا ماندهیزسا و ارز تامین رمنظو به

 از ورزیکشا بخش شدر ارستمرا  و تثبا  دارد، همیتا مددرآ دیجاا و ادفرا لشتغاا ،صنایع لیهاو ادمو تامین دم،مر ییاغذ یهازنیا تامین نظر از ورزیکشا بخش
 ستاییرو توسعه یندآفر از ای هعمد بخش دخو نوبه به نیز ورزیکشا توسعه ید.آ می رشما به جامعه دیقتصاا شدر و جتماعیا تثبا به هکنند کمک هعمد ملاعو
 در و فقر تشدید ن،پنها ریبیکا  خصوصاً  و هیندافز ریبیکا ،شهرها به نستاییارو یهرو بی یها تمهاجر به منجر ورزیکشا بخش توسعه معد. دارد هعهد به را

 هایی فرصت و دارد ملی و محلی سطح در منیتا دیجاا در مهمی نقش ورزیکشا ینکها لیلد به ،یگرد یسو از. دشو می ییاغذ منیتا دنفتاا همخاطر به نهایت
 و سطح حدوا در زدهبا انمیز و وری هبهر یتقاار به توجه د،شو می شناخته انیرا یستاهارو در صلیا شغل انعنو به و آورد می همافر مددرآ و امستخدا ایبر را
 تمامی بر تاکید معد و ستاییرو توسعه دنبو نگر جانبه ست. یکا رداربرخو باالیی همیتا از  ملی توسعه ساختن محقق رمنظو به ورزیکشا توسعه نهایتدر

 چند طی در ،ها برنامه در ستاییرو دقتصاا نقش به توجهی بی همین به توجه با. یدآ دجوو به ستاور در مختلفی تمشکال که ستا هشد سبب توسعه یها بخش
 و تقویت را ستاییرو توسعه از بخش ینا ندابتو که ای بگونه. ستا دهکر اپید همیتا مینهز ینا در ییزر برنامه و ستاهارو دیقتصاا بخش همیتا گذشته  لسا
 توجه ینا. ستا دهبو توجه ردمو ارههمو که ستا ستاییرو توسعه در مهم و موثر تمقوال جمله از لشتغاا. دنمو دهستفاا آن از نگوناگو تمشکال حل یستارا در
 مختلف ملاعو ثرا بر ارههمو لشتغاا مختلف یها نماز طی در. ستا گرفته تنشا هغیر و تولید ت،مهاجر ،فقر بر آن اریتاثیرگذ و یتاثیرپذیر سطهوا به
 ست.ا دهبو مختلفی اتتغییر شستخود شهر از ناشی اتتاثیر و دیقتصاا و فرهنگ ،جتماعیا
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 سال اخیر ۰۱تغییرات نسبت شهرنشینی و روستا نشینی طی 

 
 ۱۰۱۱الی  ۱3۳۱و پیش بینی جمعیت در طول سالهای  ۱3۳۱جمعیت استان اردبیل در سال 

 روستایي شهری جمعیت كل سال

1۴۰8 1۲۳0۳00 08۰۰۰1 ۳۴0۳۰۴ 

1۴۰1 1۲۲۲1۰1 011۰0۲ ۳۳۲۲18 

1۴۰۲ 1۲۷۲۳11 0۲1۰۷۲ ۳1۳۳۷1 

1۴۰۴ 1۲۰11۲8 0۴۳۴۲1 ۳1۲0۴۰ 

1۴۰۳ 1۴8۲۲1۷ 0۳۲۰۲۷ ۳1۰۲18 

1۴۰1 1۴۲1110 01۰0۳۳ ۳۲1۲۷۳ 

1۴۰۲ 1۴۴۲۰۳8 0۷۲0۷۷ ۳۲۳8۲۴ 
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 ههد چند لطو در کند می زیبا نقش ستاییرو دیقتصاا مهم شاخص یک انعنو به لشتغاا و دارد جمعیت اریپاید  در مهمی نقش ستاییرو دقتصاا نجاآ از
 گرفته ارقر یتر یجد توجه ردمو  رزیوکشا و تخدما ی،شگردگر ،صنعتی مختلف دبعاا در همیتا ینا. ستا دهکر اپید نیاچند همیتا عموضو ینا گذشته

 از یک هر نقش سیربر. باشند ای دهگستر تتحوال زسا مینهز و نمایند کمک ستاییرو لشتغاا توسعه به ننداتو می ها بخش  ینا از امکد هر حقیقت در. ستا
 یها  بخش در ستاهارو یقو پتانسیل و ظرفیت دجوو با ن،ایرا رکشو در.   باشد گشا راه و مفید ربسیا نداتو می لشتغاا مینهز در دیقتصاا یها بخش ینا

 نفت بحتساا با رکشو دقتصاا در ستارو دقتصاا سهم میانگین رطو به ،ستا ورزیکشا بخش متوجه آن توجه قابل سهم که تولید صخصو به دیقتصاا مختلف
 متعلق رکشو یتولید ودهفزا ارزش سهم  از صددر ۷۷ تا ۷4بین ع،مجمو رد و باشد می صددر ۷۷ دلمعا وداًحد نفت بحتساا ونبد و صددر ۷۶٫۴ دلمعا وداًحد
 ستاییرو جامعه به متعلق ر،کشو کل شاغلین جمعیت از نفر ۴8۷ و ارهز ۷8۶ و نمیلیو ۶ ،همچنین. (۴۷۰۴ر،کشو جهدبو و برنامه نمازست )ساا ستاهارو به
 لشتغاا صددر ۶ تنها  و ستا خصوصی بخش رختیاا در ستاییرو لشتغاا صددر ۰0 ان،میز نیا از. دارد را رکشو  لشتغاا از صددر ۷8 دلمعا سهمی که ستا

 از. دارد لتدو از ساسیترا  و مهمتر تبامر به نقشی ستاییرو لشتغاا و تولید تقویت در خصوصی بخش ،منظر ینا از که باشد  می لتیدو زهحو به طمربو
 به لمشغو تخدما بخش در صددر ۷0٫۷ود حد و صنعت بخش در صددر ۷۴٫0 ودحد ورزی،کشا بخش رد صددر ۴4٫۷ ،نیز ستاییرو جامعه شاغلین عمجمو

 به یها شاخص ینا از بخشی که نددار نقش مختلفی یها شاخص ورزی ،کشا بخش توسعه یستارا در. (۴۷۰۴ر،کشو جهدبو و برنامه نمازمیباشند )سا فعالیت
 و لفعا جمعیت ،خالص تکفل ربا ان،مهاجر ادتعد اد،سو شدر نسانیا وینیر جمله از جمعیتی مختلف ملاعو. دشو می طمربو آن با مرتبط تموضوعا و جمعیت

هر  تاثیر و نقش نداتو می ورزیکشا بخش جمله از دیقتصاا هعمد یها بخش لشتغاا در جمعیت هجایگا و نقش سیربر. هستند ها شاخص ینا جمله از  هغیر
 .نماید مشخص توسعه و نقرو در را جمعیتی یها شاخص ینا از امکد
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 داخلي ناخالص محصول در کشاورزی بخش سهم

دهد که این استان از ساختار بسیار متمرکزی برخوردار است؛ به عبارتی   های مختلف اقتصادی استان اردبیل نشان می  تحلیل ساختار کالن اقتصاد در بخش
فروشی با سهم   فروشی و خرده  %، عمده۷4٫8۴. بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری با سهم ستساخت و بافت اقتصادی استان به چند بخش محدود متکی ا

بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی استان را  ۴۷۰۷% در سال ۲٫0زیر بخش مستغالت( با سهم  % بر۲کار )با تمرکز   و  %، مستغالت و خدمات کسب۷۷٫0۴
های اصلی ایجاد زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده هم در تناسب با ساختار اقتصادی استان و   وان یکی از بخشدارا هستند. سهم ناچیز بخش صنعت به عن

های مختلف اقتصادی، بین تولید و صنعت،   های اساسی و ساختاری اقتصاد استان بوده و به همین دلیل پیوند بین بخش  هم نسبت به میانگین ملی از ویژگی
های اخیر   در نوسان بوده و در سال 8۴تا  ۶۴دوره مذکور بین    در طول Tress Index-رای ضعف ساختاری است. شاخص تنوع کارکردیصنعت و خدمات دا

 ای فزونی یافته است.  این تمرکز و تسلط چند بخش محدود به طرز برجسته

 
 Tress Index-روند شاخص تنوع کارکردی اقتصاد بر پایه ساختار ارزش افزوده

 مرکز آمار ایران-ای  های منطقه  خذ: حسابمأ
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 (۱33۳-۳3های مختلف اقتصادی )دوره  تحلیل تغییر شاخص مزیت نسبی آشکار شده بخش

 
 مقیاس تحلیل: ساختار اشتغال –های مختلف اقتصادی  شاخص سطح تمرکز )پراکندگی( فعالیت
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ترین   کشاورزی )به عنوان اصلی   دهد که بخش  نشان می ۰۷-۲۰وند تحول آن در دوره تحلیل ضریب مکانی استان اردبیل نسبت به مرجع )فضای ملی( و ر
سال اخیر(، بهداشت  ۷4انداز توسعه استان در طول   بخش اقتصادی استان(، آموزش، هتل و رستوران )بخش گردشگری به عنوان یکی از محورهای اصلی چشم

ترین بخش اقتصادی دارای مزیت نسبی آشکار شده  فضای ملی با کاهش ضریب پایه مواجه بوده است. مهمو مددکاری اجتماعی و اداره امور عمومی نسبت به 
% از تولید ناخالص داخلی را به خود ۷۷فروشی است که همواره نسبت به فضای ملی رشد باالتری داشته و   فروشی و خرده  نسبت به فضای ملی بخش عمده

های اقتصادی که   روند و سایر بخش  های نوظهور به شمار می  سنجی از بخش  یری و زیرساخت در تحلیل مربع مزیتاختصاص داده است. بخش معدن، ماهیگ
بندی شده   های دارای موقعیت راهبردی در حال زوال طبقه  اند به عنوان بخش  برخوردار بوده و در عین حال روند نزولی نیز داشته ۴ضریب پایه کمتر از 
موارد ذیل را آشکار  کشاورزى بخش داخلى ناخالص محصول سهم و اردبیل در چارچوب ارزش اقتصاد کالن بخش کشاورزی استاناست.تحلیل محیط 

 سازد:  می

 ۴۷۰۰دهد که سهم شهرستان اردبیل از ارزش افزوده گروه کشاورزی در سال     تحلیل موقعیت شهرستان از نظر جایگاه راهبردی در مقایسه با استان نشان می 
% به عنوان کمترین بوده است. تحلیل روند ارزش افزوده شهرستان اردبیل در این بخش در ۷٫۶درصد به عنوان بیشترین و شهرستان سرعین معادل  0۴٫۷حدود 

  ارتقاء یافته است. ۴۷۰4% نسبت به سال ۴4٫0دهد که جایگاه شهرستان به میزان   مقایسه با استان نشان می
 افزایش یافته و شهرستانهای 0٫۴بیشتر از  ۴۷۰4-۴۷۰۰رزش افزوده شهرستانهای اردبیل، پارس آباد و مشگین شهر در طول دوره سهم بخش کشاورزی از ا  %

فحه بعد قابل بیله سوار، خلخال، کوثر، نیر، سرعین و اصالندوز تقریبا ثابت بوده و شهرستانهای گرمی و نمین کاهش یافته است. همانگونه که از جدول ص
درصد در طول دوره آماری می باشد. این مهم جایگاه راهبردی این بخش را  ۷۷٫۴هده است، بیشترین سهم افزایش یافته مربوط به شهرستان پارس آباد با مشا

 ست.گرایی در هر بخش کشاورزی شده ا  دهد به نحوی که تداوم این جایگاه منجر به ارتقاء سطح تخصص  در ساختار اقتصادی شهرستان نشان می

 از تولید ناخالص داخلی استان را تولید ۷4% از شاغلین استان در بخش کشاورزی ۷۴دهد که   بررسی رابطه بین ساختار ارزش افزوده و ساختار اشتغال نشان می %
وری نیروی کار   ستان را از حیث بهرهکنند(، مزیت ا  را تولید می GDP% از ۴۷% از شاغلین کشور در این بخش ۴8کنند و این موضوع نسبت به میانگین ملی )  می

 سازد.  در این بخش برجسته می
 بازار ارزش به دیگر بیان به. است اقتصاد داخل قلمرو در کشور غیرمقیم و مقیم تولیدکنندگان توسط شده ایجاد افزوده ارزش از عبارت داخلى ناخالص محصول

 .شود مى گفته داخلى ناخالص محصول شود، مى تولید داخلى اقتصاد قلمرو در که خدماتى و کاالها کلیه
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 عوامل قیمت به کشاورزى بخش داخلى ناخالص محصول سهم و ارزش جدول

 ۱3۳۳سال ۱3۳۱سال ۱3۳3سال ۱3۳۰سال ۱3۳۱سال ۱3۳۰سال ۱3۳3سال ۱3۳2سال ۱3۳۱سال ۱3۳۱سال شهرستان

 ۳1٫۴ ۴8٫1 ۴8٫۲ ۲۲٫1 ۲۲٫۲ ۲۷٫۷ ۲0٫1 ۲1٫۲ ۲۲٫۷ ۴8٫۰ اردبیل

 18٫1 0٫۰ ۰٫۳ 1۲ 0٫0 ۰ 1٫0 0٫۳ ۰٫۴ ۰٫۲ واربیله س

 ۴٫0 ۲٫۷ ۲٫۴ ۲٫۰ 1٫۴ ۲٫۰ ۴ ۴ ۴٫۲ ۴٫۲ خلخال

 1۴٫۰ 11٫۷ 0٫1 1۲ 0٫1 18٫۰ ۲٫۴ ۰٫۲ ۰٫1 ۰٫۲ مشگین شهر

 ۳٫۰ ۴٫۳ ۳٫1 ۳٫۳ ۲٫۰ ۲٫۰ ۳٫۴ ۳٫0 ۲٫۷ ۲٫۲ گرمي

 ۴۲٫۴ ۲8٫1 ۲۲٫۲ ۲1٫0 1۰٫۲ 10٫۰ ۲0٫۲ ۲۲٫۷ ۲1٫۲ 1۴٫0 پارس آباد

 1٫1 ۴٫۲ ۲٫0 ۲٫۷ ۳٫۷ ۲٫۷ ۲٫۰ ۲٫۲ ۲٫۷ ۴٫۴ كوثر

 1۲٫1 ۰٫۲ ۰٫۷ ۰٫1 18٫0 11٫1 11 18٫۷ 18٫۲ 1۲٫۳ نمین

 1٫۳ ۳٫1 ۳٫۳ ۴٫1 1٫۳ ۳ ۴٫0 ۴٫0 ۳٫۲ 1 نیر

 ۲٫۲ 1٫۰ ۲٫۷ 1٫0 ۳٫۷ ۲٫۲ ۲٫۷ ۲٫۴ 1٫۰ ۲ سرعین

 1 ۴٫۴ ۴٫۷ ۴٫1 ۴ ۴٫۴ ۴٫1 ۲٫0 ۳٫1 ۴٫۲ اصالندوز

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 انگوت

 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 
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 کشاورزی محصوالت تولید و مساحت

توجهی داشته است؛ اما  های بسیار زیادی داشته است و میزان تولید محصوالت کشاورزی نسبت به قبل افزایش قابل کشاورزی در طول قرن اخیر پیشرفت
های جدید در  نفر است؛ بنابراین استفاده از فناوری میلیون 8۴زایش و در حال رسیدن به با سرعت رو به رشدی در حال اف کشوردانید جمعیت  همانطور که می

آب با کشاورزی به منظور افزایش تولید محصوالت کشاورزی، یک امر ضروری است. از سوی دیگر کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان به دلیل کمبود 
رو هستند. صنعت کشاورزی که به گفته  و بسیاری از کشورها از جمله ایران با مشکل کم آبی روبه رو است. آب الزمه کشاورزی است مشکل اساسی روبه
دهد و شاید از همین رو باشد که  درصد معیشت مردم را به خود اختصاص می ۶4کند، درصد از آب ایران را مصرف می ۰4های مسئول  کارشناسان و مقام
رو نکنند از کاشت محصوالت  ی اینکه بتوانند هم با مشکل کم آبی مقابله کنند و هم معیشت مردم را با چالش روبهگیرندگان در ایران برا مسئوالن و تصمیم

اند. اما آیا  ای مواجه شده هایی که هر کدام از آنها با مخالفت عده آورند. روش ژن محصوالت می  کنند و یا روی به اصالح نباتات یا اصالح بر جلوگیری می آب
 ها به محصوالت کشاورزی خواهد بود؟ هایی در آینده پاسخگوی نیاز انسان تراتژیچنین اس

های جدید در کشاورزی  ها نیز پیشرفت بسیار خوبی داشته است. استفاده از فناوری های زیاد در صنعت کشاورزی موجب شده است انسان در سایر زمینه پیشرفت
به میزان یک سوم جمعیت کنونی  ۷4۴4تا  ۷44۰های انجام شده، جمعیت جهان از سال  بینی ت؛ زیرا طبق پیشو تولید غذا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار اس

ا میلیارد نفر( افزایش خواهد یافت و میزان تولید محصوالت کشاورزی نیز باید متناسب با افزایش جمعیت، افزایش یابد. از سویی دیگر بشر ب ۷٫۷جهان )
بینی بودن میزان محصوالت  توجه اراضی حاصلخیز و ناپایدار بودن و غیر قابل پیش رویه، کاهش قابل ای دریایی بر اثر صید بیمشکالتی همچون کمبود غذاه

 کشاورزی مواجه شده است.

 :است پذیر امکان زیر طرق از کلى طور به زراعى محصوالت ویژه به کشاورزى محصوالت افزایش

 زیرکشت سطح افزایش. ۴

 محصوالت دعملکر افزایش. ۷

 از بایستى الوصف مع. نیست ممکن تقریباً آب منابع کمبود قبیل از هائى محدودیت به باتوجه محصوالت از یک هر زیرکشت مساحت افزایش است بدیهى
 کامالً شرایط سایر با بمتناس فنى اصول و کشت نوین هاى روش از استفاده با محصوالت عملکرد بردن باال اما. آید  عمل به بهینه استفاده موجود اراضى
 تخصیص مختلف محصوالت بین را موجود محدود هاى زمین تولید، اقتصاد اصول کارگیرى به با بایستى کشت فنى اصول رعایت با همراه پس. است پذیر امکان

 .داد

 مواجه آب منابع مکانی و زمانی نامناسب توزیع با که ایران مثل کشوری در .شوند یم محسوب کشاورزی بخش در تولید منابع نیتر مهم عنوان  به خاك و  آب

 ای ویژه اهمیت از فوق عوامل وری بهره ارتقای در یگذار هیسرما نقش دارد، کشاورزی محصوالت تولید در یا کننده نییتع نقش وخاك آب منابع کیفیت و باشد یم
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 فشار، تحت آبیاری توسعه ها، آن ازجمله که نموده پیگیری و ارائه پنجم توسعه امهبرن طول در را مشخصی های طرح وخاك آب معاونت منظور بدین. است برخوردار

 با آب انتقال آب، تأمین زودبازده و کوچک های طرح احداث قنوات، مرمت و احیاء کشاورزی، اراضی نوسازی و تجهیز زهکشی، و آبیاری فرعی های شبکه احداث

 اراضی خاك بهسازی و اصالح احیاء، کشاورزی، های تشکل عرصه در وخاك آب عملیات اجرای سنتی، انهار پوشش و عمومی آبیاری های کانال احداث لوله،

 مصرف الگوی سند نمودن اجرایی و بهنگام و آبیاری و آب های سازه از نگهداری و برداری بهره های تشکل ساماندهی و ایجاد خاك، آلی ماده مدیریت کشاورزی،

 .دباش می کشاورزی آب بهینه

 از هکتار هزار ۰۴ حدود ها آن درنتیجه و شده پیگیری خاك و آب امور به مربوط های برنامه ۴۷۰۴سال دردر سطح کشور  توسعه پنجم برنامه اهداف اساس بر

 هزار ۴۴ حدود احداث، شیزهک و آبیاری فرعی های شبکه کشاورزی اراضی از هکتار هزار ۴۴۷ حدود مجهز، فشار تحت آبیاری های سیستم به کشاورزی های زمین

 سنتی اراضی نوسازی و تجهیز هکتار ۴۰۷ حدود شالیزاری، اراضی نوسازی و تجهیز هکتار هزار 0 حدود مخزنی، سدهای زیر نوسازی و تجهیز اراضی از هکتار

 و مرمت احیاء، کیلومتر ۷۷۴ حدود شاورزی،ک های تشکل عرصه در خاك و آب عملیات اجرای هکتار ۴۶8۲حدود زیرزمینی، زهکش هکتار هزار ۷۶ حدود آبیار،
 کارشناسی نظرات اساس بر .است شده آب تأمین زودبازده و کوچک یها طرح احداث طریق از آب مترمکعب میلیون ۰۷ و ملی و استانی های طرح قنوات الیروبی

 ها آن جمله از که کنند می فراهم آبیاری راندمان بهبود و شاورزیک آب مصرفیی جو صرفه در یتوجه قابل اثرات شده عنوان اقدامات از یک هر موجود تجارب و

 و آبیاری فرعی های شبکه احداث توسط شاخص این درصدی ۴4افزایش فشار، تحت آبیاری های سیستم اجرای توسط درصد 00 میزان به آبیاری راندمان افزایش
 عملیات اجرای توسط شاخص این درصدی ۷۷ افزایش سنتی، انهار پوشش و مومیع آبیاری های کانال احداث توسط شاخص این درصدی۴۴ افزایش زهکشی،

 رود یم انتظار اساس این بر. است کشاورزی اراضی نوسازی و تجهیز طریق از شاخص همان درصدی ۴0 افزایش نیز و کشاورزی های تشکل عرصه در وخاك آب

 .گردد جویی صرفه ۴۷۰۴سال در در سطح کشور مذکور های طرح اجرای طریق از کشاورزی آب مترمکعب میلیون 8۴۷ حدود در

آمده است. همانطور که مشاهده می شود سهم استان از احداث شبکه های فرعی  ۴۷۰۴در جدول زیر عملکرد طرح های مرتبط با معاونت آب و خاك در سال 
 0٫۴ت. همچنین در طرح های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی درصد کل طرح های فوق در سطح ملی بوده اس ۷٫8آبیاری و زهکشی  دراین سال درحدود 

های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی پایاب  درصد فعالیت های زهکشی زیر زمینی به این استان اختصاص یافته است. همچنین در مورد عملکرد طرح
 در این استان تمرکز داشته است. 0زهکشی درجه درصد  ۷٫۴درصد تسطیح اراضی و  8٫۲سدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل )مدرن( 
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 ۱3۳۱سال  در وخاک آب معاونت با مرتبط های طرح عملکرد

 کشور استان شرح
سهم استان از 

 ها )درصد( طرح

 فشار های آبیاری تحت عملكرد طرح
 8٫۲ ۰0۲1۴ ۲۴۲ سطح در حال اجرا

 1٫۲ ۰1۲11 11۳۲ سطح اجراشده

نه نوین های توسعه ساما عملكرد طرح

 آبیاری

 1٫۲ ۴۴۲0۷ ۳8۰ آبیاری باراني

 1٫۲ ۳۲۴۲8 ۷۴۴ ای قطره

 8 11۲80 8 فشار كم

های  های توسعه سامانه عملكرد طرح

 نوین آبیاری

 8 11۳ 8 احداث و بهسازی كانال آبیاری

 ۲٫0 11۲1۲۲ ۴1۴1 های فرعي آبیاری و زهكشي احداث شبكه

 8 ۲۲1 8 ر(انتقال و توزیع آب با لوله )كیلومت

های تجهیز و نوسازی  عملكرد طرح

 اراضي كشاورزی

 8 11100 8 ی اراضي زیر سدهای مخزنينوسازتجهیز و 

 8 ۳1۷1 8 تجهیز و نسازی اراضي شالیزاری

 ۳٫1 ۴1011 1۲۲8 زهكشي زیرزمیني

 8 1۰1 8 و نوسازی اراضي سنتي زیتجه

 8 ۳۰1 8 احداث جاده دسترسي به مزارع )كیلومتر(

های تجهیز و نوسازی  عملكرد طرح

اراضي كشاورزی پایاب سدهای مخزني و 

 بندهای انحرافي مستقل )مدرن(

 0٫۷ 10۷11 1۲۴8 هكتار() حیتسط

 8 18۲ 8 جاده )كیلومتر(

 ۲٫1 ۰1 ۲ )كیلومتر( ۳زهكشي درجه 

 8 ۰۳ 8 (لومتریك)۳ی درجه اریآبكانال 

 8٫0 ۲۲۲۰۳۳۳ 10888 میلیون ریال(شده )اعتبار هزینه 
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در استان به تفکیک شهرستان آورده شده است. با عنایت به شرایط  ۴044تا ۴۷۰4در جداول زیر عمده تولیدات محصوالت کشاورزی استان طی دوره زمانی 
تولیدات محصوالت در شهرستان های استان باشیم، سهم عمده  اقلیمی و نیز شرایط توپوگرافی استان عالوه بر اینکه  شاهد تنوع تولیدات در گستره استان می

، بیشترین سهم تولید حوزه محصوالت زراعی در شهرستانهای اردبیل و مشکین شهر صورت گرفته است و ۴044نیز متنوع می باشد، بطوریکه در سال 
، بیشترنی تغییرات ۴044تا  ۴۷۰4ی دوره آماری شهرستانهای سرعین، نیر و خلخال نیز کمترین سهم را در تولیدات زراعی عهده دار بودند، همچنین در ط

برابر صورت گرفته که نشان از تاثیر زیاد این شهرستان در توسعه کشاورزی و خصوصا  0٫۲8صورت گرفته در میزان تولید برای شهرستان پارسآباد به میزان 
برابر شده است که رقم تقریبا قابل  ۴٫۷۶صوالت زراعی استان اردبیل، بخض زراعت دارد، در بخش تولید در دوره آماری مورد بررسی میزان افزایش تولید مح

 قبولی می باشد.

 شایان ذکر است که شهرستانهای گرمی، نمین، خلخال و نیر با روند نزولی تولید محصوالت زراعی را مواجه بوده اند.

 میزان تولیدات محصوالت زراعی به تفکیک شهرستان

 شهرستان
واحد اندازه 

 گیری
 1۳88سال  1۴۰۰سال  1۴۰0سال  1۴۰۷سال  1۴۰۲سال  1۴۰1سال  1۴۰۳سال  1۴۰۴سال  1۴۰۲سال  1۴۰1سال  1۴۰8ل سا

میزان 

 افزایش

 1٫1۷ ۰1۲۴8۲٫۲ 0۰8۰۰۴٫1 0۲۰1۲۲ ۷1۳۳۳۲ ۷1881۰٫۴ ۰۳1۳10٫۷ ۷۲۷۰18 ۷۰۰۴1۷٫1 ۷0۷818٫۷ 0۲۴۲0۲ 0110۲8٫1 تن اردبیل

 ۳٫۷0 ۲0۲8۰8٫1 18۰۷۴۳1 0۴111۷ ۷۳۰۲۷1 01۳88۲ 1۲1۲000 1۰8۲00٫1 1811۲۲۰ 1888110 ۷۲۲۲1۲ 1۳۲011 تن پارس آباد

 8٫۷ ۰1۲1۳ ۷10۰1 ۷۳۲1۷ 181۰۲0 18001۷ ۴08۰۲8 1۰8۳۷۲ ۷۲۲11 1811۲۷ ۲8018۰ 1۴۷۲88 تن گرمي

 1٫۲۰ 1۲00۷۴٫۷ ۰1۲1۲ 18۲1۰۲ 1۴۷۰۲۳ 1۳۲۳۲۴ ۴۲۲1۴0٫۰ 1۴۰۰۷۳ 18۲۰۳۲ 1۲۷۳۳۴ 11۲۷0۲ 1881۳۲ تن مشكین شهر

 8٫00 ۲۴11۳1 ۲۲۲۰۲۳ ۲۴۲0۰۷ ۲88۰0۳ ۲۲8۰10٫۲ ۳۰8۲80 ۲۰8۴1۰ ۲۰۴۲۴۲٫0 ۴18۲۷۰٫0 ۴8۳۷۷8 ۲۲101۴ تن نمین

 1 ۳8۳۰۳ ۴۲0۴8 ۲۲1۲۲ ۴۳۲80 ۲۲۴۰۲٫1۳ ۲۷۴۰1۰٫۲ 1۰۲81 ۲۴۲8۲ ۲1۳۰۷ 11۷۷۷ ۳8۴۷8 تن سرعین

 1٫۷۲ ه نشدهآمار ارائ 1۲8۰۳1 1۲1۲۲۷ 0۲۰۲۲ ۷۳۲۷8 ۴8۲0۲1 ۲000۰ ۷۰۷۲۲ ۷01۲0 ۷8۷۳1 ۷8۴۲۴ تن كوثر

 8٫1 ۴8۲۲۲ ۲۰0۷1 ۴1۷81 ۴۰8۰۴ ۴1۳08٫۴1 ۲۷1۲۰8٫1 11۲10 1۷۰۴۳٫۰ 1۴۰۲۷ ۳۰۲۲۲٫۰ ۲10۳0 تن خلخال

 8٫۷۲ ۷۷111٫۷ 18۰۴8۰٫۲ 11۲۰۲1٫۲ 11۷810٫۳ 01۴۰۰٫۳ ۲00۲81٫۴ ۰۴۷۲۳٫۷ 08۲18٫0 ۰۲۰۷۰٫۰1 ۰11۰۳٫8۰ 1811۴۳٫۲ تن نیر

 1 ۲۳۲۲۳۳٫۲ ۴8101۰ ۴۷1۷01 ۴۴۴۷01 ۳1811۰٫۰ 1۲۷۳1۲٫۷ ۴8888۳ 111۰۳۴ ۲۰۰10۰ ۴۲۲۴01 ۲۳۲۴۴8 تن بیله سوار

 1٫۲۲ ۲۳01۴0۲ ۲۰۷۷10۳ ۲۷0۲۲۲۲ ۲11۲811 ۲۷۰۲۴۲۲ 18۲8118 ۲11۴۴۲۳ ۲۷۲1۲81 ۲۰1۷01۰ ۲00۲1۲۷ 1۰۷0۲۴۲ تن جمع
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)ماکیان، بوقلمون، کبک( با توجه به کیفیت  ترین منابع تامین پروتئین حیوانی جوامع بشری هستند. گوشت سفید طیور و باالخص طیور اهلی )ماکیان( از مهم
های جامعه انسانی جایگاه  باالی غذایی خود و عدم برخورداری از عوامل مضری مانند کلسترول بر خالف گوشت قرمز در سبد غذایی طیف وسیعی از گروه

چنین نیاز به امکانات محدودتر از لحاظ فضای کار، نیروی انسانی پرورش طیور اهلی )ماکیان( از نقطه نظر تولید پروتئین مورد نیاز انسان و هم .خاصی دارد
ل بسیاری از افراد مورد نیاز، سرمایه اولیه و امکانات الزم نسبت به پرورش سایر منابع پروتئینی مانند: دام سبک و سنگین دارای مزیت بوده و به همین دلی

 .مند به فعالیت در این بخش هستند عالقه

 نسبت همچنان ماکیان پرورش اما است گرفته قرار توجه مورد نیز …های اخیر پرورش سایر طیور مانند: بوقلمون، کبک و بلدرچین و در سال الزم به ذکر است
 .هستند برخوردار اهمیت درجه باالترین از طیور سایر به

شهرستان نمین با  مرغ مبدل گشته است. تن گوشت سفید و تخمارزش به صنعتی عظیم با تولید میلیارد  های اخیر از صنعتی کم صنعت پرورش طیور طی دهه
میزان تولیدات   ۴044تا  ۴۷۰۰توسعه فضاهای پرورش طیور در طی دهه اخیر، پیشرو در حوزه فعالیت های مرتبط با طیور بوده است، در طی دوره آماری 

برابر و رده سوم نیز در اختیار شهرستان اردبیل  ۲٫8۷رستان کوثر به میزان برابر شده است، رده بعدی مربوط به شه ۴۴محصوالت طیوری در شهرستان نمین 
 برابر بوده است.۴4٫۷برابر افزایش در دوره آماری مورد بررسی، می باشد. متوسط افزایش میزان تولیدات استان اردبیل در طی دوره مذکور،  ۴٫0۴به میزان 

 میزان تولیدات محصوالت طیوری به تفکیک شهرستان

 هرستانش
واحداندازه 

 گیری 
 1۳88سال  1۴۰۰سال  1۴۰0سال  1۴۰۷سال  1۴۰۲سال  1۴۰1سال  1۴۰۳سال  1۴۰۴سال  1۴۰۲سال  1۴۰1سال  1۴۰8سال 

میزان 

 افزایش 

 1٫0۰ ۲10۰٫۳1 ۲111٫۳۲ 10۷8٫۳ ۲18۰٫۰ ۲8۷۷٫010 ۲1۲0٫۳۳۲ 1۷11٫۷۲ 1۴1۲٫۲0۷ 1۰۴1٫81۲ 1۲۰0٫۷۷ 1111٫۷ تن گرمي

 ۴٫01 ۲۴0۴۰٫۳ 1۲۰18٫11 11۳0۲٫۴۷ 1۲0۴1٫10 1۲۲۲۲٫۲۷ 11۲1۰٫۷ 00۷1٫۳۳۷ 0۳00٫۴۰0 0۰۰1٫۴0۰ ۷۰۳۳٫18۴ ۲1۰۰٫۷۰0 تن مشگین شهر

 ۲٫0۰ 1۴1۲٫۰8۲ 1۲۷۷٫۲۲۴ 11۴۴٫۰11 181۲٫۲۰۰ 181۲٫۲0 ۰۷۷٫۴۴1۰ ۷1۲٫1۳۲1 ۲1۲٫۳۳1۲ ۷۳۰٫8۷8۴ 101٫۴۲8۳ ۳1۳٫۲۲0۳ تن سرعین

 8٫۰۴ ۲۲08 ۲۲۳۷٫۲ ۳۲۷۲ ۴۰00 ۲11۲ ۲11۲٫0 1۰۲۰٫۲ ۲1۲0 ۲۴1۴٫1۲ ۲0۲0٫0 ۲008 تن نیر

 11٫8۰ 1۲18۲1۷ 1۴1۰۴۰۴ ۲۲۲1۰88 1۰۳۰188 11۲1۲۰۰ 1۴11۳1۴ ۰088۲1٫۴ 18۴۲۳8۲ 111۷18۰ 1۴118۰۰ 18۰۲88 تن نمین

 ۷٫0۲ ۲۳۷1٫۴۰ 1۲۴۲٫01۷ 11۰۲٫81۲ 1۴10٫0۳ ۰11٫0110 ۰۲۲٫۲۷۳۰ ۷۲۰٫۳8۲۲ ۷۷۴٫۰۲8۴ 01۲٫۴۴1۲ 0۰۲٫08۲۳ 0۲۷٫0۳۳ تن كوثر

 1٫۳1 1۴۲8٫۴۲ 1۴۲۲٫00 1۴۳۳٫۷۲ 1۲۷۲٫80 1۴18٫8۲۳ 1۲۷۰٫۲00 00۴٫1۲۴۷ 1۰۷٫0۰۴۳ ۷۰۷٫۰0۰۰ ۴۲۲٫11۰۷ ۲۳۰٫۲ تن اردبیل

 ۴٫۴۲ 1۲1۳ 1۲11٫1۲۲ 18۲۰٫۳0۲ 0۴۳٫01۲ 0۴1٫۳۴۲0 ۷1۷٫010۳ 1۷8٫۳۷8۲ 1۲۷٫۲۲۰۰ 1۲1٫1۴8۲ 11۲٫۷1 ۴۷۴٫۲۷۳ تن خلخال

 18٫۴ 1۲۳۰۷۲0٫1 1۴0۲111 ۲۲۰۴8۷۴ 1۰۷۲0۷۲ 11۳10۲۰ 1۴۴1۷۷1 ۰۰111۴٫۷ 181181۳ 11۷۴۷1۷ 1۴۲11۲8 1۲1۴۳8٫0 تن جمع
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ی تحقیقات عسل از جمله مواد مغذی است که فواید بسیار زیادی در زمینه های، درمانی، زیبایی، میکروب کشی و دارویی دارد، بسیاری از محققان داروی
عسل از جمله موادی است که در  .داروهای مفیدی از این ماده معجزه آسا هستند گسترده ای را بر روی عسل و خواص آن انجام داده اند و به دنبال ساخت

فاده از آن روز به طب سنتی اغلب کشورها جایگاه ویژه ای دارد و کشت و تولید آن در اکثر کشورها در ابعاد گسترده انجام می شود. با توجه به خواص عسل است
با استفاده از عسل به طور همزمان می توان مشکالت جسمی بسیاری را برطرف نمود، در واقع عسل این قابلیت روز در بین مردم جهان افزایش پیدا می کند. 

تن عسل بیشترین میزان تولید این محصول را در سطح  ۷۲08۴شهرستان اردبیل با تولید حدودا .را دارد که از بدن در مقابل انواع بیماری ها محافظت نماید
، در رده های بعد قرار گرفته اند، ۴044تن تولید عسل در سال  848۴تن و خلخال با  ۴۴۲۶4داده است، شهرستان مشگین شهر با استان به خود اختصاص 

 برابر افزایش یافته است که میزان قابل توجهی می باشد. 0٫۲۷به میزان  ۴044تا  ۴۷۰4میزان تولید عسل در سی دوره آماری 

 تانمیزان تولیدات عسل به تفکیک شهرس

 شهرستان
 واحد

 اندازه گیری  
 1۴۰۳سال  1۴۰۴سال  1۴۰۲سال  1۴۰1سال  1۴۰8سال 

سال 

1۴۰1 
 1۴۰۰سال  1۴۰0سال  1۴۰۷سال  1۴۰۲سال 

سال 

1۳88 

 ۴۷۳01 ۴۷۳۳٫۰۴ ۴۷۳۴٫۳ ۲۰۷۳٫۴۲ ۴1۴۷٫81 ۴۴11 ۴1۲۰٫۴۲ ۴8۷۳٫۷۰ ۴8۷۳٫۷۰ ۴1۳۲٫8۴ 1۲08٫۳1 تن اردبیل

 آمار موجود نیست تن اصالندوز

 ۷۴1 ۷۴٫۳۴ ۷۴٫۳ 10٫۴۲ ۲1٫11 ۲1 ۲1٫۴۲ ۲8٫۲۰ ۲8٫۲۰ ۲۰٫1۴ ۴۲٫۰1 تن ه سواربیل

 0801 08۷٫۷۴ 08۷٫۳ ۲۳1٫1۲ ۲۷۲٫۲1 ۷11 ۲۷۳٫۰۲ ۲۲۴٫1۰ ۲۲۴٫1۰ ۷۲۳٫0۴ ۴۲۲٫۳1 تن خلخال

 1۳۷8 1۳۲٫0۲ 1۳۲٫0 11۲٫۲۳ 1۲۴٫8۲ 1۴8 1۲۲٫۷۲ 1۲8٫10 1۲8٫10 1۴۰٫8۲ ۲1٫۰ تن سرعین

 ۲۰۳8 ۲۰۴٫۷۲ ۲۰۴٫۲ ۲۴۴٫۲0 ۲۳۲٫8۳ ۲۲8 ۲۳1٫۳۳ ۲۳1٫1۲ ۲۳1٫1۲ ۲۷0٫1۲ 1۴1٫0 تن پارس آباد

 ۲۰۳8 ۲۰۴٫۷۲ ۲۰۴٫۲ ۲۴۴٫۲0 ۲۳۲٫8۳ ۲۲8 ۲۳1٫۳۳ ۲۳1٫1۲ ۲۳1٫1۲ ۲۷0٫1۲ 1۴1٫0 تن كوثر

 ۳۳18 ۳۳8٫10 ۳۳8٫۳ ۴۳۰٫۰۲ ۴۲۰٫8۲ ۴۰8 ۴۲0٫1۲ ۴۲1٫۷۳ ۴۲1٫۷۳ ۳1۷٫10 1۰۷٫۷ تن نیر

 ۲۲81 ۲۲8٫۲۰ ۲۲8٫۲ 1۷۳٫۰۲ 10۳٫1۴ 1۰1 10۳٫80 108٫0۷ 108٫0۷ ۲80٫1۰ ۰0٫01 تن نمین

 11۷۲8 11۷۳٫00 11۷۳٫۳ ۰۴۴٫1۲ ۰0۳٫1۲ 18۳8 ۰01٫۷۲ ۰۲۳٫۲۳ ۰۲۳٫۲۳ 111۲٫۳0 1۲۷٫۲ تن مشگین شهر

 1۳۷8 1۳۲٫0۲ 1۳۲٫0 11۲٫۲۳ 1۲۴٫8۲ 1۴8 1۲۲٫۷۲ 1۲8٫10 1۲8٫10 1۴۰٫8۲ ۲1٫۰ تن گرمي

 ۷۴188 ۷۴۳۴ ۷۴۳8 10۴۲ ۲111 ۲188 ۲1۴۲ ۲8۲۰ ۲8۲۰ ۲۰1۴ ۴۲۰1 تن جمع

  



 

 
 

39 

ی مورد نیاز در بین غذاهای مصرف توسط انسان شیر مناسب ترین، متعادل ترین و کامل ترین ترکیبات را دارا است به این صورت که تقریبا تمام مواد مغذ
د می گیرد به طور مثال پروتئین حاصل از انسان در شیر وجود دارد و میزان این مواد به صورت است که حداکثر آنها در هر بار مصرف در بدن مورد مصرف قرار

وجود در شیر شیر از لحاظ کیفیت، یک پروتئین کامل حساب می شود و نیازهای بدن را می تواند به این ماده تامین کند ضمن اینکه قابلیت هضم پروتئین م
 لحاظ میزان جذب صادق می باشدبسیار باالتر از سایر مواد غذایی می باشد این مورد در مورد چرب موجود در شیر نیز از 

طح شهرستان یکی از پتانسیل ها و قابلیت های اصلی استان اردبیل تولیدات دامی می باشد، تولید شیر که از زیرمجموعه های فعالیت های دامی است در س
گونه که از اطالعات جدول ذیل مشخص می اردبیل و در رده بعدی، شهرستان مشگین شهر از عناصر کلیدی برای توسعه اقتصادی محسوب می شود. همان

بیشترین سهم از تولید شیر دام را در استان اردبیل به خود اختصاص داده و شهرستان های  ۴044تن شیر در سال  04۰۰0گردد، شهرستان اردبیل با تولید 
درصد  ۷۰شهرستان پارس آباد با  ۴044تا  ۴۷۰4آماری تن در رده های بعدی قرار گرفته اند، در طی دوره  ۷۷۴۷8تن و گرمی با  ۷۴0۰۷مشگین شهر با 

سال در رده  ۴4درصد کاهش میزان تولید در طی  ۷۲و  ۷8کاهش از این حیث کمترین میزان کاهش را داشته و و شهرستانهای خلخال و کوثر به ترتیب با 
 های بعدی قرار گرفته اند.

 میزان تولیدات شیر به تفکیک شهرستان

 شهرستان
ازه واحداند

 گیری مقدار
 1۳88سال  1۴۰۰سال  1۴۰0سال  1۴۰۷سال  1۴۰۲سال  1۴۰1سال  1۴۰۳سال  1۴۰۴سال  1۴۰۲سال  1۴۰1سال  1۴۰8سال 

میزان افزایش 

تا  ۰8از 

1۳88 

 8٫1۴ ۳8۰۰۳ ۳1۲8۴٫8۳ ۳111۴٫11 ۳8۲۰۲٫1۰ ۳8۲۲8٫1۲ ۳8۲88٫01 ۴۷۰1۲٫1۴ ۴۳88۲٫1۲ ۷8۲۰۰٫0۰ 01۰8۲٫0۷ ۷۷۷1۰٫0۴ تن اردبیل

 8٫۲1 ۲88۳0٫1 ۲811۴٫۰1 ۲8۴۴1٫0۲ ۲811۲٫۴۳ 1۰۷۴۳٫۲۷ 1۰۷۷8٫۲1 101۰0٫۰۳ 1۲1۴0٫۲۷ ۲۰۲۲۲٫1۰ ۴۳۳۷1٫۰0 ۴۲۷۲۲٫۳۲ تن رنی

 8٫۳۰ 1۳۲0۲٫1 1۳۷11٫1۳ 1۳011٫1 1۳۲۰۲٫1۴ 1۳۴00٫0۲ 1۳۴۳۳٫8۳ 1۴1۰۲٫۰۷ 1۲۲۲۲٫1۲ ۲۷۳۲1٫۴۰ ۴1۷8۲٫۲ ۴811۰٫۰۲ تن نمین

 8٫۲۳ 18۲88 18۲1۳٫۳۲ 18۴1۳٫۲۲ 181۳۷٫۴۳ 188۳1٫80 188۲۲٫0۲ ۰۳۲1٫۰0 0۴۲0٫۲۲ 1۳۲۰۳٫0۲ 1۲۷۲8٫۰۲ 110۳۰٫0۳ تن بیله سوار

 8٫۷1 ۲881۴٫۲0 ۲811۲٫8۰ ۲8۲۳1٫80 ۲8۷1۴٫0 1۰۳0۴٫۲ 1۰۲۳۲٫۲1 100۰۲٫0۴ 1۲۴۰۳٫۰ ۲۲810٫۰ ۲۰۲۰1٫۰۷ ۲081۲٫۴۷ تن پارس اباد

 8٫۳0 1801۲ 18۰8۲٫۲1 18۰۳۰٫۰۲ 18۳1۴٫1۲ 1811۷٫۳ 18۳۰۰٫۴۳ 1818۲٫1۳ 0۰۷۷٫۲1 ۲8۰۳۰٫۲۲ ۲۴0۷1٫11 ۲۲۷1۴٫1۷ تن اصالندوز

 8٫۲0 ۰0۷۰٫۲ ۰۰۲0٫1۲1 18811٫1۰ 18۲18٫۳0 ۰1۷۲٫1۴۳ ۰۲1۰٫11۳ ۰118٫۲۲۲ ۷۰۴1٫۴۰۴ 1۴۲۷0٫۲ 11۴10٫8۷ 1۳1۷0٫8۰ تن خلخال

 8٫۲۷ ۷۲1۲ ۷۲۰1٫80 ۷۷1۷٫۲۳ ۷۰1۳٫1۲ ۷۳۲0٫0۳ ۷181٫۳۳ ۷80۷٫۰۲ ۲۲1۲٫۲ 18۴0۷٫۳ 1۲88۰٫80 11۳۲8٫۳۳ تن كوثر

 8٫11 ۲۲1۴0٫1 ۲۲۲11٫۳۴ ۲۲080٫0۲ ۲۲1۰۰٫۳۳ ۲۲801٫۲1 ۲۲8۳1٫۴۰ ۲80۷۲٫1۲ 10۲00٫۷1 ۳881۴٫۲۷ ۳۲۲۷1٫0 ۳۴۰10٫۴۲ تن گرمي

 8٫1۲ ۴1۳۰۲٫1 ۴1۲1۳٫1۲ ۴10۰0٫1۴ ۴1۲18٫۳۳ ۴8۰۲۴٫10 ۴8۰۷1٫۲۰ ۲۰۲۷۲٫۲۲ ۲۲1۴۴٫0۲ 11۴1۳٫۷۲ 1۰۴۲۳٫۲1 1۲۴۲۴٫۲1 تن مشگین شهر

 8٫1۲ 111۲1٫1 11۲۲۴٫۴۴ 11۴1۲٫۴۴ 11۲18٫1۰ 18۰۷۳٫0۴ 18۰۷۴٫۰0 18۴۴1٫۴۴ ۰۲۲۳٫۰۷ 1۷۰۴۷٫1۳ ۲80۴1٫۳۷ 1۰۷۷۴٫11 تن سرعین

 8٫1۲ 1۰۰110 ۲881۲۰٫۷ ۲8۲8۴0٫۴ ۲88۴۲8٫۰ 1۰1۳۰8 1۰1۲۴1٫۲ 101۲۳۷٫۷ 1۲۳۷8۲٫۳ ۴۲۲8۲۲٫۷ ۴۷1۷۲۳٫۰ ۴1۴۴11٫۲ تن جمع
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به دلیل شرایط اقلیمی، پوشش گیاهی و ... بیشترین سهم از میزان تولیدات دام زنده  شهرستان های شمالی استان از جمله اصالندوز، پارس آباد و بیله سوار
 تن در رده نخست واقع شده است. ۴84۷۶کشتاری را به خود اختصاص داده اند، بطوریکه شهرستان تازه تاسیس اصالندوز با تولید 

کمترین کاهش  ۴044تا  ۴۷۰4درصد کاهش از سال  ۷ارد که شهرستان اصالندوز با روند نزولی میزان تولید که در جدول زیر ارائه شده است نشان از آن د
درصد در رده های بعدی قرار گرفته اند. افزایش قیمت گوشت،  ۴۰، ۴8،  ۴۲تولید در این بخش را داشته و شهرستانهای خلخال، کوثر و بیله سوار به ترتیب با 

 گهداری دام و .... از جمله مواردی است که در رند نزولی میزان تولیدات دامی تاثیرگذار بوده است.افزایش نهاده ها، کمبود مراتع، هزینه باالی ن

 میزان تولیدات دام زنده کشتاری به تفکیک شهرستان

 شهرستان
واحداندازه 

 گیری مقدار
 1۳88سال  1۴۰۰سال  1۴۰0سال  1۴۰۷سال  1۴۰۲سال  1۴۰1سال  1۴۰۳سال  1۴۰۴سال  1۴۰۲سال  1۴۰1سال  1۴۰8سال 

میزان 

افزایش از 

 1۳88تا  ۰8

 8٫۲1 ۰۰8۲٫۳ ۰00۳٫۰۰ ۰۳۲۴٫۲۴ ۰18۲٫۰۰ ۰۷8۲٫۴۲ 181۳0٫۴۳ 188۲۳٫1 ۰۳8۳٫1۷ 1۴118٫11 1۲۳۳۲٫0۳ 1۲1۰0٫۰۲ تن اردبیل

 8٫۷۴ ۳0۰۰٫۲۳ ۳0۰1٫8۲ ۳۷8۷٫۲۳ ۳0۴۰٫0۰ ۳01۰٫۴۴ 18۲۲٫1۳ ۳۰۰۴٫00 ۳۲۴0٫۲1 101۰٫1۲ ۲۷۲0٫۷۰ ۲۲۷۰٫۴۲ تن نیر

 8٫۲ ۴۰۲۳٫۷ ۴۰1۷٫۲۰ ۴010٫۴۴ ۴۷1۲٫0۲ ۴0۲۰٫۲1 ۴۰۷1٫۳۲ ۴۰11٫۰۳ ۴۷۰8٫۴۲ 1110٫۳۰ ۲۲۰۲٫۰۷ ۲۲8۳٫۳۳ تن نمین

 8٫۷1 0۲81٫1۲ 01۰۲٫۲0 0۴۷8٫۲0 0۳8۲٫0۲ 0۴۰۴٫۰۳ 0۲8۲٫80 01۲۲٫1۲ 01۲۲٫۴0 188۰0٫۳۳ 111۳۴٫۳۲ 11۳۴۲٫80 تن بیله سوار

 8٫01 18۲۷۷٫۲۲ 18۲۲0٫۷۰ 18۳۴۷ 1818۳٫8۰ 18۳18٫۴0 18۲۴1٫1۲ 181۰۴٫1۷ 1811۰٫01 11۰18٫۲ 1۴۴8۲٫۷۰ 1۴۲8۲٫۲۰ تن پارس اباد

 8٫۰۷ 108۲۲٫۳0 108۰0٫1۰ 1۳۲۴۳٫۲ 111۴1٫0۲ ۳۲01۴٫۰1 ۳۲۷۷۴٫۷۲ ۳۳۰۲1٫۷۷ ۴11۷8٫0۲ ۳۴۰۳1٫۰۲ 1۰0۴۳٫1۲ 1۰0۴1٫81 تن اصالندوز

 8٫0۴ ۴۰۲۳٫۷ ۴۰۲8٫۷ ۴۷08٫۲۴ ۴0۰1٫81 ۴۷۳۷٫01 ۴۰8۰٫۴۲ ۴0۷۰٫۳۰ ۴1۲۳٫۷1 ۳1۷0٫۳۷ ۳۷۰1٫0۲ ۳۷۳۲٫0۷ تن خلخال

 8٫0۲ ۲۰0۲٫1۲ ۲۰0۲٫۷۲ ۲008٫۲ ۲۰۷8٫1۲ ۲00۰٫۰۲ ۴81۰٫0۳ ۲۰0۰٫۳ ۲۷۳۲٫۲0 ۴۲۴۲٫1۲ ۴۲01٫۰۲ ۴۲۳۲٫۳۳ تن كوثر

 8٫۲۳ 0۲۴8٫۴۲ 0۲11٫0۲ 0۲۲۲٫00 0۴1۰٫01 0۳۴8٫۴۷ 0001٫1۳ 0۷11٫۲0 08۰0٫01 11۴۳8٫۷۲ 1۴۷11٫۰1 1۴1۳0٫8۳ تن گرمي

 8٫۷ 1۲1۳۳٫1 1۲1۲۴٫۲۲ 11۲۷۳٫۴۷ 11۰81٫۴۲ 11۰۴1٫۳۲ 1۲۳۰۳٫۳۲ 1۲۴۴۴٫1۴ 111۴1٫۳۲ 1۳۰81٫۲1 1۷۳0۰٫01 1۷۲10٫۳۴ تن مشگین شهر

 8٫۲۴ ۲1۳۴٫80 ۲1۴0٫۴۷ ۲8۳۲٫1۳ ۲8۷۲٫11 ۲8۰۰٫۴۲ ۲۲11٫8۲ ۲1۷۰٫8۴ ۲8۲۲٫۰1 ۲01۲٫۳۲ ۴۳۲۴٫۳1 ۴۳18٫۲۴ تن سرعین

 8٫0 1۲1۰8۳ 1۲10۲۰٫۳ 1۲88۴1٫۷ 1۲1۴1۴٫۷ 18۰11۲٫1 111۷1۷٫1 11۴100٫۲ ۰1۲18٫۴۲ 1۲۷۴11٫۷ 11۷۷08٫۴ 11۲1۲۲٫۲ تن جمع
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جنس اصلی . یافته استپشم گوسفند از گذشته تا کنون در بسیاری از صنایع کاربرد داشته است و تنها با گذر زمان و تکامل تکنولوژی شیوه استفاده از آن تغییر 

هم وجود دارد. گوسفندان دارای نژاد  ناخن ها و شاخ ها و الیه بیرونی پوست گوسفندپشم گوسفند از پروتئین و کراتین می باشد، که نه تنها در پشم بلکه در 

پشم ظریف، متوسط، بلند، پشم آمیخته، پشم  بر روی پشم آن ها هم تاثیر گذار است، پس گوسفندان از نظر پشم به تفاوت نژاد های مختلفی هستند و این
 .دارند، تقسیم بندی می شوند ویژگی و کاربرد منحصر به فرد قالی که هر کدام

و چه صدایی است این دسته از پشم گوسفندان بسیار مناسب هستند. بسیاری از سالن های  عایق بندی دمایی صنایعی که نیازمند موادی جهت عایق بندی، چه

گرم شدن و خنک شدن  مستان و تابستان سبباز این پشم ها استفاده می نمایند. لباس های پشمی که در ز عایق بندی صدایی عروسی و استودیو ها جهت
سبب  حفظ دمای بدن انسان می شود. یکی از کاربرد های پشم گوسفند در صنعت پارچه، گرم و خنک نگه داشتن دمای بدن است، در واقع در زمستان با بدن

ادی که در شرایط بسیار گرم و بسیار سرد کارخانه ها و دیگر گرم شدن و در تابستان رطوبت بدن را بیشتر دفع می نماید و سبب خنک شدن افراد می شود. افر
جهت خنک شدن در شرایط دمایی باال  پشم های ضخیم محیط ها باید کار کنند از پشم گوسفند در لباس هایشان استفاده می شود. در لباس آتش نشان ها از

 .و کاربرد های آن متفاوت می باشدکیفیت  به توجه با بره پشم قیمت و گوسفندی پشم قیمت استفاده می شود.

تن تولید پشم گوسفندی، بیشترین سهم تولید پشم استان را  ۷4۷و  ۷۷۴تن و شهرستانهای مشگین شهر و بیله سوار به ترتیب با  0۴۷شهرستان پارس آباد با 
 دارد. ۴044تا  ۴۷۰4گوسفندی در طی دوره آماری  درصدی تولید پشم ۷4به خود اختصاص داده اند، روند تغییرات تولید پشم گوسفندی نشان از کاهش 

یگر واردات نخ نیز از دیگر علل پایین صرفه اقتصادی برای تولید کننده ندارد و از سوی د است پایین قدری به شده چیده های پشم از برخی قیمت از آنجا که 
مشکالت رنگ نگرفتن برخی از الیاف پشم ها ،کیفیت پایین دلیل براین  عالوه بر این آمدن قیمت پشم نه تنها در این استان بلکه در کل کشور است .
 مدعاست که تولید کننده هیچ رقبتی برای برداشت وفروش آن ندارد.
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 میزان تولید پشم گوسفندی به تفکیک شهرستان

 شهرستان

واحداندازه 

گیری 

 مقدار

 1۳88سال  1۴۰۰سال  1۴۰0سال  1۴۰۷سال  1۴۰۲سال  1۴۰1سال  1۴۰۳سال  1۴۰۴سال  1۴۰۲سال  1۴۰1سال  1۴۰8سال 

 ۲1۲٫۰ ۲1۲٫0۷۲۷ ۲1۲٫0۷۳1 ۲11٫111۰ ۲1۷٫۷۳1۲ ۲۲1٫8181 ۲۲۴٫۳1۴ ۲۲1٫۲101 ۲0۷٫11۷ ۲00٫۲ ۲0۰٫۲ تن اردبیل

 1۴8٫1۳ 1۴8٫1۲۲ 1۴8٫1۲۳1 1۲۰٫۴۴11 1۴8٫۲۳1 1۴۲٫۲۴8۴ 1۴۳٫8۷10 1۴۲٫۷۴11 1۷۲٫۲۰۳۲ 1۷۴٫1۲ 1۷۴٫1۲ تن نیر

 180٫۳1 180٫۳۴0۳ 180٫۳۴۷1 18۷٫۷۷۲ 180٫0۷80 118٫1۲1۴ 111٫۷۲۲1 118٫۲8۰۴ 1۳۴٫1۷01 1۳۳٫۴ 1۳۳٫۲ تن نمین

 ۴8۴٫۲۲ ۴8۴٫۲۲۷۳ ۴8۴٫۲۲۴۷ ۴81٫۷۷۲۷ ۴8۳٫0۴0۲ ۴8۰٫۳۷8۷ ۴1۲٫0۴۳۲ ۴8۰٫۷81۰ ۳8۲٫81۰0 ۳8۳٫8۳ ۳8۳٫00 تن بیله سوار

 ۳1۲٫11 ۳1۲٫8۲1۷ ۳1۲٫8۲80 ۳8۰٫1۳0۲ ۳1۴٫۷8۰ ۳1۰٫۰۰۲ ۳۲۳٫1۲8۷ ۳۲8٫۴11۲ 1۳1٫1۰0۴ 1۳0٫۴۳ 1۳۰٫۳0 تن پارس اباد

 ۲۲8٫۲0 ۲۲8٫۲1۲ ۲۲8٫۲۳0۰ ۲10٫۲۲۲۴ ۲۲1٫۲0۰۰ ۲۲1٫۲۲8۲ ۲۲0٫1۳۴۲ ۲۲1٫۳۲۲۲ ۴۳۳٫100۳ ۴۳۲٫۴۲ ۴۳۷٫8۳ تن اصالندوز

 180٫۳1 180٫۳۴0۳ 180٫۳۴۷1 18۷٫۷۷۲ 180٫0۷80 118٫1۲1۴ 111٫۷۲۲1 118٫۲8۰۴ 1۳۴٫1۷01 1۳۳٫۴ 1۳۳٫۲ تن خلخال

 0۲٫۷۲ 0۲٫۷18۲0 0۲٫۷۳۰۲۳ 0۲٫۲۲8۷۲ 0۷٫8۰۲۲۳ 00٫۳۲8۲ 0۰٫۴01۲ 00٫۳0۷۳ 11۳٫0۲۲0 111٫۳۳ 111٫۲0 تن كوثر

 1۷۴٫1۲ 1۷۴٫181۳ 1۷۴٫۳۰۰۴ 1۷۲٫۳۳11 1۷۳٫1۰۴۴ 1۷۲٫0۳8۳ 1۷0٫۷۲۲۳ 1۷۲٫۰۷۳0 ۲۲۰٫۷۲1۲ ۲۴8٫00 ۲۴1٫۴۲ تن گرمي

 ۴۲1٫۴1 ۴۲1٫۴111 ۴۲1٫۴11۲ ۴۲۴٫۴۲۷۰ ۴۲۲٫۲1۲۳ ۴۴1٫1۷10 ۴۴1٫1۷۰1 ۴۴1٫0۲۷0 ۳۴8٫۷۴11 ۳۴۲٫۰ ۳۴۴٫0 تن مشگین شهر

 ۳۴٫۴0 ۳۴٫۴۷1۴۳ ۳۴٫۴۷۳0۲ ۳۴٫118۴0 ۳۴٫1۳0۴۲ ۳۳٫۲181 ۳۳٫۲۰8۲ ۳۳٫۲۳۴۷ 1۷٫۳۴1۳ 1۷٫۷۲ 1۷٫0۳ تن سرعین

 ۲1۲۰ ۲1۲0٫۷۲۷ ۲1۲0٫۷۳1 ۲111٫11۰ ۲1۷۷٫۳1۲ ۲۲18٫181 ۲۲۴۳٫1۴ ۲۲1۲٫101 ۲0۷1٫1۷ ۲00۲ ۲0۰۲ تن جمع

 

در حال . صورت تازه و خام قابل استفاده هستند. بازده محصوالت باغى عمدتاً از محصوالت زراعى بیشتر است اکثراً به محصوالت باغى محصوالتى هستند که
 وارد باغبانی بخش به جدی های آسیب اخیر های خشکسالی دلیل به حاضر مهمترین مساله صنعت باغبانی کشورمان موضوع تغییر اقلیم و خشکسالی است.

 .است شده سطح واحد در باغی محصوالت کمی و کیفی عملکرد کاهش موجب موضوع همین و شده

. موجب بروز مشکالت متعددی برای کشاورزی در بسیاری از مناطق کشور شده است ،تنوع ناقلیم است که همی ۴۴اقلیم موجود در دنیا دارای  ۴۷ایران از بین 
های  ت. عالوه بر این یکی دیگر از چالشاس اصیل و سالم های نهال اضرتوسعه باغبانی نیازمندح حال در. است نهال  دیگر صنایع باغبانی کشور موضوع  مشکل

تر  رنگ . در واقع اگر کود با قیمتی مناسب به دست کشاورز و باغدار برسد، اثر مشکالتی مانند خشکسالی کم های بخش کشاورزی است این صنعت تامین نهاده
شود تولیدات کشاورزی از کیفیت  و همین موضوع باعث می کشاورزان قرار نمی گیردان کافی و با قیمت مناسب در اختیار خواهد شد اما متاسفانه کود به میز

 .مطلوبی برخوردار نباشد
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اقدام به س به نباید به خام فروشی محصوالت تکیه کرد بلکه الزم است حتی االمکان محصوالت تولید شده را فرآوری کرده و سپ در راستای توسعه اقتصادی،
 .تواند طیف وسیعی از محصوالت غذایی را تولید کند زیرا هر کدام از این محصوالت در صورت فرآوری می صادرات محصوالت نمود،

استان علی  هاسبراساس آمار و اطالعات ارائه شده در جدول ذیل، شهرستانهای اردبیل، نیر و نمین با کاهش تولیدات باغی مواجه بوده اند و سایر شهرستان
بیشترین سهم را در  ۴044تا  ۴۷۰4برابری در طی سالهای  ۷٫۷۷رغم وجود خشکسالی، روند افزایش به خود گرفته اند، بطوریکه شهرستان بیله سوار با افزایش 

 این حوزه به خود اختصاص داده است و شهرستانهای گرمی و پارس آباد در رده های بعدی قرار دارند.

 

 باغی به تفکیک شهرستانمیزان تولیدات 

 شهرستان
 واحد 

 اندازه گیری 
 1۳88سال  1۴۰۰سال  1۴۰0سال  1۴۰۷سال  1۴۰۲سال  1۴۰1سال  1۴۰۳سال  1۴۰۴سال  1۴۰۲سال  1۴۰1سال  1۴۰8سال

میزان افزایش 

تا  ۰8از 

1۳88 

 8٫0۲ ۰1۲1٫۳ 18۳1۲٫۰ 18۳۲1٫1 ۳۴۳۳٫۴۲۳ 008۰٫۷ 0۳۳1٫۴ ۰080 ۴1۰۳٫01 1۲۷۰1٫۰ 1۴1۳1٫۰ 11۷۲۷٫۰ تن اردبیل

 ۴٫۴۲ ۲۷۴۷٫8۴ ۲۳۴۴٫۳ ۲۲81٫1 1۰۲۰٫۰1 1۰۳0٫01 10۴۷٫1۰ ۲۳1۷٫1 10۰۲٫۲ 1۲۲0٫۷ ۰۲۲٫۰ 0۲۳٫81 تن بیله سوار

 1٫۰۰ ۲۲۳0۰٫۴ 1۰881 1۲۳۷۷٫1 ۳11۴۰٫۰۲ ۳۲۴۲۲٫0 ۴8۴۳۴٫1۳ ۲18۳8٫1 ۴11۷۲٫1 ۴۳۲۴۲٫۳1 ۴۲1۲۴٫۰0 ۴۴۳۴۰٫11 تن پارس آباد

 1٫۲ ۴۳۴11٫۰1 ۴1۷۰۴٫۷1 ۲۳۷۲1٫۳ ۷۰1٫۳ ۴۴۲0۲٫۴ ۴۲01۲٫۷ 1۷۲۲1٫11 11۲۳۲٫۷1 ۴۳۴۰8٫0۷ ۴۴۲08٫0۷ ۲1۳۴۷٫11 تن خلخال

 1٫۴۲ ۲11٫1 ۲۲0٫۲0 1۰0٫1 ۷1٫1۲ ۲۴۴٫۰۰۲ ۲۴۳٫81۲ 110٫1 1۷۴٫۴ ۲۳۳٫۲ 101٫۴ 110٫۲ تن سرعین

 1٫1۰ ۲1۳11٫0 ۲۳۳۴1٫۷ 1۷8۳1 ۲۴۲۳٫1 1۲۰۷1 ۰۷۲۴٫۳1 118۲۳ ۷888٫۲ 1۳۰01٫1 ۲1۲۴۳٫1 1۴۳0۷٫۳ تن كوثر

 ۲٫۲۰ 1۳۲۲۲٫۰1 18۲81٫۳ ۷0۲۴٫۲ ۲۷۲۲٫11 1۴۷۲۲٫۴ 0۳۰8٫۳1 1۴1۲۲٫11 11۲۳۰ 110۳۷ ۷۰۳۲٫۷ ۲۴۰۷٫۷ تن گرمي

 1٫0۰ ۲۰8۷88 ۲۲۳1۲1 ۲۰۴۷80 10۲۳۲٫1 ۴8۰۲1۲ ۰1۷۷0٫۰ 1۰10۲1٫۲ 1۳1۰۳٫۴1 1۰0۰۲۷٫۴ ۲8۲1۲0٫۰ 11۴۰۳۲٫۲ تن مشگین شهر

 8٫۴۲ ۴10۰ ۲1۳۲٫۲ 18۰0 111۲٫1 1101٫1 ۳۷۳8٫1 011۰ ۷110٫۰ ۷۳۲0 111۴۳ 1181۴٫0۲ تن نیر

 8٫01 ۴۴8۲٫۳۴1 ۴8۰۲٫۲۷ ۲۲11٫۷1 ۳٫۲1 111۴٫81 1۳۴۷٫۳۴1 1۰1۰٫۴۰1 ۳۴۰٫1۰ ۲0۰8٫1 111۲٫۷۴ ۳8۲8٫1 تن نمین

 1٫۷۳ ۳۳۷8۲۰٫۳ ۴۲۷۰1۳٫۴ ۳1۲۴1۳ 11۲۷۴1 ۳۴۳۳01٫1 1۰۴00۷٫1 ۲۷081۲٫۲ 001۲۲٫8۳ ۴1۰۳1۳ ۴۴۲۳1۰٫۳ ۲1۲1۴۲٫۰ تن جمع
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 هرستان های استان از تولیدات کشاورزی طی دوره زمانی را نشان میدهد.جداول ذیل سهم ش

 سهم شهرستان ها از تولیدات محصوالت زراعی

 1۳88سال 1۴۰۰سال 1۴۰0سال 1۴۰۷سال 1۴۰۲سال 1۴۰1سال 1۴۰۳سال 1۴۰۴سال 1۴۰۲سال 1۴۰1سال 1۴۰8سال شهرستان

 ۴0٫۴ ۲۰٫۰ ۴1٫۲ ۲۰٫1 ۲۲٫۰ 10٫۲ ۴8٫1 ۲۰٫۴ ۲۷ ۴8 ۳1٫۲ اردبیل

 ۲۷٫۳ ۴۲٫۰ ۲۰٫0 ۲۰٫۴ ۴8٫۲ ۲۳ ۲۴٫1 ۴۷٫1 ۴۳٫۴ ۲1٫1 ۷٫۲ پارس آباد

 ۴٫0 ۲٫1 ۲٫۷ ۳٫1 ۴٫۰ ۷٫1 ۷٫1 ۲٫0 ۴٫۲ ۷٫۲ ۲٫۰ گرمي

 1٫۲ ۴٫1 ۴٫۷ 1٫۳ 1٫۲ ۲٫۳ 1٫1 ۴٫۰ ۳٫۳ 1٫۳ 1٫1 مشكین شهر

 ۰٫1 ۷٫۲ 0٫1 ۷٫۰ ۰٫۴ ۰٫۷ 11٫۳ 18٫0 18٫۲ 18٫۲ 1۴٫۳ نمین

 1٫۲ 1٫1 8٫0 1٫۳ 8٫۰ 1٫۳ ۲٫۴ ۲٫۴ ۲٫1 1٫0 ۲ سرعین

 8 ۳٫1 ۳٫۳ ۴٫۲ ۲٫۷ ۲ ۲٫۷ ۲٫۰ ۲٫۷ ۲٫1 ۴٫۲ كوثر

 1٫۲ 1 1٫۴ 1٫1 1٫۴ 1٫۳ ۲ ۲٫1 1٫0 1٫۷ ۴٫1 خلخال

 ۴٫1 ۴٫۷ ۳٫۲ ۳٫۲ ۴٫1 1٫۷ ۴٫۷ ۴ ۴٫۲ ۴٫۲ 1٫1 نیر

 ۰٫0 18٫1 1۴٫1 1۴٫1 1۲٫1 11٫۲ 11٫۷ 1٫۷ 18٫۴ 1۲٫۲ 1۲٫۲ بیله سوار

 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 جمع
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 سهم شهرستان هاز تولیدات باغی استان

 1۳88سال 1۴۰۰سال 1۴۰0سال 1۴۰۷سال 1۴۰۲سال 1۴۰1سال 1۴۰۳سال 1۴۰۴سال 1۴۰۲سال 1۴۰1سال 1۴۰8سال شهرستان

 ۲٫1 ۲٫0 ۲٫1 ۴٫۷ ۲ ۳٫۳ ۴٫1 ۴٫۲ ۳ ۳ ۳٫۲ اردبیل

 8٫۲ 8٫۷ 8٫1 1٫۷ 8٫۳ 8٫۰ 8٫۰ ۲٫1 8٫۳ 8٫۴ 8٫۴ بیله سوار

 1۳٫۰ 1۲ 1۴٫۲ ۴1٫۲ ۰٫۷ 11٫۲ ۷٫۲ ۴1٫۲ 18٫0 ۰٫۷ 1۴ ارس آبادپ

 ۷٫۷ 0٫۲ 1٫۰ 8٫۷ ۷٫0 1۲٫۰ ۲٫۴ 1۲٫۷ 18٫0 18٫1 0٫۳ خلخال

 8 8٫1 8 8٫1 8٫1 8٫1 8٫1 8٫۲ 8٫1 8٫1 8٫1 سرعین

 ۳٫0 ۲٫۲ ۳٫1 ۲ ۴٫۰ 1 ۳ ۷٫۰ ۳٫۷ ۲٫1 1٫۴ كوثر

 ۴٫۴ ۲٫0 1٫۰ 1٫0 ۴٫۲ ۳٫۳ ۳٫۰ 1۲٫۷ ۴٫۷ ۲٫۳ ۲٫1 گرمي

 ۲1 ۲8٫۰ ۷8٫1 ۳۰٫۰ ۷1٫۴ ۳۰٫۳ ۲۰ 1۲٫1 ۲۲٫۴ ۲۲ ۲8 شگین شهرم

 8٫0 8٫۲ 8٫۴ 1 1٫۴ ۲٫۳ ۴٫1 0٫1 ۲٫۴ ۴٫۴ ۳٫۴ نمین

 8٫۷ 8٫0 8٫۲ 8 8٫۳ 8٫۷ 8٫۷ 8٫1 8٫۰ 1٫۷ 1٫۲ نیر

 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 جمع
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 محصوالت طیوری

 1۳88سال 1۴۰۰سال 1۴۰0سال 1۴۰۷سال 1۴۰۲سال 1۴۰1سال 1۴۰۳سال 1۴۰۴سال 1۴۰۲سال 1۴۰1سال 1۴۰8سال شهرستان

 8 8٫۲ 8٫1 8٫1 8٫۲ 8٫۲ 8٫۲ 8٫1 8٫۲ 8٫1 1 گرمي

 8٫۲ 1٫۲ 8٫۷ 8٫۷ 1٫1 8٫۰ 8٫۰ 8٫0 8٫0 8٫۲ 1٫1 مشگین شهر

 8 8٫1 8 8٫1 8٫1 8٫1 8٫1 8٫1 8٫1 8 8٫۳ سرعین

 8 8٫۲ 8٫۲ 8٫۲ 8٫۲ 8٫۲ 8٫۲ 8٫۲ 8٫۲ 8٫۲ ۲٫۳ نیر

 ۰۰٫۷ ۰0٫1 ۰0٫0 ۰0٫0 ۰0٫۲ ۰0٫1 ۰0٫۳ ۰0٫۲ ۰0٫۲ ۰0٫۰ ۰8 ننمی

 8٫1 8٫1 8٫1 8٫1 8٫1 8٫1 8٫1 8٫1 8٫1 8٫1 8٫۷ كوثر

 8 8٫1 8٫1 8٫1 8٫1 8٫1 8٫1 8٫1 8٫1 8 8٫۲ اردبیل

 8 8٫1 8 8 8٫1 8٫1 8٫1 8٫1 8 8 8٫۴ خلخال

 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 جمع

 

 سلسهم تولید ع

 1۳88سال  1۴۰۰سال  1۴۰0سال  1۴۰۷سال  1۴۰۲سال  1۴۰1سال  1۴۰۳سال  1۴۰۴سال  1۴۰۲سال  1۴۰1سال  1۴۰8سال  شهرستان

 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 اردبیل

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 اصالندوز

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بیله سوار

 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 خلخال

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ سرعین

 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ پارس آباد

 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ كوثر

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ نیر

 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ نمین

 1۲ 1۲ 1۲ 1۲ 1۲ 1۲ 1۲ 1۲ 1۲ 1۲ 1۲ مشگین شهر

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ گرمي

 111۳۲٫۷0 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 جمع
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 سهم محصول شیر استان

 1۳88سال 1۴۰۰سال 1۴۰0سال 1۴۰۷سال 1۴۰۲سال 1۴۰1سال 1۴۰۳سال 1۴۰۴سال 1۴۰۲سال 1۴۰1سال 1۴۰8سال شهرستان

 ۲8٫1 ۲8٫1 ۲8٫1 ۲8٫۴ ۲8٫۲ ۲8٫1 ۲8٫1 ۲8٫۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ اردبیل

 18 18٫1 18٫1 18٫۲ 18٫1 18٫1 18 18 ۰٫۲ ۰٫۴ ۰٫۴ نیر

 ۷٫۳ ۷٫۳ ۷٫۳ ۷٫1 ۷٫۳ ۷٫۴ ۷٫۴ ۷٫۳ 0٫1 0٫1 0٫1 نمین

 1٫1 1٫1 1٫1 1٫۴ 1٫1 1٫1 1٫1 1٫1 ۳٫۳ ۳٫1 ۳٫1 بیله سوار

 18 18 18 18٫۴ 18 18 18٫۲ 18 0٫1 ۷٫۰ ۷٫۰ پارس اباد

 1٫۳ 1٫۳ 1٫۳ 1٫۲ 1٫۳ 1٫۳ 1٫1 1٫1 ۲٫1 ۲٫۳ ۲٫۳ اصالندوز

 1 1 1 1٫1 ۳٫۰ ۳٫۰ ۳٫۰ ۳٫0 ۳٫1 ۳٫1 ۳٫1 خلخال

 ۴٫0 ۴٫0 ۴٫0 ۳ ۴٫0 ۴٫0 ۴٫0 ۴٫0 ۴٫۲ ۴٫۲ ۴٫۲ كوثر

 11٫۴ 11٫۴ 11٫۴ 11٫1 11٫۴ 11٫۴ 11٫۴ 11٫۴ 1۲٫۳ 1۲٫۳ 1۲٫۳ گرمي

 11٫0 11٫0 11٫0 11٫0 11٫0 11٫0 11٫0 11٫۰ 11٫۰ 1۲ 1۲ مشگین شهر

 1٫۲ 1٫۲ 1٫۲ 1٫۲ 1٫۲ 1٫۲ 1٫۲ 1٫۲ 1٫۲ 1٫۲ 1٫۲ سرعین

 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 جمع
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 سهم شهرستان ها از تولید دام زنده کشتاری

 1۳88سال 1۴۰۰سال 1۴۰0سال 1۴۰۷سال 1۴۰۲سال 1۴۰1سال 1۴۰۳سال 1۴۰۴سال 1۴۰۲سال 1۴۰1سال 1۴۰8سال شهرستان

 ۷٫۰ ۷٫۰ ۷٫۰ ۷٫0 0٫۰ ۰٫1 0٫۰ ۰٫۰ 18٫۲ 18٫۳ 18٫۴ اردبیل

 ۴٫۰ ۴٫۰ ۴٫۰ ۳ ۳٫۳ ۳٫1 ۳٫۳ ۳٫۰ ۳٫۲ ۳٫۴ ۳٫۴ نیر

 ۴٫1 ۴٫1 ۴٫۲ ۴٫1 ۴٫1 ۴٫۲ ۴٫1 ۳ ۳٫۴ ۳٫۲ ۳٫۲ نمین

 ۲٫0 ۲٫0 ۷ ۲٫۰ ۷٫۷ ۷٫۷ ۷٫۲ 0٫۲ ۷٫۰ ۷٫۴ ۷٫۴ بیله سوار

 0٫1 0٫1 0٫۷ 0٫۷ ۰٫1 ۰٫1 ۰٫۳ 18٫۲ ۰٫۳ 0٫۳ 0٫۳ پارس اباد

 ۳۲٫1 ۳۲٫۲ ۳1٫1 ۳1٫۳ ۴۰٫۴ ۴0٫۴ ۴۰٫۷ ۴۲٫۷ ۴۳٫1 ۴۷٫۰ ۴0٫۲ اصالندوز

 ۴٫1 ۴٫1 ۴٫1 ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫1 ۴٫۳ ۴٫۷ ۴٫۴ ۴ ۴ خلخال

 ۲٫۳ ۲٫۳ ۲٫۳ ۲٫۳ ۲٫۲ ۲٫۷ ۲٫۲ ۲٫۰ ۲٫1 ۲٫۴ ۲٫۴ ثركو

 ۲٫۰ ۲٫0 ۲٫۰ ۲٫۰ ۷٫۷ 0 ۷٫۷ 0٫1 0٫۰ 0٫۷ 0٫۷ گرمي

 ۰٫۲ ۰٫۲ ۰٫۷ ۰٫0 18٫۰ 11٫۲ 18٫۰ 1۲٫1 11٫۷ 11٫1 11 مشگین شهر

 1٫۷ 1٫۷ 1٫۷ 1٫۷ 1٫۰ ۲ 1٫۰ ۲٫1 ۲٫۲ ۲٫۲ ۲٫۲ سرعین

 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 جمع
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 پشم گوسفند

 1۳88سال 1۴۰۰سال 1۴۰0سال 1۴۰۷سال 1۴۰۲سال 1۴۰1سال 1۴۰۳سال 1۴۰۴سال 1۴۰۲سال 1۴۰1سال 1۴۰8سال شهرستان

 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 اردبیل

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ نیر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 نمین

 1۳ 1۳ 1۳ 1۳ 1۳ 1۳ 1۳ 1۳ 1۳ 1۳ 1۳ بیله سوار

 1۰ 1۰ 1۰ 1۰ 1۰ 1۰ 1۰ 1۰ 1۰ 1۰ 1۰ ادپارس اب

 1۲ 1۲ 1۲ 1۲ 1۲ 1۲ 1۲ 1۲ 1۲ 1۲ 1۲ اصالندوز

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خلخال

 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ كوثر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گرمي

 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 مشگین شهر

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ سرعین

 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 جمع
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 شاخص های فرهنگي 

 ۱۰۱۱جدول شخص های فرهنگی استان

 شهرستان

 سینما

 فعالیت سالن های وابسته به

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 و برنامه های اجرا شده 

تعداد چاپخانه 

های تحت 

نظارت اداره کل 

فرهنگ و 

 ارشاد

 کانون پرورش فکری( کتابخانه ها )عمومی و

 گنجایش 

 )تعداد صندلي(
 تعداد تماشاگر

گنجایش سالنهای 

 نمایش )صندلي(

تعداد برنامه 

 تئاتر
 تعداد كتابخانه

تعدادكتاب 

 ود )جلد(جمو
 تعداد اعضا )نفر(

تعداد موارد 

 مراجعه

 1۷۴888 ۴۴۰01 ۰۲۲111 01 1۲۲ 101 ۴0۷8 ۲۴۲۴ ۲۷0۷ كل استان

 108888 11۳۰۰ ۴۷۰۷1۴ ۲۴ ۰۷ 11۲ 1۳18 ۲۴۲۴ 11۴8 اردبیل

 ۳1888 ۲801 ۲1۲۳1 ۴ 8 8 8 8 8 اصالندوز

 انگوت
     

1 1۴81۰ 181۳ ۷888 

 ۴۲888 ۲1۳۰ ۲10۲۲ ۷ ۲ ۲ ۴88 8 8 بیله سوار

 ۷8888 ۳۷8۴ ۰810۲ 18 ۲۰ ۲0 ۳۲8 8 ۳18 پارس آباد

 1۷888 ۴۲۲۰ 118۲01 ۰ ۰ 0 ۴88 8 ۴۷8 خلخال

 1۲888 ۴۰۲ 108۳۳ ۲ 8 8 8 8 8 سرعین

 ۲0888 1۴۲۰ ۳1۰۴0 ۳ 1 1 188 8 8 كوثر

 0888 0۰0 ۲1۲۷۳ ۴ 11 11 ۲18 8 ۲1۳ مشكین شهر

 18888 ۳88۳ ۰۴۳1۳ 18 ۲ 1 ۴88 8 10۴ مغان

 ۳1888 1۲۷۲ ۲۳۴۷۷ 1 ۴ 1 ۲88 8 8 نمین

 ۴۰888 ۰۲۷ ۴0۴۲۲ ۳ 8 1 118 8 8 نیر
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 ۱۰۱۱جدول شهری استان

 شهرستان
تعداد 

 کشتارگاه

تعداد 

ایستگاه های 

 آتش نشانی

 حمل زباله
وسعت فضای 

سبز شهری 

 )مترمربع(

 آرامستان پارک های عمومی

 تعداد خودرو
زباله حمل شده 

 در سال )تن
 تعداد

وسعت )متر 

 مربع(
 تعداد

وسعت )متر 

 مربع(

 1۳۲1۷۷۰ ۲۲ ۴۳۲۲۲1۳ ۲۴۰ ۲0۴1081 ۴۲1۲۷۴ 1۴۴ ۴8 1۳ كل استان

 ۴8۰۲88 1۲ 11۲1888 1۷۷ ۳1۷0۲۳1 11۴۴80 ۲۲ ۰ 1 اردبیل

 1۴8888 ۲ 18888 ۲ ۲۲۲888 ۲۰۲8 ۴ 1 1 اصالندوز

 انگوت
         

 ۲۲888 ۳ ۴۴888 ۳ ۴۰1888 ۲0۰8 0 ۲ 1 بیله سوار

 ۰۷۴۲8 1 0۷8888 11 ۳۳۴888 1۲۲۰۰8 1۲ ۴ 1 پارس آباد

 18۴۷01 ۷ 11۰۴۴۳ ۰ ۲۲۰۴1۲ ۲1101 18 ۴ ۴ خلخال

 ۲۲۰۲8 ۲ 11888 ۴ ۲1188 ۰۲۲1 0 1 8 سرعین

 1۷100۳ ۲ 1۷888 ۲ 1۷8888 11888 ۳ 1 1 كوثر

 ۲۲80۴8 0 1۷۴۲۲8 1۷ 0880۰۳ ۲۴۴18 18 ۳ ۴ مشكین شهر

 1۷0888 1۲ 181888 1 1۲8۰88 ۴۴۴1 ۴ ۲ 1 مغان

 1۷088 1 ۴۴188 ۲ 1۲1۴18 ۴۰۷01 ۲ ۲ 1 نمین

 1۰۲88 ۴ ۲888 ۴ 0۰۲88 ۴۲01 ۴ ۲ 1 نیر
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درصد از کل کشور را شامل میشود .که در  ۴٫۲۲۴خانوار  بوده که معادل  0۷8۰04نفر که معادل  ۴۷۴۶۶8۰معادل  ۴۷۰8سال  جمعیت یارانه بگیر استان در
نفر در بخش روستایی می باشد باید در نظر داشت شهرستان  ۴۷48۷۴نفر بیشترین و شهرستان مشگین شهر با  ۴۰0۶8۰بخش شهری شهرستان اردبیل با 

 ت یارانه بگیر  زنان سرپرست و مردان سرپرست را بخود اختصاص داده است.اردبیل بیشترین جمعی

 درصد  خانوار های استان در سه دهک پایین قرار داشته اند. ۷۷از نظر دهک های درآمدی استان 

 جدول درصد خانوار های دهک های درآمدی استان

 یک دهک باال سه دهک باال سه دهک پایین دو دهک پایین شرح

 1٫۲۷ ۲۲ ۴۴ 10٫0۴ کل

 ۲٫1۲ ۲۲٫۲ ۲۲٫0۴ 1۳٫11 شهری

 ۴٫۳۴ 11٫۴۰ ۳1٫0۳ ۲1٫81 روستایی

 ۴٫1۳ 1۲٫1۷ ۳۰٫۷۴ ۴1٫۷ زن سرپرست

 1٫01 ۲۴٫۰0 ۲۰٫۳0 11٫۲۷ مرد سرپرست

درصد باالترین و  ۷۷٫۲درصد از کل خانوار های دو ذهک پایین ساکن مناطق روستایی استان میباشند شهرستان سرعین با  ۴0٫۶باید در نظر داشت که 
 درصد پایین ترین ساکنان شهری و روستایی را شامل میشود ۴۷٫۲شهرستان پارس آباد با 

 جدول دهک درآمدی استان به تفکیک

 یک دهک باال سه دهک پایین دو دهک پایین شرح 

 روستایي شهری مرد سرپرست زن سرپرست خانوار روستایي خانوار شهری مرد سرپرست زن سرپرست خانوار روستایي خانوار شهری

 ۳٫۲ ۷٫۳ ۲1 ۳۴٫۳ ۳1٫۳ ۲1٫1 1۴٫0 ۴8٫۲ ۲18٫۲ 1۴٫1 اردبیل

 ۴٫0 ۲٫0 ۲۳٫1 18٫۰ ۴۴ ۲۴٫۰ 11٫0 ۴۲٫۰ 10٫1 1۲٫۷ بیله سوار

 ۴٫۰ 1٫۰ ۲۲ ۳1٫1 ۴۲٫۴ ۲۲٫1 11٫0 ۴8٫1 1۲٫۷ 1۴٫1 پارس آباد

 1٫۲ ۳٫۷ ۴8٫۲ 11٫0 ۳۲٫۰ ۲1٫۲ 1۳٫۲ ۴۷٫۳ ۲۷٫۲ 1۲٫۰ خلخال

 ۲٫۷ ۷٫1 18٫۲ ۲۰٫0 1۳٫0 ۴۲٫۳ ۴۳٫0 1۲٫۰ ۴۷٫۲ ۲۴٫۷ سرعین

 1٫۷ ۳٫۳ ۳1٫۰ ۲۲٫۲ 11 ۲8٫۳ ۲1٫۰ ۳0 ۲۰٫0 1۷٫۳ كوثر

 ۳٫1 1٫1 ۴1٫۷ 1۳٫۷ ۳1٫۴ ۴1٫۴ ۲8٫۲ ۴۰٫0 ۲1٫۲ ۲1٫۴ مشگین شهر

 ۲٫۰ ۴٫0 ۴۷ ۲۳٫۲ ۳۳٫۳ ۴۷٫0 1۰٫۰ ۳۰٫۰ ۲۷٫۲ ۲۲٫1 مغان

  ۴٫۴ ۴۷٫۰ 10٫1 ۳۲٫۴ ۴1٫1 1۰٫1 ۳۴٫۳ ۲۲٫۷ 1۲٫۷ نمین 

 ۲٫0 181 ۴۳٫۷ 10٫1 ۳1٫0 ۴1٫1 1۰٫1 ۳۴٫۲ ۲1٫۳ 10٫۲ نیر
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 بیمه های اجتماعی ) سهم خانوار(

 تحت پوشش نهادهای حمایتی بیمه سالمت بیمه روستائیان و عشایری فاقد بیمه و مستمری فاقد بیمه  شرح

 ۰٫۳ ۳۴٫1 ۴8٫۰ ۳8٫۳ 11٫۳ اردبیل

 1۳٫۷ ۷1٫۷ ۷٫۴ ۳۷٫1 1۳٫۲ بیله سوار

 18۲ 1۲ ۲٫۲ ۳1٫1 1۲٫۲ آبادپارس 

 ۲۴٫۷ ۲8٫1 ۳٫۴ ۳۲٫۷ 1۴٫1 خلخال

 ۰٫۴ ۷0٫۲ ۰ ۲8٫0 ۲۳٫1 سرعین

 ۲۴٫1 ۳۴٫۲ 0٫۰ 1۴٫1 1۰٫۴ كوثر

 1۳٫۴ ۲1٫۴ ۷٫1 ۳۳٫۴ 11٫۰ مشگین شهر

 - ۲۲٫1 ۳٫0 1۲٫۲ ۲1٫۳ مغان

 1۳٫۲ ۷1 ۲٫1 ۳۷٫۰ 1۲٫0 نمین 

 11٫۷ ۲۰٫0 1۲٫۰ ۳۰ 11٫۴ نیر
 

 ۱۰۱۱استان جدول شخص های گردشگری

 شهرستان
 روستا جاذبه های تعداد مناطق

 سایر اقامتگاهها تعداد هتل هتل آپارتمان
 هدف بالقوه گردشگری  نمونه

 1۲8 ۴۳ 1۰۳ 1۲ 18۴ ۴۷ كل استان

 ۲8 ۷ 1 8 ۲۴ ۳ اردبیل

 8 8 8 8 8 8 اصالندوز

 8 8 8 انگوت
   

 8 8 8 بیله سوار
 

1 1۲ 

 ۴ ۲ 1 1 0 ۴ پارس آباد

 ۲ ۳ 8 1 ۲1 ۴ لخالخ

 ۲ سرعین
 

۲ ۰8 11 118 

 ۴ كوثر
 

8 1 8 1 

 ۲ مشكین شهر
 

۲ 1 ۴ ۲۲ 

 ۴ مغان
 

1 8 8 8 

 ۲ نمین
 

8 8 1 8 

 ۷ نیر
 

1 8 8 1 
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 استانشاخص های اقتصادی و مالي 

 حساب تولید استان

ده به قیمت های جاری و در محدوده جغرافیایی استان است، بنابراین تولید ناخالص داخلی استان، مجموع ارزش ریالی ساالنه کاالها و خدمات نهایی تولید ش
با احتساب »این رقم نشانگر توان تولیدی استان و رشد آن نشانگر رشد اقتصادی استان است . در حساب های منطقه ای، تولید ناخالص داخلی به دو صورت 

محصول ناخالص داخلی شهرستاهای استان به تفکیک آورده شده  ۴ردد.در جدول شماره و به قیمت ثابت و جاری محاسبه میگ« بدون احتساب نفت» و « نفت
میلیون ریال بوده است. در سال  ۰0.۶۷۲4۴۴0۶در حدود   ۴۷۰۰است بر اساس اطالعات جدول مذکور تولید ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت در سال 

درصد کمترین سهم را در   0۶بت استان مربوط به شهرستان اردبیل  بوده است. شهرستان انگوت با درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثا ۴4مذکور حدود 
 حساب تولید استان داشته است.

درص سهم از حساب تولید استان به قیمت ثابت به ترتیب در جایگاه دوم و  ۶درصد و شهرستان بیله سوار با  ۴۷شهرستانهای مشگین شهر و پارس آباد با  
 رار گرفته اند.سوم ق

تا سال  ۴۷۰0نشان میدهد که این شاخص بین سالهای  ۴۷۰۰الی  ۴۷۰4بررسی روند رشد محصول ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت در طول سالهای 
در خصوص سهم مجددا افزایش نشان میدهد.اطالعات بیشتر  ۴۷۰۰رشد کاهشی داشته و در سال  ۴۷۰8با یک جهش رشد مواجه بوده است در سال  ۴۷۰۶

 نشان داده شده است. ۷شهرستانهای استان از محصول ناخالص داخلی در نمودار شماره 

 0۰میلیون ریال بوده است در سال مذکور شهرستان اردبیل با  ۰.084۰۶0۲8۷در حدود  ۴۷۰۰محصول ناخالص داخلی استان به قیمت جاری در سال       
درصد سهم از  ۴۷درصد و شهرستان پارس آباد با  ۴۷د کمترین سهم را داشته اند. شهرستان مشگین شهر با درص ۶درصد بیشترین و شهرستان انگوت با 

 حساب تولید استان به قیمت جاری به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته اند. 

با یک  ۴۷۰0شان  میدهد که این شاخص در سال ن ۴۷۰۰الی  ۴۷۰4بررسی روند رشد محصول ناخالص داخلی استان به قیمت جاری در طول سالهای     
 (.۷جهش مواجه شده و به رشد خود ادامه داده است)نمودارشماره 

 مقایسه روند رشد محصول ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت و جاری در طول دوره مورد نظر نشانگر افزایش شکاف بین این دو شاخص  در طول      
 (.۴به بیشترین مقدار خود رسیده است. )نمودار شماره  ۴۷۰۰چشمگیر شده ودر سال  ۴۷۰0د به طوری که این شکاف از سال میباش ۴۷۰۰الی  ۴۷۰4سالهای 

 ه میباشد. در واقع میتوان گفت شکاف زیاد و روند افزایشی آن  بین حساب تولید به قیمت جاری و ثابت نتیجه و نشان دهنده  تورم در اقتصاد  و جامع       
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  ۱3۳۳الی  ۱3۳۱محصول ناخالص داخلی شهرستانهای استان اردبیل به قیمت ثابت درطول سالهای  ۱ل شماره جدو

 میلیون ریال مبالغ به

 ۱3۳۳سال ۱3۳۱سال ۱3۳3سال ۱3۳۰سال ۱3۳۱سال ۱3۳۰سال ۱3۳3سال ۱3۳2سال ۱3۳۱سال ۱3۳۱سال شهرستان استان

 ۴1۷۰۲۷1۲٫۲۴ ۴۲۲8۰1۲۲٫0۲ ۴۴11۷۲1۷٫1۲ ۴۴1۰8۴08٫1۲ ۲018۰۲80٫۲۲ 11۲۲۲۳۲۰٫1 11۲۳۲1۲۴٫1۲ 1۴80۳۲81٫۴۲ 1۲۰88۳۲۲ 1۴0۷81۷۳٫۳1 اردبیل اردبیل

 ۴۲۲۳۳1۳٫۰۲۲ ۴۲۲۲8۲۷٫۲1 ۴1۰۲۲1۴٫۴۰۴ ۴۰۷۷1۰8٫۷۲۳ ۲۴۳۰۳1۲٫1۳۷ 1۲۰۷۴18٫۷0۷ 0۳8۲۷۳٫۷1۲۷ 1818۲1۷٫1۳1 11۴18۰۴٫۴ 181۲۷۲۳٫۲1۲ بیله سوار اردبیل

 ۲۲۴111۲٫1۲۰ ۲۴0111۲٫1۷۷ ۲188۴0۲٫۲ ۲۳8۰۰۳۴٫10 ۲1۰8۲۰1٫۲10 ۰۷00۴۲٫۳0۲۷ 01۳0۴8٫000 ۲۲۷۳۲۲٫۰۲۰1 ۲۲۷0۲1٫0۲ ۲۲۷۰۲۲٫۲81۲ خلخال اردبیل

 ۷۰۲01۳۳٫۷۷1 ۷0۲1۲18٫۳1۷ ۷0۴1۴۲۲٫۲۷۷ ۷۷۷۰۳8۴٫۷ ۲۲۰۲0۲1٫۲۲۲ ۲۷۲۳۲۲8٫1۳۲ 1۰۰1۰۲8٫۴۳۲ 118۴۴۲۲٫۳ 11۲1۰۰0٫۲ 1۳۲1۴80٫۷۲0 مشگین شهر اردبیل

 ۲۲۳۰۲10٫۷۷۳ ۲۲۴۳۰۲۲٫0۴ ۲1011۳1٫۲81 ۲۷801۳0٫۲81 ۲۲۷8۷10٫۴۲۲ 1۴۰۲۲88٫۴۴۷ 188۲۰۲۲٫۰۲ 0۲۲811٫111۲ 188۲1۲8٫0 ۰۲1۷۲۴٫۲۰0۳ گرمي اردبیل

 ۷۴۲۰11۷٫1۴1 ۲۰81۳1۳٫۳۲۷ ۲0۷0۴1۲٫1۷۳ ۲01۲۳۳۰٫۳۷۷ ۲8۲۰۲۴1٫۷۲۷ ۴۳۲۷۴۰۳٫1۳۴ ۴11۰۷۴۰٫00 ۴8۳۲۲۷۲٫1۳۲ ۲0۴1۴۰۲ 1۷۲۰۴88٫۷8۳ پارس آباد اردبیل

 1۷1۲0۲0٫0۳۳ 1۲8۰1۴۳٫۷۰0 11۰۴۴۰۲٫۴0۲ ۴۲۳۲1۷۷٫۷1۲ 11۷۷۴۳8٫۲8۲ ۲1۷۲1۰٫0101 ۴۰8۲1۰٫01۰1 ۴۳۰۳1۲٫۲01۲ ۴۲۲۴1۲ ۳111۳۲٫۲011 كوثر اردبیل

 ۲011۴۴۳٫۲۷ ۲۷۰1۳1۰٫10۲ ۲۲۴۲1۲1٫۴1۰ ۲۲0۳8۳0٫۷۷1 ۲۳۰۷۲۴۷٫00۳ 100۲۷۳۴٫۴0۲ 1۲1۴8۰1٫۳۴1 1۳1۴011٫۰۲1 1۳11۰01٫۲ 11۷۰1۰۴٫۰۲ نمین اردبیل

 1801۳۷۲٫۲۲۰ 18۲۴۲8۲٫۰۰۴ 18۴۰8۴۲٫۲1۲ 0111۲۰٫۲1۰۲ 1808۴80٫۲1۲ ۲۴1۰۳۳٫۷۰0۰ ۳۷۳18۲٫۴۲۰۷ 1۲۲8۰8٫۰۰0 1۳11۴8٫۲ 1۷1۲1۷٫۷8۲1 نیر اردبیل

 1۳1۳11۲٫11۲ 18۰۳0۰8٫1۳۳ ۲۴88۷۷۲٫۰۷۷ 10۷۲8۲8٫۰0۲ 10۴۲۲11٫۴۰۲ 1۲۳۰111٫11 1۴1۷0۲۰٫۷۰ 1۴1۳۷۴1٫۰۳1 1۷۰۴۳۲٫0 1۲۳81۷٫۴۴۷۲ سرعین اردبیل

 11۳۳۳1٫۲۴0۰ 18۰۲0۰٫1810 ۳۴۰۳11٫۴۲1 ۳۲1۰۴۲٫۲۷1۲ ۳1۲0۷۰٫۲1۴۷ ۳۷1۲۲۴٫۲۴۲۳ ۳۳۲118٫۲1۰۴ ۳۳8۲۲1٫۷10۲ 11۳۷۴1٫۰۳ ۳08۴1۷٫۷۲8۲ اصالندوز اردبیل

 ۲۰88٫۲8110۰ ۲۲۲8٫08۴10۲ ۲۰۰۲٫۲۲1۷۲۲ ۴8۴8٫11۴1۲۴ ۲۷8۲٫۴۴۳۰8۷ ۲1۰۳٫۳0۲۲0 ۲۷00٫۳۲۳۰۴۲ ۲1۰۳٫۲۲11۴ ۲۰۰۲٫1۷۳1 ۴۴۴۷٫۴11۲8۷ انگوت اردبیل

 جمع
 

۲۲0۳۳0۲۴٫00 ۲۴11۰0۴1 ۲۳۲1۲۰۲1٫۲0 ۲۷۷081۲8٫۴۰ ۲۰۰188۷۲٫۲1 11۰۲۰۲11٫۳۷ ۲1۰۲1۳۰0٫۷ ۲۳1۲1۲۰۲٫۲1 ۲۲۲۳۲1۷۳٫۳۰ ۲۴۷811۳۲٫۰۳ 

 ماخذ:مركز آمار ایران                              
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 واحد)درصد(                                 ۱3۳۳ی ال ۱3۳۱الهای ( سهم شهرستانهای استان اردبیل ار محصول ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت در طول س2جدول شماره )

 ۱۰۱۱سال ۱3۳۳سال ۱3۳۱سال ۱3۳3سال ۱3۳۰سال ۱3۳۱سال ۱3۳۰سال ۱3۳3سال ۱3۳2سال ۱3۳۱سال ۱3۳۱سال شهرستان استان

 8 ۳۰٫۰ 11٫۳ 11٫۳ 18٫۴ 18٫۴ 11 1۳٫۰ 1۳ 11٫0 ۲8٫۷ اردبیل اردبیل

 8 1٫0 1٫0 1٫۲ ۲ ۳٫۲ ۳٫۴ ۴ ۳٫۲ ۳٫۰ ۳٫1 بیله سوار اردبیل

 8 ۳٫1 ۴٫0 ۴٫۰ ۴٫۷ ۳٫۲ ۴٫۴ ۴٫1 ۲٫۲ ۲٫۷ ۲٫۷ خلخال اردبیل

 8 1۲٫1 1۲٫1 1۲٫1 11٫0 1۲ ۰٫1 ۷٫۲ ۲٫۲ ۲٫0 ۲٫۳ مشگین شهر اردبیل

 8 ۳٫۲ ۳٫۲ ۳ ۳٫1 ۳٫0 ۳٫۲ ۴٫۲ ۴٫۳ ۳٫۳ ۳ گرمي اردبیل

 8 11٫۲ 11 18٫۷ 18٫۴ 18٫۰ 11٫۳ 1۲٫۷ 1۲٫۲ 1۲٫۲ ۷٫۲ پارس آباد اردبیل

 8 ۲٫۷ ۲٫۲ ۲٫1 ۳٫۰ ۲٫0 ۲٫1 1٫۳ 1٫۳ 1٫۲ 1٫0 كوثر اردبیل

 8 ۳٫1 ۳٫1 ۳٫1 ۳٫1 ۳٫1 ۲٫۴ ۲ ۲ ۲٫۴ ۲٫۰ نمین اردبیل

 8 1٫۷ 1٫۲ 1٫۲ 1٫۲ 1٫۰ ۲٫1 1٫۷ ۲٫۲ ۲٫۴ ۲٫1 نیر اردبیل

 8 ۲٫۲ 1٫۷ ۴٫۲ ۲٫0 ۴٫۴ ۳٫۲ ۳٫۰ 1٫۲ 8٫0 8٫۷ سرعین اردبیل

 8 8٫۰ 8٫0 8٫۷ 8٫۷ 8٫0 1٫۲ 1٫۲ 1٫0 ۲٫۲ ۲٫1 اصالندوز اردبیل

 8 8٫۳۲ 8٫۳۲ 8٫۳۲ 8٫۳۲ 8٫۳0 8٫0۷ 8٫1 8٫18۷ 8٫1۲۰ 8٫1۳۲ انگوت اردبیل

 8 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188   جمع
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55000000
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65000000
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 1399سال 1398سال 1397سال 1396سال 1395سال 1394سال 1393سال 1392سال 1391سال 1390سال

 1399الی  1390محصول ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت در طول سالهای  1نمودار شماره 
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 اردبیل

50% 

 بیله سوار

6% 

 خلخال

4% 

 مشگین شهر

12% 

 گرمی

 پارس آباد 4%

 كوثر 12%

3% 

 نمین

4% 

 نیر

2% 

 سرعین

2% 
 اصالندوز

 انگوت 1%

0% 

 1399سهم شهرستانهای استان از محصول ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت در سال  2نمودار شماره 
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 مبالغ به میلیون ریال                                      ۱3۳۳الی  ۱3۳۱( محصول ناخالص داخلی شهرستانهای استان اردبیل به قیمت جاری درطول سالهای 3جدول شماره 

 ۱3۳۳سال ۱3۳۱سال ۱3۳3سال ۱3۳۰سال ۱3۳۱سال ۱3۳۰سال ۱3۳3سال ۱3۳2سال ۱3۳۱سال ۱3۳۱سال شهرستان استان

 ۲۴۳۴۲818۷ 11۰118۷۷1٫۲ 11۷1۲۷1۷1٫۷ 0۲۷۷۳۴1۲٫۴۷ ۲۷۲0۰۳۴۰٫۲1 ۴۳۴۲۴1۲۰٫1 ۴۲1۰۰۲0۲٫۲۲ ۲1811۰۲0٫۲۴ 1۲۰۲۲۳۲1٫۳1 1۴0۷01۲1٫۲1 اردبیل اردبیل

 ۲1۷۰۲۲۲1 10۷۷8118٫10 1۲۰8۳۳0۲٫۰۰ 11۲1۲8۰1٫00 ۲1۲۲۳18٫01۲ ۴۴۳1111٫۲۷۳ ۲188۴1۲٫۲۲۳ ۲۳1۳۲۳8٫۳۷۲ 11۴۰۲۲۳٫1۲1 ۰۰0810٫۲1۲۳ بیله سوار اردبیل

 1۰۷۲۰810 11۷۰8۲۷۲٫1۴ 0۲۲1۴۴۲٫0۳۲ ۲۲۴۰۰۴۲٫۷۴۷ ۲۲1۲۲11٫۰11 ۲1۲۳۳۳1٫۲۴1 1۷۰10۳۰٫۳۲ 1۲۷۲۴۷8٫۴۰۲ 0۳1111٫۰۲۲۴ ۲18111٫1۷8۷ خلخال اردبیل

 ۲11۲۴۲۷0 ۳8۷۷8۳18٫1۴ ۲0۲۲10۲۲٫۰۷ ۲1۲۷۲0۳۲٫۴1 1۲۲۷۳018٫11 ۲۳0۲0۴1٫۰8۷ ۳11۴۲1۲٫08۲ ۴۳۲10۰1٫۷۲۷ ۲۲۴01۲۳٫۷11 11۳۰18۲٫۳1 مشگین شهر اردبیل

 1۰۲۷۲1۳8 1۴10۲۳۷1٫۲۳ ۰۴۲۰۷۲۲٫۰۷0 ۷1100۰۲٫۲0۳ ۲۲10۳1۳٫0۷۲ ۴۲۰1۷۷۳٫1۷۲ ۲8۰8۷۷1٫۲۰۲ 1۲88۰۲1٫۰۳1 1۲۷8۰88٫۳۲0 0۲1۰18٫۰۰۲۰ گرمي اردبیل

 1۰۷۲۲۳۰۲ ۴۲0۰۰0۴۳٫1۳ ۲۲۲۴۲1۴1٫۳۴ 1۰10818۳٫۲۴ 11۴۴۰۳۲۳٫1۷ 0۳۷00۲۰٫1۴۲ 18810۲۲8٫۳ ۷0۲۳111٫18۲ ۳1818۲1٫18۷ 1۰8۲۲۴۳٫1۷۴ پارس آباد اردبیل

 1۳۳110۲۴ ۰81۲۷۷1٫۳۷0 ۲8۰1۳۷۰٫۰۷ 0۴۴8۲۰۰٫1۲1 ۳18۷۳۰0٫۷۰0 1۳۰۰۴0۳٫۲80 181۳۳۲۲٫0۷۲ ۷۰۲۳۳۴٫1۴۳0 ۳۰1۰۷1٫۴۷۲1 ۴۰۲۷۲۲٫۲811 كوثر اردبیل

 ۲۲081۲۰۴ 11۷81110٫۷ 18۳۳۴۲۰1٫11 ۷0081۲۰٫0۰۷ ۲۲1۴۲۴۲٫۴۷۳ ۳۷۲۲۲۴8٫۷۲ ۳۴۲۳11۲٫۴۴ ۴11۳۲۳1٫01۳ ۲1۲۴۳80٫00۴ 1۲۲۰۲01٫۷1 نمین اردبیل

 01۲۰۴۰0٫۲ 1۷1۷1۳۰٫1۷۰ ۳8۲۲۴۲۲٫0۲۰ ۲۴۴۲8۲0٫۲۲۴ ۲08۰۰00٫۷۳۷ 11۴۳۰10٫۷۳ 11۰۷۲1۳٫۲01 18۰۷08۴٫۲۴۳ ۷1۳1۳۲٫۳01۰ 1101۷۰٫۳1۷ نیر اردبیل

 18۳۳1۳1۴ 1۰80۷۲۰٫۰۳ 0۲۳۲18۲٫۲۲۲ 11۷881۰٫۲۲ ۳۰0۳1۷۰٫11۷ ۴1181۷۲٫۷۲ ۴88۴۰۰۴٫۴01 ۲18۲۳۳۴٫1۲۴ ۴8۷۳0۷٫11۲1 1۰۲۲۲1٫۰۳۳ سرعین اردبیل

 ۴۷0۲۳۴۲٫۲ ۲1۲888۲٫۷01 1۷۳1۴18٫۳81 1۲۳1810٫۷80 1881۰۴۳٫۷۴ 181۳88۰٫۰۴0 ۰880۲8٫101 ۷1۳۰۰۲٫1۲۷1 ۲81۷18٫۴۲۲ ۴۲0۳۲0٫0۷۷۲ اصالندوز اردبیل

 ۴8۲۳1٫0۰ 1۲۳۲۷٫0۳11۴ 1۲11۰٫۴11۴۲ 0۲۲0٫۰0۴۲1۲ ۲۰11٫۳1۰۷۷1 ۲۲۰1٫۷18۲۷۳ ۲10۲٫۲۲۲۳1۰ 1۴11٫۲1118۴ ۳8۲8٫۳0۷۳۴ ۴۴۴۷٫۴11۲8۷ انگوت اردبیل

 ۳08۰۲۳۷0۴٫۰ ۴1۰۳۳۰۴۰0 ۲۴۴1۴۳۲۲۲٫1 1۷۷۲1۲۰10 1۴۷۳۲0۰۴۰٫0 ۷88۲1۲1۲٫۷۲ ۲۲081018 18۲۲1۲۲۳ ۴1۲1۲۰1۷ ۲۲0۴۷۰10  جمع

 ماخذ: مركز آمار ایران              
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 مشگین شهر

13% 

 گرمی

4% 
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 1399سهم شهرستانهای استان از محصول ناخالص داخلی استان به قیمت جاری در سال  4نمودار شماره 
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 1399سال 1398سال 1397سال 1396سال 1395سال 1394سال 1393سال 1392سال 1391سال 1390سال

 مقایسه محصول ناخالص داخلی استان اردبیل به قیمت ثابت و جاری   5نمودار شماره 

 1399الی  1390در طول سالهای 

 به قیمت جاری به قیمت ثابت
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 جدول درآمد های مالیاتی به تفکیک شهرستان

 

 ۱3۳3 نام شهرستان
 

۱3۳۱ 
 

۱3۳۳ 
 

 
 سهم از كل مبلغ سهم از كل مبلغ سهم از كل مبلغ

 188 ۲۳01 188 ۳۲۷۳٫۷ 188 ۴۲11٫۰ استان

 01 1۲1۲٫۲ ۷۰٫۷ ۴۷۲1 0۲٫۴ ۴88۷٫۲ اردبیل

 8٫۲ 11٫۰ 8٫۲ 0٫۲ 8٫۲ ۷٫۲ اصالندوز

 8٫1 ۳٫۳ 8٫1 1٫1 8٫1 ۴٫۴ انگوت

 8٫۲ ۳8٫۲ 8٫0 ۴1٫۷ 8٫۷ ۲۷٫1 بیله سوار

 ۲٫0 ۳۳1٫۲ ۲٫0 ۴1۷٫۴ ۲٫۳ ۲۴۲٫۴ پارس آباد

 ۲٫۳ 111٫۰ ۲٫0 1۲۰٫0 ۲٫۳ 0۲٫۳ خلخال

 1 ۲۷ 1٫۳ ۲۳ 1٫۲ ۳1 سرعین

 8٫۲ 1۴٫1 8٫۲ 0٫۴ 8٫۲ ۷٫۴ كوثر

 1 ۲1٫۳ 1٫۳ ۲۳٫1 8٫۴ 1۲٫۲ گرمي

 ۲٫0 10۴٫۴ ۴٫1 1۲۲٫0 ۴٫۳ 1۲۳٫0 مشكین شهر

 ۴٫1 ۲۲۳٫1 ۴ 1۴۰٫۷ ۲٫1 ۰۲٫۷ نمین

 8٫۴ ۲1٫۲ 8٫۴ 1۳٫۲ 8٫۲ ۲٫۴ نیر
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 بانكي های قرارداد عاملیت محل از توسعه ملي صندوق از ارزی تسهیالت دریافت در بررسي عملكرد استان اردبیل

های صندوق  ( مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به گزارش۴۷۰۰تا آذرماه  ۴۷۰4بیل در جذب تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی )از سال عملکرد استان ارد
 بررسی در. است شده پرداخت قرارداد طرف های بانک عاملیت با و اساسنامه «خ» بند مفاد اساس بر ملی توسعه صندوق منابع از ارزی تسهیالت عمده بخش

 تشکیل ابتدای از شود می مشاهده خصوصی و دولتی های بانک توسط عاملیت قراردادهای طریق از صندوق ارزی تسهیالت دریافت از اردبیل استان ملکردع
 برای که شده وصول اعالم تسهیالت، مجموع از درصدی ۴ سهم با و دالر میلیون ۷8۴ مبلغ به طرح ۴ تعداد اردبیل استان از ۴۷۰۰ سال آذرماه پایان تا صندوق

 و انجام اعتباری گشایش دالر میلیون ۷۴۶ مبلغ به همچنین. است گردیده اعالم مرکزی بانک به مسدودی ،صدور طرح تعداد همان با و شده وصول مبلغ کل
در  .است بوده محل این از صندوق های تیپرداخ کل ازدرصد  4٫۰ برابر مبلغ این که گرفته صورت پرداختی ها، طرح این برای دالر میلیون ۷48 مبلغ نهایت در

 بین در ۴۰ جایگاه در درصدی از آن ۴ سهم از تسهیالت ارزی مصوب و دالر میلیون ۷8۴ با اردبیل توان گفت استان طور خالصه می ها به مقایسه با سایر استان
 .است گرفته قرار کشور استان ۷۴

 تسهیالت اعطای برای دالر میلیارد ۴۴٫۷۴ معادل خصوصی، و دولتی های بانک توسط عاملیت دادهایقرار طریق از یافته تخصیص ارزی تسهیالت بر عالوه 
 از درصدی ۲٫۰ سهم ، دالر میلیون 8۰۰ با است توانسته اردبیل استان. است یافته اختصاص کشاورزی و خاك آب، حوزه به مربوط ملی های طرح اجرای جهت

 .باشد داده اختصاص خود به را محل این از کشور کل صوبم تسهیالت دالر میلیارد ۴۴٫۷۴ مجموع

های سپرده پذیر از طریق اعطای تسهیالت، این  یافته و بانک های عامل اختصاص گذاری در بانک بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپرده
 از اردبیل اند. استان رزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و گردشگری تخصیص دادههای صنعت و معدن، آب و کشاو در بخش های مرتبط ها و فعالیت منابع را به طرح

 این از صندوق اعطایی تسهیالت کل از درصد ۴٫۲ که شده صندوق از تسهیالت ریال میلیارد ۴۶0۷ دریافت به موفق صندوق گذاری سپرده قراردادهای محل
در بررسی تسهیالت مذکور به تفکیک  .است گرفته قرار ام ۷0 جایگاه در استان ۷۴ بین از دبیلار کشور، های استان بین مقایسه در که شود می شامل را محل
و  0۶۰، 0۴۷، ۷۴۷۰های صنعت و معدن، گردشگری، صنایع تبدیلی و تکمیلی و آب و کشاورزی با  های اقتصادی، استان اردبیل به ترتیب در بخش بخش
توزیع استانی را به خود اختصاص داده است، همچنین  ها بخشدرصدی از تسهیالت پرداختی کشور در این  ۷٫۰و  ۴٫0، ۷٫۷، ۴٫۷ی ها سهممیلیارد ریال  ۷۶۷۷

درصدی را به  ۴٫۰میلیارد ریال سهم  ۷۷۴۷ی است که استان اردبیل با ا گونه به ۴۷۰4-۰۷ی ها سالمبالغ تخصیص یافته از محل قراردادهای عاملیت ریالی در 
 است. گرفتهقرار  ها استاندر بین سایر  ۷۴جایگاه خود اختصاص داده و در 

 :دارد یمشکل شماتیک زیر سیمای کلی از عملکرد استان در دریافت تسهیالت از صندوق توسعه ملی را بیان 
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 : سیمای کلی عملکرد استان اردبیل در دریافت تسهیالت از صندوق توسعه ملی۱شکل 
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 دوق از محل قراردادهای عاملیت ارزی: توزیع بخشی منابع ارزی صن۱پیوست 
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 ها از محل قراردادهای سپرده گذرای ریالی شده به متقاضیان توسط بانکتوزیع استانی مبالغ تخصیص داده:2پیوست
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 بانكي های قرارداد عاملیت محل از توسعه ملي صندوق از ارزی تسهیالت دریافت در بررسي عملكرد استان اردبیل

شود از ابتدای  خصوصی مشاهده می و دولتی های بانک توسط عاملیت ستان اردبیل از دریافت تسهیالت ارزی صندوق از طریق قرارداددر بررسی عملکرد ا
درصدی از مجموع تسهیالت، اعالم  ۴٫۴میلیون دالر و با سهم  ۷8۴طرح به مبلغ  ۴از استان اردبیل تعداد  ۴۷۰۰تشکیل صندوق تا پایان آذرماه سال 

میلیون دالر  ۷۴۶شده و با همان تعداد طرح صدور مسدودی به بانک مرکزی اعالم گردیده است. همچنین به مبلغ  که برای کل مبلغ وصول شده وصول
 یها یپرداختدرصد از کل  4٫۰ها پرداختی صورت گرفته که این مبلغ برابر  میلیون دالر برای این طرح ۷48مبلغ  تیدرنهاگشایش اعتباری صورت گرفته و 

 ۰۷درصد بوده که این شاخص در سطح استان  88صندوق از این محل بوده است. گفتیم نسبت مبالغ گشایش اعتبار شده به مسدودی در سطح ملی برابر 
ی، درصدی سطح مل ۲۷درصد نسبت به متوسط  ۴0درصد و باالتر از متوسط کشوری است. لیکن مبلغ پرداخت شده به گشایش اعتبار شده برای استان با 

 می باشد. تر نییپا

پتروشیمی و پاالیشگاهی، نیروگاه،  (دستی ی و پایینباالدستهای در بخش)های نفت و گاز  گفتنی است تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی مربوط به طرح
توجهی از این تسهیالت را  درصد قابل اند ستهتوانهای ذاتی موجود  به دلیل ظرفیت زیخ نفتهای  ها بوده که استان ونقل، فوالد، سیمان، کاشی و سایر طرح حمل

درصد از مجموع تسهیالت  ۷۷٫۶میلیارد دالر  ۲٫۲درصد و استان خوزستان با  ۷۰٫۴میلیارد دالر  ۰٫۰استان بوشهر با  مثال عنوان بهبه خود اختصاص دهند. 
 اند. مصوب را تشکیل داده

های دولتی و  در دریافت تسهیالت ارزی از صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای عاملیت بانکدر جدول و نمودار زیر اطالعات مربوط به استان اردبیل 
 است: شده ارائهخصوصی 

 
 دالر ونیلیمهای دولتی و خصوصی:  های بانک ی از محل قراردادهای عاملیتمل توسعه: تسهیالت ارزی دریافتی استان از صندوق ۱ جدول

 پرداخت شده اعتبارشدهگشایش  مسدود شده شده اعالم وصول

 تعداد سهم مبلغ تعداد سهم مبلغ تعداد سهم مبلغ تعداد سهم مبلغ

۴01 1٫1 1 ۴01 1٫1 1 ۴1۲ 1٫۲ 1 ۲80 8٫۰ 1 

 منبع: صندوق توسعه ملي
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 یلیون دالرهای طرف قرارداد در استان اردبیل: م : تسهیالت ارزی مصوب صندوق توسعه ملی از محل قرارداد عاملیت بانک۱ نمودار

 

 

توان گفت  طور خالصه می به .است مشاهده نیز قابل مرحله هر در تعهدات مانده ها، طرح مالی ارزی تأمین از مرحله هر عملکرد نمایش بر عالوه فوق، در نمودار
میلیون دالر تعهد در این مرحله  ۷۰زان میلیون دالر گشایش اعتبار صورت گرفته و به می ۷۴۶شده و مسدود شده برای  میلیون دالر اعالم وصول ۷8۴از 

مانده  میلیون دالر از تعهد پرداختی باقی ۴08میلیون دالر پرداخت شده و به میزان  ۷48میلیون دالر گشایش اعتبارشده نیز  ۷۴۶مانده است. همچنین از  باقی
 است.

اند.  های کشور، دارای طرح ارزی مصوب بوده دهد که تمامی استان ن میهای ارزی مصوب از محل قراردادهای عاملیت ارزی، نشا بررسی ترکیب استانی طرح
 شده است. زیر سهم و مقدار دریافتی هر استان از این تسهیالت ارائه در نمودارهای
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 دالر میلیون: قرارداد طرف های بانک عاملیت با توسعه ملی صندوق از مصوب ارزی تسهیالت در دریافت کشور هایاستان : ترتیب2 نمودار

 

 

 های طرف قرارداد: درصد های کشور در تسهیالت ارزی مصوب از صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک : سهم استان3 نمودار
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 ۷۷٫۶، ۷۰٫۴های  میلیون دالر و سهم ۷۶۴8و  ۲۶8۴، ۰88۰های بوشهر، خوزستان، هرمزگان به ترتیب با  توان اشاره نمود که استان با توجه نمودارهای فوق می
های  اند و استان های طرف قرارداد به خود اختصاص داده درصدی، بیشترین سهم را از تسهیالت ارزی مصوب صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک ۲٫8و 

یالت صندوق درصدی، کمترین سهم را از تسه 4٫۴، 4٫4۴و  4های  میلیون دالر و سهم ۷8و  ۴0، ۶ی و خراسان شمالی به ترتیب با خراسان جنوبگلستان، 
درصدی در  ۴میلیون دالر و سهم  ۷8۴گونه که اشاره گردید استان اردبیل با  اند. همان های طرف قرارداد به خود اختصاص داده توسعه ملی با عاملیت بانک

 استان کشور قرار گرفته است. ۷۴در بین  ۴۶جایگاه 

 ۴های ملی تسهیالت ارزی صندوق از طریق طرح

میلیارد دالر برای اعطای تسهیالت  ۴۴٫۷۴های دولتی و خصوصی، معادل  زی تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت توسط بانکعالوه بر تسهیالت ار
توجهی چشمگیر  طور قابل  یافته است. سهم استان اردبیل از این تسهیالت به های ملی مربوط به حوزه آب، خاك و کشاورزی اختصاص جهت اجرای طرح

 ۲٫۰میلیون دالر و با سهم  8۰۰دهد استان اردبیل توانسته است با  وخاك نشان می های ملی آب ای که اطالعات توزیعی استانی منابع طرح ونهگ باشد به می
 میلیارد دالر تسهیالت مصوب کل کشور از این محل را به خود اختصاص داده باشد. ۴۴٫۷۴درصدی از مجموع 

هایی از محل  یافته که در حال حاضر نیز پروژه های مرزی کشور به استان اختصاص  ر قالب پروژه مهار و تنظیم آبگفتنی است این میزان تسهیالت صندوق د
در حال اجرا بوده و ضمن اینکه در حال حاضر نیز  نیخدا آفرالخصوص در شمال استان برای تکمیل پروژه پایاب سد  این اعتبارات در نقاط مختلف استان و علی

ای در رشد اقتصادی، تولید و  زایی در منطقه شود عالوه بر آن با اتمام این پروژه ، مردم استان شاهد شکوفایی ویژه توانسته منجر به اشتغالاین تسهیالت 
های ملی  حهای کشور که موفق به دریافت تسهیالت از صندوق توسعه ملی در قالب طر اشتغال خواهند بود. در نمودارهای زیر مقدار و سهم دریافتی استان

 اند آورده شده است. شده
 

 

 

 

 

                                                           
 است. شده استفاده گزارشی قبلي صندوق برای این قسمت جهت كامل بودن ها گزارشی نشده و از ا اشارهبه این آمار  1۴۰۰ماهه سال  ۰باید توضیح داد كه در گزارش  1
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 های ملی: میلیون دالر : جایگاه استان اردبیل در دریافت تسهیالت ارزی از صندوق توسعه ملی در قالب طرح۰ نمودار

 

 های ملی: درصد : سهم استان اردبیل در دریافت تسهیالت ارزی از صندوق توسعه ملی در قالب طرح۱ نمودار
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0781 

0275 0213 
0113 

۸۹۹ 
744 716 

84 68 36 4 
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511 

0111 

0511 

2111 

2511 

3111 

 خراسان جنوبی گلستان خراسان شمالی خراسان رضوی آذربایجان شرقی كردستان اردبیل سیستان و بلوچستان ایالم خوزستان آذربایجان غربی كرمانشاه

899اردبیل؛   

1203ایالم؛   

1780آذربایجان غربی؛   

706آذربایجان شرقی؛   

4خراسان جنوبی؛   

84خراسان رضوی؛   

68خراسان شمالی؛   

1275خوزستان؛   

1003سیستان و بلوچستان؛   

744كردستان؛   
2548كرمانشاه؛  36گلستان؛    

آبرسانی و روستایی و آبیاری تحت  

1000فشار؛   
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 گذاری ریالي ریالي صندوق توسعه ملي از محل قراردادهای سپرده عملكرد تسهیالت

های سپرده پذیر از طریق اعطای تسهیالت، این  یافته و بانک های عامل اختصاص گذاری در بانک بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپرده
 اند. های مرتبط تخصیص داده ها و فعالیت منابع را به طرح

 موظف ملی توسعه صندوق (،۷) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون (۴۷ماده ) حکم مفاد اجرای در و ۴۷۰0 سال ابتدای از
 :هرسال در صندوق به ورودی منابع از گردید

 های طرح به غیردولتی عمومی مؤسسات به تعلقاقتصادی م های بنگاه و تعاونی و خصوصی های بخش به تسهیالت پرداخت جهت را (%۴4) درصد ده الف:
طبیعی  منابع، تکمیلی و تبدیلی صنایع، کشاورزی، آب بخش در ریالی بازپرداخت و پرداخت صورت به اهلیت متقاضی و مالی و محیطی زیست فنی، توجیه دارای

 کند. اریگذ سپرده داخلی خصوصی و دولتی های بانک در کشاورزی محصوالت صادرات و زیست محیط و

 های طرح به غیردولتی عمومی مؤسسات به اقتصادی متعلق های بنگاه و تعاونی و خصوصی های بخش به تسهیالت پرداخت جهت را (%۴4) درصد ده ب:
االهای صنعتی بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات ک در ریالی بازپرداخت و پرداخت صورت به اهلیت متقاضی و مالی و محیطی زیست فنی، توجیه دارای

 گذاری کند. های دولتی و خصوصی سپرده استثنای بخش ساخت مسکن در بانک و معدنی به

 ۴.یابد می اختصاص بند هر موضوع های طرح تسهیالت پرداخت جهت مجدداً وصولی اقساط و گذاری الزم به توضیح است سود سپرده

( قانون الحاق ۴۷به تفکیک بخش اقتصادی که در راستای اجرای ماده ) ۴۷۰۰تا پایان آذر  ۴۷۰0شده از ابتدای سال  گذاری ریالی انجام عملکرد تجمعی سپرده
 گرفته ، در جدول زیر آورده شده است. برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام

 

 میلیارد ریال هزار :۱3۳۳رماه تا پایان آذ ۱3۳۰گذاری ریالی صندوق توسعه ملی از ابتدای سال  : عملکرد سپرده2 جدول

 سهم از مبلغ تخصیص سهم از مبلغ قرارداد درصد جذب )تسهیالت پرداخت شده( مبلغ تخصیصي مبلغ قرارداد 

 1۲ 11 ۲۲ 10۴ ۲۷۲ صنعت و معدن

 ۲0 ۲0 ۲۲ ۰۲ 1۴۰ آب و كشاورزی

 18 18 ۲1 ۴۳ 1۲ صنایع تبدیلي و تكمیلي

 ۲ ۷ 11 10٫۴ ۴1٫۲ گردشگری

 188 188 ۲1 ۴۲0 18۴ مجموع

                                                           
 صندوق توسعه ملي گزارش 1
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 هزار ۴8۷و تخصیص  ۷۲۶بخش صنعت و معدن با مجموع قرارداد  ۴۷۰۰تا پایان آذرماه  ۴۷۰0شود که از ابتدای سال  با توجه به جدول فوق مشخص می
درصد جذب )نسبت مبلغ به خود اختصاص داده و دارای  درصدی از مبالغ تخصیصی را ۴۶درصدی از کل مبلغ قراردادها و سهم  ۴۴ریالی سهم  اردیلیم

و تخصیص  ۴۷۰آب و کشاورزی با مجموع قرارداد   درصد بوده است. پس از بخش صنعت و معدن که بیشترین سهم را داشته بخش ۶۶تخصیصی به قرارداد( 
جذب )نسبت مبلغ تخصیصی به به خود اختصاص داده و دارای درصد  درصدی از کل مبلغ قراردادها و مبالغ تخصیصی را ۷8ریالی سهم  اردیلیم هزار ۰۷

 درصد بوده است. ۶۶قرارداد( 

 ۶۴هزار میلیارد ریالی بوده که درصد جذب  ۷0و مبلغ تخصیص  ۴۷بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی به عنوان دیگر بخش مهم مورد بررسی دارای مبلغ قرارداد 
 های اقتصادی را شامل شده است. غ تخصیصی به تفکیک بخشدرصدی از مجموع قراردادها و مبال ۴4درصدی را سبب شده است. این بخش سهم 

درصد از مبالغ تخصیصی  ۶درصد از قراردادها و  ۲ی ها سهمریالی کمترین و با  اردیلیهزار م ۴8٫۷و مبلغ تخصیص  ۷۴٫۶بخش گردشگری به مبلغ قرارداد 
 درصدی کمترین درصد جذب را نیز دارا میباشد. ۴۴همچنین با درصد جذب به خود اختصاص داده است این بخش  ها بخشکمترین سهم را در مقایسه با دیگر 

علیرغم سهم مساوی « آب و کشاورزی»نسبت به بخش « صنعت و معدن»گذاری شده در بخش  است در خصوص بیشتر بودن سهم منابع سپرده ذکر  انیشا
صنعت و »ی صندوق در بخش ها یگذار سپردهاین نکته ضروری است که عمده  توسط قانون گذار )مطابق توضیحات صفحه قبل( توجه  به شده  گرفتهدر نظر 

جهت سرمایه ثابت منعقد می گردد. لذا به دلیل کوتاه بودن مدت قراردادهای سرمایه در گردش « آب و کشاورزی»جهت سرمایه در گردش و در بخش « معدن
از سرعت بیشتری « آب و کشاورزی»نسبت به منابع بخش « صنعت و معدن»در بخش  سال( بازگشت منابع۲سال( نسبت به قراردادهای سرمایه ثابت ) ۷)

 .بیشتر باشد ها بخشدر این بخش از دیگر  افتهی انجامگذاری ساالنه  باعث شده سپرده جیتدر بهبرخوردار است لذا امکان تخصیص مجدد آن فراهم می باشد و 

 گذاری ریالی از محل قراردادهای سپرده عملکرد استان اردبیل از تسهیالت صندوق توسعه ملی

ریالی آورده شده است. الزم به  گذاری سپرده قراردادهای محل از ها بانک توسط متقاضیان به شده داده تخصیص مبالغ اردبیل از استان در جدول زیر عملکرد
 اشد.ب گزارش موجود می ۷های کشور از این محل در قسمت پیوست توضیح است عملکرد تمام استان

 

 ریالی: میلیارد ریال گذاری سپرده قراردادهای محل از ملی توسعه صندوق تسهیالت از اردبیل استان : عملکرد3 جدول

 مجموع آب و كشاورزی صنایع تبدیلي و تكمیلي گردشگری صنعت و معدن بخش اقتصادی .شرح 

 ۴۲۷۲0۰ ۰10۴۰ ۴۳۲۳8 10۴۴0 10۴۲۷۲ كشور

 1۲۳۴ ۲۲۲۴ ۳۲۰ ۳1۲ ۲1۴۰ استان اردبیل

 1٫۷ ۲٫۰ 1٫۳ ۲٫۲ 1٫۲ سهم استان
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میلیارد ریال تسهیالت از  ۴۶0۷گذاری صندوق موفق به دریافت  شود استان اردبیل از محل قراردادهای سپرده با توجه به اطالعات جدول فوق مشاهده می
های کشور  شود که در مقایسه بین استان ریال را شامل می میلیارد ۷۷۲۶8۰درصد از کل تسهیالت اعطایی صندوق از این محل یعنی  ۴٫۲صندوق شده که 

 ام قرار گرفته است. ترکیب استانی اطالعات فوق در نمودار زیر آورده شده است. ۷0استان کشور در جایگاه  ۷۴استان اردبیل از بین 

 ی: میلیارد ریالریال گذاری سپرده قراردادهای محل های کشور از تسهیالت صندوق از استان : عملکرد۰ نمودار

 

سهم و  نیشتریب یدرصد ۶٫۷و  ۶٫۴، ۴۷٫۴ یها میلیارد ریال و سهم ۷4۴۴4و  ۷۴08۴، 00۴۷۴های تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی به ترتیب با  استان
درصدی کمترین سهم را از  ۴٫۴و  ۴٫۴ ،4٫۷های  میلیارد ریال و سهم ۷۲4۰و ۷0۲۶ ،۴4۰۷احمد با  ریو بو هیلویو بلوچستان و کهگ ستانیس الم،یا یها استان

 اند. گذاری ریالی به خود اختصاص داده تسهیالت صندوق از محل قراردادهای سرمایه

4
4

1
2

1
 

2
1

4
8

1
 

2
0

5
5

0
 

1
7

1
9

5
 

1
5

7
8

1
 

1
5

1
0

0
 

1
3

5
2

7
 

1
3

4
3

3
 

1
2

9
3

5
 

1
2

8
0

0
 

1
1

3
5

3
 

1
1

0
4

2
 

1
0

7
0

7
 

9
8

0
9 

9
2

2
7

 

8
6

0
0 

8
5

4
8

 

7
0

6
5

 

6
5

4
3

 

6
3

5
8

 

6
3

4
5

 

6
0

7
1

 

5
8

3
3

 

5
6

4
3

 

5
2

5
6

 

5
1

4
3

 

5
0

5
4

 

3
8

9
7

 

3
7

0
9

 

3
4

7
6

 

1
0

9
0

 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

45000 

50000 



 

 

74 

 آب و کشاورزی گذاری ریالي صندوق در بخش سهم استان اردبیل از محل سپرده

میلیارد ریال از  ۷۶۷۷آب و کشاورزی با مبلغ  لی صندوق در بخشگذاری ریا شده به استان اردبیل از مبالغ قراردادهای سپرده بیشترین مبلغ تخصیص داده
شود. با مقایسه این رقم )سهم  از کل تسهیالت صندوق در بخش آب و کشاورزی را شامل می درصد ۷٫۰میلیارد ریال کل کشور بوده که سهمی معادل  ۰۴8۷۰

توان نتیجه گرفت استان اردبیل عملکرد مناسبی در دریافت  باشد می درصد می ۷٫۴۴افزوده کشاورزی کشور که  با سهم استان اردبیل از ارزش (درصدی ۷٫۰
های  باشد. با توجه به نمودار زیر استان می ۷۴از  ۴۴ها در این بخش رتبه  تسهیالت در این بخش را داشته است. جایگاه استان اردبیل در بین سایر استان

 848و  ۲۷۰، ۷۷0های قم، سیستان و بلوچستان و ایالم با  میلیارد ریال به ترتیب بیشترین و استان ۴۰0۶و  ۶۶۰۴، ۶۲۷۰کرمان، تهران و آذربایجان شرقی با 
 اند. میلیارد ریال کمترین سهم از تسهیالت ریالی صندوق در بخش آب و کشاورزی را به خود اختصاص داده

 ریالی در بخش آب و کشاورزی: میلیارد ریال گذاری سپرده یقراردادها محل های کشور از تسهیالت صندوق از استان عملکرد :3 نمودار

 

                                                           
 1۴۰۷مركز آمار ایران،  1
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 گذاری ریالي صندوق در بخش صنعت و معدن سهم استان اردبیل از محل سپرده

 4٫0میلیارد ریال کشور را شامل شده است. سهم  ۴8۷۷۲۷درصدی از  ۴٫۷ میلیارد ریال، سهم ۷۴۷۰تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و معدن استان با 
 قبول  قابلدهد که عملکرد این بخش استان در دریافت تسهیالت صندوق توسعه ملی  افزوده بخش صنعت و معدن استان از کشور نشان می ی ارزش درصد

ر رو بوده و انتظا های اساسی روبه بخش صنعت و معدن از کشور حاکی است که این بخش همچنان با ضعف افزوده ارزشمی باشد. هرچند همین سهم پایین 
صنعتی تهران،  های در این بخش استانبا توجه به آمارهای موجود های هوشمند آن را به جایگاه مطلوبی ارتقاء دهند.  ریزی رود تصمیم گیران استان با برنامه می

میلیارد  ۴۷۷0و  ۰۴۰و  ۴۴۰یراحمد با های محروم ایالم، کردستان و کهگیلویه و بو میلیارد ریال بیشترین و استان ۴۷۴۴۰و  ۴0۰8۷، ۷۰۰۶8اصفهان و البرز با 
اند. الزم به توضیح است استان اردبیل در تسهیالت دریافتی در حوزه صنعت و  ریال کمترین سهم از تسهیالت صندوق از این محل را به خود اختصاص داده

 استان کشور قرار گرفته است. ۷۴در بین  ۷۷معدن در رتبه 

 ریالی در بخش صنعت و معدن: میلیارد ریال گذاریسپرده قراردادهای محل های کشور از تسهیالت صندوق از استان عملکرد :۱ نمودار
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 گذاری ریالي صندوق در بخش گردشگری سهم استان اردبیل از محل سپرده

میلیارد ریال کشور را شامل  ۴8۷۷8درصدی از  ۷٫۷ میلیارد ریال، سهم 0۴۷ی ریالی صندوق با گذار سپردهتسهیالت دریافتی بخش گردشگری استان از محل 
های  های آب گرم، جاذبه گفت قابلیت باالی استان در بخش گردشگری با دارا بودن چشمه توان یماستان قرار گرفته است.  ۷۴در بین  ۴۶شده و در رتبه 

های  بااهمیت شاهد شکوفایی هرچه بیشتر بخش گردشگری استان در سالگذاری بیشتر در این بخشِ  دهد که با سرمایه تاریخی و طبیعی این امیدواری را می
 آتی باشیم.

میلیارد ریال بیشترین سهم از تسهیالت  ۴۲8۲و  ۴8۰۲، ۷۰۰۶های تهران، هرمزگان و خراسان رضوی با  در این بخش استانبا توجه به آمارهای موجود 
میلیارد ریال کمترین سهم از صندوق توسعه ملی در این بخش را به خود اختصاص  ۷۰و  ۴4، 4  های قزوین، زنجان و  لرستان به ترتیب با صندوق و استان

 .اند داده

 ریالی در بخش گردشگری: میلیارد ریال گذاری سپرده قراردادهای محل های کشور از تسهیالت صندوق از استان عملکرد :۳ نمودار
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 ق در بخش صنایع تبدیلي و تكمیليگذاری ریالي صندو سهم استان اردبیل از محل سپرده

میلیارد ریال  ۷0۷04درصدی از  ۴٫0 میلیارد ریال، سهم 0۶۰ی ریالی صندوق با گذار سپردهتسهیالت دریافتی بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی استان از محل 
قرار گرفته است. با  ۷۴از  ۷0به دست نیاورده و در رتبه  ها کشور را شامل شده است. استان اردبیل در این بخش جایگاه مناسبی را در مقایسه با سایر استان

افزوده از این طریق در استان  توان به خلق ارزش توجه به جایگاه مناسب بخش کشاورزی در استان اردبیل، در صورت گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی می
 هر چه بیشتر استان در آینده باشیم.تر شدن  افزوده،  شاهد صنعتی بسیار امیدوار بود و با تکمیل زنجیره ارزش

میلیارد ریال بیشترین سهم از تسهیالت  ۷840و  ۷۴۷0، 00۶۶های تهران، مازندران و خراسان رضوی با  در این بخش استانبا توجه به آمارهای موجود 
یال کمترین سهم از صندوق توسعه ملی در این بخش را به میلیارد ر ۴۷۷0و  ۰۴۰، ۴۴۰های ایالم، قم و کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب با   صندوق و استان
 .اند دادهخود اختصاص 

 

 ریالی در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی: میلیارد ریال گذاری سپرده محل های کشور از تسهیالت صندوق از استان عملکرد :۱۱ نمودار
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  ریالي عاملیت قراردادهای محل از صندوق ریالي تسهیالت عملكرد

 انعقاد طریق از ۴۷۰۷ سال انتهای تا تسهیالت این .است یافته اختصاص ریالی تسهیالت به قانونی تکالیف اساس بر منابع از بخشی صندوق، تأسیس بتدایا از
 از بخشی تنظیم نونقا به مواد برخی الحاق قانون ۴۷ ماده حکم اجرای در و ۴۷۰0 سال ابتدای از شده و پرداخت عامل های بانک با ریالی عاملیت قرارداد
 این موضوع اقتصادی های طرح به ریالی تسهیالت جهت اعطای خصوصی و دولتی های بانک در ریالی گذاری سپرده به نسبت صندوق دولت، مالی مقررات

و  ندارد ها فعالیت و ها طرح به تتسهیال موردی تخصیص در نقشی و کند می اقدام ریالی های سپرده به توزیع صرفاً صندوق بیانی به. است نموده اقدام حکم،
 میلیارد ۴۴88۷۰ مبلغ ریالی، عاملیت قراردادهای محل از .باشد می پذیر سپرده های بانک عهده به شده( تعیین ضوابط و شرایط چارچوب )در کار این مسئولیت

نمودار  صورت بهاست توزیع تسهیالت بین استانی از محل فوق است. گفتنی  یافته اختصاص عامل، های طرف بانک از شده یمعرف های پروژه و ها طرح به ریال
 زیر می باشد:

 : توزیع استانی تسهیالت ریالی صندوق از محل صندوق توسعه ملی : میلیارد ریال۱۱نمودار 

 

میلیارد ریال از کل  ۷۷۴۷اردبیل با  ی است که استانا گونه به ۴۷۰4-۰۷ی ها سالتوزیع استانی مبالغ تخصیص یافته از محل قراردادهای عاملیت ریالی در 
 است. گرفتهقرار  ها استاندر بین سایر  ۷۴درصدی را به خود اختصاص داده و در جایگاه  ۴٫۰میلیارد ریال سهم  ۴۴88۷۰
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 رتبه و سهم استان اردبیل در شاخص های مختلف اقتصادی

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص بهبود  ۱۳رتبه 

 محیط کسب و کار

 ۱3۳۳در سال 

 درآمد سرانه 22رتبه 

 حقیقی 

 ۱3۳3در سال 

 حقیقی GDP 23رتبه 

 ۱3۳3در سال 

 درصد ۱٫۳ سهم :

 

 درآمد خانوارشهری 23رتبه 

 ۱3۳۳ سال در

 هزینه خانوارشهری 2۳رتبه 

 ۱3۳۳ سال در

 مانده سپرده بانکی 2۱رتبه 

 ۱3۳۳ سال در

 درصد ۱٫۰سهم : 

 مانده تسهیالت بانکی 2۰رتبه

 ۱3۳۳ سال در

 درصد ۱٫۰سهم: 

 شاخص فالکت ۰رتبه 

 ۱3۳۳در سال 
 (شرایط بهتر)رتبه كمتر = 

 نرخ بیکاری ۱رتبه 

 ۱3۳۳در سال 
 )رتبه كمتر = بیكاری كمتر(

 تورمنرخ  ۱۱رتبه 

 ۱3۳۳در سال 
 كمتر( تورم)رتبه كمتر =  

ارزش افزوده حقیقی  2۱رتبه 

 بخش کشاورزی

 ۱3۳3در سال 

 درصد 2سهم : 

 

 

ارزش افزوده   2۰رتبه 

 حقیقی بخش صنعت

 ۱3۳3 سال در

 درصد ۱٫۰سهم : 

ارزش افزوده   2۰رتبه 

 حقیقی بخش خدمات

 ۱3۳3 سال در

 درصد ۱٫۱سهم : 

 شاخص ضریب جینی ۱رتبه 

 ریدر مناطق شه 

 ۱3۳۳ سال در

 ۱3۳۱ سال در حق بیمه تولیدی 2۰رتبه 

 درصد ۱٫۳سهم : 

حق بیمه  2۰رتبه 

 ۱3۳۱ سال در سرانه

 فوذ بیمهضریب ن ۱۱رتبه 

 ۱3۳۱ سال در

  2۰رتبه 

 عملکرد درآمدهای استانی

 ۱3۳۳ سال در

 درصد ۱٫۰سهم : 

  ۱۳رتبه 

 عملکرد اعتبارات استانی

 ۱3۳۳ سال در

 درصد 2٫۰سهم : 

منابع آماری: رمزک آمار اریان، بانک رمزکی، سالناهم صنعت بیمه، 
 ااتق بازرگانی اریان، زخاهن داری کل کشور

طالعات اراهئ شده  رمبوط هب آرخین آمار توضیح: ا
 ساالهن موجود می باشد.

تعداد شرکت های   سهم استان از

 پذیرفته شده در بورس و فرابورس 

 ۱۱2از  ۱

ارزش معامالت در بورس 

 ریبه کشور )غ ی اردبیلامنطقه

 ۱3۳۳در سال  از تهران(

 درصد 2٫۱ سهم :



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمایش سرزمین استان اردبیل
 

 

 

 

 

 

جمع کل اعتبارات 
 رپداختی

میلیارد ریال 38649   

%69.5: 1398رشد به   
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 جدول تقسیمات سیاسی شهرستان اردبیل

 تعداد آبادی دهستان شهر بخش شهرستان

 خالي از سكنه دارای سكنه جمع

 1 ۲ ۷ غربي - ثمرین اردبیل

 1 11 1۲ دوجاق

 ۴ ۲1 ۲0 ارشق شرقي اردبیل مركزی

 8 10 10 بالغلو

 1۷ ۲۳ ۳1 سردابه

 1 ۰ 18 شرقي

 8 1۴ 1۴ كلخوران

 1 11 ۲8 فوالدلوی جنوبي هیر هیر

 1 11 1۲ فوالدلوی شمالي

 8 1۷ 1۷ هیر

 ۲۰ 11۴ 10۲ 18 ۲ ۴ مجموع

 

 .مناطق روستایی است درصد نیز ساکن در 0۴٫0درصد این جمعیت ساکن شهر و  ۴0٫۶: بوده که  8۶۲۷۴شهرستان اردبیل بر اساس آخرین سرشماری جمعیت 

   

 تولیدات بخش کشاورزی

 ۱۰۱۱سال  ۱3۳۳سال  ۱3۳۱سال  ۱3۳3سال  ۱3۳۰سال  ۱3۳۱سال  ۱3۳۰سال  ۱3۳3سال  ۱3۳2سال  ۱3۳۱سال  ۱3۳۱سال واحد نام شاخص

 ۴۳۴11٫۰1 ۴1۷۰۴٫۷1 ۲۳۷۲1٫۳ ۷۰1٫۳ ۴۴۲0۲٫۴ ۴۲01۲٫۷ 1۷۲۲1٫11 11۲۳۲٫۷1 ۴۳۴۰8٫0۷ ۴۴۲08٫0۷ ۲1۳۴۷٫11 تن تولیدات محصوالت باغي

 1۴۰1۲٫۳ 1۴۰1۷٫۲۲ 1۴۰88٫۲۲ 1۳۲1۴٫۲۰ 1۴۳۲۰٫۲۳ 1۴۲۴0٫۰۴ 1۴181٫۳۲ 111۲۲٫۷ 1۷۲88٫۲۷ ۲8۲10٫۲۴ 1۰۳۲۰٫1۲ تن محصوالت دامي

 ۲۷88٫81 1۰۷1٫8۳ 1۲1۲٫۷۲ 1۳۲۳٫۰0 1۴۴۳٫۷۷ 1۲۴۲٫1۲ 11۲۰٫0۰ ۰۷۰٫1۳ ۰۷0٫۳۰ ۲۴1٫۲۷ 1۲۳٫۳۲ تن تولیدات طیور

 01۴8٫۳ 01۴٫1۴ 01۲٫0 ۲۷۷٫۲۲ ۷1۳٫81 ۷18٫۲ ۲00٫۳۲ ۲۷۲٫۳۰ ۲۷۲٫۳۰ ۷۷۰٫1۴ ۴۷8٫۷1 تن محصوالت زنبور عسل

 ۴8۲۲۲ ۲۰0۷1 ۴1۷81 ۴۰8۰۴ ۴1118٫۴1 ۲۷1۲۰8٫1 11۲10 1۷۰۴۳٫۰ 1۴۰۲۷ ۳۰۷۳۳٫۰ ۲10۳0 تن تولیدات محصوالت زراعي
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 شهرستان اردبیل در مطالعات آمایش سرزمین استان :

 

 بین شهرستانها( )نظام تقسیم کارتخصص شهرستانها 
 

 استان و نواحی منطقه مکمل و همکار ملی و فراملی شهرستان

 رطبیعي( كشوو نفریحي ، شي، ورزفرهنگي-یخير)تای شگردملي گراقطب فر بیلارد

 ، ستيدصنایع ، عسل، نساجيم، فعالیتي چری صلي توسعه خوشههاامركز 

 ب چوو غذ كای،صنایع بستهبندا و صنعت غذو لبني ، ميی داهااوردهفر

 یشگردگرا و صنعت غذ -ورزیهمپیوند كشای صلي خوشههااهسته 

 تک یهاق و صنایع خالو  

ی هاآورینوو ها وریفنازه حودر مزیتي ی هازهحودر ملي  ق خالو نش ب دامنطقه ها

   CT ,  IT، یي، دارویياغذی كشاورزی و هاوریفنا، یستيز

 كشورسیر دسرت یج محصوالوترو توسعه مركز ملي 

 ر یي كشواتوسعه صنایع غذو سطح یک تولید ن وكان

 ورزی شهرییج كشاوترو توسعه ی لگواصلي اهسته ن و كانو

 یيداروصنایع و یي ن دارومركز ملي توسعه خوشه گیاها

 رمي كشوی داهاآوردهفرت و قطب تولید سبزیجا

  یياغذ صنایع و ورزیكشا خوشه با مرتبط تالآ ینمركز خوشه ماش 

 ر ستپذیر كشویزسطح یک ن كانو

 سبز د قتصاار و اتوسعه پایدی لگواصلي اهسته 

 یخي رتاو طبیعي ی شگردگره نجیرزصلي تكمیل احلقه 

 ن نش بنیاورزی دامنطقه مكمل قطب كشا

 ن بایجادو آذرگانیک منطقه و ار

 ن نش بنیای دالگواصلي توسعه اقطب 

 یي اصنایع غذی وشگردگرورزی، كشازه حودر 

 مستانيی زها-و ورزشي طبیعی شگردقطب گر

 نبایجاآذر منطقه باغيو ورزیكشا تمحصوال یکقطب لجست 

  رخز یاچهدر حاشیه یهاركشو به دراتصا هلیزد و

ای بر پایه ظرفیت شبكهن ستاامنطقه مركز ت مركز خدما

 بیل ی اردمجموعه شهر-فضا

 فرهنگي و یخي رتا، طبیعيی شگردسطح یک گر

 ورزی كشاو یي اسطح یک صنایع غذ

 مهندسي ت خدماو توسعه و سطح یک تحقیق 

 برتر ت سطح یک خدما

 یي اهوو میني ورزی زسطح یک لجستیک كشا

 ق خالو تک یسطح یک صنایع ها
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 و تهدیدها( موجود و پیش روی شهرستان اردبیل ها ضعفترین مسائل ) مهم

 و تهدیدها( ها )ضعفترین مسائل  مهم نوع ساختار

 نسبت به میانگین دمای هوای استان ها ماهیانگین دمای هوای شهرستان در تمامي تر بودن م پایین محیطي

 بیشتر بودن تعداد روزهای یخبندان شهرستان اردبیل در بلندمدت نسبت به میانگین استاني

 قرارگیری در اقلیم شرایط سخت به لحاظ آسایش اقلیمي

 ي به دلیل اقلیم منطقهاهیگدیرتر سبز شدن پوشش 

 در این ناحیه، توسعه شهرها در اراضي زراعي مرغوب و تخریب مستمر این اراضي ها یربركاتوسعه 

 ی فشاری )گسل ( در ناحیه باالستها تنشی ناشي از ها يشكستگبا وجود پایین بودن فرسایش خاک، 

 ناحیه و توسعه معادن ستیز طیمحعدم وجود ضوابط اجرایي هماهنگ بین حفاظت از 

 رویه ی عمیق و نیمه عمیق و پایین رفتن سطح آب زیرزمیني به علت برداشت بياه چاهافزایش تعداد 

 های بحران آب )هم از نظر كمي و هم از نظر كیفي( در دشت اردبیل بروز نشانه

 برداری از مراتع  های اصولي و مقررات مبتني بر حفظ، احیا و بهره  رعایت نكردن روش

 چرای دام )عدم تعادل دام و مرتع( تخریب مراتع ناشي از تعلیف بیش از حد

 بندی میزان حاصلخیزی دشت اردبیل در سطح ضعیف تا متوسط پایین بودن سطح حاصلخیزی خاک و طبقه

 ده استرویه انواع كود و سموم منجر به آلودگي منابع آب و خاک در دشت ش نفوذ فاضالب شهری و صنعتي، تأكید بر الگوی سنتي كشاورزی و به دنبال آن مصرف بي

 شود محسوب ميو منابع آبي  خاک  سازی ترین منابع آلوده مهمكه از  زبالهعدم وجود مدیریت صحیح در بحث 

 درصد از مساحت شهرستان اردبیل در معرض خطر سیل( ۲۴ی در زمینه مخاطرات طبیعي )آور تابفقدان 

 ۲1درصد از بالیای جوی و اقلیمي شهرستان اردبیل مربوط به سیل،  ۴۷د ناخالص شهرستان )در دهه گذشته قرارگیری در پهنه خطر زیاد و تأثیر سهم باالی مخاطرات طبیعي بر تولی

 درصد مربوط به سرمازدگي بوده است( 1۷درصد مربوط به رعد و برق و تگرگ و  ۲1درصد مربوط به توفان، 

 ها ناكافي بودن بزرگراهنبود آزادراه و  فضایي -كالبدی

 باال بودن مهاجرت درون استاني به شهرستان به ویژه شهر اردبیل يفرهنگ –اجتماعي 

 توزیع نامناسب جمعیت در استان و شهرستان و تمركز نیمي از جمعیت استان در شهرستان اردبیل

 درصد جمعیت شهری شهرستان در بخش مركزی است( ۰۰٫۲تمركز جمعیت شهری شهرستان در شهر اردبیل )

 %( در نواحي روستایي و تخلیه نواحي روستایي شهرستان با سرعت بسیار باال-1٫۲ی رشد منفي و باال )ها نرخر ناحیه شهری اردبیل و ی رشد مثبت دها نرخوجود 

 ي در اطراف شهر اردبیلنینش هیحاشبروز پدیده 

 دبیلتبدیل دو مركز جمعیتي )ثمرین و هیر( به شهرهای خوابگاهي و جذب جمعیت مجرد )مردان( در كنار شهر ار

ی كشاورز و از بین رفتن منزلت اجتماعي، مد خانوارهاآدرها و كاهش  های كشاورزی كه با شرایط خشكسالي بر فعالیت ها آنها در دو بخش هیر و ثمرین و تمركز  عدم تنوع در فعالیت

 های فوق شده است. جرت جوانان از بخشضعف امكانات رفاهي و بهداشت، منجر به شرایط بسیار ناپایدار در محیط اجتماعي در این بخش و مها

درصد جمعیت بیكار دارای  11درصد جمعیت بیكار باسواد و  ۳1٫1كردگان ) بخش قابل توجهي از بیكاران آن، دارای تحصیالت عالي هستند. بیش از  مواجه با بحران اشتغال تحصیل

 تحصیالت عالي در شهرستان اردبیل متمركزند(. 
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 وری شاغالن كشاورزی استان( وری نیروی شاغل كشاورزی این شهرستان )نصف متوسط بهره یین بودن بهرهپا اقتصادی و كاركردی

 عدم وجود مزیت نسبي در بخش كشاورزی در مقایسه با دیگر نواحي استان

 خلیه جمعیت از روستاهای شهرستان شده است.ی آبي و تأثیر شرایط كنوني كه منجر به تها تیمحدودكاهش جایگاه بخش كشاورزی شهرستان در سطح استان به دلیل 

 كاهش سهم اراضي باغي نسبت به دهه گذشته به دلیل كمبود منابع آبي

 كاهش ارزش تولیدات دامي به دلیل روند كاهشي كیفیت مراتع، كاهش منابع آبي در دشت

 های مربوط به انرژی به دلیل اقلیم سرد منطقه هزینه به دلیل باال بودن ها گلخانههای كشاورزی مانند توسعه  محدودیت توسعه برخي فعالیت

 .گردد يم دكنندگانیتولی پس از اشباع بازار كه منجر به كاهش سود ا گلخانهدر محصوالت كشاورزی و عرضه محصوالت  ریتأخرشد با 

 ها وجود ندارد دیگر فعالیت های صنعت و های صنعتي در سطح شهرستان اما همچنان پیوند مناسبي میان بخش با وجود توسعه فعالیت

 های وارداتي در همه صنایع فعال در شهرستان وابستگي به نهاده

 ادامه روند خام فروشي و عدم جذب محصوالت كشاورزی در صنایع موجود در ناحیه

 ر بازارهای جهاني شدهپذیری محصوالت د ونقل و كاهش رقابت وری تولیدات صنعتي و برخي خدمات پشتیبان از جمله حمل پایین بودن بهره

 عدم تمركز بر تقاضای جهاني و گرایش به عرضه محصوالت در بازارهای داخلي

 شده است ها آنپذیری  ونقل محصوالت و كاهش رقابت ونقل و تمركز بر حمل بار از طریق جاده كه منجر به افزایش هزینه حمل عدم وجود مدهای حمل

درصد  ۷۴ركود نسبي در استان قرار داشته است و  تأثیردهد كه اشتغال شهرستان به شدت تحت  ب جمعیت شاغل شهرستان نشان ميبر حس Shift & Shareنتایج مطالعات مدل 

 از اثر ركود موجود در سطح استان و به تبع آن سطح ملي است متأثرشغل(  ۴۲۷8)اشتغال از دست رفته در شهرستان 

 ي در شهرستانعتصن داتیتول نهیدر زم قوی نهیشیپ کعدم وجود ی

 ل استفوهای شهرستان رو به ا ونقل و انبارداری و ارتباطات و بخش بانک و بیمه و آموزش، مزیت نسبي در دیگر فعالیت های حمل به غیر از فعالیت

 های خدماتي در شهرستان اردبیل  توزیع نامتوازن خدمات به دلیل مركزیت ارائه خدمات و استقرار فعالیت

 د سلطه و برتری شهر در قالب پدیده نخست شهری و روند فزاینده آنوجو سكونتگاهي

 روند فزاینده تمركز و عدم تعادل توزیع اندازه با توجه به سهم باالی شهر اردبیل

 اردبیل(نخست )مراتبي با محوریت شهر  گیری الگوی ابتدایي سلسله شكل

 یو قاعده هرم شهر انهیدر منسبتاً نامتوازن در رأس و نسبتاً متوازن  ینظام سكونت شهر

 اردبیل  در اطراف شهر ها سكونتگاهای شدن و تجمع  روند افزاینده خوشه

 سال اخیر ۲8با روندی افزاینده در طي استان؛  یشهر تیدرصد جمع ۲۲حدود  لیبا تشكمركزی حول شهر اردبیل  ی هیاستان در ناح یدرصد از شهرها ۳8حدود  یریقرارگ

 در نواحي روستایي شهرستان گردی در روستاها های بوم اقامتگاهعدم وجود  گردشگری

 های فناوری اطالعات در جهت جذب گردشگر پایین بودن میزان استفاده از قابلیت

 های مختلف گردشگری نبود مدیریت یكپارچه گردشگری در حوزه

 پایین بودن كیفیت امكانات اقامتي در مقایسه با استانداردهای جهاني

 سطح شهرستانزمینه گردشگری در  دیده در روهای متخصص و آموزشفقدان نی

 پایین بودن درآمد سرانه در سطح كشور و عدم توجه به گردشگری

 تر، جهت گردشگری در كشورهای همسایه ها و شرایط مناسب وجود زیرساخت
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 های شهرستان اردبیل به تفكیک هر یک از موضوعات محوری ها و مزیت قابلیت

 ها تیمز و ها تیقابلترین  مهم رنوع ساختا

 ها از متوسط استاني  باالتر بودن میزان رطوبت نسبي شهرستان در تمامي ماه محیطي

 ی معتدلا جلگهوجود تنوع اقلیمي در بخش كوهستاني سرد و در بخش 

 ی گیاهي خاص متناسب با شرایط اقلیمي شهرستانها گونهپتانسیل تولید 

 اک مناسب جهت استقرار سكونت و فعالیتتمركز دو عامل مهم آب و خ

 ی آذرینها سنگپایین بودن فرسایش ایجادی و رسوب ناشي از آن به دلیل اراضي با سهم باالی 

 یرفلزیغهای معادن فلزی و  وجود پتانسیل

 درصد 0درصد اراضي شهرستان به دلیل شیب مناسب و كمتر از  ۲8باال بودن ظرفیت توسعه در بیش از 

 ه شكار ممنوع در شمال شرقي و یک منطقه حفاظت شده )دریاچه نئور( در شهرستانوجود منطق

 های ارزشمند مرتعي  وجود مراتع متراكم و گونه

 ی وابستهها یگردشگرهای باال جهت توسعه گردشگری طبیعي و انواع  وجود پتانسیل

 و حاصلخیزی و شوری كم اراضيپتانسیل باالی توسعه كشاورزی )زراعت و باغداری( به دلیل وجود عمق خاک 

 -كالبدی

 فضایي

ونقل كشور  سازمان فضایي حمل-1كاركردی و فرهنگي با كشور آذربایجان و دسترسي به بازارهای هدف این كشور با توجه به -ونقل و انرژی( فرصت یكپارچگي زیرساختي )حمل

 غرب جهان-غرب و محل اجماع نیروهای سیاسي منطقه و شرق-كو به عنوان فصل مشترک كریدورهای مطرح شرقبندر با-۲آذربایجان )كشورهای حاشیه دریای سیاه، اروپا و روسیه( و 

 وجود روستاهای هدف گردشگری در سطح شهرستان

 –اجتماعي 

فرهنگي و 

 جمعیتي

 افزایش سهم جمعیت شهرستان از جمعیت استان

 رقياستان آذربایجان ش تر شرفتهیپی از اقتصاد نسبتاً ریرپذیتأث

 يفرهنگ و ي، زبانيهای قوم در زمینه و قرابت  یكينزد

 آمایش ۲این استان با منطقه  يو اجتماع يفرهنگ يعموم یبا فضاي اساس یيهمگراوجود 

 آمایش ۲های همجوار و منطقه  ي بین استانرساختیزهای  ی برخي فعالیتساز كپارچهفرصت ی

 لي فرهنگي تهران و گیالنتحت تأثیر قرار داشتن این شهرستان از دو قطب اص

 های تهران و گیالن با ناحیه  های مناسب كار و فعالیت بین استان ی انتقال دانش فني و همچنین تشكیل زنجیره و خوشهها فرصتوجود 

 افزایش نسبت جمعیت باسواد دارای تحصیالت عالي از كل جمعیت باسواد 

 تماعيی اجها هیسرماحضور افراد متخصص در منطقه به عنوان 

 ای و ملي تاریخي و بوم گردی در مقیاس جهاني، منطقه-ی فرهنگيها جاذبهوجود 

 موقعیت راهبردی استان در جذب گردشگری داخلي و خارجي

دستي و تولیدكننده محصوالت زراعي  های دارای قابلیت ویژه بوم گردی، صنایع وجود بستر و ظرفیت مناسب جهت توسعه روستایي بر پایه الگوی یک روستا یک محصول به ویژه در كانون

 و باغي خاص
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اقتصادی و 

 كاركردی

 بردار در شهرستان اردبیل  وضعیت مناسب مساحت اراضي زراعي آبي هر بهره

 های استان  ای در میان سایر شهرستان جایگاه دوم در زمینه كشت گلخانه

 وجود ظرفیت افزایش تولید عسل در شهرستان اردبیل 

 ( در بلندمدت و پتانسیل توسعه كشت دیم در این شهرستان. متر يلیم ۴۴1( نسبت به متوسط استان )متر يلیم ۴1۴زان بارندگي )باال بودن می

 درصد از شاغالن معدن استان در شهرستان اردبیل مشغول به كار هستند. 1۷معدن پس از نمین، در رتبه دوم در استان قرار دارد و حدود  ۳۲شهرستان اردبیل با 

 معدن در شهرستان اردبیل قرار دارد و این شهرستان رتبه دوم را در سطح استان به خود اختصاص داده است.  ۲۷معدن سنگ الشه در استان،  ۰۰از كل 

 شهرستان( یباال یدیتول یها تیظرف لی)به دل يتخصص يصنعت یها شهرک جادیباال در توسعه و ا تیظرف

 های شهرستان نشان از افزایش مزیت فوق در دوره مورد بررسي است. ر بخش صنعت است و شاخص سهم مكاني این بخش در بین فعالیتشهرستان اردبیل دارای مزیت نسبي د

 اند  درصد شاغالن بخش صنعت استان در این شهرستان مشغول فعالیت بوده ۲۲در حدود  1۴۰8در سال 

درصد  ۲۲درصد مساحت  1۴دهد كه در بخش صنعت این شهرستان با داشتن  كند نشان مي گیری مي یک منطقه اندازه ها را در سطح شاخص ضریب توزیع اشتغال كه پراكندگي فعالیت

 اشتغال صنعتي را در خود جای داده و تمركز اشتغال صنعتي در آن بسیار حاكم است.

 تمركز صنایع نیازمند به تخصص و فناوری باالتر 

 مركز سرمایه و امكانات و خدمات پشتیبان در مركز تو  تمركز نیروهای متخصص در مركز استان

 وجود بازار بزرگ شهرستان و تقاضای باالی جمعیت ساكن در این شهرستان

 وجود پتانسیل برای گسترش واحدهای صنعتي بیشتر در منطقه

 تمركز باالی بخش صنعت در مركز استان 

 های خدماتي دارای مزیت نسبي است.  بوده و در اكثر فعالیت 1مكاني باالتر از  های خدماتي دارای شاخص سهم شهرستان اردبیل در اكثر فعالیت

 ی نوین كشاورزیها روشهای كشاورزی و استفاده از  وجود نیروهای متخصص جهت بهبود و توسعه فعالیت

 % از شیر استان۰٫۰% از گوشت قرمز و ۰تولید 

 كشور ظرفیت تبدیل اردبیل به عنوان یكي از مراكز اصلي دیتا

 آن یكشاورز یها نیو زم یا جاده يارتباط یمراتب محورها و سلسله يوابسته و متأثر از نظام ارتباط یيو روستا یشهر ينظام سكونت سكونتگاهي

 و بزرگ يانیم یشهرها يتیسهم جمع يجیتدر كاهشكوچک و  یروستا ـ شهرها و شهرها يتیسهم جمع يجیتدر افزایش

 ونقلي، منابع انرژی و ... های حمل جمله، كریدورها و كانونها از دسترسي به زیرساخت

 ای ی و فرامنطقها منطقه یعنوان محل تقاطع محورها به اردبیلشهر  يگاه نقش گره

 فرد طبیعي جهت توسعه انواع گردشگری طبیعي ی ممتازكننده و منحصربهها جاذبهوجود  گردشگری

 وجود آثار تاریخي و میراث غني فرهنگيو  وجود فرودگاه و نقش آن در توسعه گردشگری

 ورسوم و فرهنگ محلي و سنتي دارا بودن آداب

 فرد )جهت اكوتوریسم و ژئوتوریسم( انداز منحصربه وجود چشم

 های احداث اقامتگاه بوم گردی درصد هزینه 08اعطای 

 گیری گردشگری كشاورزی وجود محصوالت كشاورزی جهت شكل

 هت توریسم درماني امكان گسترش خدمات درماني ج

 وجود گردشگران خارجي )بخصوص كشور  آذربایجان(
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 های مرتبط ، اكو و سایر نهادها و سازمانOIC ،W.T.Oالمللي  استفاده از فرصت عضویت ایران در نهادهای بین

 ي الكترونیكيای و بازار تجارت الكترونیكي( به منظور بازاریاب های ماهواره استفاده از فضای مجازی )اینترنت، شبكه

 گذاری در بخش گردشگری استان اردبیل ریزی و سرمایه افزایش توجه دولت به برنامه

 گذاری در بخش گردشگری استان بخش خصوصي به سرمایه افزایش انگیزه

 المللي یونسكو استفاده از فرصت برای ثبت آثار باستاني و تاریخي در فهرست بین

 

 

 ی اصلي توسعه شهرستان اردبیلها چالش ، تنگناها وها فرصتو  ها تیقابل

 شرح نوع

 و خاک  آبمنابع  فرد منحصربهاقلیم مناسب و تمركز و تجمع  ها قابلیت

 فرد طبیعي ی ممتازكننده و منحصربهها جاذبهوجود 

 وجود سهم باالیي از اراضي مرتعي در شهرستان

 دستي و تولیدكننده محصوالت زراعي و باغي خاص های دارای قابلیت ویژه بوم گردی، صنایع روستا یک محصول به ویژه در كانون وجود بستر و ظرفیت مناسب جهت توسعه روستایي بر پایه الگوی یک

 های خالق و نوآور بنیان و جذب و توسعه روش ظرفیت توسعه كشت ارگانیک، سالم و دانش

 ی فعالیتي متنوع ها خوشهظرفیت توسعه 

 ای( استان  م و فناوری )تنوع و تجمع شاغلین، متخصصان، صنایع و نهادهای توسعه منطقهوجود یكي از دو قلمرو ویژه عل

ورد ای و تمركز بر تولید انواع گل و گیاه م های گلخانه های تضمیني فوق بكار گرفته و در زمینه كشت های مكمل و در كنار كشت تواند در فعالیت توجهي در ناحیه كه مي ی مالي قابلها هیسرماتمركز 

 تقاضای بازارهای جهاني به كار گرفته شوند.

 ظرفیت توسعه خدمات پشتیبان و لجستیک

 هوایي ارتباطي كانون به فرودگاه و دسترسي

 

 توجهي از اراضي دارای توان توسعه صنعت در این شهرستان وجود سهم قابل ها فرصت

 استو یگانه  رینظ يبكه از نظر گردشگری در نوع خود  يآبوجود اراضي 

 كاركردی و فرهنگي با كشور آذربایجان و دسترسي به بازارهای هدف این كشور  -ونقل و انرژی( فرصت یكپارچگي زیرساختي )حمل

 موقعیت راهبردی استان در جذب گردشگری داخلي و خارجي

 شود( های دامي از خارج از كشور وارد مي د از نیاز محصوالت گوشتي و فرآوردهدرص ۳8آذربایجان در زمینه تولیدات محصوالت دامي و كشاورزی ) بازار كشوروجود نیاز وارداتي در 

 امكان گسترش خدمات درماني جهت توریسم درماني 
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 شرح نوع

 كالبدی ناحیه –وجود فاصله و دوری از مراكز رشد و توسعه كشور و ارتباط ضعیف عملكردی  تنگناها

 ی موجود در منطقهها هیسرماهای اقتصادی با وجود تمركز  فعالیتگذاری بخش خصوصي و كارآفرینان در  سطح پایین سرمایه

 ها یگذار هیسرماهزینه باالی تأمین مالي در 

 های الزم توسعه ها و زیرساخت كمبود راه

 ی مختلفها رشتهی نوین دنیا در ها یفناورو عدم دسترسي به  ها یفناورنبودن  روز به

 در برقراری رابطه خارجي )چه در سطح كالن و چه در سطح خرد( ضعفو  ی خارجيها یگذار هیسرماضعف در جذب 

 ی تحصیلي و دروس دانشگاهيها رشتهكاربردی نبودن 

 ی نیروی كارها مهارتعدم انطباق مشاغل با 

 

 وجود مكش باالی جمعیت به سمت مركز شهرستان و خروج جمعیت از روستاها ها چالش

 های كشاورزی های كشاورزی به دلیل كاهش منزلت اجتماعي فعالیت ادامه فعالیت كرده و جوان به عدم تمایل نیروهای تحصیل

 عدم توان جذب جمعیت مازاد عرضه شده در بازار كار ناحیه به دلیل عدم توان تعریف مشاغل جدید در ناحیه

 گیری زنجیره ارزش در داخل ناحیه های تولید و عدم شكل عدم تشكیل زنجیره

 و قابل رقابت نبودن كاالهای داخلي با انواع خارجيعدم بازارسازی مناسب 

 ارتباط با ایران  دربارهذهنیت منفي كشورها 

 



 

 

004 

 های پیشنهادی برای اجرایي شدن هر راهبرد متناظر با هر هدف سیاست

 ها سیاست راهبردها اهداف

دستیابي  -1هدف شماره 

به نقش تخصصي ملي و 

الملل  فراملي در سطح بین

وزه قفقاز و به ویژه در ح

 اوراسیا

ها و  ارتقاء توان رقابتي از طریق ایجاد و توسعه خوشه 

ها در بین واحدهای صنعتي، معدني و تجاری در  شبكه

 پهنه كشور

 -نمین، اردبیل  -افزوده صنعت و تجارت و كریدورهای صنعتي شهرستان شامل كریدور اردبیل  های ارزش بسط و گسترش زنجیره

 مندی از فناوری نوین های صنعتي و بهره ها، تأمین زیرساخت گذاری و ارائه مشوق نیر با جذب سرمایه -سرعین و اردبیل 

وكار شهرستان با اولویت سهولت بخشي به فرایندهای مرتبط با پذیرش، تصویب، تأمین مالي  پذیری و بهبود فضای كسب ارتقای رقابت

 های اقتصادی و اجرای طرح

ی صنعتي مبتني بر ذخایر و معادن موجود و لجستیک متناسب با توان محیطي با دسترسي مناسب به كریدورهای ها استقرار فعالیت

 ونقلي مهم شبكه حمل

 های الزم برای حمایت از پیشبرد موضوع های مختلف و تدوین ضوابط و دستورالعمل فعالیتي در بخش -های تجاری  تشكیل بانک ایده

های مزیت دار در مقایسه با سهم  روزرساني فعالیت ارائه تسهیالت بانكي در راستای احداث، ارتقاء، تجهیز و بهبخشي به سهم  اولویت

 تأمین سرمایه

المللي رسمي و تعامالت غیررسمي موجود و بالقوه با كشورهای  بین -ای  ها و معاهدات منطقه كارگیری پیمان بسترسازی در راستای به

 یاحوزه قفقاز و اوراس

های  تقویت و تجهیز مبادی ورود و خروج كاال و شبكه

های  ونقل، متناسب با كریدورها و شبكه حمل

 المللي ترانزیت كاال و بازارهای عرضه و تقاضا بین

 ونقل و ترانزیت كاال های فناوری اطالعات مرتبط به حمل تقویت زیرساخت

 كیبي و كانتینریاندازی حمل نقل چندوجهي، تر های راه ایجاد زمینه

 تكمیل و تقویت خطوط پروازی اردبیل به كلیه كشورهای قفقاز و اوراسیا و تبدیل فرودگاه اردبیل 

 المللي حوزه قفقاز و اوراسیا به هاب پروازی بین

 المللي در زمینه لجستیک در شهر اردبیل اتخاذ اقدامات الزم برای ایفای نقش بین

 های لجستیک با قابلیت رقابت در سطح ملي و فراملي( لجستیک و ایجاد شركتیابي استقرار هاب  )مكان 

پذیری در بخش صنعت  وری و رقابت ارتقای توان بهره

 شهرستان

 های صادرات محصوالت صنعتي و معدني شهرستان و استان، با وارد شدن به فضای رقابتي و شناسایي بازارهای خارجي ایجاد زمینه

 بنیان های نوآورانه و دانش ی و افزایش درآمد سرانه با اصالح الگوی تولید و فعالیت و كاربست طرحور ارتقای بهره

توسعه و تجهیز مراكز گردشگری سالمت در 

شهرستان با هدف ارتقاء وضعیت بهداشت و درمان 

ه بر رونق        درآمدزایي با تكی برای عموم آحاد جامعه و 

ل اردبیل به قطب صنعت توریسم درماني و تبدی

 پزشكي منطقه

 ترویج فرهنگ پذیرش گردشگر و توانمندسازی و آموزش مردم در تعامل با بخش گردشگری

 های تاریخي و سایر مناطق ارزشمند تقویت و توسعه گردشگری تاریخي فرهنگي، احیاء و حفاظت از بافت

 رای متقاضیانهای گردشگری سالمت و كاهش هزینه تمام شده ب بهبود زیرساخت

 با توجه به جایگاه فعلي شهر اردبیل در حوزه سالمت درمان با تأكید بر تقاضای خارجي 

های گردشگری ورزشي و احداث  توسعه زیرساخت

های ورزشي در شهرستان اردبیل یا سرعین در  پ           كم

 مقیاس ملي و فراملي

 گي مواجهه با گردشگران داخلي و خارجيهای نهادی و سیاسي و اجتماعي و فرهن ارتقای ظرفیت

 های گردشگری متمركز بر گردشگری سالمت، تاریخي و ورزشي گذاری بخش خصوصي در ایجاد زنجیره تشویق سرمایه
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 ها سیاست راهبردها اهداف

قطبیت  -۲هدف شماره 

زدایي از شهر اردبیل با 

هدف رفع عدم تعادل در 

نظام سكونتگاهي و 

 فعالیتي

محیطي  زگار زیستهای ناسا پاالیش صنایع و فعالیت 

به سایر مناطق  ها آندر حوزه شهری اردبیل و انتقال 

 محیطي استان با حساسیت كمتر زیست

 محیطي انطباق ندارد های زیست قطبیت زدایي شهر اردبیل از صنایع آلوده و سنگین كه با توازن و تعادل

 آبهای بازچرخاني  سازی سیستم توسعه تسویه خانه شهر اردبیل با زمینه

 زیست محیطي و افزایش كیفیت محیط های زیست هوشمندسازی شهر اردبیل با كاهش آالینده

های  های سایر مراكز شهرستان استفاده از ظرفیت

های  استان در جهت جذب جمعیت و فعالیت

 شهرستان اردبیل با تقویت پیوندهای اقتصادی

های وسیع پیراموني شهر اردبیل و اسیر  ردهای خدماتي و درماني و ... در پهنهپیوند با كارك های هم سنجي مجتمع یابي و امكان مكان

 های همجوار مراكز شهرستان

 ای )بین شهرستاني( منطقه افزایي درون های مشترک و نهادینه شدن الگوی یكپارچه مكمل و هم كمک به توسعه فعالیت

محیطي برای  های شدید زیست اعمال محدودیت 

 ر نظام فعالیت در حوزه شهری اردبیلاستقرا

 سازی و حریم گذاری در بارگذاری جمعیت و فعالیت پیرامون شهر اردبیل های مقاوم اجرای طرح

 سنجي تبدیل دشت اردبیل به مجموعه كشت و صنعت یكپارچه امكان

های مالیاتي و  استفاده از ابزارهای تشویقي )معافیت 

حوزه شهری اردبیل در  های ...( برای توسعه فعالیت

 های استان سایر شهرستان

 گذاری های مالیاتي مرتبط با سرمایه های قانوني موجود و آتي در زمینه ارائه انواع تسهیالت و معافیت برداری بهینه از ظرفیت بهره

 معدني  -های صنعتي  های مالیاتي برای توسعه فعالیت استفاده از معافیت

 شبكه و پیوند صورت بههای استان  بیل در سایر شهرستانو خدماتي شهرستان ارد

تغییر رابطه تعامالت شهر اردبیل با پیرامون و نقش  

 كار استاني ها در تقسیم دهي به سایر شهرستان

 بررسي امكان انتقال برخي از صنایع مهم از قطب رشد اردبیل به مراكز رشد پیراموني

 تک شد مبتني بر صنایع هایهای جدید ر و ایجاد برخي كانون 

 نیر -سرعین  -نمین  -تعریف شبكه شهری همكار و همیار اردبیل 

 -۴هدف شماره 

های  پذیری قابلیت انعطاف

ای مناطق و رفع  توسعه

فضایي  های محرومیت

)محدودیت ناشي از جبر 

 جغرافیایي(

تغییر الگوی تولید كشاورزی از سنتي به مدرن و 

 ری كل عوامل تولید با تأكید ویژه بر آبو ارتقای بهره

 ساماندهي الگوی كشت متناسب با محدودیت فزاینده آب و توجه به ارزش باالی اقتصادی آب

 وری اقتصادی آب  زیست و افزایش بهره های نوین آبیاری و مدیریت بهینه آب در جهت حفاظت از محیط استفاده از روش

 گذاری و استفاده بهینه از منابع آبي موجود در سطح شهرستان رمایههای مناسب جهت س ایجاد زمینه

زیست و اتخاذ  های ناسازگار با محیط پاالیش فعالیت

های ناسازگار با  رویكرد سلبي در استقرار فعالیت

 زیست محیط

 وری با توجه به تولید پساب شهری در اردبیل های بازچرخاني آب و افزایش بهره اجرای پروژه

 قدام جدی پاالیش عملكردی و خروج عملكردهای مزاحم، صنایع سنگین و آالینده از شهر اردبیلا

 های مجاور واگذاری بخشي از سهم فعالیتي صنعت شهرستان اردبیل به شهرستان

 های غیررسمي در شهر اردبیل ساماندهي سكونتگاه آوری و كاهش ریسک مخاطرات طبیعي افزایش تاب

 های شهر اردبیل سازی و حریم گذاری در بارگذاری جمعیت پیرامون حریم درجه اول گسل های مقاوم اجرای طرح

حفظ  -۳هدف شماره 

زیست و  پایداری محیط

 تعادل سرزمیني

ای با تأكید بر پایداری و توسعه  توسعه متوازن منطقه 

 محیط كاركردی روستاها

 روستایي مبتني بر خلق مزیت روستاهای شهرستان اردبیل های پیوند فعالیتي سكونتگاه های هم تعریف شبكه

 های متوسط در شهرستان در راستای تقویت باالترین مركزیت روستایي در سطوح سلسله مراتبي آینده اولویت دادن به توسعه آبادی

 ای( در نظام سكونتگاهي روستایي )اعم از طبیعي، انساني و سرمایه تجهیز منابع محلي

 ها وری اقتصادی آن ای و افزایش میزان كارایي و بهره اس چارچوب راهبردهای توسعهبر اس 

افزایي به ویژه در نواحي كمتر  سازی و قابلیت ظرفیت

یافته شهرستان، افزایش تنوع فعالیتي و  توسعه

 های انتخاب فعالیت آزادی

 های توسعه روستایي های پشتیبان به محوریت كانون ها و خدمات زیرساختي با تأكید بر شبكه توزیع فضایي عادالنۀ فرصت

 وكار های همكاری جامعۀ بومي در كسب دهي به شبكه های اجتماعي پیوندی و شكل تقویت سرمایه

 پذیری و توانمندسازی اجتماعات محلي در فرایندهای توسعه مشاركت

 استان ۴و  ۲ ای اردبیل به شهرهای سطح های استاني و منطقه سپاری نقش برون
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 ایدر حوزه قفقاز و اوراس ژهیالملل به و در سطح بین يو فرامل يمل يبه نقش تخصص يابیدست -۱هدف شماره 

 های شهرستان پذیری فعالیت سطح رقابت شیطرح افزا 

 ونقل های حمل شبکه تیتقوی و دیهای تول جهت ارتقاء زیرساخت ییربنایهای ز طرح 

 (شیبینی شده در طرح آما پیش یگردشگر یها )خوشه یهای گردشگر طرح توسعه فعالیت 

 يتیو فعال يبا هدف رفع عدم تعادل در نظام سكونتگاه لیاز شهر اردب یيزدا تیقطب -2هدف شماره 

 رامونیبا پ یاقتصاد-یتیهای جمع قطب نیتوسعه روابط ب 

 محیطی کمتر زیست تیمناطق استان با حساس ریها به سا قال آنو انت لیاردب یمحیطی در حوزه شهر های ناسازگار زیست و فعالیت عیصنا شیپاال 

 ها های موجود در نظام سکونتگاهی و فعالیت طرح قطبیت زدایی و رفع عدم تعادل 

 (یيایاز جبر جغراف يناش تی)محدود یيهای فضا ای مناطق و رفع محرومیت های توسعه پذیری قابلیت انعطاف -3هدف شماره 

 ز منابع آبی و خاکی شهرستانطرح مدیریت و حفاظت ا 

 وری اقتصادی منابع آب طرح افزایش بهره 

 طرح مدیریت، حفاظت و توسعه مراتع 

 بنیان، ارگانیک و سالم طرح توسعه کشاورزی دانش 

 ينیزیست و تعادل سرزم محیط یداریحفظ پا -4هدف شماره 

 های جمعیتی کانون یریپذ ستیسطح ز شیافزا 

 های جمعیتی ونکان یریپذ ستیسطح ز شیافزا  
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 ها در هدف اول برنامه توسعه شهرستان دار تیاولو یها بر اساس طرح یشنهادیپ یها پروژه

 (ایدر حوزه قفقاز و اوراس ژهیالملل به و در سطح بین يو فرامل يمل يبه نقش تخصص يابیدست -اول هدف) 

 ها پروژه ها طرح

طرح افزایش 

سطح 

پذیری  رقابت

های  فعالیت

 شهرستان

 های اصلي تخصصي وكار و خدمات و ساماندهي بازار در بازارهای اصلي كشور و صادراتي توسط نهادها و بنگاه ح مطالعاتي توسعه و تسهیل كسبطر

 محصوالت غذایي و كشاورزی با تأكید بر برند سبز، حالل، ارگانیک و ویژه بومي طرح توسعه واحدهای

 ز صنعتي اصليدستي مراك طرح جامع توسعه صنایع پایین

 های خرد و كوچک طرح بررسي و تعیین سازوكارهای مناسب تجمیع و حمایت از شراكت در بنگاه 

 ها ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت یابي مناطق توسعه شهرک جانمایي و مكان

 ها بازار و مزیت ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار سنجي احداث شهرک امكان

 جنوب-های هر منطقه در طول كریدور شمال ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت احداث شهرک

 گذاری خارجي با تأكید بر جذب سرمایه و فناوری و ایجاد الگوهای جدید در حوزه گردشگری، صنعت و كشاورزی تدوین طرح و مدل سرمایه

 های سرگردان ای شامل بازار بورس و سرمایه جهت انباشت سرمایه ای منطقهتوسعه بازاره

 مطالعات كاربردی و اكتشافي و میداني جهت مشخص نمودن نیازهای مشتری )لجستیک معكوس( و میزان تأثیر تغییر شرایط بر سطح و تنوع تقاضا

 های تخصصي بازاریابي و بازرگاني مشترک تشكیل كمیته-و گیالن ۲های منطقه  ي با كشورهای منطقه با استانی تجاری تخصصها ئتیهسنجي ایجاد و توسعه مكمل و همكارانه  امكان

 های متعارف جهاني و اصول برندینگ شناسه دار كردن و كدگذاری كاالها و ساماندهي جریان گردش كاال مطابق با استانداردها و رویه

 دستي شناسي ساختار تولید و صادرات محصوالت صنایع انجام مطالعات كاربردی و بازار و آسیب

 تدوین نقشه راه و برنامه جامع تحول نیروی انساني استان

 زیانو ... در واحدهای تولیدی، توزیعي، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشكي و برنامه جامع نظام دامپروری و پوشش بهداشتي دام، طیور و آب HACCP ،GMPهای  استقرار سامانه

 ساله 18های زماني  ها و توسعه ژنتیكي در بازه تدوین طرح و مدل نوآورانه دام سبک و طیور و حمایت مستمر از تولیدكنندگان جهت جذب روش

 دستي بازارگرا طرح جامع توسعه صنایع

 ای های گلخانه یابي مراكز كشت و مزارع و مجتمع مكان

 ای ای گلخانهه سنجي احداث مزارع و مجتمع امكان

 ای های گلخانه احداث توسعه مزارع و مجتمع

 پروری( نواحي مستعد شهرستان جهت پرورش آبزیان )آبزی یابي شناسایي و مكان 

 پروری( در نواحي شناسایي شده سنجي احداث مزارع پرورش آبزیان )آبزی امكان

 پروری( احداث مزارع پرورش آبزیان )آبزی

 بندی و بازاریابي )كوچک مقیاس( محصوالت دامي و محصوالت برتر كشاورزی استقرار صنایع بسته سنجي طرح امكان

 بندی و بازاریابي )كوچک مقیاس( محصوالت دامي و محصوالت برتر كشاورزی احداث صنایع بسته
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 ها یاتي هر یک از خوشههای صنعتي مطرح شده در اسناد فرادست و ارائه برنامه عمل های تشكیل خوشه طرح تبیین روش 

 ها اجرای طرح برنامه عملیاتي خوشه

 ها( یابي توسعه خدمات پشتیبان )سیلوها، انبارها و سردخانه نیازسنجي، شناسایي و مكان

 سنجي احداث سیلوها امكان

 سنجي احداث انبارها امكان

 ها سنجي احداث سردخانه امكان

 احداث سیلوها

 احداث انبارها

 ها احداث سردخانه

 دستي مراكز صنعتي اصلي طرح جامع توسعه صنایع پایین

 های هر منطقه ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت یابي مناطق توسعه شهرک جانمایي و مكان

 منطقه های هر ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت سنجي توسعه شهرک امكان

 های هر ناحیه ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت توسعه شهرک

های  طرح

زیربنایي جهت 

ارتقاء 

های  زیرساخت

تولیدی و تقویت 

های  شبكه

 ونقل حمل

 دریای سیاه(-تركیه و باكو-كوپیوند با كشور آذربایجان )كریدور ریلي با جنوب و هم-سنجي ایجاد كریدور ریلي شمال طرح مطالعاتي امكان

 جنوب-شهر و سرعین با كریدور ریلي شمال سنجي ایجاد كریدور فرعي ریلي مشگین طرح مطالعاتي امكان

 های لجستیک در استان یابي احداث مناطق و پارک طرح مطالعاتي مكان

 ای لجستیکه بیني شده جهت احداث پارک پیش های مكانسنجي برای  های مطالعات امكان طرح

 های لجستیک استان با بندر آستارا و مناطق آزاد شمال استان سنجي ایجاد پیوند میان فعالیت طرح امكان

 سرعین در چارچوب عملكردی گردشگری، كریدور اكولوژیک و صنایع های تک-اردبیل-نمین-توسعه كریدور آستارا

 دامپروری، بازرگاني و صنایع مرتبط و بازارهای صادراتي-ارچوب عملكردی كشاورزیآذربایجان در چ-مغان-آباد پارس-توسعه كریدور اردبیل

 سرچم در چارچوب صنایع عمومي، معدني و بازارهای داخلي كشور-توسعه كریدور اردبیل

 فرودگاه پیام -آباد  پارس -سنجي ایجاد كریدور باری هوایي اردبیل  طرح امكان

 آباد با فرودگاه پیام پارس-بیلایجاد كریدور باری هوایي ارد

 ونقل های تخصص حمل و توسعه همكاری با شركت استان درونقل  طرح مطالعه تأسیس هولدینگ تخصصي حمل

 ونقل های تخصصي حمل ونقل در استان و توسعه همكاری با شركت های تخصصي حمل تأسیس هولدینگ 

 فارس با تمركز بر ایالم، جنوب كشور و خراسان رضوی های اصلي جذب گردشگر مذهبي و كشورهای حاشیه خلیج باطي هوایي بین كانونسنجي و بررسي بازار توسعه كریدور ارت طرح امكان

 فارس با تمركز بر ایالم، جنوب كشور و خراسان رضوی های اصلي جذب گردشگر مذهبي و كشورهای حاشیه خلیج توسعه كریدور ارتباطي هوایي بین كانون

 آمایش و كشورهای حوزه قفقاز جنوبي ۲ترین مركز دیتا كشور در مقیاس منطقه  سنجي ایجاد بزرگ مطالعاتي امكانطرح 

 نسرعی-اردبیل -تأسیس پارک فناوری اطالعات شمال غرب كشور در طول كریدور نمین-آمایش و كشورهای حوزه قفقاز جنوبي ۲ترین مركز دیتا كشور در مقیاس منطقه  ایجاد بزرگ 

 ی تحت شبكه )اینترنت، اینترانت و اكسترانت(ها سیسروتوسعه و گسترش خدمات نگهداری و پشتیباني از 

 طرح توسعه خط فیبر نوری 
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طرح توسعه 

های  فعالیت

گردشگری 

های  )خوشه

گردشگری 

بیني شده  پیش

 (در طرح آمایش

 بند قبل و تشكیل زنجیرهگردی در نواحي مختلف شناسایي شده در  های بوم ایجاد اقامتگاه 

 های متمایزكننده در شهرستان با توجه به ویژگي ها آنهای محلي و توزیع هدفمند  اندازی موزه توسعه و راه

 های مهم گردشگری اجرای طرح پویاسازی و نورپردازی و ...در سایت

 موجود ها، واحدهای پذیرایي پایش و ارزیابي كیفي اقامتگاه

 و مدیریت یكپارچه مناطق نمونه و روستاهای هدف گردشگریریزی  برنامه

 خروجي گردشگری و تدوین و بسترسازی جهت عملیاتي شدن ضوابط سیما و منظر شهرها -دهي دهلیزهای ورودی طرح ساماندهي و سازمان

 ریوساز در حریم و خارج از حریم شهرها در قلمروهای اصلي گردشگ طرح تنظیم و تدقیق ضوابط ساخت

 های فوق سنجي توسعه راه های روستایي هدف گردشگری دارای محدودیت و امكان شناسایي راه

 های روستایي هدف گردشگری منتخب طرح توسعه و بهبود كیفیت راه

 ساله 1های  برنامه جامع خوشه سالمت استان و بازنگری آن در ادوار برنامه

 ی جامعه محليبرنامه جامع توسعه فرهنگي و توانمندساز

 های ورزشي استان برنامه جامع توسعه زیرساخت

 تدوین سند راهبردی توسعه محصوالت و صنایع فرهنگي استان اردبیل

 فرهنگي و طبیعي-سازی، مرمت و مستندسازی آثار تاریخي حفاظت، آماده

 های متمایزكننده هر شهرستان به ویژگي با توجه ها آنهای استاني و محلي و توزیع هدفمند  اندازی موزه توسعه و راه

 های طبیعي تشكیل بانک اطالعاتي منابع گردشگری، اطلس مناطق روستایي، عشایری و فرهنگ بومي، جاذبه

 های با خواص درماني استان اردبیل پزشكي چشمه-تدوین اطلس جغرافیایي

 جه به مگاروندهای جهاني و ملينگری اشتغال گردشگری استان با تو تدوین سند راهبردی و آینده

 ای سازی ورزش حرفه های تخصصي آماده سنجي ایجاد دهكده گردشگری سالمت و اردوگاه امكان

 افزایي با كشور آذربایجان و منطقه قفقاز های ورزشي ملي و منطقه خاورمیانه در چارچوب همكاری و هم ایجاد منطقه ویژه اردوگاه

 نیک میراث فرهنگي و طبیعي استانایجاد اطلس جامع الكترو

 كشور هدف با تأكید بر گردشگری سالمت، ورزشي و فرهنگي 1۲مطالعه جامع بازاریابي و برنامه اقدام مشترک با 

 ها، واحدهای پذیرایي پایش و ارزیابي كیفي اقامتگاه

 زی تورهای تخصصيسا متناسب با نیاز گردشگران و هماهنگ چندمنظورهافزارهای هوشمند  ساخت نرم

 نیر-شهر مشگین-سرعین-اردبیل-نمین-فعال از كریدور سبز حیران حفاظت وطراحي 

 تدقیق، تملک و حفاظت فعال از كریدورهای منظر

 ریزی و مدیریت یكپارچه مناطق نمونه و روستاهای هدف گردشگری برنامه

 دوین و بسترسازی جهت عملیاتي شدن ضوابط سیما و منظر شهرهاخروجي گردشگری و ت-دهي دهلیزهای ورودی ساماندهي و سازمان

 وساز در حریم و خارج از حریم شهرها در قلمروهای اصلي گردشگری تنظیم و تدقیق ضوابط ساخت

 دستي و هنرهای سنتي های صنایع حفظ، احیاء و معاصرسازی رشته

 های استان و ابالغ آن در سطح ملي و استاني ب با ماهیت جاذبهتدوین و تنظیم نظام حقوقي میراث فرهنگي و گردشگری متناس



 

 

021 

 ها شهرستاندر هدف اول برنامه توسعه  دار تیاولو های طرح بر اساسهای پیشنهادی  پروژه

 (ایدر حوزه قفقاز و اوراس ژهیالملل به و در سطح بین يو فرامل يمل يبه نقش تخصص يابیدست -اول هدف) 

 ها پروژه ها طرح

افزایش طرح 

سطح 

پذیری  رقابت

های  فعالیت

 شهرستان

 های اصلي تخصصي وكار و خدمات و ساماندهي بازار در بازارهای اصلي كشور و صادراتي توسط نهادها و بنگاه طرح مطالعاتي توسعه و تسهیل كسب

 بومي محصوالت غذایي و كشاورزی با تأكید بر برند سبز، حالل، ارگانیک و ویژه طرح توسعه واحدهای

 دستي مراكز صنعتي اصلي طرح جامع توسعه صنایع پایین

 های خرد و كوچک طرح بررسي و تعیین سازوكارهای مناسب تجمیع و حمایت از شراكت در بنگاه 

 ها ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت یابي مناطق توسعه شهرک جانمایي و مكان

 ها ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت شهرکسنجي احداث  امكان

 جنوب-های هر منطقه در طول كریدور شمال ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت احداث شهرک

 حوزه گردشگری، صنعت و كشاورزی گذاری خارجي با تأكید بر جذب سرمایه و فناوری و ایجاد الگوهای جدید در تدوین طرح و مدل سرمایه

 های سرگردان ای شامل بازار بورس و سرمایه جهت انباشت سرمایه توسعه بازارهای منطقه

 مطالعات كاربردی و اكتشافي و میداني جهت مشخص نمودن نیازهای مشتری )لجستیک معكوس( و میزان تأثیر تغییر شرایط بر سطح و تنوع تقاضا

 های تخصصي بازاریابي و بازرگاني مشترک تشكیل كمیته-و گیالن ۲های منطقه  ی تجاری تخصصي با كشورهای منطقه با استانها ئتیهو توسعه مكمل و همكارانه  سنجي ایجاد امكان

 ندینگهای متعارف جهاني و اصول بر شناسه دار كردن و كدگذاری كاالها و ساماندهي جریان گردش كاال مطابق با استانداردها و رویه

 دستي شناسي ساختار تولید و صادرات محصوالت صنایع انجام مطالعات كاربردی و بازار و آسیب

 تدوین نقشه راه و برنامه جامع تحول نیروی انساني استان

 نظام دامپروری و پوشش بهداشتي دام، طیور و آبزیان و ... در واحدهای تولیدی، توزیعي، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشكي و برنامه جامع HACCP ،GMPهای  استقرار سامانه

 ساله 18های زماني  ها و توسعه ژنتیكي در بازه تدوین طرح و مدل نوآورانه دام سبک و طیور و حمایت مستمر از تولیدكنندگان جهت جذب روش

 دستي بازارگرا طرح جامع توسعه صنایع

 ای گلخانههای  یابي مراكز كشت و مزارع و مجتمع مكان

 ای های گلخانه سنجي احداث مزارع و مجتمع امكان

 ای های گلخانه احداث توسعه مزارع و مجتمع

 پروری( نواحي مستعد شهرستان جهت پرورش آبزیان )آبزی یابي شناسایي و مكان 

 پروری( در نواحي شناسایي شده سنجي احداث مزارع پرورش آبزیان )آبزی امكان

 پروری( ع پرورش آبزیان )آبزیاحداث مزار

 بندی و بازاریابي )كوچک مقیاس( محصوالت دامي و محصوالت برتر كشاورزی سنجي استقرار صنایع بسته طرح امكان

 بندی و بازاریابي )كوچک مقیاس( محصوالت دامي و محصوالت برتر كشاورزی احداث صنایع بسته

 ها مطرح شده در اسناد فرادست و ارائه برنامه عملیاتي هر یک از خوشه های صنعتي های تشكیل خوشه طرح تبیین روش 
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 ها اجرای طرح برنامه عملیاتي خوشه

 ها( یابي توسعه خدمات پشتیبان )سیلوها، انبارها و سردخانه نیازسنجي، شناسایي و مكان

 سنجي احداث سیلوها امكان

 سنجي احداث انبارها امكان

 ها سردخانهسنجي احداث  امكان

 احداث سیلوها

 احداث انبارها

 ها احداث سردخانه

 دستي مراكز صنعتي اصلي طرح جامع توسعه صنایع پایین

 های هر منطقه ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت یابي مناطق توسعه شهرک جانمایي و مكان

 های هر منطقه ي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیتها و نواحي تخصص سنجي توسعه شهرک امكان

 های هر ناحیه ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت توسعه شهرک

های  طرح

زیربنایي جهت 

ارتقاء 

های  زیرساخت

تولیدی و تقویت 

های  شبكه

 ونقل حمل

 دریای سیاه(-تركیه و باكو-پیوند با كشور آذربایجان )كریدور ریلي باكو و همجنوب -سنجي ایجاد كریدور ریلي شمال طرح مطالعاتي امكان

 جنوب-شهر و سرعین با كریدور ریلي شمال سنجي ایجاد كریدور فرعي ریلي مشگین طرح مطالعاتي امكان

 های لجستیک در استان یابي احداث مناطق و پارک طرح مطالعاتي مكان

 های لجستیک بیني شده جهت احداث پارک پیش های مكانبرای  سنجي های مطالعات امكان طرح

 طرح احداث پارک لجستیک

 های لجستیک استان با بندر آستارا و مناطق آزاد شمال استان سنجي ایجاد پیوند میان فعالیت طرح امكان

 ک و صنایع های تکسرعین در چارچوب عملكردی گردشگری، كریدور اكولوژی-اردبیل-نمین-توسعه كریدور آستارا

 دامپروری، بازرگاني و صنایع مرتبط و بازارهای صادراتي-آذربایجان در چارچوب عملكردی كشاورزی-مغان-آباد پارس-توسعه كریدور اردبیل

 سرچم در چارچوب صنایع عمومي، معدني و بازارهای داخلي كشور-توسعه كریدور اردبیل

 فرودگاه پیام -آباد  پارس -وایي اردبیل سنجي ایجاد كریدور باری ه طرح امكان

 آباد با فرودگاه پیام پارس-ایجاد كریدور باری هوایي اردبیل

 ونقل های تخصص حمل و توسعه همكاری با شركت استان درونقل  طرح مطالعه تأسیس هولدینگ تخصصي حمل

 ونقل های تخصصي حمل تونقل در استان و توسعه همكاری با شرك های تخصصي حمل تأسیس هولدینگ 

 فارس با تمركز بر ایالم، جنوب كشور و خراسان رضوی های اصلي جذب گردشگر مذهبي و كشورهای حاشیه خلیج سنجي و بررسي بازار توسعه كریدور ارتباطي هوایي بین كانون طرح امكان

 فارس با تمركز بر ایالم، جنوب كشور و خراسان رضوی ای حاشیه خلیجهای اصلي جذب گردشگر مذهبي و كشوره توسعه كریدور ارتباطي هوایي بین كانون

 آمایش و كشورهای حوزه قفقاز جنوبي ۲ترین مركز دیتا كشور در مقیاس منطقه  سنجي ایجاد بزرگ طرح مطالعاتي امكان

 سرعین-اردبیل -یس پارک فناوری اطالعات شمال غرب كشور در طول كریدور نمینتأس-آمایش و كشورهای حوزه قفقاز جنوبي ۲ترین مركز دیتا كشور در مقیاس منطقه  ایجاد بزرگ 

 ی تحت شبكه )اینترنت، اینترانت و اكسترانت(ها سیسروتوسعه و گسترش خدمات نگهداری و پشتیباني از 

 طرح توسعه خط فیبر نوری 
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طرح توسعه 

های  فعالیت

گردشگری 

های  )خوشه

گردشگری 

بیني شده  پیش

 (ح آمایشدر طر

 گردی در نواحي مختلف شناسایي شده در بند قبل و تشكیل زنجیره های بوم ایجاد اقامتگاه 

 های متمایزكننده در شهرستان با توجه به ویژگي ها آنهای محلي و توزیع هدفمند  اندازی موزه توسعه و راه

 های مهم گردشگری اجرای طرح پویاسازی و نورپردازی و ...در سایت

 موجود ها، واحدهای پذیرایي ایش و ارزیابي كیفي اقامتگاهپ

 ریزی و مدیریت یكپارچه مناطق نمونه و روستاهای هدف گردشگری برنامه

 خروجي گردشگری و تدوین و بسترسازی جهت عملیاتي شدن ضوابط سیما و منظر شهرها-دهي دهلیزهای ورودی طرح ساماندهي و سازمان

 وساز در حریم و خارج از حریم شهرها در قلمروهای اصلي گردشگری ضوابط ساختطرح تنظیم و تدقیق 

 های فوق سنجي توسعه راه های روستایي هدف گردشگری دارای محدودیت و امكان شناسایي راه

 های روستایي هدف گردشگری منتخب طرح توسعه و بهبود كیفیت راه

 ساله 1های  در ادوار برنامه برنامه جامع خوشه سالمت استان و بازنگری آن

 برنامه جامع توسعه فرهنگي و توانمندسازی جامعه محلي

 های ورزشي استان برنامه جامع توسعه زیرساخت

 تدوین سند راهبردی توسعه محصوالت و صنایع فرهنگي استان اردبیل

 فرهنگي و طبیعي-سازی، مرمت و مستندسازی آثار تاریخي حفاظت، آماده

 های متمایزكننده هر شهرستان با توجه به ویژگي ها آنهای استاني و محلي و توزیع هدفمند  اندازی موزه عه و راهتوس

 های طبیعي تشكیل بانک اطالعاتي منابع گردشگری، اطلس مناطق روستایي، عشایری و فرهنگ بومي، جاذبه

 اردبیل های با خواص درماني استان پزشكي چشمه-تدوین اطلس جغرافیایي

 نگری اشتغال گردشگری استان با توجه به مگاروندهای جهاني و ملي تدوین سند راهبردی و آینده

 ای سازی ورزش حرفه های تخصصي آماده سنجي ایجاد دهكده گردشگری سالمت و اردوگاه امكان

 افزایي با كشور آذربایجان و منطقه قفقاز هم های ورزشي ملي و منطقه خاورمیانه در چارچوب همكاری و ایجاد منطقه ویژه اردوگاه

 ایجاد اطلس جامع الكترونیک میراث فرهنگي و طبیعي استان

 كشور هدف با تأكید بر گردشگری سالمت، ورزشي و فرهنگي 1۲مطالعه جامع بازاریابي و برنامه اقدام مشترک با 

 ها، واحدهای پذیرایي پایش و ارزیابي كیفي اقامتگاه

 سازی تورهای تخصصي متناسب با نیاز گردشگران و هماهنگ چندمنظورهافزارهای هوشمند  ت نرمساخ

 نیر-شهر مشگین-سرعین-اردبیل-نمین-فعال از كریدور سبز حیران حفاظت وطراحي 

 تدقیق، تملک و حفاظت فعال از كریدورهای منظر

 دف گردشگریریزی و مدیریت یكپارچه مناطق نمونه و روستاهای ه برنامه

 خروجي گردشگری و تدوین و بسترسازی جهت عملیاتي شدن ضوابط سیما و منظر شهرها -دهي دهلیزهای ورودی ساماندهي و سازمان

 وساز در حریم و خارج از حریم شهرها در قلمروهای اصلي گردشگری تنظیم و تدقیق ضوابط ساخت

 هنرهای سنتي دستي و های صنایع حفظ، احیاء و معاصرسازی رشته

 های استان و ابالغ آن در سطح ملي و استاني تدوین و تنظیم نظام حقوقي میراث فرهنگي و گردشگری متناسب با ماهیت جاذبه
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  ها شهرستاندر هدف دوم برنامه توسعه  دار تیاولو های طرح بر اساسهای پیشنهادی  روژهپ

 (يتیو فعال يعدم تعادل در نظام سكونتگاهبا هدف رفع  لیاز شهر اردب یيزدا تیقطب -دومهدف )

 ها پروژه ها طرح

های ناسازگار  پاالیش صنایع و فعالیت

محیطي در حوزه شهری اردبیل و  زیست

به سایر مناطق استان با  ها آنانتقال 

 محیطي حساسیت كمتر زیست

 آمایشي معیار ۷شناسي صنایع فرسوده و غیرفعال و تعیین اولویت نوسازی در چارچوب  آسیب

 های بازچرخاني آب سازی سیستم توسعه تسویه خانه شهر اردبیل با زمینه

 زیست محیطي و افزایش كیفیت محیط های زیست سنجي هوشمندسازی شهر اردبیل با كاهش آالینده امكان

 زیست محیطي و افزایش كیفیت محیط های زیست هوشمندسازی شهر اردبیل با كاهش آالینده

 های محوری بازیافت انرژی مانند سوخت زباله جي احداث نیروگاهسن امكان

 های محوری بازیافت انرژی مانند سوخت زباله احداث نیروگاه

-های جمعیتي توسعه روابط بین قطب

اقتصادی با پیرامون و تقویت دوجانبه 

 روستایي-شهری و شهری-پیوندهای شهری

 های همجوار شهرستان مراكز ریساهای وسیع پیراموني شهر اردبیل و  ی خدماتي و درماني و ... در پهنهپیوند با كاركردها های هم یابي مجتمع مكان

 های همجوار شهرستان مراكز ریساهای وسیع پیراموني شهر اردبیل و  پیوند با كاركردهای خدماتي و درماني و ... در پهنه های هم سنجي ایجاد مجتمع امكان

 های همجوار های وسیع پیراموني شهر اردبیل و سایر مراكز شهرستان پیوند با كاركردهای خدماتي و درماني و ... در پهنه های هم احداث مجتمع

های  طرح قطبیت زدایي و رفع عدم تعادل

 ها موجود در نظام سكونتگاهي و فعالیت

 شهر اردبیلسازی و حریم گذاری در بارگذاری جمعیت و فعالیت پیرامون  های مقاوم اجرای طرح

 سنجي تبدیل دشت اردبیل به مجموعه كشت و صنعت یكپارچه امكان

 محیطي های اكتشافي و مطالعات تفصیلي با تأكید بر اثرات زیست مطالعات شناخت و انجام فعالیت

 SEA-محیطي های ارزیابي راهبردی زیست تدوین سازوكارهای اجرایي و دستورالعمل

 زیست ي احداث و توسعه مدارس جامع و دانشكده تخصصي محیطیاب سنجي و مكان امكان

 و سبز كربن كمتدوین سند اقتصاد 

 محیطي ایجاد و توسعه سامانه پایش و اطالعات زیست

 های حساس استان تدوین سند راهبردی و ضوابط اكوسیستم

 تيكارگیری سازوكارهای اقتصادی در مدیریت تنوع زیس تدوین و اجرای اصول به

 تدوین برنامه جامع دفن پسماند استان و مناطق پیرامون

 زیست و توسعه مباني آن در آموزش رسمي تدوین برنامه جامع آموزش محیط

 گذاری در مناطق تحت حفاظت و شناسایي مناطق حساس و بحراني ی اختصاصي و سرمایهها قرقایجاد 

 

  



 

 

024 

  ها شهرستاندر هدف سوم برنامه توسعه  دار تیاولو های طرح بر اساسهای پیشنهادی  پروژه

 ((یيایاز جبر جغراف يناش تی)محدود یيهای فضا ای مناطق و رفع محرومیت های توسعه پذیری قابلیت انعطاف -سومهدف )

 ها پروژه ها طرح

طرح مدیریت و 

حفاظت از منابع آبي 

 و خاكي شهرستان

 های آبیاری پربازده و نوین در كشاورزی خش كشاورزی و افزایش راندمان و تغییر روشهای ارتقاء مدیریت تقاضای آب ب طرح شناسایي روش

 های آبیاری پربازده و نوین در كشاورزی به صورت پایلوت در استان های ارتقاء مدیریت تقاضای آب بخش كشاورزی و افزایش راندمان و تغییر روش اجرای روش

 محصوالت كلیدی، كاالی صنعتي آب بر، گردشگری و شرب در مناطق مختلف كارایي آب به تفكیک هر یک ازطرح ارزیابي و تعیین ارزش اقتصادی و 

 محیطي و تخصیص به سه بخش اصلي های زیست پس از كسر حقابه طراحي الگوریتم و مدل تخصیص آب

 های تخصیص داده شده اردبیل، نمین( جهت تخصیص مجدد آبسنجي تأسیس بازار بورس آب در قلمروهای دارای ویژگي بازدهي فزاینده ) بررسي امكان

 تأسیس بازار بورس آب در قلمروهای دارای ویژگي بازدهي فزاینده )اردبیل، نمین(

 های زیرزمیني و جلوگیری از برداشت غیرمجاز های تعادل بخشي به آب مطالعات مرتبط با روش

وری  طرح افزایش بهره

 اقتصادی منابع آب

 ها برداران و چگونگي ترویج روش وخاک و ارتقاء دانش بهره برداری از منابع آب های نوین در بهره های استفاده از فناوری روشبررسي 

 برداران وخاک و ارتقاء دانش بهره برداری از منابع آب های نوین در بهره های استفاده از فناوری طرح ترویج روش

طرح توسعه كشاورزی 

انیک و بنیان، ارگ دانش

 سالم

 مطالعات مربوط به انتخاب الگوی كشت و چگونگي اجرای الگوی منتخب و ارائه راهكارها

 اجرای الگوی كشت منتخب در مزارع پایلوت

 ترویج الگوهای پیشنهادی كشت تدقیق شده در دیگر نواحي

 تدوین سند حقوقي و فضایي كاداستر منابع كشاورزی و اراضي زراعي

 ساله 1در هر برنامه  ترین الگوها برای استان متناسب با سطح توازن اكولوژیكي، ظرفیت برد آب و ساختار بازار های تطبیق و تغییر الگوی كشت و معرفي مناسب دلارزیابي م

طرح كاهش اتكا دام 

 بر مراتع شهرستان

 هر پهنه های الزم جهت اصالح و احیای مراتع و معرفي اصالحات پیشنهادی در شناسایي پهنه

 كاری، بذرپاشي، پخش سیالب، كودپاشي و مدیریت چرای دام همراه با ارائه تسهیالت و امكانات از قبیل بذر، كود و ... های اصالح و احیای مراتع به صورت عملیات نهال اجرای پروژه

 (…فیلم، نشریات، بروشور، پوستر، جشنواره، نمایشگاه و )اری و اقدامات ترویجي های منابع طبیعي و آبخیزد های مردمي برای اجرای برنامه ساماندهي جوامع محلي و تشكل

 برداران های آموزشي با بهره برگزاری كارگاه

 آنایجاد شبكه كسب اطالعات مردمي حفاظت از جنگل و مرتع و رسیدگي به 

 ای علوفهیابي طرح جایگزیني كشت و ترویج و توسعه زراعت گیاهان  سنجي و مكان امكان

 ای به صورت پایلوت اجرای طرح جایگزیني كشت و ترویج و توسعه زراعت گیاهان علوفه

 ای به صورت پایلوت پایش و ارزیابي اجرای طرح جایگزیني كشت و ترویج و توسعه زراعت گیاهان علوفه

 احي شناسایي شدهای در نو توسعه و ترویج طرح جایگزیني كشت و ترویج و توسعه زراعت گیاهان علوفه

 تر در ناحیه های مناسب طرح اصالح تولید علوفه با استفاده از گونه

 تر در مزارع پایلوت های مناسب انجام طرح اصالح تولید علوفه با استفاده از گونه

 تر در مزارع پایلوت های مناسب پایش و ارزیابي طرح اصالح تولید علوفه با استفاده از گونه
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 تر در سطح ناحیه های مناسب ح اصالح تولید علوفه با استفاده از گونهتوسعه طر

 ها با هدف كنترل جمعیت دام مجاز دار كردن دام شناسنامه

 

  ها شهرستاندر هدف چهارم برنامه توسعه  دار تیاولوهای  طرح بر اساسهای پیشنهادی  پروژه

 ها(  ، فعالیت و زیرساختای در زمینه جمعیت  منطقه  ایجاد تعادل درون -4هدف )

 ها پروژه ها طرح

افزایش سطح زیست پذیری 

 های جمعیتي كانون

 لیاردب شهرهای غیررسمي  طرح ساماندهي سكونتگاه

 طرح حمایت از شهرهای كوچک برای جذب جمعیت

 هر اردبیلهای ش سازی و حریم گذاری در بارگذاری جمعیت پیرامون حریم درجه اول گسل های مقاوم اجرای طرح

 ها، مشاوران و پیمانكاران بخش ساختمان ها، شركت دهي تشكل سازمان

 طرح مطالعاتي چگونگي ایجاد اصالحات نهادی، ضوابط و مقررات متناسب با شرایط اقلیمي و معماری بومي

 فرد های جدید با رویكرد سبز و پایدار با كیفیت زیست منحصربه یابي شهرک مكان

 های سبز و پایدار سنجي و توجیه فني و مالي احداث شهرک طرح امكان

آوری و كاهش  افزایش تاب

 ریسک مخاطرات طبیعي

 های طبیعي در مراكز اصلي محورها طرح مدیریت بحران

 طرح جامع شناسایي تهدیدات محیطي
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 اقدام یها برنامه 

بر اساس اهداف کالن  یو حوزه اثرگذار اسیمحل اجرا، نوع پروژه، مق ،یسازمان متول نیهمچناقدام و  یها شده است تا برنامه یها سع پروژه یعالوه بر معرف
 برحسب اطالعات فوق آمده است. یشنهادیهای پ پروژه یتمام ریدر جدول ز ب،یترت نیها مشخص شود. بد از آن کیهر

 محل اجرا و حوزه نفوذ پروژه ،يها بر حسب نوع، سازمان متول طرح يمعرف

 ها پروژه ها طرح
 نوع پروژه

 محل اجرا
مقیاس و حوزه اثرگذاری 

 پروژه

 سازمان متولي

 موضعي موضوعي
 

طرح افزایش سطح 

پذیری  رقابت

های  فعالیت

 شهرستان

 وكار و خدمات و ساماندهي بازار در بازارهای اصلي كشور طرح مطالعاتي توسعه و تسهیل كسب

   لي تخصصيهای اص و صادراتي توسط نهادها و بنگاه 
 تعاون، كار و رفاه اجتماعي ای منطقه مركز شهرستان

 محصوالت غذایي و كشاورزی با تأكید بر برند سبز، حالل، ارگانیک و ویژه بومي طرح توسعه واحدهای
  

 صنعت معدن و تجارت ای منطقه كل شهرستان

 دستي مراكز صنعتي اصلي طرح جامع توسعه صنایع پایین
  

 صنعت معدن و تجارت ای نطقهم كل شهرستان

 های خرد و كوچک طرح بررسي و تعیین سازوكارهای مناسب تجمیع و حمایت از شراكت در بنگاه
  

 صنعت معدن و تجارت ای منطقه مركز شهرستان

 ها ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت یابي مناطق توسعه شهرک جانمایي و مكان
  

 صنعت معدن و تجارت ای منطقه تانكل شهرس

 ها ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت سنجي احداث شهرک امكان
  

 صنعت معدن و تجارت ای منطقه مركز شهرستان

 ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار  احداث شهرک

   جنوب-های هر منطقه در طول كریدور شمال و مزیت
 صنعت معدن و تجارت ای منطقه نواحي شناسایي شده

 گذاری خارجي با تأكید بر جذب سرمایه و فناوری  تدوین طرح و مدل سرمایه

   و ایجاد الگوهای جدید در حوزه گردشگری، صنعت و كشاورزی
 صنعت معدن و تجارت ای منطقه مركز شهرستان

 های سرگردان سرمایه جهت انباشت سرمایه ای شامل بازار بورس و توسعه بازارهای منطقه
  

 صنعت معدن و تجارت ای منطقه كل شهرستان

مطالعات كاربردی و اكتشافي و میداني جهت مشخص نمودن نیازهای مشتری )لجستیک معكوس( و 

   میزان تأثیر تغییر شرایط بر سطح و تنوع تقاضا
 صنعت معدن و تجارت ای منطقه كل شهرستان

 های تجاری تخصصي با كشورهای منطقه  ي ایجاد و توسعه مكمل و همكارانه هیئتسنج امكان

   های تخصصي بازاریابي و بازرگاني مشترک تشكیل كمیته-و گیالن ۲های منطقه  با استان
 صنعت معدن و تجارت ای منطقه مركز شهرستان

 شناسه دار كردن و كدگذاری كاالها و ساماندهي جریان گردش كاال

   های متعارف جهاني و اصول برندینگ بق با استانداردها و رویهمطا 
 صنعت معدن و تجارت ای منطقه مركز شهرستان

 دستي شناسي ساختار تولید و صادرات محصوالت صنایع انجام مطالعات كاربردی و بازار و آسیب
  

 صنعت معدن و تجارت ای منطقه مركز شهرستان

 ع تحول نیروی انساني استانتدوین نقشه راه و برنامه جام
  

 تعاون، كار و رفاه اجتماعي ای منطقه مركز شهرستان

 و ... در واحدهای تولیدی، توزیعي، عرضه و خدمات مرتبط HACCP ،GMPهای  استقرار سامانه

   با دامپزشكي و برنامه جامع نظام دامپروری و پوشش بهداشتي دام، طیور و آبزیان 
 صنعت معدن و تجارت ملي -ای منطقه كل شهرستان
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 تدوین طرح و مدل نوآورانه دام سبک و طیور و حمایت مستمر از تولیدكنندگان

   ساله 18های زماني  ها و توسعه ژنتیكي در بازه جهت جذب روش 
 اداره كل جهاد كشاورزی ملي -ای منطقه كل شهرستان

 دستي بازارگرا طرح جامع توسعه صنایع
  

 صنعت معدن و تجارت ای همنطق كل شهرستان

 ای های گلخانه یابي مراكز كشت و مزارع و مجتمع مكان
  

 اداره كل جهاد كشاورزی ای منطقه كل شهرستان

 ای های گلخانه سنجي احداث مزارع و مجتمع امكان
  

 اداره كل جهاد كشاورزی ای منطقه كل شهرستان

 ای های گلخانه احداث توسعه مزارع و مجتمع
  

 اداره كل جهاد كشاورزی ای منطقه احي شناسایي شدهنو

 پروری( نواحي مستعد شهرستان جهت پرورش آبزیان )آبزی یابي شناسایي و مكان
  

 اداره كل جهاد كشاورزی ای منطقه مركز شهرستان

 پروری( در نواحي شناسایي شده سنجي احداث مزارع پرورش آبزیان )آبزی امكان
  

 اداره كل جهاد كشاورزی ای همنطق مركز شهرستان

 پروری( احداث مزارع پرورش آبزیان )آبزی
  

 اداره كل جهاد كشاورزی ای منطقه نواحي شناسایي شده

 بندی و بازاریابي )كوچک مقیاس( سنجي استقرار صنایع بسته طرح امكان

   محصوالت دامي و محصوالت برتر كشاورزی 
  تجارت صنعت معدن و ای منطقه مركز شهرستان

 بندی و بازاریابي )كوچک مقیاس( محصوالت دامي و محصوالت برتر كشاورزی احداث صنایع بسته
  

  صنعت معدن و تجارت ای منطقه نواحي شناسایي شده

 های صنعتي مطرح شده در اسناد فرادست های تشكیل خوشه طرح تبیین روش

   ها و ارائه برنامه عملیاتي هر یک از خوشه 
  صنعت معدن و تجارت ای منطقه هرستانمركز ش

 ها اجرای طرح برنامه عملیاتي خوشه
  

  صنعت معدن و تجارت ای منطقه نواحي شناسایي شده

 ها( یابي توسعه خدمات پشتیبان )سیلوها، انبارها و سردخانه نیازسنجي، شناسایي و مكان
  

  صنعت معدن و تجارت ای منطقه مركز شهرستان

 احداث سیلوها سنجي امكان
  

  صنعت معدن و تجارت ای منطقه مركز شهرستان

 سنجي احداث انبارها امكان
  

  صنعت معدن و تجارت ای منطقه مركز شهرستان

 ها سنجي احداث سردخانه امكان
  

  صنعت معدن و تجارت ای منطقه مركز شهرستان

 احداث سیلوها
  

  تجارتصنعت معدن و  ای منطقه نواحي شناسایي شده

 احداث انبارها
  

  صنعت معدن و تجارت ای منطقه نواحي شناسایي شده

 ها احداث سردخانه
  

  صنعت معدن و تجارت ای منطقه نواحي شناسایي شده

 دستي مراكز صنعتي اصلي طرح جامع توسعه صنایع پایین
  

  صنعت معدن و تجارت ای منطقه مركز شهرستان

 ها و نواحي تخصصي صنعتي اطق توسعه شهرکیابي من جانمایي و مكان

   های هر منطقه متناسب با ساختار بازار و مزیت 
  صنعت معدن و تجارت ای منطقه مركز شهرستان

 ها و نواحي تخصصي صنعتي  سنجي توسعه شهرک امكان

   های هر منطقه متناسب با ساختار بازار و مزیت
  عدن و تجارتصنعت م ملي -ای منطقه نواحي شناسایي شده

 ها و نواحي تخصصي صنعتي توسعه شهرک

   های هر ناحیه متناسب با ساختار بازار و مزیت 
 اداره كل راه و شهرسازی ملي -ای منطقه نواحي شناسایي شده
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های زیربنایي  طرح

جهت ارتقاء 

های  زیرساخت

تولیدی و تقویت 

های  شبكه

 ونقل حمل

 جنوب -یدور ریلي شمالسنجي ایجاد كر طرح مطالعاتي امكان

   دریای سیاه(-تركیه و باكو-پیوند با كشور آذربایجان )كریدور ریلي باكو و هم
 اداره كل راه و شهرسازی ملي -ای منطقه نواحي شناسایي شده

 جنوب-شهر و سرعین با كریدور ریلي شمال سنجي ایجاد كریدور فرعي ریلي مشگین طرح مطالعاتي امكان
  

 اداره كل راه و شهرسازی ملي -ای منطقه ي شدهنواحي شناسای

 های لجستیک در استان یابي احداث مناطق و پارک طرح مطالعاتي مكان
  

 اداره كل راه و شهرسازی ملي -ای منطقه نواحي شناسایي شده

 های لجستیک بیني شده جهت احداث پارک های پیش سنجي برای مكان های مطالعات امكان طرح
  

 اداره كل راه و شهرسازی ملي -ای منطقه اسایي شدهنواحي شن

 طرح احداث پارک لجستیک
  

 اداره كل راه و شهرسازی ملي -ای منطقه نواحي شناسایي شده

 های لجستیک استان با بندر آستارا و مناطق آزاد شمال استان سنجي ایجاد پیوند میان فعالیت طرح امكان
  

 اره كل راه و شهرسازیاد ملي -ای منطقه مركز شهرستان

 سرعین در چارچوب عملكردی-اردبیل-نمین-توسعه كریدور آستارا

   گردشگری، كریدور اكولوژیک و صنایع های تک 
 اداره كل راه و شهرسازی ملي -ای منطقه نواحي شناسایي شده

 آذربایجان در چارچوب عملكردی -مغان-آباد پارس-توسعه كریدور اردبیل

   وری، بازرگاني و صنایع مرتبط و بازارهای صادراتيدامپر-كشاورزی
 اداره كل راه و شهرسازی ملي -ای منطقه نواحي شناسایي شده

 سرچم در چارچوب صنایع عمومي، معدني و بازارهای داخلي كشور-توسعه كریدور اردبیل
  

 اداره كل راه و شهرسازی ملي -ای منطقه نواحي شناسایي شده

 فرودگاه پیام -آباد  پارس -ایجاد كریدور باری هوایي اردبیل سنجي  طرح امكان
  

 اداره كل راه و شهرسازی ملي -ای منطقه مركز شهرستان

 آباد با فرودگاه پیام پارس-ایجاد كریدور باری هوایي اردبیل
  

 اداره كل راه و شهرسازی ملي -ای منطقه نواحي شناسایي شده

 ونقل در استان صي حملطرح مطالعه تأسیس هولدینگ تخص

   ونقل های تخصص حمل و توسعه همكاری با شركت 
 اداره كل راه و شهرسازی ملي -ای منطقه مركز شهرستان

 ونقل های تخصصي حمل ونقل در استان و توسعه همكاری با شركت های تخصصي حمل تأسیس هولدینگ
  

 یاداره كل راه و شهرساز ملي -ای منطقه نواحي شناسایي شده

های اصلي جذب گردشگر  سنجي و بررسي بازار توسعه كریدور ارتباطي هوایي بین كانون طرح امكان

   فارس با تمركز بر ایالم، جنوب كشور و خراسان رضوی مذهبي و كشورهای حاشیه خلیج
 اداره كل راه و شهرسازی ملي -ای منطقه مركز شهرستان

 های اصلي جذب گردشگر مذهبي توسعه كریدور ارتباطي هوایي بین كانون

   فارس با تمركز بر ایالم، جنوب كشور و خراسان رضوی و كشورهای حاشیه خلیج 
 اداره كل راه و شهرسازی ملي -ای منطقه نواحي شناسایي شده

 ترین مركز دیتا كشور سنجي ایجاد بزرگ طرح مطالعاتي امكان

   نوبيآمایش و كشورهای حوزه قفقاز ج ۲در مقیاس منطقه  
 ارتباطات و فناوری اطالعات ملي -ای منطقه مركز شهرستان

تأسیس -آمایش و كشورهای حوزه قفقاز جنوبي ۲ترین مركز دیتا كشور در مقیاس منطقه  ایجاد بزرگ

   سرعین-اردبیل -پارک فناوری اطالعات شمال غرب كشور در طول كریدور نمین
 ات و فناوری اطالعاتارتباط ملي -ای منطقه نواحي شناسایي شده

 توسعه و گسترش خدمات نگهداری و پشتیباني

   ی تحت شبكه )اینترنت، اینترانت و اكسترانت(ها سیسرواز  
 ارتباطات و فناوری اطالعات ملي -ای منطقه نواحي شناسایي شده

 طرح توسعه خط فیبر نوری
  

 عاتارتباطات و فناوری اطال ملي -ای منطقه نواحي شناسایي شده

 گردی در نواحي مختلف شناسایي شده در بند قبل و تشكیل زنجیره های بوم ایجاد اقامتگاهطرح توسعه 
  

 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -ملي -ای  منطقه نواحي شناسایي شده
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های  فعالیت

گردشگری 

های  )خوشه

گردشگری 

بیني شده در  پیش

 (طرح آمایش

 های متمایزكننده در شهرستان با توجه به ویژگي ها آنمحلي و توزیع هدفمند  های اندازی موزه توسعه و راه
  

 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -ملي -ای  منطقه نواحي شناسایي شده

 های مهم گردشگری اجرای طرح پویاسازی و نورپردازی و ...در سایت
  

 و گردشگری میراث فرهنگي  فراملي -ملي -ای  منطقه نواحي شناسایي شده

 موجود ها، واحدهای پذیرایي پایش و ارزیابي كیفي اقامتگاه
  

 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -ملي -ای  منطقه نواحي شناسایي شده

 ریزی و مدیریت یكپارچه مناطق نمونه و روستاهای هدف گردشگری برنامه
  

 ردشگریمیراث فرهنگي و گ  فراملي -ملي -ای  منطقه مركز شهرستان

 خروجي گردشگری-دهي دهلیزهای ورودی طرح ساماندهي و سازمان

 و تدوین و بسترسازی جهت عملیاتي شدن ضوابط سیما و منظر شهرها 

 با هماهنگي با سازمان نظام مهندسي، راه و شهرسازی و مدیریت شهری 
  

 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -ملي -ای  منطقه مركز شهرستان

 وساز در حریم و خارج از حریم شهرها در قلمروهای اصلي گردشگری نظیم و تدقیق ضوابط ساختطرح ت
  

 اداره كل راه و شهرسازی فراملي -ملي -ای  منطقه مركز شهرستان

 های فوق سنجي توسعه راه های روستایي هدف گردشگری دارای محدودیت و امكان شناسایي راه
  

 اداره كل راه و شهرسازی فراملي -ملي -ای  منطقه مركز شهرستان

 های روستایي هدف گردشگری منتخب طرح توسعه و بهبود كیفیت راه
  

 اداره كل راه و شهرسازی فراملي -ملي -ای  منطقه نواحي شناسایي شده

 ساله 1های  برنامه جامع خوشه سالمت استان و بازنگری آن در ادوار برنامه
  

 فراملي -ليم -ای  منطقه مركز شهرستان
بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشكي

 برنامه جامع توسعه فرهنگي و توانمندسازی جامعه محلي
  

 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -ملي -ای  منطقه مركز شهرستان

 های ورزشي استان برنامه جامع توسعه زیرساخت
  

 ریمیراث فرهنگي و گردشگ  فراملي -ملي -ای  منطقه مركز شهرستان

 تدوین سند راهبردی توسعه محصوالت و صنایع فرهنگي استان اردبیل
  

 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -ملي -ای  منطقه مركز شهرستان

 فرهنگي و طبیعي-سازی، مرمت و مستندسازی آثار تاریخي حفاظت، آماده
  

 ریمیراث فرهنگي و گردشگ  فراملي -ملي -ای  منطقه نواحي شناسایي شده

 ها آنهای استاني و محلي و توزیع هدفمند  اندازی موزه توسعه و راه

   های متمایزكننده هر شهرستان با توجه به ویژگي 
 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -ملي -ای  منطقه نواحي شناسایي شده

 تشكیل بانک اطالعاتي منابع گردشگری، اطلس مناطق روستایي، عشایری

   های طبیعي ي، جاذبهو فرهنگ بوم 
 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -ملي -ای  منطقه مركز شهرستان

 های با خواص درماني استان اردبیل پزشكي چشمه-تدوین اطلس جغرافیایي
  

 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -ملي -ای  منطقه مركز شهرستان

 استان با توجه به مگاروندهای جهاني و ملي نگری اشتغال گردشگری تدوین سند راهبردی و آینده
  

 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -ملي -ای  منطقه مركز شهرستان

 ای سازی ورزش حرفه های تخصصي آماده سنجي ایجاد دهكده گردشگری سالمت و اردوگاه امكان
  

 اداره كل راه و شهرسازی فراملي -ملي -ای  منطقه مركز شهرستان

 های ورزشي ملي و منطقه خاورمیانه نطقه ویژه اردوگاهایجاد م

   افزایي با كشور آذربایجان و منطقه قفقاز در چارچوب همكاری و هم 
 اداره كل راه و شهرسازی فراملي -ملي -ای  منطقه مركز شهرستان

 ایجاد اطلس جامع الكترونیک میراث فرهنگي و طبیعي استان
  

 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -يمل -ای  منطقه مركز شهرستان

 كشور هدف 1۲مطالعه جامع بازاریابي و برنامه اقدام مشترک با 

   با تأكید بر گردشگری سالمت، ورزشي و فرهنگي 
 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -ملي -ای  منطقه مركز شهرستان

 ها، واحدهای پذیرایي پایش و ارزیابي كیفي اقامتگاه
  

 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -ملي -ای  منطقه ي شناسایي شدهنواح
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 سازی تورهای تخصصي متناسب با نیاز گردشگران و هماهنگ چندمنظورهافزارهای هوشمند  ساخت نرم
  

 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -ملي -ای  منطقه مركز شهرستان

 نیر-شهر مشگین-سرعین-اردبیل-نمین-فعال از كریدور سبز حیران حفاظت وطراحي 
  

 زیست استان سازمان محیط فراملي -ملي -ای  منطقه نواحي شناسایي شده

 تدقیق، تملک و حفاظت فعال از كریدورهای منظر
  

 زیست استان سازمان محیط فراملي -ملي -ای  منطقه نواحي شناسایي شده

 ای هدف گردشگریریزی و مدیریت یكپارچه مناطق نمونه و روستاه برنامه
  

 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -ملي -ای  منطقه نواحي شناسایي شده

 خروجي گردشگری-دهي دهلیزهای ورودی ساماندهي و سازمان

 و تدوین و بسترسازی جهت عملیاتي شدن ضوابط سیما و منظر شهرها 

 یبا هماهنگي با سازمان نظام مهندسي، راه و شهرسازی و مدیریت شهر 
  

 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -ملي -ای  منطقه نواحي شناسایي شده

 وساز در حریم و خارج از حریم شهرها در قلمروهای اصلي گردشگری تنظیم و تدقیق ضوابط ساخت
  

 اداره كل راه و شهرسازی فراملي -ملي -ای  منطقه نواحي شناسایي شده

 دستي و هنرهای سنتي نایعهای ص حفظ، احیاء و معاصرسازی رشته
  

 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -ملي -ای  منطقه نواحي شناسایي شده

 های استان و ابالغ آن  تدوین و تنظیم نظام حقوقي میراث فرهنگي و گردشگری متناسب با ماهیت جاذبه
  

 میراث فرهنگي و گردشگری  فراملي -ملي -ای  منطقه مركز شهرستان

نایع و پاالیش ص

های ناسازگار  فعالیت

محیطي در  زیست

حوزه شهری اردبیل 

به  ها آنو انتقال 

سایر مناطق استان 

با حساسیت كمتر 

 محیطي زیست

 معیار آمایشي ۷شناسي صنایع فرسوده و غیرفعال و تعیین اولویت نوسازی در چارچوب  آسیب
  

 اداره كل راه و شهرسازی ای منطقه نواحي شناسایي شده

 های بازچرخاني آب سازی سیستم سعه تسویه خانه شهر اردبیل با زمینهتو
  

 اداره كل راه و شهرسازی ای منطقه مركز شهرستان

محیطي و افزایش كیفیت  های زیست سنجي هوشمندسازی شهر اردبیل با كاهش آالینده امكان

   زیست محیط
 اداره كل راه و شهرسازی ای منطقه مركز شهرستان

 زیست محیطي و افزایش كیفیت محیط های زیست سازی شهر اردبیل با كاهش آالیندههوشمند
  

 اداره كل راه و شهرسازی ای منطقه مركز شهرستان

 های محوری بازیافت انرژی مانند سوخت زباله سنجي احداث نیروگاه امكان
  

 برق عیتوز وشركت تولید  ای منطقه مركز شهرستان

 وری بازیافت انرژی مانند سوخت زبالههای مح احداث نیروگاه
  

 برق عیتوز وشركت تولید  ای منطقه مركز شهرستان

توسعه روابط بین 

-های جمعیتي قطب

اقتصادی با پیرامون 

و تقویت دوجانبه 

-پیوندهای شهری

-شهری و شهری

 روستایي

ای وسیع پیراموني شهر ه پیوند با كاركردهای خدماتي و درماني و ... در پهنه های هم یابي مجتمع مكان

   های همجوار اردبیل و سایر مراكز شهرستان
 ای منطقه مركز شهرستان

اداره كل بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشكي استان

های وسیع پیراموني  پیوند با كاركردهای خدماتي و درماني و ... در پهنه های هم سنجي ایجاد مجتمع امكان

   های همجوار نشهر اردبیل و سایر مراكز شهرستا
 ای منطقه مركز شهرستان

اداره كل بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشكي استان

های وسیع پیراموني شهر اردبیل  پیوند با كاركردهای خدماتي و درماني و ... در پهنه های هم احداث مجتمع

   های همجوار و سایر مراكز شهرستان
 ای منطقه نواحي شناسایي شده

درمان و  اداره كل بهداشت،

 آموزش پزشكي استان

طرح قطبیت زدایي 

و رفع عدم 

های موجود  تعادل

در نظام سكونتگاهي 

 ها و فعالیت

 سازی و حریم گذاری در بارگذاری جمعیت و فعالیت پیرامون شهر اردبیل های مقاوم اجرای طرح
  

 اداره كل راه و شهرسازی ای منطقه مركز شهرستان

 دبیل به مجموعه كشت و صنعت یكپارچهسنجي تبدیل دشت ار امكان
  

 اداره كل جهاد كشاورزی ای منطقه نواحي شناسایي شده

 محیطي های اكتشافي و مطالعات تفصیلي با تأكید بر اثرات زیست مطالعات شناخت و انجام فعالیت
  

 زیست استان سازمان محیط ملي -ای منطقه مركز شهرستان

 SEA-محیطي های ارزیابي راهبردی زیست تورالعملتدوین سازوكارهای اجرایي و دس
  

 زیست استان سازمان محیط ملي -ای منطقه مركز شهرستان
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 زیست یابي احداث و توسعه مدارس جامع و دانشكده تخصصي محیط سنجي و مكان امكان
  

 زیست استان سازمان محیط ملي -ای منطقه مركز شهرستان

 و سبز كربن كمتدوین سند اقتصاد 
  

 زیست استان سازمان محیط ملي -ای منطقه مركز شهرستان

 محیطي ایجاد و توسعه سامانه پایش و اطالعات زیست
  

 زیست استان سازمان محیط ملي -ای منطقه مركز شهرستان

 های حساس استان تدوین سند راهبردی و ضوابط اكوسیستم
  

 نزیست استا سازمان محیط ملي -ای منطقه مركز شهرستان

 كارگیری سازوكارهای اقتصادی در مدیریت تنوع زیستي تدوین و اجرای اصول به
  

 زیست استان سازمان محیط ملي -ای منطقه مركز شهرستان

 تدوین برنامه جامع دفن پسماند استان و مناطق پیرامون
  

 زیست استان سازمان محیط ملي -ای منطقه مركز شهرستان

 زیست و توسعه مباني آن در آموزش رسمي محیط تدوین برنامه جامع آموزش
  

 زیست استان سازمان محیط ملي -ای منطقه مركز شهرستان

 گذاری در مناطق تحت حفاظت و شناسایي مناطق حساس و بحراني ی اختصاصي و سرمایهها قرقایجاد 
  

 زیست استان سازمان محیط ملي -ای منطقه نواحي شناسایي شده

طرح مدیریت و 

ظت از منابع آبي حفا

 و خاكي شهرستان

 های ارتقاء مدیریت تقاضای آب بخش كشاورزی و افزایش راندمان طرح شناسایي روش

   های آبیاری پربازده و نوین در كشاورزی و تغییر روش 
 اداره كل جهاد كشاورزی ملي -ای منطقه مركز شهرستان

های آبیاری  و افزایش راندمان و تغییر روش های ارتقاء مدیریت تقاضای آب بخش كشاورزی اجرای روش

   پربازده و نوین در كشاورزی به صورت پایلوت در استان
 اداره كل جهاد كشاورزی ملي -ای منطقه نواحي شناسایي شده

 محصوالت كلیدی طرح ارزیابي و تعیین ارزش اقتصادی و كارایي آب به تفكیک هر یک از

   شرب در مناطق مختلف ، كاالی صنعتي آب بر، گردشگری و
 اداره كل جهاد كشاورزی ملي -ای منطقه نواحي شناسایي شده

 محیطي و تخصیص به سه بخش اصلي های زیست پس از كسر حقابه طراحي الگوریتم و مدل تخصیص آب
  

 اداره كل آب و فاضالب ملي -ای منطقه مركز شهرستان

مروهای دارای ویژگي بازدهي فزاینده )اردبیل، نمین( سنجي تأسیس بازار بورس آب در قل بررسي امكان

   های تخصیص داده شده جهت تخصیص مجدد آب
 اداره كل آب و فاضالب ملي -ای منطقه مركز شهرستان

 تأسیس بازار بورس آب در قلمروهای دارای ویژگي بازدهي فزاینده )اردبیل، نمین(
  

 اضالباداره كل آب و ف ملي -ای منطقه مركز شهرستان

 های زیرزمیني و جلوگیری از برداشت غیرمجاز های تعادل بخشي به آب مطالعات مرتبط با روش
  

 اداره كل آب و فاضالب ای منطقه مركز شهرستان

طرح افزایش 

وری اقتصادی  بهره

 منابع آب

 وخاک برداری از منابع آب های نوین در بهره های استفاده از فناوری بررسي روش

   ها برداران و چگونگي ترویج روش دانش بهره و ارتقاء 
 اداره كل جهاد كشاورزی ای منطقه مركز شهرستان

 برداری های نوین در بهره های استفاده از فناوری طرح ترویج روش

   برداران وخاک و ارتقاء دانش بهره از منابع آب 
 اداره كل جهاد كشاورزی ای منطقه نواحي شناسایي شده

طرح توسعه 

كشاورزی 

بنیان، ارگانیک  دانش

 و سالم

 مطالعات مربوط به انتخاب الگوی كشت و چگونگي اجرای الگوی منتخب و ارائه راهكارها
  

 وزارت جهاد كشاورزی ای منطقه مركز شهرستان

 اجرای الگوی كشت منتخب در مزارع پایلوت
  

 وزارت جهاد كشاورزی ای منطقه نواحي شناسایي شده

 های پیشنهادی كشت تدقیق شده در دیگر نواحيترویج الگو
  

 وزارت جهاد كشاورزی ای منطقه كل شهرستان

 تدوین سند حقوقي و فضایي كاداستر منابع كشاورزی و اراضي زراعي
  

 اداره كل جهاد كشاورزی ای منطقه مركز شهرستان

ا برای استان متناسب با سطح ترین الگوه های تطبیق و تغییر الگوی كشت و معرفي مناسب ارزیابي مدل

   ساله 1در هر برنامه  توازن اكولوژیكي، ظرفیت برد آب و ساختار بازار
 اداره كل جهاد كشاورزی ای منطقه مركز شهرستان
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طرح كاهش اتكا دام 

 بر مراتع شهرستان

 های الزم جهت اصالح و احیای مراتع و معرفي اصالحات پیشنهادی در هر پهنه شناسایي پهنه
  

 وزارت جهاد كشاورزی ای منطقه مركز شهرستان

كاری، بذرپاشي، پخش سیالب، كودپاشي و  های اصالح و احیای مراتع به صورت عملیات نهال اجرای پروژه

   مدیریت چرای دام همراه با ارائه تسهیالت و امكانات از قبیل بذر، كود و ...
 وزارت جهاد كشاورزی ای منطقه كل شهرستان

 های منابع طبیعي  های مردمي برای اجرای برنامه ندهي جوامع محلي و تشكلساما

   (…و آبخیزداری و اقدامات ترویجي )فیلم، نشریات، بروشور، پوستر، جشنواره، نمایشگاه و 
 وزارت جهاد كشاورزی ای منطقه كل شهرستان

 برداران های آموزشي با بهره برگزاری كارگاه
  

 وزارت جهاد كشاورزی ای منطقه كل شهرستان

 آنایجاد شبكه كسب اطالعات مردمي حفاظت از جنگل و مرتع و رسیدگي به 
  

 وزارت جهاد كشاورزی ای منطقه كل شهرستان

 ای یابي طرح جایگزیني كشت و ترویج و توسعه زراعت گیاهان علوفه سنجي و مكان امكان
  

 وزارت جهاد كشاورزی ای منطقه مركز شهرستان

 ای به صورت پایلوت ای طرح جایگزیني كشت و ترویج و توسعه زراعت گیاهان علوفهاجر
  

 وزارت جهاد كشاورزی ای منطقه نواحي شناسایي شده

 ای به صورت پایلوت پایش و ارزیابي اجرای طرح جایگزیني كشت و ترویج و توسعه زراعت گیاهان علوفه
  

 وزارت جهاد كشاورزی ای منطقه نواحي پایلوت

 ای در نواحي شناسایي شده توسعه و ترویج طرح جایگزیني كشت و ترویج و توسعه زراعت گیاهان علوفه
  

 وزارت جهاد كشاورزی ای منطقه كل شهرستان

 تر در ناحیه های مناسب طرح اصالح تولید علوفه با استفاده از گونه
  

 وزارت جهاد كشاورزی ای منطقه مركز شهرستان

 تر در مزارع پایلوت های مناسب الح تولید علوفه با استفاده از گونهانجام طرح اص
  

 وزارت جهاد كشاورزی ای منطقه نواحي شناسایي شده

 تر در مزارع پایلوت های مناسب پایش و ارزیابي طرح اصالح تولید علوفه با استفاده از گونه
  

 وزارت جهاد كشاورزی ای منطقه نواحي پایلوت

 تر در سطح ناحیه های مناسب الح تولید علوفه با استفاده از گونهتوسعه طرح اص
  

 وزارت جهاد كشاورزی ای منطقه كل شهرستان

 ها با هدف كنترل جمعیت دام مجاز دار كردن دام شناسنامه
  

 وزارت جهاد كشاورزی ای منطقه كل شهرستان

افزایش سطح زیست 

های  پذیری كانون

 جمعیتي

 لیاردب شهرهای غیررسمي  گاهطرح ساماندهي سكونت
  

 اداره كل راه و شهرسازی ای منطقه مركز شهرستان

 طرح حمایت از شهرهای كوچک برای جذب جمعیت
  

 اداره كل راه و شهرسازی ای منطقه مركز شهرستان

 سازی و حریم گذاری در بارگذاری جمعیت های مقاوم اجرای طرح

   اردبیلهای شهر  پیرامون حریم درجه اول گسل 
 اداره كل راه و شهرسازی ای منطقه نواحي شناسایي شده

 ها، مشاوران و پیمانكاران بخش ساختمان ها، شركت دهي تشكل سازمان
  

 اداره كل راه و شهرسازی ای منطقه مركز شهرستان

 طرح مطالعاتي چگونگي ایجاد اصالحات نهادی، ضوابط و مقررات 

   ماری بوميمتناسب با شرایط اقلیمي و مع
 اداره كل راه و شهرسازی ای منطقه مركز شهرستان

 فرد های جدید با رویكرد سبز و پایدار با كیفیت زیست منحصربه یابي شهرک مكان
  

 اداره كل راه و شهرسازی ای منطقه مركز شهرستان

 های سبز و پایدار سنجي و توجیه فني و مالي احداث شهرک طرح امكان
  

 اداره كل راه و شهرسازی ای منطقه نمركز شهرستا

آوری و  افزایش تاب

كاهش ریسک 

 مخاطرات طبیعي

 های طبیعي در مراكز اصلي محورها طرح مدیریت بحران
  

 زیست استان سازمان محیط ای منطقه مركز شهرستان

 طرح جامع شناسایي تهدیدات محیطي
  

 زیست استان سازمان محیط ای منطقه مركز شهرستان
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 ها ها و اقدامات اجرایي در سطح شهرستان، حجم اعتبارات مورد نیاز و چگونگي تأمین مالي پروژه یع فضایي پروژهتوز

 ها و اقدامات اجرایي در سطح شهرستان توزیع فضایي پروژه 

 ریزی )توزیع فضایی( بر حسب نواحی برنامهمحل اجرا و  ،ینوع، سازمان متول یها ها بر حسب شاخص طرح یمعرف

 ها پروژه ها طرح هدافا
 نوع پروژه

 محل اجرا
بخش 

 مركزی
 ثمرین هیر

 موضعي موضوعي

هدف شماره 

دستیابي  -1

به نقش 

تخصصي ملي 

و فراملي در 

سطح 

الملل به  بین

ویژه در حوزه 

قفقاز و 

 اوراسیا

طرح افزایش 

سطح 

پذیری  رقابت

های  فعالیت

 شهرستان

 كار و خدمات و ساماندهي بازار در بازارهای اصلي كشورو طرح مطالعاتي توسعه و تسهیل كسب

   های اصلي تخصصي و صادراتي توسط نهادها و بنگاه 
 ● مركز شهرستان

  

 محصوالت غذایي و كشاورزی با تأكید بر برند سبز، حالل، ارگانیک و ویژه بومي طرح توسعه واحدهای
  

 ● ● ● كل شهرستان

 دستي مراكز صنعتي اصلي نطرح جامع توسعه صنایع پایی
  

 ● ● ● كل شهرستان

 های خرد و كوچک طرح بررسي و تعیین سازوكارهای مناسب تجمیع و حمایت از شراكت در بنگاه
  

 ● مركز شهرستان
  

 ها ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت یابي مناطق توسعه شهرک جانمایي و مكان
  

 ● ● ● كل شهرستان

 ها ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت سنجي احداث شهرک امكان
  

 ● مركز شهرستان
  

 ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار  احداث شهرک

   جنوب-های هر منطقه در طول كریدور شمال و مزیت
 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 گذاری خارجي با تأكید بر جذب سرمایه و فناوری سرمایهتدوین طرح و مدل 

   و ایجاد الگوهای جدید در حوزه گردشگری، صنعت و كشاورزی 
 ● مركز شهرستان

  

 های سرگردان ای شامل بازار بورس و سرمایه جهت انباشت سرمایه توسعه بازارهای منطقه
  

 ● ● ● كل شهرستان

 میداني جهت مشخص نمودن نیازهای مشتری )لجستیک معكوس(مطالعات كاربردی و اكتشافي و 

   و میزان تأثیر تغییر شرایط بر سطح و تنوع تقاضا 
 ● ● ● كل شهرستان

 های تجاری تخصصي با كشورهای منطقه سنجي ایجاد و توسعه مكمل و همكارانه هیئت امكان

   یابي و بازرگاني مشترکهای تخصصي بازار تشكیل كمیته-و گیالن ۲های منطقه  با استان 
 ● مركز شهرستان

  

 شناسه دار كردن و كدگذاری كاالها و ساماندهي جریان گردش كاال مطابق با استانداردها 

   های متعارف جهاني و اصول برندینگ و رویه
 ● مركز شهرستان

  

 دستي ت صنایعشناسي ساختار تولید و صادرات محصوال انجام مطالعات كاربردی و بازار و آسیب
  

 ● مركز شهرستان
  

 تدوین نقشه راه و برنامه جامع تحول نیروی انساني استان
  

 ● مركز شهرستان
  

 و ... در واحدهای تولیدی، توزیعي، عرضه  HACCP ،GMPهای  استقرار سامانه

   ور و آبزیانو خدمات مرتبط با دامپزشكي و برنامه جامع نظام دامپروری و پوشش بهداشتي دام، طی
 ● ● ● كل شهرستان

 ها و توسعه ژنتیكي  تدوین طرح و مدل نوآورانه دام سبک و طیور و حمایت مستمر از تولیدكنندگان جهت جذب روش
  

 ● ● ● كل شهرستان
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 ها پروژه ها طرح هدافا
 نوع پروژه

 محل اجرا
بخش 

 مركزی
 ثمرین هیر

 موضعي موضوعي

 دستي بازارگرا طرح جامع توسعه صنایع
  

 ● ● ● كل شهرستان

 ای خانههای گل یابي مراكز كشت و مزارع و مجتمع مكان
  

 ● ● ● كل شهرستان

 ای های گلخانه سنجي احداث مزارع و مجتمع امكان
  

 ● ● ● كل شهرستان

 ای های گلخانه احداث توسعه مزارع و مجتمع
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 پروری( نواحي مستعد شهرستان جهت پرورش آبزیان )آبزی یابي شناسایي و مكان
  

 ● مركز شهرستان
  

 پروری( در نواحي شناسایي شده سنجي احداث مزارع پرورش آبزیان )آبزی امكان
  

 ● مركز شهرستان
  

 پروری( احداث مزارع پرورش آبزیان )آبزی
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 ورزیبندی و بازاریابي )كوچک مقیاس( محصوالت دامي و محصوالت برتر كشا سنجي استقرار صنایع بسته طرح امكان
  

 ● مركز شهرستان
  

 بندی و بازاریابي )كوچک مقیاس( محصوالت دامي و محصوالت برتر كشاورزی احداث صنایع بسته
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 های صنعتي مطرح شده در اسناد فرادست های تشكیل خوشه طرح تبیین روش

   ها و ارائه برنامه عملیاتي هر یک از خوشه 
 ● انمركز شهرست

  

 ها اجرای طرح برنامه عملیاتي خوشه
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 ها( یابي توسعه خدمات پشتیبان )سیلوها، انبارها و سردخانه نیازسنجي، شناسایي و مكان
  

 ● مركز شهرستان
  

 سنجي احداث سیلوها امكان
  

 ● مركز شهرستان
  

 سنجي احداث انبارها امكان
  

 ● ستانمركز شهر
  

 ها سنجي احداث سردخانه امكان
  

 ● مركز شهرستان
  

 احداث سیلوها
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 احداث انبارها
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 ها احداث سردخانه
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 دستي مراكز صنعتي اصلي طرح جامع توسعه صنایع پایین
  

 ● مركز شهرستان
  

 های هر منطقه ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت یابي مناطق توسعه شهرک جانمایي و مكان
  

 ● مركز شهرستان
  

 های هر منطقه ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت سنجي توسعه شهرک امكان
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 های هر ناحیه ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت شهرکتوسعه 
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

های  طرح

زیربنایي جهت 

ارتقاء 

های  زیرساخت

تولیدی و تقویت 

های  شبكه

 ونقل حمل

 پیوند با كشور آذربایجان جنوب و هم-سنجي ایجاد كریدور ریلي شمال طرح مطالعاتي امكان

   دریای سیاه(-تركیه و باكو-ریدور ریلي باكو)ك 
 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 جنوب-شهر و سرعین با كریدور ریلي شمال سنجي ایجاد كریدور فرعي ریلي مشگین طرح مطالعاتي امكان
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 های لجستیک در استان یابي احداث مناطق و پارک طرح مطالعاتي مكان
  

 ● ● ● حي شناسایي شدهنوا

 های لجستیک بیني شده جهت احداث پارک های پیش سنجي برای مكان های مطالعات امكان طرح
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 طرح احداث پارک لجستیک
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده
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 ها پروژه ها طرح هدافا
 نوع پروژه

 محل اجرا
بخش 

 مركزی
 ثمرین هیر

 موضعي موضوعي

 مناطق آزاد شمال استان های لجستیک استان با بندر آستارا و سنجي ایجاد پیوند میان فعالیت طرح امكان
  

 ● مركز شهرستان
  

 سرعین در چارچوب عملكردی گردشگری، كریدور اكولوژیک و صنایع های تک-اردبیل-نمین-توسعه كریدور آستارا
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 آذربایجان در چارچوب عملكردی-مغان-آباد پارس-توسعه كریدور اردبیل

   گاني و صنایع مرتبط و بازارهای صادراتيدامپروری، بازر-كشاورزی 
 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 سرچم در چارچوب صنایع عمومي، معدني و بازارهای داخلي كشور-توسعه كریدور اردبیل
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 فرودگاه پیام -آباد  پارس -سنجي ایجاد كریدور باری هوایي اردبیل  طرح امكان
  

 ● تانمركز شهرس
  

 آباد با فرودگاه پیام پارس-ایجاد كریدور باری هوایي اردبیل
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 ونقل های تخصص حمل ونقل در استان و توسعه همكاری با شركت طرح مطالعه تأسیس هولدینگ تخصصي حمل
  

 ● مركز شهرستان
  

 ونقل های تخصصي حمل عه همكاری با شركتونقل در استان و توس های تخصصي حمل تأسیس هولدینگ
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

های اصلي جذب گردشگر مذهبي و  سنجي و بررسي بازار توسعه كریدور ارتباطي هوایي بین كانون طرح امكان

   فارس با تمركز بر ایالم، جنوب كشور و خراسان رضوی كشورهای حاشیه خلیج
 ● مركز شهرستان

  

 فارس های اصلي جذب گردشگر مذهبي و كشورهای حاشیه خلیج ریدور ارتباطي هوایي بین كانونتوسعه ك

   با تمركز بر ایالم، جنوب كشور و خراسان رضوی 
 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 ترین مركز دیتا كشور سنجي ایجاد بزرگ طرح مطالعاتي امكان

   نوبيآمایش و كشورهای حوزه قفقاز ج ۲در مقیاس منطقه  
 ● مركز شهرستان

  

 آمایش و كشورهای حوزه قفقاز جنوبي ۲ترین مركز دیتا كشور در مقیاس منطقه  ایجاد بزرگ

   سرعین-اردبیل -تأسیس پارک فناوری اطالعات شمال غرب كشور در طول كریدور نمین-
 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 ی تحت شبكه )اینترنت، اینترانت و اكسترانت(ها سیسروتوسعه و گسترش خدمات نگهداری و پشتیباني از 
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 طرح توسعه خط فیبر نوری
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

طرح توسعه 

های  فعالیت

گردشگری 

های  )خوشه

گردشگری 

بیني شده  پیش

 (در طرح آمایش

 در بند قبل و تشكیل زنجیرهگردی در نواحي مختلف شناسایي شده  های بوم ایجاد اقامتگاه
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 های متمایزكننده در شهرستان با توجه به ویژگي ها آنهای محلي و توزیع هدفمند  اندازی موزه توسعه و راه
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 های مهم گردشگری اجرای طرح پویاسازی و نورپردازی و ...در سایت
  

 ● ● ● ي شدهنواحي شناسای

 موجود ها، واحدهای پذیرایي پایش و ارزیابي كیفي اقامتگاه
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 ریزی و مدیریت یكپارچه مناطق نمونه و روستاهای هدف گردشگری برنامه
  

 ● مركز شهرستان
  

زی جهت عملیاتي شدن خروجي گردشگری و تدوین و بسترسا-دهي دهلیزهای ورودی طرح ساماندهي و سازمان

   ضوابط سیما و منظر شهرها با هماهنگي با سازمان نظام مهندسي، راه و شهرسازی و مدیریت شهری
 ● مركز شهرستان

  

 وساز در حریم و خارج از حریم شهرها در قلمروهای اصلي گردشگری طرح تنظیم و تدقیق ضوابط ساخت
  

 ● مركز شهرستان
  

 های فوق سنجي توسعه راه تایي هدف گردشگری دارای محدودیت و امكانهای روس شناسایي راه
  

 ● مركز شهرستان
  

 های روستایي هدف گردشگری منتخب طرح توسعه و بهبود كیفیت راه
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده
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 ها پروژه ها طرح هدافا
 نوع پروژه

 محل اجرا
بخش 

 مركزی
 ثمرین هیر

 موضعي موضوعي

 ساله 1های  برنامه جامع خوشه سالمت استان و بازنگری آن در ادوار برنامه
  

 ● مركز شهرستان
  

 برنامه جامع توسعه فرهنگي و توانمندسازی جامعه محلي
  

 ● مركز شهرستان
  

 های ورزشي استان برنامه جامع توسعه زیرساخت
  

 ● مركز شهرستان
  

 تدوین سند راهبردی توسعه محصوالت و صنایع فرهنگي استان اردبیل
  

 ● مركز شهرستان
  

 فرهنگي و طبیعي-ازی آثار تاریخيسازی، مرمت و مستندس حفاظت، آماده
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 های متمایزكننده هر شهرستان با توجه به ویژگي ها آنهای استاني و محلي و توزیع هدفمند  اندازی موزه توسعه و راه
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 های طبیعي ی و فرهنگ بومي، جاذبهتشكیل بانک اطالعاتي منابع گردشگری، اطلس مناطق روستایي، عشایر
  

 ● مركز شهرستان
  

 های با خواص درماني استان اردبیل پزشكي چشمه-تدوین اطلس جغرافیایي
  

 ● مركز شهرستان
  

 نگری اشتغال گردشگری استان با توجه به مگاروندهای جهاني و ملي تدوین سند راهبردی و آینده
  

 ● مركز شهرستان
  

 ای سازی ورزش حرفه های تخصصي آماده جي ایجاد دهكده گردشگری سالمت و اردوگاهسن امكان
  

 ● مركز شهرستان
  

 های ورزشي ملي و منطقه خاورمیانه در چارچوب همكاری ایجاد منطقه ویژه اردوگاه

   افزایي با كشور آذربایجان و منطقه قفقاز و هم 
 ● مركز شهرستان

  

 رونیک میراث فرهنگي و طبیعي استانایجاد اطلس جامع الكت
  

 ● مركز شهرستان
  

 كشور هدف با تأكید بر گردشگری سالمت، ورزشي و فرهنگي 1۲مطالعه جامع بازاریابي و برنامه اقدام مشترک با 
  

 ● مركز شهرستان
  

 ها، واحدهای پذیرایي پایش و ارزیابي كیفي اقامتگاه
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 سازی تورهای تخصصي متناسب با نیاز گردشگران و هماهنگ چندمنظورهافزارهای هوشمند  اخت نرمس
  

 ● مركز شهرستان
  

 نیر-شهر مشگین-سرعین-اردبیل-نمین-فعال از كریدور سبز حیران حفاظت وطراحي 
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 تدقیق، تملک و حفاظت فعال از كریدورهای منظر
  

 ● ● ● ي شناسایي شده نواح

 ریزی و مدیریت یكپارچه مناطق نمونه و روستاهای هدف گردشگری برنامه
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده 

خروجي گردشگری و تدوین و بسترسازی جهت عملیاتي شدن ضوابط -دهي دهلیزهای ورودی ساماندهي و سازمان

   ندسي، راه و شهرسازی و مدیریت شهریسیما و منظر شهرها با هماهنگي با سازمان نظام مه
 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 وساز در حریم و خارج از حریم شهرها در قلمروهای اصلي گردشگری تنظیم و تدقیق ضوابط ساخت
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 دستي و هنرهای سنتي های صنایع حفظ، احیاء و معاصرسازی رشته
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 های استان تدوین و تنظیم نظام حقوقي میراث فرهنگي و گردشگری متناسب با ماهیت جاذبه

   و ابالغ آن در سطح ملي و استاني 
 ● مركز شهرستان

  

هدف شماره 

قطبیت  -۲

زدایي از شهر 

اردبیل با 

هدف رفع 

عدم تعادل در 

نظام 

سكونتگاهي و 

 فعالیتي

پاالیش صنایع و 

های  فعالیت

زگار ناسا

محیطي  زیست

در حوزه شهری 

اردبیل و انتقال 

به سایر  ها آن

مناطق استان با 

حساسیت كمتر 

 معیار آمایشي ۷شناسي صنایع فرسوده و غیرفعال و تعیین اولویت نوسازی در چارچوب  آسیب
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 ای بازچرخاني آبه سازی سیستم توسعه تسویه خانه شهر اردبیل با زمینه
  

 ● مركز شهرستان
  

 زیست محیطي و افزایش كیفیت محیط های زیست سنجي هوشمندسازی شهر اردبیل با كاهش آالینده امكان
  

 ● مركز شهرستان
  

 زیست محیطي و افزایش كیفیت محیط های زیست هوشمندسازی شهر اردبیل با كاهش آالینده
  

 ● مركز شهرستان
  



 

 
 

037 

 ها پروژه ها طرح هدافا
 نوع پروژه

 محل اجرا
بخش 

 مركزی
 ثمرین هیر

 موضعي موضوعي

 های محوری بازیافت انرژی مانند سوخت زباله نجي احداث نیروگاهس امكان
  

 ● مركز شهرستان
  

 های محوری بازیافت انرژی مانند سوخت زباله احداث نیروگاه
  

 ● مركز شهرستان
  

توسعه روابط 

های  بین قطب

-جمعیتي

اقتصادی با 

پیرامون و تقویت 

دوجانبه 

پیوندهای 

شهری و -شهری

 روستایي-شهری

های وسیع پیراموني شهر اردبیل و سایر  پیوند با كاركردهای خدماتي و درماني و ... در پهنه های هم یابي مجتمع مكان

   های همجوار مراكز شهرستان
 ● مركز شهرستان

  

اردبیل  های وسیع پیراموني شهر پیوند با كاركردهای خدماتي و درماني و ... در پهنه های هم سنجي ایجاد مجتمع امكان

   های همجوار و سایر مراكز شهرستان
 ● مركز شهرستان

  

های وسیع پیراموني شهر اردبیل و سایر  پیوند با كاركردهای خدماتي و درماني و ... در پهنه های هم احداث مجتمع

   های همجوار مراكز شهرستان
 ● ● ● نواحي شناسایي شده

طرح قطبیت 

زدایي و رفع 

های  عدم تعادل

وجود در نظام م

سكونتگاهي و 

 ها فعالیت

 سازی و حریم گذاری در بارگذاری جمعیت و فعالیت پیرامون شهر اردبیل های مقاوم اجرای طرح
  

 ● مركز شهرستان
  

 سنجي تبدیل دشت اردبیل به مجموعه كشت و صنعت یكپارچه امكان
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده 

 محیطي های اكتشافي و مطالعات تفصیلي با تأكید بر اثرات زیست مطالعات شناخت و انجام فعالیت
  

 ● مركز شهرستان
  

 SEA-محیطي های ارزیابي راهبردی زیست تدوین سازوكارهای اجرایي و دستورالعمل
  

 ● مركز شهرستان
  

 زیست یابي احداث و توسعه مدارس جامع و دانشكده تخصصي محیط سنجي و مكان امكان
  

 ● شهرستانمركز 
  

 و سبز كربن كمتدوین سند اقتصاد 
  

 ● مركز شهرستان
  

 محیطي ایجاد و توسعه سامانه پایش و اطالعات زیست
  

 ● مركز شهرستان
  

 های حساس استان تدوین سند راهبردی و ضوابط اكوسیستم
  

 ● مركز شهرستان
  

 ی در مدیریت تنوع زیستيكارگیری سازوكارهای اقتصاد تدوین و اجرای اصول به
  

 ● مركز شهرستان
  

 تدوین برنامه جامع دفن پسماند استان و مناطق پیرامون
  

 ● مركز شهرستان
  

 زیست و توسعه مباني آن در آموزش رسمي تدوین برنامه جامع آموزش محیط
  

 ● مركز شهرستان
  

 فاظت و شناسایي مناطق حساس و بحرانيگذاری در مناطق تحت ح ی اختصاصي و سرمایهها قرقایجاد 
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

هدف شماره 

۴- 

پذیری  انعطاف

های  قابلیت

ای  توسعه

مناطق و رفع 

طرح مدیریت و 

حفاظت از منابع 

آبي و خاكي 

 شهرستان

های آبیاری  ی آب بخش كشاورزی و افزایش راندمان و تغییر روشهای ارتقاء مدیریت تقاضا طرح شناسایي روش

   پربازده و نوین در كشاورزی
 ● مركز شهرستان

  

های آبیاری پربازده و نوین  های ارتقاء مدیریت تقاضای آب بخش كشاورزی و افزایش راندمان و تغییر روش اجرای روش

   در كشاورزی به صورت پایلوت در استان
 ● ● ● سایي شدهنواحي شنا

محصوالت كلیدی، كاالی صنعتي آب بر،  طرح ارزیابي و تعیین ارزش اقتصادی و كارایي آب به تفكیک هر یک از

   گردشگری و شرب در مناطق مختلف
 ● ● ● نواحي شناسایي شده



 

 

038 

 ها پروژه ها طرح هدافا
 نوع پروژه

 محل اجرا
بخش 

 مركزی
 ثمرین هیر

 موضعي موضوعي

های  محرومیت

فضایي 

)محدودیت 

ناشي از جبر 

 جغرافیایي(

 محیطي و تخصیص به سه بخش اصلي های زیست پس از كسر حقابه طراحي الگوریتم و مدل تخصیص آب
  

 ● مركز شهرستان
  

 سنجي تأسیس بازار بورس آب در قلمروهای دارای ویژگي بازدهي فزاینده )اردبیل، نمین( بررسي امكان

   های تخصیص داده شده جهت تخصیص مجدد آب 
 ● مركز شهرستان

  

 تأسیس بازار بورس آب در قلمروهای دارای ویژگي بازدهي فزاینده )اردبیل، نمین(
  

 ● هرستانمركز ش
  

 های زیرزمیني و جلوگیری از برداشت غیرمجاز های تعادل بخشي به آب مطالعات مرتبط با روش
  

 ● مركز شهرستان
  

طرح افزایش 

وری  بهره

اقتصادی منابع 

 آب

 وخاک برداری از منابع آب های نوین در بهره های استفاده از فناوری بررسي روش

   ها و چگونگي ترویج روشبرداران  و ارتقاء دانش بهره 
 ● مركز شهرستان

  

 برداران وخاک و ارتقاء دانش بهره برداری از منابع آب های نوین در بهره های استفاده از فناوری طرح ترویج روش
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

طرح توسعه 

كشاورزی 

بنیان،  دانش

 ارگانیک و سالم

 چگونگي اجرای الگوی منتخب و ارائه راهكارها مطالعات مربوط به انتخاب الگوی كشت و
  

 ● مركز شهرستان
  

 اجرای الگوی كشت منتخب در مزارع پایلوت
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 ترویج الگوهای پیشنهادی كشت تدقیق شده در دیگر نواحي
  

 ● ● ● كل شهرستان

 ضي زراعيتدوین سند حقوقي و فضایي كاداستر منابع كشاورزی و ارا
  

 ● مركز شهرستان
  

ترین الگوها برای استان متناسب با سطح توازن  های تطبیق و تغییر الگوی كشت و معرفي مناسب ارزیابي مدل

   ساله 1در هر برنامه  اكولوژیكي، ظرفیت برد آب و ساختار بازار
 ● مركز شهرستان

  

طرح كاهش اتكا 

دام بر مراتع 

 شهرستان

 های الزم جهت اصالح و احیای مراتع و معرفي اصالحات پیشنهادی در هر پهنه شناسایي پهنه
  

 ● مركز شهرستان
  

كاری، بذرپاشي، پخش سیالب، كودپاشي و مدیریت  های اصالح و احیای مراتع به صورت عملیات نهال اجرای پروژه

   چرای دام همراه با ارائه تسهیالت و امكانات از قبیل بذر، كود و ...
 ● ● ● كل شهرستان

های منابع طبیعي و آبخیزداری و اقدامات ترویجي  های مردمي برای اجرای برنامه ساماندهي جوامع محلي و تشكل

   (…)فیلم، نشریات، بروشور، پوستر، جشنواره، نمایشگاه و 
 ● ● ● كل شهرستان

 برداران های آموزشي با بهره برگزاری كارگاه
  

 ● ● ● كل شهرستان

 آنایجاد شبكه كسب اطالعات مردمي حفاظت از جنگل و مرتع و رسیدگي به 
  

 ● ● ● كل شهرستان

 ای یابي طرح جایگزیني كشت و ترویج و توسعه زراعت گیاهان علوفه سنجي و مكان امكان
  

 ● مركز شهرستان
  

 ورت پایلوتای به ص اجرای طرح جایگزیني كشت و ترویج و توسعه زراعت گیاهان علوفه
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 ای به صورت پایلوت پایش و ارزیابي اجرای طرح جایگزیني كشت و ترویج و توسعه زراعت گیاهان علوفه
  

 ● ● ● نواحي پایلوت

 ای در نواحي شناسایي شده توسعه و ترویج طرح جایگزیني كشت و ترویج و توسعه زراعت گیاهان علوفه
  

 ● ● ● نكل شهرستا

 تر در ناحیه های مناسب طرح اصالح تولید علوفه با استفاده از گونه
  

 ● مركز شهرستان
  

 تر در مزارع پایلوت های مناسب انجام طرح اصالح تولید علوفه با استفاده از گونه
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 تر در مزارع پایلوت های مناسب پایش و ارزیابي طرح اصالح تولید علوفه با استفاده از گونه
  

 ● ● ● نواحي پایلوت



 

 
 

039 

 ها پروژه ها طرح هدافا
 نوع پروژه

 محل اجرا
بخش 

 مركزی
 ثمرین هیر

 موضعي موضوعي

 تر در سطح ناحیه های مناسب توسعه طرح اصالح تولید علوفه با استفاده از گونه
  

 ● ● ● كل شهرستان

 ها با هدف كنترل جمعیت دام مجاز دار كردن دام شناسنامه
  

 ● ● ● كل شهرستان

هدف شماره 

حفظ  -۳

پایداری 

 زیست محیط

و تعادل 

 سرزمیني

افزایش سطح 

زیست پذیری 

های  كانون

 جمعیتي

 لیاردب شهرهای غیررسمي  طرح ساماندهي سكونتگاه
  

 ● مركز شهرستان
  

 طرح حمایت از شهرهای كوچک برای جذب جمعیت
  

 ● مركز شهرستان
  

 های شهر اردبیل جه اول گسلسازی و حریم گذاری در بارگذاری جمعیت پیرامون حریم در های مقاوم اجرای طرح
  

 ● ● ● نواحي شناسایي شده

 ها، مشاوران و پیمانكاران بخش ساختمان ها، شركت دهي تشكل سازمان
  

 ● مركز شهرستان
  

 طرح مطالعاتي چگونگي ایجاد اصالحات نهادی، ضوابط و مقررات متناسب با شرایط اقلیمي و معماری بومي
  

 ● مركز شهرستان
  

 فرد های جدید با رویكرد سبز و پایدار با كیفیت زیست منحصربه یابي شهرک انمك
  

 ● مركز شهرستان
  

 های سبز و پایدار سنجي و توجیه فني و مالي احداث شهرک طرح امكان
  

 ● مركز شهرستان
  

آوری  افزایش تاب

و كاهش ریسک 

مخاطرات 

 طبیعي

 لي محورهاهای طبیعي در مراكز اص طرح مدیریت بحران
  

 ● مركز شهرستان
  

 طرح جامع شناسایي تهدیدات محیطي
  

 ● مركز شهرستان
  

 

 

 

 

  



 

 

041 

 ها چگونگي تأمین مالي پروژه -6-5-2

هستند  یخاص بیو معا ایمزا یدارا یدر تأمین مال جیرا یها وهیاز ش کی. هر گردد یمطرح م یتأمین مال یها وهیانواع ش ها یگذار هیتوسعه و سرما یها در برنامه
در پیوست  .سازد یمحدود م ها یگذار هیانواع سرما یها را برا مواجه هستند که انتخاب روش زین یمال سکیاز ر یها با درصد گفت همه روش توان یاما م

 پیشنهادی در طرح معرفی شود.های  های تأمین مالی پروژه ها به تفصیل آمده است. در اینجا سعی شده راه های مختلف تأمین مالی پروژه مطالعات روش

 

 گذاری پروژه و چگونگي تأمین مالي و نوع سرمایه بر حسب نوع ها بندی پروژه طبقه

 ها پروژه ها طرح اهداف
 گذاری نوع سرمایه نوع پروژه

 نهادهای عمومي خصوصي دولتي موضعي موضوعي

دستیابي  -1هدف شماره 

به نقش تخصصي ملي و 

ملل ال فراملي در سطح بین

به ویژه در حوزه قفقاز و 

 اوراسیا

طرح افزایش سطح 

های  پذیری فعالیت رقابت

 شهرستان

 وكار و خدمات و ساماندهي بازار طرح مطالعاتي توسعه و تسهیل كسب

   های اصلي تخصصي در بازارهای اصلي كشور و صادراتي توسط نهادها و بنگاه
188 

  

 شاورزی با تأكید بر برند سبز،محصوالت غذایي و ك طرح توسعه واحدهای

    حالل، ارگانیک و ویژه بومي
۷8 ۴8 

 دستي مراكز صنعتي اصلي طرح جامع توسعه صنایع پایین
   

۷8 ۴8 

 طرح بررسي و تعیین سازوكارهای مناسب تجمیع و حمایت از شراكت

   های خرد و كوچک در بنگاه
188 

  

 ها و نواحي تخصصي صنعتي کیابي مناطق توسعه شهر جانمایي و مكان

    ها متناسب با ساختار بازار و مزیت
۷8 ۴8 

 ها ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت سنجي احداث شهرک امكان
  

188 
  

 ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار احداث شهرک

    نوبج-های هر منطقه در طول كریدور شمال و مزیت
۷8 ۴8 

 گذاری خارجي با تأكید بر جذب سرمایه و فناوری تدوین طرح و مدل سرمایه

   و ایجاد الگوهای جدید در حوزه گردشگری، صنعت و كشاورزی
188 

  

 های سرگردان ای شامل بازار بورس و سرمایه جهت انباشت سرمایه توسعه بازارهای منطقه
  

188 
  

 كتشافي و میداني جهت مشخص نمودن نیازهای مشتریمطالعات كاربردی و ا

   )لجستیک معكوس( و میزان تأثیر تغییر شرایط بر سطح و تنوع تقاضا
188 

  

های تجاری تخصصي با كشورهای منطقه  سنجي ایجاد و توسعه مكمل و همكارانه هیئت امكان

   و بازرگاني مشترک های تخصصي بازاریابي تشكیل كمیته-و گیالن ۲های منطقه  با استان
188 

  



 

 
 

040 

 ها پروژه ها طرح اهداف
 گذاری نوع سرمایه نوع پروژه

 نهادهای عمومي خصوصي دولتي موضعي موضوعي

 شناسه دار كردن و كدگذاری كاالها و ساماندهي جریان گردش كاال

   های متعارف جهاني و اصول برندینگ مطابق با استانداردها و رویه
188 

  

 شناسي ساختار تولید انجام مطالعات كاربردی و بازار و آسیب

   دستي و صادرات محصوالت صنایع
188 

  

 وین نقشه راه و برنامه جامع تحول نیروی انساني استانتد
  

188 
  

و ... در واحدهای تولیدی، توزیعي، عرضه و خدمات  HACCP ،GMPهای  استقرار سامانه

   مرتبط با دامپزشكي و برنامه جامع نظام دامپروری و پوشش بهداشتي دام، طیور و آبزیان
188 

  

 م سبک و طیور و حمایت مستمر از تولیدكنندگانتدوین طرح و مدل نوآورانه دا

   ساله 18های زماني  ها و توسعه ژنتیكي در بازه جهت جذب روش
188 

  

 دستي بازارگرا طرح جامع توسعه صنایع
  

188 
  

 ای های گلخانه یابي مراكز كشت و مزارع و مجتمع مكان
  

188 
  

 ای نههای گلخا سنجي احداث مزارع و مجتمع امكان
   

۲8 ۳8 

 ای های گلخانه احداث توسعه مزارع و مجتمع
   

۲8 ۳8 

 پروری( نواحي مستعد شهرستان جهت پرورش آبزیان )آبزی یابي شناسایي و مكان
  

188 
  

 پروری( در نواحي شناسایي شده سنجي احداث مزارع پرورش آبزیان )آبزی امكان
   

۲8 ۳8 

 پروری( ن )آبزیاحداث مزارع پرورش آبزیا
   

۲8 ۳8 

 بندی و بازاریابي )كوچک مقیاس( سنجي استقرار صنایع بسته طرح امكان

    محصوالت دامي و محصوالت برتر كشاورزی
188 

 

 بندی و بازاریابي )كوچک مقیاس( محصوالت دامي احداث صنایع بسته
   

188 
 

 های صنعتي مطرح شده های تشكیل خوشه طرح تبیین روش

   ها در اسناد فرادست و ارائه برنامه عملیاتي هر یک از خوشه
188 

  

 ها اجرای طرح برنامه عملیاتي خوشه
  

188 
  

 ها( یابي توسعه خدمات پشتیبان )سیلوها، انبارها و سردخانه نیازسنجي، شناسایي و مكان
  

188 
  

 سنجي احداث سیلوها امكان
   

۲8 ۳8 

 انبارها سنجي احداث امكان
   

۲8 ۳8 

 ها سنجي احداث سردخانه امكان
   

۲8 ۳8 

 احداث سیلوها
   

۲8 ۳8 

 احداث انبارها
   

۲8 ۳8 

 ها احداث سردخانه
   

۲8 ۳8 



 

 

042 

 ها پروژه ها طرح اهداف
 گذاری نوع سرمایه نوع پروژه

 نهادهای عمومي خصوصي دولتي موضعي موضوعي

 دستي مراكز صنعتي اصلي طرح جامع توسعه صنایع پایین
  

188 
  

 نعتيها و نواحي تخصصي ص یابي مناطق توسعه شهرک جانمایي و مكان

   های هر منطقه متناسب با ساختار بازار و مزیت
188 

  

 ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار سنجي توسعه شهرک امكان
  

188 
  

 های هر ناحیه ها و نواحي تخصصي صنعتي متناسب با ساختار بازار و مزیت توسعه شهرک
  

188 
  

های زیربنایي جهت  طرح

های تولیدی  ساختارتقاء زیر

های  و تقویت شبكه

 ونقل حمل

 پیوند جنوب و هم-سنجي ایجاد كریدور ریلي شمال طرح مطالعاتي امكان

   دریای سیاه(-تركیه و باكو-با كشور آذربایجان )كریدور ریلي باكو
188 

  

 شهر و سرعین سنجي ایجاد كریدور فرعي ریلي مشگین طرح مطالعاتي امكان

   جنوب-شمال با كریدور ریلي
188 

  

 های لجستیک در استان یابي احداث مناطق و پارک طرح مطالعاتي مكان
  

188 
  

 بیني شده های پیش سنجي برای مكان های مطالعات امكان طرح

   های لجستیک جهت احداث پارک
188 

  

 طرح احداث پارک لجستیک
   

۷8 ۴8 

 های لجستیک استان یتسنجي ایجاد پیوند میان فعال طرح امكان

   با بندر آستارا و مناطق آزاد شمال استان
188 

  

 سرعین در چارچوب عملكردی-اردبیل-نمین-توسعه كریدور آستارا

   گردشگری، كریدور اكولوژیک و صنایع های تک
۳8 ۳8 ۲8 

 آذربایجان در چارچوب عملكردی-مغان-آباد پارس-توسعه كریدور اردبیل

   وری، بازرگاني و صنایع مرتبط و بازارهای صادراتيدامپر-كشاورزی
۳8 ۳8 ۲8 

 سرچم در چارچوب صنایع عمومي، معدني و بازارهای داخلي كشور-توسعه كریدور اردبیل
  

۳8 ۳8 ۲8 

 فرودگاه پیام -آباد  پارس -سنجي ایجاد كریدور باری هوایي اردبیل  طرح امكان
  

188 
  

 آباد با فرودگاه پیام پارس-یي اردبیلایجاد كریدور باری هوا
   

۷8 ۴8 

 ونقل در استان و توسعه همكاری طرح مطالعه تأسیس هولدینگ تخصصي حمل

   ونقل های تخصص حمل با شركت
188 

  

 ونقل در استان های تخصصي حمل تأسیس هولدینگ

    ونقل های تخصصي حمل و توسعه همكاری با شركت
۷8 ۴8 

های اصلي جذب  نجي و بررسي بازار توسعه كریدور ارتباطي هوایي بین كانونس طرح امكان

 فارس با تمركز بر ایالم، گردشگر مذهبي و كشورهای حاشیه خلیج

 جنوب كشور و خراسان رضوی
  

188 
  



 

 
 

043 

 ها پروژه ها طرح اهداف
 گذاری نوع سرمایه نوع پروژه

 نهادهای عمومي خصوصي دولتي موضعي موضوعي

 های اصلي جذب گردشگر مذهبي توسعه كریدور ارتباطي هوایي بین كانون

    كز بر ایالم، جنوب كشور و خراسان رضویفارس با تمر و كشورهای حاشیه خلیج
۷8 ۴8 

 ترین مركز دیتا كشور سنجي ایجاد بزرگ طرح مطالعاتي امكان

   آمایش و كشورهای حوزه قفقاز جنوبي ۲در مقیاس منطقه 
188 

  

-آمایش و كشورهای حوزه قفقاز جنوبي ۲ترین مركز دیتا كشور در مقیاس منطقه  ایجاد بزرگ

   سرعین-اردبیل -فناوری اطالعات شمال غرب كشور در طول كریدور نمین تأسیس پارک
188 

  

 ی تحت شبكهها سیسروتوسعه و گسترش خدمات نگهداری و پشتیباني از 

   )اینترنت، اینترانت و اكسترانت(
188 

  

 طرح توسعه خط فیبر نوری
  

188 
  

های  طرح توسعه فعالیت

های  گردشگری )خوشه

بیني شده در  پیش گردشگری

 (طرح آمایش

 گردی در نواحي مختلف شناسایي شده در بند قبل و تشكیل زنجیره های بوم ایجاد اقامتگاه
   

188 
 

 ها آنهای محلي و توزیع هدفمند  اندازی موزه توسعه و راه

   های متمایزكننده در شهرستان با توجه به ویژگي
188 

  

 های مهم گردشگری ازی و ...در سایتاجرای طرح پویاسازی و نورپرد
  

188 
  

 موجود ها، واحدهای پذیرایي پایش و ارزیابي كیفي اقامتگاه
  

188 
  

 ریزی و مدیریت یكپارچه مناطق نمونه و روستاهای هدف گردشگری برنامه
  

188 
  

زی خروجي گردشگری و تدوین و بسترسا-دهي دهلیزهای ورودی طرح ساماندهي و سازمان

   جهت عملیاتي شدن ضوابط سیما و منظر شهرها
188 

  

 وساز در حریم و خارج از حریم شهرها طرح تنظیم و تدقیق ضوابط ساخت

   در قلمروهای اصلي گردشگری
188 

  

 های روستایي هدف گردشگری دارای محدودیت شناسایي راه

   های فوق سنجي توسعه راه و امكان
188 

  

 های روستایي هدف گردشگری منتخب بهبود كیفیت راه طرح توسعه و
  

188 
  

 ساله 1های  برنامه جامع خوشه سالمت استان و بازنگری آن در ادوار برنامه
  

188 
  

 برنامه جامع توسعه فرهنگي و توانمندسازی جامعه محلي
  

188 
  

 های ورزشي استان برنامه جامع توسعه زیرساخت
  

188 
  

 ن سند راهبردی توسعه محصوالت و صنایع فرهنگي استان اردبیلتدوی
  

188 
  

 فرهنگي و طبیعي-سازی، مرمت و مستندسازی آثار تاریخي حفاظت، آماده
  

188 
  

 ها آنهای استاني و محلي و توزیع هدفمند  اندازی موزه توسعه و راه

   های متمایزكننده هر شهرستان با توجه به ویژگي
188 

  



 

 

044 

 ها پروژه ها طرح اهداف
 گذاری نوع سرمایه نوع پروژه

 نهادهای عمومي خصوصي دولتي موضعي موضوعي

 تشكیل بانک اطالعاتي منابع گردشگری، اطلس مناطق روستایي

   های طبیعي ، عشایری و فرهنگ بومي، جاذبه
188 

  

 های با خواص درماني استان اردبیل پزشكي چشمه-تدوین اطلس جغرافیایي
  

188 
  

 نگری اشتغال گردشگری استان تدوین سند راهبردی و آینده

   جهاني و مليبا توجه به مگاروندهای 
188 

  

 های تخصصي سنجي ایجاد دهكده گردشگری سالمت و اردوگاه امكان

   ای سازی ورزش حرفه آماده
188 

  

 های ورزشي ملي و منطقه خاورمیانه ایجاد منطقه ویژه اردوگاه

    افزایي با كشور آذربایجان و منطقه قفقاز در چارچوب همكاری و هم
۷8 ۴8 

 جامع الكترونیک میراث فرهنگي و طبیعي استانایجاد اطلس 
  

188 
  

 كشور هدف 1۲مطالعه جامع بازاریابي و برنامه اقدام مشترک با 

   با تأكید بر گردشگری سالمت، ورزشي و فرهنگي
188 

  

 ها، واحدهای پذیرایي پایش و ارزیابي كیفي اقامتگاه
  

188 
  

 متناسب با نیاز گردشگران رهچندمنظوافزارهای هوشمند  ساخت نرم

    سازی تورهای تخصصي و هماهنگ
۷8 ۴8 

 نیر-شهر مشگین-سرعین-اردبیل-نمین-فعال از كریدور سبز حیران حفاظت وطراحي 
  

188 
  

 تدقیق، تملک و حفاظت فعال از كریدورهای منظر
  

188 
  

 ف گردشگریریزی و مدیریت یكپارچه مناطق نمونه و روستاهای هد برنامه
  

188 
  

خروجي گردشگری و تدوین و بسترسازی جهت -دهي دهلیزهای ورودی ساماندهي و سازمان

   عملیاتي شدن ضوابط سیما و منظر شهرها
188 

  

 وساز در حریم و خارج از حریم شهرها تنظیم و تدقیق ضوابط ساخت

   در قلمروهای اصلي گردشگری
188 

  

 دستي و هنرهای سنتي های صنایع ازی رشتهحفظ، احیاء و معاصرس
  

188 
  

 تدوین و تنظیم نظام حقوقي میراث فرهنگي و گردشگری متناسب

   های استان و ابالغ آن در سطح ملي و استاني با ماهیت جاذبه
188 

  



 

 
 

045 

 ها پروژه ها طرح اهداف
 گذاری نوع سرمایه نوع پروژه

 نهادهای عمومي خصوصي دولتي موضعي موضوعي

قطبیت  -۲هدف شماره 

زدایي از شهر اردبیل با 

هدف رفع عدم تعادل در 

 نظام سكونتگاهي و فعالیتي

های  پاالیش صنایع و فعالیت

محیطي در  ناسازگار زیست

حوزه شهری اردبیل و انتقال 

به سایر مناطق استان با  ها آن

حساسیت كمتر 

 محیطي زیست

 معیار آمایشي ۷شناسي صنایع فرسوده و غیرفعال و تعیین اولویت نوسازی در چارچوب  آسیب
  

188 
  

 های بازچرخاني آب سازی سیستم توسعه تسویه خانه شهر اردبیل با زمینه
   

۷8 ۴8 

 محیطي های زیست سنجي هوشمندسازی شهر اردبیل با كاهش آالینده امكان

   زیست و افزایش كیفیت محیط
188 

  

 زیست محیطي و افزایش كیفیت محیط های زیست هوشمندسازی شهر اردبیل با كاهش آالینده
  

188 
  

 ای محوری بازیافت انرژی مانند سوخت زبالهه سنجي احداث نیروگاه امكان
   

۷8 ۴8 

 های محوری بازیافت انرژی مانند سوخت زباله احداث نیروگاه
   

۷8 ۴8 

های  توسعه روابط بین قطب

اقتصادی با پیرامون -جمعیتي

و تقویت دوجانبه پیوندهای 

-شهری و شهری-شهری

 روستایي

 های خدماتي و درماني و ...پیوند با كاركرد های هم یابي مجتمع مكان

   های همجوار های وسیع پیراموني شهر اردبیل و سایر مراكز شهرستان در پهنه
188 

  

 پیوند با كاركردهای خدماتي و درماني و ... های هم سنجي ایجاد مجتمع امكان

   های همجوار های وسیع پیراموني شهر اردبیل و سایر مراكز شهرستان در پهنه
188 

  

 پیوند با كاركردهای خدماتي و درماني و ... های هم احداث مجتمع

    های همجوار های وسیع پیراموني شهر اردبیل و سایر مراكز شهرستان در پهنه
۷8 ۴8 

طرح قطبیت زدایي و رفع 

های موجود در  عدم تعادل

 ها نظام سكونتگاهي و فعالیت

 رگذاری جمعیتسازی و حریم گذاری در با های مقاوم اجرای طرح

   و فعالیت پیرامون شهر اردبیل
188 

  

 سنجي تبدیل دشت اردبیل به مجموعه كشت و صنعت یكپارچه امكان
  

188 
  

 های اكتشافي و مطالعات تفصیلي مطالعات شناخت و انجام فعالیت

   محیطي با تأكید بر اثرات زیست
188 

  

 SEA-محیطي ای ارزیابي راهبردی زیسته تدوین سازوكارهای اجرایي و دستورالعمل
  

188 
  

 زیست یابي احداث و توسعه مدارس جامع و دانشكده تخصصي محیط سنجي و مكان امكان
  

188 
  

 و سبز كربن كمتدوین سند اقتصاد 
  

188 
  

 محیطي ایجاد و توسعه سامانه پایش و اطالعات زیست
  

188 
  

 های حساس استان اكوسیستمتدوین سند راهبردی و ضوابط 
  

188 
  

 كارگیری سازوكارهای اقتصادی در مدیریت تنوع زیستي تدوین و اجرای اصول به
  

188 
  

 تدوین برنامه جامع دفن پسماند استان و مناطق پیرامون
  

188 
  



 

 

046 

 ها پروژه ها طرح اهداف
 گذاری نوع سرمایه نوع پروژه

 نهادهای عمومي خصوصي دولتي موضعي موضوعي

 زیست و توسعه مباني آن در آموزش رسمي تدوین برنامه جامع آموزش محیط
  

188 
  

 گذاری در مناطق تحت حفاظت ی اختصاصي و سرمایهها قرقجاد ای

   و شناسایي مناطق حساس و بحراني
188 

  

 -۴هدف شماره 

پذیری  انعطاف

ای  های توسعه قابلیت

مناطق و رفع 

های فضایي  محرومیت

)محدودیت ناشي از جبر 

 جغرافیایي(

طرح مدیریت و حفاظت از 

 منابع آبي و خاكي شهرستان

 های ارتقاء مدیریت تقاضای آب بخش كشاورزی ایي روشطرح شناس

   های آبیاری پربازده و نوین در كشاورزی و افزایش راندمان و تغییر روش
188 

  

های ارتقاء مدیریت تقاضای آب بخش كشاورزی و افزایش راندمان و تغییر  اجرای روش

 در استانهای آبیاری پربازده و نوین در كشاورزی به صورت پایلوت  روش
 

   
۷8 ۴8 

محصوالت كلیدی،  طرح ارزیابي و تعیین ارزش اقتصادی و كارایي آب به تفكیک هر یک از

   كاالی صنعتي آب بر، گردشگری و شرب در مناطق مختلف
188 

  

 محیطي های زیست پس از كسر حقابه طراحي الگوریتم و مدل تخصیص آب

   و تخصیص به سه بخش اصلي
188 

  

سنجي تأسیس بازار بورس آب در قلمروهای دارای ویژگي بازدهي فزاینده  رسي امكانبر

   های تخصیص داده شده )اردبیل، نمین( جهت تخصیص مجدد آب
188 

  

 تأسیس بازار بورس آب در قلمروهای دارای ویژگي بازدهي فزاینده )اردبیل، نمین(
  

188 
  

 های زیرزمیني ي به آبهای تعادل بخش مطالعات مرتبط با روش

   و جلوگیری از برداشت غیرمجاز
188 

  

وری  طرح افزایش بهره

 اقتصادی منابع آب

 برداری های نوین در بهره های استفاده از فناوری بررسي روش

   ها برداران و چگونگي ترویج روش وخاک و ارتقاء دانش بهره از منابع آب
188 

  

 برداری های نوین در بهره ز فناوریهای استفاده ا طرح ترویج روش

   برداران وخاک و ارتقاء دانش بهره از منابع آب
188 

  

طرح توسعه كشاورزی 

 بنیان، ارگانیک و سالم دانش

 مطالعات مربوط به انتخاب الگوی كشت و چگونگي اجرای الگوی منتخب و ارائه راهكارها
  

188 
  

 وتاجرای الگوی كشت منتخب در مزارع پایل
  

۲8 ۲8 ۲8 

 ترویج الگوهای پیشنهادی كشت تدقیق شده در دیگر نواحي
   

۷8 ۴8 

 تدوین سند حقوقي و فضایي كاداستر منابع كشاورزی و اراضي زراعي
  

188 
  

ترین الگوها برای استان  های تطبیق و تغییر الگوی كشت و معرفي مناسب ارزیابي مدل

   ساله 1در هر برنامه  ي، ظرفیت برد آب و ساختار بازارمتناسب با سطح توازن اكولوژیك
188 

  

طرح كاهش اتكا دام بر مراتع 

 شهرستان

 های الزم جهت اصالح و احیای مراتع و معرفي اصالحات پیشنهادی در هر پهنه شناسایي پهنه
  

188 
  

شي، پخش سیالب، كاری، بذرپا های اصالح و احیای مراتع به صورت عملیات نهال اجرای پروژه

   كودپاشي و مدیریت چرای دام همراه با ارائه تسهیالت و امكانات از قبیل بذر، كود و ...
۲8 08 

 



 

 
 

047 

 ها پروژه ها طرح اهداف
 گذاری نوع سرمایه نوع پروژه

 نهادهای عمومي خصوصي دولتي موضعي موضوعي

های منابع طبیعي و  های مردمي برای اجرای برنامه ساماندهي جوامع محلي و تشكل

   (…و  آبخیزداری و اقدامات ترویجي )فیلم، نشریات، بروشور، پوستر، جشنواره، نمایشگاه
۲8 08 

 

 برداران های آموزشي با بهره برگزاری كارگاه
  

188 
  

 آنایجاد شبكه كسب اطالعات مردمي حفاظت از جنگل و مرتع و رسیدگي به 
  

188 
  

 ای یابي طرح جایگزیني كشت و ترویج و توسعه زراعت گیاهان علوفه سنجي و مكان امكان
  

188 
  

 ای به صورت پایلوت شت و ترویج و توسعه زراعت گیاهان علوفهاجرای طرح جایگزیني ك
   

۲8 ۲8 ۲8 

 پایش و ارزیابي اجرای طرح جایگزیني كشت و ترویج

   ای به صورت پایلوت و توسعه زراعت گیاهان علوفه
188 

  

 توسعه و ترویج طرح جایگزیني كشت و ترویج و توسعه

   یي شدهای در نواحي شناسا زراعت گیاهان علوفه
۲8 ۲8 ۲8 

 تر در ناحیه های مناسب طرح اصالح تولید علوفه با استفاده از گونه
  

188 
  

 تر در مزارع پایلوت های مناسب انجام طرح اصالح تولید علوفه با استفاده از گونه
  

۲8 ۲8 ۲8 

 مزارع پایلوت تر در های مناسب پایش و ارزیابي طرح اصالح تولید علوفه با استفاده از گونه
  

188 
  

 تر در سطح ناحیه های مناسب توسعه طرح اصالح تولید علوفه با استفاده از گونه
  

۲8 ۲8 ۲8 

 ها با هدف كنترل جمعیت دام مجاز دار كردن دام شناسنامه
  

188 
  

حفظ  -۳هدف شماره 

زیست و  پایداری محیط

 تعادل سرزمیني

افزایش سطح زیست پذیری 

 جمعیتي های كانون

 لیاردب شهرهای غیررسمي  طرح ساماندهي سكونتگاه
  

188 
  

 طرح حمایت از شهرهای كوچک برای جذب جمعیت
  

188 
  

 سازی و حریم گذاری در بارگذاری جمعیت های مقاوم اجرای طرح

   های شهر اردبیل پیرامون حریم درجه اول گسل
188 

  

 ران و پیمانكاران بخش ساختمانها، مشاو ها، شركت دهي تشكل سازمان
  

188 
  

 طرح مطالعاتي چگونگي ایجاد اصالحات نهادی، ضوابط و مقررات

   متناسب با شرایط اقلیمي و معماری بومي
188 

  

 فرد های جدید با رویكرد سبز و پایدار با كیفیت زیست منحصربه یابي شهرک مكان
  

188 
  

 های سبز و پایدار مالي احداث شهرک سنجي و توجیه فني و طرح امكان
  

188 
  

آوری و كاهش  افزایش تاب

 ریسک مخاطرات طبیعي

 های طبیعي در مراكز اصلي محورها طرح مدیریت بحران
  

188 
  

 طرح جامع شناسایي تهدیدات محیطي
  

181 
  

 

  



 

 

048 

 طرح های مهم صنعتي شهرستان

 محل اجرا شهرستان ظرفیت نام محصول نام طرح

 یزان سرمایه گذاری )میلیارد ریال(م
 اشتغال

 )نفر(

پیشرفت 

 فیزیکی
جمع سرمایه 

 ثابت طرح

 تسهیالت
 آورده

 در گردش ثابت

 ۳1 ۴4 ۲۴4 ۴44 ۷۴4 ۴444 سه راه آقبالغ رستم خان اردبیل تن  UPVC 84444پروفیل  روزبه توکلی

 ۷8 ۷۴ ۴۷۲ ۴4 ۶۷ ۷44 اردبیل ۷شهرك صنعتی شماره  اردبیل ددع ۴۴4444 اسباب بازی تامین سامان میالد آسیا

 ۷8 ۴۷4 ۴444 ۷44 ۴444 ۷444 اردبیل ۷شهرك صنعتی شماره  اردبیل تن  ۴۷444 انواع نخ توسعه نساجی ستاره اردبیل

 ۰1 ۶4 ۷844 ۷44 ۷44 ۷444 اردبیل ۷شهرك صنعتی شماره  اردبیل مترمکعب  ۲۷444 فیبر خام با چگالی متوسط نگین زرین چوب آرتاویل

 ۲8 ۴۴4 ۶44 ۷44 ۴44 ۴۴44 اردبیل ۷شهرك صنعتی شماره  اردبیل تن  ۴۷4444 نورد فوالد انصار سبالن

 ۲8 ۶4 044 ۴44 844 ۴۷44 اردبیل ۷شهرك صنعتی شماره  اردبیل میلیون عدد ۷4 انواع سرم و محلول شستشو شرکت آرتا قلب بهسان طب

 ۳8 ۴۷4 ۴444 ۷44 ۴44 ۴۴44 اردبیل ۷شهرك صنعتی شماره  اردبیل تن  ۷44444 فرمالین آرتاویل کوالك

 آرتاویل نیرو توسعه تجارت
 کفپوش و دیوارپوش تخته فیبر

 اوراق فشرده چوبی

 مترمربع  0444444
 تن  ۴04444

 ۴۲ ۴۴4 0۴44 ۷44 ۴444 ۴۴44 اردبیل ۷شهرك صنعتی شماره  اردبیل

 ۴۲ ۲4 ۷۴44 ۷44 ۴444 ۷۴44 اردبیل ۷شهرك صنعتی شماره  اردبیل مترمکعب  ۴۶4444 فیبر خام با چگالی متوسط تخته آرتاویل نیرو توسعه تجارت

 ۶۷ ۴44 ۷۷4 ۷4 ۴44 ۲۷4 لیاردب ۷شماره  یشهرك صنعت اردبیل ۲4444تن ریخته گری فوالد اسقاط خودروی آرتا صنعت کشاورز توسعه

 ۶4 ۴44 ۴۴4 ۷44 0۴4 ۶44 ۴0۲اصلی قطعه  ۴۷۷فرعی از  ۶0۲ اردبیل عدد  ۶44444 انباره انواع تولیدی و بازرگانی اشجع باطری توسعه

 ۷4 ۴44 ۷44 ۴44 ۴۴4 0۴4 ۷شهرك صنعتی شماره اردبیل تن  ۴۷444 انواع حشره کش و سموم قزل شیمی لیان

 ۷4 ۶۷ ۴44 ۷4 ۷44 ۷44 ۷شهرك صنعتی شماره اردبیل ۴۷۴4تن کاشی پخت سوم تعاونی آرتا نوین سرام قائم اردبیل

 ۶۷ ۴44 ۷۴4 ۷44 ۴44 ۲۴4 ۷شهرك صنعتی شماره اردبیل تن  ۴۷4444 ریخته گری فوالد آکام فلز سوله

 

  



 

 
 

049 

 ستانشهر کشاورزیمهم  یطرح ها

 عنوان طرح.پروژه
محل اجرا 

 )شهرستان(
 مجری و سرمایه گذار دستگاه اجرایی

وضعیت 

موجود 

 طرح

زمان بهره برداری از 

 ال(طرح )ماه، س
 ظرفیت تولید

میزان 

 اشتغال

 سرمایه گذاری بخش خصوصی اعتبار دولتی

 ارزی ریالی ارزی ریالی

میلیارد 

 ریال
 میلیون یورو

میلیون 

 دالر

میلیارد 

 ریال

میلیون 

 یورو

میلیون 

 دالر

 8 8 ۲18 8 8 ۷18 118 طعهق ۳0888888 1۳88پایان  11 شركت آرتا سبالن جهادكشاورزی اردبیل كارخانه جوجه كشي

 8 8 188 8 8 ۳88 11 قطعه 118888 1۳88پایان  ۷8 شركت آرتا سبالن جهادكشاورزی اردبیل مرغداری گوشتي

 8 8 ۲88 8 8 8 10 ۲۷888 1۳81 ۲8 كشت و صنعت مه سیب دی جهاد كشاورزی اردبیل بار انداز محصوالت كشاورزی

 8 8 ۳۲8 8 8 8 ۳8 ۰۲888 1۳81 11 رد الدوز گندم زرینآ جهاد كشاورزی اردبیل آرد گندم و سبوس

 جهاد كشاورزی اردبیل كارخانه روغن كشي
كشت و صنعت روغن كشي 

 طال ثمر مغان
۲1 1۳81 18888 188 8 8 8 ۲18 8 8 

 8 8 188 8 8 8 ۳8 ۰888 1۳81 1۲ اصالن خدایي جهاد كشاورزی اردبیل كشتار گاه دام

شهرک گلخانه ای سامیان 

 بیلارد
 اردبیل

شركت شهركهای 

 كشاورزی
 ۴1 شخص حقیقي و حقوقي۲1

درصد در حال بهره 18

درصد بهره 08برداری و 

 1۳88برداری در سال 

1888 118 8 8 8 1888 8 8 

 8 8 ۴1۲8 8 8 1118 11۴ جمع شهرستان اردبیل

 

 گردشگری شهرستان مهم یطرح ها

 عنوان طرح.پروژه
محل اجرا 

 )شهرستان(
 یه گذارمجری و سرما

وضعیت موجود طرح 

 )پیشرفیت فیزیکی(

ظرفیت تولید 

 )تعداد تخت(

میزان 

 اشتغال

 سرمایه گذاری بخش خصوصی اعتبار دولتی

 ارزی ریالي ارزی ریالي

 میلیون دالر میلیون یورو میلیارد ریال میلیون دالر میلیون یورو میلیارد ریال

 _ _ ۲888 _ _ _ 18 1۳ ۷8 قنبر شاهماری اردبیل ستاره ۴هتل 

 _ _ 1188 _ _ _ ۴4 ۲18 ۰8 شاهین خدامرادزاده اردبیل ستاره ۳هتل 

 _ _ ۴444 _ _ _ ۴44 ۳۰ ۷8 شركت امكان شهر دربند هیر اردبیل مجتمع گردشگری

 _ _ ۷44 _ _ _ ۶4 18 ۴8 وحید آروین اردبیل مجتمع گردشگری

 _ _ ۷44 _ _ _ ۷4 ۲1 01 مروت نظری اردبیل محوطه گردشگری

 



 

 

051 

 شهرستان یرشد اقتصاد یپروژه ها

 شهرستان نام محصول نام پروژه

 اردبیل انواع نخ توسعه نساجي ستاره اردبیل

 اردبیل فیبر خام با چگالي متوسط نگین زرین چوب آرتاویل

 اردبیل انواع سرم و محلول شستشو شركت آرتا قلب بهسان طب

 اردبیل فرمالین آرتاویل كوالک

 اردبیل انواع حشره كش و سموم قزل شیمي لیان

 اردبیل ریخته گری فوالد آكام فلز سوله

 اردبیل كفپوش و دیوارپوش تخته فیبر آرتاویل توسعه تجارت

 اردبیل تخته فیبر خام با چگالي متوسط  آرتاویل  توسعه تجارت

 اردبیل انواع انباره تولیدی و بازرگاني اشجع باطری توسعه

 اردبیل UPVCپروفیل  ه توكليروزب

 اردبیل نورد فوالد انصار سبالن

 اردبیل كاشي پخت سوم تعاوني آرتا نوین سرام قائم اردبیل

 اردبیل هتل ستاره 1هتل 

 اردبیل هتل ستاره ۲هتل 

 اردبیل هتل ستاره ۴هتل 

 اردبیل هتل ستاره یاكاموز ۳هتل 

 اردبیل مع گردشگریمجت مجتمع گردشگری، پل شیشه ای معلق هیر

 اردبیل مجتمع گردشگری مجتمع سیاحتي و تفریحي و گردشگری آروین 

 اردبیل تكمیل عملیات اجرایي مجتمع گلخانه ای و شهرک های كشاورزی زراعت و باغداری

 اردبیل ایجاد سردخانه های اتمسفریک، زیر صفر و انبارهای مكانیزه زراعت و باغداری

 

 

 


