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ضعیت خرين ودر جهت انجام وظايف سازماني و به منظور تشريح آ استان اردبیل برنامه و بودجهسازمان 

 ي نمايد.منتشر ماقتصادي و اجتماعي استان، هر سال گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان را تهیه و 

راهم فزو كار د دارد با سارغم مشكالتي كه در تهیه آمار و اطالعات وجو تالش مي كند علي سازماناين 

 كنندگان ستفادهاگوي نیاز اطالعاتي و تحقیقي  وي اين گزارش را تهیه و ارائه نمايد كه پاسخ، به نحشده

 باشد.

 اي الش برعالوه بر تولید اطالعات مورد نیاز، ت در تهیه اين گزارشيكي از محورهاي فعالیت اصلي 

 ص خصو ه ها بهجمع آوري، طبقه بندي، تحلیل، خالصه سازي و انتشار اطالعات مناسب براي همه گرو

ايسه آن با سال و مق 1394مي باشد. لذا اين گزارش با ارائه تصويري از وضع استان در سال  برنامه ريزان

 ري دهد.مد يامي تواند مديران، برنامه ريزان و سیاست گذاران را در تصمیم گیري موثرتر و كارآ 1393

 و  سووالنماجتماعي استان را در اختیار  -امید است گزارش حاضر تصوير خالصه اي از شرايط اقتصادي

 در پايان از ر دهد.هاي اجرايي محققان و دانش پژوهان و ساير عالقمندان قرا برنامه ريزان، مديران دستگاه

 اشته اندم را دهاي اجرايي استان اردبیل كه در تهیه اقالم آماري همكاري الز مساعدت و همكاري دستگاه

 .منماي مي تشكر و قدرداني

 داود شایقی

 برنامه و بودجهرییس سازمان 
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  سرزمین و آب و هوا -1

 موقعیت جغرافیایی، حدود و وضعیت طبیعی و محیط زیست*

 حدود و موقعیت -1-1

ال در شلم  (درصد مساحت كلل كشلور   09/1)كیلو مترمربع 17867استان اردبیل با مساحتي بالغ بر 

ا و عرض شلمالي از خلط اسلتو   دقیقه  42درجه و  39دقیقه و  45درجه و  37فالت ايران بین عرض 

 يربل غدر شلمال  از نصف النهار گرينويچ شرقي دقیقه طول  48درجه و  55تا  دقیقه 47درجه و  30

ههلاي  رود ارس و امتداد رشته كلوه تلالش، يعنلي كو   شرقي  در شمال و شمال .ايران واقع شده است

 در شلر   .ددهل  پشت سارا و رود بلقار يا بالهارود مرز بین استان و جمهوري آذربايجان را تشكیل مي

ز غللرب بلله اسللتان .ارشللته كوههللاي تللالش و بللاغرو ايللن خسلله را از اسللتان گللیالن جللدا مللي كنللد

تگي كوهها، دره ها و جلگه ها موجلب پیوسل   هآذربايجانشرقي منتهي شده و در جنوب كشیدگي رشت

 .توپوگرافیك استان با استان زنجان مي شود

ند كه در باش تر با جمهوري آذربايجان هم مرز ميكیلوم 5/282طول  بهچهار شهرستان از اين استان 

مهلوري  جدر حال حاضلر ارتبلاا اسلتان بلا      .كیلومتر آن رودهاي ارس و بالها رود جريان دارند 159

ظلر همجلواري   از ن .گیلرد  سوار انجام ملي ربايجان در طول اين مرز تنها از دو نقسه اصالندوز و بیلهآذ

هر، نیلر،  ي پارس آباد، مشگین ششهرستان هاكیلومتر مرز مشترك با  324آذربايجان شرقي با  استان

ر در بلوده و  وااستان اردبیل در جنوب خود با استان زنجان همجل . كوثرو خلخال در رتبه اول قرار دارد

بلا وجلود وحلدت قلومي و     .شود  متر همسايه جنوبي شهرستان خلخال محسوب ميكیلو 5/62طول 

تهران  موانع طبیعي بین دو استان و همچنین قسب جاذبي چون ي اردبیل و زنجاناستان هافرهنگي 

 اجتملاعي در ايلن محلور     -ه جاذب هلر گونله حركلت اقتصلادي    )كزنجان  -در آن سوي محور تبريز

ه باشلد  كیلومتر رونق خوبي نداشت 5/62باعث شده است كه روابط همجواري در طول اين  .(باشد مي

. يلد آ هاي حاشلیه اي اسلتان بله حسلاب ملي      همین دلیل شهرستان خلخال از شهرستانه بو شايد 

مسلايه  ه ل و خلخال،ي نمین، اردبیشهرستان هاكیلومتر مرز مشترك با  175استان گیالن با داشتن 

ا از هلم  ررشته كوه صعب العبور تالش چون ديواره اي ايلن دو اسلتان   . باشد شرقي استان اردبیل مي

بیشترين  استانبا اين وجود جاذبه هاي اقتصادي كناره درياي خزر باعث شده كه مردم . كند جدا مي

نله هلاي   گرد. با استان گیالن داشته باشلند  پس از مركز اجتماعي خود را -روابط همجواري اقتصادي

هلاي   رفباشند كه همواره ريلزش بل   هاي بین دو استان مي صعب العبور حیران و اسالم تنها گذرگاه

ز طريق آستارا، ا -محور اردبیل .گردد سنگین در فصل سرما سبب صعوبت تردد در اين گذرگاهها مي

ا از هلاي اسلتان ر   باشد كله شهرسلتان   كشور مي گردنه حیران،مهمترين خط ارتباطي استان با مركز

تان در موقعیت جغرافیايي اس (1-1)در جدول شماره.سازد  طريق رشت و قزوين به تهران مرتبط مي

 .ارتباا با مناطق همجوار نشان داده شده است 
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 موقعیت جغرافیایی استان و چگونگی ارتباط استان با مناطق همجوار( 1-1)جدول 

جهت 

 جغرافیایی
 همجواري 

 طول مرز

 )کیلومتر(
 محورهاي ارتباطی موانع طبیعی نوع مرز

ي واقع شده شهرستان ها

 در همجواري

 شمال
جمهوري 

 آذربايجان
5/282 

 آبي

 خاكي

 رود ارس، بالهارود و

 هاي پشت سارا كوه

 بيله سوار

 اصالندوز

 بيله سوار -پارس آباد

 نمين -مغان

 نمين -خلخال -اردبيل اسالم-آستارا  الشتهاي باغرو و  كوه خاكي 175 گيالن شرق

 خلخال زنجان هشتجين  هاي چله خانه كوه خاكي 5/62 زنجان جنوب

 غرب
آذربايجان 

 شرقي
 هاي كليان و بز قوش كوه خاكي 324

مشگين  -سراب -اردبيل

 اهر -پارس آباد -شهر

 -پارس آباد -مشگين شهر

 خلخال-كوثر -نير
 

 

  استان هواي و آب دهنده شكل عوامل و اقلیم -1-2

و  عواملي نظیلر توپلوگرافي، علرض جغرافیلايي، ارتفلاس از سلسح دريلا، دوري        IMV (1)طبق تعريف 

ي باشلند.  منزديكي از منابع آب و جريانات جوي، شرايط ويژه فیزيكي يك منسقه در كنترل اقلیم آن 

حسلوب  م، كشور ما جزو مناطق خشك جهان بر اين اساس و بر پايه طبقه بندي هاي رايج جغرافیايي

میلیلون   149مي شود. متوسط بارندگي سلالیانه در جهلان در روي خشلكي هلا بلا وسلعت تقريبلي        

ر ايران با دست كه میزان متوسط بارندگي سالیانه ا میلي متر است و اين در حالي 746كیلومتر مربع 

بلین   شد. در استان اردبیل ايلن شلاخ   میلي متر مي با 245 ،میلیون كیلو متر مربع 648/1وسعت 

ي نسلبت  میلي متر متغیر است و از نظر میزان نزوالت جوي استان اردبیل وضعیت بهتر 600تا  250

رفتله  گبه ساير مناطق كشور داشته و از نظر كشاورزي نیز در وضعیت مسلوبي در سسح كشلور قلرار   

هلايي بلا    گرافي استان و وجود رشته كوههاي خاص جغرافیايي و توپو است و اين امر ناشي از ويژگي

ملي  هزار متر و دشت هاي وسیع مي باشلد كله ضلمن تلامین آب، باعلث تنلوس اقلی       4ارتفاس بیش از 

 فرد اين استان محسوب مي گردد.ه هاي منحصر ب گرديده و يكي از ويژگي

 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  International Meteorological Vocabulary (1)  
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ارتفاس و  .باشد تنوس در آن ميهاي اقلیمي استان و عامل اصلي  توپوگرافي يكي از عوامل مهم ويژگي

ها در برابر جريانات هوائي،عوامل توپوگرافیك شكل يابي كلیماي  گیري رشته كوهتغییرات آن و جهت

 رشلته  و غربلي كشلیده شلده اسلت      -سلسله جبلال سلبالن در جهلت شلرقي    . باشد يك منسقه مي

ارتفلاس   .زر حائل شده اسلت هاي داخلي استان و درياي خ چون ديواره اي بین قسمت باغروهاي  كوه

قاعدتا  چنلین اخلتالف ارتفلاعي خلود بله تنهلائي       ت. متر متغیر اس 4811تا  40عمومي استان نیز از

 .شود  گراد را در متوسط دماي ساالنه سبب مي درجه سانتي 20تفاوتي در حدود 

 اشلد، ب ملي  بیالن انرژي و يا بیالن حرارتي يكي از عوامل اساسلي اقللیم و آب و هلواي يلك منسقله     

رض عبلارت ديگلر عل   ه زاويله تلابش آفتلاب يلا بل      بنابراين دومین عامل موثر در خصوصیات اقلیملي، 

 42رجه و د 39) تا (دقیقه 45درجه و  37)استان اردبیل بینگفته شد همانگونه كه . جغرافیايي است

ر حلدود  اي د عرض شمالي در شمالي ترين قسمت ايران قرار دارد كه اين امر اخلتالف زاويله  ( دقیقه

 .شود  هاي جنوبي ايران،در زاويه تابش آفتاب سبب مي درجه را با قسمت 10

در مجملوس سله جريلان هلوائي بلا       .جريانلات هلوائي ملي باشلد     ،سومین عامل موثر در اقلیم استان

اي با جريان مديترانه .خصوصیات متفاوت، اقلیم و آب و هواي استان را تحت تاثیر خود قرار مي دهند

هلاي تركیله و زاگلرس و     ماهیت معتدل و بحري خود كه قسمت اعظم بخارات خود را در كوهسلتان 

ايلن جريلان منشلا     .سازد  غربي از دست مي دهد، در نهايت استان اردبیل را نیز متاثر مي آذربايجان

 باشد و ورود آن به منسقه با تعديل درجه حرارت و رطوبلت هلوا   قسمت اعظم نزوالت جوي ايران مي

ي و سرد دارد از سمت شمال و شمال جريان هوائي سیبري آسیاي مركزي كه ماهیتي بر . همراه است

اين جريان  .دهد  استان را تحت تاثیر قرار مي شر  و پس از عبور از درياي خزر و جذب بخارات آن،

د ايلن  ورو. گلذارد  نیز قسمت اعظم بخارات خود را در دامنه هاي شرقي تالش و بلاغرو بلر جلاي ملي    

جريان هوائي در نواحي شمالي و مركزي و جنوبي استان با سرما و افزايش میزان رطوبت هلوا هملراه   

ي يجريان هوا.شود  است و در مناطق ديگر و بويژه مناطق مرتفع سرما و يخبندان خشك را سبب مي

 ،ييسلومین جريلان هلوا    .گلردد  سیبري در تابستان باعث كاهش شدت گرما و خنك شدن هوا ملي 

بلا وجلود اينكله     .باشد جريان اطلس شمالي يا اسكانديناوي است كه داراي ماهیتي سرد و بحري مي

ولي در استان  گذارد، اين جريان نیز قسمت اعظم بخارات خود را در سراسر اروپا و روسیه بر جاي مي

 .همراه اسلت نیز ورود اين جريان از سمت شمال و شمال غرب با سرماي شديد و بارش برف سنگین 

باشد كه عالوه بر برخوردار  وجود درياي خزر در شر  استان مي چهارمین عامل موثر در اقلیم استان،

 سللاحل، عامللل تعللديل درجلله حللرارت نیللز  بللهكللردن منسقلله از بخللارات خللود در منللاطق نزديللك 

 (Q)رطوبت مبرژه، اقلیم مديترانه اي بر اساس ضريبآبر اساس تقسیم بندي بیوكلیماتیك . باشد مي

جلز  ه به شش نوس تقسیم شلده اسلت كله بل     (M)و معدل حداقل درجه حرارت روزانه سردترين ماه 
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قلیم خشك سرد و نیمله خشلك   اد. خور اقلیم صحرائي، ديگر انواس اقلیم در پهنه استان به چشم مي

 اللي  15در اقلیم خشك سلرد   (Q)باشد، كه مقدار سرد، آب و هواي غالب در اكثر مناطق استان مي

 درجله   14تلا   5نیلز در ايلن دو اقللیم     (M)و مقلدار  50اللي   20و در اقلیم نیمه خشلك سلرد    30

ین شلهر و خلخلال نیلز داراي    كي اردبیل، مششهرستان هاقسمتي از . باشد گراد زير صفر مي سانتي

 صلفر تلا  از   (M)و مقدار 80تا  40از  (Q)در اين نوس اقلیم مقدار . باشد اقلیم نیمه مرطوب سرد مي

 ي شهرسلتان هلا  همچنلین قسلمت شلمالي اسلتان يعنلي      . باشد گراد زير صفر مي درجه سانتي -7

ه تغییلرات مقلادير   وللي دامنل  . باشد پارس آباد، بیله سوار و مغان داراي اقلیم نیمه خشك معتدل مي

تنلوس  بلا وجلود    .كنلد  ي، اقلیم اين منسقه را نیز تا حدودي به سردي متمايلل ملي  يعوامل آب و هوا

در اثر ارتفاس، جريان هلوائي سلرد و علرض    )هاي حرارتي، سرد بودن  اقلیمي در استان، از نظر ويژگي

حتي قسمت شمالي استان كله  . باشد ويژگي مشترك تمامي گونه هاي اقلیمي استان مي (جغرافیايي

 روز سلال شلاهد   50باشلد، بسلور متوسلط در     به جهت پست بودن منسقه داراي اقلیم معتلدل ملي  

 2000مناطقي كه ارتفاس آنهلا حلدود   )هاي مرتفع استان  يخبندان بوده و پديده يخبندان در ايستگاه

بلا  . خورد ماه از سال به چشم مي 9يابد و اين اتفا  در روز در سال افزايش مي 170تا  (باشد متر مي

باشد و با توجه  ميمتر  2000از استان داراي ارتفاس بیش از درصد  20توجه به اين واقعیت كه حدود 

توان نتیجه گرفت كه در قسمت قابلل تلوجهي از    ها، مي به گراديان حرارتي در دامنه هاي كوهستان

هلاي سلال حتلي در     دهد كه در سراسلر ملاه   رخ مي استان در بیش از نصف روزهاي سال، يخبندان

گراد  درجه سانتي -30هاي كمتر از  ثبت برودت و با وجود شدت سرما. باشد تابستان، قابل رويت مي

درجله سلانتیگراد نیلز در گرمتلرين      40هاي بلاالي  هاي هواشناسي مرتفع، درجه حرارت در ايستگاه

 پلارس آبلاد قابلل رويلت      ماننلد هلا   هاي گرم تابستان، در داده هاي برخي از ايستگاه ساعات روز ماه

ترين ماه سال يلك   و گرم دامنه نوسان بین معدل حداقل و حداكثر درجه حرارت سردتريند. باش مي

هلاي   میانگین دملاي روزانله نیلز در بلین ايسلتگاه      .باشد گراد مي درجه سانتي 40منسقه در حدود 

ها، نلواحي پسلت دره    بر اساس داده هاي اين ايستگاه. باشد گراد مي درجه سانتي 15تا   5/6استان 

 ترين و ارتفاعات دامنه هاي سبالن سلردترين منلاطق اسلتان محسلوب      رود، ارس و دشت مغان گرم

 .میللي متلر در نوسلان اسلت     600الي  250میزان نزوالت جوي در استان بسور متوسط از . شود مي

شوند و بیشترين شلدت بارنلدگي در بهلار     فصول بهار و زمستان، فصول بارندگي منسقه محسوب مي

 .ر میزان بارندگي پس از بهار و زمستان در مرتبه سوم قرار دارد یز از نظيشود و فصل پا مشاهده مي
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 ناهمواریهاي استان  -1-3

  ازالن . رشته كوه سبهاي استان، سبالن و تالش مي باشد معروف ترين و بزرگترين رشته كوه

كشیده  ت شر به سم ياستان آذربايجان شرق در ادامه رشته كوه قره داغو  شمالي ترين نقسه استان

رود به  وي درهسشاخه اي از اين كوه در آن . است و به دره رودخانه قره سو و دره رود ختم مي شود

یز پس ها ن وهمي پیوندد كه اين ك(صلوات داغ)هاي خروسلو و شاخه اي ديگر به كوههاي برزند  كوه

ته كوه الي رشه منتهي الیه شمي بیله سوار و مغان در حدود شرقي استان بشهرستان هااز عبور از 

سه و بلندترين نق متر ارتفاس، منتهي الیه شرقي رشته كوه قوشا داغ 4811سبالن با . تالش مي پیوندد

از  ،خود فراوان اطراف ت هايآيد و اين آتشفشان خاموش با مناظر بديع و نعماستان بشمار مي

 و  خ بالغه آتشفشاني هرم، كسري، قراز قلل ديگر اين تود .زيباترين قلل جهان محسوب مي شود

اي ناره دريازات كاستان، تالش مي باشد كه به مو بزرگ ديگر رشته كوه. قزل بره را مي توان نام برد

از و آغ ،رزنداين رشته كوه از منتهي الیه شرقي كوههاي ب. استشده خزر از شمال به جنوب كشیده 

رج در خا ارتفاس به طرف جنوب كشیده مي شود ودر سراسر حدود شرقي استان با افزايش تدريجي 

لف هاي مختشته كوه تالش در قسمتر در. هاي البرز مي پیوند حدود استان سرانجام به رشته كوه

ئور از ندرياچه  حوالي رشته كوه پلنگا در. خود به نامهاي باغرو، پشت سارا، و پلنگا نیز نامیده مي شود

اخه بلندترين نقسه اين ش .ان خلخال كشیده شده استرشته اصلي منشعب و در سراسر شهرست

از . باشندن ميهاي پلنگا، سهدي و ازناو، از ديگر قلل آ متري آ  داغ است و كوه 3322فرعي، قله 

 (2-1)هل شماردر جدو. توان حصار بالغي، عجم و شاه معلم را نام برد قلل ديگر رشته كوه تالش مي

 .همراه توضیحاتي آورده شده است ه مهمترين قله هاي استان ب
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 ( مهمترین قلل استان اردبیل2-1) جدول

 شهرستان محل استقرار رشته اصلی ارتفاع )متر( نام قله

 مشگين شهر قوشا داغ 2845 ياغلي داغ

 مشگين شهر صلوات 2204 قراوول

 بيله سوار خروسلو 1096 خروسلو

 مشگين شهر سبالن 4811 سبالن

 اردبيل سبالن 3890 قرخ بالغ

 مشگين شهر سبالن 3882 قره گوني

 اردبيل سبالن 3850 قزل بره

 مشگين شهر سبالن 3604 چال

 مشگين شهر سبالن 3783 اي قار

 خلخال الش پلنگات 3322 آق داغ

 خلخال الش پلنگات 2865 اسر خاني

 خلخال الش پلنگات 2886 پلنگا

 خلخال الش پلنگات 2715 سهدي

 خلخال الش پلنگات 2412 از ناو

 خلخال الشت 3100 شاه معلم

 خلخال الشت 2850 بابا رشت

 خلخال الشت 2750 عال مجار

 اردبيل باغرو -الشت 2904 حصار بالغي

 خلخال باغرو -الشت 3010 عجم

 

 ها هاي آبخیز و شبكه رودخانههضحو -1-4

اي و اطللس شلمالي،   هاي مرتفع و قرار گرفتن آنها در مسیر جريانات هوائي مديترانه وجود كوهستان

ه و ايلن  سبب شدرا هاي فراوان هائي با چشمهپیدايش مناطقي با بیش از نه ماه پوشش برفي و دامنه

ز حوضه استان اردبیل آبخی .است آمده هاي بزرگ و كوچك متعددي درصورت آبخیز رودخانهه پهنه ب

زل رود كه كلیه نزوالت جوي آن توسط دو شلريان اصللي ارس در شلمال و قل    شمار ميه بسته خزر ب

 .ريزنداوزن در جنوب به درياي خزر مي
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 : رود ارسالف( 

ومتر هاي كوچك و بزرگ متعددي كه از چند كیلل در محدوده استان اردبیل توسط رودخانه رود ارس

 قسلمتي از . باشلد شود و از پرآب ترين رودهاي استان ملي مي كیلومتر طول دارند تغذيه250تا باالي 

 554حدود  وكیلومتر طول  280اين رود با حوزه آبريز ارس شامل حوزه دره رود و بالهارود مي باشد. 

ردبیل بله  ترين و پر آب ترين رود خانه داخلي استان امیلیون متر مكعب متوسط آبدهي ساالنه طويل

و  باشلد ملي  ترين حوزه آبخیز برخوردار از وسیع كه به ارس مي ريزد،رودخانه دره رود  .رودشمار مي

ه بله شلمار   هاي سبالن، برزند، خروسلو، تالش، باغرو و پشت سارا آبخیز اين رودخان قسمت اعظم كوه

كلي  د يالهلا رو ب. توان قره سو، بالیغلو و خیاو چاي را نام بلرد هاي اصلي دره رود مياز شاخهآيند.  مي

رزنلد  بهلاي   باشد كه از ارتفاعلات شلرقي كلوه   ديگر از رودهاي مرزي ايران و جمهوري آذربايجان مي

مهوري جسوار مرز مشترك ايران و شاخه اصلي اين رودخانه از شر  گرمي تا بیله. گیردسرچشمه مي

اي، چل آزاد  هاي فرعي بالها رود، گرمي چلاي، سلاري قملیش،   شاخه. از دهد آذربايجان را تشكیل مي

بريلز ارس  آمساحت واقع شده در حوزه عمل اسلتان در حلوزه    .توان نام برد شره دره و آزاد لو را مي

 كیلو متر مربع مي باشد. 1430كیلومتر مربع و در حوزه آبريز بالهارود  12833

 ب( رود قزل اوزن : 

بزقلوش، جنلوب شلرقي    باشد كه كوههاي قسمت جنوبي حوضه آبريز خزر شامل حوزه قزل اوزن مي

ردبیلل  ااين قسمت نیزكه منسقه نسبتا  وسلیعي از جنلوب اسلتان     در .گیردسهند و تالش را در برمي

هاي گیر، جاري شدن رود هاي مرتفع و برف يعني شهرستان خلخال را تحت پوشش دارد، وجود كوه

ز طريلق  ااستان خارج و پر آبي را سبب گشته است كه از طريق شريان اصلي خود يعني قزل اوزن از 

 يلز  مساحت واقلع شلده در حلوزه عملل اسلتان در حلوزه آبر       .ريزنددره سفید رود به درياي خزر مي

 كیلو متر مربع مي باشد. 3690قزل اوزن 
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 دشتها  -1-5

 هاي ا، دشتها و واحدهاي توپوگرافیك ياد شده و در روند تكامل مورفولوژيك آنه در میان رشته كوه

هلاي  تفعالیل عنوان يكي از بسترهاي مهم ه ه بوجود آمده است، كه امروزه بزرگ متعددي بكوچك و 

زر، در كه در محل پس روي آب درياي خل  مغان جز دشته البته ب. رونداقتصادي در استان بشمار مي

ه بوجلود  علت كوهستاني بودن منسقه اثر تغییرات آب و هواي ديرينه زمین و حركات تكتونیكي آن ب

باشلند و عموملا    هاي موجود در اين استان از وسعت قابلل تلوجهي برخلوردار نملي     ه است، دشتآمد

اظ لحل ه خورند كه از مهمترين آنها بل چشم ميه هاي كوچك و بزرگ آبرفتي پايكوهي ببصورت جلگه

 .شهر اشاره نمودینكمش وتوان به دشتهاي اردبیل وسعت مي

باشد، كه قسلمت اعظلم آن در خلاك    دشت بزرگ مغان ميدشت مغان ايران تنها قسمت كوچكي از 

بیلل  خیلز در محلدوده اسلتان ارد    اين دشت  پر بركت و حاصل.جمهوري آذربايجان قرار گرفته است

رز مل هلاي خروسللو از جنلوب، رود ارس از شلمال و      وسیله كلوه ه هزار هكتار وسعت دارد كه ب 350

ساحل  سوي مرز تا اين دشت در آن.حدود شده استالمللي ايران و جمهوري آذربايجان از شر  مبین

 متر پلائین  1200شود و دشت مغان پست ترين منسقه استان محسوب مي .درياچه خزر كشیده است

ر بلین  دشلت اردبیلل د  .قلرار دارد  از سلسح دريلا   متلري  100ارتفلاس  در و  استان تر از دشتهاي ديگر

ار هكتار هز 95اين دشت با وسعتي در حدود  .اردهاي سبالن و رشته كوه تالش و بزقوش قرار ددامنه

 3921متر و حوزه آبخیز آن  1100شهر ینكارتفاس دشت مش. متري واقع شده است 1350در ارتفاس 

ت و از كیلومتر مربع است كه از شمال به كوههاي صلوا 430كیلومتر مربع و مساحت دشت در حدود 

هاي شود و رودخانهاز غرب به شهرستان اهر محدود ميجنوب به دامنه سبالن و از شر  به اردبیل و 

 اكي منسقهتاي در تولیدات باغي و العادهمهم اين دشت عبارتند از قره سو و خیاوچاي كه اهمیت فو 

 . مذكور دارند
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 1394 در سال شهرستان هاتقسیمات جغرافیایی بر حسب  -1-6

متر كیللو 17867 استان اردبیل با وسعتي بالغ بلر ، 1394در سال  بر اساس آخرين تقسیمات كشوري

ت اين اسلتان بله مركزيل    .خود اختصاص داده استه درصد مساحت كل كشور را ب 09/1مربع حدود 

عداد كه تد آبادي مي باش 1852دهستان و  71بخش،  29، شهر 26شهرستان،  10شهر اردبیل داراي 

 91.41 سكنه بوده و بله عبلارت ديگلر حلدود     آبادي خالي از 159آبادي داراي سكنه و تعداد  1693

 مراكلز ملي باشلد.   درصلد ديگلر نیلز خلالي از سلكنه       8.58هاي استان داراي سلكنه و   درصد آبادي

ین گمشل  سلرعین، كلوثر،  سوار، پارس آباد، خلخلال،  ست از اردبیل، بیلها هاي استان عبارت شهرستان

رس عفرآبلاد، پلا  ج: اردبیل، هیر، بیله سلوار،  ازند مراكز شهري استان نیز عبارت زنمین و نی مغان،شهر، 

ر، مرادللو،  ین شله سرعین، گیوي، مشلگ كلور، هشتجین، تازه كند، اسالم آباد، خلخال، اصالندوز، آباد، 

       .ه كند انگوتآبي بیگلو، نیر، كورائیم، گرمي، تاز عنبران و نمین، ، قصابه،رضي الهرود، فخر آباد،
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 1394 وري استان بر حسب شهرستان در سالمربوط به آخرین تقسیمات کش اطالعات (3-1)جدول 
 

 شرح

 نام شهرستان
 تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش

 مساحت 

 )کیلومتر مربع(

 تعداد آبادي

 خالی از سكنه داراي سكنه جمع

 29 151 ١8٠ ٢3١٠ ١٠ ٢ 3 اردبيل

 43 252 ٢95 ١789 ٤ ٢ 2 بيله سوار

 10 245 ٢55 ١59٤ 8 ٤ 4 پارس آباد

 8 142 ١5٠ ٢7٠7 8 3 3 خلخال

 1 27 ٢8 ٤9٠ ٤ ١ 2 سرعين

 5 99 ١٠٤ ١٢93 ٤ ١ 2 كوثر

 41 272 3١3 383٢ ١٢ ٦ 5 ين شهرگمش

 18 315 333 ٢٠5٢ 9 ٢ 3 مغان

 3 91 9٤ 59٤ 7 3 3 نمين

 1 99 ١٠٠ ١٢١٢ 5 ٢ 2 نير

 159 1693 1852 17867 71 26 29 جمع

1394-سالنامه اماري استان اردبيل ماخذ: 
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اردبیل استان تاریخی شینهپی -1-7

 منسقه اردبیل دست كم از هزاره ششم قبل از میالد مسلكون بلوده اسلت. بلر اسلاس پلژوهش هلاي       

قراري كله  مقدماتي باستان شناسي، سراسر منسقه از تپه هاي باستاني يا به عبارت ديگر منلاطق اسلت  

واحي وستا بوده اند، پوشیده اسلت. كلاوش هلاي مقلدماتي در برخلي از نل      روزگاري دژ يا شهرك يا ر

گلالي  مهلاي مهلم فرهنل      طور كلي شر  آذربايجان از كانونه اردبیل نشان مي دهد كه اردبیل و ب

بايلد از   تیك يا سن  افراشتي بوده است. مردم مگالي تیك شر  آذربايجان كه ماهیت قومي آنها مي

ت ند. كشفیااباشد دهها اثر مگالي تیك پر ارزش از خود به يادگار گذاشته  عناصر كاسي و هوري بوده

ار ساله ین شهر، پرتو تازه اي به تمدن و فرهن  هشت هزمشك« شهر يئري»در محوطه باستاني  اخیر

ا تملدن و  اقوام ساكن در اردبیل و اطراف آن افكنده است و انتشار نتیجه كشلفیات ملي توانلد ارتبلا    

سیاي صلغیر  آتیك اردبیل را با ديگر مناطق ايران و آذربايجان تاريخي و قفقاز و شر  فرهن  مگالي 

 وبلا تصلاوير هیكلل هلا     « شهر يئلري »نظر مي رسد كه تصاوير هیكل هاي سنگي ه مشخ  نمايد. ب

زديكلي  نسرهاي آدمیاني كه بر روي اجا  هاي نعل اسبي ايغدير )ايگدير در شمال شلر  تركیله( در   

 ارمنستان نقش بسته، شباهت زيادي دارد. مرز ايران و

للف،  در اردبیل از عصر مفرغ نیز آثار ارزنده اي كشف شده است، شمشیرهاي مسلي، خنجرهلاي مخت  

ا رسلتان پیلد  تیر و سرنیزه، حلقه براي گرفتن زه كمان و تیردان هاي مسي، تبر از نوس تبري كله در ل 

  مفرغلي  ل قبل از میالد معلین كلرده انلد. اشلیا    شده و باستان شناسان قدمت آنرا قريب سه هزار سا

بر  مان، مقدمزاردبیل غالبا  از مفرغ هاي لرستان ساده ترند و احتمال داده مي شود كه از حیث قدمت 

 آنها باشند.

ه ي از كرانل در اواخر دوره مفرغ و بسور قسع در اواخر هزاره چهارم قبلل از ملیالد دو مهلاجرت تلاريخ    

. اين  ه ارس به حوالي روسیه و فلسسین و كوه هاي زاگرس صورت گرفته استغربي درياي خزر و در

سلتگاه  مهاجرت ها را مدارك باستان شناسي تائید و تصديق مي نمايد. به احتمال قوي دست كلم خا 

يكي از عناصر مهاجر يعني كاسلي هلا كله در كوهپايله هلاي زاگلرس مركلزي در حلدود لرسلتان و          

 بیل و نواحي اطراف آن بوده است .كرمانشاه اسكان يافتند ارد

 فلرغ پیلدا   مهاي میراث فرهنگي در استان اردبیل ) تپه نادري اردبیل( آثلاري از دوره   بر طبق كاوش

 سلوري بهزار سال قدمت دارند. مدنیت اين محل مربوا به تمدن كل آذربايجان اسلت   5شده اند كه 

بوا ايران مر آريايي ها به فالت آذربايجان و كه قدمت اين تمدن حداقل به دو هزار سال قبل از آمدن

 مي گردد.
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ي كله  در خصوص ارتباا مهاجرت دوم با ناحیه اردبیل مي توان گفت كه عناصر مهاجر يعني عناصلر 

لحاظ  بوده و از هیتي نام برده شده است از اقوام مگالي تیك -عنوان هوريه در منابع تاريخي از آنها ب

ري در ارتباا كیلومتري شمال اهر با نام قوم هو 48اردبیل و هوراند در  در« هیر»، «حور»نام شناسي 

 است.

ارس( -وراناحیه اردبیل به احتمال بسیار قوي در عصر مفرغ در حوزه فرهن  بزرگ و شگفت انگیز )ك

د را در ل از ملیال قرار داشته است. اين فرهن  كه از هزاره چهارم قبل از میالد آغاز و تا هزاره سوم قب

 گیرد از ناشناخته ترين فرهن  هلايي اسلت كله ملرتبط بلا شلمال غلرب ايلران و كشلورهاي          مي بر

اسلت .   گرجستان، آذربايجان، ارمنستان و شمال شر  تركیه بوده و اين منلاطق را دربلر ملي گرفتله    

ل شلر   پژوهش هاي انجام يافته اخیر نشان داده است كه محوطه هاي آ  توره در پارس آبلاد )شلما  

شلرقي   ارس( در نلواحي -ل( كه شامل تعدادي اشیا  از دوره مفرغ است با نفلوذ فرهنل  )كلورا   اردبی

 آذربايجان در رابسه مي باشد.

ه ساسلاني  چنانچه از گزارش جغرافي دانان و مورخان دوره اسالمي بر مي آيلد اردبیلل در اواخلر دور   

. كوسلت  بلوده اسلت  « تورپاتكانكوست آ»يا « كوست اباختر»مركز آذربايجان و به تعبیر وسیع مركز 

 رده است ازبعنوان كوست كپكوه )قفقاز( نام ه آتورپاتكان كه موسي خورني در جغرافیاي خود از آن ب

 ( تشكیل شده بود :استان هاسرزمین هاي زير )

ا اران يل رن)الوانلك  -5گالن و شنجان)گیالن و زنجان( -4اري )ري( -3ارمن )هايك(  -2آتورپاتكان-1

 ك )ديلمان(دلمون-7بلسكان)بالسجان، در منابع عربي دشت مغان يا میل مغان امروزي( -6ا( يا آلبانی

ن سیسلكا -11رون )رويلان در جنلوب دريلاي خلزر(     -10تبرستان )مازنلدران(  -9دمباوند)دماوند( -8

 آمل)آمللل در مازنللدران( -12سللیونیك در شللمال رود ارس تللا درياچلله گللولي گللول در ارمنسللتان(  

 ستان(  ورجان)گرج-13

ه چلون  اور است كام ا نام اردبیل در قديم چه تلفظي داشته دقیقا  معلوم نیست. آقاي به آذين بر اين ب

در دوره  نام اردبیل در منظومه ويس ورامین كه منصوب به دوره اشكاني است آملده للذا نلام اردبیلل    

 طول قلرون  ت. اردبیل دراشكاني موجود بوده است و وجود نام اردبیل در دوره اشكاني مورد قبول اس

رسي كهجري قمري تا قرن چهارم به مانند عصر ساساني همچنان  22نخستین اسالمي يعني از سال 

 نشین آذربايجان بود.

هاي اردويل )حدود العالم(، اردبیل )تقويم البللدان   نام اردبیل در منابع تاريخي بعد از اسالم به صورت

ر اغلب آثار جغرافي دانان مسلمان )ابلن خلرد اذبله، ابلن رسلته،      ابوالفدا( و بیشتر به صورت اردبیل د
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يعقوبي و ...( آمده است. نام اردبیل به صورت كنوني اش در اكثر سكه هايي كه در قلرون چهلار اللي    

هشت در اين شهر ضرب شده )به استثناي سكه ابوبكربن محملد( تكلرار شلده اسلت. ملورخ ارمنلي       

ضلبط  « ارت ويلت »صلورت  ه دي )قرن دوم هجري( نام اردبیل را بل در پايان قرن هشتم میال« لووند»

( تا آنجايي 206شده است )يوزف ماركوارت. ايران شهر، « ارت ويل» كرده كه بعدها به ظن ماركوارت

نیاملده  « آرتاويلل »كه منابع موجود نشان مي دهند نام اردبیل يا اردويل در هیچ نوشته اي به صورت 

 منابع بعد از اسالم مي باشد.« اردويل»بازسازي شده است بلكه اين صورت، شكل 

 زبان و گویش هاي منطقه اردبیل -1-8

مي محلل  قبل از مهاجرت آريايي ها به فالت ايران، مردمي در اين سرزمین زندگي مي كردند كله بلو  

ا تل  از بیست بودند و به زبان خود سخن مي گفتند. برخي از محققان آمدن آريايي ها را به اين منسقه

سلت  چهارده قرن قبل از میالد مي دانند ولي تحقیقات ديگري كله در ايلن منسقله صلورت گرفتله ا     

  ژاد آريلايي را شاخه هلايي از نل   حكايت از آن دارد كه پنج هزار سال پیش قوم اورارتو كه محققان آن

دسلتان و  هلاي قفقلاز از ارمنسلتان تلا كر     مي دانند در اين ناحیه، يعني منسقه اي كه در جنوب كوه

ا بلا آن  هلاي باسلتاني ر   خلخال و سراب )در شر  و جنوب اردبیل( واقع است زندگي مي كردند. زبان

ننلد و  كه در اصل و ريشه يكي بوده است به سه شكل پارسي قديم، اوستايي و پهلوي منقسم ملي دا 

 ز آن جهلت اايي بیشتر زبانهاي كنوني ايران را شاخه هاي دگرگون گشته آنها مي پندارند. زبان اوسلت 

اسلت.   زبان اوستايي معروف گرديدهه كه اوستا كتاب ديني و مقدس زردشت بدان نوشته شده است ب

وه كل امنله هلاي   داين پیامبر ايران باستان از آذربايجان و به احتمال قريب به يقین از مغان اردبیلل و  

ه زبلان  ب ملي تلوان گفلت كل    سبالن برخاسته كه زبان رايج در آن زمان زبان مادها بود به ايلن ترتیل  

نلد. بعلدها   اهاي باستان بدان سلخن گفتله    ترين زبان آريايي است كه احیانا  اردبیليي اوستايي قديم

للي  وچون مادها شكست خوردند زبان پارسي بر اثر تسللط هخامنشلیان، در آذربايجلان نفلوذ يافلت      

ن نیلز بله   اشكانیان و ساسلانیا ساكنان اين منسقه زبان پیشین خود را حفظ كردند و حتي سلوكیها و 

 ند.زبان آذري كه همان زبان مادي آمیخته با لغاتي از زبان بومیان پیشین بود سخن مي گفت

زبان تركي ره آورد تركان است كه با نفوذ تدريجي آنها در اين منسقله كلم كلم رايلج گشلته اسلت.       

دند ولي با اقتداري كه دولتهاي سمت ايران آمه طوايف ترك نژاد براي بدست آوردن مراتع و چراگاه ب

ه اشكاني و ساساني داشتند اجازه ورود به ايران نمي يافتند بعد از انقلراض ساسلانیان قبايلل تلرك بل     

داخل ايران نفوذ كردند بعضي ها چنین پنداشته اند كه شاه اسماعیل صفوي ايلن زبلان را رواج داد و   

صلد سلال از آزادي و تلوطن     ان او بلیش از يلك  را زبان مردم آذربايجان نمود در حالیكله در زمل   آن
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كه شاه اسلماعیل قیلام كلرد زبلان تركلي بلین ملردم         قزلباشها در آن نواحي مي گذشت و لذا وقتي

 آذربايجان شايع بوده و عامه مردم نیز بدان سخن مي گفتند.

 دین و مذهب : -1-9

رسلتي  هلورمزد پ  یه بوده اند و مذهبساكنان باستاني اردبیل كه از طايفه ماد و بازماندگان بومیان اول

تبلیلغ   داشته اند. هنگامي كه زردشت قیام كرد و در دشت مغان و اردبیل و دامنله هلاي سلبالن بله    

ي آيد كله  احكام دين خود پرداخت جمعي از مردم به آئین وي گرويدند. از نوشته مورخان چنین بر م

ردم ین زردشلت هملان ديلن اصلاله شلده مل      و آئ هزردشت هورمزد پرستي را از اباطیل و اوهام زدود

نويلت  ث. در اين صورت بايد قبول كرد كه دين مذكور مثل آيین زردشت مبتني بلر  ه استباستان شد

انلد   قاد داشلته بوده و در مقابل هورمزد كه آفريننده نور و نیكي ها بوده است به وجود خبیثي نیز اعت

اخته اين سپس از آنكه آن دين را از خرافات پاك ها بوده است و زردشت  ها و تاريكي كه خالق بدي

 ت .يا اهريمن معرفي كرده اس« انگره مینیو»و « اهورامزدا»هاي  دو منشا  قدرت را به نام

وبلرو  ركه مرزهاي اردبیل به دست سپاه اسالم گشوده شد دين اسلالم بلا اسلتقبال ملردم      پس از آن

يلا   35كه اولین مسجد جامع اين شلهر در سلال    گرديد و اسالم جانشین آيین گذشته شد. به طوري

 و اعتقلاد بله وجلود يگانله حضلرت      ه اسلت هجري به وسیله اشعب بن القیس الكندي ساخته شد 36

اصلول   ومردم در اندك زماني به احكام قلرآن   ه استباريتعالي، جانشین ثنويت كیش زردشتي گرديد

 د.نه اايف و تكالیف شرعي آگاه ساختند و علما  آنان را به وظه اديانت جديد آشنايي يافت

ان حضلرت  در اردبیل نیز مانند ساير بالد اسالمي مذهب رايج آئین شافعي بود ولي كسلاني بله خانلد   

بلیغ تعلي ارادت مي ورزيدند و هر وقت مقتضیات زمان براي ترويج كیش علوي مساعد مي گشت به 

 ، ن شلیخ صلفي اللدين بله دسلت آوردنلد      تشیع مي پرداختند . بعدها بلا نفلوذ و قلدرتي كله فرزنلدا     

ن خلود  شیعه گري رواج يافت و شیخ جنید و شیخ حیدر صفوي، جد و پدر شاه اسماعیل اول، در زما

یه زد، آن كه بر اريكه قدرت تك به حمايت از آن مذهب برخاستند و خود شاه اسماعیل نیز پس از آن

ز اكنون نیل  ون شهر مذهب تشیع اختیار كردند را مذهب رسمي ايرانیان گردانید. از آن تاريخ مردم اي

بدان مذهب هستند و تنها بخش كوچكي از جمعیت شهرسلتان هلاي نملین و خلخلال اهلل تسلنن       

 ه اند. هستند كه اكثرا  مهاجريني هستند كه از ساير نقاا كشور به اين منسقه مهاجرت داده شد

 محیط زیست -1-10

 با پیدايش الگلوي توسلعه پايلدار موجلب گرديلده تلا       اهمیت محیط زيست در دو دهه اخیر خصوصا 

تدوين برنامه هاي سوم و چهارم توسعه و چشم انداز بیسلت سلاله كشلور از     محیط زيست در تهیه و
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 عنلوان يلك موضلوس فرابخشلي موقعیلت نلويني را در نظلام        ه جايگاه ويلژه اي برخلوردار گلردد و بل    

 هلاي صلورت گرفتله در بخلش محلیط زيسلت بله دلیلل          خود گیرد. به رغم فعالیته برنامه ريزي ب

فاصله زياد و قابل توجهي با فرايندهاي تلنش و   ،ضعف هاي بنیادي نتايج حاصل از اجراي سیاست ها

لذا ضروري است بلراي رفلع كمبودهلا و جبلران ضلعف هلا،        .تخريب در زيست بوم هاي منسقه دارد

برنامه هاي آتي توسعه كشور بله عملل آيلد و     اقدامات جدي و اساسي در طول برنامه پنجم توسعه و

ها و رفع يا تقلیل آنها مورد توجه خاص مديران  هاي انسان بر زيست بوم آثار مخرب فعالیت مقابله با

هاي اصلي در حفاظت از محیط زيست ادغام مالحظات زيسلت محیسلي    قرار گیرد. از جمله سیاست

ا هدف تصحیح و كاهش آثار و پیامدهاي سو  آنهلا  هاي توسعه اي است كه ب در فرايند تصمیم گیري

 )صنعت، كشاورزي و امور زيربنايي( بر فرآيندهاي اكولوژيك مي باشد.

 وضعیت زیستگاه ها و محیط هاي طبیعی استان  - 1-10-1

 اثلر  2منسقه حفاظلت شلده و    2شامل  1387مناطق تحت مديريت حفاظتي استان اردبیل در سال 

كلل   درصلد از مسلاحت   3/4هكتار در حلدود   75805معا  با مساحتي بالغ بر طبیعي ملي بوده كه ج

اراي دآبلادي   51خود اختصاص داده و در محدوده مناطق حفاظت شده مجموعلا  تعلداد   ه استان را ب

اسلتان   هاي مشابه وسعت مناطق حفاظت شده در سكنه واقع گرديده است. در مقايسه با ساير استان

 بسیار ناچیز است.

 منطقه حفاظت شده لیسار)نئور( الف(

ت و هكتار در بخشي از فوالدلوي جنوبي شهرستان اردبیلل تحلت ملديري    4062اين منسقه با وسعت 

طق درصلد از وسلعت منلا    36/5نظارت اداره كل حفاظت محیط زيست استان قرار گرفته و در حدود 

ر دي داراي سلكنه نیلز   آبلاد  2خلود اختصلاص داده و   ه حفاظت شده و اثر طبیعي مللي اسلتان را بل   

 محدوده اين منسقه واقع گرديده است .

 ب( منطقه حفاظت شده و شكار ممنوع آق داغ

كتلار  ه 64000ترين منسقه حفاظت شده و شكار ممنوس استان با وسلعت   عنوان بزرگه اين منسقه ب

ر دو در شهرستان خلخال تحت مديريت و نظارت اداره كل حفاظت محیط زيست استان قرار گرفتله  

اده خود اختصاص ده درصد از وسعت مناطق حفاظت شده و اثر طبیعي ملي استان را ب 43/84حدود 

 آبادي داراي سكنه نیز در محدوده اين منسقه قرار گرفته است. 49و 
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 ج( اثر طبیعی ملی سبالن

حلت  تعنوان اثر طبیعي ملي حفاظلت شلده اسلتان    ه متري رشته كوه سبالن ب 3600ارتفاعات باالي 

رصد د 76/8هكتار حدود  6643ه و با درآمدمديريت و نظارت اداره كل حفاظت محیط زيست استان 

 خود اختصاص داده است .ه از وسعت مناطق حفاظت شده و اثر طبیعي استان را ب

 انگد( اثر طبیعی ملی غار یخ

هكتلار تحلت ملديريت و     1100تان خلخلال بلا وسلعت    اين اثر طبیعي ملي در بخش مركزي شهرس

انله  درصلد منلاطق چهارگ   45/1نظارت اداره كل حفاظت محیط زيست استان قرار گرفته و در حدود 

 خود اختصاص داده است .ه تحت مديريت و نظارت اداره كل حفاظت محیط زيست استان را ب

 وضعیت حیات وحش استان  -1-10-2

ت عمل آمده توسط اداره كل حفاظت محیط زيست استان در مناطق حفاظل ه بر اساس بررسي هاي ب

( هلا  البتلا  -پارس آباد -گنديشمین -سبالن -سقه شكار ممنوس آ  داغمنشده و آثار طبیعي ملي استان )

رس گونه حیوانات وحشي به اين شره مشاهده گرديده است: كل و بلز كلوهي )پلاژن(، خل     14تعداد 

وش ، روباه، خرگوش، گربه وحشي، قوچ و میش ارمني، جوجله تیغلي، مل   قهوه اي، گرگ، گراز وحشي

 مغان، زنگوله بال، تشي، پلن  و سمور جنگلي.

 پایش رودخانه هاي استان  -1-10-3

گي از رودخانه هاي مهم استان سه رودخانه )ارس، قره سلو، بلالخلو( تحلت سلنجش و كنتلرل آللود      

خذ شده امتر فیزيكي و شیمیايي مهم در نمونه هاي فیزيكي و شیمیايي مي باشند و حداقل شش پارا

 مورد بررسي و كنترل مي باشد.
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  فصل دوم
 

 و انساني نيروي جمعيت،

 كار بازار
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 کار بازار و انسانی نیروي جمعیت، -2

ي ات ويژه اهمی امروزه مسالعات جمعیتي و استفاده كاربردي از آن در اكثر برنامه ريزي هاي توسعه

 ي برا ايافته است و تحلیل جمعیت با ارائه شاخ  هاي و ارزيابي داده هاي جمعیتي زمینه ر

 برنامه ريزي هاي مختلف توسعه اقتصادي و اجتماعي فراهم مي آورد.

 

 استان جمعیت 2 -1-

 1248488مسكن  و نفوس عمومي سرشماري جمعیت استان اردبیل براساس نتايج1390 سال در

نسبت جنسي  نفر زن بوده اند بنابراين 616516نفر مرد و  631972از اين تعداد  نفر بوده است.

 وده است .ب 7/3بعد آن  خانوار و 338224بوده است. تعداد خانوار دراين سال حدود  5/102حدود 

 نفر در نقاا 449546نفر از جمعیت استان در نقاا شهري و  798942حدود  1390درسال 

 روستا درصد 36نشین و حدود  درصد جمعیت شهر 64ند. بنابراين حدود روستايي زندگي مي كرد

 (1-2نشین بوده اند. )جدول 

هاي  متوسط نرخ رشد جمعیت بین سال ،1390توجه به جمعیت سرشماري شده استان در سال  با

ر د درصد و 4/1درصد بوده است. نرخ رشد جمعیت درنقاا شهري  33/0حدود  1390تا  1385

ي مي در شهرستان اردبیل زندگ استان جمعیت بیشترين درصد بوده است. -4/1يي نقاا روستا

باد با آدرصد كل جمعیت استان را شامل مي شود. پس از آن شهرستان پارس  45كردند كه حدود 

وم د ول ودرصد جمعیت استان قرار دارد. چنانچه مالحظه مي شود نسبت بین شهرستان ا 14حدود 

ش مركز بیت عرصه استان و اين اختالف نشانه عدم توزيع مناسب جمعیت در اختالف فاحشي دارد و

 از اندازه آن در مركز استان مي باشد. 

 68.7 نشان میدهد كه تراكم جمعیت از 90و  85هاي هاي جمعیتي استان در سال مقايسه شاخ 

سال  در 4.4ز در كیلومتر مربع افزايش يافته است همچنین شاخ  متوسط بعد خانوار ا نفر 69.7به 

    (2-2)جدول كاهش داشته است.  1390نفر در خانواده  در سال  3.7به  1385
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  1390( جمعیت وخانوار شهرستان هاي  استان به تفكیك نقاط شهري وروستایی درسال  1-2جدول )

 شرح

 روستایینقاط  نقاط شهري کل

 زن مرد جمع

سهم از 

کل 

 استان

 زن مرد جمع

سهم از 

کل 

 استان

 زن مرد جمع

سهم از 

کل 

 استان

 100 222624 226922 449546 100 393892 405050 798942 100 616516 631972 1248488 استان

 18 38858 40354 79212 61 238535 246618 485153 45 277393 286972 564365 اردبيل

 7 15277 15602 30879 3 11251 11638 22889 4 26528 27240 53768 سوار بيله

 17 37548 39355 76903 12 47694 48585 96279 14 85242 87940 173182 پارس آباد

 10 22345 22139 44484 6 24055 23793 47848 7 46400 45932 92332 خلخال

 3 6689 7102 13791 1 2153 2287 4440 1 8842 9389 18231 سرعين

 4 9355 9685 19040 1 3668 3490 7158 2 13023 13175 26198 كوثر

 17 39185 39013 78198 9 35423 37535 72958 12 74608 76548 151156 ين شهرمشک

 12 26962 25808 52770 4 15929 15568 31497 7 42891 41379 84267 مغان

 8 18241 19046 37287 3 11880 12166 24046 5 30121 31212 61332 نمين

 4 8164 8818 16982 1 3304 3370 6674 2 11468 12188 23656 نير

 ماخذ: داده های معاونت آمار و اطالعات و محاسبات نگارنده
 

 

  1390و  1385شاخص هاي جمعیتی استان درسال هاي (  2-2جدول )

 1390 1385 شرح

 1248488 1228155 جمعيت

 616516 609413 زن

 631972 615935 مرد

 5/102 101 نسبت جنسي

 798942 746226 جمعيت شهري

 449546 481929 جمعيت روستايي

 7/69 7/68 تراكم جمعيت )نفر دركيلومتر مربع(

 64 7/60 ضريب شهرنشيني

 36 3/39 درصد جمعيت روستايي

 218837 170968 خانوار شهري

 119387 110248 خانوار روستايي

 7/3 4/4 متوسط بعد خانوار

 33/0** 5/0*  رشد جمعيت)درصد(

 4/1 2/ 1 رشد جمعيت شهري)درصد(

 -4/1 -1/ 4 رشد جمعيت روستايي)درصد(

 ماخذ: محاسبات نگارنده با همکاري معاونت آمار و اطالعات

 1385-1390**دوره  1375-1385*دوره 
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بيله سوار
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پارس آباد
14%

خلخال
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سرعين
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كوثر
2%

مشکين شهر
12%

مغان
7%

نمين
5%

نير
2%

سهم شهر ستانهای استان از کل  (1-2)نمودار شماره 
1390جمعيت استان در سال 

زن49%

مرد51%

جمعيت استان به تفکيک (2-2)نمودار شماره
1390جنسيت در سال 
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 امید به زندگی و وقایع حیاتی  ،باروري -2-2

 باروري  -2-2-1

ال هاي س ( عبارتست از تعداد فرزنداني كه يك زن به طور متوسط درT.F.Rمیزان كل باروري ) 

 از سن قانوني ازدواج تا يائسگي به دنیا مي آورد. ،زناشوئي خود

زان باروري می 1394سال بر اساس طاالعات دريافت شده از دانشگاه علوم پزشكي استان اردبیل در 

 بوده است كه نسبت به سال قبل ثابت مانده است. 2كلي در استان 
 

 زندگی  به امید -2-2-2

 كه گیرد مي صورت تولد بدو در متوسط عمر شاخ  به دستیابي منظور به امید به زندگي  مسالعه

 محسوب منسقه اجتماعي و اقتصادي كلي درجه پیشرفت دهنده نشان مهم هاي شاخ  از يكي

 ه شدهارائ 3-2جدول در 1394تا  1392 هاي سال در استان در زندگي به امید میزان. شود يم

 .است

 

 

 1394و1393 و 1392 هاي ( امید به زندگی دراستان در سال3-2جدول )

 شرح
1392 1393 1394 

 زن مرد زن مرد زن مرد

 8/77 74 77.8 73.4 77.1 73 اميد به زندگي

 استان پزشكي علوم دانشگاهمأخذ:

 
 

 شته باشدسي دابدون ترديد امید به زندگي نمي تواند دركوتاه مدت و در طول چند سال تغییرات اسا

1385

1390

0

100000

200000

300000

خانوار روستاييخانوار شهري

170968110248

218837

119387

مقايسه تعداد خانوارهای شهری وروستايی (3-2)نمودار شماره 
1390-1385استان در طی سالهای 

1385 1390
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مناطق  ساير و بررسي اين شاخ  در يك مقسع زماني از اين جهت مفید میباشد كه امكان مقايسه با

 آورد.را البته در صورت دسترسي به آمار و اطالعات، فراهم مي 

د اين ر رونبهبود پايدار شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي  كه خود در طول زمان انجام میپذيرد ب 

 شاخ  تاثیر مي گذارد.

 

 وقایع حیاتی-2-2-3

از تعداد  رمذكودرسال .است نفر بوده 26354بالغ بر  1394تعداد متولدين ثبت شده استان درسال 

ين نسبت بنابرا .دختر بوده اند درصد 48.06پسر و  درصد 51.93 در استان نفر متولدين 26354

ین سال هم بوده است. همچنین از كل متولدين در 03/108اين سال  در تعداد متولدين درجنسي 

 از بین  متولد شده اند. ييوستار نقاانفر در 7959و  نقاا شهري نفر در 18395

پس از آن  ونفر 14306ي استان بیشترين تعداد متولدين مربوا به شهرستان اردبیل با شهرستان ها

ر قرار نف3326ین شهر با در رتبه سوم شهرستان مشك بوده استنفر3994شهرستان پارس آباد با 

  .دارد

 در شهرها و فرن4025فوت نموده اند كه از اين تعداد  اردبیل نفر در استان6477تعداد 1394در سال 

نفر زن  2828نفر از فوت هاي ثبتي مرد و  3649. همچنین فوت نموده انددر روستاها  نفر2452

 اند. بوده

 . موردطال  ثبت شده است2699مورد ازدواج و14664اردبیل  در استان 1394سال  در

 ه تعدادوجه بتبیشترين ازدواج ثبت شده در بین شهرستان هاي استان همانند ديگر وقايع حیاتي با 

و  2614با  پس از آن شهرستان پارس آباد ازدواج ثبت شده و 5766شهرستان اردبیل با  در جمعیت

 مورد ازدواج قرار داشته اند. 2056ین شهر با در رتبه سوم شهرستان مشك

آن  پس از و مورد 1250همچنین بیشترين طال  ثبت شده نیز مربوا به شهرستان اردبیل با 

ورد طال  م 375 با پارس آبادو در رتبه سوم شهرستان  میباشد مورد 457ین شهر با شهرستان مشك

 قرار دارد. 
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 1394ال سبررسي آمار مربوا به ازدواج و طال  به تفكیك نقاا شهري و روستايي در استان در 

ر نقاا درصد ازدواجها د 29/21درصد ازدواجها در نقاا شهري استان و 70/78نشان میدهد كه 

 نجام پذيرفته استروستايي استان ا

قاا درصد در ن 26/16درصد در نقاا شهري و 73/83همچنین از كل طال  ثبت شده در استان 

 روستايي بوده است.

 شود.تم میخ چنین به نظر مي رسد كه در نقاا روستايي استان درصد كمتري از ازدواجها به طال  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26354

6477

ال مقایسه تعداد والدت و وفات در استان اردبیل در س4-2نمودار شماره 
1394

والدت وفات
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 به تفكیك شهرستان ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی والدت( 4-2)جدول 

 جنس و سن
 نقاط روستایی نقاط شهري جمع

 دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع

1386 
23145 11996 11149 14751 7734 7017 8394 4262 4132 

1387 
23442 12073 11369 14772 7618 7154 8670 4455 4215 

1388 
23657 12405 11252 15057 7976 7081 8600 4429 4171 

1389 
23985 12300 11685 16585 8532 8053 7400 3779 3621 

1390 
23908 12395 11513 15580 8081 7499 8328 4314 4014 

1391 
24601 12630 11971 16949 8704 8245 7652 3925 3727 

1392 24804 12868 11936 16872 8760 8112 7932 4108 3824 

1393 25568 13261 12307 18075 9379 8696 7493 3882 3611 

1394 
26354 

1368
6 

1266
8 18395 9522 8873 7959 4164 3795 

 اردبيل
14306 7419 6887 11276 5835 5441 3030 1584 1446 

 بيله سوار
764 402 362 396 202 194 368 200 168 

 پارس آباد
3994 2141 1853 2600 1389 1211 1394 752 642 

 خلخال
1428 719 709 753 361 392 675 358 317 

 سرعين
161 92 69 55 27 28 106 65 41 

 كوثر
361 175 186 102 59 43 259 116 143 

 ين شهرکمش
3327 1694 1633 2182 1119 1063 1145 575 570 

 مغان
1524 802 722 774 401 373 750 401 349 

 نمين
340 174 166 205 105 100 135 69 66 

 نير
149 68 81 52 24 28 97 44 53 
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 شهرستان تفكیك به ( فوت شدگان ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري وروستایی5-2)جدول 

 

 شهرستان سال و
 نقاط روستایی نقاط شهري استان

 زن مرد زن و مرد زن مرد مردوزن زن مرد زن و مرد

1386 6341 3597 2744 3853 2171 1682 2488 1426 1062 

1387 6453 3555 2898 3961 2197 1764 2492 1358 1134 

1388 6212 3572 2640 3462 1998 1464 2750 1574 1176 

1389 6494 3564 2930 3969 2217 1752 2525 1237 1288 

1390 6494 3667 2827 3873 2223 1650 2621 1444 1177 

1391 6479 3625 2854 4030 2290 1740 2449 1335 1114 

1392 6574 3640 2934 4021 2239 1782 2553 1401 1152 

1393 8324 3807 4517 4582 2182 2400 3742 1525 2117 

1394 
6477 3649 2828 4025 2304 1721 2452 1345 1107 

 اردبيل
2946 1685 1261 2441 1421 1020 505 264 241 

 بيله سوار
226 126 100 107 57 50 119 69 50 

 پارس آباد
696 386 310 395 223 172 301 163 138 

 خلخال
585 332 253 257 144 113 328 188 140 

 سرعين
107 50 57 26 15 11 81 35 46 

 كوثر
146 77 69 35 21 14 111 56 55 

 ين شهرکمش
837 467 370 423 229 194 414 238 176 

 مغان
447 250 197 166 89 77 281 161 120 

 نمين
340 198 142 129 74 55 211 124 87 

 نير
147 78 69 46 31 15 101 47 54 
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 به تفكیك شهرستان (ازدواج وطالق ثبت شده در نقاط شهري وروستایی6-2)جدول 

 

 شهرستان سال و
 نقاط روستایی نقاط شهري جمع

 طالق ازدواج طالق ازدواج طالق ازدواج

1387.............. 18326 1513 13937 1161 4389 342 

1389.............. 18326 1513 13937 1161 4389 342 

1390.............. 18750 2054 12147 1423 6603 631 

1391.............. 18401 2362 13568 1883 4833 479 

1392.............. 17393 2666 13170 2313 4223 353 

1393.............. 15918 2714 12299 2331 3619 383 

1394.................. 
14664 2699 11542 2260 3122 439 

 اردبيل ................
5766 1250 4885 1111 881 139 

 سوار..............بيله 
584 111 375 71 209 40 

 پارس آباد..............
2614 375 2229 365 385 10 

 خلخال..............
965 194 513 136 452 58 

 سرعين..............
142 16 61 9 81 7 

 كوثر..............
258 3 125 3 133 0 

 ين شهر..............کمش
2056 457 1882 381 174 76 

 مغان..............
977 169 620 110 357 59 

 نير
706 91 461 54 245 37 

 نمين..............
596 33 391 20 205 13 
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18326
18326187501840117393

1591814664

1513151320542362266627142699

1388138913901391139213931394

مقايسه روند طالق و ازدواج در استان در طول سالهای -5-2نمودار شماره 
1394الی 1388

ازدواج طالق

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

اردبيل 

بيله سوار

..............پارس آباد

..............خلخال

..............سرعين

..............کوثر

..............مشکين شهر

..............مغان

نير

..............نمين

مقايسه ميزان ازدواج و طالق در شهرستانهای استان -6-2نمودار شماره 
1394اردبيل در سال 

ازدواج طالق
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 مهاجرت -2-3

اني استنیز درون  و هاي كشور نفر بین استان 5534666 در مجموس1390الي  85هاي بین سال

ين تعداد كه از ا است شده استان وارد مهاجر نفر 70906 تعداد درطي اين دوره اند. جابجا شده

 را ها ستانا به وارده مهاجرين كل درصد 28/1 اند كهنفر مهاجرت هاي درون استاني بوده  40494

 53/1كه  اند نموده مهاجرت و شده خارج استان از نفر 84821  مدت همین در .شود مي شامل

 ورهد اين در مهاجرت خال  .شود مي شامل را ها استان از خارج شده مهاجرين كل از درصد

 كه بوده درصد -11/1اردبیل،  استان جمعیت به خال  مهاجرت . میزانبوده است نفر 13915

اند  كرده رتمهاج استان نفر از 11/1استان اين  جمعیت نفر صد هر ازاي به كه آن اين است مفهوم

درصد  -04/2با  لرستان استان جمعیت، به مهاجرت خال  نسبت لحاظ از ساله 5طي اين دوره در 

درصد  -87/1ري چهارمحال و بختیا استان ،درصد در رتبه دوم -2استان كرمانشاه  با  ،در رتبه اول

دبیل در رتبه درصد در رتبه چهارم و استان ار -32/1استان سیستان و بلوچستان با  ،سوم رتبه در

 ششم قرار دارد. 
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 1390 - 1385( مهاجران داخلی وارد شده وخارج شده کل کشور به تفكیك استان از سال 7-2جدول)

 نام استان
 خالص مهاجرت مهاجران خارج شده مهاجران واردشده

 درصد تعداد)هزارنفر( درصد تعداد)هزارنفر( درصد تعداد)هزارنفر(

 _ 0 100 5534666 100 5534666 كل كشور

 -19/0 -7401 91/3 216599 78/3 209198 آذربايجان شرقي

 -45/0 -14037 46/3 191576 2/3 177539 آذربايجان غربي

 -11/1 -13915 53/1 84821 28/1 70906 اردبيل

 +95/0 46837 96/5 330260 8/6 377097 اصفهان

 +88/3 93693 8/3 210157 48/5 303850 البرز

 -48/0 -2714 8/0 45473 77/0 42759 ايالم

 +4/2 240615 8/1 99843 2/2 124458 بوشهر

 -17/0 -20838 25/18 999649 77/17 978811 تهران

 -87/1 -16748 28/1 70944 98/0 54196 چهارمحال وبختياري

 +2 13678 27/1 71014 5/1 84692 خراسان جنوبي

 -09/0 -5735 47/7 413415 36/7 407680 خراسان رضوي

 -06/0 -525 48/1 82279 47/1 81754 خراسان شمالي

 -2/1 -54530 36/5 296711 4/4 24218 خوزستان

 +32/0 3340 3/1 72196 36/1 75536 زنجان

 +93/2 18522 96/0 53576 30/1 72098 سمنان

 -32/1 -33684 42/2 134137 81/1 100453 بلوچستانسيستان و 

 -56/0 -25975 7 390371 7/6 364396 فارس 

 -55/0 -6627 73/1 95795 61/1 89168 قزوين

 +42/0 4932 14/1 63270 23/1 68202 قم

 -69/0 -10352 56/2 141920 37/2 131568 كردستان

 -21/0 -6382 16/3 174933 3 168551 كرمان

 -2 -38719 75/2 152331 05/2 113612 كرمانشاه

 -66/0 4352 25/1 69527 17/1 65175 كهکيلويه وبوير احمد

 +77/0 13750 48/2 137428 73/2 151178 گلستان

 +21/1 30052 56/3 197133 4/ 1 227185 گيالن

 -04/2 -35937 95/1 107999 3/1 72062 لرستان

 +82/0 25382 81/3 211000 27/4 236382 مازندران

 +54/0 7633 86/1 102832 2 110465 مركزي

 +52/0 8219 2 112757 18/2 120976 هرمزگان

 -04/1 -18405 3/2 127607 97/1 109202 همدان

 +44/2 26223 4/1 77113 86/1 103336 يزد

 ومحاسبات نگارنده 1390نتايج  سرشماری عمومي نفوس و مسكن سال  ،منبع : مركز آمار ايران
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  کار بازار و انسانی نیروي -2-4

عموما  نها كهمبحث نیروي انساني شاخصهاي متعددي مورد بررسي قرار میگیرند كه از مهمترين آدر 

اري نرخ بیك غال واشتقتصادي، نرخ نرخ مشاركت ايا مورد استفاده قرار میگیرند میتوان به نرخ فعالیت

 اشاره نمود.
 عمومی فعالیت نرخ و فعال جمعیت -

آمارگیري  از هفته قبل تقويمي هفته در شده ( كه تعیین سن بیشتر )حداقل و ساله 10 افراد تمام

 قابلیت از يا داشته) شاغل( و مشاركت خدمات و كاال تولید در كار تعريف مرجع(طبق )هفته

 افراد تمام اساس براين .شوند مي اقتصادي محسوب فعال جمعیت اند )بیكار( بوده برخوردار مشاركت

 بیكاران و شاغالن گروه دو از يك هیچ در ،تعريف مرجع طبق هفته طول در كه بیشتر و ساله 10

 يا فعالیت تعريف نرخ براساس بنابراين مي شوند. محسوب اقتصادي جمعیت غیرفعال گیرند قرار نمي

 و ساله 10 بیكار( ) شاغل+ فعال جمعیت نسبت از عبارتست نرخ اين ،اقتصادي نرخ مشاركت

 ( و بیشتر ساله 15 بیشتر  )يا و ساله 10 كار سن در جمعیت به بیشتر(  و له سا 15 بیشتر)يا

 .100 در ضرب
 

  بيشتر  و ساله 10 فعال جمعيت 

 )نرخ فعاليت ( نرخ مشاركت اقتصادی  = ------------------------------------------- ×100

 بيشتر و ساله 10 جمعيت 

 

 

 

 

ر كشور درصد و د74/43حدود  1394بر اساس اين تعريف نرخ فعالیت در استان اردبیل در سال 

 درصد بوده است.18/38

 .درصد بوده است2/37درصد و در كشور 8/42نرخ فعالیت در استان اردبیل  1393در سال 

دبیل باالتر از نرخ فعالیت در استان ار 1394و  1393ارقام اشاره شده در طول سالهاي با توجه به 

ال سسسح كشور بوده از طرف ديگر هم در استان اردبیل  و هم در سسح كشور اين شاخ  در 

 نسبت به سال قبل افزايش يافته است. 1394

 اشتغال نرخ -

 و كرده كار يك ساعت حداقل مرجع، هفته طول در كه بیشتر و ساله 10 افراد تمام كار، تعريف طبق

 عمده سورب شاغالن .شوند محسوب مي شاغل باشند كرده ترك را كار موقت بسور داليلي به بنا يا

 داشتن با مرجع هفته در موقت ترك. شوند اشتغاالن مي خود و بگیران حقو  و مزد گروه دو شامل

 عنوان هب اشتغاالن خود براي كار و كسب تداوم و بگیران و حقو  مزد براي شغلي رسمي پیوند

 شود. محسوب مي اشتغال

 
 

 ار( بیك و فعال  )شاغل جمعیت به شاغل جمعیت نسبت از عبارتست اشتغال نرخ اساس اين بر

 100 ضربدر
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  شاغل جمعيت 

 اشتغال نرخ =  ---------------------------------- ×100

  فعال جمعيت 

ست ادرصد بوده 0/89درصد و در كل كشور 2/87 در استان اردبیل 1394سال نرخ اشتغال در 

هم در  ونشان میدهد كه اين شاخ  هم در استان  1393با سال  1394مقايسه نرخ اشتغال  سال 

درصد 7/88نرخ اشتغال در استان  1393سسح كشور نسبت به سال قبل كاهش يافته است. در سال 

 ه است.درصد بود4/89و در سسح كشور 
 :بیكاري نرخ -

 :كه شود مي اطال  بیشتر و ساله 10 افراد تمام به بیكار تعريف، براساس

 نباشند( خوداشتغالي يا مزدبگیري اشتغال باشند ) داراي كار فاقد مرجع هفته در- 1

 یريمزدبگ اشتغال باشند ) براي كار براي آماده آن از بعد هفته يا و مرجع هفته در 2-

 )باشند آماده خوداشتغالي يا

 جستجوي وربه منظ را مشخصي اقدامات (باشند كار جوياي آن از قبل هفته سه و مرجع هفته در 3-

 )باشند آورده عمل به خوداشتغالي يا و مزدبگیري اشتغال

 ولي نبوده اركجوياي  قبلي شغل به بازگشت انتظار يا و آينده در كار به آغاز دلیل به كه افرادي

 .شوند مي محسوب بیكار نیز اند بوده كار براي آماده و فاقدكار

 ار( بیك و شاغل ( فعال جمعیت به بیكار جمعیت نسبت از عبارتست بیكاري نرخ اساس براين

 100 ضربدر
 

  بيكار جمعيت 

 بيكاری نرخ =  -------------------------------- ×100

  فعال جمعيت 

 ردبیل دراستان اطالعات دريافت شده از معاونت آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه ا بر اساس

ست اين درصد بوده ا 0/11درصد و در كل كشور 8/12نرخ بیكار ي در استان اردبیل  1394سال 

مشاهده  درصد بوده است. همانسور كه6/10درصد و3/11به ترتیب برابر با  1393ارقام در سال 

يش يافته افزا 1393رخ بیكاري هم در استان اردبیل و هم در سسح كشور نسبت به سال میگردد ن

 است.

یكار ي در نرخ بیكاري استان باالتر از نرخ ب 1394و هم در سال  1393هم در سال از طرف ديگر

 بوده است.سسح كشور 
 

 

 اشتغال ترکیب-
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 عالیت. فباشد مي خدمات و صنعت كشاورزي، گروه سه شامل قسمت اين در اشتغال تركیب از منظور

 المللي بین بندي طبقه اساس تولیدي بر هاي

 اعت،زر شامل كشاورزي ها، بخش اين در مي باشد.ISIC، Rev)  3-1990اقتصادي) هاي فعالیت

 خت،سا معدن، استخراج شامل صنعت است. ماهیگیري و شكار، جنگلداري دامپروري، ،باغداري

حوزه  در یزن صنعت و كشاورزي از خارج هاي فعالیت كلیه .است گاز و بر  و تأمین آب و ساختمان

 فعالیت هب فو  مشغول بخش سه از يكي در كه شاغل افراد از كدام هر .گیرد جاي مي خدمات بخش

  .شود مي بندي طبقه بخش  آن در باشد

 خشب دردرصد از شاغلین استان 8/33حدود1394 كار نیروي از آمارگیري طره نتايج براساس 

  فعالیت به بخش خدمات مشغول در درصد6/40و  صنعت بخش در درصد 6/25كشاورزي، 

 . اند بوده

ت و درصد در بخش صنع 5/32درصد شاغلین در بخش كشاورزي، 18كشور  در سسح مذكوردر سال 

 درصد در بخش خدمات مشغول فالیت بوده اند. 4/49

د كه میده مقايسه تركیب اشتغال به تفكیك بخشهاي عمده اقتصادي در سسح استان با كشور نشان 

ه ببا توجه  سهم اشتغال در بخش كشاورزي در استان بسیار باالتر از كشور میباشد، 1394در سال 

 وي وايط جاينكه كشاورزي در استان اردبیل بیشتر به صورت سنتي انجام میپذيرد و متكي به شر

ه كاست  میزان بارندگي هاي ساالنه آنهم در زمان مناسب با محصوالت كشت شده میباشد طبیعي

 درامد شاغلین بخش كشاورزي در استان هم در طول يك سال و هم در صول سالهاي مختلف

 دستخوش تغییرات غیر قابل پیش بیني بشود.

 میدهد اردبیل و كشور نشانمقايسه میزان اشتغال در بخش صنعت و همچنین خدمات  در استان 

در  وري كهتر از كل كشور میباشد به ط كه سهم اشتغال در اين دو بخش در استان اردبیل پايین

صد در5/32درصد و در كل كشور6/25سهم اشتغال در بخش صنعت در استان اردبیل  1394سال 

فعالیت  ین مشغولدرصد شاغل 6/40بوده است در بخش خدمات نیز در سال مذكوردر استان اردبیل 

 درصد میباشد. 4/49بوده اند در حالي كه اين رقم براي كل كشور 
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 1394-1393استان و کشور   ،( ترکیب اشتغال به تفكیك بخش8-2جدول )

 خدمات صنعت کشاورزي عنوان

 استان
1393 7/32 7/26 6/40 

1394 8/33 6/25 6/40 

 كشور
1393 9/17 8/33 3/48 

1394 0/18 5/32 4/49 
  معاونت آمارو اطالعات–سازمان برنامه و بودجه استان اردبيل مأخذ: 
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  فصل سـوم
 

 ساختـار رشـد اقتصـادي
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 ساختار رشد اقتصادي -3

 رشد اقتصادي و تولید سرانه ،تولید ناخالص داخلی -3-1

 به  د شدهتولید ناخال  داخلي استان، مجموس ارزش ريالي ساالنه كاالها و خدمات نهايي تولی

 دي استانتولی بنابراين اين رقم نشانگر توان ،قیمت هاي جاري و در محدوده جغرافیايي استان است

ه دو باخلي دتولید ناخال   ،و رشد آن نشانگر رشد اقتصادي استان است . در حساب هاي منسقه اي

 ذكر شده است.« بدون احتساب نفت» و « با احتساب نفت»صورت 

ه میلیون ريال محاسب11487169820محصول ناخال  داخلي كل كشور در حدود  1393در سال 

ت به میلیون ريال بوده اس 130351884شده است در همین زمان محصول ناخال  داخلي استان 

 شور در استان اردبیل تولید شده است.درصد محصول ناخال  داخلي ك13/1بیان ديگر 

درصد  13/1میلیون ريال محصول ناخال  داخلي 114722401نیز استان اردبیل با  1392در سال 

 1391ل از محصول ناخال  داخلي كشور را به خود اختصاص داده است.با توجه به اينكه در سا

هده میگردد خود اختصاص داده مشادرصد از محصول ناخال  داخلي كشور را به  05/1استان اردبیل 

 كه در سالهاي بعدي اين سهم بهبود يافته است.

ر، ي كشوالبته در مقايسه سهم محصول ناخال  داخلي بدون نفت  استان از محصول ناخال  داخل

كه  طوري سهم استان اردبیل كمي بیشتر از سهم محصول ناخال  داخلي استان با نفت میباشد به

درصد 26/1درصد و 29/1درصد،  20/1به ترتیب برابر  1393تا  1391الهاي اين سهم در طول س

 بوده است.

خ   در نشان میدهد كه اين شا 1393بررسي سرانه محصول ناخال  داخلي استان و كشوردر سال 

 يال بوده است.هزار ر 102157هزار ريال و در استان اردبیل  147544كشور برابر با سال مذكور در 

شور كز كل امالحظه میگردد سرانه محصول ناخال  داخلي در استان اردبیل پايین تر  همانسور كه

 میباشد.
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 1393-1392-1391ستان و مقایسه آن با کشور درطی  سال هاي ا ناخالص داخلیمحصول (  1-3جدول)

 

 

 شرح ردیف

 ١393 ١39٢سال ١39١سال

 كشور استان اردبيل
سهم از 

 كشور)درصد(
 كشور استان اردبيل

سهم 

 كشور استان ازكشور)درصد(
سهم از 

 كشور)درصد(

1 
محصول ناخالص 

يليون داخلي)م

 ل(ریا

78٤939٤5 7٤٢٠8٠ ٠١١٤٤5/١١٤ ١7٢٢7١٠١٢ ٠١57٢3٦١8 ١3/١ ١3٠35١88١١٤ ٤87١٦98٢٠ 13/1 

2 
محصول ناخالص 

داخلي بدون نفت 

 ریال(ميليون )

78٤٦535٦ ٢5١3٦5٢337 ١١٤٦ ٢٠/١879٦١ 885١١٤٤١9٢ ٤9/١ ١3٠3١33٦8 ١٠3٢873٤٠١٦ 26/1 

3 
محصول ناخالص 

 داخلي سرانه

 (ریال هزار)

62396 97593 - 90547 131602 - 102157 147544 - 

 مركز آمار ایرانماخذ:         
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99%

1%

سهم محصول ناخالص داخلی استان از محصول ناخالص -1-3نمودار شماره 
1393داخلی کشور در سال 

کشور

استان
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تفكیك بخش هاي اقتصاديارزش افزوده به  -1-1-3  

ارزش افزوده عبارت است از اضافه ارزشي كه در هر مرحله از تولید بر ارزش )يا قیمت( يك كاال 

زش افزوده تفاوت بین ستانده از مصارف واسسه مي باشد تحلیل افزوده مي شود به عبارت ديگر ار

صاد استان را نمايان كند.ضعف اقت ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي استان مي تواند نقاا قوت و  

مجموس ارزش افزوده فعالیتهاي مختلف اقتصادي در كشور در  1393در سال 

میلیون ريال بوده 129913016میلیون ريال و در استان اردبیل در حدود 11438919292حدود

 است.

استدرصد بوده  13/1سهم ارزش افزوده استان از ارزش افزوده كل كشور در سال مذكور برابر با   

-3-1-2  نسبت مصارف واسطه به ستانده  

نسبت مصارف واسسه به ستانده ، نسبتي است كه مي توان بخشهاي مختلف اقتصادي راباآن مقايسه 

نمود . اين نسبت  بیانگر اين است كه  هزينه هاي صرف شده جهت تولید كاال و خدمات مربوطه 

فعالیت را به خود اختصاص  داده اند .  درانجام يك  فعالیت  اقتصادي چه سهمي ازستانده  آن

باالبودن  نسبت مصارف واسسه به ستانده به معني كم بودن ارزش افزوده خواهدبود و بالعكس . 

بعبارت ديگر  بخش هايي كه داراي نسبت مصارف واسسه به ستانده كمتري مي باشند ، مي توانند  

آن معني است كه اين بخش ها  درمقايسه با بخش ارزش افزوده بیشتري  را ايجاد  نمايند . و اين به 

هايي كه اين نسبت درآنهاداراي رقم بااليي است ازمزيت نسبي چشمگیري برخورداراست . به طور 

. دراستان توجیه  كلي بخشهايي كه بیشترين میزان نسبت مصرف واسسه به ستانده رادارامي باشند

 .اقتصادي ندارند

بخش در استان اردبیل نشان میدهد كه  1393ستانده در سال مقايسه نسبت مصرف واسسه به 

درصد كمترين 25/0درصد بیشترين و بخش خدمات با 56/0صنعت، معدن، ساختمان و انرژي با 

 نسبت مصرف واسسه به ستانده را در استان داشته است.

درصد بیشترين و  53/0با  يصنعت، معدن، ساختمان و انرژبخش  1393در سسح كشور در سال 

 نسبت مصرف واسسه به ستانده را داشته است.درصد كمترين میزان  23/0بخش خدمات با 

مقايسه كل اين شاخ  در سال مذكور در كشور و استان نشان میدهد كه میزان اين شاخ  با 

 میباشد. 39/0در استان اردبیل پايینتر از كل كشور با  34/0
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 1393و1392در سالهاي  هاي جاري اقتصادي استان  به قیمت بخشهاي عمده ( ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستانده 2-3جدول)

 )ميليون ريال(
 

 هاشرح فعالیت 

 ارزش افزوده

 

 مصرف واسطه

 

 ستانده

 
 نسبت مصرف واسطه به ستانده

1392 1393 1392 1393 1392 1393 1392 1393 

 0/31 0/33 58687970 53197615 18165511 17413609 ٤٠5٢٢٤59 3578٤٠٠٦ كشاورزي 1

 0/56 0/59 45124193 46423143 25481679 27451984 ١9٦٤٢5١٤ ١897١١59 صنعت، معدن، ساختمان و انرژي 2

 0/25 0/25 91529345 77900321 22634226 19250143 ٦97٤8٠٤٤ 59٤٢٤٤89 خدمات 3

 جمع 4
114179654 129913016 64115736 66281416 1775210791 195341508 0/36 0/34 

 ماخذ:مرکز آمار ایران

 

 

 1393و1392در سالهاي  هاي جاري به قیمت  کشور اقتصادي بخشهاي عمده ( ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستانده 3-3جدول)

 )ميليون ريال(
 

 هاشرح فعالیت 

 ارزش افزوده

 

 مصرف واسطه

 

 ستانده

 
 واسطه به ستاندهنسبت مصرف 

1392 1393 1392 1393 1392 1393 1392 1393 

 ١٤73٢95١9٢ ١٢8٢757٠7٤ كشاورزي 1
743065829 843961178 

2025822902 2317256370 0/37 0/36 

 0/53 0/51 8701577428 7827665641 4645205332 3975072511 ٤٠5٦37٢٠95 385٢593١3٠ يصنعت، معدن، ساختمان و انرژ 2

 0/23 0/23 7707268872 6441750259 1798016868 1504077740 59٠9٢5٢٠٠5 ٤937٦7٢5١8 خدمات 3

 جمع 4
10073022722 ١١٤389١9٢9٢ 6222216080 7287183378 16295238801 18726102670 0/38 0/39 

 ماخذ:مرکز آمار ایران
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کشاورزی
31%

صنعت، معدن، ساختمان و
انرژی

15%

خدمات
54%

مقایسه سهم ارزش افزوده بخشهاي عمده اقتصادي استان از كل -٢-3نمودار شماره 

١393ارزش افزوده استان در سال 

کشاورزی
13%

صنعت، معدن، ساختمان 
و انرژی

35%

خدمات
52%

مقایسه سهم ارزش افزوده بخشهاي عمده اقتصادي كشور -3-3نمودار شمار ه

١393از كل ارزش افزوده كشور در سال 
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 شاخص قیمت -3-2
 

 شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهري -3-2-1

 م ( اعالاين شاخ  كه تغییرات آن نسبت به سال قبل را به عنوان میزان تورم )نرخ رسمي تورم

يش يافته درصد افزا 2/9كه نسبت به سال قبل حدود  بوده 2/219در استان  1394مي كنند در سال 

 است. 

بوده  217معادل  1394كاالها و خدمات مصرفي در سال درنقاا شهري كشور نیز شاخ  كل بهاي 

 درصد افزايش نشان میدهد. 3/11كه نسبت به سال قبل 

ناطق در مكاالها و خدمات مصرفي  در بین گروه هاي اصلي بیشترين میزان افزايش شاخ  قیمت

 مي باشد   درصد7/19با  آب،بر  وسوختاستان مربوا به گروه  شهري

 ت.داشته اسنمیباشد كه نسبت به سال قبل تغییري « ارتباطات»مربوا به گروه كمترين افزايش نیز 

 خت بادر مناطق شهري كشور نیز بیشترين میزان افزايش مربوا به گروه كاالهاي آب،بر  وسو

رصد بوده د 1/3گروه كاالهاي دخانیات با درصد بوده است.كمترين مقدار افزايش مربوا به 7/34

 است.
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  1394 در سالو کشور شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهاي شهري استان مقایسه (4-3جدول)

 1390=100سال پايه  
     

ام استان                         ن                                                       
 گروههای کاالهاوخدمات

 استان اردبيل كل كشور

 نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص

 9/2 219/1 11/3 217/0 شاخص كل

 7/3 238/5 9/7 253/1 خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات

 7/4 236/8 9/8 252/2 خوراكيها و آشاميدني ها

 7/4 235/4 9/9 251/3 خوراكيها

 13/7 245/8 13/7 227/6 نان و غالت

 1/7 214/7 5/0 228/0 گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هائ آنها

 0/7 206/4 3/4 216/6 گوشت قرمز و گوشت ماكيان

 7/4 276/1 13/4 308/4 ماهي ها و صدف داران

 8/1 218/6 9/3 245/4 شير، پنير و تخم مرغ

 0/9 226/3 3/6 245/6 روغنها و چربيها

 9/5 272/7 15/5 282/3 ميوه و خشكبار

 3/6 261/7 9/8 354/2 سبزيجات )سبزئ هاوحبوبات (

 8/1 198/6 9/8 217/2 انيهشكر، مربا، عسل ، شكالت و شيريني  (قند و شكر و شيري

 7/4 223/4 8/2 242/5 محصوالت خوراكي طبقه بندئ نشده در جائ ديگر

ير غچائ ، قهوه ، كاكائو، نوشابه و آب ميوه )نوشابه هائ 
 7/8 269/3 8/1 275/4 الكلي

 2/0 334/6 3/1 301/8 دخانيات

 10/4 209/6 12/0 204/6 كاالهائ غير خوراكي و خدمات

 12/0 248/6 8/6 240/9 پوشاك و كفش

 13/8 167/5 14/5 191/3 مسكن ، آب ، برق ، گاز و ساير سوختها

 12/5 171/5 11/3 187/2 مسكن

 12/7 170/8 11/3 186/5 اجاره

 7/8 188/0 11/9 232/0 خدمات نگهدارئ و تعمير واحد مسكوني  )خدمت (

 19/7 152/3 34/7 215/5 آب ، برق و سوخت

 5/4 241/1 6/4 235/3 مبلمان و لوازم خانگي و نگهدارئ معمول آنها

 17/7 259/5 15/0 234/4 بهداشت و درمان

 7/3 216/3 10/0 222/5 حمل ونقل

 0/0 152/1 3/2 129/4 ارتباطات

 7/6 250/8 10/7 235/8 تفريح و فرهنگ

 11/9 171/6 16/5 169/6 آموزش

 13/3 235/6 13/4 236/3 هتل و رستوران

 6/5 210/5 7/5 215/7 كاالها و خدمات متفرقه

 8/8 228/1 11/3 230/1 شاخص كل* )بدون اجاره(

 7/7 230/7 10/6 240/4 كاالها

 13/0 196/6 12/1 192/9 خدمات

 1395آمار و طالعاتمعاونت -ماخذ: سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل
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 شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در مناطق روستایی -3-2-2

ده بو62/230در مناطق روستايي استان مصرفي قیمت كاالها و خدمات  كل  شاخ 1394در سال 

 درصد افزايش داشته است.96/8كه نسبت به سال قبل 

كه نسبت به سال قبل   بوده94/226درسال مذكور اين شاخ  در مناطق روستايي كشور 

 درصد افزايش نشان میدهد.55/10

  و ب، بربیشترين مقدار افزايش اين شاخ  در مناطق روستايي استان مربوا به گروه كاالهاي آ

 درصد بوده است.15/26سوخت با 

یزان مدرصد  بیشترين 45/18در مناطق روستايي كشور نیز گروه كاالهاي آب، بر  و سوخت با 

 ه خود اختصاص داده است.افزايش را ب
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  1394و کشوردر سال شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهاي روستایی استان مقایسه (5-3جدول )
 100=1390پایه سال 

     

ام استان                         ن                                                       
 گروههای کاالهاوخدمات

 اردبيلاستان  كل كشور

 نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص

 8/96 230/62 10/55 226/94 شاخص كل

 6/10 238/92 9/78 248/01 خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات

 6/25 236/65 9/99 246/43 خوراكيها و آشاميدني ها

 6/31 235/90 10/19 245/16 خوراكيها

 9/02 222/41 11/17 224/26 نان و غالت

 1/66 231/14 3/03 219/96 گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هائ آنها

 0/98 226/84 1/19 207/57 گوشت قرمز و گوشت ماكيان

 7/22 270/28 13/75 318/76 ماهي ها و صدف داران

 6/26 215/88 8/38 228/86 شير، پنير و تخم مرغ

 1/16 224/49 4/12 227/86 روغنها و چربيها

 12/71 315/54 21/20 280/66 ميوه و خشكبار

 4/86 261/33 16/42 374/58 سبزيجات )سبزئ هاوحبوبات (

 7/35 200/52 7/82 202/67 انيهشكر، مربا، عسل ، شكالت و شيريني  (قند و شكر و شيري

 3/87 226/64 7/36 234/78 محصوالت خوراكي طبقه بندئ نشده در جائ ديگر

ير غآب ميوه )نوشابه هائ چائ ، قهوه ، كاكائو، نوشابه و 
 4/89 256/39 6/08 275/26 الكلي

 1/51 344/82 3/02 320/79 دخانيات

 11/34 224/41 11/16 212/78 كاالهائ غير خوراكي و خدمات

 11/46 253/85 9/82 251/19 پوشاك و كفش

 17/85 176/89 13/79 181/61 مسكن ، آب ، برق ، گاز و ساير سوختها

 11/70 173/09 10/91 176/91 مسكن

 12/69 170/84 10/90 175/60 اجاره

 4/72 192/35 11/00 209/09 خدمات نگهدارئ و تعمير واحد مسكوني  )خدمت (

 26/15 181/67 18/45 189/21 آب ، برق و سوخت

 5/34 242/93 6/13 241/36 مبلمان و لوازم خانگي و نگهدارئ معمول آنها

 17/51 265/27 15/72 242/64 بهداشت و درمان

 11/17 224/36 10/03 222/80 حمل ونقل

 0/05 170/73 2/88 134/36 ارتباطات

 9/03 263/45 12/58 250/78 تفريح و فرهنگ

 14/55 170/26 17/38 170/07 آموزش

 13/86 241/28 12/83 247/69 هتل و رستوران

 5/78 221/33 9/12 234/27 كاالها و خدمات متفرقه

 8/78 234/73 10/52 233/50 كل* )بدون اجاره(شاخص 

 7/51 234/31 9/80 238/16 كاالها

 14/05 219/15 12/75 199/97 خدمات

 1395معاونت آمار و طالعات-ماخذ: سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل
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 نهادهاي پـولي و مـالي
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 و بیمه بانكداري و پول -4

 عوامل اندازهاي جلب پس با كه باشد مي اقتصاد در مالي بازار مهم اجزاي از يكي عنوان به پول بازار

 در حركت مسیر دهنده و نقدينگي، جهت پول متقاضي واحدهاي میان آن توزيع و اقتصادي

 هشكا و تولید افزايش در آن نقش در مورد زيادي هاي بحث و تسا اقتصاد تولیدي هاي بخش

 پولي هاي تسیاس راياج .دارد وجود ديگر سوي از ايجاد تورم يا كسادي تداوم و سو يك از بیكاري

 عملكرد و ولپ بازار به مربوا مباحث دقیق شناخت لذا گذارد، مي روي اقتصاد بر توجهي قابل اثرات

  .دارد يا ويژه اهمیت پولي هاي سیاست به مربوا كارآمد و مناسب ريزي برنامه بانكي در سیستم

 سهمؤس و تعدادي خصوصي بانك 14 دولتي، بانك 13 شامل استان بانكي سیستم ،1393 سال در

 به سترسيد عدم علت به كه باشد خصوصي مي اعتباري صندو  نامعلومي تعداد و غیر بانكي اعتباري

 فقط تقسم اين در ،خصوصي اعتباري هاي و صندو  بانكي غیر اعتباري موسسات اطالعات و آمار

 خواهد رارق بررسي مورد استان، هاي خصوصي از بانك تعدادي دولتي و هاي بانك به مربوا اطالعات

 گرفت.

 عهتوس رهبري درباره معظم مقام توسط اساسي قانون 44 صلا) ج(بند كلي هاي سیاست ابالغ

 ايران اقتصاد رد را فصل نويني دولتي، هاي بنگاه و ها فعالیت واگذاري طريق از دولتي غیر هاي بخش

 مشمول كارگران رفاه و ايران ملت، صادرات تجارت، دولتي تجاري هاي بانك و است كرده ايجاد

 به اصخ سهامي از 1388 و 1387 سال هاي در مالكیت آنها و شده اساسي قانون 44 اصل واگذاري

 توجه ا. باند تهگرف هايي كه دولت در سهام دارد قرار مجموعه بانك زير در و يافته تغییر عام سهامي

 یردگ مي قرار بررسي و بحث مورد قبل سال نسبت به ها بانك وضعیت قسمت اين در اينكه به

 غیردولتي و تيدول هاي بانك براي ها بانك قديم بندي با تقسیم عمدتا  تحلیل ها و تجزيه بنابراين

هاي  انكجز  ب هايي كه دولت درآن سهم دارد هاي دولتي و بانك گردد كه در آن بانك مي ارائه

 دولتي تقسیم بندي شده اند.

 حثب قبل از كه باشد مي تخصصي هاي بانك و تجاري هاي بانك شامل استان دولتي هاي بانك

 بانك ه،سپ ملي، بانك بانك بر مشتمل استان تجاري هاي بانك دولتي، تجاري هاي بانك واگذاري

 صنعت انكب را تخصصي هاي بانك و بودند بانك پست و رفاه بانك ملت، بانك تجارت، بانك صادرات،

 دهند يم تشكیل تعاون توسعه بانك و صادرات بانك توسعه و كشاورزي بانك مسكن، بانك معدن، و

جاري دولتي ت هاي از بحث واگذاري بانك كارگران بعد رفاه ايران و صادرات ملت، تجارت، هاي بانك

ر آنها سهام دولتي كه دولت د غیر هاي بانك به و شده جدا تجاري دولتي هاي بانك مجموعه زير از

 . شدند دارد، افزوده
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 تعداد ومبلغ انواع سپرده ها-١-٤

 سپرده ز،اندا پس الحسنه هاي قرض سپرده ديداري، هاي سپرده شامل استان هاي بانك هاي سپرده 

 ها سپرده ساير و مدت بلند گذاري هاي سرمايه سپرده مدت، كوتاه گذاري سرمايه هاي

 .  باشد مي 

امل شسپرده بوده است اين تعداد  1723162ستانهاي ا بانك هاي سپرده كلتعداد1394سال  در

 سپرده قرض918614درصد كل تعداد سپرده ها، 92/20سپرده قرض الحسنه جاري معادل360804

دت سپرده سرمايه گذاري كوتاه م 393460درصدكل سپرده ها، 31/53الحسنه پس اندازمعادل 

ل كدرصد 85/2سپرده سرمايه گذاري بلند مدت معادل 49134 درصد كل سپرده ها،83/22معادل 

 وده است.بدرصد كل سپرده ها مربوا به ساير سپرده گذاري ها 06/0سپرده معادل  1150سپرده هاو

ه پس انداز باالترين تعداد سپرده گذاري ها مربوا سپرده قرض الحسن 1394به بیان ديگر در سال 

 مربوا به سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بوده است. وپس از آن

تاه مدت با نشان میدهد كه سپرده سرمايه گذاري كو 1394بررسي مبلغ سپرده ها در استان در سال 

رد پس از آن در جايگاه اول قرار دا ،درصد مبلغ كل سپرده ها  29/39میلیون ريال معادل 9791878

 پرده هاسكل مبلغ درصد  57/37میلیون ريال و  9361667سپرده سرمايه گذاري بلند مدت با مبلغ 

 در رديف دوم قرار دارد.

حسنه درصد وسپرده قرض ال 32/14میلیون ريال و  3570035سپرده قرض الحسنه جاري با مبلغ 

 درصد در رديفهاي بعدي قرار دارند.86/7ريال و میلیون  1960891پس انداز با مبلغ 

ايل به شتر متمین،بیبا مقايسه تعداد و مبلغ سپرده گذاريها میتوان اذعان نمود كه افراد با مبالغ پاي

شتر لي بیسپرده گذاريهاي قرض الحسنه جاري و پس انداز هستند در حالي كه در مبالغ باالي پو

یباشد موضیح ته گذاري مدت دار پول پس انداز نمايند.الزم به ترجیح مي دهند در سپرده هاي سرماي

 ك هايكه تحلیلهاي فو  بر اساس اطالعات در دسترس بانك ها صورت گرفته و شامل تمامي بان

 استان نمي باشد.
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 )میلیون ریال( 1394نزد بانك ها ي استان در پایان سال(تعداد و مبلغ انواع سپرده ها 1-4جدول شماره )

 

 1394-ماخذ:سالنامه آماری استان اردبیل 

 
 رفاه مسكن تجارت صادرات ملی جمع کل

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1394 1723162 24916259 - 7942013 435224 4403556 561511 4226755 62519 2666257 334256 
3230292 

 

357003 360804 رض الحسنه جاريق
5 

- 1260702 97177 785543 59162 451762 9579 159675 125227 645145 

196089 918614 قرض الحسنه پس انداز
1 

- 1005684 249510 306666 
30880

8 
300225 18501 152392 124080 108974 

سرمایه گذاري كوتاه 

 مدت
393460 979187

8 
- 1954419 76902 1684973 

17584
2 

1528800 31119 
170349

8 
72139 1594292 

سرمایه گذاري بلند 

 مدت
49134 936166

7 
- 3721208 11635 1626374 17699 1945968 3320 650692 12810 881881 

 1690 439 -  -  72633 162 123457 0 -  -  231788 1150 سایر

 - 100 100 درصد از كل
32/17 

  

27/25  17/84  61/32  17/12  63/3  10/80  41/19  13/09 
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           )میلیون ریال(دنباله1394(تعداد و مبلغ انواع سپرده ها نزد بانك ها ي استان در پایان سال1-4جدول شماره )

 

 1394اخذ:سالنامه آماری استان اردبیل م
 

 

 

 

 

 سال و نوع سپره
 سرمایه توسعه تعاون توسعه صادرات صنعت و معدن پست بانك

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1394 292457 487865 1850 85506 313 126000 19172 828862 14710 687365 

 26943 2946 53052 2330 8847 128 16137 774 162229 63481 قرض الحسنه جاري

 1518 2916 67824 8251 0 1 14 122 17594 206425 قرض الحسنه پس انداز

 8286 853 179 7555 935 124915 20260 سرمایه گذاري كوتاه مدت
64554

8 
7798 547025 

 111879 1050 62438 305 116300 5 61800 19 183127 2291 سرمایه گذاري بلند مدت

 10 16 32280 533 0 0 0 0 1718 -  سا یر

 درصد از كل
 98/16  1/98  11/0  0/35  02/0  0/51  11/1  3/36  85/0  2/78 
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 تعداد و مبلغ تسهیالت -4-2

دول در جبراساس بخشهاي عمده اقتصادي بانكها به بخش غیر دولتي  تعداد تسهیالت پرداختي

 مورد96434تعداد1394ورده شده است بر اساس اطالعات اين جدول در سال آ (2-14شماره )

 میلیون ريال به بخشهاي عمده اقتصادي پرداخت شده است.7126058تسهیالت به مبلغ 

داد درصد تع87/39بررسي تسهیالت پرداختي به تفكیك بخشهاي عمده اقتصادي نشان میدهد كه 

د به درص11/41 درصد به بخش صنعت و معدن،52/5تسهیالت به بخش خدمات بازرگاني و متفرقه، 

 درصد به بخش كشاورزي اختصاص داده شده است. 49/13تمان و بخش مسكن و ساخ

 درصد مبلغ تسهیالت پرداختي به بخش خدمات 04/17در بحث مبلغ تسهیالت پرداختي نیز 

كن و درصد به بخش ساختمان و مس70/72 درصد به بخش صنعت و معدن،50/4بازرگاني و متفرقه،

 .درصد به بخش كشاورزي اختصاص داده شده است 76/5

داد بیشترين تع 1394مقايسه درصد تعداد و مبلغ تسهیالت پرداختي نشان میدهد كه در سال 

اختصاص يافته است بیشترين مبلغ تسهیالت ساختمان و مسكن تسهیالت پرداختي به بخش 

بلغ مبه بخش ساختمان و مسكن اختصاص دارد.كمترين تعداد  و همچنین كمترين  نیز پرداختي

 تسهیالت پرداختي به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته است.
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در استان  1394تعداد و مبلغ تسهیالت پرداختی بانك ها به بخش غیر دولتی بر حسب بخشهاي عمده اقتصادي در سال (2-4جدول شماره )

 اردبیل)مبالغ به میلیون ریال(

 بانك و نوع تسهیالت خدمات بازگاني و متفرقه صنعت و معدن مسكن و ساختمان كشاورزي جمع

 تعداد 23311 75 1399 757 25542
 

2986679 113127 249322 28108  2596122 
 مبلغ

25571 

 8891 6415 2566 7699 

 تعداد
 صادرات

3705297 845435 1632290 308735 918837 
 مبلغ

57287 9454 12060 9320 26453 
 تعداد

 ملت

3328755 464726 778842 367476 1717711 
 مبلغ

46443 11889 1415 929 32210 
 تعداد

 تجارت

2936348 639704 852939 613050 830655 
 مبلغ

- - - - - 
 تعداد

 سپه

- - - - - 
 مبلغ

79384 0 77157 0 2227 
 تعداد

 مسکن

22828520 0 26678043 0 150477 
 مبلغ

- - - - - 
 تعداد

 كشاورزي

867309 212325 201227 63516 390241 
 مبلغ

4323 747 915 276 2385 
 تعداد

 رفاه

867309 212325 201227 63516 390241 
 مبلغ

- - - - - 
 تعداد

 پست بانک

- - - - - 
 مبلغ

 تعداد - 33 - - 33
 معدن صنعت و

 479447  -   - 479447 - 
 مبلغ

 تعداد 36 - - - 36

 توسعه صادرات

70701  -  -   70701 
 مبلغ

 1394-ماخذ:سالنامه آماری استان اردبیل 
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ال اقتصادي در ستعداد و مبلغ تسهیالت پرداختی بانك ها به بخش غیر دولتی بر حسب بخشهاي عمده (2-4ادامه جدول شماره )

 در استان اردبیل)مبالغ به میلیون ریال( 1394

 بانك و نوع سپرده و متفرقه خدمات،بازرگانی صنعت و معدن ساختمان و مسكن کشاورزي جمع

2713 901 72 155 1585 
 تعداد

 

368223 135344 11950 22058 198871 
 مبلغ

- - - - - 
 تعداد

 مهر ایران

- - - - - 
 مبلغ

529 -  1 -  528 
 تعداد

 سرمایه

252793  - 350 -  252443 
 مبلغ

241861 

 32639 99434 13354 96434 

 تعداد

 جمع كل
41824072 

 2410661 30404963 1882390 7126058 

 مبلغ

100 13/49 41/11 5/52 39/87 
 تعداد

 درصد از كل

100 5/76 72/70 4/50 17/04 
 مبلغ

 1394-آماری استان اردبیل ماخذ:سالنامه 

 

 مانده بدهی-4-3

بر   عساييامانده بدهي بخش غیر دولتي به بانكها و موسسات اعتباري غیر بانكي بابت تسهیالت 

 شده است.  آورده(3-14در جدول شماره) نوس تسهیالتاساس 

اعتبارات  ودرصد و وام ها  86/98تسهیالت اعسايي   1394بر اساس اطالعات جدول مذكور در سال 

انكي را درصد مانده بدهي بخش غیر دولتي به بانكها و موسسات اعتباري غیر ب 14/1پرداختي 

 بدهي تشكیل میدهند در همین سال سهم سرمايه گذاري مستقیم و مشاركت حقوقي از كل مانده

 بخش غیر دولتي به بانكها و موسسات اعتباري غیر بانكي صفر بوده است.

غیر  اعتباري وسساتمیز اشاره گرديد تحلیلهاي فو  در مورد آن تعداد از بانكها و همانگونه كه قبال ن

ات موسس وبانكي میباشد كه اطالعات مربوا به آنها ارسال گرديده است و شامل تمامي بانكها 

 اعتباري غیر بانكي نمي باشد. 
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ع نو(مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانكها و موسسات اعتباري غیر بانكی بابت تسهیالت اعطایی بر اساس 3-4جدول شماره )

 )میلیون ریال(1394در پایان سالتسهیالت 

 

 1394-ماخذ: سالنامه آماري استان اردبیل

 

 وام ها و اعتبارات پرداختی سرمایه گذاري مستقیم و مشارکت حقوقی تسهیال اعطایی جمع بانك

 7299662 7299662 0 0 

 413031 - 3282278 3695309 صادرات

 0 0 5081534 5081534 ملت

 0 0 0 0 تجارت

 - - - - سپه

 0 0 22828520 22828520 مسکن

 -   - -   - كشاورزي

 0 0 2190474 2190474 رفاه

 -  -   - -  پست بانک

 0 0 1292302  1292302 صنعت و معدن

 70701 -  -  70701 توسعه صادرات

 2456 0 58153 60609 توسعه تعاون

  - -  -   - مهر ایران

 0 0 265449 265449 سرمایه

 42784560 جمع
 42298372 0 486188 

 1/14 0 98/86 100 درصد از كل
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 بیمه  4-4

فته منتخب صورت گرهاي صورت گرفته در اين قسمت بر اساس اطالعات شركتهاي بیمه  تحلیل

یمه ركت باست اين شركتهاي بیمه شامل شركت بیمه دانا،شركت بیمه البرز،شركت بیمه آسیا و ش

 ايران مي باشد.

ه حق بیمه نامه در شركتهاي منتخب بیمه استان صادر شده است ك463674تعداد 1394در سال 

 میلیون ريال بوده است.1627682بیمه عايد شده برابر با 

یون میل1652529مورد خسارت وارد شده روي داده است كه مبلغ  94064در سال مذكور تعداد 

 ريال بابت جبران خسارت پرداخت گرديده است. 

 

 (بیمه نامه صادر شده در شرکت هاي منتخب بر حسب نوع بیمه 4-4جدول شماره )

 
 1394-ماخذ:سالنامه آماری استان اردبیل 

 

 )میلیون ریال(1394الی1391(حق بیمه عاید شده در شرکت هاي منتخب در سالهاي 5-4جدول شماره )

 

 1394-استان اردبیل  ماخذ:سالنامه آماری

 1394 1393 1392 1391 شرح 

 291340 371672 383484 469654 بيمه ایران

 35992 19670 18626 14577 بيمه دانا

 63168 27049 24120 23194 بيمه البرز

 73174 79121 76636 62253 بيمه آسيا

 463674 497512 502866 569678 جمع

 1394 1393 1392 1391 شرکت بیمه منتخب

 1078669 1603660 1235135 991590 بيمه ایران

 186798 - - - بيمه دانا

 137927 75899 57016 36430 بيمه البرز

 224288 186530 125470 88902 بيمه آسيا

 1627682 1866089 1417621 1116922 جمع
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 ()میلیون ریال1394الی  1391(تعداد و مبلغ خسارت واقع شده در شرکت هاي منتخب بیمه در طول سالهاي 6-14جدول شماره )

 

 1394-ماخذ:سالنامه آماری استان اردبیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت بیمه
1391 1392 1393 1394 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 1213640 78763 ١٤7٦١95 ١٠١١٦9 ١٤٤٠٦8٢ ١٤3٤٤٠ ١١7٠٢٦١ ١٠9١95 بيمه ايران

 135092 7400 ٢١٠٤88 ٢37٦5 97538 33٢7١ ٦١98١ 35٠53 بيمه دانا

 108662 3993 ٦١٦5٦ ٢55٢ ٤89٦7 ٢٠٤٦ 3٠٠٢7 ١5٦9 بيمه البرز

 195135 3908 ١٦٤٦5٢ ٤8١١ ١٠5٠١٠ 357٤ 8٢73٦ 3757 بيمه آسيا

 1652529 94064 ١9١٢99١ ١3٢٢97 ١٦9٢١97 ١8٢33١ ١3٤5٠٠5 ١٤957٤ جمع
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  فصل پنجم
 

 هزینه و درآمد خانوارها
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 خانوارها درآمدهزینه و  -5

هاي اطالعات مربوط به بودجه خانوارهاي استان شامل متوسط هزينهه و درآمهخ خهاخا خانوارههاي      خاخا خانوار مخ  نه و درآ هري و هري و ششه اطالعات مربوط به بودجه خانوارهاي استان شامل متوسط هزي

ستاروستايي در استان  از نتايج طرح آمارگیري از هزينه و درآمخ خانوارههاي شههري و روسهتا    شهري و رو هاي  ستررايي اسهتررا روستايي در استان  از نتايج طرح آمارگیري از هزينه و درآمخ خانوار ج ج يي ا

نوار نوار درآمخ خادرآمخ خا  ووباشخ. بررسي آمار مربوط به هزينه باشخ. بررسي آمار مربوط به هزينه شخه است و در ساخنامه آماري استان قابل دسترسي ميشخه است و در ساخنامه آماري استان قابل دسترسي مي

مشاخصهاي مربوط به آن از قبیل ضريب جیني ،نسبت شكاف مصرف بین شههر و روسهتا و ... مه   و و  ستا و ...  شهر و رو نخ توانهخ  ييشاخصهاي مربوط به آن از قبیل ضريب جیني ،نسبت شكاف مصرف بین  توا

 نمايي از عملكرد اقتصاد كشور در زمینه توزيع عادالنه تر درآمخ باشخ.نمايي از عملكرد اقتصاد كشور در زمینه توزيع عادالنه تر درآمخ باشخ.

  هزینه خانوارها-5-1

خاطبق تعريف ، هزينه ارزش پوخي كاالي تهیه شخه يا خخمت انجام شخه توسط خها  وونوار بهه منوهو  طبق تعريف ، هزينه ارزش پوخي كاالي تهیه شخه يا خخمت انجام شخه توسط  به من صرف ر مصهرف  نوار  ر م

بر شود. تهیه شامل خريخ ، توخیهخ خهانگي ، در برابهر    اعضا و يا هخيه به ديگران نامیخه مياعضا و يا هخيه به ديگران نامیخه مي خانگي ، در برا یخ  حل حهل  ممخمت ، از خمت ، از خخه شود. تهیه شامل خريخ ، توخ

 شود. شود.  كسب ، پا يا پاي و يا مجاني است كه به صورت پوخي برآورد و جزو هزينه منوور ميكسب ، پا يا پاي و يا مجاني است كه به صورت پوخي برآورد و جزو هزينه منوور مي

خاخي و هزينه هاي خهاخ دخاندخان  وو  كل هزينه خاخا خانوار شامل دو قسمت هزينه هاي خاخا خوراكيكل هزينه خاخا خانوار شامل دو قسمت هزينه هاي خاخا خوراكي یر ا غیهر  ي و هزينه هاي  ا غ

  آرد،آرد،»»هاي هاي باشخ . هزينه هاي خاخا خوراكي و دخاني شامل هزينه هاي مربوط به گروه كاالباشخ . هزينه هاي خاخا خوراكي و دخاني شامل هزينه هاي مربوط به گروه كاالخوراكي ميخوراكي مي

خام گوشت خهام  »»، ، ««رشته ، نان و فرآرده هاي آن رشته ، نان و فرآرده هاي آن  فرآوردهشهیر و فهرآورده  ، ، گوشت  نخگان ههاي آن و ترهپ پرنهخگان    شیر و  رپ پر ها و روغنهها و  »»، ، ««هاي آن و ت روغن

شكر نخ و شهكر  قق»»، ، ««خشكبار و حبوبات خشكبار و حبوبات »»، ، « « میوه ها و سبزيهامیوه ها و سبزيها» » ،،« « چربیهاچربیها كاقههوه و كاكها    ،،چاي چهاي    ،،شیرينیها شهیرينیها    ،،نخ و  هوه و كا   ،،« « ئوئوق

 باشخ.باشخ.ميمي  ««غذاهاي آماده و دخانیات غذاهاي آماده و دخانیات   ،،ها ها نوشابهنوشابه» » و و ، ، ««چاشنیها و ساير تركیبات خوراكيچاشنیها و ساير تركیبات خوراكي  ،،ادويه ادويه »»

هاي اي خاخا غیر خهوراكي نیهز شهامل هزينهه ههاي صهرف شهخه روي گهروه كاالههاي          هههزينه هزينه  گروه كاال شخه روي  صرف  هاي  نه  شامل هزي یز  خوراكي ن شا  پوشها   »»اي خاخا غیر    ووپو

ف كفهه  خانوار مسههكن ، خههوازم و ا ا ههه و ملزومههات و خههخمات خههانوار »»، ، ««ك خخمات  مات و  خوازم و ا ا ه و ملزو سكن ،  مان بهخاشههت و درمههان »»، ، ««م شت و در حات يحههات تفرتفر»»، ، ««بهخا   ،،ي

 باشخ.باشخ.ميمي« « اراركاالها و خخمات متفرقه خانوكاالها و خخمات متفرقه خانو» » وو««حمل و نقل و ارتباطات حمل و نقل و ارتباطات »»، ، ««سرگرمیها و خخمات فرهنگي سرگرمیها و خخمات فرهنگي 

 وق شهري و روستایی کشور و ترکیب آن در مناطخانوارها خوراکی و دخانی  ساالنه هزینه هاي خالصمتوسط  -5-1-1

 استان

شهرهزينه هاي خاخا خوراكي و دخاني خانوارهاي شههر بررسي بررسي  شان تايي اسهتان و كشهور نشهان    سسه و روو رو  ييهزينه هاي خاخا خوراكي و دخاني خانوارهاي  شور ن ستان و ك تايي ا

شهري شههري    هايههاي خاخا ساالنه خوراكي و دخاني خانوارخاخا ساالنه خوراكي و دخاني خانوار  هايهاي  متوسط هزينهمتوسط هزينه  13913944مي دهخ كه در سال مي دهخ كه در سال 

 باشخ.باشخ.ميمي  استاناستانشهري شهري   هايهايباالتر از متوسط هزينه خاخا ساالنه خوراكي و دخاني خانوارباالتر از متوسط هزينه خاخا ساالنه خوراكي و دخاني خانوار  كشوركشور
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باالتر باالتر   ننروستايي استاروستايي استا  هايهايهاي خوراكي و دخاني خانوارهاي خوراكي و دخاني خانوارمتوسط هزينهمتوسط هزينهبر خالف خانوارهاي شهري بر خالف خانوارهاي شهري 

  ه ترتیب باه ترتیب باروستايي كشور است . در سال مذكور خانوارهاي شهري كشور و استان بروستايي كشور است . در سال مذكور خانوارهاي شهري كشور و استان بهاي هاي از خانوار از خانوار 

خاني هزينه هاي خاخا خهوراكي و دخهاني   از از درصخ درصخ   2424//4242درصخ و درصخ و   2222//1111اختصاص اختصاص  خوراكي و د گروه خهود بهه گهروه    هزينه هاي خاخا  به  خود 

غالشهامل آرد، رشهته و ماكهاروني، غهال        آرد،رشته،غالت، نان و فرآورده هاي آنآرد،رشته،غالت، نان و فرآورده هاي آن  كاالهايكاالهاي كاروني،  شته و ما نوا  ت، انهوا   شامل آرد، ر ت، ا

ز كاالها ز كاالها اارين هزينه خوراكي و دخاني خود را صرف اين گروه رين هزينه خوراكي و دخاني خود را صرف اين گروه تتبیشبیشنان، بیسگويت، كیک و ويفر، نان، بیسگويت، كیک و ويفر، 

 نموده انخ .نموده انخ .

خساير تركیبهات خه  ادويه ها ، چاشنیها و ادويه ها ، چاشنیها و »»گروه كاالهاي گروه كاالهاي   در مناطق شهري كشوردر مناطق شهري كشور  همچنینهمچنین بات  با بها  « « وراكيوراكيساير تركی

با و در مناطق شهري استان نیز اين گروه از كاالهها بها     درصخدرصخ  33//3333 ها  صخ درصهخ  22//7711و در مناطق شهري استان نیز اين گروه از كاال سهكمتهرين سهه  در ترين  پ را در پ را در كم

 . . رها دارا بوده انخرها دارا بوده انخهزينه خاخا خوراكي و دخاني خانواهزينه خاخا خوراكي و دخاني خانوا

خاندرصخ هزينه هاي خوراكي و دخهان 2525//5353معادل معادل   13913944در سال در سال استان استان خانوارهاي روستايي خانوارهاي روستايي  خود ي خهود  درصخ هزينه هاي خوراكي و د ي 

هاي آنآرد ، رشته، غالت، نهان و فهرآورده ههاي آن   هاي گروه هاي گروه را صرف خريخ كاالرا صرف خريخ كاال فرآورده  نان و  نخ ونمهوده انهخ و    آرد ، رشته، غالت،  موده ا ين بهه ايهن     ن به ا

ست .رين سهپ هزينه هاي خوراكي و دخاني صرف اين گروه از كاالها شخه اسهت . تتترتیب بیشترتیب بیش سال در سهال    رين سهپ هزينه هاي خوراكي و دخاني صرف اين گروه از كاالها شخه ا در 

خوراكي و ددرصخ از هزينه ههاي خهوراكي و د  2233//1414مذكور خانوارهاي روستايي كشور نیزبا اختصاص مذكور خانوارهاي روستايي كشور نیزبا اختصاص  هاي  خاني خهاني  درصخ از هزينه 

هاي آنرشته، غالت، نهان و فهرآورده ههاي آن   خود به گروه كاالهاي آرد ، خود به گروه كاالهاي آرد ،  فرآورده  نان و  سهپ هز، بیشهترين سههپ هز    رشته، غالت،  شترين  هاي ينهه ههاي   ، بی نه  ي

خكمترين سههپ هزينهه ههاي خه      خوراكي خود را به اين گروه از كاالها اختصاص داده انخ.خوراكي خود را به اين گروه از كاالها اختصاص داده انخ. هاي  نه  سهپ هزي وراكي و وراكي و كمترين 

هاي االههاي  ككبه گروه به گروه   درصخدرصخ22//1313درصخ و درصخ و 33//4141كشورو استان به ترتیب با كشورو استان به ترتیب با دخاني خانوارهاي روستايي دخاني خانوارهاي روستايي   اال

 اختصاص يافته است .اختصاص يافته است .  ««بات خوراكيبات خوراكي، چاشنیها و ساير تركی، چاشنیها و ساير تركی  هاها  ادويهادويه»»
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 استان اردبیل کشور وهاي خوراکی ساالنه یك خانوار شهري درمتوسط انواع هزینه(1-5جدول شماره )
 )مباخغ به هزار ريال(

 1395معاونت آمار و طالعات-ماخذ: سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل      

 

 

 

 

 1394 1393 شرح

 کشور استان کشور استان

 58126 59717 جمع كل
59756 62431 

 12193 14842 آرد،رشته،غالت، نان و فرآورده هاي آن
14596 13744 

 732 602 آرد،رشته و ماكاروني 
563 835 

 6147 6713 غالت 
4981 6706 

 4788 6543 انواع نان
8227 5614 

 526 984 بيسگويت،كيك ويفر 
825 589 

 12537 11724 گوشت
11499 13104 

 6464 6153 گوشت دام 
6157 6981 

 4452 4563 گوشت پرندگان 
4308 4324 

 1621 1008 گوشت حيوانات دريايي
1034 1798 

 6715 6078 شير و فرآورده هاي آن و تخم پرندگان 
6526 7248 

 1774 1690 انواع شير 
1743 1970 

 3936 3339 فرآورده هاي شير 
3452 4223 

 1005 1049 انواع تخم پرندگان 
1332 1055 

 2208 2262 روغن ها و چربي ها 
2107 2395 

 95 0 روغن ها و چربي هاي حيواني
1 132 

 2113 2262 روغن هاي نباتي 
2107 2263 
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 )دنباله(استان اردبیل کشور وشهري درهاي خوراکی ساالنه یك  خانوار واع هزینهمتوسط ان(1-5جدول شماره )
 )مباخغ به هزار ريال( 

 1395معاونت آمار و طالعات-سازمان برنامه و بودجه استان اردبیلماخذ:       

 

 

 شرح
1393 1394 

 کشور استان کشور استان

 10688 8569 ميوه ها و سبزي ها 
8565 11005 

 5219 4303 انواع ميوه 
4080 5578 

 5425 4235 انواع سبزي 
4443 5371 

 44 31 ميوه ها و سبزي هاي آماده )براي مصرف در منزل 
41 56 

 3183 2881 خشکبار و حبوبات
3090 3525 

 2033 1651 خشکبار 
1739 2255 

 1150 1230 حبوبات
1350 1270 

 4101 4827 قندو شکر،شيريني ها ، چاي ، قهوه و كاكائو
5258 4531 

 987 1328 قند و شکر 
1738 1057 

 1823 1967 انواع شيريني ها، مرباها و عسل
1784 2103 

 1291 1532 چاي، قهوه و كاكائو 
1735 1371 

 1890 1321 ادويه ها، چاشني ها و ساير تركيبات خوراكي 
1622 2095 

 528 322 انواع ادويه 
461 613 

 1362 999 چاشني ها و ساير تركيبات خوراكي
1161 1482 

 4611 7213 نوشابه ها، غذاهاي آماده و دخانيات
6494 4786 

 1356 2039 انواع نوشابه 
1964 1393 

 2094 3519 غذاهاي آماده و تنقالت
2793 2204 

 1161 1655 دخانيات
1736 1189 
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 استان اردبیل کشور ودر روستاییهاي خوراکی ساالنه یك خانوارمتوسط انواع هزینه(2-5جدول شماره )
 )مباخغ به هزار ريال(

 1395معاونت آمار و طالعات-ماخذ: سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل           

 

 

 1394 1393 شرح

 کشور استان کشور استان

 57033 79347 جمع كل
69407 57778 

 14317 ... آرد،رشته،غالت، نان و فرآورده هاي آن
17726 15047 

 1884 1759 آرد،رشته و ماكاروني 
1251 1890 

 6561 9822 غالت 
5773 6528 

 5419 8308 انواع نان
9990 6152 

 453 891 بيسگويت،كيك ويفر 
711 476 

 11562 18783 گوشت
14497 11464 

 5602 11879 گوشت دام 
9030 5891 

 4931 6010 گوشت پرندگان 
4891 4544 

 1029 894 گوشت حيوانات دريايي
576 1030 

 6153 10420 شير و فرآورده هاي آن و تخم پرندگان 
10786 6215 

 2302 6215 انواع شير 
6070 2298 

 2636 2294 فرآورده هاي شير 
2821 2713 

 1216 1911 انواع تخم پرندگان 
1895 1204 

 2591 2905 روغن ها و چربي ها 
2277 2589 

 120 0 روغن ها و چربي هاي حيواني
0 168 

 2471 2905 روغن هاي نباتي 
2277 2421 
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   )دنباله(استان اردبیل کشور ودر روستاییهاي خوراکی ساالنه یك خانوار متوسط انواع هزینه(2-5جدول شماره )
 )مباخغ به هزار ريال(

 1395معاونت آمار و طالعات-سازمان برنامه و بودجه استان اردبیلماخذ:       

 

 

  

 شرح
1393 1394 

 کشور استان کشور استان

 9438 9743 ميوه ها و سبزي ها 
8039 8918 

 3893 4794 انواع ميوه 
3559 3849 

 5500 4918 انواع سبزي 
4452 5034 

 45 31 ميوه ها و سبزي هاي آماده )براي مصرف در منزل 
29 35 

 2913 3532 خشکبار و حبوبات
3315 3164 

 1505 1910 خشکبار 
2024 1656 

 1408 1622 حبوبات
1291 1508 

 4532 5781 قندو شکر،شيريني ها ، چاي ، قهوه و كاكائو
5707 4642 

 1517 2434 قند و شکر 
2405 1495 

 1399 1510 انواع شيريني ها، مرباها و عسل
1409 1491 

 1616 1837 چاي، قهوه و كاكائو 
1893 1656 

 1880 1274 ادويه ها، چاشني ها و ساير تركيبات خوراكي 
1500 1966 

 574 359 انواع ادويه 
512 652 

 1306 915 چاشني ها و ساير تركيبات خوراكي
989 1314 

 3646 6130 نوشابه ها، غذاهاي آماده و دخانيات
5560 3772 

 1231 1675 انواع نوشابه 
1599 1231 

 1047 2532 غذاهاي آماده و تنقالت
1973 1060 

 1368 1923 دخانيات
1987 1480 
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 و ترکیب آن در مناطق شهري و روستایی استان و کشور خانوارهاغیر خوراکی خالص ساالنه هزینه هاي متوسط -5-1-2

شان مقايسه هزينه هاي غیر خوراكي خانوارهاي شهري و روستايي كشهور و اسهتان نشهان     ستان ن شور و ا نخه آن ادهنهخه آن ا مقايسه هزينه هاي غیر خوراكي خانوارهاي شهري و روستايي ك كه كهه    ستسهت ده

یر خا غیهر  خاخها   هايهاي  هزينههزينهمتوسط متوسط باالتر از باالتر از   كشوركشورشهري شهري   هاي هاي هزينه هاي خاخا غیر خوراكي خانوارهزينه هاي خاخا غیر خوراكي خانوارمتوسط متوسط  خا غ

  ستاييسهتايي رورو  هايههاي خاخا غیر خوراكي خانوارخاخا غیر خوراكي خانوارهاي هاي هزينه هزينه . متوسط . متوسط باشخباشخميمياستان استان شهري شهري   هاي هاي خوراكي خانوارخوراكي خانوار

سهپ كارسي سههپ كا رر. ب. ب  استان مي باشخاستان مي باشخروستايي روستايي   هايهايانوارانوارخخباالتر از میزان اين نو  هزينه ها در باالتر از میزان اين نو  هزينه ها در   كشور نیزكشور نیز ها در الهها در  رسي  ال

شور هزينه هاي غیر خوراكي خانوارهاي شههري كشهور    شهري ك سال در سهال  هزينه هاي غیر خوراكي خانوارهاي  هنشهان دهنهخه آن اسهت كهه هزينهه هه      13913944در  نه  كه هزي ست  نخه آن ا شان ده اي اي ن

شنايبهها و سهاير هزينهه ههاي منهزل مسهكوني ، آت، سهوخت و روشهناي          اجاره اجاره » » مربوط به مسكن شامل مربوط به مسكن شامل  سوخت و رو سكوني ، آت،  نزل م هاي م نه  ساير هزي ها و  نزل ي منهزل  ب ي م

شور را شههري كشهور را   خاخا غیر خوراكي خانوار خاخا غیر خوراكي خانوار   هايهاي  درصخ بیشترين سهپ هزينهدرصخ بیشترين سهپ هزينه  4444//1313با با   ««مسكونيمسكوني خود ه خهود  ببه شهري ك ه 

 اختصاص داده است.اختصاص داده است.

به درصخ هزينه هاي غیر خهوراكي خهود بهه    3355//1313خانوارهاي شهري استان نیز با اختصاص خانوارهاي شهري استان نیز با اختصاص  خود  خوراكي  هاي الههاي  گروه كاگهروه كا   درصخ هزينه هاي غیر  ال

 ..  نخنخنموده انموده اكن ، بیشترين سهپ هزينه هاي غیر خوراكي خود را روي اين گروه از كاالها صرف كن ، بیشترين سهپ هزينه هاي غیر خوراكي خود را روي اين گروه از كاالها صرف سسمم

با نیهز بها     ««ييتفريحات ، سرگرمیها و خخمات فرهنگتفريحات ، سرگرمیها و خخمات فرهنگ»»گروه كاالهاي گروه كاالهاي  یز  شهري كدرصهخ در منهاطق شههري ك   33//7777ن ناطق  صخ در م شور و شهور و  در

 دارد .دارد .  درصخ در مناطق شهري استان كمترين سهپ را در هزينه هاي خاخا غیر خوراكي خانوارهادرصخ در مناطق شهري استان كمترين سهپ را در هزينه هاي خاخا غیر خوراكي خانوارها33//4141

صخ درصهخ    2299//3131خانوارهاي روستايي كشور بیشترين سهپ هزينه هاي غیر خوراكي خود را با خانوارهاي روستايي كشور بیشترين سهپ هزينه هاي غیر خوراكي خود را با در سال مذكور در سال مذكور  در

كاالي گروه كهاالي    نیزنیز  نموده انخ در خانوارهاي روستايي استاننموده انخ در خانوارهاي روستايي استان  ««مسكنمسكن»»گروه كاالهاي گروه كاالهاي صرف صرف  سكن مسهكن  گروه    2323//9999ا ا ببه م

 . .  شته استشته استدرصخ بیشترين سهپ از هزينه هاي غیر خوراكي را دادرصخ بیشترين سهپ از هزينه هاي غیر خوراكي را دا

گيتفريحات ، سرگرمیها و خهخمات فرهنگهي  »»گروه كاالهاي گروه كاالهاي  خخمات فرهن شدرصهخ در منهاطق روسهتايي كشه    33//1111با بها    ««تفريحات ، سرگرمیها و  ستايي ك ناطق رو صخ در م ور و ور و در

خودرها به خهود هزينه هاي خاخا غیر خوراكي خانواهزينه هاي خاخا غیر خوراكي خانوا  درصخ در مناطق روستايي استان كمترين سهپ را دردرصخ در مناطق روستايي استان كمترين سهپ را در33//1313   رها به 

 اختصاص داده است .اختصاص داده است .
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 کشور و استان اردبیل)خارج منزل( ساالنه یك خانوار شهري در هاي غیر خوراکیمتوسط انواع هزینه(3-5جدول شماره )
 )مباخغ به هزار ريال(

 1395معاونت آمار و طالعات-ماخذ: سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل      

 

 

 

 

 شرح
1393 1394 

 کشور استان کشور استان

 176739 115672 جمع كل
130284 199967 

 10715 9746 پوشاک و كفش
9729 11091 

 8567 7465 پوشاک و تعميرات آن
7922 8767 

 2149 2281 انواع كفش و تعميرات آن
1807 2324 

 78467 44273 مسکن
45644 88310 

 70822 39160 اجاره بها و ساير هزينه هاي منزل مسکوني
38336 79495 

 7645 5113 مسکونيآب. سوخت و روشنايي منزل 
7308 8815 

 9706 10130 لوازم. اثاثيه. ملزومات و خدمات خانوار
8039 10282 

 1911 2348 مبلمان واثاثيه ثابت. فرش و كفپوش و تعميرات آنها
1261 2022 

 629 663 لوازم و اثاثيه منزل
334 701 

 1879 2162 وسايل حرارتي پخت و پز يخچال و ساير وسايل عمده
1266 1895 

 1140 669 ظروف و لوازم آشپزخانه و ساير وسايل منزل و تعميرات
537 1024 

 3916 4265 كاالها و لوازم مصرفي بي دوام و كم دوام منزل
4639 4261 

 230 23 خدمات خانگي
1 380 
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 )دنباخه(  استان اردبیلکشور و)خارج منزل( ساالنه یك خانوار شهري در هاي غیر خوراکی سط انواع هزینهمتو(3-5جدول شماره )

 )مباخغ به هزار ريال(

 1394 1393 شرح

 کشور استان کشور استان

 22361 14258 بهداشت و درمان
24994 27574 

 16080 8023 درمانيهزينه بهداشتي و 
15721 19127 

 6281 6235 هزينه بيمه هاي اجتماعي و درماني و حوادث
9273 8447 

 26548 12895 حمل و نقل و ارتباطات
15885 30267 

 19973 9812 حمل و نقل
12353 23135 

 6575 3083 ارتباطات
3532 7132 

 6961 5460 تفريحات. سرگرمي ها و خدمات فرهنگي
4448 7544 

 1566 1044 تفريحات و سرگرمي ها
1084 1685 

 5395 4416 تحصيل و آموزش
3364 5859 

 21981 18910 كاالها و خدمات متفرقه خانوار
21544 24899 

 3364 3370 خدمات شخصي و وسايل آرايشي
3337 3788 

 384 438 لوازم زينتي و شخصي
1340 1183 

 هزينه هاي هتل،مسافرخانه.و مسافرتهاي دسته

 جمعي

127 1633 
222 1355 

 475 341 خدمات مالي و حقوقي
320 487 

 1094 961 هزينه هاي مذهبي
912 1181 

 15030 13673 هزينه هاي متفرقه
15413 16905 

 

 
 1395معاونت آمار و طالعات-ماخذ: سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل      
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 استان اردبیل کشور ودرروستایی هاي غیر خوراکی )خارج منزل( ساالنه یك خانوار متوسط انواع هزینه(4-5جدول شماره )
 )مباخغ به هزار ريال(

 1395معاونت آمار و طالعات-ماخذ: سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل           

  

 

  
   

  

 شرح
1393 1394 

 کشور استان کشور استان

 81495 80396 جمع كل
83652 89205 

 8149  پوشاک و كفش
7640 8000 

 6450 7615 پوشاک و تعميرات آن
6126 6208 

 1700 2095 انواع كفش و تعميرات آن
1514 1791 

 23626  مسکن
19992 26405 

 16236 10475 اجاره بها و ساير هزينه هاي منزل مسکوني
11701 18012 

 7390 7975 آب. سوخت و روشنايي منزل مسکوني
8291 8393 

 7983  لوازم. اثاثيه. ملزومات و خدمات خانوار
8549 8134 

 1274 2248 ثابت. فرش و كفپوش و تعميرات آنهامبلمان واثاثيه 
1730 1158 

 555 288 لوازم و اثاثيه منزل
363 592 

 1681 3022 وسايل حرارتي پخت و پز يخچال و ساير وسايل عمده
1980 1649 

 979 1800 ظروف و لوازم آشپزخانه و ساير وسايل منزل و تعميرات
522 1080 

 3452 4268 و كم دوام منزلكاالها و لوازم مصرفي بي دوام 
3949 3594 

 41 93 خدمات خانگي
6 62 
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 )دنباخه( استان اردبیلکشور ودر روستایی هاي غیر خوراکی )خارج منزل( ساالنه یك خانوار متوسط انواع هزینه(4-5جدول شماره )

 )مباخغ به هزار ريال(

 

 شرح 
1393 1394 

 کشور استان کشور استان

 11710 10306 بهداشت و درمان
14334 14250 

 9345 8436 هزينه بهداشتي و درماني
10771 10227 

 2365 1870 هزينه بيمه هاي اجتماعي و درماني و حوادث
3563 4023 

 16082 12286 ارتباطاتحمل و نقل و 
15842 17193 

 12281 10026 حمل و نقل
12958 13228 

 3801 2260 ارتباطات
2883 3965 

 2702 3257 تفريحات. سرگرمي ها و خدمات فرهنگي
2649 2687 

 933 1451 تفريحات و سرگرمي ها
806 798 

 1769 1806 تحصيل و آموزش
1843 1889 

 11243 14667 كاالها و خدمات متفرقه خانوار
14645 12536 

 2203 2444 خدمات شخصي و وسايل آرايشي
2713 2481 

 884 869 لوازم زينتي و شخصي
1029 990 

 680 233 هزينه هاي هتل . مسافرخانه.و مسافرتهاي دسته جمعي
326 596 

 505 606 خدمات مالي و حقوقي
283 458 

 999 1210 هزينه هاي مذهبي
953 1036 

 5972 9305 متفرقههزينه هاي 
9341 6975 

 1395معاونت آمار و طالعات-ماخذ: سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل      
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 درآمد خانوارها-5-2

 

ته كهار رفته  ببدرآمخ شامل كلیه وجوه و ارزش كاالهايي است كه در برابر كار انجام يافته يا سرمايه درآمخ شامل كلیه وجوه و ارزش كاالهايي است كه در برابر كار انجام يافته يا سرمايه  كار رف يا از ه يها از  ه  ه 

بخين گیهرد. بهخين   ميمي  طريق ديگر )حقوق بازنشستگي، درآمخهاي اتفاقي و ...( در زمان معین به خانوارها تعلقطريق ديگر )حقوق بازنشستگي، درآمخهاي اتفاقي و ...( در زمان معین به خانوارها تعلق یرد.  گ

خانترتیب درآمخ خانوار شامل درآمخ كلیه اعضاي شاغل مزد و حقهوق بگیهر خهان    یر  قوق بگ شهاي وار در برشههاي  ترتیب درآمخ خانوار شامل درآمخ كلیه اعضاي شاغل مزد و ح مومي، مهومي،  ععوار در بر

عخصوصي و تعاوني است كه شامل دريافتیهاي مستمر و غیر مستمر پهوخي و غیهر پهوخي آنهها بعه      ها ب پوخي آن یر  پوخي و غ سر خ از كسهر  خصوصي و تعاوني است كه شامل دريافتیهاي مستمر و غیر مستمر  خ از ك

سباشخ آمار درآمخ متوسط ساالنه خانوارههاي شههري و روسهتايي برحسه    ماخیات و بازنشستگي ميماخیات و بازنشستگي مي ستايي برح شهري و رو هاي  نوا  ب انهوا   باشخ آمار درآمخ متوسط ساالنه خانوار ب ا

به روش نمهمه سهاخه بهه روش نم  « « مركز آمار ايرانمركز آمار ايران»»منابع درآمخ ، از روي نتايج طرحهاي آماري كه منابع درآمخ ، از روي نتايج طرحهاي آماري كه  ساخه  یري و ونهه گیهري و   همه  نه گ ز ز ااو

ساخنامهر سهاخنامه ددطريق مراجعه به خانوارهاي نمونه در نقاط شهري و روستايي انجام داده و نتايج آن را طريق مراجعه به خانوارهاي نمونه در نقاط شهري و روستايي انجام داده و نتايج آن را  ماري آمهاري    ر  آ

 شخه است. شخه است.    ارائهارائهنمايخ ، نمايخ ، كشور ارايه ميكشور ارايه مي

 استان و ترکیب درآمد خانوارها در مناطق شهري و روستایی کشور  -9-2-1

یباطالعههات مربههوط بههه تركیههب به ترك بوط  عات مر جخول )درآمههخ خانوارهههاي منههاطق شهههري كشههور و اسههتان در جههخول )   اطال ستان در  شور و ا شهري ك ناطق  هاي م مخ خانوار ( و ( و 55-55  درآ

جخول )خانوارهاي مناطق روستايي كشور و اسهتان در جهخول )   ستان در  مخ خانآمهخه اسهت . مقايسهه درآمهخ خان      ((33-55  خانوارهاي مناطق روستايي كشور و ا سه درآ ست . مقاي مخه ا هاي وارههاي  آ وار

نسبت نسبت   ستانستاناادرآمخ خانوارهاي مناطق شهري درآمخ خانوارهاي مناطق شهري بودن بودن   پايینپايیننشان دهنخه نشان دهنخه   13941394شهري كشور و استان در سال شهري كشور و استان در سال 

سباشخ . همچنهین بررسهي انهوا  منهابع درآمهخ در سه      ميمي  كشوركشورطق شهري طق شهري به درآمخ خانوارهاي منابه درآمخ خانوارهاي منا مخ در  نابع درآ نوا  م سي ا نین برر   13913944ال ال باشخ . همچ

قهنشهان مهي دههخ كهه خانوارههاي شههري كشهور بیشهترين سههپ درآمهخي خهود را از درآمهخهاي متفرقههه             مخهاي متفر خود را از درآ مخي  سهپ درآ شترين  شور بی شهري ك هاي  كه خانوار هخ  مي د شان    ن

ستاندرصههخ( و خانوارهههاي شهههري اسههتان  5151//2929)) شهري ا هاي  صخ( و خانوار یزنیههز  در مخ بیشههترين سهههپ درآمههخي خههود را از درآمههخ      ن خود را از درآ مخي  سهپ درآ شترين  هاي هههاي بی

 . . كسب نموده انخكسب نموده انخ  درصخ(درصخ(  4433//1313متفرقه)متفرقه)

سال مقايسه متوسط درآمخ خانوارهاي مناطق روستايي كشور و استان در سهال   نخه نشهان دهنهخه     13913944مقايسه متوسط درآمخ خانوارهاي مناطق روستايي كشور و استان در  شان ده بودن اال بهودن  ببه ن اال 

 باشخ.باشخ.میزان متوسط درآمخ خانوارهاي روستايي استان نسبت به كشور ميمیزان متوسط درآمخ خانوارهاي روستايي استان نسبت به كشور مي

مخ بررسي منابع درآمخي خانوارهاي روستايي نیز نشان مي دههخ كهه در سهال مهذكور درآمهخ       مذكور درآ سال  كه در  هخ  قه تفرقهه  هاي مههاي م بررسي منابع درآمخي خانوارهاي روستايي نیز نشان مي د تفر

كل كهل    درصخ ازدرصخ از  4545//5151درآمخ حاصل از مشاغل آزاددرآمخ حاصل از مشاغل آزاددرصخ كل درآمخ خانوارهاي روستايي كشور و درصخ كل درآمخ خانوارهاي روستايي كشور و 3399//99

 است.است.  هاي روستايي استان را تشكیل دادههاي روستايي استان را تشكیل دادهدرآمخ خانواردرآمخ خانوار



 

71 

 

 ( متوسط درآمدخالص ساالنه یك خانوار شهري و روستایی استان اردبیل برحسب انواع منابع تأمین درآمد 5-5جدول شماره )

 ریال(هزار )             

 شرح
 شهري روستایی

1393 1394 1393 1394 

 219007 194353 169910 170561 جمع

 62764 51637 35791 29142 درآمد از حقوق بگیري

 30479 25297 5677 4645 بخش عمومي

 25424 21565 4912 3965 پولي

 5055 3732 765 680 غير پولي

 0 0 0 0 بخش تعاوني

 0 0 0 0 پولي

 0 0 0 0 پوليغير 

 32286 26340 30114 24496 بخش خصوصي

 30397 24286 29307 23621 پولي

 1889 2054 807 875 غير پولي

 61778 49618 77333 84284 درآمد از مشاغل آزاد

 ٢٦57 ٢978 588١8 ٦3١٦٢ كشاورزي

 2616 2882 51517 53843 پولي

 41 96 7301 9319 غير پولي

 59١٢١ ٤5٢٢79 ١85١5 ٢١١٢١ غير كشاورزي

 58107 450710 17728 20061 پولي

 1014 1569 787 1060 غير پولي

 94465 93098 56786 57136 درآمدهاي متفرقه

 56850 57233 38612 40861 پولي

 37615 35865 18174 16275 غير پولي

 1395معاونت آمار و طالعات-ماخذ: سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل      
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  مددرآ تأمین منابع انواع برحسب روستایی کشور و شهري خانوار یك ساالنه مددرآ متوسط (6-5جدول شماره)

 (ريال هزار)

 شرح
 شهري روستایی

1393 1394 1393 1394 

 278872 241318 161038 139051    جمع

 93232 77935 48558 41187   بگیريحقوق از درآمد

 3٤5٢٠ 3٠٢٢٠ 9٠١9 ٦9٢9   عمومي بخش   

 28973 25215 7439 5796  پولي

 5547 5005 1580 1133  غيرپولي

 ٢3٦ ١83 ١98 ١89   تعاوني بخش    

 190 154 179 167   پولي

 46 29 19 21   پولي غير

 58٤7٦ ٤753٢ 393٤٢ 3٤٠٦9   خصوصي بخش    

 52540 42910 37253 32403  پولي

 5936 4622 2089 1666   پولي غير

 45417 39249 49835 42627   آزاد مشاغل از درآمد

 3١٤5 ٢8٦3 3٠5٦9 ٢٦٢١8   كشاورزي   

 3070 2768 27981 23606  پولي

 75 95 2588 2612   پولي غير

 ٤٢٢73 3٦38٦ ١9٢٦5 ١٦٤٠8   غيركشاورزي    

 41807 35963 18780 15921  پولي

 466 423 485 488   پولي غير

 140223 124133 62645 55237   متفرقه درآمدهاي

 80882 71319 41513 37012  پولي

 59341 52814 21133 18225   پولي غير

 1395معاونت آمار و طالعات-ماخذ: سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل      
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 بودجه عمومی استان-6

 ابع كهسال است كه از دو بخش عمده تشكیل مي شود. بخش من بودجه يك برنامه مالي دولت براي يك

 وه اي هاي سرماي شامل اقالم درآمدي مي شود و بخش هزينه ها كه در قالب اعتبارات تملك دارايي

 اعتبارات هزينه اي است.

هد. بررسي نشان مي د 1394ل را در ( تصوير كالن عملكرد بودجه عمومي استان اردبی1-6جدول شماره )

ريال بوده  میلیون 3653359جدول فو  حكايت از آن دارد كه عملكرد منابع بودجه استان در سال مذبور 

از ست. امدهاي ملي بوده درصد از محل درآ 20.24از آن ازمحل درآمدهاي استاني و  درصد 79.76 كه

اعتبارات  درصد از 48بیانگر آن است كه  1394سال در ررسي عملكرد  مصارف بودجه استان سوي ديگر ب

 ربوا بوده است.مدرصد به اعتبارات هزينه اي  52هاي سرمايه اي و  تحقق يافته به اعتبارات تملك دارايي

ستان به گوياي آن است كه اعتبارات ا 1394و1393مقايسه عملكرد تصوير كالن بودجه استان در سال 

كرد منابع داشته است. نگاهي به افزايش عمل كاهشدرصد  8.21سال قبل  لحاظ منابع و مصارف نسبت به

ت به سال نسبدرصد  13.3كه درآمدهاي استاني دهاي استاني و ملي نشان مي دهد بودجه به تفكیك درآم

يسه داشته است. همچنین مقا كاهش 1393نسبت به سال  درصد 47.5مدهاي ملي آو در افزايش 1393

لك ت تمدرصدي در اعتبارا 34.3استان اردبیل نسبت به سال گذشته، كاهش  عملكرد مصارف بودجه

ايش عملكرد درصدي در اعتبارات هزينه اي را نشان مي دهد. افز 45.2دارائیهاي سرمايه اي و افزايش 

رشد  وده وبجديد بودجه اعتبارات هزينه اي استاني نسبت به سال قبل ناشي از بار مالي استخدام هاي 

 ،عدمرانيام عمنیمه تمدارائیهاي سرمايه اي، عدم توجه خاص به اتمام پروژه هاي  ت تملكاعتبارامنفي در

ن بودجه ت كالو طوالني شدن مدت زمان پروژهاي عمراني را در مديري پرداخت به موقع مسالبات پروژه ها

 كشور و استان نشان مي دهد.

 

 1394و  1393 سال در تصویر کالن بودجه عمومی استان اردبیل مقایسه عملكرد  (1-6)جدول

 مبالغ به میلیون لایر

 سال منابع فمصار

 از محل درآمدهاي استاني 2572240 اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي استاني 2671952

 اعتبارات هزينه اي استاني 1308283 1393 عملکرد
 از محل درآمدهاي ملي 1407995

 جمع 3980235 جمع 3980235

 از محل درآمدهاي استاني 2913971 اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي استاني 1754034

 اعتبارات هزينه اي استاني 1899325 1394 عملکرد
 از محل درآمدهاي ملي 739388

 جمع 3653359 جمع 3653359

 استان اردبیل برنامه و بودجهسازمان  –ماخذ: معاونت هماهنگی برنامه و بودجه 
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 1394و 1393 منابع بودجه استان در سال مقایسه عملكرد  ( 1-6نمودار)
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 عملكرد درآمدهاي عمومی استان-6-1

ت ز اهمیمالي و بودجه اي دولت، ابررسي وضعیت درآمدها به عنوان ابزار مهمي جهت نیل به سیاست 

ستاني و ادهاي خاصي برخوردار است. از آنجا كه يكي از اهداف كالن دولت، تامین هزينه ها از محل درآم

 هزينه استاني است. -عدم تمركز درآمد ها و هزينه ها در مركز در قالب نظام درآمد

ته است. درصد تحقق ياف94.4ي مصوب، میلیارد ريال درآمدهاي استان 3087.1از مجموس  1394در سال 

ر در آمدها درصد و ساي 89.4درصد، در آمد جرائم و خسارات  90.3الزم به ذكر است كه درآمد مالیاتي 

اي رآمدهدافزايش تحقق درصد عملكرد نسبت به مصوب در سال مذبور، رشد داشته اند كه به خوبي 140.5

 ان مشاهده كرد.در اين اقالم نسبت به مصوب مي تواستاني را 

مد ه درآكاز سوي ديگر بررسي سهم از مصوب و سهم از عملكرد انواس درآمدهاي استاني نشان مي دهد 

عملكرد  درصد كمترين سهم 8.6ت با ادرصد بیشترين سهم درآمد و جرائم و خسار 79هاي مالیاتي با 

 (2-6درآمدهاي استاني را شامل گرديده اند.)جدول 

درصدي را 13.3با سال قبل افزايش  1394دهاي استاني نسبت به مصوب در سال مقايسه عملكرد درآم

 درصد افزايش و سهم درآمد 11.71دهد، كه نسبت به سال گذشته سهم درآمدهاي مالیاتي  نشان مي

 درصد افزايش نشان مي دهد. 7حاصل از جرائم و خسارت 
 

 1394( وضعیت درآمدهاي عمومی استان در سال 2-6جدول )
 لایر میلیاردبالغ به م                                                                                                                                       

 سهم از عملكرد

 )درصد(

 سهم از مصوب

 )درصد(

درصدعملكرد به 

 مصوب

 )درصد(

 عنوان درآمد 94مصوب  94عملكرد

 درآمد هاي استاني 3087.1 2913.9 94.4 100   100

 هاي مالياتي درآمد 2550.8 2303.4 90.3 82.6 79

 درآمد جرائم و خسارات 280 250.3 89.4 9.1 8.6

 ساير 256.3 360.2 140.5 8.3 12.4

 استان اردبيل اقتصاد و دارائيسازمان امور ماخذ:  

 

 1394مصوب و عملكرد درسال كیبه تفك یاستان ي( درآمدها 3-6نمودار)

  

2913.9

2303.4

250.3360.2

3087.1

2550.8

280256.3

سايردرآمد جرائم و خساراتدرآمد های مالياتیدرآمد های استانی

94عملکرد 94مصوب 
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 اعتبارات استانی-6-2

 اعتبارات تملك دارایی هاي سرمایه اي-6-2-1

هد، كه از دنشان مي  1394بررسي عملكرد و مصوب اعتبارات تملك دارايیهاي سرمايه اي استان در سال 

قبل    در سال درصد تحقق يافته است كه اين رقم 44.33میلیون ريال اعتبار مصوب  3956752مجموس 

 مي باشد. 93نسبت به سال  94درصدي عملكرد سال 24.28درصد بوده كه بیانگر كاهش 68.61

 93ه و در سال درصد از كل بود49.67بیشترين سهم از اعتبارات پرداختي به فصل منابع آب با  94در سال 

 درصد بوده است.38.26به فصل مسكن، عمران شهري و روستايي و عشايري با 

زان نسبت به مصوب نشان مي دهد كه بیشترين می 94مقايسه عملكرد فصول عمراني بودجه در سال 

ان به فصل درصد و كمترين میز 100عملكرد نسبت به مصوب به فصول توسعه علوم و فن آوري و دفاس با 

 درصد اختصاص داشته است. 26.71و نقل  لمح

الي فني مدرصد و فصل خدمات 100رگاني و تعاون با ست كه فصل بازا گوياي آن 93اين بررسي در سال 

درمان با  درصد بیشترين میزان تحقق نسبت به مصوب، فصل بهداشت و 99.96مديريت و برنامه ريزي با 

 درصد كمترين میزان پرداختي را نسبت به مصوب دارا بوده اند. 28.82

گر آن است بیان 93نسبت به سال  94 مقايسه عملكرد فصول اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سال

یزان افزايش درصد بیشترين م 363.03درصد افزايش و فصل تربیت بدني با 222.17كه فصل امور قضايي با 

عشايري  ايي وعملكرد اعتبارات را به خود اختصاص داده اند. درحالي كه فصل مسكن، عمران شهري و روست

 (3-6به سال قبل برخوردار گرديده است. )جدول درصد كمترين میزان رشد را نسبت 31.97با 
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 استان اردبیل برنامه و بودجهسازمان  –ماخذ: معاونت هماهنگی برنامه و بودجه 
  

 بالغ به ميليون ريالم                                                                  

 

 
 

 1394و1393در سالهاي وضعیت عملكرد اعتبارا تملك دارائیهاي سرمایه ا ي استان اردبیل  (3-6) دولج

 شرح

به  نسبت عملكرد 1394 1393

 1393مصوب 

 )درصد(

نسبت عملكرد به 

 1394مصوب

 )درصد(

 1394 مصوب  نسبت

 )درصد(1393به

 1394نسبت عملكرد

 )درصد(1393به

 94سهم از

 عملكرد  

 )درصد(

سهم 

 عملكرد 93از

 )درصد(

 عجم جمع

 عملكرد مصوب عملكرد بمصو

 1/90 4/80 165/96 119/12 74/03 53/13 84147 113672 50702 95429 فصل اداره امورعمومي

 0/25 0/85 222/17 87/81 81/00 32/02 14912 18410 6712 20965 ضائيفصل امور ق

 0/53 0/30 37/16 45/97 80/80 99/96 5294 6552 14247 14253 فصل خدمات مالي فني مديريت وبرنامه ريزي

 -  0/07 - - 100/00 - 1200 1200 - - فصل توسعه علوم و فن اوري

 1/26 2/06 107/56 101/52 100/00 94/39 36160 36160 33619 35619 فصل دفاع

 -  -  - - - - - - - - فصل نظم و امنيت عمومي

 2/43 3/17 85/69 97/31 56/29 63/92 55560 98701 64836 101428 فصل آموزش

 3/77 5/25 91/41 94/68 56/03 58/04 92039 164260 100693 173494 فصل فرهنگ و هنر

 2/09 2/28 71/83 34/64 59/77 28/82 40026 66970 55722 193337 فصل بهداشت و سالمت

 1/41 1/25 58/46 71/56 51/83 63/44 21957 42363 37559 59200 فصل رفاه و تامين اجتماعي

 2/34 1/83 51/26 65/25 40/61 51/69 32101 79053 62623 121161 فصل تربيت بدني

 4/00 3/01 49/46 92/70 36/31 68/05 52806 145439 106773 156893 فصل كشاورزي و منابع طبيعي

 30/96 49/67 105/32 183/85 48/45 84/58 871204 1798122 827193 978054 فصل منابع آب

 1/22 0/77 41/44 119/07 30/67 88/12 13511 44057 32605 37000 فصل صنعت معدن

 0/18 0/30 106/97 93/45 76/64 66/96 5250 6850 4908 7330 فصل محيط زيست

 0/06 0/16 173/86 177/59 97/90 100/00 2747 2806 1580 1580 فصل بازرگاني و تعاون

 0/44 0/31 45/35 76/46 40/21 67/79 5374 13366 11849 17480 فصل انرژي

 8/91 5/30 39/03 77/06 26/71 52/74 92925 347866 238090 451408 فصل حمل و نقل

  -  - - - - - - - - 500 وفناوري اطالعاتفصل ارتباطات 

 38/26 18/63 31/97 67/92 33/66 71/51 326821 970905 1022241 1429495 فصل مسکن عمران شهري و روستايي

 100/00 100/00 65/65 101/60 44/33 68/61 1754034 3956752 2671952 3894626 جمع
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 اعتبارات هزینه اي:-6-2-2

 45.91قبل  میلیون ريال بوده كه نسبت به سال 1899325عملكرد اعتبارات هزينه اي استان  94در سال 

ت هزينه اي از عملكرد اعتبارا 94درصد افزايش نشان مي دهد، بررسي سهم دستگاه هاي اجرايي در سال 

صد به در 14.86درصد به سازمان جهاد كشاورزي و 16.09استان بیانگر آن است كه بیشترين سهم با 

 درصد به حوزه هنري استان تعلق داشته است.  0.23استانداري و كمترين میزان با 

اداره جرايي انشان مي دهد كه دستگاه هاي  93نسبت به سال  94مقايسه عملكرد اعتبارات هزينه اي سال 

درصد 79.08و  درصد82.1 ، به ترتیب باره كل استاندارد و تحقیقات صنعتياداو كل حفاظت محیط زيست

 67/2رتیب با به تراه وشهرسازي اداره كل و  منابع طبیعياداره بیشترين افزايش و دستگاه هاي اجرايي 

ت ير به علكاهش اعتبار اداره كل امور عشادرصد كمترين میزان افزايش را داشته اند.  67/6درصد و 

)جدول ي باشد. م 93ر هزينه اي در سالبرخورداري اين دستگاه از محل اعتبارات رديف ها عالوه بر اعتبا

6-4) 
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  1393-1394( جدول عملكرد اعتبارات هزینه اي دستگاه هاي اجرایی استان درسال  4-6جدول )
 )میلیون ریال (                                                                                             

 سازمان برنامه و بودجه استان اردبيل –ذ: معاونت هماهنگي برنامه و بودجه ماخ

 است تبديل به استاني شده 94به شکل ملي متمركز بوده و در سال  93اعتبار هزينه اي استانداري در سال  *

 اي استاني دستگاه هاي ذيل اعتبارات هزينهجزء و بنياد مسکن آموزش و پرورش اه هاي شركت آب و فاضالب روستايي،الزم به ذكر است دستگ**

 نبوده و تنها بر اساس برخي اعتبارات ابالغي از رديف ها و درآمد اختصاصي از اعتبارات هزينه اي برخوردار گرديده اند.

 

 ردیف
 94عملكرد 93عملكرد نام دستگاه اجرایی

 94عملكردرشد 

 93به 

 )درصد(

 93سهم از

 )درصد(

 94سهم از

 )درصد(

 14/86 0/20 - 282228/4 2624 *استانداري 1

 3/32 3/27 47/31 63075/4 42819 اداره كل ثبت احوال 2

 6/8 7/32 34/92 129130/8 95710 اقدامات تاميني و تربيتي داره كل زندان ها، ا 3

 1/12 1/29 26/31 21357 16909 داره كل بازرسيا 4

 1/23 1/25 43/11 23314/2 16291 اداره كل پزشکي قانوني 5

 5/7 6/87 20/47 108275/6 89877 اداره كل ثبت اسناد و امالک  6

 0/51 0/46 59/62 9637/6 6038 داره كل اوقاف و امور خيريها 7

 2/14 2/39 30/04 40643/8 31254 داره كل امور اقتصادي و دارايي ا 8

 1/21 1/35 29/43 22911/4 17702 اداره كل هواشناسي 9

 2/01 2/20 32/21 38111/7 28827 صنايع دستي و گردشگري  اداره كل ميراث فرهنگي، 10

 1/85 2/43 10/61 35150/5 31779 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 11

 1/33 1/53 26/06 25215 20002 اداره كل تبليغات اسالمي 12

 0/23 0/28 18/09 4364/5 3696 حوزه هنري اداره كل تبليغات اسالمي 13

 0/96 1/14 21/49 18163/2 14950 اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس  14

 2/98 3/12 39/07 56677/7 40754 اداره كل ورزش و جوانان 15

 1/24 1/20 49/39 23498/2 15729 اداره كل انتقال خون 16

 5/89 6/30 35/72 111943/3 82480 اداره كل بهزيستي 17

 3/49 4/28 18/31 66225/5 55975 اداره كل دامپزشکي 18

 4/15 5/87 2/67 78897/6 76847 اداره كل منابع طبيعي 19

 2/29 1/83 82/10 43509/1 23893 اداره كل حفاظت محيط زيست  20

 0/57 0/46 79/08 10777/2 6018 اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 21

 1/25 2/69 32/73- 23653/3 35162 اداره كل امور عشاير  22

 16/09 18/02 29/60 305567/9 235776 سازمان جهاد كشاورزي 23

 8/08 10/89 7/67 153432/2 142505 اداره كل راه و شهرسازي 24

 2/64 2/90 32/21 50156/6 37938 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 25

 2/73 3/32 19/53 51939/5 43453 سازمان صنعت، معدن و تجارت 26

 1/57 2/45 6/67- 29924 32061 **شركت آب و فاضالب روستايي 27

 3/32 3/83 25/95 63100 50100 **اداره كل آموزش و پرورش 28

 0 0/21 - - 2750 **اداره كل بنياد مسکن 29

 0/44 0/64 0/96 8443/9 8364 اداره كل شيالت 30

 100 100 45/18 1899325 1308283 جمع 
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 فصل هفتم
 

امورپيمانکاران، مشاوران و 

 گزارش نظارتي پروژه ها
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 گزارش نظارتی پروژه هاامور پیمانكاران، مشاوران و  -7

 تعداد پیمانكاران به تفكیك حقیقی و حقوقی - 1 – 7        

اختمان، رشته س 9میلیون ريال در 119679834شركت پیمانكاري با ظرفیت پیمان  944 تعداد  1394در سال 

ت ان فعالیاست، مرمت آثار باستاني كشاورزي  ،آب، حمل و نقل، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات و تجهیزات 

 داشتند .

 1394پایه وظرفیت  پیمان درسال  ،به تفكیك  رشته اردبیلپیمانكاران استان (  1 – 7جدول شماره ) 
 

 مجموع ظرفیت ) پیمان ( میلیون ریال  تعدادپیمانكاران موجود دررشته پایه رشته

 3162250 5 2 ساختمان

 3803040 12 3 ساختمان

 2852280 18 4 ساختمان

 21739600 391 5 ساختمان

 948765 1 2 آب

 1901520 4 3 آب

 1188450 5 4 آب

 24436200 293 5 آب

 1897350 1 1 حمل ونقل

 948675 1 2 حمل ونقل

 950760 2 3 حمل ونقل

 1426140 6 4 حمل ونقل

 33109800 397 5 حمل ونقل

 83400 1 5 صنعت ومعدن

 8173200 98 5 نيرو

 1774752 8 3 وتجهيزاتتاسيسات 

 1220142 11 4 تاسيسات وتجهيزات

 8718080 224 5 تاسيسات وتجهيزات

 177920 8 5 كشاورزي

 22240 1 5 مرمت آثار باستاني

 1084200 13  نفت و گاز

 119679834 1502 مجموع پايه هاي پيمانکاري

 944 تعداد شركتها

 برنامه و بودجه استان اردبیلسازمان  مديريت نظام فني و اجراييماخذ: 
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 زارش نظارتی پروژه هاي عمرانی ملیگ - 2 – 7   

ر سال داردبیل  استان جهبرنامه و بودهماهنگي برنامه ريزي و بودجه سازمان  معاونتبر اساس اطالعات دريافت شخه از 

میلیون ريال بوده  1532414پروژه با اعتباري باخغ بر  29تعخد كل پروژه هاي عمراني ملي در استان اردبیل معادل  1394

ه احخاث، يک پروژه با میلیون ريال مربوط ب 1394212پروژه با مبلغ  19است از اين تعخاد پروژه عمراني ملي تعخاد 

پروژه با  2 تعمیر و تجهیز ، میلیون ريال مربوط به 77911پروژه با اعتبار  5میلیون ريال مربوط به توسعه،  4524اعتبار 

ال مربوط به تعهخات پروژه میلیون ري 54199میلیون ريال مربوط به مطاخعه و طراحي و يک پروژه با اعتبار  11311اعتبار 

ري لي اعتباراني مپروژه هاي عمو خخمات از محل  هاي عمراني ملي بوده است. در سال مذكور براي مطاخعات بنیادي

 اختصاص نیافته است.
 

 

 1394اعتبار انواع پروژه هاي عمرانی ملی استان درسال  تعداد و میزان (  2 – 7) جدول شماره 
 مبالغ به میلیون ریال                                                                                                                                                                                                                         

 موضوع
 توسعه احداث کل پروژه ها

 اعتبار تعداد اعتبار تعداد اعتبار تعداد

1394 28 1532414 19 1384202 1 4524 

 معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبیلماخذ:     

 

 

 1394درسال استان ملی پروژه هاي عمرانی  میزان اعتبار انواع تعداد و( 2 – 7جدول شماره )  دنباله 

 مبالغ به میلیون ریال

 موضوع
 مطالعه بنیادي مطالعه طراحی تعمیروتجهیز

 اعتبار تعداد اعتبار تعداد اعتبار تعداد

1394 5 77900 2 11600 0 0 

 سازمان برنامه و بودجه استان اردبیلمعاونت هماهنگي برنامه و بودجه ماخذ:                

 

 

 

 

 1394استان درسال  ملی پروژه هاي عمرانی  میزان اعتبار انواعتعداد و ( 2 – 7جدول شماره ) دنباله 

 (میلیون ریال)واحد :                                                                                                                                                                             

 موضوع
 تعهدات خدمات 

 اعتبار تعداد اعتبار تعداد

1394 0 0 1 54188 

 سازمان برنامه و بودجه استان اردبیلمعاونت هماهنگي برنامه و بودجه ماخذ:                          
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اني ملي در پروژه عمر 433بررسي پروژه هاي عمراني ملي استان بر حسب سال شروس نشان مي دهد كه از 

جمعا   1394 تا 1390پروژه طي برنامه چهارم آغاز گرديده است. و در طول سال هاي  218استان اردبیل 

 پروژه شروس شده است. 215

حدود)  1394درصد ( و در سال  35.88حدود )1389میانگین وزني پیشرفت فیزيكي پروژه ها در سال  

ي منشان  میانگین پیشرفت فیزيكي پروژه هاي عمراني ملي در استاندرصد ( بوده است. بررسي  16.70

                سیر نزولي داشته است . 1394تا  1389دهد كه اين شاخ  از سال 

 

 برحسب سال شروع ملی استان تعداد پروژه هاي عمرانی(  3 – 7جدول شماره ) 

 واحد:پروژه                                                                                                                                                                

 کل پروژه ها موضوع
طی برنامه 

 چهارم

سال 

1390 
 1393سال  1392سال  1391سال 

 

 1394سال 

 228 40 40 46 61 218 433 استان

 سازمان برنامه و بودجه استان اردبیلمعاونت هماهنگي برنامه و بودجه ماخذ:       

 
 

 

 

 

 

 

     

احداث
70%

توسعه
4%

تعمیر و تجهیز
19%

مطالعه طراحی
7%

مطالعه بنیادی
0%

خدمات
0%

انواع پروژه هاي عمراني ملي-١-7نمودار شماره 



 

85 

 

 گزارش نظارتی پروژه هاي عمرانی استانی  - 3 – 7

با  پروژه 1600در استان اردبیل معادل  1394تعداد كل پروژه هاي عمراني ) اعتبارات استاني ( در سال 

 2415428ا اعتبار پروژه ب 846میلیون ريال بوده كه از اين تعداد پروژه معادل  2357064اعتباري بالغ بر 

پروژه با اعتبار  576میلیون ريال توسعه اي بوده ، و  242009پروژه با اعتبار  162میلیون ريال احداثي، 

 . میلیون ريال براي تعمیر و تجهیز پروژه پرداخت شده است 356229

پروژه  24ادي میلیون ريال، براي مسالعات بنی 46956پروژه مبلغ  37در سال مذكور براي مسالعه طراحي 

ست. و مبلغ میلیون ريال پرداخت شده ا 4065پروژه مبلغ  10میلیون ريال و براي تعهدات  16565مبلغ 

 پروژه عمراني خدماتي اختصاص يافته است.  240میلیون ريال به  102612

 جديد بوده است. میلیون ريال پروژه 426953پروژه با اعتبار  505پروژه عمراني استان تعداد  1628ل از ك

 

 1394درسال  یانواع پروژه هاي عمرانی استانمبادله شده اعتبار  تعداد و میزان ( 4 – 7جدول شماره ) 
 :میلیون ریال (  اعتبار)                                                                                                                                                                                                                       

 موضوع
 توسعه احداثی کل پروژه ها

 اعتبار تعداد اعتبار تعداد اعتبار تعداد

 242009 162 2415428 846 2357064 1600 استان 

 معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان اردبیلماخذ:     

 

 

 

 1394درسال  یپروژه هاي عمرانی استان میزان اعتبار مبادله شده انواعتعداد و (  4– 7جدول شماره ) دنباله 

 :میلیون ریال (  اعتبار)                                                                                                                                                                                                                       

 موضوع
 خدمات تجهیزتعمیر و 

 اعتبار تعداد اعتبار تعداد

 102612 240 356229 576 استان 

 معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان اردبیلماخذ:            

 

 1394درسال  یاستانپروژه هاي عمرانی مبادله شده انواع  میزان اعتبار تعداد و  (  4 – 7جدول شماره ) دنباله                

 :میلیون ریال (  اعتبار)                                                                                                                                                                                                                       

 موضوع
 تعهدات مطالعه بنیادي مطالعه طراحی

 اعتبار تعداد اعتبار تعداد اعتبار تعداد

 4065 10 16565 24 46956 37 استان 

 معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان اردبیلماخذ:            
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 1394پروژه هاي عمرانی درسال  میزان اعتبار تعداد و ( 5 – 7جدول شماره ) 

 ( ریال  لیونمبالغ به می)                                                                                                                                                                                                             

 موضوع
 پروژه هاي جدید کل پروژه ها

 اعتبار تعداد اعتبار تعداد

 426953 505 3889478 1628 استان 

 معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان اردبیلماخذ:            

 
ه به صورت پروژ 787معادل  1394بررسي نحوه اجراي پروژه هاي عمراني استان نشان مي دهد كه در سال 

 پیماني اجرا شده است. -پروژه به صورت اماني 827پروژه به صورت پیماني و  299اماني و 

 

 )واحد : درصد  (                                         1394نحوه اجراي پروژه هاي عمرانی استانی درسال (  6 – 7جدول شماره )                 

 موضوع
 امانی و پیمانی پیمانی امانی

 درصد اعتبار تعداد درصد اعتبار تعداد درصد اعتبار تعداد

 58.06 2292050 827 31.62 1248121 299 10.33 407671 787 استان 

 معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان اردبیلماخذ:  

 

 

 

 

احداث

٤5%

توسعه

9%

تعمير و تجهيز

3٠%

خدمات

١3%

مطالعه طراحي

٢%

مطالعه بنيادي

١%

١39٤انواع پروژه هاي استاني در سال -٢-7نمودار شماره 
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 برحسب سال شروعجدید پروژه هاي عمرانی استانی و اعتبار  تعداد (  7 – 7جدول شماره ) 

 ( :میلیون ریال  اعتبار)                                                                                                                                                                                               

 موضوع
 1391سال  1390سال 

 اعتبار تعداد اعتبار تعداد

 907273 793 898415 864 استان 
 معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان اردبیلماخذ:                      

 

 

 

 سال شروعپروژه هاي عمرانی استانی برحسب و اعتبار  تعداد ( 7 – 7جدول شماره ) دنباله 

 :میلیون ریال (  اعتبار)                                                                                                                                                                                                                       

 موضوع
 1394سال  1393سال  1392ل سا

 اعتبار تعداد اعتبار تعداد اعتبار تعداد

 426953 505 645170 567 415581 504 استان 

 معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان اردبیلماخذ:    

 

 

 

 

 

 

 

 

امانی
41%

پیمانی
16%

امانی و پیمانی
43%

١39٤نحوه اجراي پروژه ها در سال -3-7نمودار شماره 
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 )واحد : درصد(                 بر حسب سال شروع پروژه ها میانگین وزنی پیشرفت فیزیكی(  8 – 7جدول شماره ) 

             

 1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  1390سال  1389سال  موضوع

 16.70 32.70 18.45 19.24 28.18 35.88 استان

 معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان اردبیلماخذ:        

 

 
 

 

 

 

پروژه  595د نشان مي دهد كه تعدا 1394پراكندگي جغرافیايي پروژه هاي عمراني استاني در سال بررسي 

یلیون ريال در م 1516280پروژه با اعتبار  540میلیون ريال در مناطق شهري و تعداد  953846با اعتبار 

 ي بوده است.انسقه نیز به صورت م 1419352پروژه با اعتبار  493مناطق روستايي اجرا شده است و تعداد 

وستايي و ( پراكندگي جغرافیايي پروژه هاي عمراني استاني به تفكیك شهري ، ر9-7در جدول شماره )

 منسقه اي آورده شده است.

 

 

 

 

 استانی به تفكیك شهري ، روستایی و منطقه ايپراکندگی جغرافیایی پروژه هاي عمرانی  (  9 – 7جدول شماره ) 

 )مبالغ  :میلیون ریال (                                                                                                                                                                                                                       

 منطقه اي روستایی شهري کل موضوع

 اعتبار تعداد اعتبار تعداد اعتبار تعداد اعتبار تعداد 

 استان
1628 3889478 595 953846 540 1516280 493 1419352 

 معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان اردبیلاخذ: م
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شهری
37%

روستایی
33%

منطقه ای
30%

١39٤پراكندگي جغرافيایي پروژه هاي عمراني استاني در سال ٤-7نمودار شماره 
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 فصل هشتم
 

 وختـس و رژيــان
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 سوخت و انرژي  -8

 برق -8-1

 آن سرانه و مصارف انواع برق، مشترکین تعداد -8-1-1

 و شناخت ه،جامع رشد اقتصادي بر آن گوناگون اثرات و شده تولید انرژي مختلف كاربردهاي به توجه با

 ساير شناسايي همراه به كنندگان بندي مصرف گروه . دارد زيادي اهمیت كنندگان مصرف بندي گروه

 مصرف ازيس بهینه و انرژي مديريت براي كننده، مصرف هاي از بخش يك هر مصارف بر تأثیرگذار عوامل

به   ها خشب از يك هر در انرژي مصرف سهم طرفي از نمايد.  مي ارائه ا ر قیمتي اطالعات ذي ،انرژي

 ايه بخش افزايش سهم كه به طوري .كند مي نقش ايفاي كشور و استان اقتصادي مهم شاخ  عنوان

 .است كشور استان و اقتصادي وضعیت بهبود از (حاكي كشاورزي و )صنعتي تولیدي

 به 1393در سال  مشترك481207از استان بر  مشتركین كل مجموس 1394سال  پايان در

 .داشته است افزايش درصد4/5قبلسال  به نسبت كه است رسیده مشترك502995

 انرژي مقدار كه طوري به داشته، روندي صعودي   1394 سال در بر  مشتركین توسط بر  انرژي مصرف

  لیونمی4/1485 به 1393 سال در ساعت وات كیلو میلیون 6/1396از  ،افزايش درصد4/6با شده مصرف

 . است رسیده1394سال  در ساعت وات كیلو

 یلوك2953 حدود طور متوسط به مشترك هر براي 1394 سال در بر  انرژي سرانه مصرفبدين ترتیب 

سال  كیلو وات ساعت افزايش نشان میدهد.در50كه نسبت به سال گذشته حدود  بوده استساعت  وات

 كیلو وات ساعت براي هر مشترك بوده است.2902مصرف سرانه انرژي بر  حدود  1393

 نسبت به افزايشدرصد 3/1با 1394سال  در استان شهرستان 10 در اردبیل  استان بر  توزيع شبكه طول

 كیلومتر بالغ گرديده است .13148به سال قبل 

 1394ال روستاي استان را تحت پوشش داشته و طي س 1694شهر و  26استان مجموعا  شبكه توزيع بر  

 (1-8كیلومتر گسترش يافته است)جدول166معادل 
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 1394-1393هاي  شرکت توزیع نیروي برق  استان اردبیل طی سال در برق مصرف و مشترکین( 1-8)جدول

 

 1394 1393 واحد شرح 
درصد 

 رشد

شركت توزيع 

نيروي برق 

 اردبيل

 5/4 502995 481207 مشترک تعداد كل مشتركين )شهري وروستايي(

 4/6 4/1485 6/1396 ميليون كيلو وات ساعت مصرف كل

 طول شبکه توزيع 

 ولت هوايي و زميني ( 400كيلو ولت و  20)
 3/1 13148 12982 كيلومتر

 2/0 1694 1689 روستا تعداد روستاهاي برق دار شده

 شركت توزيع نیروي بر  استان اردبیل –مأخذ 

 

 

ده كه نسبت متر بوو كیل 18/1544معادل  1394سال  در طول شبكه انتقال و فو  توزيع دراستان اردبیل 

سال  در  ظرفیت ايستگاه هاي انتقال و فو  توزيع. همچنین است داشته افزايشدرصد 2/0قبل به سال 

)جدول . ه استدرصد افزايش داشت 36كه نسبت به سال قبل بوده استمگاولت آمپر  5/1917 برابر با  1394

8-2) 

 

 

 1394-1393هاي  منطقه اي استان اردبیل طی سال  برق و مشترکینشاخص هاي  ( 2-8)جدول

 درصد رشد 1394 1393 واحد اندازه گیري شرح

 2/0 18/1544 38/1541 كيلومتر طول شبکه انتقال وفوق توزيع

  36 5/1917 1410 مگاولت آمپر ظرفيت ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع

 آذربايجانشركت  بر  منسقه اي  –مأخذ 
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 استان برق انرژي تأمین منابع -8-1-2

 اولیه، نرژيا تأمین در هاي سسحي آب و ( گاز يا مايع صورت )به فسیلي هاي سوخت از استفاده محدوديت

 چند در و راستا اين در .سازد مي بیشتر به روز روز را گرمايشي هاي نیروگاه از بیشتر گیري بهره انگیزه

 از توان يم كه است گرفته قرار توجه مورد منسقه در ههاي گرمايشي نیروگا احداث و توسعه اخیر سال

 برد. نامو ديزلي مغان نیروگاه ديزل اردبیل  و نیروگاه آبي مغان  ،تركیبي سبالن نیروگاههاي

 و ها یروگاهن اين تأمین سوخت براي . است شده تأمین ها ه نیروگا توسط استان در شده تولید انرژي كل

 رايب سازي فرهن  و بوده طبیعي از گاز استفاده بر بیشتر تأكید زيست محیط آلودگي كاهش براي

 .ددار ادامه فسیلي سوختهاي مصرف كاهش جهت ي مختلفبخش ها در گاز انرژي از استفاده گسترش

بالن تولید شده سمگاوات بوده كه عمدتا  در نیروگاه تركیبي  809معادل  1394حداكثر بار تولیدي در سال 

 (.3-8است)جدول 

سرد  فصول متناسب باسوخت عمده اين نیروگاهها عمدتا  توسط گاز طبیعي تامین شده كه در طول سال و 

 تغییر مي نمايد.

در سال . همچنین بوده استمگاوات  811استان تولیدي بر  نیروگاههاي عملي ظرفیت 1394 درسال

درصد 16/0قبل كه نسبت به سال  همگاوات بود 6/1007مجموس ظرفیت اسمي نیروگاههاي استان  مذكور

 كاهش يافته است.
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 1394(  مشخصات نیروگاه هاي استان درسال 3-8جدول )
 

 شرح
 قدرت نامی

 (MW) 

حداکثر بار 

 تولیدي درسال

 (MW) 

 تولید کل

 (MWH) 

 مصرف داخلی

 (MWH) 

 تولید خالص

 (MWH) 

 گازوئیل

 )هزار لیتر( 

 گازطبیعی

 )هزار مترمكعب(

مازوت 

 )هزار لیتر(

تولیدي نسبت حداکثر بار 

 درسال به قدرت نامی

 85/0  38/443 21/118 09/2305 986 04/4620 809 954 نيروگاه تركيبي سبالن

 125/0 0 0 05/0 06/1 220 34/2 5 40 نيروگاه ديزل اردبيل

 69/0 - - - 47/23 4 98/46 9 13 نيروگاه آبي مغان

 - - - - - - - - - ديزلي مغان

 - - - - - - - - 66/0 بادي سرعين

 - - 38/443 3/118 6/2329 1210 36/4669 823 6/1007 جمع

 مأخذ: شركت بر  منسقه اي آذربايجان
 

 واگذار شده است . ،قانون اساسي به قرارگاه خاتم االنبیا  44نیروگاه تركیبي سبالن در راستاي اصل  -1توضیح 

 نصب و راه اندازي شده است. ،تاكنون فقط بخش گاز نیروگاه تركیبي سبالن -2توضیح 
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 1394-1393(  ظرفیت  نیروگاه هاي استان و نسبت جمعیت برخوردار درسال هاي 4-8جدول )

 شرح
1393 1394 

 سوخت گاز و مایع سوخت گاز و مایع

 812 811 ( MWظرفيت عملي نيروگاه هاي توليدي برق )

 3/1009 6/1007 (MWبرق)ظرفيت اسمي نيروگاه هاي توليدي 

 81/0 80/0 نسبت ظرفيت عملي به اسمي نيروگاههاي برق استان

 2/2532 62/2329 ( MKWHتوليد خالص)

 %100 %100 نسبت جمعيت شهري برخوردار از برق

 شركت توزيع نیروي بر  استان اردبیلمأخذ : 
 

 تعداد و ظرفیت پست هاي انتقال نیروي برق -8-1-3

 نتقل وزيع مانرژي بر  تولیدي را از نیروگاه ها دريافت و به شبكه ت ،انتقال و فو  توزيعپست هاي 

استفاده  مگاوات آمپر 1410دستگاه پست انتقال نیروي بر  با ظرفیت  22از  ،1393مي كنند. در سال 

 بر  ويیرتعداد پست انتقال ن 1394. درسال  آمده است(مشخصات اين پست ها در جدول زير است )شده 

  ه است.مگاوات آمپر رسید 5/1917به ظرفیت آنها ثابت بوده ولي
 

 1394و  1393( وضعیت پست هاي انتقال و فوق توزیع در استان درپایان سال 5-8جدول )

 شرح

1393 1394 

 تعداد پست )دستگاه(
 ظرفیت 

 )مگاوات آمپر(
 تعداد پست )دستگاه(

ظرفیت )مگاوات 

 آمپر(

 - - - - واتكيلو  132پست هاي 

 5/697 16 690 16 كيلو وات 63پست هاي 

 500 1 - - كيلو ولت 400پست هاي 

 720 5 720 6 كيلو ولت 230پست هاي 

 5/1917 22 1410 22 جمع
 شركت توزيع نیروي بر  استان اردبیل –مأخذ 

 

 كیلوولت با احتساب پست نیروگاهي سبالن مي باشد. 230تعداد پستهاي -

  فو  توزيع پستهاي انتقالظرفیت پست هاي فو  توزيع با احتساب ظرفیت منصوب در بخش -

  مي باشد.
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 روستاها به رسانی برق هاي فعالیت -8-1-4

 و روستاها رد اجتماعي توسعه اقتصادي، هاي زمینه ايجاد و روستايي مناطق از محرومیت رفع راستاي در

 وستاهار به رساني بر  كار 1394 سال در بزرگ، به شهرهاي روستايیان مهاجرت كاهش براي چنین هم

 داشته است. ادامه بر  استان توزيع شركت توسط

 و مجموسمنسقه اضافه شده  دار بر  روستاهاي جمع به جديد روستاي5 تعداد 1394 سال طي در

روستا  1689استان  دار بر  روستاهاي تعداد 1393در سال رسیده است . روستا1694روستاهاي برقدار به 

 (.1-8)جدول بوده است
 

 نفت -8-2

 نفتی هاي فرآورده انواع مصرف -8-2-1

 و كوره نفت گاز، سفید، نفت نفتي )نفت هاي فرآورده انواس مكعب متر845040 مجموس در 1394 سال در

 است. فتهيا هشكا 1393 سال به نسبت رصدد9 اين رقماست.  شده اردبیل مصرف استان در موتور( بنزين

 +،2  رتیبت به قبل سال به نسبت كوره نفت و گاز نفت سفید، نفت بنزين، مصرف  رشد نرخ كه طوري به

 .است بوده درصد -9و-66 ،-13،-17
 

  1393  الی 1394 هاي ل سا در استان نفتی عمده هاي فرآورده مصرف مقادیر(  6-8جدول )

 (مكعب متر به ارقام)

 جمع کل فرآورده هاي نفتی نفت کوره *نفت گاز یدفنفت س بنزین شرح

1393 293873 83426 543364 10967 931630 

1394 299894 69249 472153 3744 845040 

 -9 -66 -13 -17 +2 درصد تغييرات

 شركت  پخش فرآورده هاي نفتي  منسقه اي  اردبیل –مأخذ 
 

 سوخت تحويلي به نیروگاه اردبیل را هم شامل مي شود. ،آمار نفت گاز*

 

مترين كوره و ك به نفت مربوا قبل سال به نسبت مصرف كاهش بیشترين فو ، جدول هاي داده براساس

 ه است.بوده است مصرف بنزين نیز نسبت به سال قبل افزايش داشت نفت گاز  به مربوا كاهش مصرف 

 نفتی ههاي فرآورد پخش و سازي ذخیره -8-2-2

 سال در همچنینمخزن براي ذخیره سازي مواد سوختي استفاده شده است  27از  1394در سال 

تان جايگاه فروش مواد سوختي خصوصي در اس 98جايگاه فروش مواد سوختي دولتي و 3 تعدادمذكور

  مشغول فعالیت بوده اند.
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 1394-1393 هاي سال طی دراردبیل  منطقه نفتی ايه ه فرآورد پخش ملی شرکت هاي شاخص ( 7-8)  جدول

 درصد رشد 1394 1393 واحد شرح

 0 27 27 مخزن ذخيره سازي مواد سوختي

جايگاه فروش مواد 

 سوختي

 جمع

 تعداد

98 101 1/3 

 -25 3 4 دولتي

 3/4 98 94 خصوصي

 تعداد پمپ

 بنزين

 تلمپه

456 468 6/2 

 0 7 7 نفت سفيد

 0 164 164 نفت گاز

CNG 7/3 167 161 ديسپنسر 

 منسقه اردبیل نفتي هاي فرآورده پخش ملي شركت :مأخذ

 
 گاز -8-3

 گازرسانی به شهرها و روستاها -8-3-1

 حاليدر ين ا نقسه شهري استان از نعمت گاز لوله كشي شهري برخوردار بوده اند26تمامي  1394در سال 

شد روستاهاي است.روند ر اضافه شدهروستا  50 ، گازرساني شدهتعداد روستاهاي به همین سال كه در است 

سیر بودن اكثر با توجه به سرددرصد بوده است. 50معادل قبلنسبت به سال  1394بهره مند از گاز در سال 

ستان ااهاي نقاا استان اردبیل و وجود زمستانهاي سرد و طوالني، تالش در راستاي گازرساني به روست

 .باشد ثر در كاهش استفاده ازساير سوختها و هم چنین افزايش رفاه مردم منسقهمیتواند گامي مو
 

 1394و 1393ي سال ها( تعداد شهرها و روستاهاي گاز رسانی شده طی 8-8جدول )

 سال                                                              

 شرح
 میزان رشد )درصد( 1394 1393

 0 0 0 رساني شدهشهرهاي گاز 

 0 26 26 شهرهاي بهره مند

 50 150 100 روستاهاي گاز رساني شده

 45/26 717 567 روستاهاي بهره مند

 شركت گاز استانماخذ:          
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 تعداد مشترکین، انشعابات و سرانه مصرف گاز در استان -8-3-2

ك مشتر 27033، تعداد شهري مشترك خانگي 284277تعداد  1394در سال شركت گاز استان اردبیل 

ت را تح مشترك در مناطق روستايي93511و تعداد  شهري مشترك صنعتي 1080تعداد شهري،  تجاري

  پوشش  قرار داده است.

 

 1394الی  1393مشترکان گاز به تفكیك خانگی، تجاري و صنعتی طی سال هاي ( تعداد 9-8جدول )

 الس                                                                                       

 شرح
 )درصد( میزان رشد  1394 1393

تعداد 

مشتركان 

 گاز

 3/5 284277 269976 شهري –خانگي 
 79/7 27033 25081 شهري –تجاري 

 1/4 1080 1037 شهري –صنعتي 
 5/5 312390 296094 كل

 6/13 93511 82318 روستا
 شركت گاز استانماخذ:

 

 قبل میلیون مترمكعب بوده است كه نسبت به سال 2043حدود 1394میزان مصرف گاز طبیعي در سال 

 افزايش داشته است. درصد4معادل

ه نسبت به خانوار در سسح استان از نعمت گاز طبیعي بهره مند بوده ك 298000مجموعا   1393در سال 

 شان مي دهد.درصد افزايش ن 4/2حدود  1392سال 

  افته است.يافزايش  1394متر مكعب در سال 4/6به  1393متر مكعب در سال  1/6نیز از سرانه مصرف گاز
 

 1394الی  1393خانوار و انشعابات و سرانه مصرف گاز طی سال هاي ( تعداد 10-8جدول )

 سال

 شرح
 میزان رشد )درصد( 1394 1393

 36/3 308000 298000 خانوارهاي بهره مند )خانوار (
 7 404132 377684 مصرف كننده

 1/5 1236 1176 مصرف كننده صنعتي )مورد(
 7/6 201773 189109 انشعاب نصب شده )عدد(

 4 2043 1965 مصرف گاز )ميليون متر مکعب(
 5 6/4 1/6 سرانه مصرف گاز )متر مکعب(

 شركت گاز استانماخذ:
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 فصل نهم

 حمــل و نقـــل
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 حمل و نقل  -9

ه عهده ه عهده اي ديگر باي ديگر بواژه حمل و نقل به سیستم يا وسیله اي گفته مي شود كه جابه جايي انسان و كاال را از جايي به جواژه حمل و نقل به سیستم يا وسیله اي گفته مي شود كه جابه جايي انسان و كاال را از جايي به ج

 دارد، فعالیتهاي اين صنعت به سه روش زمیني )جاده اي و ريلي( آبي و هوايي انجام مي گیرد.دارد، فعالیتهاي اين صنعت به سه روش زمیني )جاده اي و ريلي( آبي و هوايي انجام مي گیرد.

يع درآجريان توسعه كشورها قلمداد مي كننلد كله توزيلع درآ   كارشناسان توسعه اين صنعت، حمل و نقل را قلب كارشناسان توسعه اين صنعت، حمل و نقل را قلب  كه توز ند  مدها و ملدها و  جريان توسعه كشورها قلمداد مي كن

هده هده ن را به عن را به عكاهش نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي و كاهش آثار فقر و اختالف درآمد روستانشینان و شهرنشیناكاهش نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي و كاهش آثار فقر و اختالف درآمد روستانشینان و شهرنشینا

 دارد.دارد.

ت ت بادالبادالحاظ محاظ مللبر اين اساس، حمل و نقل از جمله بخش هاي زيربنايي اقتصاد است كه فرآيند توسعه اقتصادي را به بر اين اساس، حمل و نقل از جمله بخش هاي زيربنايي اقتصاد است كه فرآيند توسعه اقتصادي را به 

ثار ابازرگاني و هزينه تمام شده كاالها و خدمات تحت تاثیر مستقیم قلرار ملي دهلد. از سلوي ديگلر آثلار ا       گر آ سوي دي هد. از  مي د قرار  ماعي و جتملاعي و  بازرگاني و هزينه تمام شده كاالها و خدمات تحت تاثیر مستقیم  جت

مي ا نملي  ررفرهنگي توسعه صنعت حمل و نقل چون ؛ آثار آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، سیاسي و زيارتي و گردشگري فرهنگي توسعه صنعت حمل و نقل چون ؛ آثار آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، سیاسي و زيارتي و گردشگري  ا ن

 توان از نظر دور داشت.توان از نظر دور داشت.

حاظصرفه بودن از لحاظ زماني در برگیرنلده زملان كمتلر و از لحلاظ      توجه به شاخ  هاي اقتصادي همچون بهتوجه به شاخ  هاي اقتصادي همچون به تر و از ل مان كم نده ز فاه و رفلاه و    صرفه بودن از لحاظ زماني در برگیر ر

مي مي   ت را برآنت را برآنآسايش داراي تجهیزات و امكانات مدرن براي راحتي بیشتر مسافرين و ايمني آنها، مسوولین اين صنعآسايش داراي تجهیزات و امكانات مدرن براي راحتي بیشتر مسافرين و ايمني آنها، مسوولین اين صنع

جه ندارد تا در سرمايه گذاري هاي استاني و ملي و منسقه اي به سیستمهاي حمل و نقل و صنايعي توجله ن  كه اينلد كله   ممدارد تا در سرمايه گذاري هاي استاني و ملي و منسقه اي به سیستمهاي حمل و نقل و صنايعي تو ند  اي

مراه با مراه با ههو مسافر و مسافر   داراي مصرف سوخت كمتر، سازگاري بهتر با محیط زيست و ايمني باالتر و قابلیت انتقال انبوه كاالداراي مصرف سوخت كمتر، سازگاري بهتر با محیط زيست و ايمني باالتر و قابلیت انتقال انبوه كاال

 امكانات رفاه بیشتر براي مسافران باشد.امكانات رفاه بیشتر براي مسافران باشد.

صنعت  ر اينددر اين راستا توجه به مشكالت و تنگناهاي صنعت حمل و نقل مثل هزينه بر بودن سرمايه گذاري 

 موانع طبیعي و صعب العبور بودن مسیرها، عدم وجود مديريت واحد و هماهن  در بلحاظ 

هیز و تج بخش هاي مختلف اين صنعت )جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي(؛ هزينه هاي سنگین حفظ و نگهداري

مسولین  ران وناوگان هاي اين صنعت و ديگر كمبودها و مشكالت ؛ از عمده ترين چالشهاي پیش روي دست اندركا

 توسعه اين صنعت در سسح ملي و استاني به شمار مي آيد.

 

  



 

101 

 

 حمل و نقل جاده اي حمل و نقل جاده اي   -99-11

 وضعیت راههاي استانوضعیت راههاي استان  -99-11-11

  61619999درصد مساحت كل كشور( درصد مساحت كل كشور(   11//0909كیلومتر مربع )كیلومتر مربع )  1780017800استان اردبیل با وسعت حدود استان اردبیل با وسعت حدود   13941394در سالدر سال

 است.است.كیلومتر از انواس راه ها را تحت پوشش خود داشته كیلومتر از انواس راه ها را تحت پوشش خود داشته 

سب سلب  ححر ر بب  13941394ابري استان در سال ابري استان در سال ( مجموس راه هاي تحت پوشش اداره كل راه و تر( مجموس راه هاي تحت پوشش اداره كل راه و تر11-99اساس جدول )اساس جدول )بر بر 

صلي نوس راه شلامل، راه اصللي    شامل، راه ا صدكیللومتر )درصلد    716716نوس راه  لومتر )در سفالته( ؛ فرعلي آسلفالته  13.913.9كی عي آ لومتر )كیللومتر )     702702( ؛ فر صد(، درصلد(،  13.613.6كی اه اه رردر

 ست.ست.ااوده وده درصد( بدرصد( ب2222كیلومتر )كیلومتر )  11331133درصد( و راه روستايي شوسه درصد( و راه روستايي شوسه 50.550.5كیلومتر )كیلومتر )25932593روستايي آسفالته روستايي آسفالته 

كه ان ملي دهلد كله    به خوبي نشبه خوبي نش  13941394نگاهي به ارقام فو  در سال نگاهي به ارقام فو  در سال  هد  مي د ستان درصلد از كلل راه هلاي اسلتان       72.572.5ان  هاي ا كل راه  صد از  اه اه رردر

 ه است.ه است.روستايي بودروستايي بود

 

 1394( طول انواع راه هاي تحت پوشش راه و شهرسازي استان و کشور به تفكیك شهرستان در سال 1-9جدول )

 واحد :کیلومتر

 شهرستان سال
راه  

 اصلی

شهري راه بین 

 فرعی
 روستایی

 جمع
سهم از کل راههاي 

 استان)درصد( 
 شوسه آسفالته آسفالته

 11.6 597.5 47 342 134 74.5 اردبيل 1

 9.4 487 205 221 0 61 بيله سوار 2

 7.9 410 78 204 8 120 پارس آباد 3

 11.3 579 134 266 163 16 خلخال 4

 2.2 109.5 3 105 1.5 0 سرعين 5

 9 466 78 192 96 100 كوثر 6

 19.8 1017 268 493 91 165 مشکين شهر 7

 14.3 731 207 339 87 98 مغان 8

 7.7 396.2 58 221 74.2 43 نمين 9

 6.8 352 55 210 48 39 نير 10

 100 5144 1133 2593 702 716 كل استان 11

 100 100 22 50.5 13.6 13.9 سهم دراستان)درصد( 12

 ١39٤آماري استان اردبيل ماخذ: سالنامه 
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 وضعیت راهها به تفكیك شهرستان هاي استانوضعیت راهها به تفكیك شهرستان هاي استان  -99-11-22

صاص هرسلتان مشلگین شلهر بلا اختصلاص      بررسي سیماي شهرستاني راه هاي استان نشان مي دهد كه شبررسي سیماي شهرستاني راه هاي استان نشان مي دهد كه ش با اخت شهر  شگین  ستان م   19.819.8هر

یر و نیلر    2.22.2ن سهم و شهرستان هاي سرعین بان سهم و شهرستان هاي سرعین بادرصد بیشتريدرصد بیشتري11.611.6اردبیل با اردبیل با و و     14.314.3مغان مغان درصد و شهرستان درصد و شهرستان  و ن

صاص درصللللد كمتللللرين سللللهم از كللللل راه هللللاي اسللللتان را بلللله خللللود اختصللللاص           6.86.8با  بللللا   خود اخت به  ستان را  هاي ا كل راه  سهم از  ترين  صد كم  در

 داده اند.داده اند.

سال راهها گوياي آنست كله در سلال     بررسي وضعیت شهرستان ها به لحاظبررسي وضعیت شهرستان ها به لحاظ كه در  موس از مجملوس    13941394راهها گوياي آنست  لومتر ركیللومتر ر   716716از مج اه اه كی

با اصلي كه مهمترين راه جاده اي مي باشد شهرستان مشلكین شلهر بلا     شهر  شكین  لومتر وكیللومتر و   165165اصلي كه مهمترين راه جاده اي مي باشد شهرستان م با پلارس آبلاد بلا    كی باد    112020پارس آ

كیلومتر كیلومتر   3939ا ا نیر بنیر بكیلومتر و كیلومتر و   1166با با   خلخالخلخال  كیلومتر بیشترين میزان و شهرستان هايكیلومتر بیشترين میزان و شهرستان هاي  100100ثر با ثر با كوكوكیلومتر و كیلومتر و 

 كمترين میزان را شامل گرديده اند.كمترين میزان را شامل گرديده اند.

با شهري استان، شهرسلتان خلخلال بلا    كیلو متر راههاي فرعي بین كیلو متر راههاي فرعي بین   702702از مجموساز مجموس خال  ستان خل شتريكیللومتر بیشلتري    163163شهري استان، شهر لومتر بی ن و ن و كی

 نشان مي دهند.نشان مي دهند.كیلومتر راه كمترين مقدار را كیلومتر راه كمترين مقدار را   1.51.5سرعین با سرعین با شهرستان شهرستان 

كیلومتر راه روستايي آسفالته و كیلومتر راه روستايي آسفالته و   37263726نگر آنست كه از مجموس نگر آنست كه از مجموس بررسي سیماي راههاي روستايي شهرستان بیابررسي سیماي راههاي روستايي شهرستان بیا

با بیله سلوار بلا   كیلومترو كیلومترو   546546مغان با  مغان با  كیلو متر ، شهرستان كیلو متر ، شهرستان   761761استان، شهرستان مشگین شهر با استان، شهرستان مشگین شهر با   شوسه درشوسه در سوار  بیله 

كیلومتر كمترين راه روستايي را به خود اختصاص كیلومتر كمترين راه روستايي را به خود اختصاص 108108رين میزان و شهرستان سرعین با رين میزان و شهرستان سرعین با كیلو متر بیشتكیلو متر بیشت  426426

 ((11-99داده اند. )جدولداده اند. )جدول

راه اصلی
14%

راه فرعی
14%

راه روستايی
72%

١39٤وضعيت راه هاي استان به تفکيک نوع را در سال -١-9نمودار شماره 
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ها ههلا  كم راكم را( شاخ  تراكم كه از مهمترين شاخ  ها در بحث راه مي باشد متوسط ترا( شاخ  تراكم كه از مهمترين شاخ  ها در بحث راه مي باشد متوسط ترا22-99بر اساس جدول )بر اساس جدول ) ه

يكیلومتر است. جايگاه شهرستان هلاي اسلتان در ايل     100100كیلومتر در هر كیلومتر در هر   28.928.9در استان برابر با در استان برابر با  ستان در ا هاي ا شاخ  ن شلاخ   كیلومتر است. جايگاه شهرستان  ن 

با مغان بله ترتیلب بلا    وو  كوثركوثربه شاخ  استان بوده اند بسوريكه شهرستان هاي نمین ،به شاخ  استان بوده اند بسوريكه شهرستان هاي نمین ،بسیار نزديك بسیار نزديك  یب  به ترت (، (، 70.7570.75))مغان 

رعین به رعین به سس، ، خلخالخلخالكیلومتر بیشترين میزان تراكم و شهرستان هاي كیلومتر بیشترين میزان تراكم و شهرستان هاي   100100( كیلومتر در هر ( كیلومتر در هر 35.6635.66(، )(، )35.8535.85))

 د.د.كیلومتر كمترين میزان را شامل گرديده انكیلومتر كمترين میزان را شامل گرديده ان  100100( كیلومتر در هر ( كیلومتر در هر 22.3522.35(، )(، )21.4421.44ترتیب با )ترتیب با )

گاه جايگلاه    در مقايسه با ساير شهرستان ها در مجموس شاخ  هاي راه ازدر مقايسه با ساير شهرستان ها در مجموس شاخ  هاي راه از  كوثركوثراين درحالي است كه شهرستان اين درحالي است كه شهرستان  جاي

 ((22-99مسلوب تري در استان برخوردار بوده است. جدول )مسلوب تري در استان برخوردار بوده است. جدول )
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 1394طح شهرستان هاي استان در سال ( تراکم انواع راهها در س2-9جدول )

 

 شهرستان ردیف
 مجموع طول راهها

 )کیلومتر(

 مساحت 

 )کیلومتر مربع(

 تراکم راهها 

 کیلومتر مربع( 100)کیلومتر در هر 

 25.98 2300 597.5 اردبيل 1

 27.05 1800 487 بيله سوار 2

 25.63 1600 410 پارس آباد 3

 21.44 2700 579 خلخال 4

 22.35 490 109.5 سرعين 5

 35.85 1300 466 كوثر 6

 26.76 3800 1017 مشکين شهر 7

 35.66 2050 731 مغان 8

 70.75 560 396.2 نمين 9

 29.33 1200 325 نير 10

 28.9 17800 5144 كل استان 11
 

 ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل 
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١39٤مقایسه تراكم راههاي شهرستانهاي استان در سال -٢-9نمودار شماره 
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 حمل و نقل مسافر در سیستم حمل و نقل جاده اي استانحمل و نقل مسافر در سیستم حمل و نقل جاده اي استان  -99-11-33

حمل  سیستم امكانات موجود حمل و نقل تنها و مهمترينحمل و نقل جاده اي بلحاظ ويژگي هاي استان و 

ورت مي اي ص و نقل در استان مي باشد؛ از اين رو حمل و نقل مسافر بیشتر از طريق وسايل نقلیه جاده

وس نشان مي دهد كه از مجم 1394ي درون و برون استاني در سال گیرد. بررسي وضعیت مسافرتها

ر تعداد سف ده اند كه از اينوسايل نقلیه جاده اي جابه جا گردينفر از طريق  2234475سفر؛  296584

جا شده در  شاخ  مسافر جابهدرصد برون استاني بوده اند و  34.97درصد سفرها درون استاني و  65.03

 يسوارس و نفر در هر سفر بوده است كه بیشترين میزان مسافر جابه جا شده توسط اتوبو 4.10هر سفر 

 ند.جابه جا گرديده ا

سال سال   گر چه تعداد سفر نسبت بهگر چه تعداد سفر نسبت بهگوياي آنست كه اگوياي آنست كه ا  13941394مل و نقل درون استاني در سال مل و نقل درون استاني در سال بررسي وضعیت حبررسي وضعیت ح

بابیشترين مسافر جابجا شده بلا   13941394شان مي دهد با اينحال در سال شان مي دهد با اينحال در سال درصد كاهش ندرصد كاهش ن  7.257.25، ، 13931393 بوس بلوس  اتواتو  بیشترين مسافر جابجا شده 

ست. ازدرصد توسط سلواري انجلام شلده اسلت. از      69.9569.95و بیشترين میزان سفر نیز با و بیشترين میزان سفر نیز با درصد درصد   5656 شده ا جام  سواري ان گر دسلوي ديگلر د    درصد توسط  ر ر سوي دي

سط اتودرصلد توسلط اتو    62.8662.86درصد و سفر با درصد و سفر با   86.8686.86اني بیشترين میزان مسافر با اني بیشترين میزان مسافر با مسافرتهاي برون استمسافرتهاي برون است صد تو بوس در بلوس در  در

 ((33-99استان صورت گرفته است. )جدول استان صورت گرفته است. )جدول 

بودناز اين رو به نظر مي رسد كه در سفرهاي درون استاني به لحلاظ راحتلي و زملان و بله صلرفه بلودن       صرفه  به  مان و  تي و ز حاظ راح مردم ملردم    از اين رو به نظر مي رسد كه در سفرهاي درون استاني به ل

مند، در صورتیكه در مسافرت هاي بلرون اسلتاني بله لحلاظ ملدت زمل      سواري را براي سفر ترجیح مي دهسواري را براي سفر ترجیح مي ده مدت ز حاظ  به ل ستاني  برون ا ان ان ند، در صورتیكه در مسافرت هاي 

بهطوالني سفر، ايمني و هزينه و راحتي اتوبوس وسلیله مناسلبتري را بلراي مسلافرين ايلن اسلتان بله        ستان  ين ا سافرين ا براي م سبتري را  سیله منا  شمار شلمار    طوالني سفر، ايمني و هزينه و راحتي اتوبوس و

بتن بل   22760942276094استان و استان و تن بار در درون تن بار در درون   12268931226893حدود حدود   9494يد: الزم به ذكر است كه در سال يد: الزم به ذكر است كه در سال مي آمي آ ار در ار در تن 

 ورت ورودي و خروجي از طريق وسايل نقلیه باري جابه جا گرديده است.ورت ورودي و خروجي از طريق وسايل نقلیه باري جابه جا گرديده است.بیرون استان به صبیرون استان به ص
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 1394پایانه هاي مسافربري در سال  ( شمار وسیله نقلیه، سفر و مسافر جابه جا شده درون و برون استانی از طریق3-9جدول )

 

 شرح
شمار وسیله 

 نقلیه

 جمع برون استانی درون استانی

 سفر
مسافر جابجا 

 شده )نفر(
 سفر

مسافر جابجا 

 شده)نفر(
 سفر

مسافر جابجا 

 شده)نفر(

مسافر جابجا 

شده در هر 

 سفر

١393 

 7/14 2285834 319784 1117984 106268 1167850 213516 739 جمع

 14/73 1199206 81404 937960 63559 261246 17845 52 اتوبوس

 12/98 123017 9477 20368 1690 102649 7787 36 ميني بوس

 4/21 963611 228903 159656 41019 803955 187884 651 سواري

١39٤ 

 7/53 2234675 296584 1235708 103690 998.967 192.894 739 جمع

 16/20 1253706 77369 1073381 65182 180325 12187 52 اتوبوس

 10/94 128531 11739 24756 2365 103775 9374 36 ميني بوس

 4/10 852438 207476 137571 36143 714867 171333 651 سواري

 ماخذ : سالنامه آماري استان
 

 

 نقاط حادثه خیز استاننقاط حادثه خیز استان  -99-11-44

هاياستان اردبیل به لحاظ كوهستاني و صعب العبور بودن اكثر مناطق و نیز از نظر تعداد روزهلاي  ندان يخبنلدان    استان اردبیل به لحاظ كوهستاني و صعب العبور بودن اكثر مناطق و نیز از نظر تعداد روز ر ر دديخب

 مي باشد.مي باشد.طول سال از جايگاه ويژه اي در برنامه هاي راه و ترابري برخوردار طول سال از جايگاه ويژه اي در برنامه هاي راه و ترابري برخوردار 

بوده اجله بلوده   از جمله تنگناها و مشكالت عديده اي كه مسوولین اجرايي راه در اين استان همواره با آن مواز جمله تنگناها و مشكالت عديده اي كه مسوولین اجرايي راه در اين استان همواره با آن مو جه  ند، نلد،  ااا

پروژه دمي توان به فصلي بودن عملیات عمراني بلحاظ شرايط اقلیمي، باال بلودن هزينله اجلراي پلروژه د     جراي  نه ا بودن هزي ناطق ر منلاطق  مي توان به فصلي بودن عملیات عمراني بلحاظ شرايط اقلیمي، باال  ر م

هدازينه نگهلدا اجراي پروژه ها، باال بودن هاجراي پروژه ها، باال بودن هكوهستاني و صعب العبور، ناهموار و پرپیچ و خم بودن مسیرهاي كوهستاني و صعب العبور، ناهموار و پرپیچ و خم بودن مسیرهاي  ري ري زينه نگ

 رد.رد.راهها و از همه مهمتر حادثه خیز بودن مسیرهاي عبور و مرور خصوصاً در فصل زمستان اشاره كراهها و از همه مهمتر حادثه خیز بودن مسیرهاي عبور و مرور خصوصاً در فصل زمستان اشاره ك

شتربیشلتر   نقسعهنقسعه  55استان اردبیل با استان اردبیل با نقسه حادثه خیز در نقسه حادثه خیز در   1111( نشان مي دهد كه از ( نشان مي دهد كه از 44-99شماره )شماره )جدول جدول  قاا ين نقلاا  بی ين ن

ترين نقاا ترين نقاا كمكم  مشگین شهرمشگین شهرنقسه درنقسه در  22و و   كوثركوثرنقسه درنقسه در22و و   آباد و مغانآباد و مغانپارس پارس نقسه درنقسه در  11حادثه خیز در استان و حادثه خیز در استان و 

ت ت ستان نسبستان نسبااخیز خیز   حادثه خیز در استان را به خود اختصاص داده اند كه البته قابل ذكر است كه نقاا حادثهحادثه خیز در استان را به خود اختصاص داده اند كه البته قابل ذكر است كه نقاا حادثه

 درصد كاهش نشان مي دهد.درصد كاهش نشان مي دهد.  52.1752.17به سال قبل به سال قبل 

ستان امقلاطع حادثله خیلز اسلتان ا      ت كهت كهگوياي آنسگوياي آنس13941394و و 13931393رسي مقاطع حادثه خیز  در سال رسي مقاطع حادثه خیز  در سال همچنین برهمچنین بر یز ا ثه خ قاطع حاد ز ز م

همقاطع موجود كه بايستي در برنامله هل    13941394افزايش يافته و بر اساس آمار افزايش يافته و بر اساس آمار مقسع مقسع   1515مقسع به مقسع به 1111 مه  تي اي آتلي  مقاطع موجود كه بايستي در برنا اي آ

سع و مقسلع و    33پارس آباد هر كدامپارس آباد هر كداممقسع و مغان ، مقسع و مغان ،   44عبارتند از: شهرستان مشگین شهر عبارتند از: شهرستان مشگین شهر   رفع گرددرفع گردد لهبیلله مق   22سوارسلوار   بی

 مقسع.مقسع.  11هر كدام هر كدام   مقسع و كوثر و اردبیلمقسع و كوثر و اردبیل
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شان دارند نشلان  ت راهدارخانه هاي استان كه مسوولیت حفظ و نگهداري راههاي استان را به عهده ت راهدارخانه هاي استان كه مسوولیت حفظ و نگهداري راههاي استان را به عهده بررسي وضعیبررسي وضعی دارند ن

كه راهدارخانه مشغول بكار بوده كه توزيع شهرستاني آن بیانگر آنسلت كله     99جمعاً جمعاً   13941394مي دهد كه در سال مي دهد كه در سال  ست  راهدارخانه مشغول بكار بوده كه توزيع شهرستاني آن بیانگر آن

بوده و نه موجود بلوده و  ااهركدام يك راهدارخهركدام يك راهدارخ  ،كوثر،بیله سوار و اردبیل،كوثر،بیله سوار و اردبیلدر شهرستانهاي نمین،نیر،مغان،مشگین شهردر شهرستانهاي نمین،نیر،مغان،مشگین شهر نه موجود 

پاسگاه پلیس راه حفظ امنیت جاني و پاسگاه پلیس راه حفظ امنیت جاني و   77راهدارخانه بوده است. عالوه بر اين راهدارخانه بوده است. عالوه بر اين   22داراي داراي   تنها شهرستان خلخال تنها شهرستان خلخال 

با مالي مسافران را در جاده هاي استان به صورت شبانه روزي بعهده دارند تلا مسلافران و هموطنلان عزيلز بلا       يز  نان عز سافران و هموط تا م مالي مسافران را در جاده هاي استان به صورت شبانه روزي بعهده دارند 

 به مقصد برسند.به مقصد برسند.  رعايت قوانین و مقررات راهنمايي و رانندگي به سالمترعايت قوانین و مقررات راهنمايي و رانندگي به سالمت

 ( برخی مشخصات شبكه راههاي اصلی و فرعی استان4-9جدول )

 شهرستان

 تعداد نقاط حادثه خیز

 تعداد راهدارخانه

(1394) 
 1394 1393 (1394)تعداد پاسگاه پلیس راه 

 مقطع نقطه مقطع نقطه

 ٤ ١ ١ 5 ١ ٤ اردبيل

 - ١ ٢ - - - بيله سوار

 ١ - 3 ١ ٢ ٤ پارس آباد

 - ٢ - - ٢ ٤ خلخال

 - ١ ١ ٢ ١ ٢ كوثر

 ١ ١ ٤ ٢ ٤ 5 مشکين شهر

 ١ ١ 3 ١ ١ 3 مغان

 - ١ - - ١ 5 نمين

 - ١ - - ١ ٢ نير

 7 9 ١٤ ١١ ١3 ٢9 جمع

 ١395ماخذ : اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل
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   حمل و نقل هواییحمل و نقل هوایی  -99-22

ان مي كاال بی وانها در دنیاي امروز كه زمان و راحتي و امنیت انسانها حرف اول را در سیستم جابه جايي انس

دومین  ده ايكند، اهمیت حمل و نقل هوايي بیشتر روشن مي شود. فرودگاه اردبیل بعد از حمل و نقل جا

دبیل ، استان ار1394سال و نقل موجود استان مي باشد براساس اطالعات سالنامه آماريسیستم حمل 

رواز افزايش پ 790به  1394پرواز بوده كه درسال  735معادل 1393تعداد پروازهاي ورودي استان در سال 

پرواز  788به  پرواز 731تعداد پروازهاي خروجي از فرودگاه اردبیل از 1393يافته است. همچنین در سال 

یدهد میل نشان ورودي و خروجي از طريق فرودگاه اردبافزايش يافته است. بررسي مقدار بار  1394در سال 

 (5-9جدول)تن بار خروجي از طريق اين سیستم در استان جابه جا گرديده است.  666كه در سال مذبور 

مل نگاهي به وضعیت پروازها در استان طي سال هاي مختلف گوياي آنست كه فرودگاه اردبیلل و حملل    یل و ح قل نقلل    وونگاهي به وضعیت پروازها در استان طي سال هاي مختلف گوياي آنست كه فرودگاه اردب ن

يت يت انسته رضاانسته رضاران مي باشد ولي متاسفانه بداليلي اين سیستم حمل و نقل نتوران مي باشد ولي متاسفانه بداليلي اين سیستم حمل و نقل نتوهوايي اگرچه مورد دلخواه مسافهوايي اگرچه مورد دلخواه مساف

پو كیفیت مناسب زماني را براي مسافران فراهم كند و متاسفانه كنسلي پرواز ها و تلاخیر در پل   تاخیر در  له ملله  رواز از جرواز از جو كیفیت مناسب زماني را براي مسافران فراهم كند و متاسفانه كنسلي پرواز ها و  م

 مشكالت مسافران در فصول سرد در اين استان مي باشد.مشكالت مسافران در فصول سرد در اين استان مي باشد.

یریت نامناسب فرودگاه اردبیلل در محلل گردنله حیلر    بررسي داليل اين مشكالت نشان مي دهد كه موقعبررسي داليل اين مشكالت نشان مي دهد كه موقع نه ح حل گرد یل در م ان و ان و یت نامناسب فرودگاه اردب

كوموقعیتي كه مه درياچه خزر مرتباً در پروازها اختالل ايجاد مي كند، باعث گرديلده كله بلا كلو     با  كه  يده  مهچكترين مله موقعیتي كه مه درياچه خزر مرتباً در پروازها اختالل ايجاد مي كند، باعث گرد ، ، چكترين 

ه اي ه اي كالت عديدكالت عديدوزش باد و گرفتگي ابرها و بارش برف و باران پرواز ها با مشكالت روبرو شوند و اين خود مشوزش باد و گرفتگي ابرها و بارش برف و باران پرواز ها با مشكالت روبرو شوند و اين خود مش

صد در تهران و اردبیل ايجاد مي كند و مسافران درمانده بلراي رسلیدن بله مقصلد     را براي مسافران را براي مسافران  به مق سیدن  براي ر به جبلور بله   ممدر تهران و اردبیل ايجاد مي كند و مسافران درمانده  بور  ج

 مسافرت هاي سه ساعته به استان هاي همجوار براي رسیدن به پرواز و مقصد مي شوند.مسافرت هاي سه ساعته به استان هاي همجوار براي رسیدن به پرواز و مقصد مي شوند.

سووبه نظر مي رسد جا به جايي فرودگاه و يا احداث يك فرودگاه جديد از مهمترين چلالش هلاي مسلوو    هاي م چالش  لین در لین در به نظر مي رسد جا به جايي فرودگاه و يا احداث يك فرودگاه جديد از مهمترين 

 وسعه آتي استان به شمار مي آيد. وسعه آتي استان به شمار مي آيد. برنامه هاي تبرنامه هاي ت
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 ( تعداد پرواز و مسافر وارد و خارج شده استان5-9جدول )

 

 شرح
 وزن بار )تن( )نفر(تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي

 1390سال 
10 10 1077 1523 

- - 

 1391سال 
42 42 7020 10693 

1.91 - 

 1392سال 
42 42 7299 8175 

3200 42272 

 1393سال 
734 734 86813 87112 

- 575 

 1394سال 
790 788 96743 99693 

710 667 

 ماخذ : سالنامه آماري استان

 

 حمل و نقل ریلیحمل و نقل ریلی  -99-33

بااليي درراه آهن به عنوان سیستم حمل و نقل سبز، ايمن و ارزان، كارآيي و اثربخشي بسلیار بلااليي در   سیار  جايجابله جلاي    راه آهن به عنوان سیستم حمل و نقل سبز، ايمن و ارزان، كارآيي و اثربخشي ب به  ي ي جا

 شمار مي آيد.شمار مي آيد.كاال و انسان به كاال و انسان به 

سال در راستاي توسعه شبكه ريلي كشور، طره راه آهن میانه اردبیل در سلال   كه شلروس گرديلده كله      13851385در راستاي توسعه شبكه ريلي كشور، طره راه آهن میانه اردبیل در  يده  ا دو ا دو ببل شروس گرد

لومتر، كیللومتر،    9966اردبیل به طول اردبیل به طول   -قسعه و بخش فیروزآبادقسعه و بخش فیروزآباد  55كیلومتر، شامل كیلومتر، شامل   7979فیروزآباد به طول فیروزآباد به طول   -بخش میانهبخش میانه كی

جرا مي جرا مي ااكي در زيرسازي طره، در حال كي در زيرسازي طره، در حال درصد پیشرفت فیزيدرصد پیشرفت فیزي  6161میلیارد تومان و میلیارد تومان و   350350قسعه تاكنون قسعه تاكنون   44شامل شامل 

ئمیلیارد تومان اعتبار جهت زيرسازي، روسازي، ريلل گلذاري، عالئل     900900باشد. برآورد مي شود كه باشد. برآورد مي شود كه  گذاري، عال يل  ساخت م سلاخت  میلیارد تومان اعتبار جهت زيرسازي، روسازي، ر م 

 ايستگاه ها و ... مورد نیاز خواهد بود.ايستگاه ها و ... مورد نیاز خواهد بود.

لي را يكي از عمده ترين مشكالت اجراي اين طره كوهستاني بودن منسقه است كه اجراي خسوا ريللي را   لزم للزم  مميكي از عمده ترين مشكالت اجراي اين طره كوهستاني بودن منسقه است كه اجراي خسوا ري

لومكیللوم   44كیلومتر كه كیلومتر كه   77دستگاه پل به طول دستگاه پل به طول   3131كیلومتر و كیلومتر و   2323دستگاه تونل به طول دستگاه تونل به طول   5858جراي جراي به ابه ا هاي تر پلهلاي  كی تر پل

 كیلومتر پل آبرو نموده است.كیلومتر پل آبرو نموده است.  33دره اي بزرگ و دره اي بزرگ و 

راي مسافربري  راي مسافربري  كیلومتر بر ساعت بكیلومتر بر ساعت ب  160160كیلومتر با سرعت كیلومتر با سرعت   175175اردبیل به طول اردبیل به طول   -بنابراين مسیر راه آهن میانهبنابراين مسیر راه آهن میانه

شامل باري طراحي شده است كله شلامل     كیلومتر بر ساعت برايكیلومتر بر ساعت براي  120120و و  كه  كه ايسلتگاه خواهلد بلود كله       88باري طراحي شده است  بود  هد  ستگاه خوا ستگايسلتگ   22اي اه اه اي

یل تشكیالتي بنلام هلاي سلبز و اردبیلل      سبز و اردب هاي  نام  جه ايسلتگاه مسلافربري درجله      33تشكیالتي ب سافربري در ستگاه م گابله نلام هلاي فیروزآبلاد، گنجگلا       22اي باد، گنج هاي فیروزآ نام  ه و ه و به 

 ايستگاه بین راهي اجرا خواهد شد.ايستگاه بین راهي اجرا خواهد شد.  33مهماندوست و مهماندوست و 
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 ارتباطات -10

 پست -10-1

 رت اهم فعالیتها در بخش پست شامل شناخت و تامین نیازهاي پستي جامعه، تهیه، اجرا  و نظا

 گذاريسیس، تجهیز و توسعه واحدهاي پستي، واأبرنامه هاي جامع به منظور انجام خدمات پستي، ت

شابه موالت حاوي كاال و اشتراك روزنامه ها و ساير فعالیتهاي رسصندوقهاي پستي شخصي، قبول م

 باشد.مي

 1394ي پستی استان در سال شاخص هاعملكرد  -10-1-1

 استان  جابجا شده ازتعداد مراسالت پستی -

 به 1393ل عدد در سا 5058966 ازكاهش درصد  2شده از استان با صادر تعداد مرسوله هاي داخلي پستي 

 .رسیده است 1394عدد در سال 4956978

به  1393ال سعدد در  351از  افزايشدرصد9.6 مبادي خارج از كشور باتعداد مرسوالت پستي وارد شده از 

 .رسیده است 1394عدد در سال 385

 استان جابجا شده بهتعداد مراسالت پستی -

ه استان بد شده و امانات ( واربسته هاي كوچك  ،مسبوعات ،تعداد مرسوله هاي داخلي پستي )شامل نامه ها

  .رسیده است 1394عدد در سال 5752000به  1393در سال عدد 6070200 ازكاهش درصد 5.2با

عدد  221 هب 1393عدد در سال  201از افزايش درصد  10 تعداد مرسوالت صادر شده به خارج از كشور با

 رسیده است. 1394در سال 

 نسبت جمعیت شهري به دفاتر پست شهري و نمایندگی-

دگي هر چه مقدار اين شاخ  كاهش يابد به معني افزايش پوشش جمعیتي دفاتر پست شهري و نماين

 .مي باشدپستي 

ي سال هادر  "دفاتر پست شهري و نمايندگي پستي نسبت جمعیت شهري به "مقايسه شاخ 

اخ  ش مقدار اين باشد. ي مورد بررسي ميسال هااين شاخ  در طول  افزايشنشان دهنده  1394و1393

 نفر بوده است. 6540و5580برابر با  به ترتیب1394 و1393ي سال هادر 
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 به دفاتر پست روستایی و نمایندگی روستایی نسبت جمعیت-

است.در  نفر به ازاي هر دفتر پستي و نمايندگي پستي بوده1620معادل 1393در سال اين شاخ  مقدار

ندگي پستي نفر افزايش يافته است به بیان ديگر هر دفتر يا نماي1657مقدار اين شاخ  به  1394سال 

 نفر را تحت پوشش قرار داده است. 1657
 

 مرکز خدمات رسانی پستی استان-10-1-2

شهري اعم از  ثابت سآژان و دفتر 122تعداد  از با برخورداري 1394اداره كل پست استان اردبیل در سال 

عداد تو  صندو  پست شهري156، تعداد (ICT)روستاييمخابرات  وپست  دفتر320دولتي و غیر دولتي،

تي خدمات پسخدمات پستي مختلف اعم از در سراسر استان توانسته است  صندو  پست روستايي 132

 متعارف و جديد را در سسح استان ارائه نمايد.

دفتر در 122ه ب 1393سال دفتر در 143هاي ثابت شهري اعم از دولتي و غیر دولتي از وآژانس  دفاترتعداد 

 ثابت مانده است.وروستايي هاي پستي شهري  يافته است اما تعداد صندو  كاهش 1394سال 

بوده كه در  درصد 61معادل  1393سهم نیروي انساني با تحصیالت دانشگاهي به كل نیروي انساني در سال 

 اين نسبت ثابت مانده است. 1394سال 

 

 پستی استان درآمد-10-1-3

رشد به  درصد 3/11میلیون ريال بوده كه با 52544معدل  1393پستي استان اردبیل در سال  درآمدكل 

 1393ال سپستي استان به كشور در  درآمدنسبت  افزايش يافته است. 1394میلیون ريال در سال 58472

 است.رسیده  1394درصد در سال  0.78به كاهش درصد 2بابوده كه درصد 0.8برابر با
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 1394و1393ي سال هاي بخش پست استان اردبیل در شاخص ها(وضعیت 1-10جدول )

 

 درصدتغییرات 1394سال 1393سال  واحد عنوان

 0 122 143 دفتر تعداد دفاتر و آژانسهاي ثابت شهري )دولتي و غير دولتي(

 0 42 42 دفتر روستاهاي بهره مند از خدمات دولتي )نمايندگي(

 0 320 320 دفتر (  ICTومخابرات روستائي)تعداد دفاتر پست 

 0 156 156 صندوق تعداد صندقهاي پست شهري

 0 132 132 صندوق تعداد صندقهاي پست روستائي

 0 309 309 صندوق صندوقهاي شخصي

 2/17 6540 5580 نفر نسبت جمعيت شهري به دفاتر پست شهري ونمايندگي پستي

 3.2 1657 1620 نفر روستائي ونمايندگينسبت جمعيت روستايي به دفاتر 

 5.12 9/0 8/0 درصد مرسوالت استان به مرسوالت كل كشور

 -2 4956978 5058966 مرسوله مرسوالت جابجاشده از استان )داخلي(

 6.9 385 351 مرسوله مرسوالت جابجاشده از استان )خارجي(

 -2.5 5752000 6070200 مرسوله مرسوالت جابجاشده به استان )داخلي(

 10 221 201 مرسوله مرسوالت جابجاشده به استان )خارجي(

 19 2590 2166 نفر پوشش جمعيتي هر واحد پستي

 0 61 61 درصد سهم نيروي انساني با تحصيالت دانشگاهي به كل نيرو

 3.11 58472 52544 ميليون ريال پستي استان درآمد

 -2 78/0 8/0 درصد استان به كل كشور درآمدنسبت 

 -2 26090 26348 مرسوله تعداد مرسوالت به كل كارمند

 
 13913955-ماخذ :اداره كل پست استان اردبیلماخذ :اداره كل پست استان اردبیل
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 مخابرات-10-2

مراه و ابت، هثهاي مخابراتي و ارائه خدمات تلفن  اهم فعالیت ها در بخش مخابرات شامل ايجاد زيرساخت

بین  اين خدمات در سسوه ارتباطات شهري،باشد كه مديريت فضاي فركانس و شبكه هاي بي سیم مي

 شود. شهري و بین الملل و اتصال به شبكه جهاني )اينترنت( عرضه مي
 

 

 هاي ثابت مشغول به کار تلفن-10-2-1

تان ار اسكي مشغول به تلفن هابر اساس اطالعات دريافت شده از شركت مخابرات استان اردبیل جمع كل 

 1394ل شماره در سا432956درصد رشد به 06/2شماره بوده است كه با 424231برابر با  1393در سال 

اي تجاري و هشماره در واحد 53996شماره در واحد هاي دولتي، 17618اين رقم شامل  افزايش يافته است.

 بوده است. 1394شماره در واحد هاي مسكوني در سال 358065صنعتي و

ي منصوبه ن هاتلفاد دشماره بوده است تع 514500ابر با ي منصوبه استان برتلفن هادر سال مذكور تعداد 

 .است درصد افزايش داشته29/0نسبت به سال قبل  1394استان در سال 

 

 تلفن همراه-10-2-2

دستگاه بوده كه نسبت به سال 1067749معادل  1394ي همراه استان در سال تلفن هاتعداد 

دستگاه 992275ي همراه در استان برابر با تلفن هاتعداد  1393رشد داشته است در سال درصد61/7قبل

 بوده است.

 

 روستاهاي داراي ارتباط تلفنی-10-2-3

ي ارتباا دارا 1393روستا در استان اردبیل در سال 1649(تعداد 2-10بر اساس اطالعات جدول شماره )

 است.ثابت مانده 1394تلفني بوده اند كه اين رقم در سال 
 

 

 ،مراکز داراي ارتباط تلفن بین شهري ISPهمگانی،ي تلفن ها-10-2-4

وده است كه بدستگاه  3277برابر با 1394ي همگاني مشغول به كار در سسح استان در سال تلفن هاتعداد 

 نسبت به سال قبل بدون تغییر باقي مانده است.
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در سال مذكور .بوده اند ISPداراي مركز شهري بوده كه تمامي آنها  26داراي  1394استان اردبیل در سال 

 صورت مي PCاستان فاقد مركز اتباا بین المللي بوده و ارتباا به صورت غیر مستقیم واز طريق مركز 

 گرفته است.
 

 ضریب نفوذ تلفن -10-2-5

 ضریب نفوذ تلفن ثابت-

به  درصد رشد74/0بادرصد بوده كه 33.98برابر با 1393استان در سال كل ضريب نفوذ تلفن ثابت 

از  شافزايدرصد09/14با شهري  ضريب نفوذ تلفن ثابت افزايش يافته است. 1394در سال درصد23/34

فن در همین دوره ضريب نفوذ تلرسیده است. 1394درصد در سال 4/37به 1393درصد در سال 87/39

 ست.ادرصد داشته 90/11درصد افزايش يافته و رشدي معادل 32/26به درصد 52/23ثابت روستايي از 
 

 ضریب نفوذ تلفن همراه

 رشد بهدرصد 30/6بوده كه با درصد 40/79معادل  1393ضريب نفوذ تلفن همراه استان در سال 

ه استان از كه ضريب نفوذ تلفن همرا مي باشدالزم به ذكر  افزايش يافته است.1394در سال درصد 4/84

ر درصد د55/52و1389درصد در سال 6/41و 1388در صد در سال  35به  1387درصد در سال  31/30

 .اشدبمي ي اخیر در استان سال هارسیده است كه نشان دهنده رشد چشمگیر اين شاخ  در  1390سال 
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 1394-1393يسال هایل دري مخابراتی استان اردبشاخص ها(وضعیت 2-10جدول شماره )

 
 

 درصد تغییرات 1394 1393 واحد عنوان

 29/0 514500 513000 شماره تلفن منصوبه

 تلفن ثابت

 مشغول

 04/2 358065 350893 شماره واحد مسکوني

 13/2 53996 52869 شماره واحد تجاري و صنعتي

 48/2 17618 17192 شماره واحد دولتي

 06/2 432956 424231 شماره جمع

 7/61 1067749 992275 دستگاه تلفن همراه

 0/00 1649 1649 روستا روستاهاي داراي ارتباط تلفني

 0/00 3277 3277 دستگاه ي همگاني مشغول به كار در سطح استانتلفن ها

 14/09 4/37 87/32 درصد ضريب نفوذ تلفن ثابت شهري

 11/90 32/26 52/23 درصد ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي

 0/74 23/34 98/33 درصد ضريب نفوذ تلفن ثابت كل استان

 6/30 4/84 40/79 درصد ضريب نفوذ تلفن همراه كل استان

 0/00 11 11 مركز هاي موجود در استانISPتعداد 

 0/00 26 26 شهر ISPتعداد شهرهاي داراي 

 4/25 417 400 مركز مراكز داراي ارتباط بين شهري

 15/50 69350 60045 پورت سرعت ديتاتعداد خطوط پر 

 0 55 55 درصد ضريب نفوذ اينترنت
 1395-ماخذ:شركت مخابرات استان اردبیل
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 فصل یازدهم

عمـران شهري،روستـایي و 

 عشـایري
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 عمران شهري،روستایی و عشایري-11

 عمران شهري -11-1

بنايي ت زيرتجهیزات و تسهیال ،ايجاد تاسیسات توان مجموعه فعالیت هايي شاملبخش عمران شهري را مي

بیشتر  توجه هاي اخیر در شهرها و نیز ارايه خدمات شهري دانست كه به اين مجموعه به طور خاص در سال

اكن در جمعیت س (2-11در جدول شماره ) به بهبود مديريت امور شهري و محلي نیز افزوده شده است.

رفته گمورد بررسي قرار 1390و 1385و  1375، 1365 هاي آمارينقاا شهري استان اردبیل طي دوره 

سال  ست. درجمعیت شهري استان اردبیل رشد و افزايش قابل توجهي داشته ا سال هااست. در فاصله اين 

ا درصد ساكن نقا68/43نفر معادل  451535نفر جمعیت استان اردبیل  1033568از مجموس  1365

ايش يافته نفر افز 1168011از كل جمعیت استان اردبیل كه به  1375 شهري بوده اند. در مقسع آماري

سبت درصد در نقاا شهري ساكن بوده اند. دراين دوره تقريبا  ن41/50نفر معادل  588799است، 

معیت استان تعداد ج 1385در مقسع آماري  .شهرنشیني و روستانشیني در استان اردبیل برابر بوده است

رصد افزايش د26/58دراين مقسع جمعیت شهرنشین استان به  فر افزايش يافته است.ن 1228155اردبیل به 

ري استان نفر ساكن نقاا شه 715597حدود  1385يافته است. در واقع از مجموس جمعیت استان در سال 

 دهامل ش اردبیل استان 1390در سال  بوده اند. براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال

 درصد كل90/62نفر جمعیت شهري ) 785342تعداد   شهر بوده است كه 26بخش و  29ن با شهرستا

 . ستجمعیت استان( را در خود جاي داده ا

از  ي دهدبررسي توزيع و پراكنش جمعیت شهري استان اردبیل به تفكیك شهرستان در اين مقسع نشان م

، درصد در شهرستان اردبیل72/60نفر جمعیت شهري ساكن در نقاا شهري استان،  785342مجموس 

تان درصد در شهرس99/5ین شهر، شهرستان مشك درصد در13/9درصد در شهرستان پارس آباد،  05/12

  درصد در شهرستان 86/2درصد در شهرستان نمین، 01/3درصد در شهرستان گرمي،  94/3خلخال، 

ن سرعین درصد در شهرستا56/0ودرصد در شهرستان نیر84/0درصد در شهرستان كوثر،  90/0بیله سوار، 

 اند.ساكن بوده
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ه ستان بااين مقسع همچنان شهرستان اردبیل باالترين نسبت شهرنشیني را در میان شهرستان هاي  در

نقاا  درصد ساكن96/85نفر جمعیت ساكن در اين شهرستان 564365خود اختصاص داده است. از مجموس 

و   59/55یني پارس آباد و خلخال به ترتیب با نسبت شهرنش يشهرستان هاشهري بوده اند. پس از اردبیل 

با  درصد بیشترين تمركز شهرنشیني را در استان داشته اند. دراين مقسع شهرستان سرعین82/51

 سرعین ترين میزان شهرنشیني را در استان به خوداختصاص داده است. پس ازدرصد پايین 35/24نسبت

 درصد قرار گرفته است.  32/27شهرستان كوثربا نسبت شهرنشیني 

  بزرگ طبقه بندي شهر هاي استان بر اساس اندازه جمعیتي شهر ها نشان میدهد كه تعداد شهر هاي

سط یتي استان و شهرهاي متوعدرصد جم65/38يك شهربا هزار نفر جمعیت(250)شهر هاي با بیش از

وتعداد  درصد جمعیت شهري استان47/12شهر در مجموس با  2هزار نفر جمعیت (250تا 50)باجمعیت بین

درصد جمعیت شهري 79/7شهر با 4هزارنفر جمعیت(50تا10)شهرهاي با جمعیت بین شهرهاي كوچك

ت شهري یعدرصد از جم50/5شهر با حدود 19هزار نفر جمعیت(10)كمتر از روستا شهرها تعداد استان و

 زار نفره10تعداد شهر هاي كمتر از  مهمترين ويژگي شبكه شهري استان باال بودن باشد. استان مي

 باشد. تفاوت زياد جمعیت شهري اولین شهر با شهر دوم مي جمعیت و
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 1390ي استان اردبیل در سالشهرستان ها(جمعیت شهري 1-11جدول )

 

 1390-ماخذ:سالنامه آماري استان اردبیل 

 

  

 

 شهرستان

 ساکن در نقاط شهري استان

 جمعیت استان
درصد جمعیت شهري شهرستان  ازکل جمعیت 

 شهري  استان
 درصد جمعیت شهري شهرستان شهري جمعیت

 100 798942 100 1248488 كل استان........

 96/85 485153 72/60 564365 اردبيل..............

 57/42 22889 86/2 53768 بيله سوار..........

 59/55 96279 05/12 173182 پارس آباد........

 82/51 47848 99/5 92332 خلخال..............

 35/24 4440 56/0 18231 سرعين..............

 32/27 7158 90/0 26198 كوثر..................

 27/48 72958 13/9 151156 ين شهر..کمش

 38/37 31497 94/3 84267 مغان................

 21/39 24046 01/3 61333 نمين.................

 21/28 6674 84/0 23656 نير.....................
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 1365-1390در طول سالهاي (جمعیت شهري در شهر هاي استان 2-11جدول )

 تراکم : نفر در هكتار

 شهر
تراکم جمعیت  جمعیت

1385 

تراکم جمعیت 

1390 
1365 1375 1385 1390 

 6/59 8/45 785342 715597 588799 451535 كل استان

 5/67 9/54 482632 418262 340386 281973 اردبيل

 1/33 2/32 4557 3971 2838 2042 اصالندوز

 1/29 4/26 5999 5242 4765 3910 آبي بيگلو

 5/40 9/37 15183 14180 13253 10078 بيله سوار

 9/79 3/59 88924 82256 60485 29438 پارس آباد

 2/20 1/11 2544 1817 1006 672 تازه كند انگوت

 9/39 9/30 7706 7178 5863 3922 جعفرآباد

 8/65 3/55 41165 39754 35612 23642 خلخال

 3/25 2/23 1617 1895 1788 1607 رضي

 7/76 6/19 4440 4599 3583 3238 سرعين

 5/68 9/52 6084 6161 4760 5604 عنبران

 8/17 9/35 2105 2841 3662 3911 كلور

 7/10 9/12 854 854 1037 1319 كورائيم

 6/53 2/52 28953 28932 28166 19946 گرمي

 5/60 2/49 7158 7261 6805 6121 گيوي

 33 4/40 2583 2971 3874 4977 الهرود

 49 1/40 66883 63655 49787 32459 ين شهرمشک

 8/49 4/37 11963 10456 7852 5138 نمين 

 8/21 3/30 5820 5460 5091 4449 نير

 2/32 7/31 4578 5145 5065 4001 هشتجين

 7/7 3/8 2521 2707 - - هير

 3/38 4/38 2798 2805 - - تازه كند

 5/3 4 1114 1285 - - فخرآباد

 1/5 6/4 761 688 - - مرادلو

 2/22 8/21 2152 2113 - - قصابه

 4/40 5/37 3349 3116 - - اسالم آباد
 

 ١39٠ -:سالنامه آماري استان اردبيلمأخذ
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 آب و فاضالب شهري-11-1-1

 وضعیت آب شهري  و میزان هدر رفت آن-11-1-1-1

 11/10/1369 معاونت آب و فاضالب شهري با هدف سازماندهي امور آب و فاضالب در وزارت نیرو در تاريخ

 در مجلس تصويب و براي اجرا به دولت ابالغ گرديد.

انتقال و  شهري و تاسیسات مرتبط با جمع آوري،وظیفه اين شركت، ايجاد تاسیسات تامین و توزيع آب 

 تصفیه فاضالب و همچنین بهره برداري از اين امكانات مي باشد.

 97/99 حدود 1394استان اردبیل در سال  شهريبر اساس اطالعات دريافت شده از شركت آب و فاضالب 

سال ه باين رقم نسبت درصد جمعیت شهري استان تحت پوشش آب آشامیدني سالم قرارد داشته اند كه 

 قبل تغییري نداشته است.

ي ا هواييمخازن آب محل ذخیره آب به صورت سازه بتني يا فلزي است كه به صورت زمیني ، طبق تعريف

شار فامین تنصب مي شود كه مسابق با شاخ  هاي استاندارد بايستي آب مورد نیاز شهر را ذخیره و يا 

 نمايد.

 1394ال استان در سدر مدار بهره برداري فاضالب شهري حجم مخازن آب بر اساس اطالعات شركت آب و 

 در سال حجم آب تصفیه شده در تصفیه خانه هاي شهرهاي استان بوده است.هزار متر مكعب  220حدود 

 هزار متر مكعب بوده است.77230حداكثر ظرفیت تامین آب وهزار متر مكعب 75598كورمذ

وجه به درصد بوده است كه با ت67/27در سال فو  در استان  امدهیشاخ  نسبت آب به حساب ن يبررس

  باشد.  يآب قابل تامل م نهیمصرف به تيريكمبود آب و مسئله توجه به حفظ و مد

ه ب يرودبه شبكه به كل آب و ينسبت تفاضل آب فروخته شده و آب ورود ت،یفعال نيشاخ  مربوا به ا

ده ستفااشبكه،  يچون فرسودگ يآب نشانگر آنست كه عوامل هدررفت نيعمده ا ليدال يشبكه است. بررس

 .مشكل هستند نيعلل ا نيباشند، از مهمتر يكه فاقد كنتور م يمجاز، مصارف عموم ریغ
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است از  يع آباز مناب يبهره ور شياهداف در افزا نياز مهمتر يكيهدر رفت آب  زانیاساس كاهش م نيا بر

 نيه به اتوج و ياستان و لزوم بازنگر يشبكه در سسح شهرها يو بازساز يدر نوساز يگذار هيرو سرما نيا

 باشد. يم يمصارف ضرور يآب برا يآماده ساز يباال نهيبه هز تيامر با عنا

 

 

 1394وضعیت منابع تامین کننده آب شرب مناطق شهري استان در سال (3-11جدول )
 کعبواحد:هزار مترم

 سال 

 حجم آب خام

حجم آب 

 تصفیه شده

حجم 

آب  ساالنه

فروخته 

 شده

نسبت آب 

 به حساب

 نیامده

 حجم مخازن
ظرفیت 

 تامین

 منابع زیرزمینی منابع سطحی

 درصد حجم درصد حجم

1394 52334 69 23264 31 75598 54681 67/27 220 77230 

 ١39٤ستاناشهري فاضالب  و ماخذ:شركت آب

 

 

 1394مقدار فروش آب در مناطق شهري در سال (تعداد انشعاب مشترکین و 4-11جدول )
 واحد:هزار مکعب

 سال

 غیرخانگی خانگی کل

تعداد 

 مشترکین)فقره(
 حجم فروش تعداد مشترکین)فقره( حجم فروش

تعداد 

 مشترکین)فقره(
 حجم فروش

1394 295739 54681 262123 45031 33616 9650 

 ١39٤استانشهري فاضالب وماخذ:شركت آب 
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منبع سطحی
69%

منابع زير زمينی
31%

مقایسه ميزان منابع تامين آب شرب شهري استان در سال  -١-١١نمودار شماره 

١39٤

خانگی
82%

غير خانگی
18%

ين  مقایسه حجم آب فروخته شده به مشتركين خانگي و مشترك-٢-١١نمودارشماره 

١39٤غير خانگي در استان اردبيل در سال 
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 منابع تامین آب شرب شهري-11-1-1-2

ب از آدرصد محل تامین 69گوياي آنست كه  1394بررسي وضعیت منابع تامین آب خام استان در سال 

 درصد از منابع زيرزمیني بوده است.31منابع سسحي و 

 العاتاساس اطي استان از محل آب سسحي بوده است.بر از اين رو مهمترين منبع تامین آب شرب شهر

حجم  وهزار متر مكعب  75598حدود  1394(حجم آب تصفیه شده در استان در سال 3-11جدول شماره )

 هزار متر مكعب بوده است. 54681ساالنه آب فروخته شده 

 وضعیت مصرف آب شرب شهري استان-11-1-1-3

ل تعداد كهد كه نشان مي د 1394در استان در سال آب شرب شهري بررسي شاخ  تعداد انشعابات 

گي و فقره آن مشتركین خان262123فقره بوده كه  295739مشتركین آب شرب شهري استان برابر با 

 فقره آن مشتركین غیر خانگي بوده اند.33616

یر هزار متر مكعب بوده است و مشتركین غ45031حجم فروش آب به مشتركین خانگي  1394در سال 

 مصرف نموده اند.هزار متر مكعب آب 9650خانگي جمعا 

ر ان غیاز اين رو مصرف خانگي آب شرب شهري به لحاظ تعداد مشتركین و درصد آنها از مصرف كنندگ

اده ورد استفكین مخانگي در استان باالتر بوده است و بیشتر مقدار آب فروخته شده توسط اين گروه از مشتر

 قرار مي گیرد.

 وضعیت فاضالب شهري استان-11-1-1-4

مع كیلومتر شبكه ج 88/1124حدود  1394مار شركت آب و فاضالب شهري استان در سال بر اساس آ

 .درصد افزايش نشان میدهد 44/2معادل  1393كه نسبت به سال آوري فاضالب وجود داشته است 

به سال قبل  فقره بوده كه نسبت 129310در سال مذكور تعداد انشعابات فضالب شهري در استان  اردبیل 

 درصد افزايش نشان میدهد.  98/7

جمعیت تحت پوشش فاضالب شهري استان  1394( در سال 5-11بر اساس اطالعات جدول شماره )

 ايش يافته است.درصد افز6/1بوده است كه نسبت به سال قبل درصد  82/46معادل
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 1394و1393ي سال هاي عمران شهري استان اردبیل در شاخص ها(برخی 5-11جدول )

 درصد رشد 1394 1393 واحد عنوان ردیف

 3/74 295739 285066 انشعاب تعداد انشعابات آب شهري 1

 - 99/97 99/97 درصد جمعيت تحت پوشش آب شهري 2

 2/44 1124/88 1098/07 كيلومتر طول شبکه جمع آوري فاضالب شهري 3

 7/98 129310 119759 انشعاب تعداد انشعابات فاضالب شهري 4

 6 399486 376880 نفر جمعيت تحت پوشش فاضالب شهري 5

 1/6 46/82 45/22 درصد جمعيت تحت پوشش فاضالب شهري 6
 

 1394ماخذ:شركت آب فاضالب شهري استان اردبیل
 

 :ات شهري دمخ -11-1-2

شهراملور شلهر    خدمات شهري در معناي عام خود مي تواند بسیاري از فعالیتهاي خدماتي مورد نیاز براي ادارهخدمات شهري در معناي عام خود مي تواند بسیاري از فعالیتهاي خدماتي مورد نیاز براي اداره مور  ي ي ا

ين را در برگیرد. اما بايد اين نكته را در نظر داشت كه شناخت و طبقه بندي فعالیتها در ايلن   به نمینله بله ن  ززرا در برگیرد. اما بايد اين نكته را در نظر داشت كه شناخت و طبقه بندي فعالیتها در ا نه  حوه حلوه  می

ند تخدمات شلهري نیازمنلد ت    فعالیت ها درفعالیت ها در« « حوزه عمليحوزه عملي»»مديريت شهري وابستگي دارد، چرا كه تعیین مديريت شهري وابستگي دارد، چرا كه تعیین  شهري نیازم یین عیلین  خدمات  ع

 نحوه مديريت شهري و تعیین روابط بخشي و منسقه اي است.نحوه مديريت شهري و تعیین روابط بخشي و منسقه اي است.

به به   رفا مربوارفا مربوابا توجه به اينكه آخرين اطالعات ارايه شده در سالنامه آماري استان در حوزه خدمات شهري صبا توجه به اينكه آخرين اطالعات ارايه شده در سالنامه آماري استان در حوزه خدمات شهري ص

 رفته است.رفته است.رت گرت گو آمار مورد بحث در ارتباا با شهر اردبیل صوو آمار مورد بحث در ارتباا با شهر اردبیل صوحلیلها حلیلها مركز استان میباشد، در اين قسمت تمركز استان میباشد، در اين قسمت ت

 خدمات حمل و نقل عمومی و ترافیك:خدمات حمل و نقل عمومی و ترافیك:-1111-11-22-11

سراني، حمل و نقلل شلهري در ايلران از چهلار بخلش اصللي شلامل حملل و نقلل شلهري از طريلق اتوبوسلراني،              يق اتوبو شهري از طر قل  مل و ن شامل ح صلي  خش ا هار ب يران از چ شهري در ا قل   حمل و ن

حیط زمیني بوس راني، تاكسیراني و مترو تشكیل شده است كه با توجه به سیاستهاي حفاظت از محلیط ز  ست و يسلت و  میني بوس راني، تاكسیراني و مترو تشكیل شده است كه با توجه به سیاستهاي حفاظت از م ي

كان اسكاهش تصادفات رانندگي لزوم توجه به توسعه بخش حمل و نقل عمومي به عنلوان يكلي از اركلان اس    كي از ار نوان ي سي اسلي  كاهش تصادفات رانندگي لزوم توجه به توسعه بخش حمل و نقل عمومي به ع ا

 توسعه يافتگي ضروري است. توسعه يافتگي ضروري است. 

شامل دستگاه وسیله نقلیه عمومي شلامل  41454145تعداد تعداد   13941394در سال در سال  بوس، اتوبلوس،    117777دستگاه وسیله نقلیه عمومي  بوس، و مینلي بلوس، و     412412اتو ني    35563556می

شغول شغول تاكسي اعم از تاكسي خسي، تاكسي گردشي، تاكسي بیسیم و تاكسي فرودگاه در سسح شهر اردبیل متاكسي اعم از تاكسي خسي، تاكسي گردشي، تاكسي بیسیم و تاكسي فرودگاه در سسح شهر اردبیل م

 فعالیت بوده اند.فعالیت بوده اند.

 ..رديده استرديده استالزم به توضیح میباشد كه  در استان اردبیل سیستم مترو جهت حمل و نقل هنوز راه اندازي نگالزم به توضیح میباشد كه  در استان اردبیل سیستم مترو جهت حمل و نقل هنوز راه اندازي نگ

مل ن برف در فصول پايیز و زمستان كه مشكالت زيادي را در سیسلتم حملل   بارشهاي سنگیبارشهاي سنگیبا توجه به با توجه به  ستم ح قل نقلل    وون برف در فصول پايیز و زمستان كه مشكالت زيادي را در سی ن

لي و همچدرون شهري به وجود مي آورد و هم چنین وجود تعداد قابل توجهي مسافر و گردشلگر داخللي و همچ   شگر داخ نین نلین  درون شهري به وجود مي آورد و هم چنین وجود تعداد قابل توجهي مسافر و گرد

يزرنامه ريلز ببخارجي در فصول بهار و تابستان كه باعث ايجاد ترافیك هاي گاها بسیار سنگین  میگردد لزوم خارجي در فصول بهار و تابستان كه باعث ايجاد ترافیك هاي گاها بسیار سنگین  میگردد لزوم  ي ي رنامه ر

 گیري جهت ايجاد سیستم حمل و نقل مترو حداقل در مركز استان ضروري مینمايد. گیري جهت ايجاد سیستم حمل و نقل مترو حداقل در مركز استان ضروري مینمايد. و پي و پي 
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در سال  شهر اردبیل و تعداد سفر و مسافر درون استانی استان اردبیل ( شمار وسیله نقلیه عمومی درون شهري 6-11 جدول )

1394 

 عمومی* شمار وسیله نقلیه شرح
 درون استانی

 مسافر جابجا شده سفر

1394 

 99896 192894 4145 جمع

 180325 12187 177 اتوبوس

 103775 9374 412 ميني بوس

 714867 171333 3556 تاكسي
 13913944ماخذ: سالنامه آماري استان ماخذ: سالنامه آماري استان 

 آمار فوق مربوط به شهر اردبيل ميباشدآمار فوق مربوط به شهر اردبيل ميباشد**

 

 خدمات بهداشت شهري:خدمات بهداشت شهري:-1111-11-22-22

وثر وثر ممل بهبود محیط شهري از نظر مسائل بهداشتي بهبود محیط شهري از نظر مسائل بهداشتي به آن دسته از خدمات شهري گفته مي شود كه در جهت به آن دسته از خدمات شهري گفته مي شود كه در جهت 

 مي باشند كه شامل آب آشامیدني، كنترل بهداشتي و اماكن عمومي و ... مي باشد.مي باشند كه شامل آب آشامیدني، كنترل بهداشتي و اماكن عمومي و ... مي باشد.

ه پنج گروه ه پنج گروه ببآيین نامه اجرايي آن به تصويب رسیده، پسماندها آيین نامه اجرايي آن به تصويب رسیده، پسماندها   13841384بر اساس قانون پسماند ها كه در سال بر اساس قانون پسماند ها كه در سال 

 كشاورزي و صنعتي تقسیم مي شوند.كشاورزي و صنعتي تقسیم مي شوند.اصلي شامل: پسماندهاي عادي، بیمارستاني)ويژه(، اصلي شامل: پسماندهاي عادي، بیمارستاني)ويژه(، 

ستاني در یمارسلتاني در  ( قانون مديريت پسماندها، مديريت اجرايي تمام پسماندها غیر از صنعتي و ب( قانون مديريت پسماندها، مديريت اجرايي تمام پسماندها غیر از صنعتي و ب77بر اساس ماده )بر اساس ماده ) یمار

ششهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداريها و دهیاريها و در خارج از حلوزه و وظلايف شل    ظايف  حوزه و و هاهرداري هلا شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداريها و دهیاريها و در خارج از  و و   هرداري 

ید ه تولیلد  ت. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و بیمارستاني به عهدت. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و بیمارستاني به عهددهیاري هاي به عهده بخشداري ها اسدهیاري هاي به عهده بخشداري ها اس ه تول

ها وكننده خواهد بود و در صورت تبلديل آن بله پسلماندهاي علادي بله عهلده شلهرداري هلا، دهیلاري هلا و           یاري  ها، ده شهرداري  هده  به ع عادي  سماندهاي  به پ بديل آن     كننده خواهد بود و در صورت ت

 بخشداري ها خواهد بود.بخشداري ها خواهد بود.

مع آوري و ددستگاه خودرو حمل زبالله جملع آوري و د    5050تن زباله توسط تن زباله توسط   119533119533اردبیل اردبیل   شهرشهر  دردر13913944در سال در سال  له ج فع فلع  دستگاه خودرو حمل زبا

 گرديده است.گرديده است.

تامیمتر مربلع در اسلتان وظیفله تلامی      8000080000میدان میوه و تره بار با وسعت میدان میوه و تره بار با وسعت   22تعداد تعداد   مذكورمذكوردر سال در سال  فه  ستان وظی بع در ا یوه و ن میلوه و  متر مر ن م

 سبزيجات شهروندان را به عهده داشته اند.سبزيجات شهروندان را به عهده داشته اند.
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ر در سسح ر در سسح و دسترسي بهتو دسترسي بهتاز نظر استاندارد مي بايست به ازاي هر پنجاه هزار نفر جمعیت براي خدمات دهي از نظر استاندارد مي بايست به ازاي هر پنجاه هزار نفر جمعیت براي خدمات دهي 

جبله ازاي هلر پنجل     شهر اردبیلشهر اردبیلشهرها يك میدان میوه و تره بار فعال باشد كه اين شاخ  در سسح شهرها يك میدان میوه و تره بار فعال باشد كه اين شاخ  در سسح  هر پن هزار اه هلزار  به ازاي  اه 

 ..استاست  مقدار استاندارد اين شاخ مقدار استاندارد اين شاخ تا تا   زيادزياد  مي باشد كه نشان دهنده فاصلهمي باشد كه نشان دهنده فاصله  00//22نفرنفر

  260589260589با وسعت با وسعت   گورستانگورستان  66گوياي آنست كه تعداد گوياي آنست كه تعداد   13913944بررسي ساير خدمات بهداشت شهري در سال بررسي ساير خدمات بهداشت شهري در سال 

به بله    چشمه توالت عمومي در سسح شهرهاي استان جهت ارائه خدماتچشمه توالت عمومي در سسح شهرهاي استان جهت ارائه خدمات  4242باب حمام عمومي و باب حمام عمومي و   2020مترمربع، مترمربع، 

 همشهريان فعال بوده اند.همشهريان فعال بوده اند.

 

 1394در سال  شهر اردبیل در ( وضعیت واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتی 7-11جدول )
 

 سال

 بهداشتی عمومیسرویس  گورستان و غسال خانه جمع آوري زباله

تعداد خودرو حمل زباله 

 )دستگاه(
 تعداد زباله حمل شده )تن(

 وسعت

 )مترمربع(

حمام عمومی 

 )باب(
 )چشمه( توالت عمومی

1394 50 119533 6 260589 20 42 

 13941394ماخذ: سالنامه آماري استان ماخذ: سالنامه آماري استان 
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 خدمات رفاهی و تفریحی و ایمنی :-11-1-2-3

قات فراشامل آن دسته از خدمات شهري است كه مربوا بله ايجلاد تمهیلدات الزم بلراي گذرانلدن اوقلات فرا       ندن او براي گذرا یدات الزم  جاد تمه به اي غت غلت  شامل آن دسته از خدمات شهري است كه مربوا 

چون؛شهروندان شامل ايجاد و ملديريت فضلاهاي كالبلدي بلراي انجلام فعالیلت هلاي رفلاهي و تفريحلي چلون؛           حي  فاهي و تفري هاي ر یت  جام فعال براي ان بدي  ضاهاي كال مديريت ف    شهروندان شامل ايجاد و 

 شد.شد.باباكتابخانه هاي عمومي، زمین هاي ورزشي، فضاهاي باز و تفرجگاههاي طبیعي پیرامون شهرها مي كتابخانه هاي عمومي، زمین هاي ورزشي، فضاهاي باز و تفرجگاههاي طبیعي پیرامون شهرها مي 

حواهمچنین خدمات حفاظتي و ايمني در سسح شهرها شامل خدمات مربوا به آتش نشاني و ايمني و حلوا  دث دث همچنین خدمات حفاظتي و ايمني در سسح شهرها شامل خدمات مربوا به آتش نشاني و ايمني و 

 است.است.  ههمترقبمترقب

ين ين هستند  اهستند  ا  با توجه به توسعه شهرنشیني و زندگي ماشیني انسان ها نیازمند ارتباا بیشتر با محیط طبیعيبا توجه به توسعه شهرنشیني و زندگي ماشیني انسان ها نیازمند ارتباا بیشتر با محیط طبیعي

شده شده   طبیعي و تفريحي در داخل شهرهاطبیعي و تفريحي در داخل شهرها  امر موجب لزوم توسعه فضاهاي سبز شهري، پارك ها و محیط هايامر موجب لزوم توسعه فضاهاي سبز شهري، پارك ها و محیط هاي

 است. است. 

شاخ  و سرانه ايلن شلاخ      متر مربع متر مربع   35326863532686  شهري در شهر اردبیلشهري در شهر اردبیلفضاي سبز فضاي سبز   وسعتوسعت13913944در سال در سال  ين  ترمتلر   77و سرانه ا   م

 مربع بوده است. مربع بوده است. 

  ايجاد فضاهاي مناسب برايايجاد فضاهاي مناسب برايشهرجهت شهرجهت متر مربع در سسح متر مربع در سسح   14813061481306پارك عمومي با وسعت پارك عمومي با وسعت   164164همچنین همچنین 

 ..استاستداشته داشته   وجودوجودروندان روندان تفريح و گذراندن اوقات فراغت شهتفريح و گذراندن اوقات فراغت شه
 

 1394در سال شهر اردبیل  رفاهی و تفریحی و ایمنی( وضعیت واحدهاي ارائه دهنده خدمات 8-11جدول )
 

 سال

 پارک عمومی و فضاي سبز میدان میوه و تره بار

تعداد ایستگاه آتش 

 تعداد نشانی
وسعت 

 )مترمربع(

تعداد به ازاي 

هر پنجاه هزار 

 نفر

 سبز فضاي پارک عمومی

 تعداد
وسعت 

 )مترمربع(

)متر سرانه

 مربع(

وسعت 

 )مترمربع(
 )مترمربع(سرانه

1394 2 80000 2/0 164 1481306 06/3 3532686 7 2 
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ستقالل سلتقالل  سازمان آتش نشاني به شكل سازماني وابسته به شهرداري ها بوده و با شخصیت حقوقي مستقل و اسازمان آتش نشاني به شكل سازماني وابسته به شهرداري ها بوده و با شخصیت حقوقي مستقل و ا

هار اداري در هر شهر تشكیل مي شوند. مهمترين وظیفه اين سازمان نجات جلان افلراد، مهلار      مالي ومالي و فراد، م جان ا فاي اطفلاي    وواداري در هر شهر تشكیل مي شوند. مهمترين وظیفه اين سازمان نجات  اط

سآتش سوزي ها، حفاظت از سرمايه هاي ملي و ارائه آموزش هاي عمومي و تخصصي در جهت ارتقلا  سل   قا   سح سح آتش سوزي ها، حفاظت از سرمايه هاي ملي و ارائه آموزش هاي عمومي و تخصصي در جهت ارت

 فرهن  ايمني شهروندان مي باشد.فرهن  ايمني شهروندان مي باشد.

كاالهداري كلاال یدي و كارگاهي و نیز انبارهاي نگیدي و كارگاهي و نیز انبارهاي نگبه توسعه شهر نشیني و زندگي صنعتي در مراكز تولبه توسعه شهر نشیني و زندگي صنعتي در مراكز تول  توجهتوجهبا با  و و   هداري 

 محصوالت، احتمال بروز حوادث و خسرات را براي شهروندان افزايش داده است.محصوالت، احتمال بروز حوادث و خسرات را براي شهروندان افزايش داده است.

هده ايستگاه آتش نشاني ارائه خلدمات آتلش نشلاني را بعهلده       22  شهر اردبیلشهر اردبیلدر سسح در سسح   13913944از اين رو در سال از اين رو در سال  شاني را بع تش ن خدمات آ ايستگاه آتش نشاني ارائه 

تش نشاني در كوتاه ترين زمان ممكن است تا از بروز تش نشاني در كوتاه ترين زمان ممكن است تا از بروز داشته اند. نكته قابل توجه در اين زمینه ارائه خدمات آداشته اند. نكته قابل توجه در اين زمینه ارائه خدمات آ
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به خسارتهاي مالي و جاني بیشتر جلوگیري بعمل آيد. بنابراين فاصله مكاني و استقرار ايستگاه هلا و توجله بله     جه  ها و تو خسارتهاي مالي و جاني بیشتر جلوگیري بعمل آيد. بنابراين فاصله مكاني و استقرار ايستگاه 

  توجهتوجهترافیك مسیرهاي داخل شهري نیازمند توجه به گسترش كمي و كیفي ايستگاه هاي آتش نشاني را با ترافیك مسیرهاي داخل شهري نیازمند توجه به گسترش كمي و كیفي ايستگاه هاي آتش نشاني را با 

 ايستگاه براي هر ده هزار نفر اجتناب ناپذير مي كند.ايستگاه براي هر ده هزار نفر اجتناب ناپذير مي كند.  به شاخ  استاندارد يكبه شاخ  استاندارد يك
 

 مسكن شهري-11-1-3

یافزايش جمعیت، ارتقا  درآمدها و باال رفتن سلسح زنلدگي و فرهنل  مصلرفي ملردم در دهله هلاي اخیل         هاي اخ هه  مردم در د صرفي  ن  م ندگي و فره سسح ز ر ر افزايش جمعیت، ارتقا  درآمدها و باال رفتن 

ننیازمندي هاي مختلف شهري را به خصوص در زمینه مسكن ايجاد نموده است. از ايلن رو عرضله كننل    ضه كن ين رو عر دگان دگان نیازمندي هاي مختلف شهري را به خصوص در زمینه مسكن ايجاد نموده است. از ا

سبخش هاي عمومي و خصوصي تالش نموده اند با ايجاد پروژه هاي مختلف از جمله مسل بخش مسكن در بخش مسكن در  كن كن بخش هاي عمومي و خصوصي تالش نموده اند با ايجاد پروژه هاي مختلف از جمله م

 مهر به انواس تقاضاها در اين بخش پاسخ دهند.مهر به انواس تقاضاها در اين بخش پاسخ دهند.

سبر اين اساس بررسي شاخ  هاي كمي چون تراكم خانوار در واحد مسكوني، تراكم فرد در واحلد مسل   حد م كوني، كوني، بر اين اساس بررسي شاخ  هاي كمي چون تراكم خانوار در واحد مسكوني، تراكم فرد در وا

اي كیفي اي كیفي ههو ... و نیز شاخ  و ... و نیز شاخ    اساس سسح زير بنا، اساس سسح زير بنا، مسكوني،تعداد واحدهاي مسكوني بر مسكوني،تعداد واحدهاي مسكوني بر   سسح زيربناي واحدسسح زيربناي واحد

هاز جمله نوس اسكلت و مصالح بكار رفته، نحوه تصرف مسكن و میزان برخورداري از تسلهیالت؛ چهل   سهیالت؛ چ خش ره بخلش  از جمله نوس اسكلت و مصالح بكار رفته، نحوه تصرف مسكن و میزان برخورداري از ت ره ب

 مسكن استان را نمايان خواهد كرد. مسكن استان را نمايان خواهد كرد. 
 

 شاخص تراکم خانوار و نفر در واحد مسكونی در مناطق شهريشاخص تراکم خانوار و نفر در واحد مسكونی در مناطق شهري-1111-11-33-11

شان شان ننها در بحث شاخ  هاي كمي، تراكم خانوار در واحد مسكوني است كه ها در بحث شاخ  هاي كمي، تراكم خانوار در واحد مسكوني است كه   يكي از كاربردي ترين شاخ يكي از كاربردي ترين شاخ 

بوددهنده تعداد خانوار هايي است كه به طور متوسط در هر واحد مسكوني ساكن هسلتند. بزرگتلر بلود    تر  ستند. بزرگ ين ن ايلن  دهنده تعداد خانوار هايي است كه به طور متوسط در هر واحد مسكوني ساكن ه ن ا

يشاخ  از عدد يك مبین عدم برابري بین تعداد واحدهاي مسكوني و خانوار شلهري اسلت كله هرچله ايل      چه ا كه هر ست  شهري ا ن ن شاخ  از عدد يك مبین عدم برابري بین تعداد واحدهاي مسكوني و خانوار 

 كمبود بیشتر خواهد بود.كمبود بیشتر خواهد بود.  شكاف بیشتر باشدشكاف بیشتر باشد

ني ني تعداد خانوارهاي شهري ساكن در واحدهاي مسكوتعداد خانوارهاي شهري ساكن در واحدهاي مسكو  13851385بر اساس نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال بر اساس نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 

ي همین ي همین خانوار افزايش يافته است. طخانوار افزايش يافته است. ط  218837218837به به   13901390خانوار بوده كه در سال خانوار بوده كه در سال   170968170968استان در حدود استان در حدود 

فزايش يافواحلد مسلكوني افلزايش ياف     317918317918  واحد بهواحد به  253912253912دوره تعداد واحدهاي مسكوني شهري استان از دوره تعداد واحدهاي مسكوني شهري استان از  سكوني ا حد م ته تله  وا

 است.است.

حدود در حلدود    13851385-13901390به طوري كه رشد متوسط تعداد واحد مسكوني شهري استان طي سال هاي به طوري كه رشد متوسط تعداد واحد مسكوني شهري استان طي سال هاي    55//0404در 

 ست. ست. درصد بوده ادرصد بوده ا  55//66درصد و رشد متوسط سالیانه خانوارهاي معمولي ساكنین در مناطق شهري استان درصد و رشد متوسط سالیانه خانوارهاي معمولي ساكنین در مناطق شهري استان 

بوده نفر در واحد مسكوني بلوده    22//9494حدود حدود   13851385ر سال ر سال استان داستان ددردرتراكم نفر در واحد مسكوني مناطق شهري تراكم نفر در واحد مسكوني مناطق شهري  نفر در واحد مسكوني 

ساحت )البته در اين شاخ  مسلاحت  نفر در واحد مسكوني كاهش يافته است.نفر در واحد مسكوني كاهش يافته است.  22//5151به به   13901390كه اين رقم در سال كه اين رقم در سال  )البته در اين شاخ  م
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در صورتي كه در صورتي كه   واحد مسكوني در نظر گفته نشده است و صرفا به تعداد نفر در واحد مسكوني اشاره مي شود(واحد مسكوني در نظر گفته نشده است و صرفا به تعداد نفر در واحد مسكوني اشاره مي شود(

 نفر در واحد مسكوني بوده است. نفر در واحد مسكوني بوده است.   33//6262و و   44//22به ترتیب به ترتیب 13901390و و   13813855اين شاخ  در كشور در سال اين شاخ  در كشور در سال 

 

 

 1390-1385مقایسه شاخص تراکم خانوار و نفر در واحد مسكونی در مناطق شهري استان و کشور طی سال هاي ( 9-11جدول ) 
 

 شرح سال
شمار واحد مسكونی 

 )واحد(

شمار خانوار 

 )خانوار(
 شمار جمعیت شهري

تراکم خانوار در 

 واحد مسكونی

تراکم نفر در واحد 

 )نفر(مسكونی 

1385 
 2/94 0/67 746226 170968 253912 استان

 4/2 1/08 48259964 12405584 11431880 كشور

1390 
 2/51 0/69 798942 218837 317918 استان

 3/62 1/04 53646661 15427848 14782114 كشور

 13901390نتايج سرشماري نفوس و مسكن نتايج سرشماري نفوس و مسكن ماخذ: ماخذ: 

 

 

 

 

 

 90و85 يسال ها یتراکم نفر و خانوار دراستان و کشور ط سهی( مقا3-11نمودار) 
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 نوع استفاده از ساختمان هانوع استفاده از ساختمان ها-1111-11-33-22

ست از ست از اافقره پروانه احداث بنا توسط شهرداري ها صادر شده فقره پروانه احداث بنا توسط شهرداري ها صادر شده   22281281در مناطق شهري استان در مناطق شهري استان   13913944در سال در سال 

سفقلره بلراي سلاختمان مسل      354354فقره صرفاً براي احداث ساختمان مسكوني، فقره صرفاً براي احداث ساختمان مسكوني،   16361636اين تعداد پروانه اين تعداد پروانه  ساختمان م براي  قره  كوني و كوني و ف

صنفقره براي ساختمان آموزشي، بهداشلتي و صلن    2121فقره براي ساختمان بازرگاني و فقره براي ساختمان بازرگاني و   263263كارگاهي و كارگاهي و  شتي و    77عتي و عتي و فقره براي ساختمان آموزشي، بهدا

با فقره ساير بوده است. از اين رو بیشترين تعداد پروانه هاي سلاختماني صلادر شلده بلا      شده  صادر  ساختماني  صدرصل   7171//7272فقره ساير بوده است. از اين رو بیشترين تعداد پروانه هاي  براي د بلراي  در د 

با سلللللللاختمان هلللللللاي مسلللللللكوني و كمتلللللللرين میلللللللزان بلللللللا  یزان  ترين م سكوني و كم هاي م به درصلللللللد بللللللله 00//3030ساختمان  صد   در

 ساير كاربريها اختصاص يافته است.ساير كاربريها اختصاص يافته است.

به بیشلترين تعلداد پروانله هلاي سلاختماني صلادر شلده مربلوا بله            13941394در سال در سال   استاناستان  در مناطق شهريدر مناطق شهري بوا  شده مر صادر  ساختماني  هاي  نه  عداد پروا شترين ت بی

با كمتلرين میلزان بله سلاختمان چهلار طبقله بلا        وودرصد بوده درصد بوده 2525//2525طبقه با طبقه با دودوساختمان هاي ساختمان هاي  قه  هار طب ساختمان چ به  یزان  ترين م صد درصلد    99//8282كم در

 اختصاص داشته است. اختصاص داشته است. 
 

 

 1394استان سال شمارپروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث بنا بر حسب نوع استفاده در نقاط شهري( 10-11جدول )
 

 بازرگانی مسكونی و کارگاهی مسكونی کل پروانه سال
صنعتی، آموزشی و 

 بهداشتی
 سایر

1394 2281 1636 354 263 
 

 سهم
 )درصد(

100 72/71 51/15 53/11 92/0 30/0 

 13941394ماخذ:سالنامه آماري استان اردبیل ماخذ:سالنامه آماري استان اردبیل 

 

 

 1394استان سال شمارپروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث بنا بر حسب تعداد طبقات در نقاط شهري( 11-11جدول )
 

 سالسال

 کل پروانه

 
 پنج طبقه و بیشتر چهار طبقه سه طبقه  دو طبقه یك طبقه

١39٤١39٤ 2281 
562 576 447 224 472 

 سهم
 )درصد()درصد(

٦ ١٠٠3/٢ ٢٤5/٢5 59/١9 8٢/9 ٦9/٢٠ 

 13941394ماخذ:سالنامه آماري استان اردبیل ماخذ:سالنامه آماري استان اردبیل 
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 زمین-11-1-3-3

حسوب حسوب عرضه زمین يكي از مهمترين و اثر گذارترين عوامل در عرضه واحدهاي مسكوني در مناطق شهري معرضه زمین يكي از مهمترين و اثر گذارترين عوامل در عرضه واحدهاي مسكوني در مناطق شهري م

عادل طره جامع مسكن طي دو دهه گذشته دوللت سلهمي معلادل    مي شود. بر اساس مسالعات صورت گرفته در مي شود. بر اساس مسالعات صورت گرفته در  سهمي م لت  طره جامع مسكن طي دو دهه گذشته دو

یدرصد در تامین زمین مسكوني در سسح كشور داشته است. ضمن اينكه سلهم هزينله زملین در تولیل      4949 مین در تول نه ز سهم هزي د د درصد در تامین زمین مسكوني در سسح كشور داشته است. ضمن اينكه 

شماره درصد برآورد شلده اسلت )فصلل نامله اقتصلاد مسلكن شلماره          4040مسكن طي همین مدت مسكن طي همین مدت  سكن  صاد م مه اقت صل نا ست )ف شده ا سال ( . در سلال  3939درصد برآورد  ( . در 

حدود حلدود    مترمربع زمین اختصاص يافته براي احداث بنا در مناطق شهري استان اردبیلمترمربع زمین اختصاص يافته براي احداث بنا در مناطق شهري استان اردبیل  594062594062از كل از كل 13913944

 ست.ست.اادرصد جز  باغ يا مزرعه بوده درصد جز  باغ يا مزرعه بوده   22//1212درصد ساختمان تخريبي و درصد ساختمان تخريبي و 3636//4040درصد آن زمین باير، درصد آن زمین باير،   6161//6464

 

 

 

 

 

 

 1394قبلی زمین در سال شمار پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث بنا در نقاط شهري برحسب وضعیت ( 11-11جدول )

 

 شرح

 ساختمان تخریبی باغ یا مزرعه زمین بایر جمع

کل پروانه 

 )فقره(

مساحت 

 )مترمربع(

کل پروانه 

 )فقره(

مساحت 

 )مترمربع(

کل پروانه 

 )فقره(

مساحت 

 )مترمربع(

کل پروانه 

 )فقره(

مساحت 

 )مترمربع(

 ٢١٦٢77 7١١ ١٢٦٢٤ 8 3٦5١٦١ ١5٦٢ 59٤٠٦٢ ٢٢8١ تعداد

 40/36 17/31 12/2 35/0 64/61 47/68 100 100 )درصد( سهم

 13941394-استان استان ماخذ: سالنامه آماري ماخذ: سالنامه آماري 

 

مسکونی
72%

مسکونی و کارگاهی
15%

بازرگانی
12%

صنعتی، آموزشی و 
بهداشتی

1%
ساير
0.3%

در  تان اردبيلسهم پروانه هاي ساختماني براي احداث بنا بر حسب نوع استفاده در اس٤-١١نمودارشماره 

١39٤سال 
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فزاز اين رو باال بودن نقش زمین باير در میزان مجوزهاي صادره براي احداث بنا حكايت از افلز  شهركهايش شلهركه از اين رو باال بودن نقش زمین باير در میزان مجوزهاي صادره براي احداث بنا حكايت از ا ا و ا و ايش 

گتخريبي گويلاي گل  بزرگتر شدن شهرهاي استان دارد، همچنین پروانه هاي صادر شده براي ساختمان بزرگتر شدن شهرهاي استان دارد، همچنین پروانه هاي صادر شده براي ساختمان  ياي  رايش رايش تخريبي گو

 مردم به بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و نیز باال بودن قیمت زمین مي باشد.مردم به بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و نیز باال بودن قیمت زمین مي باشد.

 

 ساختمان و اسكلت ساختمان ساختمان و اسكلت ساختمان -1111-11-33-44

هن را وبنا به تعريف ساخت واحدهاي مسكوني با بتن آرمه، اسكلت فلزي، آجر و آهن و سن  و آهلن را و  حدهاي احلدهاي  بنا به تعريف ساخت واحدهاي مسكوني با بتن آرمه، اسكلت فلزي، آجر و آهن و سن  و آ ا

تمام تمام   مسكوني با مصالح عمده آجر و چوب، سن  و چوب، بلوك سیماني،مسكوني با مصالح عمده آجر و چوب، سن  و چوب، بلوك سیماني،مسكوني بادوام و ساخت واحدهاي مسكوني بادوام و ساخت واحدهاي 

شت ه خشلت  آجر سن  و آجر و تمام چوب را واحدهاي مسكوني نیمه بادوام و واحدهاي مسكوني با مصالح عمدآجر سن  و آجر و تمام چوب را واحدهاي مسكوني نیمه بادوام و واحدهاي مسكوني با مصالح عمد ه خ

غهو چوب، خشت و گل و نظاير آن واحدهاي مسكوني كم دوام و واحدهاي مسكوني بله صلورت كپلر، زاغله     پر، زا صورت ك به  و و   و چوب، خشت و گل و نظاير آن واحدهاي مسكوني كم دوام و واحدهاي مسكوني 

 احدهاي مسكوني بي دوام طبقه بندي مي شود.احدهاي مسكوني بي دوام طبقه بندي مي شود.نظاير ان در قالب ونظاير ان در قالب و

كم دوام و با مسالعات صورت گرفته در طره جامع مسكن كشور به طلور كللي سلهم واحلدهاي مسلكوني كلم دوام و        سكوني  حدهاي م سهم وا لي  طور ك با مسالعات صورت گرفته در طره جامع مسكن كشور به 

میدرصد مي باشد. بلر اسلاس هملی     6868درصد و در مناطق روستايي حدود درصد و در مناطق روستايي حدود   3030قديمي در نقاا شهري كشور قديمي در نقاا شهري كشور  ساس ه بر ا ن ن درصد مي باشد. 

يران، هرهاي ايلران،  درصد واحدهاي مسكوني در پهنه پرخسر شدرصد واحدهاي مسكوني در پهنه پرخسر ش  7676مسالعات مسالعات  سكوني دردرصلد واحلدهاي مسلكوني در     2020هرهاي ا حدهاي م صد وا   در

 درصد واحدهاي مسكوني در پهنه كم خسر شهرهاي ايران كم دوام مي باشند.درصد واحدهاي مسكوني در پهنه كم خسر شهرهاي ايران كم دوام مي باشند.  44پهنه خسر متوسط و پهنه خسر متوسط و 

شهري نشان مي دهد كه در منلاطق شلهري     13913944توجه به پروانه هاي صادر شده براي احداث بنا در سال توجه به پروانه هاي صادر شده براي احداث بنا در سال  ناطق  ستان سلتان  اانشان مي دهد كه در م

ومین نوس ومین نوس دداص به اسكلت فلزي يا بتون آرمه دارد همچنین اص به اسكلت فلزي يا بتون آرمه دارد همچنین درصد از پروانه هاي صادره اختصدرصد از پروانه هاي صادره اختص  9393//6464اردبیل اردبیل 

صالح اسلب مصلالح   درصد بوده كه بیانگر تركیب مندرصد بوده كه بیانگر تركیب من55//88مصالح استفاده شده در استان در احداث بنا آجر و آهن با مصالح استفاده شده در استان در احداث بنا آجر و آهن با  سب م ا

 در احداث بنا در استان مي باشد.در احداث بنا در استان مي باشد.

 

 1394استان سال  نقاط شهريوضعیت پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث بنا بر حسب نوع  در ( 12-11جدول )
 

 سهم نسبی )درصد( شمار پروانه هاي صادره بر حسب نوع مصالح به کار رفته )فقره(

آجر و 

 چوب

بلوک 

 سیمانی

اسكلت فلزي و 

 بتون آرمه

آجر و 

 آهن
 جمع کل سایر

آجر و 

 چوب

بلوک 

 سیمانی

اسكلت فلزي با 

 بتون آرمه
 آجر و آهن

0 12 2136 133 0 2281 0 0/52 93/64 5/8 

 13941394-ماخذ: سالنامه آماري استانماخذ: سالنامه آماري استان

 

 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 عمران روستاییعمران روستایی  -1111-22

جموجل توسعه روستا به معني حفظ و گسترش روستا نیست به عبارت ديگر اين به معني حفظ روستاهاي توسعه روستا به معني حفظ و گسترش روستا نیست به عبارت ديگر اين به معني حفظ روستاهاي  ود و ود و مو

يدگاه گسترش آنها نیست بلكه توسعه روستا به معني بازسازي روستا است. بازسازي روستا از ديلدگاه   شه اي،نديشله اي، ااگسترش آنها نیست بلكه توسعه روستا به معني بازسازي روستا است. بازسازي روستا از د   ندي

ه ه ببل را بايد را بايد   آموزشي، تكنولوژي و تولید . پس هدف، بازسازي كامل جامعه روستايي است. لذا توسعه روستاييآموزشي، تكنولوژي و تولید . پس هدف، بازسازي كامل جامعه روستايي است. لذا توسعه روستايي

 مفهوم بازسازي جامعه روستايي در نظر گرفت.مفهوم بازسازي جامعه روستايي در نظر گرفت.

ین ین شر را تامشر را تامببوسعه روستايي، توسعه پايدار روستايي مسره است كه بتواند نیازهاي كنوني وسعه روستايي، توسعه پايدار روستايي مسره است كه بتواند نیازهاي كنوني امروزه در مبحث تامروزه در مبحث ت

 ازد.ازد.كند بدون آن كه توان هاي محیسي و زيستي نسلهاي آينده در تامین نیازهايشان به مخاطره اندكند بدون آن كه توان هاي محیسي و زيستي نسلهاي آينده در تامین نیازهايشان به مخاطره اند

 از اين رو ضرورت توجه به توسعه پايدار روستايي بداليل ذيل اجتناب ناپذير مي باشد.از اين رو ضرورت توجه به توسعه پايدار روستايي بداليل ذيل اجتناب ناپذير مي باشد.

  

بلوک سيمانی
0%

اسکلت فلزی و بتون آرمه
94%

آجر و آهن
6%

ساير
0%

تان اردبيل بر حسب نوعسهم پروانه هاي ساختماني صادر شده براي احداث بنا در نفاط شهري اس5-١١نمودار شماره 

١39٤مصالح ساختماني در سال 
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 روستاییروستایی  آب و فاضالبآب و فاضالب  -1111-22-11

لودگي آب آشامیدني سالم يكي از ضروري ترين نیاز روستائیان به شمار ملي آيلد. از آنجلا كله آللودگي       كه آ جا  يد. از آن مي آ نابع آب نلابع آب  ممآب آشامیدني سالم يكي از ضروري ترين نیاز روستائیان به شمار 

بدين لشرايط امكان انتقال بیماريها در بین تعداد زياد مصرف كنندگان را تسهیل مي نمايد، بلدين ل  پااليحلاظ پلاالي  شرايط امكان انتقال بیماريها در بین تعداد زياد مصرف كنندگان را تسهیل مي نمايد،  ش ش حاظ 

 زير بنايي مي باشد.زير بنايي مي باشد.آب از آلودگي ها از مهمترين اقدامات بهداشتي و آب از آلودگي ها از مهمترين اقدامات بهداشتي و 

شماره )بر اساس جلدول شلماره )   جدول  سال ( در سلال  1313-1111بر اساس  كل از كلل    13913944( در  ستا روسلتا    18518522از  ستان در اسلتان  رو ستا داراي آب روسلتا داراي آب    904904در ا رو

خومیلزان برخلو  درصد افزايش داشته است. همچنیندرصد افزايش داشته است. همچنین  11//99آشامیدني سالم بوده اند كه نسبت به سال قبل آشامیدني سالم بوده اند كه نسبت به سال قبل  یزان بر   رداريرداريم

بل درصد بوده كه نسبت به سال قبلل  9999//44جمعیت روستايي از آب لوله كشي شده در سال مذبورجمعیت روستايي از آب لوله كشي شده در سال مذبور بت ماثابلت ما درصد بوده كه نسبت به سال ق نده نلده  ثا

 است.است.

وار  وار  خانخلان   9072090720حدودحلدود   13913944كه در سال كه در سال   نشان میدهدنشان میدهدوضعیت خانوارهاي برخوردار از آب آشامیدني وضعیت خانوارهاي برخوردار از آب آشامیدني   بررسيبررسي

 ر بر میگرد.ر بر میگرد.نفر را دنفر را د  340205340205اين تعداد خانوار جمعیتي معادل اين تعداد خانوار جمعیتي معادل از آب آشامیدني سالم بهره مند بوده اند. از آب آشامیدني سالم بهره مند بوده اند. 

ححجم مخلازن آب تحل    13941394استان در سال استان در سال   شركت آب و فاضالب روستاييشركت آب و فاضالب روستايي  بر اساس آمار گزارش شده ازبر اساس آمار گزارش شده از خازن آب ت ت ت حجم م

عب میلیون متر مكعلب    2424در شبانه روز و حجم تولید سالیانه آب در شبانه روز و حجم تولید سالیانه آب متر مكعب متر مكعب   9821998219پوشش اين شركت پوشش اين شركت  وده وده ببل میلیون متر مك

 است.است.

از از   درصد  كمترين میزان برخورداري جمعیت روستاييدرصد  كمترين میزان برخورداري جمعیت روستايي  6161//8888خلخال با خلخال با شهرستان شهرستان   13941394همچنین در سال همچنین در سال 

 . . درصد بیشترين مقدار اين شاخ  را دارا بوده انددرصد بیشترين مقدار اين شاخ  را دارا بوده اند  9999//44آب لوله كشي شده و شهرستان سرعین با آب لوله كشي شده و شهرستان سرعین با 

سال بررسي طلول شلبكه توزيلع آب در سلال      يع آب در  شبكه توز طول  كه نشلان ملي دهلد كله       9944بررسي  هد  مي د شان  يع آب و كیللومتر شلبكه توزيلع آب و      33803380//88ن شبكه توز لومتر  كی

گذاريجهت بهره مندي روستائیان اين استان از آب سالم، شلبكه گلذاري  كیلومتر خط انتقال آب، كیلومتر خط انتقال آب، 22662266//99 شبكه  له و لولله    جهت بهره مندي روستائیان اين استان از آب سالم،  و لو

 گذاري شده است.گذاري شده است.
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 1394و  1393(وضعیت برخورداري روستاهاي استان از آب آشامیدنی سالم در سالهاي 13-11جدول شماره )

ف
دی

ر
 

 شهرستان

جمعیت 

روستایی و 

 غیرساکن

تعداد روستاهاي 

برخوردار از آب 

 آشامیدنی

تعداد خانوارهاي 

برخوردار از آب 

 آشامیدنی

جمعیت برخوردار از آب 

 آشامیدنی

حجم مخازن آب 

پوشش  تحت

 شرکت)مترمكعب(

 حجم تولید سالیانه آب 

 )میلیون متر مكعب(

طول شبكه توزیع آب  

 )کیلومتر(
 طول خط انتقال آب )کیلومتر(

میزان برخورداري جمعیت 

از آب لوله کشی روستایی 

 (درصدشده )

1393 1394 1393 1394 1393 1394 1394 1393 1394 1393 1394 1393 1394 1393 1394 

 75/46 74/2 231/9 214/7 509/8 489/8 3/65 3/38 12255 62563 58038 16427 15273 82 79 79168 اردبيل ١

٢ 
بيله 

 وارس
32942 120 124 6156 6400 24010 24981 10090 1/62 1/7 292/5 312 235 267 62/14 69 

3 
پارس 

 آباد
79211 134 136 13875 13908 54709 55271 16325 5 5/17 317/8 336 279 298 71/8 72/6 

 61/88 60/3 276 256/2 364 353/6 2/075 2 10362 35896 33804 10337 9734 88 86 44467 خلخال ٤

 76/8 75/2 121 106/6 138 119/9 0/87 0/87 4290 14206 13998 3707 3652 51 50 19090 كوثر 5

 99/4 99/4 123 113/2 102 89 0/7 0/7 3420 13410 13410 3860 3572 24 24 13798 سرعين ٦

7 
ين کمش

 شهر
78584 116 116 15119 15119 54913 54913 16496 5 5/16 592 632 293/7 313 73/11 73/11 

8 
مغان 

 )گرمي(
50851 159 161 8389 8569 34010 34745 12096 1/85 1/96 388 459 270/13 336 67/41 68/36 

 1/67 8/66 153 121 302 271 1/15 1 6775 30487 29980 8491 8374 56 54 37379 نمين 9

 7/88 08/87 148 138/1 226 213 1/57 1/49 7110 13733 13494 3902 3807 66 65 16982 نير ١٠

 57/72 71/42 9/2266 2036/63 3380/8 3126/6 24 23 98219 340205 330365 90720 87951 904 887 452472 جمع

 باالترین سهم

 )درصد(
17 18 18 17 18 5/17 18 16 21 5/21 19 60/18 14 15 4/99 4/99 

پایين ترین 

 سهم)درصد(
03/0 03/0 03/0 04/0 04/0 04/0 04/0 03/0 03/0 03/0 028/0 03/0 05/0 3/60 3/60 88/61 

 ماخذ:شركت آب و فاضالب روستايي ماخذ:شركت آب و فاضالب روستايي  
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١39٤ل مقایسه ميزان دسترسي جمعيت روستایي و غير ساكن شهرستانهاي استان اردبيل به آب آشاميدني در سا-٦-١١نمودار شماره 

جمعيت برخوردار از آب آشاميدني   جمعيت روستایي و غير ساكن
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 امكانات و خدمات روستاییامكانات و خدمات روستایی  -1111-22-22

وضعیت روستاهاي استان به جهت امكانات  1390بر اساس نتايج سرشماري فرهن  آباديها در سال 

روستا داراي مراكز بهداشتي و درماني  34روستا داراي خانه بهداشت و  43بهداشتي حكايت از آن دارد كه 

 هورز و بهداشت يار به ارائه خدمات بهداشتي و درماني براي روستائیان مشغول بوده اند.ب 483بوده و 

سه روستا داراي راه آسفالته و شوسله    12611261بررسي وضعیت زيربنايي روستاها نشان مي دهد كه در سال مذبور بررسي وضعیت زيربنايي روستاها نشان مي دهد كه در سال مذبور  روستا داراي راه آسفالته و شو

راي مسیر خاكي راي مسیر خاكي درصد شوسه بوده است و ساير روستاها دادرصد شوسه بوده است و ساير روستاها دا  2929درصد آسفالته و درصد آسفالته و   7171بوده اند كه از اين مقدار بوده اند كه از اين مقدار 

 و مال رو بوده اند.و مال رو بوده اند.

خابراتي و روستا داراي دفلاتر خلدمات مخلابراتي و      491491روستا داراي بر  و روستا داراي بر  و   16151615عالوه بر اين عالوه بر اين  خدمات م فاتر  بلوده اسلت. بله     ICTروستا داراي د

 درصد روستاهاي استان از امكانات زيربنايي بر  برخوردار بوده اند. 1/87عبارت ديگر 

گوياي آنسلت كله ملدارس ابتلدايي در      1390نگاهي به وضعیت امكانات آموزشي روستاهاي استان در سال 

روسلتا از ملدارس    172روسلتا از ملدارس راهنملايي و     591درصد روستاهاي اسلتان برقلرار بلوده و     4/62

 روستا از مدارس كار و دانش و هنرستان اعم از دخترانه و پسرانه بهره مند بوده اند. 74دبیرستان و 
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 1390سال یربنایی، آموزشی روستاهاي استان وضعیت امكانات بهداشتی ز( 14-11جدول )
 

 سال

کل 

روستاهاي 

 استان

خانه 

 بهداشت

بهورز و 

بهداشت 

 یار

مراکز 

بهداشتی 

 و درمانی

کل 

راههاي 

 روستایی

تعداد 

روستاي 

داراي 

 راه

تعداد 

روستاي 

داراي راه 

 شوسه

تعداد 

روستاي 

برخوردار 

 از برق

تعداد 

روستاي 

 برخوردار

مدارس 

 ابتدایی

 مدارس

 راهنمایی

مدارس 

 دبیرستان

مدارس 

کار و 

دانش و 

... 

1391 1855 43 483 34 1261 896 365 1615 491 1157 591 172 74 

 13901390نتايج سرشماري فرهن  آباديها نتايج سرشماري فرهن  آباديها ماخذ: ماخذ: 
 

 جامعه عشایري استانجامعه عشایري استان-1111-33

جامعه عشايري استان اردبیل را طوايف مختلف ايل شاهسون تشكیل داده اند قشربندي اجتماعي عشاير 

هجري قمري مربوا مي شود. شاهسونان در دو اتحاديه ايلي يا ال )طوايف مشكین  12شاهسون به قرن 

ت حفظ نظام، شهر و اردبیل( متشكل شده بودند. در راس هر يك )ال بیگي( از سوي دولت مركزي، مسئولی

وصول مالیات و تامین افواج ايلي را بر عهده داشت. ال يا ايل به چند طايفه تقسیم مي شد. اداره طايفه به 

عهده ب  يا بی  بود كه از سوي ال بیگي منسوب مي شد. هر طايفه به چند تیره تقسیم مي شد. در وضع 

( قرار ن به جاي بی  آ  سقل )ريش سفیدكنوني، تیره يك تقسیم بندي سیاسي و اداري است و در راس آ

دارد. ممكن است يك تیره چند آ  سقل داشته باشد. هسته مركزي تیره يك گروه نسبتا  بزرگي به نام 

خانوار كه از سه تا شش پشت به نیاي مشتركي مي رسند، تشكیل  30تا  20)گوبك( است. گوبك معموال از 

و درتقسیمات ايلي مسره نیست. نام تیره معموال از همین  شده است. گوبك يك اصساله درون تیره است

 مبناي مشترك اشتقا  مي يابد. 

سوار و گرمي( قلمرو در استان اردبیل، اغلب روستاهاي دشت مغان) شامل شهرستان هاي پارس آباد، بیله

ه است )مانند قشالقي جامعه عشاير بوده اند، روستاهاي قشالقي بنا به تحوالتي كه در منسقه بوجود آمد

آب منسقه اي و...( زمینه را براي  شركتاحداث سد میل مغان، شبكه آبیاري و زهكشي، درياچه مصنوعي 

 اسكان عشاير و تبديل اوبه ها به قشال  و نهايتا  به روستا فراهم نموده است.

جامعه اي متمايز  به طور كلي مشخصه اصلي جامعه عشاير وابستگي آنها به دام و مرتع است عشاير به عنوان

از جوامع شهري وروستايي از دير باز در كشور ما حائز اهمیت بوده و همواره در زمینه هاي مختلف 

 *.اجتماعي و سیاسي ايفاي نقش نموده است اقتصادي،
 

  1392-نظام روستا نشیني –*مسالعات آمايش استان اردبیل 
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تعداد خانوارهاي عشاير استان در دوره  1387سال بر اساس نتايج سرشماري عشاير كوچنده كشور در 

 12818نفرو تعداد خانوارهاي عشاير استان دردوره قشالقي 43296جمعیت خانواده با 8186يیالقي برابر با 

  نفر بوده است.66532خانوار باجمعیت 
 

 

 (اطالعات جمعیت عشایر استان اردبیل15-11جدول )
 

سرشماري عشایر 

 کوچنده

 دوره قشالقی دوره ییالقی

 جمعیت خانوار جمعیت خانوار

 66532 12818 43296  8186  1387سال 

 1394–ماخذ:مديريت امور عشاير ا ستان اردبیل 

 

خانوار   7023استان اردبیل  يعشابر در جامعهخانوارهاي بهره مند از آب آشامیدني  تعداد 1394در سال

 .درصد كل جمعیت عشايري استان را شامل میگردد. 79/54بوده كه 

 43/3نسبت جمعیت  اسكان يافته در كانون هاي توسعه به كل جمعیت عشايري استان در سال مذكور

 خانوار را شامل مي گردد. 440درصد بوده كه 

درصد كل  66/49خانوار از راه مناسب برخوردار بوده اند كه اين تعداد خانوار معادل 6366همچنین تعداد 

 جمعیت عشاير استان میباشد.

 1394و1393ي سال هاي مربوط به امور عشایر استان اردبیل در شاخص ها(برخی  16-11جدول )

 1394 1393 واحد شاخص

 نسبت جمعيت اسکان يافته در كانونهاي توسعه به كل جمعيت عشاير استان
 440 440 خانوار

 43/3 43/3 درصد

 7023 6963 خانوار مند از آب آشاميدني تعداد خانوارهاي بهره

 79/54 32/54 درصد نسبت خانوارهاي عشاير بهره مند از آب اشاميدني به كل جمعيت عشاير استان

نسبت جمعيت عشاير تحت پوشش خدمات پشتيباني به كل جمعيت عشاير 

 استان

 6691 5803 خانوار

 2/52 27/45 درصد

 6366 6246 خانوار راه مناسبتعداد خانوارهاي بهره مند از 

 66/49 73/48 درصد نسبت خانوارهاي عشايري بهره مند از راه مناسب به كل عشاير استان

 13941394ماخذ:مديريت امور عشاير استان اردبیلماخذ:مديريت امور عشاير استان اردبیل
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 فصل دوازدهم

آب،كشـاورزي و منـابع 

 طبيـعي
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 آب،کشاورزي و منابع طبیعی-12

 بخش آب استان-12-1

 وضع موجودالف(بررسی 

، اي نظر تقسیم بندي زيرحوزه رفته است. ازگسفید رود و ارس قرار آبريز دو حوزه  همحدود استان اردبیل در

 ارس و، مرداب، تالش، آجي چاي، قزل اوزن دوغموش، تمام يا بخشي از زيرحوزه هاي آياردبیل  استان

بالهارود،  هاي استان شامل قزل اوزن،دره رود و ارس سفلي را در بر مي گیرد. مهمترين رودخانه  سسي،

 .چاي استنمین ووچاي، قوري چاي لآزادلوچاي، بالخ چاي، گرمي قره سو، هیرچاي، اچاي،پآر

 ارس  رودخانه )الف(: حوزه آبریز 

حوزه آبريز درياي خزر قرار داشته و قسمتهايي از خاك تركیه، جمهوري  غربي اين حوزه در منتهي الیه

حوزه  گیرد. وسعتبر مي و اردبیل ايران را در شرقيشمالي استان هاي آذربايجان  تهايقسمآذربايجان و 

كیلومترمربع آن را مناطق  32500كیلومترمربع بالغ مي گردد كه تقريبا   38600به حدود  آبريز آن

تشكیل مي دهد. اين حوزه در تقسیم بندي  كوهپايه هاكوهستاني و مرتفع و مابقي آن را مناطق هموار و 

درياي خزر بوده و شهرهاي ماكو، خوي، جلفا، مرند، مشكین  بزرگ آبريز سیستم هیدرولوژيكي ايران جزو

 شهر و اردبیل ازكانونهاي مهم شهري آن مي باشند.

هاي  مهوريج كیلومتر از مرز مشترك ايران و 430رودخانه ارس زهكش اصلي اين منسقه بوده و درحدود 

 آذربايجان و ارمنستان را تشكیل مي دهد.

 ) ب (: حوزه آبریز سفیدرود

هاي آذربايجان  درياي خزر بوده و در محدوده استانبزرگ  آبريز سیستمحوزه آبريز سفیدرود بخشي از 

 (، كردستان، همدان، زنجان، تهران و گیالن قرار داشته و شامل مناطق مرتفع و پرشیب، غربي-شرقي)

په هاي كم ارتفاس  ) تپه ماهوري( و دره هاي عمیق مي باشد. قله هاي مرتفع تخت سلیمان و سهند با ت

آن قرار دارد. مساحت  غربهاي كردستان در و شمال كوه شرقيمتر در منتهي الیه  3707و  4821ارتفاس 

د وشاخه هاي ديگر اين نه سفیدرود، قزل اوزن و شاهرواكیلومترمربع بوده و رودخ 67000حوزه آبريز حدود 

 رودخانه ها، زهكشي آب هاي سسحي اين منسقه نسبتا  پهناور را انجام مي دهند.

كیلومترمربع باقي مانده   15400كیلومترمربع آن را مناطق كوهستاني و  51600از سسح اين حوزه، حدود 

 دشت ها و كوهپايه ها تشكیل مي دهند. را

یل، طالقان، خلخال، هشترود، ماه نشان، بیجار و ديواندره از شهرهاي شهرهاي زنجان، میانه، رودبار، منج

 مهم واقع در اين حوزه به حساب مي آيند.
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 ) ج (: حوزه مستقل دریاي خزر 

برخي از جريانات سسحي واقع درمحدوده شهرستان گرمي در شمال شرقي استان اردبیل به صورت مستقل 

 *ند. از رودخانه ارس وارد درياي خزر مي شو

 بیالن منابع و مصارف آب در استان اردبیل-12-1-1

 منابع-

ظرفیت بالقوه منابع 1394با توجه به اطالعات دريافت شده از شركت آب منسقه اي استان اردبیل در سال 

 میلیون متر مكعب 625/1804میلیون متر مكعب بوده كه از اين مقدار 3430آب استان در حدود 

 بهره برداري شده است.

میلیون متر مكعب مربوا به آب هاي زير زمیني 298از كل ظرفیت بالقوه آب استان در سال مذكور 

 میلیون متر مكعب مربوا به آب هاي  سسحي بوده است.3132و

 مصارف -

میلیون متر 627/1804در حدود  1394از كل ظرفیت بالقوه شناخته شده منابع آب استان اردبیل در سال 

 تلف مورد استفاده قرار میگیرد كه میزان مصارف دراين بخش ها به شره ذيل مكعب در بخش هاي مخ

 مي باشد:

میلیون متر مكعب، از منابع آب سسحي 102/255میزان مصرف بخش كشاورزي از منابع آب زيرزمیني 

میلیون متر مكعب بوده 022/1636میلیون متر مكعب، و در كل میزان مصرف اين بخش در حدود 92/1380

میلیون متر مكعب، از منابع آب سسحي 105/18میزان مصرف بخش صنعت از منابع آب زير زمیني است. 

میلیون متر مكعب بوده 759/28میلیون متر مكعب، و در كل میزان مصرف اين بخش در حدود 654/10

منابع آب  میلیون متر مكعب، از768/52است.میزان مصرف شرب عمومي از منابع آب زيرزمیني

میلیون متر مكعب 846/139میلیون متر مكعب و دركل میزان مصرف اين بخش در حدود  078/87سسحي

 بوده است.

 

 

 

 

 1392منابع ارضي  -مسالعات آمايش استان اردبیل*
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 (میزان آب بالقوه ومیزان بهره برداري آب هاي استان به تفكیك نوع آن1-12جدول )

 
 )میلیون متر مكعب(

 1394 1393 شرح

 زيرزمينيآب 
 298 298 ظرفيت بالقوه شناخته شده

 975/325 64/244 ميزان بهره برداري

 آب سطحي
 3132 3132 ظرفيت بالقوه شناخته شده

 65/1478 74/1623 ميزان بهره برداري

 كل
 3430 3430 ظرفيت بالقوه شناخته شده

 625/1804 38/1868 ميزان بهره برداري

 1395-استان اردبیل ماخذ:شركت آب منسقه اي 

 

 

 ( میزان مصارف آب استان به تفكیك نوع  مصرف و نوع تامین آن2-12جدول )

 )میلیون متر مكعب(                                        

 1394 1393 شرح

 آب زيرزميني

 102/255 206/8 كشاورزي

 105/18 14/59 صنعت

 768/52 53/92 شرب عمومي

 975/325 275/31 جمع

 آب سطحي

 92/1380 1544/1 كشاورزي

 654/10 25/04 صنعت

 078/87 54/6 شرب عمومي

 652/1478 1623/74 جمع

 كل

 022/1636 1750/9 كشاورزي

 759/28 39/63 صنعت

 846/139 108/52 شرب عمومي

 627/1804 1899/05 جمع

 
 1395-ماخذ:شركت آب منسقه اي استان اردبیل 
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ميزان بهره برداری از آبهای سطحی و زير زمينی استان در -12-2
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 منابع آب هاي سطحی استان-12-1-2

شامل : ارس چاي، قره سو، بالخلوچاي، قوري چاي، قزل اوزن، رودخانه هاي اصلي جاري در استان اردبیل،

 بلغارچاي و اهرچاي است.

بخش جنوبي استان كه شامل واحد هیدرولوژيك آرپاچاي است در محدوده حوزه آبريز قزل اوزن قرار گرفته 

بخش هاي مركزي استان كه شامل واحدهاي هیدرولوژيك اهرچاي، قره سوي علیا و قره سوي سفلي است. 

است، در محدوده حوزه آبريز دره رود قرار دارد. بخش هاي شمالي استان كه مشتمل بر واحدهاي 

 ته است.*در محدوده حوزه هاي آبريز ارس و دره رود قرار گرفهیدرولوژيك بالهارود، دره رود و مغان است،

مصرف آب هاي سسحي  1394بر اساس آمار ارايه شده از طرف شركت آب منسقه اي استان اردبیل در سال

ايستگاه پمپاژآب تامین مي شود. به منظور استفاده  12شبكه آبیاري وزهكشي و 5سد مهم،9استان از طريق 

بكه آبیاري وزهكشي ش 23دهنه سد و7تعداد 1394از ظرفیت بالقوه آب هاي سسحي استان در سال 

طره پمپاژ آب در دست مسالعه و يا در حال اجرا میباشند كه با به بهره برداري رسیدن اين طرحها 4و

ضريب بهره برداري از منابع آب هاي استان باالتر رفته و از فشار بر سفره هاي آب زير زمیني كاسته خواهد 

 شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1392-ارضي منابع–*مسالعات آمايش استان اردبیل 
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 1394(مشخصات شبكه هاي آبی وزهكشی درحال مطالعه استان اردبیل در سال3-12جدول )

 نام طرح )مطالعاتی( ردیف
نام 

 شهرستان
 منبع تامین آب

سطح اراضی 

 خالص )هكتار(
 وضعیت اجراي طرح

 در دست مطالعه 1150 سد نياخرم خلخال شبکه آبياري و زهکشي نياخرم 1

 در دست مطالعه 780 سد هشتچين خلخال شبکه آبياري و زهکشي هشتچين 2

 در دست مطالعه 1750 سد سنگ آباد كوثر شبکه آبياري و زهکشي سنگ آباد 3

 در دست مطالعه 250 سد مجره خلخال شبکه آبياري و زهکشي مجره 4

 در دست مطالعه 407 سد زرج آباد كوثر شبکه آبياري و زهکشي زرج آباد 5

 در دست مطالعه 400 سد ننه كران نمين كرانشبکه آبياري و زهکشي ننه  6

 در دست مطالعه 800 سد نشترود اردبيل شبکه آبياري و زهکشي نشترود 7

 در دست مطالعه 250 سد كوهساره اردبيل شبکه آبياري و زهکشي كوهساره 8

 شبکه آبياري و زهکشي اهل ایمان 9

مشگين 

 شهر 
 در دست مطالعه 3500 سد اهل ایمان

11

0 
 در دست مطالعه 3000 سد دیکداش پارس آباد  شبکه آبياري و زهکشي دیکداش

 در دست مطالعه 4000 سد بيله سوار بيله سوار شبکه آبياري و زهکشي بيله سوار 11

 گرمي شبکه آبياري و زهکشي سينه سر و توسانلو 12
سد سينه سر و 

 توسانلو
 در دست مطالعه 244

 در دست مطالعه 420 كردزاویه  كوثر زاویه كرد 13

 در دست مطالعه 1200 نيلق )تبریزک( كوثر نيلق )تبریزک( 14

 در دست مطالعه 200 سد مرشت كوثر مرشت 15

 در دست مطاله 450 سد نيارق نمين نيارق 16

 سد سينه سر گرمي سينه سر 17
244 

 در دست مطالعه

 در دست مطالعه سد توسانلو گرمي توسانلو 18

  19045 جمع
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 1394(مشخصات شبكه هاي آبیاري وزهكشی درحال اجراي استان اردبیل در سال4-12جدول )

 وضعیت اجراي طرح )هكتار(سطح اراضی خالص  منبع تامین آب نام شهرستان نام طرح )اجرایی( ردیف

 پيشرفت فيزيکي %46 7700 سد سبالن مشکين شهر شبکه آبياري و زهکشي سبالن 1

 پيشرفت فيزيکي %13 9850 سد گيوي كوثر شبکه آبياري و زهکشي گيوي 2

 پيشرفت فيزيکي %44 62000 سد خداآفرين پارس آباد شبکه آبياري و زهکشي خداآفرين 3

 پيشرفت فيزيکي %30 2400 سد احمدبيگلو مشگين شهر زهکشي احمدبيگلوشبکه آبياري و  4

 پيشرفت فيزيکي %2 11900 سد عمارت گرمي شبکه آبياري و زهکشي عمارت 5

   93850 جمع

 1395-ماخذ:شركت آب منسقه اي استان اردبیل 
 

 1394(مشخصات شبكه هاي آبیاري و زهكشی درحال بهره برداري استان درسال 5-12جدول )

 وضعیت اجراي طرح اراضی تحت پوشش)هكتار( منبع تامین آب محل اجراي طرح نام شبكه ردیف

 1352شروع بهره برداري از سال  89827 سد ارس اصالندوز، پارس آباد و بيله سوار شبکه آبياري و زهکشي مغان 1

 1386سال  شروع بهره برداري از 5894 سد يامچي اردبيل شبکه آبياري و زهکشي يامچي 2

 1376شروع بهره برداري از سال  1877 سد قوريچاي اردبيل شبکه آبياري و و زهکشي قوريچاي 3

 1391شروع بهره برداري از سال  362 سد سقزچي نمين شبکه آبياري و زهکشي سقزچي 4

 بقيه شبکه در دست اجرا مي باشد. 591 سد سبالن مشگين شهر شبکه آبياري و زهکشي سبالن 5

   98551 جمع
 1395-ماخذ:شركت آب منسقه اي استان اردبیل 
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 1394(وضعیت کلی سدهاي مهم در حال بهره برداري درسال6-12جدول )

 

 نام  محل نام سد ردیف

میزان ظرفیت 

تنظیمی ساالنه 

 آب )م.م.م(

میزان سطح  سال ساخت )طبق موافقتنامه(

اراضی پایاب 

 )هكتار(سد 

 2و  1وضعیت شبكه درجه 

 )هكتار(

 4و  3وضعیت شبكه درجه 

 )هكتار(

 مالحظات 

 اجرا خاتمه شروع
در حال 

 اجرا

در حال 

 بهره برداري
 اجرا

در حال 

 اجرا

در حال 

 بهره برداري

   *     *     72000 1351 1347 850 اصالندوز ميل و مغان 1

   *     *     2200 1375 1369 19 اردبيل يقوريچا 2

         *     1200 1366 1362 9 اردبيل نئور 3

         *     1000 1380 1375 5/9 اردبيل لشورابي 4

   *     *     15000 1382 1375 6/94 نير يامچي 5

       * *     7900 1385 1375 115 مشگين شهر سبالن 6

   *     *     410 1380 1376 7/3 كوثر ليکوان 7

    *     *   ---- 1373 1367 4/8 گرمي وگيالرل 8
اهداف اوليه تامين آب 

 شرب گرمي

   *     *     360 1380 1378 65/3 نمين سقزچي 9

 
 1395-ماخذ:شركت آب منسقه اي استان اردبیل 
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 1394(وضعیت کلی سدهاي مهم در حال اجراي استان اردبیل در سال 7-12جدول )

 

 نام طرح ردیف
نام 

 شهرستان

سال ساخت )طبق 

 موافقتنامه(

میزان سطح 

اراضی 

 )هكتار(

 2و  1وضعیت شبكه درجه 

 )هكتار(
 )هكتار( 4و  3شبكه درجه وضعیت 

 مالحظات )پیشرفت فیزیكی سد(

 اجرا خاتمه شروع
در حال 

 اجرا

در حال 

بهره 

 برداري

 اجرا
در حال 

 اجرا

 در حال

 بهره برداري 

 %32       *      11900 1396 1385 گرمي سد عمارت 1

2 
سد احمد 

 بيگلو

مشگين 

 شهر
1388 1396 2400   *         60% 

        *     407 1396 1391 گرمي سد تازه كند 3
شبکه در دست مطالعه بوده و فقط بهبود  20%

 رودخانه مي باشد.اراضي تراس 

 %17             300 1395 1388 گرمي سد كله سر 4

 تامين آب شرب %84             ----- 1394 1387 خلخال سد بفراجرد 5

 %96         *   7850 1394 1382 كوثر سد گيوي 6

 در دست مطالعه %5/11             320 1395 1391 نمين سد عنبران 7

 1395-منسقه اي استان اردبیل ماخذ:شركت آب 
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 1394(مشخصات طرح هاي پمپاژ استان درسال 8-12جدول )

 

 نام طرح
محل اجراي طرح 

 )نام شهرستان(

آب قابل تنظیم 

 )مترمكعب در ثانیه(

اراضی تحت پوشش 

 )هكتار(

 وضعیت اجراي طرح
 توضیحات

 در دست بهره برداري در دست اجرا در دست مطالعه

   *     1200 1/2 اصالندوز پمپاژ شماره يك مغان ايستگاه

   *     5000 3 پارس آباد ايستگاه پمپاژ شماره دو مغان)فتحعلي(

   *     4400 3/6 پارس آباد ايستگاه پمپاژ شماره سه مغان

   *     2000 1/6 پارس آباد ايستگاه پمپاژ شماره چهار مغان

   *     1400 2/4 بيله سوار ايستگاه پمپاژ شماره پنج مغان

   *     3000 2/8 بيله سوار ايستگاه پمپاژ شماره شش مغان

   *     2800 2 بيله سوار ايستگاه پمپاژ شماره هفت مغان

   *     3200 2 بيله سوار ايستگاه پمپاژ شماره هشت مغان

 پيشرفت فيزيکي %95   *   6000 5 اصالندوز ايستگاه پمپاژ پنج مترمکعبي مغان

   *     110 0/06 خلخال ايستگاه پمپاژ نمهيل

   *     70 0/07 خلخال كلورايستگاه پمپاژ 

   *     100 0/09 خلخال مزرعهايستگاه پمپاژ 

   *     75 0/09 كوثر گنجگاهايستگاه پمپاژ 

 فيزيکيپيشرفت  %30   *   1870   مشگين شهر ايستگاه پمپاژ شبکه احمدبيگلو

 پيشرفت فيزيکي %34   *   5050   مشگين شهر ايستگاه پمپاژ شبکه سبالن

 پيشرفت فيزيکي %19   *   1368   كوثر ايستگاه پمپاژ شبکه گيوي

 1395-ماخذ:شركت آب منسقه اي استان اردبیل 
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 منابع آب هاي زیر زمینی-12-1-3

میلیون 975/325درحدود 1394براساس آمارارايه شده توسط شركت آب منسقه اي استان اردبیل در سال 

متر مكعب آب از سفره هاي زير زمیني آب استان بهره بردار ي شده است و ظرفیت بالقوه منابع آب هاي 

 مكعب مي باشد.میلیون متر  298زيرزمیني كه در محدوده سیاسي استان اردبیل قرار دارد برابر با 

هزارمتر مكعب، 109262حلقه چاه عمیق با تخلیه ساالنه 1312در استان اردبیل تعداد 1394در سال 

رشته قنات با تخلیه ساالنه  278هزار متر مكعب، 137875حلقه چاه نیمه عمیق با تخلیه ساالنه  5340

ار متر مكعب وجود داشته هز 5/129007دهنه چشمه با تخلیه ساالنه  4242هزار متر مكعب و  17840

 است.

( انواس مصرف منابع آب هاي زيرزمیني استان اردبیل نشان داده شده است. براساس 1-12در جدول شماره )

میلیون مترمكعب حجم بهره برداري سالیانه از 975/325،ازمجموس 1394بررسیهاي انجام شده در سال 

میلیون مترمكعب درسال به مصارف كشاورزي،  102/255منابع آب هاي زيرزمیني استان اردبیل، درحدود

میلیون مترمكعب در سال به مصارف شرب  768/52میلیون مترمكعب در سال به مصارف صنعتي و 105/18

 عمومي تخصی  يافته است. 

درصد از حجم آب مصرفي منابع آب هاي 78 /26درحدود 1394بنابراين، مي توان اذعان داشت كه در سال 

درصد نیز به مصارف شرب 19/16به مصارف صنعتي ودرصد 55/5ن به مصارف كشاورزي،زيرزمیني استا

(مالحظه مي گردد كه 12-12عمومي تخصی  يافته است. با توجه به اطالعات ارايه شده در جدول شماره )

اقدام فوری جهت ظرفیت بالقوه مي باشد كه بايد بیشتر از ضريب برداشت از آب هاي زير زمیني استان 

 ش برداشت و تعادل سازی انجام شودکاه
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 (منابع آب  زیر زمینی استان9-12جدول )

 چاه عمیق )حلقه( سال عنوان
تخلیه ساالنه 

 )هزارمترمكعب(
 چاه نیمه عمیق )حلقه(

 تخلیه ساالنه 

 )هزار مترمكعب(
 قنات )رشته(

تخلیه ساالنه 

 )هزار مترمكعب(
 چشمه )دهنه(

ساالنه  تخلیه

 )هزارمترمكب(

 129007/5 4242 17840 278 120200 5478 132761 1290 1393 استان

1394 1312 109262 5340 137875 278 17840 4242 129007/5 

 1395-ماخذ:شركت آب منسقه اي استان اردبیل 
 

 

 1394(وضعیت منابع آب زیر زمینی استان به تفكیك شهرستان درپایان سال 10-12جدول )

 شهرستان ردیف
تعداد چاه عمیق 

 )حلقه(

 تخلیه ساالنه 

 )هزار مترمكعب(

تعداد چاه نیمه 

 عمیق )حلقه(

 تخلیه ساالنه 

 )هزار مترمكعب(
 تعداد قنات )رشته(

 تخلیه ساالنه 

 )هزار مترمكعب(

تعداد چشمه 

 )دهنه(

 تخلیه ساالنه 

 )هزار مترمكعب(

 10848/4 231 5954 48 44640/653 1579 106584/0524 862 اردبيل 1

 309/1 64 233/4 2 377/664 45 0 0 بيله سوار 2

 31/5 1 0 0 1475/273 315 9/125 6 پارس آباد 3

 30968/4 1388 211/3 6 6847/059 245 1/49649 8 خلخال 4

 6874/9 143 31/5 5 1094/068 41 101/1 13 سرعين 5

 16272/6 1000 498/3 17 5792/563 361 18/25 7 كوثر  6

 35036/5 756 6376/6 142 27079/828 1306 841/521 248 مشگين شهر 7

 5171/9 268 2932/9 26 3694/456 342 4/622 10 گرمي  8

 2901/3 86 1318/2 26 39007/327 803 1701/6168 156 نمين 9

 20593 305 283/8 6 7866/233 303 0 0 نير 110

 129007/6 4242 17840 278 137875/124 5340 109261/784 1312 كل استان

 1395–ماخذ:شركت آب منسقه اي استان اردبیل 
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 (: شاخص هاي عمومي بخش آب استان١١-١٢جدول شماره )

 نسبت آبهاي ذخیره شده به سطحی سال
شاخص بهره برداري از آبهاي 

 سطحی

شاخص بهره برداري 

 از آبهاي زیرزمینی

1392 0/61 0/53 0/91 

1393 0/63 0/54 0/9 

1394 0/62 0/47 1/09 

 1395–ماخذ:شركت آب منسقه اي استان اردبیل 

 

 

 

 

 
 1394مشخصات محدوده هاي مطالعاتی و وضعیت سفره هاي آب زیرزمینی استان درسال (12-12جدول )

 

 ردیف
نام محدوده هاي 

 مطالعاتی 

کد محدوده 

 مطالعاتی

وسعت 

 )کیلومترمربع(

میزان برداشت ساالنه 

 )میلیون مترمكعب(

افت متوسط ساالنه 

 )میلی متر(

 0/26- 200/995 4592/8 1103 اردبيل 1

 0/079- 12/659 3907/3 1302 خلخال و طارم 2

 0/066- 27/921 3282 1102 مشگين شهر 3

 0/132 5/561 5801/6 1101 مغان -پارس آباد  4

 

 1395–ماخذ:شركت آب منسقه اي استان اردبیل 

 

 نقشه وسعت استان در محدوه مسالعات فومنات و طالش واقع شده است .

 كیلومتر مربع براساس نقشه هاي وزارت نیرو   17773وسعت استان در قالب محدوده ها 

 میزان برداشت مربوا به چشمه، قنات و چاه مي باشد.



 

156 

 کشاورزي و منابع طبیعی -12-2

 وضعیت کلی  کشاورزي استان -12-2-1

تامین بخش كشاورزي و منابع طبیعي به دلیل برخورداري از پتانسیل صادرات محصوالت و نقش حیاتي در تلامین   بخش كشاورزي و منابع طبیعي به دلیل برخورداري از پتانسیل صادرات محصوالت و نقش حیاتي در 

 باشد. باشد. غذايي جمعیت كشور با اتكا به منابع داخلي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي كشور ميغذايي جمعیت كشور با اتكا به منابع داخلي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي كشور مي

جود هاي قابل توجه در منابع و عواملل تولیلد از جملله وجلود       حاظ دارا بودن توانمنديحاظ دارا بودن توانمندياين بخش در استان به لاين بخش در استان به ل له و ید از جم مل تول هاي قابل توجه در منابع و عوا

لیماقللیم   نزوالت آسماني مناسب و منابع آب هاي قابل استحصال،نزوالت آسماني مناسب و منابع آب هاي قابل استحصال،  هكتار اراضي مستعد كشاورزي،هكتار اراضي مستعد كشاورزي،  776307بیش از بیش از    اق

سیري،هاي متنوس آب و هوايي با قابلیت تولید محصوالت گرمسیري و سردسلیري،  شوندهمنلابع طبیعلي تجديلد شلونده      هاي متنوس آب و هوايي با قابلیت تولید محصوالت گرمسیري و سرد يد  عي تجد نابع طبی   م

عيداشتن منابع طبیعلي   تنوس ذخايرژنتیكي،تنوس ذخايرژنتیكي،ع، ع، مراتمرات  وو  شامل جنگلهاشامل جنگلها پروري،و مصلنوعي مسلتعد بلراي آبلزي پلروري،       داشتن منابع طبی بزي  براي آ ستعد  صنوعي م   و م

شد كارشناسان مجلرب و بهلره بلرداران و تولیلد كننلدگان پركلار و متعهلد توانسلته اسلت بلا تكیله بلر رشلد               بر ر یه  با تك ست  سته ا هد توان كار و متع ندگان پر ید كن برداران و تول هره  جرب و ب كارشناسان م

یت در مستمر،جايگاه مناسبي در كشور كسب نمايد. ايلن منلابع و عواملل تولیلد امكلان فعالیلت در        كان فعال ید ام مل تول نابع و عوا ين م يتاكثريلت مستمر،جايگاه مناسبي در كشور كسب نمايد. ا ير زيلر    اكثر  ز

ساخته عسل و شلیالت را در اسلتان فلراهم سلاخته       ررزنبوزنبو  دام و طیور،دام و طیور،  بخش هاي كشاورزي اعم از زراعت، باغباني،بخش هاي كشاورزي اعم از زراعت، باغباني، فراهم  ستان  شیالت را در ا عسل و 

ستعد تلوان وجلود دشلتهاي حاصللخیز و مسلتعد      است. قابلیت هاي بخش كشاورزي و منابع طبیعي استان را مياست. قابلیت هاي بخش كشاورزي و منابع طبیعي استان را مي صلخیز و م شتهاي حا جود د توان و

هاي و مراتع براي انواس فعالیلت هلاي     ین شهر و وجود تنوس آب و هوايي و منابع آب و خاكین شهر و وجود تنوس آب و هوايي و منابع آب و خاكككاردبیل و مشاردبیل و مش  مغان،مغان، یت  و مراتع براي انواس فعال

جود كشاورزي و دامداري و پرورش آبزيان و زنبور عسلل و نژادهلاي مسلتعد دام بلومي در منسقله و نیلز وجلود         یز و قه و ن بومي در منس ستعد دام  هاي م سل و نژاد كشاورزي و دامداري و پرورش آبزيان و زنبور ع

 هاي مختلف كشاورزي بر شمرد.هاي مختلف كشاورزي بر شمرد.مردمان سختكوش و با تجربه در زمینهمردمان سختكوش و با تجربه در زمینه

دوم، تولید كلزا رتبه دوم، تولید كلزا رتبه در شاخ  تولید عدس رتبه دوم، تولید سیب زمیني رتبه در شاخ  تولید عدس رتبه دوم، تولید سیب زمیني رتبه   13913944استان اردبیل در سال استان اردبیل در سال 

جه و ، تولید ذرت دانله اي رتبله پلنجم وتولیلد يونجله و      پنجم پنجم رتبه سوم،تولید گندم آبي رتبه رتبه سوم،تولید گندم آبي رتبه   سوياسويا،  تولید ،  تولید دوم دوم  ید يون پنجم وتول به  نه اي رت ، تولید ذرت دا

 اسپرس رتبه ششم كشور را به خود اختصاص داده است.اسپرس رتبه ششم كشور را به خود اختصاص داده است.
 

طوريجايگاه مناسبي در سسح كشور داشته است به طلوري 13913944در زمینه تولیدات دامي نیز اين استان در سال در زمینه تولیدات دامي نیز اين استان در سال    جايگاه مناسبي در سسح كشور داشته است به 

فتم وكه در شاخ  تعداد كندوي عسل مدرن رتبه سوم، كندوي عسلل بلومي رتبله هفلتم و     به ه بومي رت سل  عداد در شلاخ  تعلداد     كه در شاخ  تعداد كندوي عسل مدرن رتبه سوم، كندوي ع شاخ  ت در 

 جمعیت دامي گاومیش رتبه سوم و گاوبومي رتبه ششم كشور را دارا بوده است.جمعیت دامي گاومیش رتبه سوم و گاوبومي رتبه ششم كشور را دارا بوده است.
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 ( مقایسه سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت عمده کشاورزي در استان اردبیل و کشور  13 - 12جدول ) 

 1394سال در 

 محصول

 میزان تولید )تن( سطح زیر کشت )هكتار(

 سهم از کشور ) درصد ( مساحت
رتبه 

 درکشور

میزان تولید 

 )تن(
 سهم از کشور ) درصد (

رتبه در 

 کشور

 5 5/5 327751 5 4 83505 گندم آبي

 4 6 408118 6 7 284850 گندم ديم

 8 4 83992 9 7/3 25151 جو آبي

 7 6 115991 4 9 75900 جو ديم

 9 3/1 2315 10 9/0 4822 نخود

 2 21 15828 2 18 28188 عدس

 2 17 750590 1 4/13 21070 سيب زميني

 21 2/0 2510 17 /5 148 پياز

يونجه و 

 اسپرس
50595 9 4 319748 5/6 6 

 5 6 54837 6 5/4 7621 ذرت دانه اي 

 3 11 29261 2 20 12920 سويا

 2 12 9734 3 12 5430 كلزا

 1395-ماخذ:سازمان جهاد كشاورزي استان اردبیل
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 1394( مقایسه اقالم دامی استان و کشور در سال  14 - 12جدول ) 

 رتبه درصد به کشور تعداد عنوان

 8 3/7 1766843 گوسفند و بره ) راس (

 21 1/2 236769 بز و بزغاله ) راس (

 15 1/81 18498 گاو اصيل ) راس (

 14 2/85 125383 گاو دورگ ) راس (

 6 6/25 182363 گاو بومي ) راس (

 3 16/6 33855 گاوميش ) راس (

 7 0/7 1674 كندوي عسل بومي

 3 14/5 302719 كندوي عسل مدرن

 16 0/82 688980 ظرفيت مرغداري تخم گذار
 

 1395-ماخذ:سازمان جهاد كشاورزي استان اردبیل

 

 

 کشاورزيکشاورزياراضی اراضی   -1212-22-22

اراضي زير كشت محصوالت ساالنه و  سازمان جهاد كشاورزي استان اردبیل مساحتبر اساس داده هاي 

درصد از كل وسعت استان را 15/4كه حدود  بودههكتار 739525بالغ بر  1394دائمي استان در سال

درصد( به صورت 51/30)هكتار  264966. ازكل مساحت اراضي زير كشت در استان حدود دهدتشكیل مي

درصد( به صورت ديم كشت شده است. با توجه به سهم باالي اراضي 49/69هكتار ) 512086آبي و 

كشاورزي زير كشت ديم در استان ازكل اراضي كشاورزي بديهي است كه زمان، نحوه و میزان نزوالت 

 ت.آسماني در طول سال تاثیر زيادي را بر مجموس عملكرد كشاورزي استان خواهد داش

هكتار از 39455هكتار از اراضي كشاورزي استان به محصوالت زراعي و 636710حدود 1394در سال 

اراضي كشاورزي استان به محصوالت باغي شامل باغات مثمر وباغات غیر مثمر اختصاص يافته است. به 

درصد كل اراضي كشاورزي 08/5و درصد از اراضي كشاورزي استان به محصوالت زراعي 94/81عبارت ديگر 

درصد از زمینهاي زراعي استان نیز به صورت آيش 98/12استان به محصوالت باغي اختصاص يافته است. 

  باقي مانده است.
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 94و  93(  مقایسه اراضی کشاورزي آبی و دیم طی سال هاي  15 - 12جدول ) 

 نسبت به سال قبل  1394درصد تغییرات سال  1394 1393 سال زراعی

 اراضی آبی )هكتار(

 0/056 225720 225592 اراضی زراعی

 0 0 0 آیش

 3/67 35565 34305 باغات مثمر

 14/8 3681 3404 باغات غیر مثمر

 0/63 264966 263301 جمع

 اراضی دیم )هكتار(

 1/74- 410990 418259 اراضی زراعی

 6/75 100887 94500 آیش

 15/38- 209 247 باغات مثمر

 0/18- 512086 513006 جمع 

 0/096- 777052 776307 جمع کل اراضی آبی و دیم

 تولیدات )هزار تن(

 13/2 3113 2750 زراعی

 246/8 274 79 باغی

 19/72 3387 2829 جمع

 1395-ماخذ:سازمان جهاد كشاورزي استان اردبیل
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 محصوالت زراعی و باغیمحصوالت زراعی و باغی-1212-22-33

 محصوالت زراعیمحصوالت زراعی-1212-22-33-11

نه اي و محصللوالت عمللده كشللت شللده در اسللتان شللامل غالتللي نظیللر گنللدم، جللو، شلللتوك، ذرت دانلله اي و     شلتوك، ذرت دا جو،  ندم،  یر گ تي نظ شامل غال ستان  شده در ا شت  مده ك صوالت ع  مح

ند، علوفه اي، سیب زمیني، پیاز، حبوبات )عدس، نخود و لوبیا( سلبزيجات، محصلوالت جلالیزي، چغنلدر قنلد،       ندر ق جالیزي، چغ صوالت  سبزيجات، مح علوفه اي، سیب زمیني، پیاز، حبوبات )عدس، نخود و لوبیا( 

 پنبه، دانه هاي روغني و نباتات علوفه اي مي باشد.پنبه، دانه هاي روغني و نباتات علوفه اي مي باشد.

سال جهادكشاورزي استان، مجموس محصلوالت زراعلي اسلتان در سلال     براساس اطالعات دريافت شده ازسازمان براساس اطالعات دريافت شده ازسازمان  ستان در  عي ا صوالت زرا جهادكشاورزي استان، مجموس مح

 هزارتن بوده است.هزارتن بوده است.  31123112بالغ بر بالغ بر   13913944

ستان در گندم، جو و ذرت دانه اي از مهمترين غالت كشت شده در استان مي باشد. میزان تولید گندم در اسلتان در   گندم، جو و ذرت دانه اي از مهمترين غالت كشت شده در استان مي باشد. میزان تولید گندم در ا

صورت ديم صورت ديم   تن آن بهتن آن به  408118408118تن آن به صورت آبي وتن آن به صورت آبي و  327751327751تن بوده كه تن بوده كه   735869735869در حدود در حدود   13913944سالسال

هكتار زمین به هكتار زمین به   284850284850هكتار زمین به صورت آبي و هكتار زمین به صورت آبي و   8350583505كشت شده است. براي تولید اين مقدار گندم كشت شده است. براي تولید اين مقدار گندم 

كرد هكتار زمین به زير كشت رفته است. با توجه بله اطالعلات فلو  عملكلرد     368355368355صورت ديم و در مجموس صورت ديم و در مجموس  فو  عمل عات  به اطال هكتار زمین به زير كشت رفته است. با توجه 

ندم ر و متوسط عملكلرد گنلدم   كیلوگرم در هكتاكیلوگرم در هكتا14331433كیلوگرم در هكتار و عملكرد گندم ديم كیلوگرم در هكتار و عملكرد گندم ديم 39253925گندم آبي گندم آبي  كرد گ ر و متوسط عمل

 كیلوگرم در هكتار بوده است.كیلوگرم در هكتار بوده است.19981998

سال همانگونه كه اشاره گرديد از ديگر غالت عمده كشت شده در استان جو و ذرت دانه اي ملي باشلد. در سلال     شد. در  مي با همانگونه كه اشاره گرديد از ديگر غالت عمده كشت شده در استان جو و ذرت دانه اي 

 تن ذرت دانه اي تولید شده است.تن ذرت دانه اي تولید شده است.  776290562905تن جو و تن جو و 199983199983در استان اردبیل در استان اردبیل 13913944

مذكور مي باشد به طلوري كله در سلال ملذكور       عدس از مهمترين حبوبات تولید شده در استانعدس از مهمترين حبوبات تولید شده در استان سال  كه در  طوري  عدس درصلد علدس   2121مي باشد به  صد  در

 و رتبه دوم كشور را به خود اختصاص داده است. و رتبه دوم كشور را به خود اختصاص داده است. تولیدي كشور در استان اردبیل تولید شده است.تولیدي كشور در استان اردبیل تولید شده است.

سال از مهمترين سیزيجات و صیفي جات تولید شده در استان سیب زمیني مي باشد كه در سلال   ستان اسلتان    13913944از مهمترين سیزيجات و صیفي جات تولید شده در استان سیب زمیني مي باشد كه در  ا

شده در درصد سلیب زمینلي تولیلد شلده در       1717یب زمیني كه معادل یب زمیني كه معادل تن ستن س750590750590اردبیل توانسته است با تولید اردبیل توانسته است با تولید  ید  ني تول سیب زمی درصد 

 كشور مي باشد رتبه دوم كشور را به خود اختصاص دهد.كشور مي باشد رتبه دوم كشور را به خود اختصاص دهد.

طوري ذرت دانه اي و يونجه و اسپرس نیز از مهمترين نباتات علوفه اي كشت شده در استان مي باشلد بله طلوري     به  شد  ذرت دانه اي و يونجه و اسپرس نیز از مهمترين نباتات علوفه اي كشت شده در استان مي با

ستان ید شده در كشور دراسلتان  درصد ذرت دانه اي تولدرصد ذرت دانه اي تول  66درصد يونجه و اسپرس ودرصد يونجه و اسپرس و66//55در حدوددر حدود  13913944كه در سالكه در سال ید شده در كشور درا

 اردبیل تولید شده است.اردبیل تولید شده است.
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مود.در از محصوالت صنعتي تولید شده در استان مي توان به پنبه، چغندر قند و كلزا و آفتلابگردان اشلاره نملود.در     شاره ن تابگردان ا از محصوالت صنعتي تولید شده در استان مي توان به پنبه، چغندر قند و كلزا و آف

تابگردان دانه آفتلابگردان  كلزا و كلزا و تن تن 97349734و و تن تن 1242712427تن چغندر قند،تن چغندر قند،148492148492تن پنبه، تن پنبه، 77757775درحدود درحدود   13913944سال سال  دانه آف

 در استان تولید شده است.در استان تولید شده است.

كه نشان ملي دهلد كله      13941394بررسي مساحت زير كشت محصوالت زراعي استان به تفكیك شهرستان در سالبررسي مساحت زير كشت محصوالت زراعي استان به تفكیك شهرستان در سال هد  مي د نشان 

ستان درصد از مساحت زير كشت محصوالت زراعلي اسلتان بیشلترين و شهرسلتان       16.16.8686شهرستان بیله سوار با شهرستان بیله سوار با  شترين و شهر ستان بی عي ا درصد از مساحت زير كشت محصوالت زرا

غان غلان  درصد، كمترين مساحت زير كشت محصوالت زراعي را در استان داشته اند. شهرستان مدرصد، كمترين مساحت زير كشت محصوالت زراعي را در استان داشته اند. شهرستان م22//1111سرعین با سرعین با 

 درصد در رتبه سوم قرار گرفته است.درصد در رتبه سوم قرار گرفته است.1515//5353درصد در رتبه دوم و شهرستان اردبیل با درصد در رتبه دوم و شهرستان اردبیل با   1515//8585بابا

با بررسي میزان تولید محصوالت زراعي به تفكیك شهرستان نشلان ملي دهلد كله شهرسلتان پلارس آبلاد بلا          باد  پارس آ ستان  كه شهر هد  مي د شان  بررسي میزان تولید محصوالت زراعي به تفكیك شهرستان ن

سدرصد از كل تولید محصوالت زراعي استان در رديلف اول قلرا گرفتله اسلت. بعلد از  آن شهرسل      3535//5151 عد از  آن شهر ست. ب ته ا قرا گرف يف اول  تان تان درصد از كل تولید محصوالت زراعي استان در رد

 درصد در جايگاه سوم قرار گرفته اند. درصد در جايگاه سوم قرار گرفته اند. 1010//3939  بیله سوار بابیله سوار بادرصد در رديف دوم و شهرستان درصد در رديف دوم و شهرستان 2424//9090اردبیل با اردبیل با 

يم در به دلیلل بلروز خشكسلالي درصلد بلااليي از محصلوالت ديلم در          13931393الزم به توضیح میباشد كه در سال الزم به توضیح میباشد كه در سال  صوالت د بااليي از مح صد  سالي در بروز خشك یل  به دل

 شهرستان بیله سوار از بین رفته است.شهرستان بیله سوار از بین رفته است.

 درصد بوده است.درصد بوده است.11//5656ستان مربوا به شهرستان سرعین با ستان مربوا به شهرستان سرعین با كمترين میزان تولید محصوالت زراعي اكمترين میزان تولید محصوالت زراعي ا
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 1394( برآورد سطح، تولید و عملكرد محصوالت زراعی استان اردبیل در سال  16 - 12جدول ) 

 نام محصول
 عملكرد )کیلو گرم( تولید )تن( سطح )هكتار(

 جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 غالت

 1998 1433 3925 735869 408118 327751 368355 284850 83505 گندم

 1979 1528 3340 199983 115991 83992 101051 75900 25151 جو

 5826 0 5826 62905 0 62905 10797 0 10797 ذرت دانه اي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 برنج صدري )شلتوک(

 3950 0 3950 7414 0 7414 1877 0 1877 برنج محلی )شلتوک(

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 چاودار

 حبوبات

 480 400 1117 2315 1991 324 4822 4532 290 نخود سفید

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نخود سیاه )لپه(

 1256 0 1256 4110 0 4110 3272 0 3272 انواع لوبیا

 562 562 0 15828 15828 0 28188 28188 0 عدس

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1سایر حبوبات )

 محصوالت صنعتی

 2645 0 2645 7775 0 7775 2940 0 2940 پنبه

 5303 0 5303 148492 0 148492 2800 0 2800 چغندر قند

 1793 494 1882 9734 173 9561 5430 350 5080 کلزا

 1180 800 1240 262 24 238 222 30 192 آفتابگردان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زیره

 2449 0 2449 31350 0 31350 12803 0 12803 (2سایر )

 سويا -گلرنگ  -تخم كدو  -كنجد  -( : بزرك 2ماش                       ساير) -نخود فرنگي  -( : باقال سبز 1ساير) 
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 1394(برآورد سطح، تولید و عملكرد محصوالت زراعی استان اردبیل در سال 16-12ادامه جدول شماره )

 نام محصول
 عملكرد )کیلوگرم( تولید )تن( )هكتار(سطح 

 جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 سبزي و صیفی

 35623 0 35623 750590 0 750590 21070 0 21070 سیب زمینی

 16959 0 16959 2510 0 2510 147 0 147 پیاز

 32508 0 32508 88261 0 88261 2715 0 2715 گوجه فرنگی

 7000 0 7000 1057 0 1057 151 0 151 سیر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هویج

 4000 0 4000 960 0 960 240 0 240 (3سایر سبزیجات)

 نباتات علوفه اي

 6357 2132 7859 267358 23508 243850 42055 11025 31030 یونجه

 0 0 0 - - - - - - یونجه باغات

 6193 0 6193 51430 0 51430 8300 0 8300 اسپرس

 0 0 0 - - - - - - یونجه بذري

 40915 0 40915 571795 0 571795 13975 0 13975 ذرت علوفه اي

 3589 1884 6243 35500 11340 24160 9890 6020 3870 (4سایر)

 محصوالت جالیزي

 31070 0 31070 69130 0 69130 2225 0 2225 هندوانه

 23016 0 23016 4120 0 4120 179 0 179 خربزه

 16030 0 16030 8063 0 8063 503 0 503 خیار

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (5سایر)

 طالبی{ -کمپوزه  -گرمك  -بادنجان  -( : کدو 5تریتیكاله{ }سایر ) -شبدر  -جاروي زرد علی  -چغندر علوفه اي  -سورگوم جارویی  -( : گاو دانه 4پیاز بذري {  }سایر ) -هویج بذري  -( : سبزیجات برگی 3}سایر)  

 1395-ان جهاد كشاورزي استان اردبیلماخذ:سازم
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 93-94محصوالت زراعی در شهرستان هاي استان در سال و عملكرد ( برآورد سطح، تولید  17 - 12جدول شماره ) 

 شهرستان

 تولید )تن( سطح )هكتار(

 جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 775143 44868 730275 114882 49950 64932 اردبیل

 323454 185033 138421 124732 104275 20457 بیله سوار

 1105264 10760 109504 66195 7135 59060 پارس آباد

 52734 27867 24867 41513 36450 5063 خلخال

 69174 22386 46867 44810 35410 9400 کوثر

 48726 8498 46788 15655 8250 7405 سرعین

 147562 59216 88346 102293 84005 18288 مشكین شهر

 201476 157047 44429 117268 107510 9758 مغان

 291859 30522 261337 67064 45537 21527 نمین

 96773 30908 65865 45113 35355 9758 نیر

 3112165 577105 2535060 739525 513877 225648 جمع کل

       

     آمار اراضی آيش نيز در جدول فوق ملحوظ گرديده  است .
 1395-ماخذ:سازمان جهاد كشاورزي استان اردبیل
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اراضی آبی
34%

اراضی ديم
66%

مقايسه مساحت زير کشت اراضی زراعی آبی و ديم استان در سال -3-12نمودار شماره 
1394

محصوالت آبی
92%

محصوالت ديم
8%

در 1394مقايسه محصوالت اراضی زراعی ديم و آبی در سال -4-12نمودار شماره 
استان اردبيل
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 محصوالت باغیمحصوالت باغی-1212-22-33-22

ساس ساس اا. بر . بر و گردوو گردو  شلیلشلیل  آلبالو،آلبالو،  سیب، هلو، انگور، زردآلو، گیالس،سیب، هلو، انگور، زردآلو، گیالس،  عبارتند از:عبارتند از:محصوالت عمده زير بخش باغباني استان محصوالت عمده زير بخش باغباني استان 

سال اطالعات دريافت شده از طرف سازمان جهاد كشاورزي اسلتان اردبیلل در سلال     یل در  ستان اردب حدود در حلدود  94اطالعات دريافت شده از طرف سازمان جهاد كشاورزي ا نوتلن انلو  273516273516//271271در  اس اس تن ا

 محصوالت باغي در استان تولید شده است.محصوالت باغي در استان تولید شده است.

حدود بللر اسللاس اطالعللات مللذكور سللسح كشللت باغللات بللا احتسللاب درختللان پراكنللده در حللدود      نده در  تان پراك ساب درخ با احت غات  شت با سسح ك مذكور  عات  ساس اطال تار هكتللار 3945439454//6161بر ا  هك

كه مي باشلد كله    شد  بارور وهكتلار از ان مربلوا بله درختلان بلارور و     3577335773//6161مي با تان  به درخ بوا  تار از ان مر بواهكتلارازآن مربلوا  36813681هك تارازآن مر باردرختلان غیربلار  به بله    هك تان غیر  وروردرخ

نه دار، تن میو ه هاي دانله دار،  154300154300//3535محصوالت باغي استان شامل حدود محصوالت باغي استان شامل حدود   13913944بوده است. در سالبوده است. در سال تن تلن  9134191341//391391تن میو ه هاي دا

یو تن ساير میلو  3333//6565تن میوه هاي خشك، تن میوه هاي خشك، 43514351//4545تن میوه هاي دانه ريز، تن میوه هاي دانه ريز، 2124421244//0303میوه هاي هسته دار، میوه هاي هسته دار،  هاي هلاي    ههتن ساير م

ستان ستان اغي ااغي ادرصد محصوالت بدرصد محصوالت ب5656//4141تن میوه هاي نیمه گرمسیري بوده است.به بیان ديگر حدود تن میوه هاي نیمه گرمسیري بوده است.به بیان ديگر حدود 22452245//44سردسیري وسردسیري و

ها درصد آن را میوه هاي هسته دار تشكیل داده است ساير گروه میلوه هلا   3333//3939را میوه هاي دانه دار و را میوه هاي دانه دار و  یوه  سیار رصلد بسلیار   دددرصد آن را میوه هاي هسته دار تشكیل داده است ساير گروه م صد ب ر

 اندكي از محصوالت باغي استان را به خود اختصاص داده اند.اندكي از محصوالت باغي استان را به خود اختصاص داده اند.

مر نسبت مر نسبت اا  باشند و ضروري است كه مسئولینباشند و ضروري است كه مسئولیندر مقابل سرماي بهاره حساس و آسیب پذير ميدر مقابل سرماي بهاره حساس و آسیب پذير مي  میوه در استانمیوه در استان  درختاندرختان

قدام نبه جايگزيني واريته هاي مقاوم و ديرگل بجاي گونه هاي بومي حساس در سسح باغداران استان اقلدام ن  تا دماينلد تلا د  به جايگزيني واريته هاي مقاوم و ديرگل بجاي گونه هاي بومي حساس در سسح باغداران استان ا ند  ر ر ماي

 سرمازدگي هاي احتمالي كاهش يابد.سرمازدگي هاي احتمالي كاهش يابد.  منفيمنفيهاي آينده اثرات هاي آينده اثرات   سالسال

یررسد بايلد تاكیلد و توجله خاصلي روي آن صلورت بگیلر        نظر مينظر ميه ه عالوه بر اين موضوس، نكته ديگري كه بعالوه بر اين موضوس، نكته ديگري كه ب صورت بگ صي روي آن  جه خا ید و تو يد تاك اهش اهش ككل د، د، رسد با

ستاسلتفاده از كودهلا و سلموم شلیمیايي اسللت     شیمیايي ا سموم  ها و  ستفاده از كود ستان بلر اسلاس آخلرين اطالعللات سلالنامه آملاري اسلتان       . . ا ماري ا سالنامه آ عات  خرين اطال ساس آ سال در سللال بر ا   13139393در 

در حدود در حدود   13913922قرار گرفته كه نسبت به سالقرار گرفته كه نسبت به سال  كنندگان استانكنندگان استان  مصرفمصرف  در اختیاردر اختیار  كود شیمیاييكود شیمیايياز انواس از انواس تن تن 4321543215مقدارمقدار

غذايي اردهاي غلذايي  منفي آن در استاندمنفي آن در استاندبا عنايت به زيان هاي جانبي اين سموم و تاثیر با عنايت به زيان هاي جانبي اين سموم و تاثیر   دهد دهد   نشان مينشان ميافزايش افزايش صد صد دردر55//1414 اردهاي 

شتر اكشلاورزي پايلدار و بهلره وري بیشلتر ا        با توجه به تاكید كارشناسان بر توسعهبا توجه به تاكید كارشناسان بر توسعهمحصوالت تولید شده و محصوالت تولید شده و  هره وري بی يدار و ب شاورزي پا نابع آب وز منلابع آب و ك   ز م

صوصخلللاك و جللللوگیري از آللللودگي محلللیط زيسلللت، الزم اسلللت در خصلللوص ست در خ ست، الزم ا حیط زي لودگي م لوگیري از آ سموم و كلللاهش هرچللله بیشلللتر سلللموم و   خاك و ج شتر  چه بی  كاهش هر

فآفلل قات ت كللش هللاي كشللاورزي و بهللره گیللري از سللاير روش هللاي مكللانیكي و طبیعللي كللم ضللرر، تحقیقللات       آ ضرر، تحقی كم  عي  كانیكي و طبی هاي م ساير روش  یري از  هره گ شاورزي و ب هاي ك كش   و و ت 

شیمیايي در هاي الزم به عمل آيد و روش هاي علمي و نوين چگلونگي اسلتفاده از كودهلا و سلموم شلیمیايي در        پژوهشپژوهش سموم  ها و  ستفاده از كود گونگي ا یان یلان  ممهاي الزم به عمل آيد و روش هاي علمي و نوين چ

 خته شود.خته شود.به آنها آموبه آنها آموجايگزين نیز جايگزين نیز كشاورزان و دامداران استان ترويج گردد و استفاده از روش هاي كشاورزان و دامداران استان ترويج گردد و استفاده از روش هاي 
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 به تفکيک محصول 1394آمار محصوالت باغی استان اردبيل در سال ( 18 - 12جدول ) 

 

 نام محصول
متوسط عملکرد  سطح كشت باغات با احتساب درختان پراكنده)هکتار(

 )كيلوگرم(
 ميزان توليد )تن(

 جمع بارور غير بارور

ه 
دان

ي 
ها

وه 
مي

 دار

 9/١٤٤٢٦7 13/5 11847/1 ١٠٦88 ١/١١59 سيب

 ٢/7539 8/1 1195/8 5/93٢ 3/٢٦3 گالبي

 ٢5/٢٤93 9/4 453/5 ٢٦٦ 5/١87 به

دار
ه 

ست
 ه

ي
ها

وه 
مي

 

 ١٦١/٤735 4/1 1440/33 83/١١٤3 296/5 آلبالو

 ٤5/7١٦5 4/6 1980/2 9/١57٢ 3/٤٠7 گيالس

 7/9٢٢ 3/9 301 ٢35 ٦٦ گوجه

 ٤7/٢٠53 4/7 632/6 ٦/٤39 ١93 آلو

 ٦٦/٤٠55١ 12/3 3836/25 ١5/3٢93 ١/5٤3 هلو

 5/3٤٠ 5/4 79 ٦3 ١٦ شفتالو

 ٦/55١9 3/7 1694/43 ٦8/١٤78 75/٢١5 زردالو

 9٢7 4/9 202/5 5/١87 ١5 قيسي

 ٢5/٢898٦ 12/3 3758/25 ٢35٦ ٢5/١٤٠٢ شليل

 ٦/١39 5/2 37 ٢7 ١٠ آلوقطره طال

یز
ه ر

دان
ي 

ها
وه 

مي
 

 ٢/٢٠79٢ 9/7 2165/5 5/٢١٤8 ١7 انگورآبي

 7/38 1/0 68 39 ٢9 انگوردیم

 ١/٤٠5 3/7 119/5 5/١٠9 ١٠ انواع توت

 ٠3/8   3/1 6/2 0/5 توت فرنگي

ک
ش

 خ
ي

ها
وه 

مي
 

 ١5 1/4 49/5 10/5 39 پسته

 3/١7٠ 1/6 175/5 104/5 7١ بادام آبي

 3/٤٠ 0/8 99 5٢ ٤7 بادام دیم

 8/3989 1/4 4440/25 2926/5 75/1513 گردو

 ١/١٢7 0/5 314/8 ٢7٤ 40/8 فندق آبي

 95/٤ 0/5 23 ١١ ١٢ فندق دیم

 ٤ 2/0 7 ٢ 5 سنجد

ي
ير

دس
سر

ي 
ها

وه 
مي

ر 
سای

 

 ٢5 2/5 15 ١٠ 5 زالزالک

 ٠   0/5 ٠ 0/5 زرشک

 ٠   4 ٠ ٤ خرمالو

 ٦5/8 0/3 43/5 ٢7 16/5 گل محمدي

 ٠   18/5 ٠ 18/5 آلبالودیم

ه 
يم

ي ن
ها

وه 
مي

ي
ير

س
رم

گ
 

 ٤/7١٢ 1/7 583/5 ٤٢5 5/١58 زیتون

 ١٢١١ 15/3 124/5 79 5/٤5 انار

 3٢٢ 10/4 61 3١ 3٠ انجير

 273516/27 0 35773/61 28935/26 6838/35 جمع درختان مثمره

   0 3681 ٢٠٠٦ ١٦75 درختان غير مثمره

 273516/27 0 39454/61 30941/26 8513/35 جمع كل 

 ١395-استان اردبيلماخذ:سازمان جهاد كشاورزي 

 توضیح اینکه
 بمنظور توسعه باغات مدرن و اقتصادی توصیه به استفاده از نهالهای پیوندی بر روی پایه های رویشی مرسوم

 بمنظور استفاده بهینه از منابع ابی توسعه کشت زعفران
رسیدگی  با زمان و بمنظور جلوگیری از پایین امدن قیمت محصوالت تولید در زمان عرضه )بخصوص هلو وشلیل( توصیه به استفاده از واریته های متنوع 

 متفاوت میشود.
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 دام و طیور -4 -12-2

پرورش و ز پلرورش و  ااناشي ناشي در اين بخش بحث كلي پیرامون دام هاي اقتصادي و چهار پاياني است كه تولیدات و فرآورده هاي در اين بخش بحث كلي پیرامون دام هاي اقتصادي و چهار پاياني است كه تولیدات و فرآورده هاي  ز 

ند. دامكنلد. دام نگهداري آنها مورد نیاز و احتیاج انسان است و نگهداري آنها براي دامداران ايجاد درآمد مينگهداري آنها مورد نیاز و احتیاج انسان است و نگهداري آنها براي دامداران ايجاد درآمد مي صادي تصلادي  هاي اقهلاي اق   ك ت

مي بو شتر و بچه شلتر ملي ب  گاو و گاومیش گاو و گاومیش   ،،بز و بزغالهبز و بزغاله    استان در اين زير مجموعه شامل گوسفند و بره،استان در اين زير مجموعه شامل گوسفند و بره، شتر  شد اشلد  و شتر و بچه  هدف ازو هلدف از ا   و 

 ر، گوشت، پشم و پوست و فرآورده هاي لبني و غیره است.ر، گوشت، پشم و پوست و فرآورده هاي لبني و غیره است.پرورش يا نگهداري آنها تولید شیپرورش يا نگهداري آنها تولید شی

 جمعیت  دام هاي استانجمعیت  دام هاي استان-1212-22-44-11

سال در سلال    ارائه شده از طرف سازمان جهاد كشاورزي استانارائه شده از طرف سازمان جهاد كشاورزي استانبر اساس آمارهاي بر اساس آمارهاي   استاناستانهاي هاي   جمعیت دامجمعیت دام بر الغ بلر  ببل   13913944در  الغ 

عداد كلله از ايللن تعللداد   بودهبللوده  راسراس  23639572363957 ين ت بر حللدود بللر كه از ا بره، راس گوسللفند و بللره، 17668431766843حدود  سفند و  له، بللز و بزغاللله،   راسراس  236769236769راس گو بز و بزغا

گاومیش و بچه گلاومیش و  راس گاومیش و راس گاومیش و   3109831098دو رگ و اصیل( و دو رگ و اصیل( و گاو و گوساله )بومي،گاو و گوساله )بومي،  راسراس329009329009 بودنفلر شلتر بلود   232388بچه  شتر  فر  ه ه ن

ستان ام اسلتان  دددرصد از مجموس كل دام استان ( بیشترين تعداد درصد از مجموس كل دام استان ( بیشترين تعداد 3030//0202راس دام )راس دام )  725780725780شهرستان پارس آباد با شهرستان پارس آباد با   ..استاست ام ا

ستان داشته ستان داشته موس كل دام استان( كمترين تعداد دام را در اموس كل دام استان( كمترين تعداد دام را در ادرصد از مجدرصد از مج22//5500راس دام )راس دام )  4974249742با با   سرعینسرعینو شهرستان و شهرستان 

   است.است.

هد. ملي دهلد.     ( بیشترين تعداد جمعیت دامي استان را گوسفند و بره تشكیل( بیشترين تعداد جمعیت دامي استان را گوسفند و بره تشكیل1919-1212با توجه به اطالعات جدول شماره )با توجه به اطالعات جدول شماره ) مي د

عادل راس بوده كه اين رقلم معلادل   17668431766843در حدود در حدود 13941394تعداد گوسفند و بره در استان اردبیل در سالتعداد گوسفند و بره در استان اردبیل در سال قم م صد درصلد  7744//7474راس بوده كه اين ر در

ستاندرصدگوسفند و بره موجود در كشور مي باشد و از اين لحلاظ اسلتان  33//77جمیت دامي استان و در حدود جمیت دامي استان و در حدود   كلكل حاظ ا یل اردبیلل    درصدگوسفند و بره موجود در كشور مي باشد و از اين ل اردب

 رتبه هشتم را دركشور به خود اختصاص داده است.رتبه هشتم را دركشور به خود اختصاص داده است.

عداد راس بوده كله ايلن تعلداد    182363182363(تعداد دام مربوا به گاو بومي در استان (تعداد دام مربوا به گاو بومي در استان 1414-1212بر اساس اطالعات جدول شماره )بر اساس اطالعات جدول شماره ) ين ت كه ا راس بوده 

ست. ر كشور مي باشد و استان اردبیل در ايلن شلاخ  در جايگلاه ششلم كشلور قلرار گرفتله اسلت.         كل گاو بومي دكل گاو بومي د66//2525 ته ا قرار گرف شور  شم ك گاه ش شاخ  در جاي ين  ر كشور مي باشد و استان اردبیل در ا

جمعیت دام هاي مربوا به گاومیش كل كشور در استان اردبیل بوده و جمعیت دام هاي مربوا به گاومیش كل كشور در استان اردبیل بوده و درصد درصد 1616//66مذكور در حدود مذكور در حدود همچنین در سال همچنین در سال 

سالبوده است. جمعیت دام هاي گاومیش و بچه گاومیش استان در سلال   33رتبه استان در اين شاخ  رتبه استان در اين شاخ   حدود در حلدود    13913944  بوده است. جمعیت دام هاي گاومیش و بچه گاومیش استان در  در 

 راس بوده است.راس بوده است.  3109831098
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 به تفكیك شهرستان 1393و 1394( جمعیت دامهاي استان در سالهاي 19 -12جدول شماره ) 

 شتر و بچه شتر گاومیش و بچه گاومیش گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفندو بره مجموع انواع دام استان و شهرستان سال شهرستان

 استان
1393 2417668 1874712 168282 322523 51917 234 
1394 2363957 1766843 236769 329009 31098 238 

 اردبیل
1393 265863 193643 8960 49900 13360 0 
1394 253636 182000 12000 50924 8712 0 

 بیله سوار
1393 226083 174347 19299 25534 6856 47 
1394 314678 250843 35000 24296 4470 69 

 پارس آباد
1393 733781 631216 53762 44296 4400 107 
1394 725780 594000 80269 48569 2869 73 

 خلخال
1393 127655 79299 28260 20096 0 0 
1394 132795 74000 39000 19795 0 0 

 كوثر
1393 78726 52867 11717 14142 0 0 
1394 79246 49000 16000 14246 0 0 

 مشكین شهر
1393 371909 281988 24124 59152 6565 80 
1394 326458 245000 18000 59082 4280 96 

 مغان
1393 213901 152976 10339 46358 4228 0 
1394 211544 144000 19000 48544 0 0 

 نمین
1393 154019 125464 5169 12933 10453 0 
1394 124108 98000 7000 12288 6820 0 

 نیر
1393 196658 150557 6203 33925 5973 0 
1394 145970 100000 8000 34076 3894 0 

 سرعین
1393 49073 32355 449 16187 82 0 
1394 49742 30000 2500 17189 53 0 

1394-استان اردبیلماخذ:سازمان جهاد كشاورزي 
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 تولیدات دامی استانتولیدات دامی استان-1212-22-44-22

سال ( میزان تولید گوشت قرملز در اسلتان در سلال    2020-1212باتوجه به اطالعات جدول شماره )باتوجه به اطالعات جدول شماره ) ستان در  مز در ا حدود در حلدود    13941394( میزان تولید گوشت قر در 

گردد هزار تن بوده است . همانگونه كه مالحظله ملي گلردد    224040//66هزارتن و میزان تولید شیر خام در حدودهزارتن و میزان تولید شیر خام در حدود2828//77 مي  ظه  هزار تن بوده است . همانگونه كه مالح

سال گوشت قرمز و شیر خام عالوه بر تامین نیاز و مصلرف داخللي اسلتان در سلال     استان اردبیل درزمینه تولید استان اردبیل درزمینه تولید  ستان در  لي ا صرف داخ گوشت قرمز و شیر خام عالوه بر تامین نیاز و م

هزار تن شیرخام مازاد برنیاز و مصرف داخلي استان تولید هزار تن شیرخام مازاد برنیاز و مصرف داخلي استان تولید 108108//66هزار تن گوشت قرمز هزار تن گوشت قرمز 1515//22در حدوددر حدود  13913944

 كرده است.كرده است.

شور ودرصد كل گوشت قرمز تولید شده در كشلور و 33//77در حدود در حدود   13913944میزان تولید گوشت قرمز استان در سال میزان تولید گوشت قرمز استان در سال    درصد كل گوشت قرمز تولید شده در ك

درصد كل شیر درصد كل شیر 22//77بوده است. میزان تولید شیر خام نیز در حدود بوده است. میزان تولید شیر خام نیز در حدود 88رتبه استان در اين شاخ  در كل كشور رتبه استان در اين شاخ  در كل كشور 

 خام تولید شده در كشور بوده و استان اردبیل در اين شاخ  در جايگاه چهاردهم كشور قرار گرفته است. خام تولید شده در كشور بوده و استان اردبیل در اين شاخ  در جايگاه چهاردهم كشور قرار گرفته است. 

زمینه كارخانجات صنايع تبديلي زمینه كارخانجات صنايع تبديلي تواند در تواند در توان گفت كه استان ميتوان گفت كه استان ميبا توجه به مازاد تولید محصوالت دامي ميبا توجه به مازاد تولید محصوالت دامي مي

هاي دامي سرمايه گذاري نموده و با صادرات محصوالت دامي بصورت محصول نهايي قدمهاي موثري هاي دامي سرمايه گذاري نموده و با صادرات محصوالت دامي بصورت محصول نهايي قدمهاي موثري فرآوردهفرآورده

یق و بخش بر دارد . اين امر مهلم نیازمنلد برنامله ريلزي دقیلق و      اين اين زايي و حصول ارزش افزوده در زايي و حصول ارزش افزوده در   در اشتغالدر اشتغال يزي دق مه ر ند برنا هم نیازم بخش بر دارد . اين امر م

 باشد.باشد.ميمي  ه و حمايت از سرمايه گذاران عالقمنده و حمايت از سرمايه گذاران عالقمندريز و تصمیم گیرندريز و تصمیم گیرندتشويق دستگاه هاي برنامهتشويق دستگاه هاي برنامه

لي (  مشاهده مي گرددكه تولید تخم مرغ در استان نیلاز و مصلرف داخللي    2020-1212با توجه به اطالعات جدول)با توجه به اطالعات جدول) صرف داخ یاز و م (  مشاهده مي گرددكه تولید تخم مرغ در استان ن

لي هلزارتن كمتلر از نیلاز و مصلرف داخللي        55//11تولید تولید تخم مرغ تولید تولید تخم مرغ 13913944استان راتامین نمي نمايد. درسال استان راتامین نمي نمايد. درسال  صرف داخ یاز و م تر از ن هزارتن كم

سعه يط و استعدادهاي موجود در استان اردبیل و در صلورت حمايلت و توسلعه    استان بوده است. با توجه به شرااستان بوده است. با توجه به شرا يت و تو صورت حما يط و استعدادهاي موجود در استان اردبیل و در 

صنعت مرغداري، اين استان مي تواند به عنوان يكي از صادركنندگان مهم گوشت مرغ و تخم مرغ در كشور صنعت مرغداري، اين استان مي تواند به عنوان يكي از صادركنندگان مهم گوشت مرغ و تخم مرغ در كشور 

ید بلا تولیلد     13913944مسره گردد.در زمینه تولید گوشت سفید)مرغ(استان اردبیل در سال مسره گردد.در زمینه تولید گوشت سفید)مرغ(استان اردبیل در سال  شت درصلد از گوشلت   11//77با تول صد از گو در

به هلزار تلن نیلز بله     22//66ور توانسته است عالوه بر تامین نیاز و مصرف داخلي استان در حدود ور توانسته است عالوه بر تامین نیاز و مصرف داخلي استان در حدود مرغ تولیدي كشمرغ تولیدي كش یز  تن ن هزار 

 ساير استان ها صادر نمايد.ساير استان ها صادر نمايد.
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واحد مرغداري واحد مرغداري 2828واحد مرغداري گوشتي، واحد مرغداري گوشتي، 383383واحد صنعتي دام وطیور شامل تعداد واحد صنعتي دام وطیور شامل تعداد   10107733جمعاً جمعاً 1394در سال در سال 

شیري، واحد پلرورش گاوشلیري،     9933كشي، كشي، واحد كارخانه جوجه واحد كارخانه جوجه   55واحد مرغداري مادرگوشتي، واحد مرغداري مادرگوشتي، 3737تخمگذار، تخمگذار،  پرورش گاو   364364واحد 

بره، واحد پرواربندي بلره،    106106واحد پرواربندي گوساله، يك واحد پرورش گاومیش، واحد پرواربندي گوساله، يك واحد پرورش گاومیش،  سفند واحلد پلرورش گوسلفند      66واحد پرواربندي  پرورش گو حد  وا

ضه  دام و میدان عرضله  دام و    55واحد پرورش شتر داشتي، واحد پرورش شتر داشتي،   55داشتي، داشتي،  شیر ومركلز جملع آوري شلیر و   3333میدان عر مع آوري  كز ج پرورش واحلد پلرورش     77مر حد  وا

ند محصوالت غذايي مشلغول بلوده انلد و توانسلته انلد        نفر شاغل به امر تولید و عرضهنفر شاغل به امر تولید و عرضه  69716971بوقلمون جمعاً با بوقلمون جمعاً با  سته ا ند و توان بوده ا شغول  محصوالت غذايي م

سهم بخش عظیمي از محصوالت غذايي استان را تامین نمايند ودر تلامین محصلوالت غلذايي كشلور نیلز سلهم        یز  شور ن غذايي ك صوالت  تامین مح بخش عظیمي از محصوالت غذايي استان را تامین نمايند ودر 

 ( آمده است.( آمده است.2121-1212بسزايي داشته باشند. اطالعات بیشتر در اين خصوص در جدول )بسزايي داشته باشند. اطالعات بیشتر در اين خصوص در جدول )
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 1394و  1393مده دامی استان و مقایسه آن با کشور در سالهاي ( تولیدات ع 20 - 12جدول ) 
واحد: 

 هزارتن

 تولید استان تولید کشور شرح عملیات
سهم استان از 

 کشور)درصد(

میزان نیاز و 

مصرف داخلی 

 استان

مازاد بر نیاز و 

 مصرف داخلی استان

رتبه داخلی استان در 

 کشور

 1394 1393 1394 1393 1394 1393 1394 1393 درصد تغییرات 1394 1393 درصد تغییرات 1394 1393 محصوالت دامی

 8 9 15/2 14/7 13/5 13/3 3/7 3/7 2/5 28/7 28 3/97 785 755 گوشت قرمز

 22 19 2/6 1 31/8 29 1/7 1/52 14/66 34/4 30 3/36 2033 1967 گوشت سفید)مرغ(

 14 12 108/6 91 132 130 2/7 2/67 8/87 240/6 221 6/43 8800 8268 شیر خام

 21 18 5/1- 5/5- 13/7 13/5 0/93 0/9 7/5 8/6 8 3/54 925 893/4 تخم مرغ

               

و گوشت قرمز دستخوش تغييرات اساسی ی استانها اعم از شير خام توضيح : با توجه به واقعی سازی آمار تعداد دام و توليدات دامی توسط معاونت امور دامی وزرات جهاد کشاورزی ، آمار توليدات دامی تمام
 گرديده است .
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 1394و  1393( تعداد واحدهاي صنعتی دام و طیور استان اردبیل در سالهاي  21 -12جدول ) 

 عنوان فعالیت ردیف

 تعداد

 واحد سنجش)ظرفیت(

 اشتغالزایی)نفر( ظرفیت سالیانه

1393 1394 1393 1394 1393 1394 

 1262 1202 6312650 6011510 قطعه 383 368 گوشتیمرغداري  1

 229 226 688980 678980 قطعه 28 27 مرغداري تخمگذار 2

 712 569 1644690 1314914 قطعه 37 34 مرغداري مادر گوشتی 3

 26 26 3735175 3735175 عدد تخم در هر دوره 5 5 کارخانه جوجه کشی 4

 1799 1767 14394 14134 راس 93 90 پرورش گاو شیري 5

 1097 1097 54874 54874 راس 364 364 پروار بندي گوساله 6

 9 9 65 65 راس 1 1 پرورش گاومیش 7

 239 236 41475 39275 راس 106 99 پروار بندي بره 8

 38 38 2385 2385 راس 6 6 گوسفند داشتی 9

 60 60 550 550 نفر 5 5 شتر داشتی 10

 14 14 1120 1120 در روز راس 5 5 میدان عرضه دام 11

 78 78 129/5 129/5 تن در روز 33 33 مرکز جمع آوري شیر 12

 14 13 31050 29050 قطعه 7 6 پرورش بوقلمون 13

 6971 5335 - - - 1073 1043 جمع
1395-ماخذ:سازمان جهاد کشاورزی استا اردبیل 
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 شیالت و آبزیان-12-2-5

منابع استحصال متشكل از كارگاهها يا مزارس يا واحدهاي پرورش منابع استحصال متشكل از كارگاهها يا مزارس يا واحدهاي پرورش   شامل،شامل،زير مجموعه شیالت و آبزيان استان زير مجموعه شیالت و آبزيان استان 

یره( و آبي،منابع آب هلاي طبیعلي وآزاد )رودخانله هلا و بركله هلا، درياچله هلا و غیلره( و            ماهیان سردآبي وگرمماهیان سردآبي وگرم ها و غ چه  ها، دريا كه  ها و بر نه  عي وآزاد )رودخا هاي طبی آبي،منابع آب 

 باشد.باشد.استخرهاي مصنوعي مياستخرهاي مصنوعي مي

بع منبلع  220220مزرعه پرورش ماهیان سردآبي ومزرعه پرورش ماهیان سردآبي و4141تعداد تعداد   13913944( درسال ( درسال 2222-1212براساس اطالعات جدول شماره)براساس اطالعات جدول شماره) من

نال منبع گرم آبي شامل سد و كانلال    6767مزرعه پرورش ماهیان گرم آبي ومزرعه پرورش ماهیان گرم آبي و1616سردابي خرد شامل چشمه و چاه وسردابي خرد شامل چشمه و چاه و منبع گرم آبي شامل سد و كا

ند منبع گرم آبي خرد به امرتولید و پرورش آبزيان در استان مشغول بوده اند و در مجملوس توانسلته انلد    115115وو سته ا موس توان منبع گرم آبي خرد به امرتولید و پرورش آبزيان در استان مشغول بوده اند و در مج

 رهاي مصرف عرضه نمايند.رهاي مصرف عرضه نمايند.تن ماهي تولید و به بازاتن ماهي تولید و به بازا  80088008

سالبراسللاس اطالعللات جللدول مذكوردرسللال    جدول مذكوردر عات  ساس اطال عداد در اسللتان تعللداد    13913944برا ستان ت ماهي هللزار قسعلله بچلله مللاهي    1890018900در ا چه  عه ب  هزار قس

ين هزار قسعه ماهي زينتي تولید گرديلده اسلت . تولیلد ايلن     10501050هزار قسعه ماهیان سرد آبي وهزار قسعه ماهیان سرد آبي و  66006600شامل شامل  ید ا ست . تول يده ا هزار قسعه ماهي زينتي تولید گرد

 درصد افزايش داشته است.درصد افزايش داشته است.1010//7171میزان بچه ماهي نسبت به سال قبلمیزان بچه ماهي نسبت به سال قبل
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 1394(عملكرد تكثیر و پرورش آبزیان در استان اردبیل به تفكیك شهرستان در سال 22-12جدول شماره )
 

 

 شهرستان سردابی گرم آبی جمع تكثیر زینتی

ف
دی

ر
 

 ماهیان زینتی

تعداد تولید 

چشم تخم 

 زده)ه ق(

تولید 

بچه 

 ماهی

 مزارع آبی)سد وکانال(منابع  مزارع منابع آبی خرد تعداد
منابع آبی خرد)چشمه و 

 چاه(

  

ن(
)ت

ید
ول

ت
 

)م
ت 

اح
مس

-
م(

 

اد
عد

ت
ن( 

)ت
د 

ولی
ت

 

اد
عد

ت
ن( 
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ید

ول
ت

 

ت )
اح

مس
ر(

كتا
ه

 

اد
عد
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ن( 
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ید

ول
ت

 

)م
ت 

اح
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-
م(

 

اد
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ن( 

)ت
ید
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ت

 

)م
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-
م(

 

اد
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ت
ن( 

)ت
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ول
ت

 

)م
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اح
مس

-
م(

 

اد
عد

ت
ن( 

)ت
ید

ول
ت

 

)م
ت 

اح
مس

-
م(

 

اد
عد

ت
 

 1 اردبيل 12 3590 108 5 2550 60 14 754 501 0 0 0 5 1 10 36 678 0  20 1240 585

 2 بيله سوار 0 0 0 0 0 0 3 405 408 1 4/1 11 12 4 47 16 465 0 0 1 40 32

85 120 3 0 0 1772 39 46 4 12 406 91 14 1266 
5/

1209 
 3 پارس آباد 4 1180 54 0 0 0 9

 4 خلخال 3 950 20 9 5365 149 5 352 417 1 2 7 5 1 8 23 601 1400 1000 3 135 85

 5 سرعين 1 150 4 2 1140 27 1 75 55 0 0 0 0 0 0 4 86 0 0 2 45 35

 6 كوثر 5 1230 16 0 0 0 5 198 238 0 0 0 1 /5 2 11 256 0 0 2 30 22

 7 گرمي 15 3800 93 5 2850 82 2 155 308 0 0 0 15 5 48 37 567 150  2 25 24

180 220 3 5500 17350 2628 242 133 7 59 0 0 0 519 645 12 400 12410 17 1576 67275 154 
مشگين 

 8 شهر

 9 نمين 20 4946 126 0 0 0 9 5/228 282 0 0 0 6 2 20 35 428 0 0 2 85 62

 10 نير 6 1430 41 3 3000 180 8 334 306 0 0 0 0 0 0 16 527   1 25 25

  جمع 220 84551 2038 41 27315 934 67 4356 4300 16 4/94 424 115 23 312 459 8008 18900 6600 39 1965 1125

1395-ماخذ:اداره کل شیالت استان اردبیل
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 تولید عسل-12-2-6

تعداد تعداد 13913944اطالعات اطالعات دريافت شده از طرف سازمان جهاد كشاورزي استان اردبیل در سال اطالعات اطالعات دريافت شده از طرف سازمان جهاد كشاورزي استان اردبیل در سال بر اساس بر اساس 

شاملكندو شلامل   304393304393واحدهاي بهره برداري پرورش زنبور عسل در سسح استان بالغ بر واحدهاي بهره برداري پرورش زنبور عسل در سسح استان بالغ بر  ندوكنلدو   302719302719  كندو  ي ي ك

مدرن بوده است كه كندوهاي ملدرن  ي نوس قديم ي نوس قديم كندوكندو  16741674مدرن و مدرن و  بومي كیللو گلرم و كنلدوهاي بلومي       61158646115864بوده است كه كندوهاي  ندوهاي  گرم و ك لو  كی

شاهده رتیلب مشلاهده   بدين تبلدين ت اند . اند . داشتهداشته  با موم تولیدبا موم تولید  عسلعسل  كیلو گرمكیلو گرم  61338366133836و در مجموس و در مجموس   یلو گرمیلو گرمكك  179972179972 یب م  رت

ندوهاي درصد از طريلق كنلدوهاي   00//3030درصد تولید عسل در استان از طريق كندوهاي مدرن ودرصد تولید عسل در استان از طريق كندوهاي مدرن و9999//7070مي گردد كه مي گردد كه  يق ك درصد از طر

 بومي بوده است.بومي بوده است.

ستان كندو و پلس از آن در شهرسلتان   181264181264در اين سال بیشترين تعداد كندوي عسل در شهرستان اردبیل با در اين سال بیشترين تعداد كندوي عسل در شهرستان اردبیل با  پس از آن در شهر كندو و 

با ل نیز به ترتیب در شهرستان هلاي اردبیلل بلا    كندو بوده است. بیشترين میزان تولید عسكندو بوده است. بیشترين میزان تولید عس  4004540045با با   خلخالخلخال یل  هاي اردب ل نیز به ترتیب در شهرستان 

 كیلو گرم بوده است.كیلو گرم بوده است.650684650684با با   خلخالخلخالكیلوگرم و كیلوگرم و 42294164229416
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 1394(وضعیت زیر بخش زنبورداري استان اردبیل در سال  23 -  12جدول )

 جمع ) کیلوگرم ( تولید بومی ) کیلوگرم ( (تولید  مدرن ) کیلوگرم  جمع  تعداد  کندوي بومی تعداد  کندوي مدرن شهرستان

 4229416 0 4229416 181264 0 181264 اردبیل

 25355 0 25355 1527 0 1527 بیله سوار

 153510 0 153510 7935 0 7935 پارس آباد

 650684 3670 647014 40676 631 40045 خلخال

 209208 13962 195246 14542 1009 13533 کوثر

 36137 0 36137 2214 0 2214 سرعین

 467583 0 467583 30067 0 30067 مشكین شهر

 115176 0 115176 8184 0 8184 مغان

 110740 0 110740 9511 0 9511 نمین

 136027 340 135687 8473 34 8439 نیر

 6133836 17972 6115864 304393 1674 302719 جمع

1395-جهاد کشاورزی استا اردبیل ماخذ:سازمان 
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 جنگل و مرتع-12-2-7

تان جنگل به ناحیه اي كه از درخت هاي انبوه پوشیده باشد اطال  مي گردد در جنگل طبیعي معموالً درختلان   جنگل به ناحیه اي كه از درخت هاي انبوه پوشیده باشد اطال  مي گردد در جنگل طبیعي معموالً درخ

ست از كوچك و بزرگ و تنومند به طور نامنظم و همچنین علف هلاي خلودرو فراواننلد جنگلل مجموعله اسلت از        عه ا گل مجمو ند جن خودرو فراوان هاي  كوچك و بزرگ و تنومند به طور نامنظم و همچنین علف 

هي، جانوران و میكرو ارگانیسم ها )قارچها، باكتريها، ويروسها( كه به همراه هي، جانوران و میكرو ارگانیسم ها )قارچها، باكتريها، ويروسها( كه به همراه درختان، درختچه ها، پوشش گیادرختان، درختچه ها، پوشش گیا

جود عوامل طبیعي غیر حیاتي مانند خاك، آب، دما، باد و ... محیط و رويشگاه مشلخ  و معللومي را بله وجلود      به و لومي را  شخ  و مع عوامل طبیعي غیر حیاتي مانند خاك، آب، دما، باد و ... محیط و رويشگاه م

 آورده اند.آورده اند.

ست . ان شده اسلت .  هاي گسترده در استهاي گسترده در است  تنوس اقلیمي و وجود ارتفاعات در قلمرو استان، موجب پیدايش زيستگاهتنوس اقلیمي و وجود ارتفاعات در قلمرو استان، موجب پیدايش زيستگاه ان شده ا

خاك ارزش جنگل هاي استان اردبیل بیشتر بعد زيست محیسي داشلته و نقلش مهملي در حفاظلت آب و خلاك       ظت آب و  مي در حفا قش مه شته و ن ارزش جنگل هاي استان اردبیل بیشتر بعد زيست محیسي دا

ايفاد نموده و در حفاظت خاك، پیشگیري از سیالب ها و فرسايش هاي ساالنه اهمیت فراوان دارد همچنین ايفاد نموده و در حفاظت خاك، پیشگیري از سیالب ها و فرسايش هاي ساالنه اهمیت فراوان دارد همچنین 

ر به فرد در ايران بوده و عالوه ر به فرد در ايران بوده و عالوه رويشگاه جنگل فندقلو كه در استان اردبیل واقع شده جز رويشگاه هاي منحصرويشگاه جنگل فندقلو كه در استان اردبیل واقع شده جز رويشگاه هاي منحص

شور بر آن جنگل ها و گونه ارزشمند ارس نیز در شهرستان خلخال از رويشگاه هاي برتلر ارس در سلسح كشلور     سسح ك تر ارس در  بر آن جنگل ها و گونه ارزشمند ارس نیز در شهرستان خلخال از رويشگاه هاي بر

یزدارياداره كل منابع طبیعلي و آبخیلزداري  مي باشد. بر اساس اطالعات دريافت شده از مي باشد. بر اساس اطالعات دريافت شده از  عي و آبخ سال اسلتان اردبیلل در سلال      اداره كل منابع طبی یل در  ستان اردب ا

تار هكتلار    13137979و مساحت جنگل هاي مصنوعي و مساحت جنگل هاي مصنوعي   هكتارهكتار  6572865728//9696مساحت جنگل هاي طبیعي استان مساحت جنگل هاي طبیعي استان   13941394 هك

هكتار مي باشد . هكتار مي باشد .   15321532//66،  ،    13941394مساحت جنگلهاي دست كاشت و پارك هاي جنگلي در سال مساحت جنگلهاي دست كاشت و پارك هاي جنگلي در سال   ..  مي باشدمي باشد

 گونه غالب جنگل هاي استان شامل فند ، ارس، بلوا، زبان گنجشك، افرا، راش و بند مي باشد.گونه غالب جنگل هاي استان شامل فند ، ارس، بلوا، زبان گنجشك، افرا، راش و بند مي باشد.

شده هكتار جنگلل كلاري دولتلي انجلام شلده        2323  حدودحدود  13139944در سال در سال اساس اطالعات سالنامه آماري استان  اساس اطالعات سالنامه آماري استان  بربر جام  تي ان كاري دول گل  هكتار جن

   ..استاست

فه اي مرتع زمیني است اعم از كوه و دامنه يا زمین مسسح كه در فصل چلرا داراي پوششلي از نباتلات علوفله اي      تات علو شي از نبا چرا داراي پوش مرتع زمیني است اعم از كوه و دامنه يا زمین مسسح كه در فصل 

شش خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي آيلش عللي رغلم آن كله داراي پوشلش       كه داراي پو غم آن  لي ر يش ع  خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي آ

 مشمول تعريف مرتع نمي شوند.مشمول تعريف مرتع نمي شوند.  علوفه اي خودرو باشندعلوفه اي خودرو باشند

با چنانچه مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر نامیده مي شود. مراتع يكي از مهمتلرين و بلا    ترين و  چنانچه مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر نامیده مي شود. مراتع يكي از مهم

یات ارزش ترين منابع خدادادي و موهبت الهي مي باشد كه با بهره بلرداري صلحیح و اصلولي تلوام بلا عملیلات        با عمل توام  صولي  صحیح و ا برداري  ارزش ترين منابع خدادادي و موهبت الهي مي باشد كه با بهره 

یاهي و ارزش از جمله آب و خاك از نظر تولید پوشش گیلاهي و ارزش  اصاله و احیاي آن مي توان ضمن حفظ منابع پايه اصاله و احیاي آن مي توان ضمن حفظ منابع پايه  از جمله آب و خاك از نظر تولید پوشش گ

تامین اكولوژيكي و زيست محیسي، نیازمندي هاي كشور در زمینه فرآورده هاي پروتئیني را با تولید علوفه تلامین   اكولوژيكي و زيست محیسي، نیازمندي هاي كشور در زمینه فرآورده هاي پروتئیني را با تولید علوفه 

 كرد.كرد.
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سال براساس اطالعات سازمان جهلاد كشلاورزي  اسلتان در سلال      ستان در  شاورزي  ا هاد ك بر مجملوس مسلاحت مراتلع اسلتان بلالغ بلر         1394براساس اطالعات سازمان ج بالغ  ستان  تع ا ساحت مرا موس م مج

شاهده هكتار مي باشد. در بررسي وضعیت مراتع اسلتان اردبیلل از نظلر طبقله بنلدي كیفلي مشلاهده          10150001015000 في م ندي كی قه ب ظر طب یل از ن ستان اردب  هكتار مي باشد. در بررسي وضعیت مراتع ا

هكتار هكتار   580000580000هكتار از نوس درجه يك)خوب( وهكتار از نوس درجه يك)خوب( و  225000225000مي شود كه از مجموس مراتع استان به طور تقريبمي شود كه از مجموس مراتع استان به طور تقريب

یز مساحت حوزه هلاي آبخیلز   وس درجه سه )فقیر(مي باشد.وس درجه سه )فقیر(مي باشد.هكتار نیز از نهكتار نیز از ن  210000210000از نوس درجه دو)متوسط (  واز نوس درجه دو)متوسط (  و هاي آبخ مساحت حوزه 

 هكتار مي باشد.هكتار مي باشد.  1880718807، ،   13941394تحت عملیات آبخیزداري در سال تحت عملیات آبخیزداري در سال 

سیم از نظر زمان رويش و فصل بهره برداري مراتع استان به سه دسته مراتع يیالقي، روستايي و قشلالقي تقسلیم    شالقي تق از نظر زمان رويش و فصل بهره برداري مراتع استان به سه دسته مراتع يیالقي، روستايي و ق

مورد اغرو واقع گرديده و در فصل تابسلتان ملورد   مي شوند كه مراتع يیالقي اكثراً در ارتفاعات سبالن، بزقوش و بمي شوند كه مراتع يیالقي اكثراً در ارتفاعات سبالن، بزقوش و ب ستان  اغرو واقع گرديده و در فصل تاب

 بهره برداري قرار مي گیرد.بهره برداري قرار مي گیرد.

قه مراتع روستايي و يا كوهپايه اي نیز در مناطق روستائي استان قرار دارند و مراتع قشالقي اسلتان در منسقله    ستان در منس مراتع روستايي و يا كوهپايه اي نیز در مناطق روستائي استان قرار دارند و مراتع قشالقي ا

یاهي گونه گیاهي در نظلام اكولوژيلك گیلاهي      12001200مغان واقع شده است. از نظر تنوس گونه هاي گیاهي بیش از مغان واقع شده است. از نظر تنوس گونه هاي گیاهي بیش از  يك گ ظام اكولوژ گونه گیاهي در ن

ستان شناسايي شده است. بهره برداري بي رويه از مراتع استان، وجود دام مازاد بر ظرفیت آنها و عدم وجود ستان شناسايي شده است. بهره برداري بي رويه از مراتع استان، وجود دام مازاد بر ظرفیت آنها و عدم وجود اا

يه ساختار مناسب بهره برداري از داليل عمده افزايش تخريب مراتع استان مي باشد. بر اسلاس اطالعلات ارايله     عات ارا ساس اطال ساختار مناسب بهره برداري از داليل عمده افزايش تخريب مراتع استان مي باشد. بر ا

سه در حال حاضلر بلیش از سله    « « 11404404سند توسعه منابع طبیعي و آبخیزداري استان اردبیل در افق سند توسعه منابع طبیعي و آبخیزداري استان اردبیل در افق »»شده در شده در  بیش از  ضر  در حال حا

 برابر ظرفیت مجاز از مراتع استان بهره برداري مي شود.برابر ظرفیت مجاز از مراتع استان بهره برداري مي شود.

  1394در سالدر سالتوسط اداره كل منابع  طبیعي استان توسط اداره كل منابع  طبیعي استان داري و اصاله مراتع داري و اصاله مراتع   هاي انجام شده در زمینه مرتعهاي انجام شده در زمینه مرتع  فعالیتفعالیت

تع هكتلار از مراتلع     7777در در   ،،شدهشدهو كشت مستقیم انجام و كشت مستقیم انجام   هكتار از مراتع كپه كاريهكتار از مراتع كپه كاري  330330دردرحاكي از آن است كه حاكي از آن است كه  تار از مرا هك

شده هكتار از ديمزارهاي كم بازده به مراتلع تبلديل شلده      7272//55، ، شدهشده  كود پاشيكود پاشي بديل  تع ت حدود و در حلدود  هكتار از ديمزارهاي كم بازده به مرا تار از هكتلار از    3072030720و در  هك

 ..مراتع مورد ممیزي و تنسیق واقع شده است مراتع مورد ممیزي و تنسیق واقع شده است 



 

180 

 1393(مساحت جنگل ها و مراتع استان اردبیل  به تفكیك شهرستان در سال24-12جدول )

 )هكتار(

 شهرستان

 مراتع جنگل ها

مساحت جنگل 

 طبیعی

مساحت جنگل 

 مصنوعی
 مساحت ذخیره گاهها

 مساحت کل 

 جنگل هاي حفاظتی
 مساحت مراتع فقیر جمع کل مراتع 

مساحت مراتع 

 متوسط
 مساحت مراتع خوب

 35000 50000 25000 110000 71 - 71 - اردبيل

 10000 70000 30000 110000 2/516 - 14 502/2 بيله سوار

 40000 50000 10000 75000 32/1334 - 386 32/948 پارس آباد

 20000 140000 30000 210000 6/46428 25146 332 6/46096 خلخال

 20000 45000 10000 75000 58/6377 3746 54 58/6323 كوثر

 15000 55000 30000 100000 4/946  24 4/922 گرمي

 80000 110000 50000 240000 2/5272 200 60 2/5212 مشکين شهر

 5000 15000 10000 30000 6/6131 1000 408 66/5723 نمين

 5000 45000 15000 65000 30 - 30 - نير

 225000 580000 210000 1015000 96/67107 30092 1379 96/65728 كل استان

 

1394-اردبیل ماخذ:اداره کل منابع طبیعی استان 
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مراتع فقير
21%

مراتع متوسط
57%

مراتع خوب
22%

مقايسه مساحت مراتع استان به تفکيک فقير، متوسط و خوب در سال-5-12نمودار شماره 
1394
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 صنعت و معدن-13

 صنعت-13-1

 کار گاههاي صنعتی استان-13-1-1

فر بوده كه اين ن 8039معادل  1393تعداد شاغالن كارگاه هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بیشتر استان در سال 

  صنعتي داراي ده نفر كاركن و بیشتركشور مي باشد.كارگاه هاي  درصد كل شاغالن65/0رقم 

كارمقايسه تعداد و شاغالن كارگاه هاي صنعتي ده نفر كاركن و بیشتر استان با كشور بلر حسلب طبقلات كلار     قات  سب طب بر ح شان كن نشلان  مقايسه تعداد و شاغالن كارگاه هاي صنعتي ده نفر كاركن و بیشتر استان با كشور   كن ن

 مي دهد كه :مي دهد كه :

شور شور ككن و بیشتر ن و بیشتر سهم تعدادكارگاه هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بیشتر استان از كل كارگاه هاي ده نفر كار كسهم تعدادكارگاه هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بیشتر استان از كل كارگاه هاي ده نفر كار ك-11

 درصد میباشد. درصد میباشد. 11//5555

حدود ارزش افزوده كارگاههاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بیشلتر اسلتان بسلیار نلاچیز ودر حلدود      -22 ناچیز ودر  سیار  ستان ب شتر ا صدرصل 00//44ارزش افزوده كارگاههاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بی د ارزش د ارزش در

 كاركن و بیشتر كشور میباشد.كاركن و بیشتر كشور میباشد.افزوده كارگاههاي صنعتي داراي ده نفر افزوده كارگاههاي صنعتي داراي ده نفر 

عداد استان اردبیل با تعلداد    ،،در شاخ  تعداد كارگاههاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بیشتردر شاخ  تعداد كارگاههاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بیشتر-33 گكارگل   161161استان اردبیل با ت گاه اه در جايگلاه  كار اه در جاي

تبه اول را تبه اول را رربا كارگاه صنعتي با كارگاه صنعتي 22242224  بابا  قرار گرفته است در اين شاخ  استان تهرانقرار گرفته است در اين شاخ  استان تهران  13931393بیست و دوم كشور در سال بیست و دوم كشور در سال 

 به خود اختصاص داده است. به خود اختصاص داده است. 

گاه ن در جايگلاه  شاغل در كارگاههاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بیشتر استاشاغل در كارگاههاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بیشتر استا  80398039استان اردبیل با استان اردبیل با   13931393در سال در سال -44 ن در جاي

 شاغل در جايگاه اول قرار دارد.شاغل در جايگاه اول قرار دارد.285701285701كشور قرار گرفته است در اين شاخ  استان تهران با كشور قرار گرفته است در اين شاخ  استان تهران با   2525

شتر ي ده نفر كاركن و بیشلتر  میلیارد ريال ارزش افزوده كارگاههاي صنعتي دارامیلیارد ريال ارزش افزوده كارگاههاي صنعتي دارا54185418استان اردبیل با استان اردبیل با -55 سال ر سلال  ددي ده نفر كاركن و بی   13931393ر 

با در جايگاه بیست و ششم كشور قرار گرفته است در اين شاخ  استان تهران بلا   بمیلیلارد ريلال رتبل   239620239620در جايگاه بیست و ششم كشور قرار گرفته است در اين شاخ  استان تهران  يال رت یارد ر ه اول را ه اول را میل

 دارد.دارد.

 *1393نفر کارکن و بیشتر  10تی داراي صنع هاي اطالعات کارگاه(1-13جدول )
 (ميليون ریالارقام به ) 

 تعداد کارگاه سال فعالیت
افزوده ارزش 

 )میلیارد ریال(
 ارزش ستانده

 ارزش داده 

 )میلیارد ریال(
 شاغالن

 سرمایه گذاري 

 )میلیارد ریال(

نسبت ارزش داده به 

 ستانده

 08/47 141147 1309058 3854879 8187244 1332365 14452 1393 كشور

 - - 8032 - - 5418 161 1393 استان

نسبت استان به 

 كشور )سهم(
55/1 40/0 - - 65/0 - - 

 1394سالنامه آماري استان -1393ماخذ : خالصه نتايج طره آمارگیري صنعت

 .ميباشد ١393*اخرین اطالعات كارگاههاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيشتر مربوط به سال 
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استان(تعداد کارگاه،شاغالن و ارزش افزوده کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب 13-2  جدول شماره) 

  افزوده)ميليارد ریال( ارزش شاغالن)نفر( تعداد كارگاه تعداد استان

1392 1393 1392 1393 1392 1393 
 1332365 1200148 1309058 1279577 14452 14697 كل كشور

 51928 45933 72425 74453 812 843 آذربایجان شرقي
 9728 9327 17858 18981 305 322 آذربایجان غربي

 5418 4829 8032 8639 161 178 اردبيل
 141506 154204 152848 156019 1561 1725 اصفهان

 44561 35241 68250 64699 643 671 البرز
 1548 1938 1287 1324 31 31 ایالم

 130403 108267 17438 17927 84 94 بوشهر
 239620 173261 285701 268305 2224 2377 تهران
 5812 5826 11111 9897 275 238 بختياريچهارمحال و 

 4282 2946 5718 5484 95 80 خراسان جنوبي
 57683 45273 84411 81767 967 1006 خراسان رضوي
 8010 8652 7599 7661 82 67 خراسان شمالي

 159750 156996 73103 74696 349 362 خوزستان
 17757 15403 24767 24484 213 219 زنجان
 14384 18088 29307 30205 620 712 سمنان

 4304 3010 4915 4265 126 104 سيستان و بلوچستان
 39453 36399 39660 40363 516 578 فارس
 56003 47439 64902 64093 697 710 قزوین

 11478 11100 22833 22317 444 431 قم
 2241 2156 4415 4681 124 125 كردستان

 80929 73466 46008 36396 812 324 كرمان
 19938 17266 14629 14656 206 229 كرمانشاه

 1051 768 3634 2915 35 34 كهگيلویه و بویراحمد
 8530 5983 15598 14324 317 332 گلستان
 20572 18683 33268 33021 517 542 گيالن

 6104 5986 8704 9734 149 177 لرستان
 24104 23382 46934 46048 619 684 مازندران
 77933 71757 69410 65853 587 577 مركزي

 33298 56675 13538 15543 136 151 هرمزگان
 8181 6983 14339 14815 310 331 همدان

 45855 32911 46416 46008 434 442 یزد
 1393ماخذ:خالصه نتايج آمارگیري طره صنعت 
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 ارزش افزوده بخش صنعت  -13-1-2

 بخش  سط آنيكي از جنبه هاي مهمي كه در هر بخش اقتصادي بايد به آن توجه شود ارزش افزوده ايجاد شده تو

ر با براب 1393( ارزش افزوده بخش صنعت كل كشور در سال 3-13مي باشد. براساس اطالعات جدول شماره )

 شد. ريال مي با میلیون 8270072اردبیل میلیون ريال بوده است اين رقم براي استان 1759891953

درصد بوده  34/6سهم ارزش افزوده بخش صنعت استان اردبیل از تولید ناخال  داخلي استان برابر با1393در سال 

ي به قیمت بازار تولید ناخال  داخلدرصد از 34/6است. به عبارت ديگرارزش افزوده بخش صنعت استان اردبیل تنها 

بخش صنعت  درصد بوده است. در حالیكه سهم ارزش افزوده40/6اين رقم 1392استان را تشكیل مي دهد. در سال 

صد در80/14ا ابر بكل كشوردر تولید ناخال  داخلي به قیمت بازار كل كشور براي سال هاي مورد بررسي به ترتیب بر

 درصد بوده است.  32/15و 

 عیین مزيتتي در راههاي متفاوتي براي محاسبه مزيت نسبي وجود دارد از جمله معیار هايي كه دامنه كاربرد وسیع

 نسبي يك صنعت دارد شاخ  معروف باالسا مي باشد كه از رابسه زير به دست مي ايد:

 

 

 

 

 

 بي اگر اين شاخ  كوچك تر از يك باشد به اين معني است كه بخش يا فعالیت مورد نظر فاقد مزيت نس

ربوا به معداد امي باشد. چنانچه مالحظه مي گردد بخش صنعت استان اردبیل فاقد مزيت نسبي مي باشد البته اين 

حاسبه استان مي باشد، در صورتي كه اين شاخ  براي فعالیت هاي صنعتي به طور جداگانه مكل بخش صنعت 

ا مزيت الیتهگردد مشخ  مي شود كه استان اردبیل در كدام فعالیت صنعتي داراي مزيت نسبي هست و در كدام فع

صمیم ان تقتر مي تونسبي ندارد لذا در خصوص نحوه تصمیم گیري در مورد گسترش صنايع در استان بهتر و دقی

 گیري نمود.

  

 

 ارزش افزوده بخش مورد نظر در استان

 محصول ناخالص داخلی استان

 ورد نظر در کشورارزش افزوده بخش م

 محصول ناخالص داخل کشور
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 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار، ارزش افزوده و مزیت نسبی بخش صنعت در کشور و استان (3-13جدول )
 ریال مبالغ به میلیون 

 سال عنوان
تولید نا خالص 

  داخلی

ارزش افزوده کل 

 فعالیتهاي اقتصادي

 ارزش افزوده

 صنعتبخش 

مزیت 

 نسبی

 ارزش افزوده سهم

در استان بخش صنعت 

تولید ناخالص داخلی 

 استان)درصد(

 ارزش افزوده سهم

بخش صنعت کشوردر 

تولید ناخالص داخلی 

 کشور)درصد(

 1498725855 ١٠٠73٠٢٢7٢٢ ١٠١٢57٢3٦١8 1392 کشور

 
- -  

8٠/١٤ 

1393 ١١٤87١٦98١١٤ ٢٠389١9٢9٢ 1759891953 

 
- -  

3٢/١5 

 درصد تغییرات
13/45 13/56 17/43 - - 3/51 

 7343065 ١١٤١79٦5٤ ١١٤7٢٢7٠١ 1392 استان

 
0/43 6/40 

- 

1393 ١3٠35١88١٢ ٤99١3٠١٦ 8270072 

 
0/41 6/34 

- 

 درصد تغییرات
13/62 13/78 12/62 -4/24 -0/88 

- 

 سري زماني حسابهاي منسقه ايماخذ: 

 

 

 معدن  -13-2

 .اهیم نمودررسي خوبرا در سه گروه هاي معدني استان را به زبان ساده گروه بندي نمايیم آن  اگر بخواهیم پتانسیل

اي  اي بالقوهه انديس فاقد معادن فلزي در حال  بهره برداري مي باشد ولي استان تقريبا  : گروه مواد معدني فلزي-1

یت مسالعات طال و ... در استان شناسايي شده كه قابل –آنتیموان –منگنز –سرب و روي –مس  –از فلزات آهن 

 .شهر مي باشد مشكینا معدن فلزي قابل بهره برداري استان، معدن آهن موئیل اكتشافي دارند. تنه

زي در سسح فل یرغگروه مواد معدني غیرفلزي: استان از نظر دارا بودن ذخاير قسعي و شناسايي شده مواد معدني -2

 -یتپرل-نیتنتوب -كائولن -فلدسپات -هاي زينتي سن  –متوسط به پائین كشوري قرار دارد و ذخايري از سیلیس 

سیلیس  معدن -باشند مثل معدن عقیق پیرجواد دياتومیت و ... شناسايي شده و برخي نیز درحال بهره برداري مي

 . معدن پرلیت عرصه دوگاه و ... -سردابه

گروه مواد معدني مصالح ساختماني :استان به لحاظ دارا بودن مواد معدني طبقه يك )مصالح ساختماني( از رتبه -3

باشد. ذخاير  كه از نظر  مواد پوزوالني و پوكه معدني در كشور سرآمد مي طوريه از كشوري برخوردار است. بممت

شن و ماسه  -مرمريت( گچ –هاي تزئیني )تراورتن  سن  -دولومیت –آهك  –شیل  –مارن  -سن  الشه و مالون

 استان ذخاير خوبي را از آنها شاهد هستیم.شوند كه غالبا در  كوهي و ... از ديگر ذخاير اين گروه محسوب مي
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 ز: بطور كلي مهمترین مواد معدني كه در استان بطور بالقوه و یا بالفعل وجود دارند عبارتند ا

 یان ذخايرآنتیموان( كه در اين م –مولیبدن –آهن –منگنز -سرب و روي -مس-هاي فلزي شامل )طال انديس-1

 دارند.آهن قابلیت استخراج و بهره برداري 

 –ین سینیت نفل–پرلیت  –كربنات كلسیم  -دياتومیت -كائولینیت –مواد معدني غیر فلزي شامل ) بنتونیت -2

 عقیق و ...(. –گوگرد  –فلدسپات  -سیلیس

  -دولومیت –آهك –شیل و مارن –رس –شن و ماسه –مواد معدني ساختماني شامل )سنگهاي ساختماني-3

 مواد پوزوالني و ...(. –مرمريت( پوكه معدني –هاي تزئیني )تراورتن  سن 

زون از استان  3زون اولويت دار كشوري ) زونهاي كاني ساز( تعداد  20براساس مسالعات انجام شده از مجموس 

 اردبیل مي گذرد كه عبارتند از:

ل خال شامليي از منسقه خورش رستم خبخش هازنجان: اين زون ناحیه قزل اوزن خلخال را در  –زون طارم -1

 باشد. مس و سرب و روي و ...  مي -طال –شود كه حاوي عناصر فلزي منگنز  مي

 ...  طال و-شود كه حاوي عناصر فلزي مس زون طالش: اين زون ناحیه كوههاي باغرو داغ را شامل مي-2

 باشد. مي

ناصر اوي عحشود كه  ین شهر را شامل ميه رودقره سو و اهرچاي در شمال مشكزون ارسباران: اين زون ناحی-3

 مولیبدن و ... میباشد. –آنیتموان  –مس  –طال 
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 شهرستان و معدنی ماده تفكیك به اردبیل استان شده شناسایی کانسارهاي(4-13جدول )

 شهرستان نام  کانسار  نوع ماده معدنی  نام ماده  معدنی  ردیف

 گرمي آق برون مصالح ساختماني سنگ الشه 1

 گرمي ديکداش مصالح ساختماني الشهسنگ  2

 نمين اورنج مصالح ساختماني سنگ الشه 3

 نمين سلوط مصالح ساختماني سنگ الشه 4

 گرمي سميد مصالح ساختماني سنگ الشه 5

 مشکين شهر قره باغالر مصالح ساختماني سنگ الشه 6

 نمين جيد مصالح ساختماني سنگ الشه 7

 نمين خانقاه عليا مصالح ساختماني سنگ الشه 8

 اردبيل داشلوجا مصالح ساختماني سنگ الشه 9

 نمين كالندرق باال مصالح ساختماني سنگ الشه 10

 اردبيل بايرام بدن مصالح ساختماني سنگ الشه 11

 نمين گرده مصالح ساختماني سنگ الشه 12

 نمين چاي قوشان مصالح ساختماني سنگ الشه 13

 گرمي چنار ساختمانيمصالح  سنگ الشه 14

 اردبيل قوش قيه سي مصالح ساختماني سنگ الشه 15

 خلخال نياخرم مصالح ساختماني سنگ الشه 16

 اردبيل 1ايمير مصالح ساختماني سنگ الشه 17

 نمين شمال گرده مصالح ساختماني سنگ الشه 18

 نمين 2كلندرق عليا مصالح ساختماني سنگ الشه 19

 كوثر خلفلو ساختمانيمصالح  سنگ الشه 20

 خلخال خمس مصالح ساختماني سنگ الشه 21

 مشکين شهر اندزق مصالح ساختماني سنگ الشه 22

 اردبيل قره باير قاسم قشالقي مصالح ساختماني سنگ الشه 23

 مشکين شهر 2قلي بيگلو مصالح ساختماني سنگ الشه 24

 نمين 3كالندرق مصالح ساختماني سنگ الشه 25

 نمين 2امين جان  مصالح ساختماني الشه سنگ 26

 خلخال كلور مصالح ساختماني سنگ الشه 27

 كوثر بنماران )وجين( مصالح ساختماني سنگ الشه 28

 خلخال 2خمس  مصالح ساختماني سنگ الشه 29

 مشکين شهر سواره مصالح ساختماني سنگ الشه 30

 نمين الشه عنبران مصالح ساختماني سنگ الشه 31

 اردبيل دويل مصالح ساختماني سنگ الشه 32

 نمين 2كالندرق پائين مصالح ساختماني سنگ الشه 33

 گرمي گرمي -آلدرق مصالح ساختماني سنگ الشه 34
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 شهرستان و معدنی ماده تفكیك به اردبیل استان شده شناسایی کانسارهاي(4-13ادامه جدول )

 شهرستان نام  کانسار  نوع ماده معدنی  نام ماده  معدنی  ردیف

 خلخال اسکستان مصالح ساختماني سنگ الشه 35

 گرمي باغشلو مصالح ساختماني سنگ الشه 36

 نمين ايريل مصالح ساختماني سنگ الشه 37

 نير جوراب مصالح ساختماني شن و ماسه كوهي 38

 پارس آباد اياق ايري مصالح ساختماني شن و ماسه كوهي 39

 اردبيل طالب قشالقي مصالح ساختماني واريزه كوهي 40

 مشکين شهر ولهزير مصالح ساختماني پوكه معدني 41

 نير صائين مصالح ساختماني پوكه معدني 42

 نير 2صائين مصالح ساختماني پوكه معدني 43

 سرعين آق قلعه مصالح ساختماني پوكه معدني 44

 نير چاي صغرلو مصالح ساختماني پوكه معدني 45

 اردبيل جمادي مصالح ساختماني پوكه معدني 46

 نمين 1سيف آباد سنگ تزئيني مرمريت 47

 نمين 2سيف آباد سنگ تزئيني مرمريت 48

 نمين 3سيف آباد  سنگ تزئيني مرمريت 49

 خلخال آق بالغ سنگ تزئيني تراورتن 50

 خلخال لمعه دشت سنگ تزئيني تراورتن 51

 خلخال پروچ سنگ تزئيني تراورتن 52

 كوثر كوثر سنگ تزئيني تراورتن 53

 خلخال آقبالغ لمعه دشت سنگ تزئيني تراورتن 54

 مشکين شهر نوري كندي سنگ تزئيني گرانيت 55

 نير مستان آباد طبقه دو سيليس 56

 سرعين چاي صغرلو طبقه دو پوزوالن 57

 نير يامچي پائين طبقه دو پوزوالن 58

 نمين گرده طبقه يك آهك 59

 نمين قشالق چاي طبقه يك آهك 60

 نمين سلوط طبقه يك خاک رس 61

 نمين عنبران طبقه يك شيل 62

 نمين 2عنبران طبقه يك شيل 63

 نمين 3عنبران طبقه يك شيل 64

 نمين سروآباد طبقه يك شيل 65

 نمين پير جواد سنگ نيمه قيمتي عقيق 66

 مشکين شهر موييل فلزي آهن 67

 نير سوغانلو فلزي سنگ آهن 68

 كوثر عرصه دوگاه طبقه دو پرليت 69

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل
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 جایگاه اقتصادي معادن استان اردبیل-13-2-3

اخلي ال  دبررسي ارزش افزوده بخش معدن استان نشان مي دهد كه سهم ارزش افزوده بخش معدن در تولید ناخ

ست سهم درصد بوده ا15/0در حدود 1393درصد و در سال 10/0در حدود  1392استان به قیمت بازار در سال 

ال سدرصد و در 98/10معادل  1392ارزش افزوده بخش معدن كشور در تولید ناخال  داخلي كشور در سال 

 درصد بوده است.57/8معادل  1393

 اعداد محاسبه شده در بخش معدن نیز نشان دهنده عدم مزيت نسبي اين بخش در استان مي باشد. 

 

 
 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار، ارزش افزوده و مزیت نسبی بخش معدن در کشور و استان (5-13جدول )

 یال ()ارقام به میلیون ر

 سال عنوان
تولید نا خالص 

 داخلی

ارزش افزوده کل 

فعالیت هاي 

 اقتصادي

 ارزش افزوده

 بخش معدن

مزیت 

 نسبی

سهم ارزش افزوده 

در استان بخش معدن 

 تولید ناخالص داخلی

 )درصد(استان

سهم ارزش افزوده بخش معدن 

در تولید ناخالص داخلی کشور

 کشور)درصد(

 1112396160 ١٠٠73٠٢٢7٢٢ ١٠١٢57٢3٦١8 1392 كشور 

 
- - 98/١٠ 

1393 ١١٤87١٦98١١٤ ٢٠389١9٢9٢ 985188481 - - 57/8 

 درصد تغييرات 

13/45 13/56 -12/91 

-  

- 
٠9/٢8- 

 118295 ١١٤١79٦5٤ ١١٤7٢٢7٠١ 1392 استان 

 
٠٠9/١٠/٠ ٠ - 

1393 ١3٠35١88١٢ ٤99١3٠١٦ 195931 ٠١7/١ ٠5/٠ - 

 درصد تغييرات
13/62 13/78 62/39 

٤٤/٤٦ 39/3١ - 

 سري زماني حسابهاي منسقه ايماخذ: 
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 1394در سال (اطالعات معادن فعال استان 6-13جدول )

 1395-ماخذ:سازمان صنعت،معدن و تجارت استان 

 

 

 

 

 1394(عملكرد مجوزهاي صادره بخش معدن استان اردبیل در سال 7-13جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ١395-معدن و تجارت ،ماخذ:سازمان صنعت               

 

 

 

 سرمایه گذاري )میلیون ریال( ارزش تولید)میلیون ریال( مقدار تولید)هزارتن( شاغالنتعداد  تعداد معادن 

١393 77 509 1/2626 - 18/181036 

١39٤ 76 462 8/1823 - 09/190039 

 پروانه بهره برداري گواهی کشف پروانه اکتشاف

 مساحت

 )کیلومترمربع(

 سرمایه گذاري

 )میلیارد ریال(

 تعداد

 )فقره(

 مساحت

 مربع()کیلومتر

 سرمایه گذاري

 )میلیارد ریال(

 تعداد

 )فقره(

 استخراج

 هزارتن()

 الاشتغ

 )نفر(

 سرمایه گذاري

 )میلیارد ریال(

 تعداد

 )فقره(

13/66 2/30 15 4/65 1/83 12 831/8 83 9/45 21 
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 فصل چهاردهم

 بـــازرگـــاني
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 بازرگانی  -14

 بازرگانی داخلی-14-1

ندگان بازرگاني مجموعه فعالیت هايي است كه وظیفه تبادل كاال و خدمات و مواد اولیه مورد نیاز مصرف كننلدگان   بازرگاني مجموعه فعالیت هايي است كه وظیفه تبادل كاال و خدمات و مواد اولیه مورد نیاز مصرف كن

توسعه توسعه را از مبادي عرضه به مراكز تقاضا، مصرف و نگهداري كاال بر عهده دارد. تنظیم بازار كاالهاي اساسي و را از مبادي عرضه به مراكز تقاضا، مصرف و نگهداري كاال بر عهده دارد. تنظیم بازار كاالهاي اساسي و 

یه و حمايت از تولید كنندگان، رفع كمبودهاي داخلي و كاهش فشارهاي تلورمي از راه تهیله و     ،،و بهبود صادراتو بهبود صادرات تورمي از راه ته حمايت از تولید كنندگان، رفع كمبودهاي داخلي و كاهش فشارهاي 

 ..دهددهد  توزيع عادالنه كاالها قلمرو فعالیت بخش بازرگاني را تشكیل ميتوزيع عادالنه كاالها قلمرو فعالیت بخش بازرگاني را تشكیل مي

 مراکز نگهداري و ذخیره سازي کاال -14-1-1

سال وتجارت استان اردبیل در سلال  بر اساس اطالعات دريافت شده از سازمان صنعت و معدن بر اساس اطالعات دريافت شده از سازمان صنعت و معدن  عدادتعلداد   13913944وتجارت استان اردبیل در    161688ت

نات هزارتن  مشغول فعالیت بوده است. امكانلات    14148888مكان ذخیره سازي كاال هاي اساسي در استان با ظرفیتمكان ذخیره سازي كاال هاي اساسي در استان با ظرفیت هزارتن  مشغول فعالیت بوده است. امكا

كاال در ذخیره سازي كاال يا انبار، مكان يا محوطه محصوري است كه تمام يا قسمتي از آن بلراي نگهلداري كلاال در     هداري  براي نگ ذخیره سازي كاال يا انبار، مكان يا محوطه محصوري است كه تمام يا قسمتي از آن 

صي و وس ساختمان )سر باز و سلر پوشلیده(و نلوس بهلره بلرداري )اختصاصلي و       نظر گرفته شده است و بر حسب ننظر گرفته شده است و بر حسب ن برداري )اختصا هره  نوس ب شیده(و  سر پو وس ساختمان )سر باز و 

مي عمومي( و نوس تجهیزات )مكانیزه،  سیلو، سردخانه، انبار غله و مخزن( و ساير ويژگي ها تقسلیم بنلدي ملي     ندي  سیم ب عمومي( و نوس تجهیزات )مكانیزه،  سیلو، سردخانه، انبار غله و مخزن( و ساير ويژگي ها تق

 شوند.شوند.

تن هزار تلن    7676هزارتن ظرفیت امكانات ذخیره سازي كاالهاي اساسي استان، هزارتن ظرفیت امكانات ذخیره سازي كاالهاي اساسي استان،   14148888از مجموس از مجموس   13913944در سال در سال  هزار 

به هزار تلن مربلوا بله    10111011سیلوي فعال،سیلوي فعال،1166هزار تن مربوا به هزار تن مربوا به 401401سرد خانه فعال، سرد خانه فعال، 1818به به   مربوامربوا بوا  تن مر بار انبلار    134134هزار  ان

 چند منظوره كاال بوده است.چند منظوره كاال بوده است.

 مراکز توزیع کاال)اتحادیه ها و اصناف(مراکز توزیع کاال)اتحادیه ها و اصناف(-1414-11-22

هده اين مراكز وظیفه در اختیار قرار دادن كاال و مواد اولیه را بین تولید كنندگان و مصلرف كننلدگان بلر عهلده      بر ع ندگان  صرف كن اين مراكز وظیفه در اختیار قرار دادن كاال و مواد اولیه را بین تولید كنندگان و م

اتحاديه صنفي در سسح استان مشغول فعالیت بوده اند كه وظیفه هماهنگي اتحاديه صنفي در سسح استان مشغول فعالیت بوده اند كه وظیفه هماهنگي   120120تعداد تعداد 13913944در سال در سال  دارند.دارند.

 واحد صنفي را بر عهده داشته اند.واحد صنفي را بر عهده داشته اند.  4032840328

 واحد صنفي فاقد پروانه كسب بوده اند.واحد صنفي فاقد پروانه كسب بوده اند.  53775377واحد صنفي داراي پروانه كسب و واحد صنفي داراي پروانه كسب و 3435834358از اين تعداد صنوف از اين تعداد صنوف 

نفر تحت نفر تحت   1206812068نفر قالیباف به كار مشغول بوده اند كه تعداد نفر قالیباف به كار مشغول بوده اند كه تعداد 3317241724تعداد تعداد   13139944در سسح استان در سال در سسح استان در سال 

 پوشش بیمه قالیبافي قرار داشته اند.پوشش بیمه قالیبافي قرار داشته اند.

 ..نسبت به سال قبل ثابت مانده استنسبت به سال قبل ثابت مانده است  13913944تعداد قالیبافان بیمه شده در سال تعداد قالیبافان بیمه شده در سال 
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 1394( عمده گروه کاالهاي واداراتی گمرکات استان  اردبیل 1-14جدول )

 1394 1393 واحد عنوان
 168 157 تعداد تعداد امکانات ذخيره سازي كاالهاي اساسي )سيل، انبار و...(

 1488 1405 هزارتن ظرفيت امکانات ذخيره سازي كاالهاي اساسي )سيلو، انبار و...(

 سردخانه فعال
 18 15 تعداد

 76 50 هزار تن

 سيلوي فعال
 16 14 تعداد

 401 363 هزار تن

 انبارهاي چند منظوره
 134 128 تعداد

 1011 992 هزار تن

 120 120 تعداد تعداد اتحاديه هاي صنفي

 40328 32846 تعداد تعداد كل صنوف

 34358 30219 تعداد تعداد صنوف داراي پروانه كسب

 5377 1500 تعداد تعداد صنوف فاقد پروانه كسب

 4139 3455 فقره پروانه هاي كسب صادر شده در يك سال+تمديدي

 31724 28236 تعداد تعداد قاليبافان

 12068 12068 تعداد تعداد قاليبافان بيمه شده

 1394-معدن و تجارت استان اردبیل،ماخذ:سازمان صنعت
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 بازرگانی خارجیبازرگانی خارجی-1414-22
 صادرات غیر نفتی استانصادرات غیر نفتی استان  -1414-22-11

ستان را غیر نفتلي اسلتان را   درصد از صادرات درصد از صادرات 4949//1313حدودحدود  13913944در سال در سال ( ( 22-1414بر اساس اطالعات جدول شماره )بر اساس اطالعات جدول شماره ) تي ا غیر نف

قرار دارد. درصلد قلرار دارد.   4422//5555با  بلا     صنعتيصلنعتي پس از آن كاالهاي پس از آن كاالهاي   تشكیل داده است.تشكیل داده است.كشاورزي كشاورزي   كاالهايكاالهاي صد  صوالت محصلوالت  در مح

 درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارند.درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارند.00//3399بابا  معدن و فلزاتمعدن و فلزات  درصد ودرصد و66//7979  باباشیمیايي شیمیايي 

معادل معادل   13913933ال ال دالر بوده كه نسبت به سدالر بوده كه نسبت به س  7411593374115933میزان صادرات غیر نفتي استان حدود میزان صادرات غیر نفتي استان حدود 13913944در سال در سال 

 اين افزايش شامل موارد زير مي باشد:اين افزايش شامل موارد زير مي باشد:  داشته است.داشته است.  درصدافزايشدرصدافزايش55//0404

صد درصلد    2121//0909  كاالهاي كشاورزيكاالهاي كشاورزيو صادرات و صادرات     درصددرصد22//6464  صادرات كاالهاي صنعتيصادرات كاالهاي صنعتي شیمیايي و محصلوالت شلیمیايي   در صوالت  و مح

 . . داشته استداشته است  افزايشافزايش13913933نسبت به سال نسبت به سال درصد درصد 220220//3737

لزاتگلروه كاالهلاي معلدن و فللزات      صادراتصادرات  امااما   عدن و ف هاي م صددرصلد 9393//1212  گروه كاال ساجيو صلادرات فلرش و صلنايع دسلتي و نسلاجي       در ستي و ن صنايع د فرش و  صادرات    و 

 ..داشته استداشته است  كاهشكاهش13913933درصد نسبت به سالدرصد نسبت به سال7878//8585

 

 1394-1393هاي سال  در (مقایسه عملكرد صادرات غیر نفتی استان  اردبیل2-14جدول ) 

 گروه کاالیی
1393 1394 

 سهم )درصد( ارزش )دالر(
 ارزش 

 )دالر(
 درصد رشد سهم )درصد(

 64/2 55/42 31535991 55/43 30724538 كاالهاي صنعتي

 09/21 13/49 36416353 62/42 30073638 كاالهاي كشاورزي

 37/220 79/6 5035772 23/2 1571879 محصوالت شيميايي

 -12/93 39/0 291287 6 4230845 معدن و فلزات

 -85/78 13/1 836530 61/5 3955617 فرش وصنايع دستي ونساجي

 - - - - - بازارچه هاي مرزي

 - - - - - شركت تعاوني مرزنشينان

 04/5 100 74115933 100 70556517 جمع

 -93/69 - 3699539 - 12306456 تجارت چمداني )كاالهاي همراه مسافر(*

 1394-معدن و تجارت استان اردبیل،ماخذ:سازمان صنعت

 شودشود  آورده ميآورده مي  بخش هابخش هادر آمار صادرات گمرک، تجارت چمداني به صورت جداگانه و منفک از صادرات در آمار صادرات گمرک، تجارت چمداني به صورت جداگانه و منفک از صادرات **
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 عملكرد گمرکات عملكرد گمرکات -1414-22-22

 صادراتصادرات-1414-22-22-11

دالر بوده است كه دالر بوده است كه 7327940373279403تن به ارزش تن به ارزش 9775097750كات استان اردبیل كات استان اردبیل میزان صادرات از گمرمیزان صادرات از گمر  13913944در سال در سال 

 داشته است.داشته است.  افزايشافزايشدرصد درصد 1010//0202دالري دالري ارزش ارزش و از نظرو از نظر  كاهشكاهش  درصددرصد33//22نسبت به سال گذشته از نظر وزني نسبت به سال گذشته از نظر وزني 

پس از آن صد ارزش دالري كل صادرات استان را تشلكیل داده اسلت پلس از آن    دردر6666//6161سیب زمیني سیب زمیني 13913944در سال در سال  ست  شكیل داده ا صد ارزش دالري كل صادرات استان را ت

ني در اين سال از لحاظ وزني سیب زمینلي    بعدي قرار گرفته است.بعدي قرار گرفته است.رديف رديف در در درصد درصد 44//3377با با   نوشابه و آب معدنينوشابه و آب معدني در اين سال از لحاظ وزني سیب زمی

عد از ز گمركات استان را به خود اختصاص داده و در رديف اول قلرار دارد بعلد از   درصد وزن كل صادرات ادرصد وزن كل صادرات ا9090//1818 قرار دارد ب ز گمركات استان را به خود اختصاص داده و در رديف اول 

 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.2020//2121با با   مصنوعات پالستیكيمصنوعات پالستیكي  آنآن

یون میلیلون  1717//259000259000به ارزش به ارزش كاالكاالتن تن 1585015850همچنین حدود همچنین حدود  یل وطريلق گملرك اردبیلل و     دالر ازدالر ازمیل مرك اردب يق گ تن تلن    8189981899طر

 است.است.  به كشورهاي ديگر صادر شدهبه كشورهاي ديگر صادر شدهمیلیون دالر از طريق گمرك بیله سوار میلیون دالر از طريق گمرك بیله سوار 5656//020403020403به ارزش به ارزش كاالكاال
 

 1394-1393ي سال ها(آمار مقایسه اي صادرات گمرکات استان اردبیل در 3-14) جدول 

 ارزش دالري وزن)تن( عنوان

 66600900 101042 1393سال

 73279403 97750 1394سال

 02/10 -2/3 )درصد(1393نسبت به سال1394درصد تغييرات سال
 

 1395-ماخذ:اداره كل گمركات استان اردبیل
 

 

 1394ان اردبیل در سال (آمار صادرات گمرکات است4-14ول )جد

 

 1395-ماخذ:اداره كل گمركات استان اردبیل
 

  

 ارزش )هزار ریال( ارزش دالري وزن)تن( نام گمرک

 51777000 17259000 15850 اردبيل

 168061209 56020403 81899 بيله سوار

 219838209 73279403 97749 جمع
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 1394اتی گمرکات استان اردبیل در سالر(عمده گروه کاالهاي صاد5-14جدول )
 

 ارزش )دالري( وزن )تن( شرح کاال

 27422980 70754 سيب زميني

 8322062 2577 مصنوعات پالستيکي

 1761286 3431 وآب معدني نوشابه

 1119166 317 خامMDFروكش مالمينه جهت پرس روي 

 2508364 627 الستيك

 30111 751 سنگ ساختماني

 41163969 78457 جمع

 

 1395-ماخذ:اداره كل گمركات استان اردبیل
 

 

 واردات -14-2-2

دالر از طريق گمركات استان اردبیل به كشور 28429233تن كاال به ارزش 23990در حدود 1394در سال 

قبل درصد نسبت به سال 60از لحاظ ارزش دالري  درصد و39كه از نظر وزني در حدود  وارد شده است.

 داشته است. كاهش

كنجاله مربوا به  ،درصد ازوزن كل كاالهاي وارداتي از طريق گمركات استان85/62در حدود1394در سال 

 دالري از لحاظ ارزش قرار دارد. در رديف بعديدرصد 76/15با  كائوچوبوده است.پس از آن پنبه دانه 

 مواد اولیه براي تولید الستیك باپس از آن  درصد در رتبه اول قرار دارد و63/30با كامیون كشنده 

 ند. در رديف هاي بعدي قرار گرفته ادرصد 90/17با وكائوچو درصد22/19

میلیون 660257/26ارزش  تن كاال به17584، كل واردات از طريق گمركات استان اردبیل ازمذكور  در سال

 میلیون دالر از طريق گمرك بیله سوار 768974/1تن كاال به ارزش 6415طريق گمرك اردبیل و  از دالر

 كشور شده است. وارد
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 1394و1393ي سال ها(آمار مقایسه اي واردات گمرکات استان اردبیل در   6-14جدول ) 

 ارزش دالري وزن)تن( عنوان

 70714728 39154 1393سال

 28429233 23990 1394سال

 -60 -39 1393نسبت به سال1394درصد تغييرات سال

 1394-ماخذ:اداره كل گمركات استان اردبیل
 

 1394ن اردبیل در سال (آمار واردات گمرکات استا7-14جدول  )

 

 1395-ماخذ:اداره كل گمركات استان اردبیل
 

 1394(عمده گروه کاالهاي وارداتی گمرکات استان  اردبیل در سال8-14جدول )

 

 ارزش )دالري( وزن )تن( شرح کاال

 3077332 278 كاميون كشنده

 1798046 1192 كائوچو

 1137262 340 كاغذ 

 1930516 896 مواد اوليه براي توليد الستيك

 1302922 4752 كنجاله پنبه دانه

 798040 102 ماشين آالت خط توليد

 10044118 7560 جمع

 1394-ماخذ:اداره كل گمركات استان اردبیل

 

  

 ارزش )هزار ریال( ارزش دالري وزن)تن( نام گمرک

 79980771 26660257 17584 اردبيل

 5306928 1768976 6415 بيله سوار

 85287699 28429233 23999 جمع
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 فصل پانزدهم

 آمــوزش و پـــرورش
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 پرورش و آموزش15-

 آن اهمیت و پرورش و آموزش1-15- 

 در اجتماعي بزرگ و سازمان هاي پيچيده از يكي اجتماعي تغييرات ضرورت به بنا پرورش و آموزش نظام امروزه

 به تدريج و دارد ناگسستني پيوند اقتصادي و فرهنگي توسعه اجتماعي، و رشد با و شود مي محسوب كشوري هر

كردن انسان  تبديل يك سو از نظام اين ثمربخشي است. درآمده پيچيده حالت يك به ساده ابتدائي حالت يك از

 انساني نيازهاي كننده ديگر تأمين سوي از و است يافته رشد و متعادل بالنده، سالم، انسان هاي به مستعد هاي

 .اقتصادي است و اجتماعي فرهنگي، متفاوت بخش در جامعه

 و ناتوان و قدرتمند و بزرگ، كوچك از جهاني دولت هاي همه كنوني، عصر در كه است اهميتي چنين به نظر

 براي و دانند مي اساسي وظايف شمار در را خود پرورش مردم و آموزش به پرداختن توسعه، حال در و صنعتي

 خود بنيادي و اساسي قانون هاي در سنگيني تعهدات آن، كردن حتي اجباري و سراسري همگاني،

 مهم اختصاص امر اين به را كشور عمراني و جاري بودجه و ملي ناخالص توليد از زيادي درصدو  گنجانند مي 

 .دهند مي

  به گرايش پيشرفت هاي صنعتي، و فناوري توسعه و بشري تجارب و علوم گسترش دليل امروزه به

 هر رشد مهم هاي شاخص از يكي كه به حدي است شده جهاني و فراگير امري پرورش و آموزش سازمان هاي

 .است گرفته عهده به آن پرورش و آموزش كه نظام دانند مي وظايفي دامنه وسعت را، جامعه

 و دارد عهده بر نهان و طور آشكار به را مختلفي كاركردهاي و وظايف كنوني، جهان در پرورش و آموزش نظام

 انتظار مختلف جوامع كه است حدي به آن كاركردهاي .رود مي شمار به اجتماعي مقاصد و اهداف تحقق ابزار

 و نيازهاي فردي تحقق عامل يك عنوان به و باشد آنان مادي و معنوي نيازهاي بايد پاسخگوي سازمان اين دارند،

 .كند ممكن را جامعه اقتصادي و سياسي  فرهنگي توسعه و رشد و اجتماعي
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 (1393-1394 تحصیلی سال در) نگاه یك در استان پرورش و آموزش2-15-

 مقطع احتساب با تحصيلي مختلف هاي دوره در استان آموزان دانش كل تعداد 1393-1394تحصيلي  سال در

 51/0نفر،  213048با  1392-1393به سال تحصيلي  نسبت كه بوده نفر 211956بزرگساالن(  كودكستان)به جز

 .داشته است  كاهشدرصد 

درصد بوده است 75/69استان آموزان دانش كل از دولتي -عادي آموزان دانش سهم 1393-1394تحصيلي  سال در

همچنين  (4-15و  3-15)جداول يافته است كاهشدرصد  57/0درصد(  32/70كه نسبت به سال تحصيلي قبل)

درصد بوده  79/12مدارس غير دولتي از كل دانش آموزان استان در سال تحصيلي مورد بررسي، دانش آموزان سهم 

 داشته است. افزايشدرصد73/0درصد( در حدود 06/12كه نسبت به سال تحصيلي قبل)

كردند. كه نسبت  مي دولتي تحصيل نمونه مدارس در آموز دانش نفر 6004بر  بالغ 1393-1394تحصيلي  سال در

 (.4-15و  3-15)جداولاست  يافته كاهشنفر 201 به سال تحصيلي قبل

نسبت به سال قبل  كه نفر بوده 4068معادل 1393-1394تحصيلي  سال در استان تيزهوش آموزان دانش تعداد

 است. نفر افزايش يافته424

 دانش سهم درصد بوده است، همچنين 65/49و  34/50ترتيب  به تيزهوش آموزان دانش از دخترانو پسران سهم 

 درصد بوده است. 90/1استان آموزان دانش كل از تيزهوش آموزان

 

 
 

 

 

 

 

 
 نرخ گذر يكي از شاخص هاي اساسي در آموزش وپرورش استان كه نشان دهنده دانش آموزاني است كه از يك دوره به دوره باالتر عبور مي كنند.-1

پوشش تحصيلي ظاهري در آموزش وپرورش از شاخص هايي است كه توانايي سيستم آموزش را در جذب افراد الزم التعليم در مقاطع مختلف -2

 آموزشي را نشان مي دهد.
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 1393-1394( تغییرات ساالنه کل در استان در دوره هاي مختلف تحصیلی )بدون بزرگسال (طی سال هاي   15-1جدول )
 

 دوره تحصیلی ردیف

 شهري و روستاي روستا شهري

 نرخ تغییرات 1393-1394 1392-1393 نرخ تغییرات 1393-1394 1392-1393 نرخ تغییرات 1394-1393 1393-1392

 25.66 12215 9721 82.79 2932 1604 14.36 9283 8117 كودكستان 1

 1.12 114134 112870 3.63- 35809 37156 3.45 78325 75714 ابتدايي 2

 1.23- 34173 34597 4.64- 8400 8809 0.06- 25773 25788 راهنمايي 3

 5.78- 34997 37144 13.37- 2819 3254 5.05- 32178 33890 متوسطه نظري 4

 12.88- 3963 4549 8.31- 386 421 13.35- 3577 4128 هنرستان فني 5

 2.45- 3503 3591 4.45 493 472 3.49- 3010 3119 هنرستان حرفه اي 6

 23.57 173 140 0.00 0 0 23.57 173 140 كشاورزي 7

 15.70- 8798 10436 16.86- 1977 2378 15.35- 6821 8058 كاردانش 8

   0 0.00 0 0 0.00 0 0 پيش دانشگاهي 9

 0.51- 211956 213048 2.36- 52816 54094 0.12 159140 158954 جمع كل 

 
 مأخذ : اداره کل آموزش وپرورش استان 

 شده استنآمار دانش آموزان استثنایی در مقاطع مربوطه  لحاظ 
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 1393-1394 تحصیلی ه هاي مختلف تحصیلی )بدون بزرگسال ()دولتی و غیر دولتی ( درسالور( بررسی وضعیت دانش آموزان به تفكیك شهري و روستایی در د 15-2 )جدول 

 دوره تحصیلی ردیف

 شهري
کل دانش 

آموزان 

شهري و 

 روستایی

 روستایی

 کل دختر پسر

درصد دانش آموزان 

مقاطع مختلف از کل 

 دانش آموزان شهري

درصد دانش آموزان شهري 

هر دوره تحصیلی از کل 

دانش آموزان شهري و 

 روستایی

 کل دختر پسر

درصد دانش آموزان 

مقاطع مختلف از کل 

 دانش آموزان روستایی

درصد دانش آموزان 

روستایی هر دوره تحصیلی 

کل دانش آموزان شهري از 

 و روستایی

 كودكستان 1
4961 4322 9283 5.83 4.38 1221

5 
1518 1414 2932 5.55 1.38 

 ابتدايي 2
40270 3805

5 

78325 49.22 36.95 1141
34 

1863
9 

1717
0 

3580
9 

67.80 16.89 

 راهنمايي 3
12984 1278

9 

25773 16.20 12.16 3417
3 

4702 3698 8400 15.90 3.96 

 متوسطه نظري 4
14804 1737

2 

32176 20.22 15.18 3499
5 

1539 1280 2819 5.34 1.33 

 0.18 0.73 386 14 372 3963 1.69 2.25 3577 1068 2509 هنرستان فني 5

 0.23 0.93 493 408 85 3503 1.42 1.89 3010 1413 1597 هنرستان حرفه اي 6

 0.00 0.00 0 0 0 173 0.08 0.11 173 0 173 كشاورزي 7

 3.22 4.29 6821 2278 4543 كاردانش 8
8798 1558 419 1977 3.74 0.93 

 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 پيش دانشگاهي 9

 جمع كل
81841 7729

7 

15913

8 

100.00 75.08 2119
54 

2841
3 

2440
3 

5281
6 

100 24.92 

 

 مأخذ : اداره کل آموزش وپرورش استان 
 شده استنآمار دانش آموزان استثنایی در مقاطع مربوطه  لحاظ 
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15-3 1392-1393( تعداد کل دانش آموزان )بدون بزرگساالن ( ) دولتی و غیر دولتی( استان به تفكیك نوع آموزش درسال تحصیلی   جدول )   

 

 نوع آموزش ردیف

 جمع کل روستا شهري

 درصد کل
 جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر 

 ايثارگران 1
554 254 808 0 0 0 554 254 808 0.40 

 تيزهوشان 2
1832 1812 3644 0 0 0 1832 1812 3644 1.78 

 شاهد 3
3919 3798 7717 0 0 0 3919 3798 7717 3.77 

 دولتي –عادي  4
55531 52623 108154 24532 11063 35595 80063 63686 143749 70.32 

 غير دولتي 5
13067 9979 23046 843 761 1604 13910 10740 24650 12.06 

 نمونه دولتي 6
2971 2949 5920 285 0 285 3256 2949 6205 3.04 

 وابسته 7
58 125 183 0 0 0 58 125 183 0.09 

 هيات امنايي 8
4122 5429 9551 0 0 0 4122 5429 9551 4.67 

 عشايري 9
0 137 137 3340 3229 6569 3340 3366 6706 3.28 

 مشاركت مردمي 10
14 0 14 0 0 0 14 0 14 0.01 

 استثنايي 11
749 433 1182 15 0 15 764 433 1197 0.59 

 جمع كل
82817 77539 160356 29015 15053 44068 

11183
2 

92592 204424 100 

 

 مأخذ : اداره کل آموزش وپرورش استان
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 1393-1394 (تعداد کل دانش آموزان )بدون بزرگساالن ( ) دولتی و غیر دولتی( استان به تفكیك نوع آموزش درسال تحصیلی  4-15جدول )

 نوع آموزش ردیف

 جمع کل روستایی شهري

 درصد کل
 جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر 

 ايثارگران 1
503 231 734 0 0 0 503 231 734 0.34 

 تيزهوشان 2
2048 2020 4068 0 0 0 2048 2020 4068 1.90 

 شاهد 3
4077 3949 8026 0 0 0 4077 3949 8026 3.75 

 دولتي –عادي  4
53613 51279 104892 23911 20424 44335 77524 71703 

14922
7 

69.75 

 غير دولتي 5
14264 11200 25464 1010 897 1907 15274 12097 27371 12.79 

 نمونه دولتي 6
2767 2915 5682 322 0 322 3089 2915 6004 2.81 

 وابسته 7
58 167 225 0 0 0 58 167 225 0.11 

 هيات امنايي 8
4882 5553 10435 0 0 0 4882 5553 10435 4.88 

 عشايري 9
150 192 342 3170 3081 6251 3320 3273 6593 3.08 

 استثنايي 10
765 468 1233 18 0 18 783 468 1251 0.58 

11155 52833 24402 28431 161101 77974 83127 جمع كل

8 

10237

6 

21393

4 
100 

 مأخذ : اداره کل آموزش وپرورش استان 
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 1393-1394درسال  ره هاي مختلف تحصیلی دولتی و غیر دولتی)بدون بزرگسال(و( بررسی وضعیت دانش آموزان استان به تفكیك شهري و روستایی و جنسیت در د5-15جدول)

ف
دی

ر
 

 دوره تحصیلی

 کل )شهري و وستایی( روستایی شهري

 جمع کل

درصد مقاطع 

مختلف تحصیلی 

ازکل دانش 

 آموزان
 کل دختر پسر

درصد دانش 

آموزان مقاطع 

مختلف از کل 

 شهري

درصد دانش 

آموزان شهري 

 از کل هر مقطع

 کل دختر پسر

درصد دانش 

آموزان مقاطع 

مختلف از کل 

 روستایی

درصد دانش 

آموزان 

روستایی  از کل 

 هر مقطع

 پسر

درصد پسر 

مقاطع مختلف 

 از کل پسر

درصد پسر از 

کل دانش 

آموز هر 

 مقطع

 دختر

درصد دختر  

مقاطع مختلف از 

 کل دختران

درصد دختر 

از کل همان 

 مقطع

 كودكستان 1

4
9

6

1
 4

3
2

2
 9

2
8

3
 5
.8

3
 

4
.3

8
 

1
5

1

8
 1

4
1

4
 2

9
3

2
 5
.5

5
 

1
.3

8
 

6
4

7

9
 

5
.8

8
 

3
.0

6
 

5
7

3

6
 

5
.6

4
 

2
.7

1
 

1
2
2
1

5
 

5
.7

6
 

 ابتدايي 2

4
0

2
7

0
 3
8

0
5

5
 7
8

3
2

5
 4
9

.2
2

 

3
6

.9
5

 

1
8

6
3

9
 1
7

1
7

0
 3
5

8
0

9
 6
7

.8
0

 

1
6

.8
9

 

5
8

9
0

9
 

5
3

.4
3

 

2
7

.7
9

 

5
5

2
2

5
 

5
4

.3
0

 

2
6

.0
6

 

1
1

4
1

3
4

 

5
3

.8
5

 

 راهنمايي 3

1
2

9
8

4
 1
2

7
8

9
 2
5

7
7

3
 1
6

.2
0

 

1
2

.1
6

 

4
7

0
2

 

3
6

9
8

 

8
4

0
0

 1
5

.9
0

 

3
.9

6
 1

7
6
8

6
 

1
6

.0
4

 

8
.3

4
 

1
6

4
8

7
 

1
6

.2
1

 

7
.7

8
 

3
4

1
7

3
 

1
6

.1
2

 

 متوسطه نظري 4

1
4

8
0

4
 1
7

3
7

2
 3
2

1
7

6
 2
0

.2

2
 1
5

.1

8
 1
5

3
9

 

1
2

8
0

 

2
8

1
9

 

5
.3

4
 

1
.3

3
 1

6
3
4

3
 

1
4

.8

2
 

7
.7

1
 

1
8

6
5

2
 

1
8

.3

4
 

8
.8

0
 

3
4

9
9

5
 

1
6

.5

1
 

 هنرستان فني 5

2
5

0

9
 1

0
6

8
 3

5
7

7
 2
.2

5
 

1
.6

9
 

3
7

2
 

1
4

 3
8

6
 0

.7
3

 

0
.1

8
 

2
8

8

1
 

2
.6

1
 

1
.3

6
 

1
0

8

2
 

1
.0

6
 

0
.5

1
 

3
9

6

3
 

1
.8

7
 

 هنرستان حرفه اي 6

1
5

9

7
 1

4
1

3
 3

0
1

0
 1
.8

9
 

1
.4

2
 

8
5

 4
0

8
 

4
9

3
 0

.9
3

 

0
.2

3
 

1
6

8

2
 

1
.5

3
 

0
.7

9
 

1
8

2

1
 

1
.7

9
 

0
.8

6
 

3
5

0

3
 

1
.6

5
 

 كشاورزي 7

1
7

3
 

0
 1

7
3

 

0
.11

 0
.08

 

0
 

0
 

0
 0

.00
 0

.00
 1
7

3
 

0
.1

6
 

0
.0

8
 

0
 

0
.0

0
 

0
.0

0
 

1
7

3
 

0
.0

8
 

 كاردانش 8

4
5

4

3
 2

2
7

8
 6

8
2

1
 4
.2

9
 

3
.2

2
 

1
5

5

8
 4

1
9

 

1
9

7

7
 3
.7

4
 

0
.9

3
 

6
1

0

1
 

5
.5

3
 

2
.8

8
 

2
6

9

7
 

2
.6

5
 

1
.2

7
 

8
7

9

8
 

4
.1

5
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پيش دانشگاهي 9

 جمع كل

8
1
8
4
1

 

7
7
2
9
7

 

1
5
9
1
38

 
1
0
0

 7
5
.0

8
 2

8
4
1
3

 

2
4
4
0
3

 

5
2
8
1
6

 

1
0
0
.00

 

2
4
.9

2
 1

1
0
2
54

 

1
0
0
.00

 

5
2
.0

2
 1

0
1
7
00

 
1
0
0
.00

 

4
7
.9

8
 2

1
1
9
54

 

1
0
0
.00
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 1393-1394و 1392-1393بررسی وضعیت آموزشگاه وکالس دراستان درسال تحصیلی -15-3

، كه هكالس درس در استان وجود داشت 11745آموزشگاه و تعداد  3235، تعداد1393-1394در سال تحصيلي 

ش داشته است. بيشترين كاهش در افزايدرصد  56/3و  31/14به ترتيب  1392-13932نسبت به سال تحصيلي 

مربوط به  نيز درصد و بيشترين كاهش در تعداد كالس ها 35/4 با كار دانش تانهنرستعداد آموزشگاهها در مقطع 

 بوده است . كاهش درصد 25با  كشاورزيدوره تحصيلي 

با  كودكستان، بيشترين افزايش تعداد آموزشگاه مربوط به قبلنسبت به سال تحصيلي  1393-1394درسال تحصيلي 

ه بودافزايش درصد 100همان دوره با مربوط به نيز و بيشترين افزايش در تعداد كالس ها افزايش درصد  67/176

 است. 
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و  1392-1393داد آموزشگاه و کالس تشكیل شده به تفكیك دوره هاي مختلف تحصیلی در سال هاي تحصیلی (تع6-15شماره )جدول 

 با احتساب بزرگساالن 1394-1393
 

 دوره تحصیلی ردیف

 درصد تغییرات 1393-1394سال تحصیلی  1392-1393سال تحصیلی 

 کالس آموزشگاه کالس آموزشگاه کالس آموزشگاه

 كودكستان 1
210 428 581 856 176.67 100.00 

 ابتدايي 2
1395 5608 1436 5652 2.94 0.78 

 دوره متوسطه اول  3
561 1771 552 1746 -1.60 -1.41 

 متوسطه نظري 4
376 2206 365 2112 -2.93 -4.26 

 هنرستان فني 5
44 266 52 293 18.18 10.15 

 هنرستان حرفه اي 6
35 186 48 217 37.14 16.67 

 كشاورزي 7
2 12 3 9 50.00 -25.00 

 هنرستان كاردانش 8
207 864 198 860 -4.35 -0.46 

 پيش دانشگاهي 9
0 0 0 0 0.00 0.00 

 جمع كل
2830 11341 3235 11745 14.31 3.56 

 استشده ناستثنایی در مقاطع مربوطه  لحاظ مدارس آمار 

 مأخذ : اداره کل آموزش وپرورش استان

 

 ابتدایی مقطع -1

 كه كالس بوده نفر در 08/20 ابتدائي مقطع در كالس در آموز دانش تراكم شاخص ،1393-1394تحصيلي  سال در

 1393-1394تحصيلي  سال يافته است. درافزايش درصد 51/3نفر دركالس،  4/19با  قبل سال تحصيلي به نسبت

 كالس نفر در 44/13 روستايي مناطق در و 21/27شهري،  مناطق دردوره ابتدايي در كالس در آموز دانش تراكم

 مناطق در قبل، تراكم دانش آموز در كالس در دوره تحصيلي مذكور تحصيلي سال به نسبت ترتيب اين به كه بوده

 يافته است. افزايشدرصد  78/3و  93/0و روستايي به ترتيب  شهري
 دوره اول متوسطه  -2

 نفر در 69/16دوره اول متوسطه به رقم  مقطع در داير كالس در آموز دانش تراكم ،1393-1394 تحصيلي سال در 

 درصد كاهش يافته است. 62/15نفر(،  78/19كه نسبت به سال تحصيلي قبل) است رسيده كالس

در دوره تحصيلي مورد بررسي در  1393-1394در سال تحصيلي  كالس تراكم دانش آموز در شاخص همچنين 

نفر در كالس بوده كه نسبت به سال تحصيلي قبل به ترتيب  9/11نفر و در مناطق روستايي  59/25مناطق شهري، 

 درصد كاهش يافته است. 62/15و 95/3
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 نظري متوسطه مقطع-3

نظري )بدون احتساب بزرگساالن، راه دور،غير  متوسطه مقطع در آموز دانش تراكم ،1392-1393درسال تحصيلي 

درصد  4/1نفر در كالس،  43/22نفر  بوده كه نسبت به سال تحصيلي قبل با تراكم  75/22دولتي و غير انتفاعي( 

 ش يافته است.افزاي

در دوره تحصيلي مورد بررسي در  1392-1393در سال تحصيلي  كالس تراكم دانش آموز در شاخص همچنين

نفر در كالس بوده است كه نسبت به سال تحصيلي قبل به  33/14و  23/24مناطق شهري و روستايي به ترتيب 

 درصد كاهش يافته است. 89/3و  درصد افزايش 34/1ترتيب 
 هنرستان فنی -4

هنرستان فني )بدون احتساب بزرگساالن، راه دور،غير  مقطع در آموز دانش تراكم 1393-1394درسال تحصيلي 

درصد  37/22نفر در كالس،  75/22نفر  بوده كه نسبت به سال تحصيلي قبل با تراكم  66/17دولتي و غير انتفاعي( 

 يافته است. كاهش

در دوره تحصيلي مورد بررسي در  1393-1394در سال تحصيلي  كالس تراكم دانش آموز در شاخص همچنين

نفر در كالس بوده است كه نسبت به سال تحصيلي قبل به  08/16و 74/17ناطق شهري و روستايي به ترتيب م

 يافته است. كاهشدرصد  13/12درصد كاهش و 16/12ترتيب 
 هنرستان حرفه اي -5

 هنرستان حرفه اي )بدون احتساب بزرگساالن، راه دور، مقطع در آموز دانش تراكم1393-1394درسال تحصيلي 

نفر در كالس،  57/19نفر بوده كه نسبت به سال تحصيلي قبل با تراكم  53/17غير دولتي و غير انتفاعي( 

 درصد كاهش يافته است.42/10

در دوره تحصيلي مورد بررسي در مناطق مذكوردر سال تحصيلي  كالس تراكم دانش آموز در شاخص همچنين

نفر در كالس بوده است كه نسبت به سال تحصيلي قبل به ترتيب  3/14و  78/20شهري و روستايي به ترتيب 

 درصد كاهش يافته است. 30/9و  22/12
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 ) بدون بزرگساالن و راه دور غیر دولتی و غیر انتفاعی ( به تفكیك دوره هاي مختلف تحصیلی ( تراکم دانش آموز در کالس 7-15جدول)

 دوره تحصیلی ردیف

 درصد تغییرات  1393-1394سال تحصیلی  1392-1393سال تحصیلی 

 کل روستایی شهري کل روستایی شهري کل روستایی شهري

 3.51 3.78 0.93 20.08 13.44 27.21 19.4 12.95 26.96 ابتدايي 1

 15.62- 3.95- 1.15 16.69 11.9 25.59 19.78 12.39 25.3 دوره اول متوسطه 2

 0.79- 1.40 1.61- 22.57 14.53 23.84 22.75 14.33 24.23 متوسطه نظري 3

 22.37- 12.13- 12.16- 17.66 16.08 17.84 22.75 18.3 20.31 هنرستان فني 4

 10.42- 9.30- 12.22- 17.53 12.97 18.24 19.57 14.3 20.78 هنرستان حرفه اي 5

 23.52 0.00 23.52 19.22 0 19.22 15.56 0 15.56 كشاورزي 6

 10.53- 9.44- 10.95- 15.81 13.63 16.68 17.67 15.05 18.73 هنرستان كاردانش 7

 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 پيش دانشگاهي 8

 
 مأخذ : اداره کل آموزش وپرورش استان 

 شده استنآمار دانش آموزان استثنایی در مقاطع مربوطه  لحاظ 
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 ل (تحصی به اشتغال)  تحصیلی پوشش نرخ-15-5

 و است تحصيلي هاي مختلف دوره در التعليم الزم افراد كليه دادن قرار پوشش تحت پرورش، و آموزش هدف

 نرخ از آورند، مي وجود به جامعه براي را مشكالت زيادي بعدها كه تحصيل از بازمانده افراد آمار كنترل براي

 .شود مي استفاده تحصيلي پوشش
 

  t تحصيلي  سال در تحصيلي دوره دانش آموز تعداد 

 ظاهري تحصيلي پوشش = _________________________________ 100 ×

 تحصيلي سال همان متعارف سن در جمعيت آمار 

 

 

 سبب نظر، مورد تحصيلي پوشش دوره تحت و...( ها )مردودي متعارف سني گروه از خارج آموزان دانش وجود

 .باشد هم باالتر 100 عدد از گاهي ظاهري پوشش نرخ كه شود مي
 

  tتحصيلي  سال در تحصيلي دوره متعارف سن در واقع دانش آموزان تعداد 

 واقعي پوشش = _______________________________________________ 100 ×

  تحصيلي سال همان در دوره همان متعارف سن در جمعيت آمار 

 

 ايشان نگهداشت و جذب و براي نموده مشخص را تحصيل از محروم افراد تعداد توان مي شاخص اين براساس

 .كرد ريزي برنامه آموزشي نظام در

 

  t تحصيلي سال در ساله n دانش آموزان  تعداد 

 سني ويژه پوشش=  ______________________________________________ 100 ×

  t تحصيلي سال ساله در nجمعيت  تعداد 
 

 تحصيل از درصد چند و اشتغال داشته تحصيل به سني گروه يا سن يك در جمعيت از درصد چند دهد مي نشان

 باشند. مي محروم و بازمانده
 

 مأخذ : اداره کل آموزش وپرورش استان 

 

 

 

 ( پوشش تحصیلی ظاهري مقاطع مختلف استان به تفكیك جنسیت در طی سال هاي8-15جدول ) 

 1393-1394و1393-1392

 مقطع تحصیلی
 درصد تغییرات 93-94تحصیلیسال  92-93سال تحصیلی

 کل پسر دختر کل پسر دختر کل پسر دختر

 2.35 2.27 1.95 101.07 100.47 101.24 98.75 98.24 99.3 ابتدايي
 4.08 4.15 3.82 94.94 96.72 93.24 91.22 92.87 89.81 متوسطه اول
 13.14 11.48 13.46 94.6 99.38 86.03 83.61 89.15 75.82 متوسطه دوم
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 بوده درصد 22/91 معادل1392 -1393 تحصيلي سال در متوسطه دوره اول مقطع در ظاهري تحصيلي پوشش

 درحالت كلي باال. است رسيده درصد 94/94به  1393-1394 تحصيلي سال در افزايشدرصد 08/4با كه است

مناطق  در مخصوصا  باالتر، سن با آموزان نام دانش ثبتا ب توان مي را 100 از تحصيلي پوشش ضريب بودن

مرتبط  ديگر هاي استان از ابتدايي دوره كودكان با هايي خانواده يا مهاجرت و مردودين افزايش يا و روستايي

 دانست.

 به نسبت كه باشد درصد مي6/94متوسطه دوره دوم  مقطع در ظاهري تحصيلي شش پو مذكور  تحصيلي سال در

 .دهد نشان مي شافزايدرصد  14/13، به ميزان 61/83تحصيلي  پوشش با قبل سال

 

 تحصیلی گذر نرخ -15-6

 عبور باالتر آموزشي به دوره آموزشي دوره يك از كه است آموزاني دانش تعداد تحصيلي گذر نرخ از منظور

 .كنند مي 
 

  +t 1تعداد دانش آموز)ثبت جديد( اول راهنمايي درسال تحصيلي

 =نرخ گذر دوره ابتدايي به دوره راهنمايي _____________________________________________

  tتعداد قبول شدگان سال پنجم ابتدايي درسال تحصيلي 
 

 راهنمایی  به ابتدایی از مقطع  گذر نرخ -1

 95/92 عبارتي به . است بوده درصد 95/92 معادل1393-1394تحصيلي  سال در راهنمايي به ابتدايي از گذر نرخ

 كنند صعود راهنمايي اول پايه به اند توانسته مذكور تحصيلي سال در ابتدايي پنجم پايه آموزان انش د كل از درصد

به باال مي تواند به علت مهاجرت و ورود قبولين پنجم ابتدائي نهضت سواد آموزي در  100باالبودن نرخ گذر از  

 دوره راهنمايي باشد.
 متوسطه به راهنمایی مقطع گذر خ نر-2

 .است بوده درصد 68/68 معادل1393-1394 تحصيلي سال در متوسطه به راهنمايي از گذر نرخ

 
 1393-1394(نرخ گذر تحصیلی در دوره هاي مختلف تحصیلی در سال تحصیلی 9-15جدول شماره )

 1393-1394سال تحصيلي دوره تحصيلي رديف

 95/92 راهنمايينرخ گذر ابتدايي به  1

 68/68 نرخ گذر راهنمايي به متوسطه 2

 مأخذ : اداره کل آموزش وپرورش استان
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 1393-1394بررسی وضعیت  کارمندان آموزش وپرورش استان درسال  تحصیلی  -15-7

نفر كارمند بوده كه ازاين تعداد  19069آموزش و پرورش استان داراي 1393-1394درسال تحصيلي 

 درصد( كادر غير آموزشي بودند .  55/36نفر )حدود  6970درصد( كادر آموزشي و  63.44حدود نفر)12099

دوره تحصيلي درصد در  41/21ابتدايي،  دوره تحصيليدرصد كادر آموزشي در  57/46 فوقدرسال تحصيلي 

 51/2درصد در مدارس هنرستان فني،  10/3و  متوسطه عمومي دوره تحصيليدرصد در  53/18راهنمايي عادي،

و مابقي در ساير دوره هاي تحصيلي كاردانش  درصد در دوره8/5و حرفه اي بازرگانيدرصد در دوره تحصيلي 

 .بوده اندمشغول خدمت رساني 
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 (1393-1394)دوره هاي مختلف تحصیلیو توزیع کادر آموزشی و غیر آموزشی رسمی و پیمانی )شهري و روستایی دولتی واعزامی به غیر دولتی ( به تفكیك میزان تحصیالت ( 10-15جدول )

 

ف
دی

ر
 

 دوره تحصیلی

 

 جمع کمتر از دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس و باالتر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 39.39 7533 33.74 222 52.74 374 32.13 1992 33.91 4779 ابتدايي 1

 21.54 3917 21.92 137 11.41 133 22.93 395 21.95 2952 راهنمايي 2

 19.13 3329 21.12 139 13.77 173 3.79 115 22.71 3199 متوسطه عمومي 3

 3.53 374 3.35 24 4.54 59 2.14 32 3.73 531 هنرستان فني 4

 2.37 511 2.74 19 1.34 21 1.35 41 3.15 431 بازرگاني و حرفه اي 5

 1.21 39 1.43 3 1.31 4 1.17 2 1.21 31 كشاورزي 6

 3.25 1191 3.94 45 5.95 73 3.45 115 3.95 935 كاردانش 7

 3.39 1219 9.27 31 9.19 113 3.12 95 3.71 943 اداري 8

 1.11 1 1.11 1 1.11 1 1.11 1 1.11 1 پيش دانشگاهي 9

 1.14 7 1.11 1 1.11 1 1.13 1 1.14 3 كودكستان استثنايي 10

 1.17 224 1.91 3 1.12 13 1.32 19 1.32 193 ابتدايي استثنايي 11

 1.12 4 1.15 1 1.19 1 1.11 1 1.11 2 راهنمايي استثنايي 12

 1.19 34 1.11 1 1.23 3 1.33 11 1.15 21 راهنمايي پيش حرفه اي استثنايي 13

 1.11 1 1.11 1 1.11 1 1.11 1 1.11 1 متوسطه استثنايي 14

 1.23 51 1.31 2 1.23 3 1.23 7 1.27 39 متوسطه حرفه اي استثنايي 15

 1.13 3 1.11 1 1.11 1 1.11 1 1.14 3 كاردانش استثنايي 16

 111.11 19139 111.11 359 111.11 1279 111.11 3144 111.11 14199 جمع كل

 مأخذ : اداره کل آموزش وپرورش استان 
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 مأخذ : اداره کل آموزش وپرورش استان 

 

  

 (1393-1394)رسمی و پیمانی )شهري و روستایی دولتی واعزامی به غیر دولتی ( به تفكیك میزان تحصیالت و مقاطع مختلف تحصیلیوغیر آموزشی  ی( توزیع کادر آموزش11-15جدول )

ف
دي

ر
 

 دوره تحصیلی

 

 جمع کمتر از دیپلم دیپلم دیپلم فوق لیسانس و باالتر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0,04 7 0 0 0 0 0,03 1 0,04 6 كودكستان استثنايي 1

 40,84 7787 34,65 228 53,52 684 62,78 1911 35,23 4964 پيش دبستاني ، ابتدائي وابتدايي استثنايي  2

 20,74 3955 20,97 138 10,72 137 23,16 705 21,12 2975 استثنايي و پيش حرفه ايراهنمايي عادي،  3

 19,29 3679 21,43 141 14,01 179 4,01 122 22,98 3237 متوسطه عمومي، حرفه اي و استثنايي 4

5 
هنرستان فني،بازرگاني،كشاورزي و 

 كاردانش و كاردانش استثنايي
1961 13,92 210 6,9 162 12,77 90 13,68 2423 12,71 

 6,39 1218 9,27 61 9,08 116 3,12 95 6,71 946 نيروي اداري 6

 100.00 19069 100 658 100 1278 100 3044 100 14089 جمع كل
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 کادر آموزشی و غیر آموزشی )بدون کادر خدماتی( رسمی و پیمانی  ( 12-15جدول )
 

 دوره تحصیلی ردیف

 1393-1394سالتحصیلی 

 کادر آموزشی
درصد کادر آموزشی هر 

 دوره تحصیلی به کل

 کادر 

 غیر آموزشی

درصد کادر غیرآموزشی 

 هر دوره تحصیلی به کل
 جمع

 7577 27.86 1942 46.57 5635 ابتدايي 1

 3917 19.02 1326 21.41 2591 راهنمايي 2

 3629 19.90 1387 18.53 2242 متوسطه عمومي 3

 674 4.29 299 3.10 375 هنرستان فني 4

 510 2.96 206 2.51 304 بازرگاني و حرفه اي 5

 39 0.36 25 0.12 14 كشاورزي 6

 1191 7.02 489 5.80 702 كاردانش 7

 1207 17.32 1207 0.00 0 اداري 8

 0 0.00 0 0.00 0 پيش دانشگاهي 9

 7 0.00 0 0.06 7 كودكستان استثنايي 10

 224 0.83 58 1.37 166 ابتدايي استثنايي 11

 4 0.03 2 0.02 2 راهنمايي استثنايي 12

 34 0.19 13 0.17 21 راهنمايي پيش حرفه اي استثنايي 13

 0 0.00 0 0.00 0 متوسطه استثنايي 14

 50 0.20 14 0.30 36 متوسطه حرفه اي استثنايي 15

 6 0.03 2 0.03 4 كاردانش استثنايي 16

 19069 100.00 6970 100.00 12099 جمع كل

 مأخذ : اداره کل آموزش وپرورش استان 
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 1393-1394وزیع کارمندان  آموزشی )دولتی و اعزامی به غیر دولتی ( رسمی و پیمانی به تفكیك سمت و مدرک  تحصیلی ت (13-15جدول )

 دوره تحصیلی ردیف

 معلم تربیت بدنی مدیرمعلم معلم

لیسانس  جمع کل

 و باالتر
 دیپلم فوق دیپلم

کمتر از 

 دیپلم
 جمع

لیسانس 

 و باالتر

فوق 

 دیپلم
 دیپلم

کمتر از 

 دیپلم
 جمع

لیسانس 

 و باالتر

فوق 

 دیپلم
 دیپلم

کمتر از 

 دیپلم
 جمع

 5635 358 0 2 69 287 900 0 48 257 595 4377 0 381 1362 2634 ابتدايي 1

 2591 127 0 1 23 103 0 0 0 0 0 2464 0 4 534 1926 راهنمايي 2

 2242 102 0 0 15 87 0 0 0 0 0 2140 0 2 16 2122 متوسطه عمومي 3

 375 13 0 0 2 11 0 0 0 0 0 362 0 0 21 341 هنرستان فني 4

 304 17 0 0 1 16 0 0 0 0 0 287 0 0 8 279 بازرگاني و حرفه اي 5

 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 كشاورزي 6

 702 12 0 0 1 11 0 0 0 0 0 690 0 1 55 634 كاردانش  7

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداري 8

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پيش دانشگاهي 9

 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 6 كودكستان استثنايي 10

 166 1 0 0 0 1 4 0 0 0 4 161 0 4 15 142 ابتدايي استثنايي 11

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 راهنمايي استثنايي 12

 21 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0 0 7 13 راهنمايي پيش حرفه اي استثنايي 13

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 متوسطه استثنايي 14

 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 5 31 متوسطه حرفه اي استثنايي 15

 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 كاردانش استثنايي 16

 12199 631 0 3 112 516 904 0 48 257 599 10564 0 392 2024 8148 جمع كل

 مأخذ : اداره کل آموزش وپرورش استان 

  



 

223 

  1393-1394نهضت سواد آموزي استان درسال تحصیلی -15-8

 .نفر بوده است 10647تعداد سواد آموزان نهضت سواد آموزي،  1393-1394درسال تحصيلي 

درصد آنان، 03/36درصد سوادآموزان نهضت سواد آموزي شهري و 96/63حدود  مذكوردر سال تحصيلي 

 روستايي بوده اند.

انان را مردان تشكيل داده درصد 50/15درصد سوادآموزان را زنان و  49/84، حدود 1393-1394در سال تحصيلي 

 اند.

 1393-1394( تعداد و درصد سواد آموزان نهضت سواد اموزي استان به تفكیك شهري وروستایی در سال تحصیلی 14-15جدول )

 شرح

 کل)شهري و روستایی( روستا شهر

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 10647 1651 8996 3837 842 2995 6810 809 6001 تعداد

 100 15.5 84.5 100 21.9 78.1 100 11.88 88.12 درصد

 مأخذ : اداره کل آموزش وپرورش استان
 
 

 ( قابل مشاهده مي باشد.15-15چگونگي توزيع قبول شدگان برحسب دوره هاي مربوطه، درجدول )

 1393-1394( قبول شدگان دوره اي نهضت  سواد آموزي استان در سال تحصییلی 15-15جدول )

 انتقال تحكیم تكمیلی سوادآموز دوره

 جمع مرد زن
 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جنسیت

 5844 597 5247 1974 61 1913 1021 48 973 0 0 0 2849 488 2361 تعداد

 100 10.2 89.8 100 3.10 96.9 100 4.7 95.3 0 0 0 100 27.13 82.87 درصد

 وپرورش استانمأخذ : اداره کل آموزش 
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 وضعیت مدارس نوبت دوم-15-9

درصخ  4/3درصخ كل مخارس ابتخايي دوختي در نوبت دوم داير بوده انخ كه با  99تعخاد92-93در سال تحصیلي 

 است. رسیخه درصخ  91به  93-94، در سال تحصیلي افزاي 

درصخ كاه ، در سال 95/1انخ كه بادرصخ كل مخارس متوسطه اول) دوختي( در نوبت دوم داير بوده 115هپ چنین 

 است. كاه  يافتهدرصخ  114به  93-94تحصیلي

 1392-1393انخ كه نسبت به سال تحصیلي در نوبت دوم داير بوده درصخ 37كل مخارس متوسطه دوم) دوختي( از 

 تغییري نخاشته است.

تعخاد  مقاطع باالتر تحصیلي كه دربررسي وضعیت مخارس دوختي نوبت دوم استان در مقاطع مرتلف گوياي آنست 

 .كاه  مي يابخنوبت دوم  مخارس 

 

 1393-1394ي تحصیلی سال ها(درصد مدارس نوبت دوم به کل مدارس )دولتی( به تفكیك جنسیت و مقطع در 16-15جدول)
 

مقطع 

 تحصیلی

 درصد تغییرات 93-94سال تحصیلی 92-93سال تحصیلی 

 کل مختلط پسر دختر کل مختلط پسر دختر کل مختلط پسر دختر

 3.41 5.56 3.70 2.33 91 19 28 44 88 18 27 43 ابتدايي

 21 37 46 105 22 36 47 متوسطه اول
104 

-

2.13 
2.78 -4.55 

-

0.95 

 0 47 20 67 0 46 21 متوسطه دوم
67 

-

4.76 
2.17 0.00 0.00 

 مأخذ : اداره کل آموزش وپرورش استان

 آموز به معلمنسبت دانش -15-10

نسبت دانش آموز به معلم در مدارس شهري و روستايي)دولتي( در مقطع ابتدايي،  1392-1393در سال تحصيلي 

رسيده است. يعني به ازاي هر   93-94در سال تحصيلي  نفر 97/17درصد كاهش به  17/2نفر بوده و با  36/18

 وجود داشته است.معلم نفر يك  92در مقطع ابتدايي  دانش آموز نفر 97/17

مدارس شهري و روستايي)دولتي( در مقطع متوسطه دوره  نسبت دانش آموز به معلم در 92-93در سال تحصيلي 

-94 در سال تحصيلي نفر 18/12به  كاهشدرصد  40/0با  كه بوده دانش اموز به ازاي هر نفر معلمنفر 46/12اول، 

 رسيده است. 93

به ازاي هر نفر معلم بوده  دانش آموزنفر 10/14مقطع متوسطه دوم در  93-1394اين شاخص در سال تحصيلي 

  درصد كاهش داشته است.71/0كه نسبت به سال تحصيلي قبل  است
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ي سال ها(نسبت دانش آموز به معلم در مدارس شهري و روستایی)دولتی( به تفكیك جنسیت و مقطع در 17-15جدول)

 1393-1394 تحصیلی

 مقطع تحصیلی
 درصد تغییرات 93-94سال تحصیلی 92-93سال تحصیلی

 کل پسر دختر کل پسر دختر کل پسر دختر

 ابتدايي

15,9
6 

21,4
2 

18,3
6 

15,7
2 

20,8
7 

17,9
7 

-1,52 
-

2,66 
-

2,17 

 متوسطه اول

12,0
9 

12,8
3 

12,4
6 

12,0
3 

12,7
9 

12,4
1 

-0.49 
-

0,32 
-

0,40 

 متوسطه دوم

14,3
1 

13,9
2 

14,1
0 

13,8
1 

13,8
1 

14 -0,64 
-

0,79 
-

0,71 
 مأخذ : اداره کل آموزش وپرورش استان

هاي مدارس دولتي به تفكيك  نرخ هوشمند سازي كالس، نرخ دسترسي مدارس به فناوري اطالعات و ارتباطات

شرح جداول ، به نرخ قبولي دانش آموزان در كنكور سراسري سازمان سنجش آموزش كشورو  شهري و روستايي

 ( مي باشد.20-15( و )15-19(، )15-18)
 

 (شهري )هاي مدارس دولتی  ( نرخ هوشمند سازي کالس18-15)الف جدول

 مقطع تحصیلی
 درصد تغییرات 93-94سال تحصیلی 92-93سال تحصیلی 

 کل مختلط پسر دختر کل مخلط پسر دختر کل مختلط پسر دختر

 732 0 360 372 555 0 280 275 ابتدايي
35.27 28.57 0 31.89 

 389 0 210 179 317 0 165 152 متوسطه اول
17.76 27.27 0 22.71 

 448 0 230 218 295 0 155 140 متوسطه دوم
55.71 48.39 0 51.86 

 

 مدارس دولتی روستاییهاي  ( نرخ هوشمند سازي کالس19-15)ب  جدول
 

مقطع 

 تحصیلی

 درصد تغییرات 93-94سال تحصیلی 92-93سال تحصیلی 

 کل مختلط پسر دختر کل مختلط پسر دختر کل مختلط پسر دختر

 ابتدايي
140 135 120 395 205 190 220 615 46.43 40.74 83.33 55.70 

متوسطه 

 27.37 0 23.64 32.50 121 0 68 53 95 0 55 40 اول

متوسطه 

 78.57 0 62.50 100.00 100 0 52 48 56 0 32 24 دوم

 

 اداره كل آموزش وپرورش استانمأخذ : 

 

 ( نرخ قبولی دانش آموزان در کنكور سراسري سازمان سنجش آموزش کشور20-15جدول)

 تغییرات درصد 93-94کنكور سراسري سال  92-93کنكور سراسري سال  مقطع تحصیلی

 36.3 36 درصد دانش آموزان پذيرفته شده در كنکور
0.83 

 4.55 23 22 رتبه استان
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 مأخذ : اداره كل آموزش وپرورش استان

 مأخذ : اداره كل آموزش وپرورش استان

 

 

 

 

 

 

 

 فصل شانزدهم

 آموزش فني و حرفه اي استان

 

  

 45 39 1000حائزين رتبه هاي زير 
15.38 
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 استان اي حرفه و فنی آموزش-16

تربیت نیروي انساني  يكي از عوامل و پارامتر هاي عمده رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي هر جامعه

 ماهر و نیمه ماهرهاي فني و حرفه اي يكي از مراكز مهم تربیت نیروي انساني ه گاآموزش و كارآمد مي باشد

رو ايجاد پل هاي ارتباطي بین مراكز آموزشي و مراكز صنعتي جامعه از مهمترين  . از اينبه شمار میايد

هاي  اي در ايجاد هماهنگي و همسويي بین مهارتاقدامات در توسعه فعالیت هاي آموزش فني و حرفه 

 میباشد.آموزش ديدگان اين مراكز و نیازمندي هاي بازار كار 

مركز فني و  233مركز آموزش فني و حرفه اي ثابت و  25تعداد  1394( در سال 1-16بر اساس جدول )

 صد افزايش نشان مي دهد.در43/5حرفه اي سیار در استان وجود داشته كه مراكز سیار نسبت به سال قبل 

آموزشگاه آزاد تحت پوشش مراكز آموزش فني و حرفه اي در استان مشغول  187هم چنین در سال مذكور 

 فعالیت بوده اند.

مرد بوده اند كه نسبت به  نفر 141زن و  نفر 117نفر مربي اين سازمان تعداد  258 تعداداز1394در سال 

 مانده است. و مرد ثابت سال قبل تعداد مربي زن 

نفر و تعداد  6668نفر و تعداد آموزش ديدگان در مراكز سیار  11133تعداد آموزش ديدگان در مراكز ثابت  

نسبت به  1394موزش ديدگان سیار در سال آو اصناف بوده اند. تعداد  آموزش ديدگان صنايعنیزنفر 1196

آموزش ديدگان ثابت نسبت به سال قبل افزايش داشته است اين در حالیست كه تعداد  27/16سال قبل 

موزش ديدگان سیار نسبت به كاهش اموزش ديدگان ثابت درصد كاهش نشان میدهد. افزايش آ 40/5

كه دسترسي به اين مراكز  ي از استاندر مناطق به آموزشهاي فني و حرفه اي دولتي را افرادبیشترگرايش 

 ندارند بیان میكند.را  ثابت 

زن و  14291تعداد  1394ديدگان به تفكیك مرد و زن نشان میدهد كه در سال  بررسي تعداد آموزش

 مرد در مراكز آموزش فني و حرفه اي اعم از دولتي و خصوصي آموزش ديده اند. 16748
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 1394-1393( شاخص هاي مراکز آموزش فنی وحرفه اي استان اردبیل طی سال هاي 1-16جدول )

 

 1394 1393 عنوان شاخص ردیف
درصد 

 تغییرات

 0 25 25 تعداد مراكز آموزش فني وحرفه اي ثابت 1

 43/5 233 221 تعداد مراكز آموزش فني وحرفه اي سيار 2

 0 0 0 تعداد مراكز آموزش جوار و بين كارگاهي 3

 تعداد مربيان مراكز آموزش 4
 0 117 117 زن

 0 141 141 مرد

 -40/5 11133 11769 تعداد آموزش ديدگان ثابت 5

 27/16 6668 5735 تعداد آموزش ديدگان سيار)شهري، روستايي، عشاير( 6

 -51/46 1196 2236 و اصناف تعداد آموزش ديدگان صنايع 7

 -76/3 18997 19740 تعداد كل آموزش ديدگان )دولتي( 8

 -42/10 16748 18697 سهم مردان از آموزش ديدگان دولتي و غير دولتي 9

 -11/3 14291 14750  آموزش ديدگان سهم زنان از 10

 0 187 187 تعداد آموزشگاه هاي آزاد تحت پوشش مراكز آموزش فني وحرفه اي 11

 38/1 516 509 )تخصصي(يك و بدون استاندارد ،تعداد رشته هاي آموزش در سطح مهارت درجه دو 12

 0 20 20 تعداد رشته هاي آموزش در سطح مهارت درجه سه و پايه اي 13

 مأخذ :اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان
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 فصل هفدهم

 آمــوزش عــالي
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 *عالی   آموزش-17

در دهه هاي اخیر، نظام آموزش عالي به علل مواجه شدن با رشد فزاينده فناوري، تغییرات وسیع اجتماعي، 

بوده است. از اين رو آموزش عالي اقتصادي و فرهنگي و نیز تامین نیازهاي جامعه با موضوعات اساسي روبرو 

 هاي ملي و منسقه اي بعهده دارد. به عنوان بخشي از امور اجتماعي نقش بسیار مهمي در برنامه ريزي

از وظايف مهم مجموعه آموزش عالي، پرورش نیروي انساني كارآمد براي اشتغال در بخش هاي گوناگون 

ها تولید دانش، تامین نیازهاي جامعه، تربیت  همورد نیاز جامعه است و هدف اصلي و نهايي دانشگا

 متخصصان و ارائه راهكار براي حل معضالت اجتماعي در همه زمینه هاست.

به نظر انديشمندان و صاحب نظران علم مديريت و منابع انساني؛ كاركنان مجرب و كارآمد در كنار منابع 

مي روند كه مي توانند در مجموعه نظم اداري  مالي، تجهیزات و بودجه از مهمترين منابع سازمان به شمار

 در راستاي توسعه و پیشرفت فعالیت هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تاثیر بنیادين داشته باشند.

 

بررسی وضعیت دانشجویان موسسات آموزش عالی استان بر حسب گروه ها و دوره هاي مختلف تحصیلی در سال  -17-1

 1393-94تحصیلی 

ها  تعداد دانشجويان دانشگاه1394-1395عات سالنامه آماري استان اردبیل در سال تحصیلي بر اساس اطال

درصد را 75/51درصد را زنان و 24/48نفر بوده است كه از اين تعداد   44314و مراكز آموزش عالي استان 

 مردان تشكیل داده اند.

كه بیشترين تعداد دانشجويان اين بررسي وضعیت دانشجويان استان بر حسب مقسع تحصیلي گوياي آنست 

 درصد  87/0درصد و كمترين آن در مقاطع دكتري حرفه اي با  18/73ها در مقسع كارشناسي با  دانشگاه

 بوده است. 

ها و رشته هاي تحصیلي بیانگر آنست كه در سال  وضعیت دانشجويان بر حسب گروه بررسي

درصد و كمترين  68/52ته هاي علوم انساني با بیشترين تعداد دانشجويان در رش 1394 -1395تحصیلي

      درصد بوده است. 54/2تعداد دانشجويان در رشته پزشكي با 

              

 ت*اطالعات اورده شده بخش آموزش عالي صرفا مربوا به آن دسته از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي استان میباشد كه آمار آارسال گرديده اس
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درصد در رشته علوم  70/9در رشته فني و مهندسي، دانشجويان درصد  30/20 كورمذدر ضمن در سال 

درصد در رشته هاي هنر مشغول تحصیل بوده  97/5درصد در رشته كشاورزي و دامپزشكي و  81/8پايه ، 

 اند.
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 1394-1395 در سال تحصیلی  یلیمختلف تحص يو دوره ها گروه هااستان بر حسب  یآموزش عال موسسات انی( دانشجو1-17جدول )
 

گروه هاي 

 عمده

 جمع کل دکتري تخصصی دکتري حرفه اي کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
 ي تحصیلی به کلگروه هانسبت 

 )درصد(

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

١١ 0 0 0 274 115 389 0 0 0 604 133 737 0 0 0 پزشکي
٢٦

 

٢٤
8

 

87
١

 2
/5

4
 0

/5
6

 

1
/9

7
 

 453 1245 1698 علوم انساني
1698

4 
7266 9718 4340 2321 2019 0 0 0 321 207 114 

٢3
3٤

3
 

١١
٠3

9
 ١٢

3٠
٤

 

5
2

/6
8

 2
4
/9

1
 

2
7
/7

7
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  1394سالنامه آماري استان سال مأخذ : 
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کارشناسی ارشد
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دکتری حرفه ای 
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تخصصی
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يلي در بررسي وضعيت دانشجویان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي استان به تفکيک مقطع تحص-٢-١7نمودار شماره 

١39٤-95سال 
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مختلف تحصیلی در سال  موسسات آموزش عالی استان بر حسب گروه ها و دوره هاي آموختگان  بررسی وضعیت دانش -17-2

 1393-94تحصیلی 

نفر بوده است كه از اين  8681ها و مراكز آموزش عالي استان در سال مذبور  تعداد دانش آموختگان دانشگاه

 درصد را مردان تشكیل داده اند.94/60درصد را زنان و  01/39تعداد 

كه بیشترين تعداد دانش  بررسي وضعیت دانش آموختگان استان بر حسب مقسع تحصیلي گوياي آنست

درصد و كمترين آن در مقاطع دكتري حرفه اي و 95/66ها در مقسع كارشناسي با  آموختگان اين دانشگاه

 درصد بوده است.14/0تخصصي  با 

كه در سال تحصیلي  نشان میدهدها و رشته هاي تحصیلي  نگاهي به وضعیت دانشجويان بر حسب گروه

درصد و كمترين تعداد  29/55آموختگان در رشته هاي علوم انساني با بیشترين تعداد دانش  94-1393

 درصد بوده است. 52/1با پزشكيدانش آموختگان در رشته 

درصد 24/22درصد فارغ التحصیالن در ساير گروههاي تحصیلي عبارت بودند از :  كوردر ضمن در سال مذ

درصد در رشته هاي 56/6زشكي و درصد در رشته كشاورزي و دامپ 25/8در رشته فني و مهندسي، 

 . درصد در رشته علوم پايه12/6هنرو
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 1394-1395 استان بر حسب گروه ها و مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی یآموختگان موسسات آموزش عال ( دانش2-17جدول )

 

گروه هاي 

 عمده

 حرفه اي و تخصصیدکتري  کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی جمع کل
 ي تحصیلی گروه هانسبت 

 )درصد( به کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 پزشکي
132 24 108 

0 0 0 123 23 100 0 0 0 9 1 8 1/52 0/28 1/24 

 علوم انساني
4803 2728 2075 

623 469 154 3039 1564 1475 1140 695 445 1 0 1 55/30 31/41 23/89 

 علوم پايه
532 198 334 

3 2 1 360 138 222 168 58 110 1 0 1 6/12 2/28 3/85 

فني و 

 387 1542 1929 مهندسي

405 348 57 1372 1065 307 152 129 23 0 0 0 22/24 17/75 4/46 

و  كشاورزي

 287 430 717 دامپزشکي

46 39 7 541 323 218 128 67 61 2 1 1 8/25 4/95 3/30 

 هنر
568 371 197 

146 98 48 381 242 139 41 31 10 0 0 0 6/56 4/27 2/27 

 جمع
8681 5293 3388 1223 956 267 5816 3355 2461 

1629 980 649 13 2 11 100/00 60/94 39/01 

  1394سالنامه آماري استان سال مأخذ : 
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پزشکی
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علوم انسانی
55%

علوم پایه
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فنی و مهندسی
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کشاورزی و 
دامپزشکی

8%

هنر
7%

مقایسه  دانش آموختگان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي -3-١7نمودار شماره 

١39٤-١395استان بر حسب گروههاي عمده تحصيلي در سال 

کاردانی
23%

کارشناسی
47%

کارشناسی ارشد
30%

دکتری حرفه ای و 
0.14%تخصصی 

مقايسه دانش آموختگان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي استان به  -17-4نمودار شماره 

1394-1395تفكیك مقسع تحصیلي در سال 
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استان بر حسب مقاطع تحصیلی  ،جنس و شهرستان در سال  یموسسات آموزش عال وضعیت  ثبت نام شدگان   یبررس -17-3

 1394-1395 تحصیلی

درصد در  10/72استان با  يموسسات آموزش عالبیشترين تعداد ثبت نام شدگان  1394-95در سال تحصیلي

پارس بوده است. از سوي ديگر شهرستانهاي  بیله سواردرصد در شهرستان 56/0شهرستان اردبیل وكمترين تعداد با 

مهمترين شهرستانهاي استان به لحاظ درصد ثبت نام شدگان درصد 21/6درصد 58/8به ترتیب با مغان و  آباد

 ي بعد از شهرستان اردبیل بوده اند.موسسات آموزش عال

در ثبت نام شدگان زن ستان بیانگر آنست كه سهم ي در اموسسات آموزش عال بررسي جنسیت ثبت نام شدگان

 است درصد بوده  60/58مردثبت نام شدگان  درصد و سهم89/41استان 

در صد 11/69نگاهي به وضعیت ثبت نام شدگان به حسب مقاطع تحصیلي نشان میدهد كه مقسع كارشناسي با 

در  يشدگان موسسات آموزش عالثبت نام درصد كمترين 18/1 دكتري حرفه اي و تخصصيو مقسع  بیشترين

 داشته است. استان

الزم به توضیح میباشد كه كلیه تحلیلهاي  صورت گرفته در اين فصل بر اساس اطالعات دانشگاهها و مراكز اموزش 

 درج گرديده است. 1394عالي مستقر در استان میباشد كه آمار و اطالعات آنها در سالنامه آماري استان در سال 
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 1394-1395 استان بر حسب مقاطع تحصیلی  ،جنس و شهرستان در سال تحصیلی یموسسات آموزش عال ثبت نام شدگان  (4-17جدول )
 

 شهرستان
 دکتري حرفه اي و تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی جمع کل

مردان از کل سهم زنان و 

 ثبت نام شدگان

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 30/92 41/67 72/10 48 55 103 610 563 1173 1863 2170 4033 177 807 984 2699 3637 6293 اردبيل

 0/21 0/36 0/56 0 0 0 0 0 0 18 31 49 0 0 0 18 31 49 بيله سوار

 2/52 6/06 8/58 0 0 0 0 0 0 174 341 515 46 188 234 220 529 749 آبادپارس 

 1/41 1/95 3/36 0 0 0 0 0 0 101 132 233 22 38 60 123 170 293 خلخال

 0 0 0 0 0 0 26 43 69 0 0 0 26 43 69 سرعين
0/79 0/49 0/30 

 0/19 0/39 0/58 0 0 0 0 0 0 17 34 51 0 0 0 17 34 51 كوثر

 1/80 1/29 3/09 0 0 0 0 0 0 157 113 270 0 0 0 157 113 270 شهرمشگين 

 1/82 4/39 6/21 0 0 0 0 0 0 119 281 400 40 102 142 159 383 542 مغان

 2/14 1/68 3/83 0 0 0 0 0 0 187 147 334 0 0 0 187 147 334 نمين

 0/57 0/32 0/89 0 0 0 0 0 0 50 28 78 0 0 0 50 28 78 نير

 48 55 103 610 563 1173 2712 3320 6032 285 1135 1420 3656 5115 8728 جمع
100/0

0 58/60 41/89 

  1394سالنامه آماري استان سال مأخذ : 
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 1394-1395استان در سال یآموزش عال ياز شاخصها یعملكرد  برخ-17-5
 

نفر  دانشجو  2511تعداد دانشجو در يك صد هزار نفر  جمعیت در استان اردبیل  1394-1395در سال تحصیلي 

 بوده است.

ي تمام وقت با مرتبه علم اتیهنگاهي به وضعیت رتبه  هیات علمي دانشگاههاي استان نشان مي دهد كه سهم 

 40/19ي علم اتیه تمام وقت با مرتبه دانشیار به كل  يعلم اتیهسهم درصد، 88/4ي علم اتیهاستاد به كل 

تمام  يعلم اتیهسهم  ودرصد 14/48  يعلم اتیهاستاديار  به كل   تمام وقت با مرتبه يعلم اتیه سهمدرصد، 

 درصد  بوده است. 55/27ه مربي به كل هیات علمي وقت با مرتب

نفر بوده   1801 تعدادالزم به ذكر است  كه تعداد آموزشگران دانشگاهي غیر هیات علمي در استان در سال مذبور 

 است.

اردبیل
72%

بیله سوار
1%

پارس آباد
8%

خلخال
3%

سرعین
1%

کوثر
1%

مشگین شهر
3%

مغان
6%

نمین
4%

نیر
1%

ات مقایسه تعدادثبت نام شدگان جدید دوره هاي مختلف تحصيلي موسس-5-١7نمودار شماره 

3١95-١39٤آموزش عالي در استان اردبيل در سال 
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 1394(عملكرد برخی از شاخصهاي آموزش عالی استان در سال 5-17جدول )

 1394 واحد متعارف شاخص ردیف

 2511 دانشجو تعداد دانشجو در يك صد هزار نفر جمعيت 1

 21/0 دانشجو سال 24تا 20نسبت دانشجو به جمعيت  2

 88/4 درصد علمي تمام وقت با مرتبه استاد به كل هيات علميسهم هيات  5

 40/19 درصد سهم هيات علمي تمام وقت با مرتبه ادانشيار به كل هيات علمي 6

 14/48 درصد ستاديار به كل هيات علمياسهم هيات علمي تمام وقت با مرتبه  7

 55/27 درصد سهم هيات علمي تمام وقت با مرتبه مربي به كل هيات علمي 8

 1801 تعداد تعداد آموزشگران دانشگاهي غير هيات علمي  10

 1394سالنامه آماري استان سال مأخذ : 
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  فصل هیجدهم
 

 بهـداشت و درمــان
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 بهداشت و درمان -18

 در جامعه، و اجتماعي رواني جسمي، سالمت سطح ارتقاء و تأمين منظور به درمان و بهداشت بخش

 اجرايي عمليات و فعاليت ها از نظام يافته اي مجموعه شده، تعيين هاي مشي خط و ها سياست چارچوب

 بهداشت واگير، بيماريهاي عليه بر سازي ايمن و و پيشگيري بهداشت آموزش شامل آنها، مهمترين كه است

 داروهاي تدارك و تأمين بيماري ها، با مبارزه زيست، محيط سازي سالم بهداشت و مدارس، و خانواده

و  تأمين و بستري و سرپايي درماني خدمات ارائه واحدهاي و مراكز اندازي راه و تغذيه، ايجاد اساسي،

 .باشد مي پزشكي مختلف هاي زمينه در پيراپزشكي و پزشكي انساني نيروي آموزش

 بهداشتی هاي شاخص -18-1

 حیاتی استانجمعیت سرشماري اول سال بر اساس اطالعات زیج  -18-1-1

 سطح در كه بوده بهداشتي اوليه هاي اطالعات مراقبت نظام كارآمد و ساده ابزارهاي از يكي حياتي زيج

 در بهداشت خانه ديوار به بايد پايان سال تا ابتدا از فرم اين. گيرد مي قرار استفاده مورد هاي بهداشت خانه

 حياتي وقايع ،بهداشتي اوليه خدمات دهندگان ارائه . گيرد قرار آن روي بعد بر سال فرم و نصب روستا

مركز  به بندي جمع از پس سال پايان در و نموده ثبت در آن را خود پوشش تحت جمعيت در افتاده اتفاق

 .نمايند ارسال مي استان بهداشت مركز به نهايت در و شهرستان بهداشت

 بر نظارت و عمليات پايش ،ريزي برنامه نظراز  كه است هايي داده ثبت براي مناسب وسيله حياتي زيج

 زيج بر ها داده كردن ثبت بهورزان در كه است داده نشان تجربه. باشند مي اساسي پيشرفت كارها نحوه

 ثبت اطالعات دقت گرفته، انجام به درستي آنان كار بر نظارت كه گاه هر و رو نيستند به رو مشكل با حياتي

 . است بوده اعتماد قابل نيز شده

نفر بوده كه نسبت  1325599بر اساس اطالعات زيج حياتي استان، تعداد  1394جمعيت سرشماري اول سال 

 درصد افزايش يافته است.1نفر  1312418با  1393به سال 

 میانگین بعد خانوار  بر اساس اطالعات زیج حیاتی  استان -18-1-2

نفر بوده كه نسبت به سال  4بر اساس اطالعات زيج حياتي استان، برابر  1394ميانگين بعد خانوار در سال 

 تغييري نداشته است. 1393

 بر اساس اطالعات زیج حیاتی استان رشد طبیعی جمعیت -18-1-3

بوده كه نسبت به سال  29/1بر اساس اطالعات زيج حياتي استان برابر  1394رشد طبيعي جمعيت در سال 

 افزايش نشان مي دهد. درصد 5/7 معادل 1393
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 میزان باروري کلی -18-1-4

 در متوسط بطور زن يك كه اي شده متولد زنده فرزندان تعداد از عبارتست (TFR) يا كلي باروري ميزان

ميزان باروري كلي در سال آورد.  مي يائسگي( به دنيا تا ازدواج قانوني سن )از خود زناشوئي سال هاي

 .قبل ثابت مانده استبوده كه نسبت به ميزان سال  2برابر  1394

 )در هر هزار تولد زنده(ماه یك زیر نوزادان میر و مرگ میزان -18-1-5

 است هايي شاخص شوداز مي بيان زنده تولد هزار هر در معموال  كه ماه يك زير نوزادان مير و مرگ ميزان

 1394 سال در شاخص دهد. اين مي را نشان نوزادان به نسبت حياتي مراقبتهاي و بهداشتي وضعيت كه

بوده(  نفر در هزار تولد7/10)كه برابر1393سال  به نسبت كه بوده زنده تولد هزار در نفر6/9حدود

انجام آزمايشات پزشكي الزم قبل  مانندباردار مادران به بيشتر توجه است. مسلما  يافتهكاهش درصد ا28/10

 هفته در هاي پزشكيمراقبت آنان، بهداشتي هاي مراقبت و مادرانتغذيه وجه به و در طول دوران بارداري، ت

 .بخشد بهبود را شاخص وضعيت تواند مي نوزاد واموري از اين قبيل تولد اول هاي

 )در هزار(سال یك زیر اطفال میر و مرگ میزان -18-1-6

  ترين از اساسي يكي شود مي بيان تولد هزار هر در كه سال يك زير اطفال مير و مرگ ميزان

 طور به شاخص اين يا كاهش دهد. افزايش مي نشان را جامعه در زندگي به اميد كه است هايي شاخص

 1394سال  در سال يك زير اطفال مير و مرگ ميزان است مؤثر جامعه زندگي به اميد شاخص در محسوس

تولد بوده به ميزان  هزار در نفر 13كه برابر 1393 نفر در هزار تولد بوده كه نسبت به ميزان سال 4/11برابر 

 يكسال اطفال زير بهداشتي وضعيت دربهبود  دهنده نشان كاهش اين ش يافته است كهكاهدرصد  31/12

 .است

 سال 5 زیر کودکان میر و مرگ میزان  -18-1-7

 زير كودكان مير و ميزان مرگ از بعد شاخص شود. اين مي محاسبه زنده تولد هزار هر در نيز شاخص اين

 مير و مرگ ميزان اندازه به آن اثر كه هرچند. است زندگي به اميد محاسبه در مهم شاخص دومين سال، يك

 و تغذيه وضعيت كودكان، اوليه هاي مراقبت دهنده نشان تواند اما مي باشد، تواند نمي سال يك زير كودكان

 مرگ و 15برابر استان در 1394 سال در شاخص باشد. اين ها پيشگيري ميزان همچنين و كودكان بهداشت

 98/7حدود  مرگ و مير در هزار تولد زنده (3/16)با  1393سال  به نسبت كه بوده زنده تولد هزار در مير

 .است يافته كاهشدرصد 
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 ایمن زایمان میزان  -18-1-8

 ثابت مانده است.سال قبل  به نسبت كه بوده درصد 9/99برابر 1394 سال در ايمن زايمان ميزان 

 )در هزار(موالید خام نرخ-18-1-9

 معين سال يك در نفرجمعيت هزار هر در مواليد تعداد گوياي مواليد ناخالص ميزان يا تولد خام ميزان

 .است

تولد در  18به سال قبل )با  نسبت كه بوده هزار تولد نفر در7/18برابر  1394 سال در استان مواليد خام ميزان

 درصد افزايش يافته است . 89/3هر هزار نفر( حدود 

 زندگی به امید -18-1-10

 ثابت مانده است. قبلبوده كه نسبت به سال  8/77در زنان استان  1394سال  در زندگي به اميد

مانده سال بوده كه ان هم نسبت به سال قبل ثابت 74در حدود  1394اميد به زندگي مردان در استان در سال 

 است.

 روستاها در سالم آشامیدنی آب به دسترسی میزان  -18-1-11

سال  به نسبت درصد بوده كه 73/97برابر  1394سال  در روستاها در سالم آشاميدني آب به دسترسي ميزان

 درصد افزايش داشته است. 46/0قبل 

 )درصد( کودکان واکسیناسیون پوشش میزان  -18-1-12

جدول زير  و درصد تغييرات آن، طبق 1394و1393ي سال ها در استان كودكان واكسيناسيون پوشش ميزان

 شده است. گزارش
 تعداد مراکز بهداشت روستایی-18-1-13

ارايه مركز بهداشت روستايي در استان خدمات بهداشتي به روستاييان  517از طريق  تعداد 1393در سال 

مركز بهداشت روستايي كاهش يافته است دليل اين  509 به 1394مي شده است كه اين رقم در سال 

كاهش مربوط به تبديل مراكز بهداشتي روستايي به مراكز بهداشتي شهري در پي تبديل شدن برخي از 

 روستا ها به مراكز شهري ميباشد.
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 1394-1393( شاخص هاي بهداشتی درمانی استان اردبیل درسال هاي 1-18جدول )

 شاخص ردیف
 سال

 درصد تغییرات 1394 1393

 1 1325599 1312418 جمعيت سرشماري اول سال بر اساس اطالعات زيج حياتي استان 1

 0 4 4 ميانگين بعد خانوار  بر اساس اطالعات زيج حياتي  استان 2

 2/05 44/9 44 درصد سرباري بر اساس اطالعات زيج حياتي  استان 3

 7/50 1/29 1/2 زيج حياتي  استانرشد طبيعي جمعيت بر اساس اطالعات  4

 0/00 2 2 ميزان باروري كلي 5

 10/28- 9/6 10/7 ميزان مرگ ومير نوزادان)در هزار( 6

 12/31- 11/4 13 ميزان مرگ وميز اطفال زير يکسال)در هزار( 7

 100/00- 0 26/1 مرگ ومير مادران به دليل عوارض زايمان )درصد هزار تولد( 8

 7/98- 15 16/3 سال )درهزار( 5ومير اطفال زير ميزان مرگز  9

 0/00 99/9 99/9 ميزان زايمان ايمن )درصد( 10

 3/89 18/7 18 نرخ خام تولد )درهزار( 11

 اميد به زندگي 12

 زن

 - - - شهري

 0 - - روستايي

 0 77/8 77/8 كل

 مرد

 - - - شهري

 - - - روستايي

 0 74 74 كل

 پوشش واكسيناسيون كودكان )درصد( ميزان 13

 0 104 104 ب.ث.ژ

 0 102 102 3ثالث

 0 102 102 3يولپر

 0 102 102 3هپاتيت 
Mmr1 99/8 100 0 
Mmr2 99/4 96 -3/42 

 0/46 97/73 97/27 ميزان دسترسي به آب آشاميدني سالم در روستاها )درصد( 14

 0 68/7 68/7 مادر تا شش ماهگي )درصد(ميزان تغذيه انحصاري با شير  15

16 
ساله استان  49-15ميزان استفاده از كل روش هاي پيشگيري از بارداري در زنان 

 در مناطق شهري )درصد(
59/8 59/8 0 

 0 102 102 تعداد مراكز بهداشتي درماني دولتي در استان 17

 1/55- 509 517 تعداد خانه هاي بهداشت روستايي 18

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل مأخذ :
  



 

247 

 

 استان درمانی هاي شاخص -18-2

 ر(نف هزار در) جمعیت به پزشك نسبت -18-2-1

 پزشك، )عمومي و متخصص( وجود 87/0 حدود استان در جمعيت نفر هزار هر ازاي به 1394 سال در

 درصد داسته است. 08/18نفر بوده است و رشدي حدود  74/0نيز  1393سال  در رقم اين كه است داشته

 1/0برابر  1394سال  در استان در نفر هزار هر ازاء متخصص( به و نسبت دندانپزشكان )عمومي چنين هم 

 است.درصد رشد داشته  84/5ونفر بوده است  09/0نيز اين شاخص  1393نفر بوده است كه در سال 
 بیمارستان تعداد -18-2-2

 است. تغييري نيافته 1393باب بوده كه نسبت به سال  15تعداد بيمارستان هاي استان  1394 سال در
 ثابت تخت اشغال ضریب -18-2-3

 15/70)با  قبلبا سال  مقايسه در كه بوده درصد 9/74استان  در ثابت تخت اشغال ضريب1394در سال 

 ش يافته است.افزايدرصد 78/6 درصد(
 فعال تخت تعداد  -18-2-4

درصد افزايش 20/3قبلسال  با مقايسه در كه داشته وجود استان در فعال تخت 1776 تعداد1394 سال در

  يافته است.

 درصد78/6قبل سال  به نسبت بوده كه كه  درصد 9/74حدود 1394سال  در فعال تخت ضريب اشغال 

  است. داشته شافزاي

 ها آزمایشگاه تعداد  -18-2-5

درصد افزايش 95/21قبل سال  به كه نسبت بودند استان اردبيل فعال در آزمايشگاه 50 تعداد 1394 سال در

 .نشان ميدهد
 درمانگاه  -18-2-6

 است. افزايش داشته 82/31قبل درمانگاه در استان وجود داشته كه نسبت به سال  58تعداد  13934 سال در

مركز  3به ارايه خدمات درماني در استان مشغول بوده اند ميتوان به  1394از ديگر مراكزي كه در سال 

MRI ،8  مركزCTscan، دستگاه  2دستگاه سنگ شكن برون اندامي و 1دستگاه آنژيوگرافي،  2 و وجود

 پمپ قلب اشاره نمود.
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 1394-1393( شاخص هاي عمده درمان در طول سال  2-18جدول )

 

 درصد تغییرات 1394 1393 واحد عناوین برنامه وشاخص هدف ردیف

 18/08 0/87 0/74 در هزار نفر نسبت كل پزشك به جمعيت  1

 5/84 0/1 0/09 در هزار نفر نسبت دندانپزشك به جمعيت  2

 6/78 74/9 70/15 درصد ضريب اشغال تخت ثابت  3

 6/78 74/9 70/15 درصد ضريب اشغال تخت فعال  4

 3/20 1776 1721 تخت تعداد تخت فعال 5

 5/36 177 168 تخت (CCU، NICU ،ICU (تعداد تخت  ويژه، 6

 2/19 1/34 1/31 در هزار نفر نسبت تخت بيمارستاني به جمعيت  7

 21/95 50 41 باب تعداد آزمايشگاه  8

 9/76 45 41 باب تعداد مراكز توانبخشي  9

 0/00 26 26 باب راديولوژيتعداد مراكز  10

 0/00 15 15 باب تعداد بيمارستان 11

 31/82 58 44 باب تعداد درمانگاه 12

 0/00 3 3 باب (MRIتعداد مراكز )  13

 0/00 8 8 باب ( Ctscanتعداد مراكز ) 14

 100/00 2 1 دستگاه آنژيوگرافي 15

 - 1 0 دستگاه سنگ شكن برون اندامي 16

 100/00 2 1 دستگاه پمپ قلب 17

 مأخذ : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل
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 رفـاه و تـامین اجتماعي
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 اجتماعی تأمین و رفاه -19

 اجتماعی تأمین  -19-1
 

 و كاري تنوع توجه به با كه است استان اي بيمه سازمان هاي بزرگترين از يكي اجتماعي تأمين سازمان

 نمايد. اين مي ايفاء كشور توسعه پايدار و اجتماعي عدالت تحقق در مهمي نقش مخاطبين گستردگي

  ، تعداد1394سال  در و است جامعه پويايي مولدين و آينده به اميد خاطر، امنيت ضامن سازمان

 داشته است. پوشش زير را بگير نفر مستمري27708 و اصلي شده بيمه نفر179469
 

 اجتماعی تأمین سازمان کلیدي هاي شاخص عملكرد -19-1-1

است.  شده بالغ نفر504253به  1394 سال در استان اجتماعي تأمين تبعي و اصلي شدگان بيمه كل تعداد

 نسبت كه است بوده نفر 179469 معادل 1394سال  در استان اجتماعي تأمين اصلي شدگان بيمه كل تعداد

 دهد. مي نشان درصد افزايش3پوشش( نفر تحت 174275) با  1393سال  به

باب بوده است كه نسبت به 21965اجتماعي  تأمين پوشش تحت ي فعالها كارگاه تعداد 1394 سال در

تعداد كارگاههاي نيمه فعال ش يافته است. همچنين دراين سال كاهدرصد  2كارگاه (  22347) با قبلسال 

درصد 39معادل  1392باب بوده كه نسبت به سال  1749اجتماعي استان اردبيل تحت پوشش سازمان تامين 

 .است داشته كاهش

جلد دفترچه، 329558 قبل سال به نسبت كه بوده جلد319631 درماني هاي تعداد دفترچه ،1394 سال رد 

 نشان مي دهد. كاهشدرصد 3

نفر(  1539) با  1393سال  به نسبت كه اند بوده نفر 1697 استان در بيكاري بگيران مقرري ،1394 سال در

 ش داشته است .افزايدرصد  10
 1394و  1393( عملكرد شاخص هاي کلیدي سازمان تأمین اجتماعی استان در سال هاي  1-19جدول )

 عنوان شاخص کلیدي ردیف
 واحد

 اندازه گیري
1393 1394 

نرخ رشد 

 عملكرد

 3 179469 174275 نفر تعداد بيمه شدگان اصلي 1

 2 504253 496069 نفر تعداد بيمه شدگان اصلي و تبعي 2

 10 1697 1539 نفر مقرري بگيران بيكاري 3

 7 41 38 درصد نسبت بيمه شدگان اصلي به جمعيت فعال استان 4

 -3 319631 329558 جلد تعداد دفترچه هاي درماني 5

 20 30156 25055 مورد تعداد بازرسي هاي انجام شده از كارگاه ها 6

 8 27708 25572 پرونده تعداد مستمري بگيران 7

 - 6/48 81/6 نسبت ضريب وابستگي مستمري بگيران به بيمه شدگان اصلي 8

 9 3336814 3058505 ميليون ريال جمع كل تعهدات 9

 5/12 9000000 8000000 ماهانه )ريال( حداقل مستمري 10

 باب تعداد كارگاه هاي تحت پوشش 11
 -2 21965 22347 فعال

 -39 1749 2880 نيمه فعال

  ماخذ : اداره كل تامين اجتماعي استان اردبيل
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 خمینی)ره( امام امداد اداره کل کمیته -19-2

كند. اين نهاد  مي فعاليت گسترده صورت به كشور سطح در كه است حمايتي نهادهاي از يكي امداد كميته

 واحد رسيده است. كميته 62به  1394درسال  كاهشدرصد  7واحد بوده كه با  67داراي  1393درسال 

 1393روستا را تحت پوشش خود قرار داده است كه نسبت به سال1196تعداد 1394سال  در استان امداد

 معادل 1394نوارهاي تحت پوشش كميته امداد در سال اخكل داشته است . تعداد  كاهشدرصد 2/0 معادل

 درصدافزايش 0.5امداد(  كميته تحت پوشش خانوار 31464)با  قبلسال  به نسبت كه بودهخانوار31630

 است.  داشته

معادل  1394سال  و طرح در عادي تحت حمايت مددجويان به امداد كميته مستمري پرداختي ميزان

است .  داشته افزايش درصد 9ريال،  ميليون 526000با قبلسال  به كه نسبت بوده ريال ميليون 571000

 نفر 13112با  قبلسال  به نسبت نفر بوده كه 11229 معادل1394سال  در امداد كميته حاميان تعداد

 مبلغ كلو است شده معرفي يتيم 2323حاميان  اين به 1394سال است. در داشته كاهش درصد14حامي

 . است داشته افزايش درصد26سال قبل به نسبت كه بوده ريال ميليون 58475 به ايتام حاميانكمك 

ميليون ريال بوده كه 205000 معادل 1394كل در آمدهاي اختصاصي جمع آوري شده كميته امداد در سال 

 .داشته استكاهش درصد 34قبل نسبت به سال

كه مبلغ جمع آوري شده از اين  داشته فعال صندوق صدقه 178846 ،استان كل امداد در كميته1394در سال 

 است. ريال بوده ميليون 34349صندوق ها، 

نفر بوده است كه نسبت به سال  25815 امداد كميته درماني بيمه پوشش تحت افراد تعدادمذكوردر سال 

 .درصد افزايش داشته است4نفر،  24708قبل با 

تحت حمايت خود داشته است كه نسبت به  را دانشجو 940دانش آموز و   5184همين سال اين نهاددر 

درصد 24و تعداد دانشجويان تحت حمايت افزايشدرصد8دانش آموزان تحت حمايت سال قبل تعداد

 كاهش داشته است.
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 1394-1393( شاخص هاي کلیدي کمیته امداد امام خمینی )ره( استان طی سال هاي 8-19جدول )

 
 

 1394 1393 عنوان شاخص ردیف
درصد 

 تغییرات

 7- 62 67 تعداد واحدهاي كميته امداد  1

 0/2- 1196 1199 تعداد روستاهاي تحت پوشش 2

 0/5 31630 31464 تعداد خانوار تحت پوشش  3

 2- 61130 62553 تعداد نفرات تحت پوشش  4

 9 571000 526000 «ميليون ريال »ميزان پرداختي به مددجويان تحت حمايت ) عادي و طرح(  5

 31 466 357 تعداد خانوار تحت پوشش زنداني 6

 18- 31108 38087 نفرات  تحت پوشش  موردي تعداد 7

 4 25815 24708 تعداد نفرات  تحت پوشش  موردي 8

 19 84853 70875 «ميليون ريال » هزينه بيمه وخدمات بهداشتي ودرماني   9

 3- 179 185 تعداد مراكز درماني طرف قرارداد 10

 8 5184 4790 تعداد دانش آموزان تحت حمايت  11

 24- 940 1232 تعداد دانشجويان تحت حمايت  12

 24 24784 19989 «ميليون ريال » هزينه خدمات فرهنگي   13

 25 3274 2626 تعداد كل فعاليتهاي عمراني  14

 120 29235 13251 «ميليون ريال » هزينه  فعاليتهاي عمراني    15

 31- 24 35 طرح نوسازي و بهسازي مسکن روستايي 16

 31- 3000 4375 «ميليون ريال » وام نوسازي وبهسازي مسکن روستايي   مبلغ 17

 42- 106 182 تعداد فضاي خودكفائي ) احداثي  و تعميري ( 18

 54- 1800 3887 «ميليون ريال » هزينه بابت فضاي خودكفائي  19

 43 1677 1177 تعداد كمك هزينه جهيزيه پرداختي 20

 107 29476 14224 «ميليون ريال » مبلغ جهيزيه پرداختي  21
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 1394-1393( شاخص هاي کلیدي کمیته امداد امام خمینی )ره( استان طی سال هاي 8-19جدول )ادامه 

 1394 1393 عنوان شاخص ردیف
درصد 

 تغییرات

 14- 2323 2695 تعداد  ايتام  داراي حامي  22

 14- 11229 13112 تعداد حاميان در پايان دوره   23

 26 58475 46336 «ميليون ريال » كل مبلغ كمك حاميان به ايتام  24

 22- 548 707 تعداد وامهاي خودكفايي پرداخت شده از  محل منابع امداد  25

 7 50925 47427 « ميليون ريال » مبلغ وام خودكفائي پرداختي  از محل منابع امدادي  26

 10- 1489 1667 تعداد وامهاي خودكفايي پرداخت شده از محل تسهيالت بانکي  27

 14 152190 133543 « ميليون ريال » مبلغ وام خودكفائي پرداختي  از محل تسهيالت بانکي   28

 34- 13032 19832 تعداد كل  خانوار تحت پوشش  طرحهاي خودكفايي ) طرحهاي جاري ( 29

 35 6553 4863 الحسنه پرداختيتعداد وام قرض  30

 43 72134 50530 «ميليون ريال » مبلغ وام قرض الحسنه پرداختي  31

 11- 32 36 تعداد وام محکومين  32

 9 2183 2011 «ميليون ريال » مبلغ وام محکومين   33

 120 2729 1241 تعداد موارد خدمات حقوقي و قضايي  34

 34- 205000 312000 «ميليون ريال » آوري شده هاي اختصاصي جمع درآمدكل  35

 0/9- 178846 180383 تعداد صندوق صدقات فعال  36

 7 34349 32255 «ميليون ريال » مبلغ جمع آوري صندوق صدقات  37
 

 ماخذ: كميته امداد امام خميني )ره(استان اردبيل
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 بهزیستی -19-3

 موجود وضع بررسی الف : 

 اجتماعي ديدگان وآسيب معلوالن پذير، آسيب اقشار ،نيازمندان به توجه حمايتي امور در هدف مهمترين

 بد يا و سرپرست فاقد نيازمند هاي شامل خانواده بخش اين پوشش تحت گروه هاي و افراد . است

 ويژه زنان و فراري دختران خياباني، كودكان مزمن، رواني سالمندان، بيماران جسمي، معلوالن سرپرست،

  .است

پيشگيري(  و اجتماعي توانبخشي، امور از بهزيستي)اعم سازمان پوشش تحت جمعيت تعداد 1394 سال در

 .است افزايش داشته درصد19/17پوشش( نفر تحت 282308) با1393سال  به نسبت كه بوده نفر 330849

 پوشش تحت يمددجو نفر 16845 توانبخشي، بخش در نفر 19097 تحت پوشش بهزيستي، افراد كل از 

 .اند بهزيستي قرار گرفته سازمان پيشگيري خدمات پوشش تحت نفر 294907 و اجتماعي خدمات امور

ريال بوده كه نسبت به سال قبل  730000سرانه پرداختي به مستمري بگيران به طور متوسط 1394درسال 

 .درصد افزايش داشته است 52ريال،  480000با 

  داشت و تعداد خصوصي وجود و دولتي صورت به بهزيستي نظر مهد كودك زير 294، مذكوردر سال 

تعداد مهد كودك هاي زير نظر 1393اما در سال  شده اندكودك در اين مهد كودك ها نگهداري  8030

مركز نگهداري روزانه و شبانه روزي معلولين ذهني  17 تعداد1394 سال مركز بوده است. در 288بهزيستي، 

درصد  6قبل تعداد معلولين ذهني نسبت به سال  را تحت پوشش خدمات خود قرار داده استل معلو 777

 داشته است . كاهش

نفر   18168 كهطرح بوده 24طرح هاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي )امور پيشگيري (  مذكوردر سال 

درصد افزايش  4 ،قبلتعداد افراد تحت پوشش طرح نسبت به سال  خود قرار داده است.را تحت پوشش 

  داشته است .
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 1394-1393(  عملكرد بهزیستی استان در سال هاي  4-19جدول ) 

 1394 1393 عنوان ردیف
 درصد

 تغییرات 

 15/5 19097 18161 تعداد كل جمعيت تحت پوشش بهزيستي )كل خدمت گيرندگان( توانبخشي 1

 16 16845 14149 گيرندگان( امور اجتماعيتعداد كل جمعيت تحت پوشش بهزيستي )كل خدمت  2

 96/17 294907 249998 تعداد كل جمعيت تحت پوشش بهزيستي )كل خدمت گيرندگان( پيشگيري 3

 2/19 978 820 تعداد معلوالن تحت مراقبت بهزيستي)شبانه روزي( 4

 0 17 17 تعداد مراكز نگهداري روزانه و شبانه معلولين ذهني 5

 6 777 827 تحت پوشش در مراكز نگهداري معلولين ذهني روزانه و شبانه روزيتعداد افراد  6

 0 3 3 تعداد مراكز فيزيوتراپي تحت پوشش بهزيستي 7

 6/71 750 437 تعداد افراد تحت پوشش مراكز فيزيوتراپي 8

 17 21 18 تعداد مراكز شنوايي سنجي 9

 49/8 22944 15312 تعداد افراد تحت پوشش شنوايي سنجي 10

 0 1 1 تعداد مراكز گفتار درماني 11

 71/3 800 467 تعداد افراد سرويس گرفته گفتار درماني 12

 7/1 1368 1345 تعداد مراكز بينايي سنجي 13

 48 389 263 تعداد افراد سرويس گرفته بينايي سنجي  14

 0 5 5 تعداد مراكز سالمندان  15

 13/07 147 130 مراكز سالمندانتعداد سالمندان سرويس گرفته از  16

 24/3 1825 1468 تعداد سواد آموزان و آموزش معلولين 17

 25 218 174 تعداد معلولين اشتغال يافته 18

 2/1 294 288 تعداد مهد كودكهاي زير نظر بهزيستي 19

 6 8030 8550 تعداد سرويس گرفتگان مهد كودكهاي زير نظر بهزيستي  20

 0 7 7 شيرخوارگاه ها و مراكز نگهداري كودكان بي سرپرست زير نظر بهزيستيتعداد  21

 8/5 241 256 تعداد كودكان بي سرپرست و بدسرپرست 22
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 1394-1393(  عملكرد بهزیستی استان در سال هاي  4-19ادامه جدول ) 

 تغییرات  درصد 1394 1393 عنوان ردیف

23 
 تعداد خانوارهاي بي سرپرست تحت پوشش بهزيستي 

 )مستمري بگير امور اجتماعي(
3500 3600 2/8 

24 
 تعداد افراد مستمري بگير زير نظر بهزيستي 

 )مستمري بگير امور توانبخشي(
5159 5159 0 

 52 73000 480000 متوسط پرداختي سرانه )ريال( 25

 0 24 24 )امور اجتماعي( طرح هاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 26

 4 18168 17484 تعداد افراد تحت پوشش طرح پيگيري از آسيب هاي اجتماعي 27

 24/4 51 41 تعداد مراكز مشاوره )پيشگيري( 28

 15/1 23600 20507 تعداد خدمت گيرندگان از مراكز مشاوره حضوري 29

 20 10 8 تعداد مراكز بازتواني معتادين 30

 20 3000 2500 خدمت گيرندگان از مراكز بازتواني معتادينتعداد  31

 48/9 8224 5524 تعداد خدمت گيرندگان از مراكز مشاوره ژنتيك 32

 1/7 61591 60536 تعداد افراد تحت پوشش سنجش بينايي كودكان 33

 40 7 5 تعداد طرحهاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)امور پيشگيري( 34

35 
تحت پوشش طرح هاي پيشگيري وآگاه سازي و افرادتعداد 

 مهارتهاي زندگي
145356 175159 20/5 

 6 720 680 امور فرهنگي و ورزشي و جوانان )فوق برنامه( 36

 ماخذ: اداره كل بهزيستي استان اردبيل
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 فصل بیستم
 

 تــربيت بـــدني
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 بدنی تربیت -20

 هاي ورزشی استادیوم ها و زمینوضعیت  -20-1

 استاديوم ورزشي در استان اردبیل وجود داشته و مورد بهره برداري قرار  2تعداد  1394در سال 

زمین ورزشي نیز در سال  8 ،تغییري نداشته است. ضمنا 1393مي گرفته است كه نسبت به سال 

 وجود داشته كه نسبت به سال قبل تغییري نكرده است. 1394

 

 1394-1393استان طی سال هاي  ورزش و جوانان( تعداد استادیوم ها و زمین هاي ورزشی اداره کل 1-20جدول )

 درصد رشد 1394 1393 عنوان ردیف

 0 2 2 تعداد استاديوم ها 1

 0 8 8 تعداد زمين هاي ورزشي 02

 استان ورزش و جوانانمأخذ :اداره کل 

 

 وضعیت سالن هاي ورزشی -ب

سالن آن باب 240داير بوده است كه  ورزشي سالنباب   393تعداد  اردبیل، استان در1394سال  در

تعداد كل سالتهاي ورزشي استان نسبت به سال  بوده اند. دولتي ورزشي سالنباب 153 و خصوصي

درصد در تعداد سالنهاي دولتي و 3/1درصد افزايش داشته است.اين افزايش شامل  8/8قبل 

 اد سالنهاي خصوصي میباشد.درصد در تعد2/14

ورزشي دولتي و خصوصي متعلق به  وزارت ورزش و جوانان و يا داراي مجوز  هاي مساحت سالن كل

متر 205814با  قبلنسبت به سال  كه باشد مي مترمربع214466برابر  1394از آن در استان درسال 

 .يافته است  افزايش درصد 2/4 معادل  مربع

 حدود 1394سالن هاي ورزشي استان در سال  تعداد سهم بخش خصوصي از مساحت كل ،ضمنا 

 داشته است. درصد افزايش 9/2معادل  1393درصد بوده كه نسبت به سال 61/07
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 1393-1394استان طی سال هاي  ورزش و جوانان( تعداد و مساحت سالن هاي ورزشی اداره کل 2-20جدول )

 درصد رشد 1394 1393 عنوان ردیف

 1/3 153 151 تعداد سالن هاي ورزشي دولتي  1

 14/2 240 210 تعداد سالن هاي ورزشي خصوصي 2

 8/8 393 361 تعداد كل سالن هاي ورزشي دولتي وخصوصي 3

 4/9 61/07 58/17 سهم بخش خصوصي از كل تعداد سالن هاي ورزشي)درصد( 4

 1/6 166466 163814 مساحت سالن هاي ورزشي دولتي )متر مربع ( 5

 14/28 48000 42000 مساحت سالن هاي ورزشي خصوصي )متر مربع ( 6

 4/2 214466 205814 مساحت سالن هاي ورزشي دولتي وخصوصي )متر مربع ( 7

 1/98 22/38 20/4 سهم بخش خصوصي از كل مساحت سالن هاي ورزشي)درصد( 8

 مأخذ :اداره کل ورزش و جوانان استان

 

 مكان هاي ورزشیوضعیت  -

مكان ورزشي در استان وجود داشته است كه نسبت به سال قبل با  239تعداد  1394در سال 

 درصد رشد داشته است. 84/0معادل ،مكان ورزشي237

 86 و سرپوشیده ورزشي مكان146 ،تعداد 1394استان در سال  سسح در ورزشي كانم 239 كل از

معادل  1393مكانهاي ورزشي سرپوشیده استان نسبت به سال باشد.تعداد  باز ميرو ورزشي مكان

تغییري نیافته  1393درصد افزلیش داشته است اما تعداد مكانهاي ورزشي روباز نسبت به سال 38/1

 است.

متر مربع بوده كه نسبت به  937794به میزان  1394مساحت كل مكان هاي ورزشي استان در سال 

 است.درصد رشد داشته  28/0 ،سال قبل

سهم مساحت مكان هاي ورزشي سرپوشیده از مساحت كل مكان هاي ورزشي در 1394در سال  

با توجه به سردسیر بودن آب و هواي ست.قبل ثابت مانده ادرصد بوده كه نسبت به سال  18استان 

استان اردبیل و طوالني بودن دوره سرما در اين استان، توسعه، احداث و حمايت از احداث مكانهاي 
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ورزشي سرپوشیده بايد يكي از الويتهاي اول سازمان ورزش و جوانان استان باشد تا افراد بتوانند در 

 فصول سرد سال نیز از امكانات ورزشي بهره مند گردند.

 1394-1393استان طی سال هاي  ورزش و جوانان( تعداد و مساحت مكان هاي ورزشی اداره کل 3-20جدول )

 درصد رشد 1394 1393 عنوان ردیف

 1/38 146 144 تعداد مکان هاي ورزشي سرپوشيده  1

 0 86 86 ورزشي سرباز تعداد مکان هاي  2

 84/. 239 237 تعداد مکان هاي ورزشي 3

 0 60 60 مکان هاي ورزشي سرپوشيده از كل مکان هاي ورزشي)درصد(تعداد سهم  4

 0 771328 771328 مساحت مکان هاي ورزشي سرباز )مترمربع( 5

 1/61 166466 163814 مساحت مکان هاي ورزشي سرپوشيده )مترمربع( 6

 28/. 937794 935142 مساحت مکان هاي ورزشي  7

 0 18 18 )درصد(ورزشي سهم مساحت مکان هاي ورزشي سرپوشيده ازمساحت كل مکانهاي 8

 مأخذ :اداره کل ورزش و جوانان استان

 
 1394تعداد اماکن ورزشی روباز استان در سال  -(4-20جدول )

  

 تعداد اماکن ورزشی روباز

متعلق به وزارت  

 ورزش و جوانان

متعلق به بخش 

 ذولتی

متعلق به بخش 

 خصوصی
 جمع کل

  146 15 16 115 استان

 مأخذ :اداره کل ورزش و جوانان استان       

 

 

 

  

 تعداد اماکن ورزشی سرپوشیده

متعلق به وزارت  

 ورزش و جوانان

متعلق به بخش 

 ولتید

متعلق به بخش 

 خصوصی
 جمع کل

  450 225 68 157 استان

 مأخذ :اداره کل ورزش و جوانان استان            
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 1394هاي ورزشی استان در سال تعداد مجموعه  -(6-20جدول )

 تعداد مجموعه هاي ورزشی  

 
 

متعلق به وزارت 

 ورزش و جوانان

متعلق به بخش 

 ولتید

متعلق به بخش 

 خصوصی
 جمع کل

  257 240 8 9 استان

 مأخذ :اداره کل ورزش و جوانان استان             

 

 مربیان و داوران ،وضعیت ورزشكاران -20-2

 صورت سازمان يافته ورزش  به ورزشكار نفر 39046استان اردبیل، تعداد  در 1394سال  در

 داشته است . افزايشدرصد  66/37 ،ورزشكارنفر28364با  1393مي كردند كه نسبت به سال 

درصد از ورزشكاران را زنان تشكیل داده اند كه سهم زنان ورزشكار نسبت به 43معادل1394در سال 

 .نشان میدهدش درصد افزاي 84/19 ،سال قبل

سسح استان فعالیت مي كرده اند كه نسبت به سال  در 1394مربي در سال  3957همچنین تعداد 

 .درصد رشد داشته است 76/4مربي،  3777قبل با 

متر مربع بوده كه نسبت به سال 0.68استان براي هر نفر،  ورزشي كل فضاي سرانه مذكور سال در

 ثابت مانده است. 1393

 كهمیباشد مربي به ورزشكار نسبت شاخ  هاي مهمي كه دراين بخش مسره است شاخ از ديگر 

 اشد.مي ب ورزشكار به ازاي هر مربينفر 87/12برابر  1394استان در سال  سسح در شاخ  اين

نفر  100از هر  ،به عبارتي درصد بوده است 3.06نسبت ورزشكاران به جمعیت  1394در سال 

نفر به صورت سازمان يافته ورزش مي كرده اند و اين نسبت در مقايسه با  06/3جمعیت استان تنها 

 تغییري نكرده است.سال 
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 1394-1393استان طی سال هاي  ورزش و جوانانمربیان و داوران اداره کل  ،( وضعیت تعداد ورزشكاران7-20جدول )

ف
دی

ر
 

 درصد رشد 1394 1393 عنوان

 37/66 39046 28364 ورزشکاران مرد  1

 78/91 15836 8851 ورزشکاران زن 2

 43/61 54882 38215 ورزشکاران )مرد و زن ( 3

 19/84 43 23/16 سهم ورزشکاران زن از كل ورزشکاران )درصد( 4

 4/76 3957 3777 تعداد كل مربيان فعال ورزشي)زن و مرد( 5

 1/46 2418 2383 داوران ورزشي 6

 2/58 515 502 ناجي غريق 7

 2/7 87/12 11/10 نسبت ورزشکاران به مربيان )نفر( 8

 0 68/0 68/0 )متر مربع براي هرنفر(سرانه فضاي ورزشي سرباز و پوشيده تربيت بدني استان 9

 0 06/3 06/3 نسبت ورزشکاران به جمعيت )درصد( 10

 مأخذ :اداره کل ورزش و جوانان استان
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 و یكم بیستفصل 
 

 فــرهنگ وهنـر
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 هنر و فرهنگ -21

 فرهنگ -21-1

 پیروي آن از كه دارند، هنجارهايي معین گروه يك اعضاي كه هايي ارزش از عبارتست هنر و فرهن 

 مجموعه توان مي را خالصه فرهن  طور به كنند. مي تولید كه مادي كاالهاي و كنند مي

 پرورش نقادي، قدرت كه دانست و هنري عملي -عقلي هاي عرصه در انسان معرفتي دستاوردهاي

 . بخشد مي ارتقا  را انساني خالقیت و ذو 

 خاص ي اجراييدستگاه ها كه شود مي اطال  هايي فعالیت مجموعه به فرهن  بخش هاي فعالیت

 را فرهن  بخش كه هايي مجموعه فعالیت .دارد برعهده را آنها از حمايت و اداره و هدايت دولت، در

 هاي كتابخانه اداره كتابخواني، و كتاب اموري همچون شامل و مشابه كشورها تمام در دهد، مي شكل

ويژه  به جمعي هاي رسانه تئاتر، و سینما فرهنگي، و میراث هنري و فرهنگي مراكز و عمومي

 .است و غیره ديني هاي فعالیت مسبوعات،

 استانبررسی وضعیت کتاب وکتابخانه هاي -21-1-1

 1394بر اساس اطالعات دريافت شده از اداره كل فرهن  و ارشاد اسالمي استان اردبیل در سال 

معادل  1393كتاب در استان اردبیل منتشر شده است كه اين رقم در سال نسخه 386000 معادل

 درصد را نشان میدهد. 72/23معادل  افزايشيبوده است كه  نسخه 312000

  1393عنوان كتاب منتشر شده است كه نسبت به سال 343سسح استان  در 1394همچنین در سال 

 .داشته است افزايشدرصد 79/61عنوان ( 212)با 

 

 نشریات-21-1-2

عنوان نشريه در استان اردبیل 96تعداد 1394(در سال 1-21با توجه به اطالعات جدول شماره )

 131 تعداد 1394در سال  است. داشتهدرصد افزايش  60انتشار يافته است كه نسبت به سال قبل 

 نشان میدهد.افزايش درصد 70/29یت داشته است كه نسبت به سال قبلچاپخانه در استان فعالباب 

 چاپخانه در استان فعالیت داشته است.101تعداد 1393در سال 
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 موسسات فرهنگی و هنري-21-1-3

موسسه  72اسالمي استان اردبیل، تعدادبر اساس اطالعات دريافت شده از سازمان فرهن  و ارشاد 

نمايشگاه 45در استان اردبیل فعال بوده اند در همان سال تعداد 1394فرهنگي و هنري درسال 

تعداد موسسات فرهنگي و هنري استان نسبت به با آنكه نري در استان برگزار شده است فرهنگي و ه

هاي فرهنگي و هنري برگزار  نمايشگاهدرصد داشته است اما تعداد 28/16معادل  كاهشي 1393سال 

 داشته است. افزايشدرصد 42/18معادل  1393شده در استان نسبت به سال 

بررسي  بوده است. نفر1892 ظرفیت باب با 4معادل 1394تعداد سینماهاي فعال استان در سال 

لن سینما ي استان فاقد ساشهرستان ها اكثرتوزيع شهرستاني سینماها در استان نشان میدهد كه 

برنامه  شهرستان هاهاي سینما در اين  باشند كه الزم است در خصوص احداث و راه اندازي سالن مي

 ريزي و اقدامات الزم انجام گیرد.
 

  1394و  1393سال هاي  طول (   عملكرد بخش فرهنگ و هنر استانی در 1-21جدول ) 

 

 1394 1393 واحد عنوان ردیف
 درصد

 تغییرات 

 35/00 27 20 تعداد نامه عمومي مجوز داده شدههفته  1

 23/72 386000 312000 نسخه شمارگان كتب منتشر شده 2

 61/79 343 212 عنوان تعداد عناوين كتآب هاي منتشر شده 3

 60/00 96 60 عنوان تعداد عناوين نشريات استان 4

 29/70 131 101 باب چاپخانه هاي استان 5

 0/00 13 13 سالن نمايشسالن هاي تئاتر و  6

 16/28- 72 86 باب موسسات فرهنگي و هنري فعال 7

 0/00 4 4 باب سينما 8

 0/00 1892 1892 نفر ظرفيت سينماهاي استان 9

 18/42 45 38 نمايشگاه نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري برپا شده 10

 48 38 هزار نفر تيراژ روزنامه هاي محلي به ازاي هر هزار نفر 11
26/32 

 1394-مأخذ : اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان
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 گردشگري و صنایع دستی،فرهنگی میراث-21-2

 امكانات گردشگري در استان-21-2-1

 در سال  بر اساس اطالعات دريافت شده از سازمان میراث فرهنگي و گردشگري استان اردبیل

نفر بوده و 7525است .ظرفیت اين تعداد هتل باب هتل در استان اردبیل فعال بوده 117تعداد 1394

 درصد بوده است.  50ل مذكوراضريب اشتغال تخت هتل در س

باب مهمانپذيربا ظرفیت 99میتوان به تعداد 1394از ديگر امكانات گردشگري استان در سال

 تخت  اشاره نمود. 4691

 

 جاذبه هاي تاریخی و گردشگري استان -21-2-2

برخورداري از اقلیم مناسب به يیال  ايران شهرت يافته و ظرفیت هاي بسیار استان اردبیل به لحاظ 

وگاها  بي نظیري در حوزه طبیعي، تاريخي و فرهنگي دارد و گردشگري به عنوان يكي از مهمترين 

 محورهاي توسعه استان مي باشد.

در يونسكو در  اثر تاريخي ثبت شده 19مجموعه جهاني شیخ صفي الدين اردبیلي به عنوان يكي از 

 استان اردبیل قرار دارد.

عالوه بر مجموعه جهاني بقعه شیخ صفي الدين اردبیلي، آثار متعدد تاريخي ديگري از جمله: بقعه 

شیخ جبرائیل كلخوران، بقعه شیخ حیدر مشگین شهر و محوطه تاريخي شهر يري، قلعه اولتان پارس 

اسي نیر، خانه صارم السلسنه نمین، مساجد، قلعه ها، آباد، مجموعه بازار اردبیل، كاروانسراي شاه عب

 پل ها، خانه هاي تاريخي وكاروانسرا ها نشان دهنده اهمیت تاريخي اين استان مي باشد.

متر ارتفاس به عنوان يكي از هفت قسب گردشگري كشور، منشا   4811توده كوهستاني سبالن با 

چشمه هاي آب گرم و سرد است و درياچه واقع در قله آن و شیروان دره سي به عنوان ژئو پارك در 

چشمه آن  35چشمه آن آب گرم   75چشمه معدني دارد كه  110استان اردبیل قرار دارد. اين استان
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 "اردبیل، سرزمین چشمه هاي بهشتي "آب سرد است كه به همین جهت شعار گردشگري استان

 انتخاب گرديده است.

به  2.7برابر با  phدرجه سانتیگراد به عنوان گرم ترين، آب گرم قوتور سويي با  84آب گرم قینرجه با 

ه به عنوان پر آب ترين لیتر در ثانی 65عنوان اسیدي ترين آب گرم  و آب گرم گاومیش گلي با دبي

 آب گرم در استان اردبیل قرار دارد.

مجتمع آب درماني از جمله آب درماني ايرانیان، شهر آفتاب، سردابه، قیه سويي، قینرجه مشگین 12 

شهر، شابیل، وله زير، ژنرال، قهوه سويي، پهنلو، قینرجه نیر، بش باجیالر و گیوي در شهرستان هاي 

شهر، نیر، وكوثر قرار داشته و توسعه توريسم سالمت در استان را رونق مي  اردبیل، سرعین، مشگین

 بخشد.

 12منسقه نمونه گردشگري در سسح بین المللي، ملي، منسقه اي و محلي و 37استان اردبیل داراي 

 روستاي داراي قابلیت طبیعي و تاريخي است. 52روستاي هدف گردشگري و

پیست اسكي روي برف و تله سیژ آلوارس شهرستان سرعین و تله كابین مجموعه گردشگري حیران، 

متر ارتفاس در منسقه نمونه گردشگري خیاو تا گردولي در  80متر طول و 365مجموعه پل معلق با 

 شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل قرار دارد.

كننده محصوالت تنوس تولید صنايع دستي، استان اردبیل را در زمره استان هاي مهم و فعال تولید 

نوس محصول صنايع دستي در مناطق روستائي،  50صنايع دستي كشور قرار داده است. بیش از 

عشايري و شهري استلان اردبیل تولید و به بازارهاي داخل و خارج از كشور عرضه مي شود. قالي، 

ي به خارج از ورني، گلیم، مسند، جاجیم، انواس محصوالت چرمي و... از جمله تولیدات مهم صادرات

ساواالن بالي )عسل سبالن(، آيران آشي)آش دوغ( و قارا حلوا) حلواي سیاه(  كشور به شمار مي آيند.

از سوغاتي هاي استان اردبیل بوده و اغلب گردشگران در مسافرت به استان اردبیل از گوشت و 

 لبنیات در كنار ديگر سوغاتي هاي استان خريداري  مي كنند.
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طايفه است كه از نظر جمعیت رتبه سوم  43هزار نفر جمعیت عشايري با  75داراي استان اردبیل 

كشوري را داشته و توسعه عشايري در استان را رونق مي بخشد.كشت و صنعت مغان و پارس آباد در 

شهرستان پارس آباد با زمین هاي مكانیزه زراعي و باغي و دامپروري و صنايع تبديلي عاملي براي 

 سم كشاورزي در استان مي باشد.توسعه توري

میتوان به موارد زير  1394به طور كلي از جاذبه هاي تاريخي و گردشگري استان اردبیل در سال 

 اشاره نمود:

اين بناها شامل مساجد، مدارس، گرمابه ها،  باشد مي اثر160بناهاي تاريخي استان  تعداد-1

كلیساها، خانقاه ها، قلعه ها، امامزاده ها، خانه ها و ساير آرامگاهها، بازارها، تكايا، كاروانسراها، پلها، 

 .مي باشدبناهاي تاريخي 

استان داراي يك بناي تاريخي واجد ارزش بین المللي مي باشد. بقعه شیخ صفي الدين  اين-2

 اردبیلي به عنوان يك بناي تاريخي بین المللي به ثبت رسیده است.

منحصر  شد محیط طبیعي اين استان با چشم اندازهاي زيبا و بكر وهمانگونه كه در باال نیز اشاره -3

به فردش كه با شرايط اقلیمي مساعد نیز همراه گرديده است كه يكي از جاذبه هاي گردشگري اين 

 نقاا مختلف استان  ي گرم و سرد معدني درآب هاباشد همراه شدن اين دو با چشمه هاي  استان مي

كم نظیر هستند جذابیتي صد چندان كه در نوس خود بي نظیر و  علي الخصوص شهرستان سرعین

نفر از سراسر كشور و حتي از  به طوري كه سالیانه میلیونها راي گردشگران به وجود آورده است.ب

كنند. بر اساس اطالعات دريافت شده از طرف سازمان میراث  ساير كشورها به اين استان مسافرت مي

تعداد مسافران اقامتي در استان در حدود 1394ردبیل در سال فرهنگي و گردشگري استان ا

 نفر بوده است.129512نفر وتعداد جهانگردان اقامتي  20538527
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   1394و 1393( عملكرد شاخص هاي بخش میراث فرهنگی و گردشگري استان طی در سال هاي  2-21جدول )

 1394 1393 واحد عنوان
 درصد

 تغییرات 

 28/14- 7 8 باب  تعداد موزه ها

 50/11 263269 232979 نفر تعداد بازديد كنندگان از موزه ها

 1 نفر نسبت جمعيت به موزه در استان 

156061 

1 

156061 

- 

 0 160 160 اثر تعداد بناهاي تاريخي

 79/11 17000 15000 نفر تعداد بازديدكنندگان از بناهاي تاريخي

 85/0 117 116 تعداد هتل

 2- 50 51 درصد اشتغال تخت هتلضريب 

 0 99 99 تعداد  مهمانپذير

 35/0- 7525 7552 نفر ظرفيت هتل ها

 25/2 4691 4585 نفر ظرفيت مهمانپذيرها

 76/4 21 20 تعداد رستوران ها وچلوكبابي هاي بين راهي

 - 20538527 - نفر مسافران اقامتي دراستان

 09/22- 129512 158130 نفر جهانگردان اقامتي در استان

صدور مجوزهاي 

 كارگاهي صنايع دستي

 01/17 588 485 تعداد كارت شناسايي

 66/16 6 5 پروانه پروانه توليد كارگاهي

ايجاد و توسعه مراكز 

 آموزشي دراستان

 0 9 9 تعداد تعداد دفترهاي آموزشي

 14/4- 700 729 تعداد تعداد هنرآموزان مراكز آموزشي

 33/33- 3 4 تعداد هاي صنايع دستي نمايشگاهبرگزاري 

 0 48 48 درصد تعداد رشته هاي صنايع دستي رايج استان

 1395-مأخذ : اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان
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 سیما و صدا -21-3

 بر اساس اطالعات دريافت شده از طرف سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران مركز اردبیل،

تفكیك شهرستان نشان مي در استان اردبیل به  جمعیتي شبكه هاي سراسري سیما،درصد پوشش 

بیله  شهرستان ،درصد9/99اردبیل شهرستانشاخ  مذكور در 1394ال دهد كه در س

 مشكین شهرستان، درصد100سرعین شهرستان ،درصد 8/99پارس آباد شهرستان درصد،8/99سوار

درصد، 73خلخال  درصد، شهرستان97نیر درصد، شهرستان96 نمین شهرستان درصد، 94شهر

بیشترين مقدار اين شاخ  در درصد بوده است 75مغان  درصد و شهرستان65كوثر شهرستان

  باشد. شهرستان سرعین با صد درصد پوشش جمعیتي مي

بررسي درصد پوشش جمعیتي شبكه هاي سراسري و استاني صداي جمهوري اسالمي ايران مركز 

)راديو  شاخ  درصد پوشش جمعیتي شبكه سراسري صدا1394دهد كه در سال  ل نشان مياردبی

درصد  AM 92روي موج كه استاني صدا درصد و درصد پوشش جمعیتي شبAM93روي موج  ايران(

 بوده است.

مدت تولید برنامه هاي صداي جمهوري 1394سال (در4-21ساس اطالعات جدول شماره )بر ا

مدت تولید برنامه هاي سیما در و دقیقه  49ساعت و 3027اسالمي ايران مركز اردبیل در مجموس 

ساعت 529در سال مذكور در حدود  ثانیه بوده است.32دقیقه و  22ساعت و 1362مركز اردبیل 

تولید شده است كه بیشترين مدت دقیقه برنامه هاي با موضوس اجتماعي درسیماي مركز اردبیل 45و

 38ساعت و 18با  علم و فنموضوعات  .مي باشدزمان برنامه هاي تولیدي در سیماي مركز اردبیل 

 .دقیقه كمترين مدت زمان برنامه هاي تولید شده در سیماي مركز اردبیل را داشته است

دهد كه در  نشان مي 1394بررسي مدت زمان پخش برنامه هاي صدا و سیماي مركز اردبیل در سال 

 مركز اردبیل برنامه پخش گرديده است.ايران ساعت از طريق صداي جمهوري اسالمي 8760مجموس 

 وده است.دقیقه ب31و ساعت8763نیزمدت پخش برنامه از طريق سیماي مركز اردبیل 

 (آمده است.6-21(و)5-21اطالعات بیشتر در اين خصوص در جداول شماره )
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 1394درصد پوشش جمعیتی شبكه هاي سراسري به تفكیك شهرستان هاي استان در سال (   3-21جدول )

 نمین نیر مشكین شهر مغان سرعین کوثر خلخال پارس آباد بیله سوار اردبیل 

 96 97 94 75 100 65 73 99.8 99.8 99.9 درصد پوشش شبکه يك سيما

 96 97 94 75 100 65 73 99.8 99.8 99.9 درصد پوشش شبکه دو سيما

 96 97 94 75 100 65 73 99.8 99.8 99.9 درصد پوشش شبکه سه سيما

 96 97 94 75 100 65 73 99.8 99.8 99.9 درصد پوشش شبکه چهار سيما

 96 97 94 75 100 65 73 99.8 99.8 99.9 درصد پوشش شبکه استاني سيما

 96 97 94 75 100 65 73 99.8 99.8 99.9 درصد پوشش شبکه خبر سيما

 96 97 94 75 100 65 73 99.8 99.8 99.9 درصد پوشش شبکه آموزش سيما

 96 97 94 75 100 65 73 99.8 99.8 99.9 درصد پوشش شبکه قرآن سيما

 1395-مركز اردبيل  -مأخذ : سازمان صدا وسيمای جمهوری اسالمي ايران

 

 )ثانيه:دقيقه:ساعت(1394 – 1393(  مدت تولید برنامه هاي محلی صدا وسیماي مرکز اردبیل در سال هاي  4-21جدول )
 

 نوع رسته 

 موضوع

 سیما صدا

1393 1394 1393 1394 

 529:45:54 345:35:33 879:50:18 719:48:51 اجتماعي

 50:32:32 53:12:55 106:33:36 77:17:12 ارزشهاي دفاع مقدس

 97:07:37 86:35:26 308:11:45 305:16:12 عمومياطالعات 

 79:20:14 116:07:31 269:56:27 289:09:30 اقتصادي

 23:28:39 47:51:00 91:33:15 55:14:33 تاريخي

 57:00:30 53:18:17 56:29:00 52:04:12 سياسي

 18:38:11 58:42:41 96:28:15 126:25:15 علم و فن

 110:56:35 195:36:53 478:50:24 544:19:12 فرهنگي

 254:55:07 225:03:53 457:49:30 479:19:12 اسالمي معارف

 140:37:13 169:24:31 282:06:30 276:32:336 و تفريحات سالم ورزش

 1362:22:32 1351:28:40 3027:49:00 2925:26:30 جمع كل 

 1395-مركز اردبيل  -مأخذ : سازمان صدا وسيمای جمهوری اسالمي ايران
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 1394و  1393شبكه هاي سراسري واستانی مرکزاردبیل  در سال هاي  جمعیتی پوشش درصد(  5-21 جدول )

 

 درصد تغییرات 1394 1393 عنوان ردیف

 AM 92 93 10 درصد پوشش جمعيتي شبکه سراسري صدا )راديو ايران ( روي موج 1

 AM 92 92 0درصد پوشش جمعيتي شبکه استاني صدا  روي موج  2

 08/17 8/99 82 درصد پوشش جمعيتي شبکه جوان  صدا  روي موج اف ام 3

 0 65 65 درصد پوشش جمعيتي شبکه قرآن  روي موج اف ام 4

 0 65 65 درصد پوشش جمعيتي شبکه معارف  روي موج اف ام 5

 0 65 65 درصد پوشش جمعيتي شبکه ورزش  صدا  روي موج اف ام 6

 15 97 82 صدا  روي موج اف ام  درصد پوشش جمعيتي شبکه پيام 7

 13 95 82 درصد پوشش جمعيتي شبکه فرهنگ  صدا  روي موج اف ام 8

 0 60 60 درصد پوشش جمعيتي شبکه استاني صدا  روي موج اف ام 9

 3 17 14 تعدادفرستنده پرقدرت تلويزيوني در استان 10

 0 3 3 تعداد ايستگاه هاي موج متوسط راديويي 11

12 
پوشش جمعيتي درصد 

 سيما

 0 8/99 8/99 درصد پوشش شبکه يك  سيما

 0 8/99 8/99 درصد پوشش شبکه دو  سيما

 0 8/99 8/99 درصد پوشش شبکه سه  سيما

 0 3/7 3/7 درصد پوشش شبکه چهار  سيما

 0 8/99 8/99 درصد پوشش شبکه استاني  سيما

 0 83 83 درصد پوشش شبکه خبر  سيما

 0 55 55 پوشش شبکه آموزش  سيما درصد

 0 65 65 درصد پوشش شبکه قرآن  سيما

 1395-مركز اردبيل  -مأخذ : سازمان صدا وسيمای جمهوری اسالمي ايران
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 مرکز اردبیل )ساعت و دقیقه ( –پخش برنامه هاي صداي جمهوري اسالمی ایران   مدت( 6-21جدول )

 1394-1393طی سال هاي  

 شرح

 سال
 جمع میان برنامه برنامه اخبار

1393 257:47:00 2925:26:30 5576:46:30 8760:00:00 

1394 153:15:00 3027:49:00 5578:56:00 8760:00:00 

 1395-مركز اردبيل  -مأخذ : سازمان صدا وسيمای جمهوری اسالمي ايران

 

 مرکز اردبیل )ساعت و دقیقه ( –پخش برنامه هاي سیماي جمهوري اسالمی ایران  مدت( 7-21جدول )

 1394-1393طی سال هاي  

 شرح

 سال
 جمع میان برنامه برنامه اخبار

1393 468:24:00 1351:28:40 6942:38:20 8762:31:00 

1394 249:42:00 1362:22:32 7151:26:28 8763:31:00 

 1395-مركز اردبيل  -مأخذ : سازمان صدا وسيمای جمهوری اسالمي ايران

 

 

 

 مرکز اردبیل )ساعت و دقیقه ( –پخش برنامه هاي برون مرزي جمهوري اسالمی ایران  مدت (8-21جدول )

 1394-1393طی سال هاي  

 

 شرح

 سال
 جمع میان برنامه برنامه اخبار

1392 257:47 1067:38 1705:04:00 3030:29:00 

1393 218:30:00 1039:45:00 1772:14:00 3030:29:00 

 1395-مركز اردبيل  -سازمان صدا وسيمای جمهوری اسالمي ايرانمأخذ : 
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