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 مطالعات طرح آمايش استان اردبيل

 

 ساختارجلد اول : تحليل وضعيت و 

 فصل اول: تحليل وضعيت استان

بخش اول: تحليل وضعيت منابع طبيعي و 

 محيط زيست 

 )مجلد اول(
 

 ریاست جمهوری 
 سازمان ربانهم و بودهج کشور

 سازمان مدرییت و ربانهم رزیی استان اردبیل
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 بسمه تعالي
اين  گزارش بخشي از مجموعه گزارش هاي جلد اول و شامل مباحث زير   

 است:

 جلد اول : تحليل وضعيت و ساختار 

 ( تحليل وضعيت استان1فصل اول :) 

 ( 1-1بخش اول )(: تحليل وضعيت منابع طبيعي و محيط زيست)مجلداول 

 وضعيت طبيعي ، جغ افيايي و سياسي 

 ها تحليل پستي و بلندي 

 تحليل حوضه ها و زي حوضه هاي آب يز 

 موقعيت اقليمي 

 تحليل زمين شناسي و منابع معدني 

  تحليل محيط زيست 

ها در فه ست  كامل مجموعه گزارش هاي آمايش استان و جايگاه اين بخش از ب رسي

 فه ست كلي در صفحات بعد ارايه شده است.
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 بیلفهرست گزارش اهی طرح مطالعات آمايش استان ارد
  جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار 

 فصل اول: تحليل وضعيت استان 

 

 بخش اول: تحليل وضعيت منابع طبيعي و محيط زيست)مجلداول(  -

 : هواشناسي1پيوست  
 : زمين شناسي2پيوست  
 : ارزيابي منابع اراضي3پيوست  
 : پوشش گياهي4پيوست  
 : منابع آب سطحي و زي زميني5پيوست  

 حليل اجتماعي و ف هنگيبخش دوم : ت -
 قسمت اول: تحوالت جمعيتي در سه دهه گذشته 
 قسمت دوم: تحليل نظام شه ي استان 
 قسمت سوم: تحليل نظام روستانشيني و عشاي ي استان 
 ف هنگي و س مايه اجتماعي استان: تحليل وضعيت و پنجم قسمت چهارم 

 بخش سوم: تحليل اقتصادي  -

 اقتصادي جمعيت قسمت اول: تحليل ويژگي هاي 
  قسمت دوم: تحليل زمينه هاي فعاليت اقتصادي ب حسب بخش هاي اصلي 

 : صنعت و معدن1پيوست    
 : ساختار كشاورزي 2پيوست    
  : خدمات3پيوست    

 هاي زي بنايي  قسمت سوم : تحليل ويژگي    
 قسمت چهارم: تحليل ع صه هاي فعاليت اقتصادي  

 ي : اقتصاد شه 1پيوست    
سال   5قسمت پنجم: تحرررليل اقتصاد كالن استان و جايرررگاه آن درسطح ملي در      

 گذشته 

 فصل دوم : تحليل ساختار فضايي موجود 
 : توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاه هافصل سوم 
  امنيتي در آمايش استان –فصل چهارم : مالحظات دفاعي 
 ي ي از مطالعاتفصل پنجم : جمع بندي و نتيجه گ  

 گذاري و ساختار مدي يت آمايش استانجلد دوم : ب نامه ريزي و سياست 
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 چارچوب مطالعات آمايش استان

 

 تحليل وضعيت و ساختار استان

وضعيت منابع طبيعي و 

 محيط زيست

وضعيت اجتماعي و 

 ف هنگي

 وضعيت اقتصادي 

 –مالحظات دفاعي 

 امنيتي در آمايش استان

تحليل ساختار فضايي 

 موجود استان

توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي 

 هابين سكونتگاه

 جمع بندي و نتيجه گي ي

تحليل نقاط قوت و ضعف ، ف صت ها و 

 (SWOT)تهديدات  

ي اسناد باالدستي و ب نامه هاي ب رس

 آمايش ملي

 آمايش استانسند 

 ريب نامه ريزي و سياست گذا

 پيش بيني و آينده نگ ي تشخيص و  تفكيك نواحي همگن توسعه فضايي 
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 فهرست مطالب

 

 صفحه                  عنوان 

 1      : وضعيت طبيعي، جغرافيايي و سياسي استان1

 7         ي و بلنديها: تحليل پست2

 7     : طبقات ارتفاعي، شيب و جهات شيب1-2 

 7      : روش انجام مطالعه 1-1-2  

 7  : روش تهيه نقشه طبقات ارتفاع از سطح دريا1-1-1-2   

 8   : روش تهيه نقشه طبقات شيب 2-1-1-2   

 9  : روش تهيه نقشه جهت هاي جغرافيايي3-1-1-2   

 اده از روش بانك اطالعات جغرافيايي در : استف4-1-1-2   

 11     تهيه نقشه ها                                             

 14    جهت شيب در استان اردبيل : طبقات ارتفاعي، شيب،2-2 

 14     : طبقات ارتفاعي در استان اردبيل1-2-2  

  11     : طبقات شيب در استان اردبيل 2-2-2  

 18     : جهات شيب در استان اردبيل3-2-2  

 22       : نقشه واحدهاي شكل زمين 3-2 

 22    : روش تهيه نقشه واحدهاي شكل زمين 1-3-2  

 21    : واحدهاي شكل زمين در استان اردبيل 2-3-2  

 21      : تحليل حوضه ها و زيرحوضه هاي آبريز3

 21       : شبكه زهكشي طبيعي 1-3 

 21      تقسيمات هيدرولوژيك: 1-1-3  

 31   : بررسي سيستمها و زيرسيستمهاي رودخانه اي 2-1-3  

 31      : مقدمه 1-2-1-3   

 32  : تشريح شبكه بندي رودخانه اي سيستم ارس2-2-1-3   

 39 : تشريح شبكه بندي رودخانه اي سيستم سفيدرود3-2-1-3   

 يستم رودخانه اي: تشريح رودخانه هاي جاري در س4-2-1-3   

 43     مستقل درياي خزر                                             

 44     : تحليل منابع آب )سطحي و زيرسطحي(2-3 
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 صفحه                  عنوان 

 

 44      : منابع آب سطحي 1-2-3  

 12      : منابع آب زيرزميني 2-2-3  

 18        : كاربري اراضي 3-3 

 72   : روند تهيه نقشه كاربري اراضي استان اردبيل 1-3-3  

 72     : سنجش از دور 1-1-3-3   

 : گردآوري نقشه هاي توپوگرافي سازمان جغرافيايي2-1-3-3   

 71   1:42222نيروهاي مسلح در مقياس                                              

 74     1:24222: نقشه هاي 3-1-3-3   

 74    : تهيه تصوير ماهواره اي4-1-3-3   

 71    : تصحيحات راديومتريك 4-1-3-3   

 71     : تصحيحات هندسي 1-1-3-3   

 71  : مختصات دار نمودن نقشه هاي كاغذي7-1-3-3   

 71   1:42222: رقومي سازي نقشه هاي 8-1-3-3   

 71   : تصحيح هندسي و يكسو نمودن باندها 9-1-3-3   

 77     : تهيه تركيب باندي 12-1-3-3   

 77 : تصحيح هندسي و تصحيح نسبت به شمال سايرباندها11-1-3-3   

   12-1-3-3 :Data fusion     77 

 RGB    78: تهيه تركيب هاي 13-1-3-3   

 78   : بررسي ميزان همبستگي بين باندها 14-1-3-3   

 78   مطالعه : تفسير چشمي منطقه مورد14-1-3-3   

78   : طبقه بندي تصاوير ماهواره اي 11-1-3-3   

 82   : انتخاب نقاط آموزشي و نقاط شاهد17-1-3-3   

 82     : رويهم اندازي 18-1-3-3   

 82 : حذف خطاهاي طبقه بندي بين دستجات مختلف19-1-3-3   

 82     : كاربري اراضي در استان اردبيل2-3-3  

 84      ي استان اردبيل: پوشش گياه4-3 

 91      : ارزيابي منابع اراضي و خاكشناسي 4-3 

 122       : سيل گيري و سيل خيزي1-3 



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

 ج 

 صفحه                  عنوان 

 

 122     : بررسي سيل در استان اردبيل1-1-3  

 121   : خسارات سيل در استان اردبيل1-1-1-3   

112 رت براساس نواحي: بررسي خسارت و علل خسا2-1-1-3   

 127     : تحليل رانش، ريزش، زمين لغزش7-3  

 127    : حركات دامنه اي  و زمين لغزش1-7-3  

 128  : بررسي عوامل رخداد زمين لغزش در استان1-1-7-3   

 134         موقعيت اقليمي :4

 134     توده هاي هوا (: تحليل جريانات جوي )1-4 

 131      جوي زمستانه : جريانات 1-1-4  

 131      : جريانات جوي تابستانه 2-1-4  

 : تاثيرات جريانات جوي حاكم بر استان در دوره عبور فصل3-1-4  

 137      سرد به فصل گرم سال                                

 138     : تحليل دما و تعداد روزهاي يخبندان2-4 

 138    ماهيانه و ساليانه  : ميانگين حداقل دماي1-2-4  

 138     : حداقل دماي مطلق ساليانه 2-2-4  

 139    : ميانگين حداكثر دماي ماهيانه و ساليانه 3-2-4  

 139     : حداكثر مطلق دماي روزانه 4-2-4  

 139     : ميانگين دماي ماهيانه و ساليانه 4-2-4  

 142 درجه يا بيش از آن 21 : تعداد روزهاي با حداقل دماي مساوي1-2-4  

 142 درجه يا كمتر از آن -4: تعداد روزهاي با حداقل دماي مساوي 7-2-4  

 142 : تعداد روزهايي با حداكثر دماي مساوي صفر درجه يا كمتر ازآن8-2-4  

 141 درجه يا بيش ازآن 32: تعداد روزهايي با حداكثر دماي مساوي 9-2-4  

 141     خبندان: تعداد روزهاي ي12-2-4  

 142    : تحليل رطوبت، بارش، تبخير و تعرق و پوشش ابر3-4 

 142        : بارش1-3-4  

 141       : رطوبت 2-3-4  

 147       : پوشش ابر3-3-4  

 148       : تبخير وتعريق4-3-4  
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 صفحه                  عنوان 

 

 149         : تحليل باد4-4 

 149       محلي : بادهاي 1-4-4  

 142      : رژيم بادهاي منطقه 2-4-4  

 142       : تحليل پهنه هاي اقليمي 4-4 

 144       تحليل زمين شناسي و منابع معدني:4

 148        زمين شناسي :1-4 

 118       : اراضي دشتي استان2-4 

 172     : تحليل لرزه خيزي و لرزه زمين ساخت 3-4 

 174   ريشتري 4تا  4يشترين فراواني زلزله ها : ب1-3-4  

 177         : تحليل محيط زيست 1

 177      : تعيين توان اكولوژيك سرزمين 1-1 

 177  : روش انجام مطالعات تهيه يگانهاي زيست محيطي 1-1-1  

 177  : چگونگي تجزيه و تحليل و جمع بندي داده ها 1-1-1-1   

 اكولوژيك در واحدهاي زيست بومي )گسترده، : ارزيابي توان 2-1-1  

 181 فشرده (، سكونتگاهي ، گردشگري، حفاظتي، شوره زار، بياباني و..                               

 181 : روش انجام مطالعات تهيه يگانهاي زيست محيطي1-2-1-1   

 184   : مدل هاي اكولوژيكي براي كاربريهاي اصلي3-1-1  

 184   : مدل اكولوژيكي كاربري جنگلداري 1-3-1-1   

 189 : مدل اكولوژيكي كاربري هاي كشاورزي و مرتعداري2-3-1-1   

 197  : مدل اكولوژيكي حفاظت محيط زيست 3-3-1-1   

 198    : مدل اكولوژيكي توريسم 4-3-1-1   

199    : مدل اكولوژيكي تفرج متمركز4-3-1-1   

221   ي تفرج گسترده : مدل اكولوژيك1-3-1-1   

 222 : مدل اكولوژيكي توسعه شهري، روستايي و صنعتي7-3-1-1   

 : روش انجام مطالعات تهيه يگانهاي زيست محيطي و تعيين4-1-1  

 GIS    221توان اكولوژيك با استفاده از روش                                

 227    : مروري بر لزوم انجام پروژه 1-4-1-1   

 227 : روش مورد استفاده براي تجزيه و تحليل هاي فضايي2-4-1-1   
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 صفحه                  عنوان 

 

 212    : ايجاد واحدهاي همگن زيست محيطي 4-1-1  

 228    : نتايج ارزيابي توان اكولوژيك در استان اردبيل2-1 

 228    : تعيين توان اكولوژيك براي جنگلداري 1-2-1  

 232 تعيين توان اكولوژيك براي  كاربريهاي كشاورزي و مرتعداري :2-2-1  

 248   : تعيين توان اكولوژيك براي آبزي پروري 3-2-1  

 242 : تعيين توان اكولوژيك براي توسعه شهري، روستايي و صنعتي4-2-1  

 242    : تعيين توان اكولوژيك براي توريسم 4-2-1  

 247   ضي براي كاربريهاي مختلف: تعيين اولويت تناسب ارا3-1 

 212          منابع و مآخذ
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 ت جداولفهرس

 

 صفحه                  عنوان 

 

 1      (: مشخصات موقعيت جغرافيايي استان1-1جدول)

 4 1384(: مشخصات عمومي شهرستانها براساس تقسيمات كشور تا پايان سال 1-2جدول)

 14  در استان اردبيلارتفاعي )ارتفاع از سطح دريا به متر((: مساحت طبقات 2-1جدول)

 11     (:مساحت طبقات شيب دراستان اردبيل2-2جدول)

 18    (: مساحت طبقات جهت جغرافيايي در استان اردبيل2-3جدول)

 21       (: واحدهاي شكل زمين2-4جدول)

 29  درولوژيك (: مشخصات عمومي  حوزه ها، زيرحوزه هاي واحدهاي هي3-1جدول)

 29   (: مشخصات نواحي دشتي وكوهستاني واحدهاي هيدرولوژيك 3-2جدول)

 42 (: پتانسيل منابع آب سطحي درواحدهاي هيدرولوژيك واقع درمحدوده سياسي3-3جدول)

 42  (: انواع مصارف آب سطحي در واحدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل3-4جدول)

 42  ي در سدهاي در دست بهره برداري در استانتعداد و حجم آب تنظيم(:3-4جدول)

 42  (: تعداد و حجم آب تنظيمي در سدهاي در دست اجرا در استان3-1جدول)

 43   (: تعداد و حجم آب تنظيمي در سدهاي در دست مطالعاتي 3-7جدول)

 (: مقايسه احجام آب تنظيمي دروضع موجود و شرايط آتي با احجام آبهاي3-8جدول)

 44     سطحي جاري در واحدهاي هيدرولوژيك                

 (: تعداد و تخليه منابع آب زيرزميني استان اردبيل به تفكيك واحدهاي 3-9جدول)

 14        هيدرولوژيك                

 (: انواع مصارف از منابع آب زيرزميني استان اردبيل به تفكيك واحدهاي 3-12جدول )

 11        رولوژيكهيد                   

 82      (: كاربري اراضي در استان اردبيل3-11جدول)

 143  (: ميانگين مجموع بارندگي ايستگاههاي هواشناسي استان اردبيل4-1جدول)

 142     (: طبقه بندي آمبرژه اقليم استان اردبيل 4-2جدول)

 144   (: طبقه بندي اقليم ايستگاههاي هواشناسي استان اردبيل4-3جدول)

 178        (: طبقات خاك 1-1جدول)
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 صفحه                  عنوان 

 

 كاربري بعد از جمع جبري كليه مدل هاي براساس -(: ماتريس دو بعدي مدل1-2جدول)

 221      اولويت براي شناخت همپوشاني ها                

 221 تلفيق با كاربري  (: تعيين توان با حفظ تقدم و اولويت براساس مدل و در1-3جدول)

 (: توان اكولوژيك كاربريهاي جنگلداري، كشاورزي و مرتعداري براساس 1-4جدول)

 244        اولويت بندي                 

 248  (: اولويت تناسب اراضي براي كاربريهاي مختلف در استان اردبيل1-4جدول)
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 نقشهت فهرس

 

 صفحه                  عنوان 

 

 4     (: موقعيت استان اردبيل در تقسيمات كشوري1-1نقشه )

 1     محدوده شهرستانها  –(: تقسيمات سياسي 1-2نقشه)

 14        (: طبقات ارتفاعي 2-1نقشه)

 17        (: طبقات شيب 2-2نقشه)

 19        (: طبقات جهت شيب2-3نقشه)

 32       واحدهاي هيدرولوژيك(:3-1نقشه)

 47      (: شبكه رودخانه هاي دايمي و فصلي 3-2نقشه)

 72     (: فرآيند تهيه كاربري رقومي در دشت اردبيل3-3نقشه )

 73      1:242222(: انديكس نقشه هاي 3-4نقشه)

 83        كاربري اراضي (:3-4نقشه)

 89        (: تيپ بندي مراتع 3-1نقشه)
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 : وضعيت طبيعي، جغرافيايي و سياسي استان 1
مسداحت از درصدد  1/1كيلومترمربع، معادل  17817بالغ بر  استان اردبيل با مساحتي 

عرض شدمالي و  39و ْ 42'تا  37، 44ْ'كل كشور، در شمال فالت ايران بين مختصات جغرافيايي 

 واقع شده است.  ينويچطول شرقي از نصف النهار گر 47، 3ْ'تا  48، ْ 44'

ن، از غدرب بدا اسدتان اين استان از جنوب با اسدتان زنجدان، از شدرق بدا اسدتان گديال 

كيلدومتر  4/282آذربايجان شرقي و از شمال با جمهوري آذربايجان همسايه بوده و نزديك بده 

 مرز مشترك آبي و خاكي با اين كشور دارد. 

(، مشخصات موقعيت جغرافيايي اين استان با استانها و كشور هدم 1-1در جدول شماره ) 

تانهاي واقع در اين استان از لحاظ چگونگي استقرار مرز آن و هم چنين موقعيت هر يك از شهرس

 و ارتباط با آنها ارايه گرديده است. 

 
 (: مشخصات موقعيت جغرافيايي استان  1-1جدول )   

طول مرز  كشور استان همجوار عنوان

 )كيلومتر(

محورهاي  موانع طبيعي نوع مرز

 ارتباطي

شهرستانهاي واقع 

 شده در مرز

رود ارس، بالهارود ، كوههاي  آبي خاكي 5/282 جانجمهوري آذرباي شمال

 پشت سارا

بيله سوار 

 اصالندوز

بيله  –پارس آباد 

 – گرمي –سوار 

 نمين

 –خلخال  –اردبيل  اسالم –آستارا  كوهها بغرو طالش خاكي 175 گيالن شرق

 نمين –كوثر 

 خلخال - كوههاي چله خانه خاكي 5/22 زنجان جنوب

 –سراب  –اردبيل  كوههاي كليان بز قوش خاكي 423 آذربايجان شرقي غرب

مشگين  -اهر

 پارس آباد -شهر

مشگين  -خلخال

پارس آباد  –شهر 

 -نير – گرمي –

 كوثر

 1482-82ماخذ: طرح مطالعاتي تهيه راهبردهاي توسعه استان با تاكيد برتوسعه اقتصادي، دانشگاه محقق اردبيلي، دكتر جعفر حقيقت. سال 

 

ل از نواحي سردسير و كوهستاني كشور محسوب مي شدود و بده طدور كلدي استان اردبي 

 اقليم آن به سه دسته زير تقسيم مي گردد:

 مرطوب سرد  نيمهنواحي مركزي، غربي ، جنوبي داراي اقليم  -1

 نواحي كوهستاني داراي اقليم سرد و مرطوب  -2

 نواحي شمالي داراي اقليم نيمه خشك معتدل  -3

هاي حرارتي، سرد بودن ويژگي مشترك تمامي گونه هاي اقليمي استان به طوركلي، از نظر ويژگي

استان كه به جهت پست بودن منطقه داراي اقليم معتدل اسدت،  ياست. حتي در قسمتهاي شمال

 روز در سال شاهد يخبندان مي باشيم.  42به طور متوسط 
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روز در سال  172 متري تا 2222پديده يخبندان، در ايستگاههاي مرتفع استان از ارتفاع  

درجه سانتي گدراد در ايسدتگاههاي هواشناسدي  -32افزايش مي يابد و با وجود سرماي كمتر از 

درجه سدانتي گدراد نيدز در گرمتدرين سداعات روز ماههداي  42مرتفع، درجه حرارتهاي باالي 

طق چون پارس آباد مالحظه شده اسدت. دامنده نوسدان بدين حدداقل و تابستان در برخي از منا

درجه سانتي گراد  42داكثر درجه حرارت سردترين و گرمترين ماه سال يك منطقه در حدود ح

 مي باشد. 

براساس اطالعات ايستگاههاي هواشناسي، ندواحي پسدت دره رود ارس و دشدت مغدان  

گرمترين و ارتفاعات دامنه هاي سبالن سردترين منداطق اسدتان محسدوب مدي شدوند. ميدزان 

ميلي متر در سدال نوسدان دارد و  فصدول  122تا  242ه طور متوسط نزوالت جوي در استان ب

 بهار و زمستان، فصول بارندگي منطقه محسوب مي شوند. 

به لحاظ عوارض طبيعي، معروف ترين و بزرگترين رشته كوههاي استان، سبالن و تالش  

متدر در  4811 سبالن بدا ارتفداعد.مي باشند. رشته كوه سبالن، ادامه رشته كوه قره داغ مي باش

منتهي اليه شرقي رشته كوه قوشاداغ، بلندترين نقطه استان به شمار مي آيدد. رشدته كدوه ديگدر 

استان تالش مي باشد كه به موازات كناره درياي خزر از شمال به جنوب كشيده شده است. اين 

افدزايش سراسر حدود شرقي استان بدا  ررشته كوه از منتهي اليه شرقي كوههاي برزند آغاز و د

تدريجي ارتفاع به طرف جنوب كشيده مي شود و در خارج از استان سرانجام به رشته كوههداي 

 البرز مي پيوندد. 

وجود كوهستانهاي مرتفع و قرار گرفتن آنها در مسير جرياندات هدوايي مديترانده اي و  

ب شدده و دامنه هايي با چشدمه هداي فدراوان را سدب برفي اطلس شمالي، بيش از نه ماه پوشش

 است. 

استان اردبيل آبخيز حوزه بسته خزر به شمار مي رود كه كليه نزوالت جوي آن توسدط  

كيلدومتر طدول دارندد  242رودخانه هاي كوچك و بزرگ متعددي كه از چند كيلومتر تا باالي 

ميليدون مترمكعدب متوسدط  444كيلومتر طول و حدود  282و رود دره رود با  .تغذيه مي شود

نه، طويل ترين و پرآب ترين رودخانه داخلي استان اردبيل به شمار مي رود. رودخانه آبدهي ساال

دره رود، هم چنين از وسيع ترين حوزه آبخيز برخوردار مي باشد. بالهارود يكي ديگر از رودهاي 

 مرزي استان است كه از ارتفاعات شرقي كوههاي برزند سرچشمه مي گيرد. 

متر ارتفاع از سطح دريا در كناره هاي ارس  22ال آن با پست ترين نقطه استان در شم 

 در خروجگاه ارس و در دشت مغان قرار گرفته است. 

از ديگر عوارض طبيعي اين استان مي توان به دشتهاي بزرگ و كوچك متعددي كه در  

ه ميان رشته كوههاي سرافراز استان و در روند تكامل مورفولوژيك آنها به وجود آمده است اشار
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كرد كه بستر سكونت و فعاليت هاي اقتصادي در استان مي باشند. البته به جز دشتهايي كده در 

محل پس روي آب درياي خزر، در اثر تغييرات آب و هواي ديرينه زمين و حركات تكتدونيكي 

دشتهاي موجود در اين استان از وسعت  .آن به علت كوهستاني بودن منطقه به وجود آمده است

ي برخوردار نمي باشند و عموماً به صورت جلگه هاي كوچك و بزرگ آبرفتي پايكوهي قابل توجه

 به چشم مي خورند. 

از مهمترين دشتهاي استان از نظر وسعت مي توان دشت مغان و دشدت اردبيدل را ندام  

برد. دشت مغان ايران، تنها قسمت كوچكي از مغان بزرگ مي باشدد كده قسدمت اعظدم آن در 

ربايجان قرار گرفته است. اين دشت پربركت و حاصلخيز در محددوده اسدتان خاك جمهوري آذ

رودارس از  ،هزار هكتار وسعت دارد كه به وسيله كوههاي خروسلو از جنوب 342اردبيل حدود 

مرز بين المللي ايران و جمهوري آذربايجان از شرق محدود شده است. اين دشت در آن شمال و 

 ادامه مي يابد.  سوي مرز تا ساحل درياچه خزر

 1222چنان كه گفته شد، دشت مغان پست ترين منطقه استان محسوب مي شدود كده  

متري قرار دارد. مهمترين دشدت ديگدر اسدتان،  122متر پايين تر از دشتهاي ديگر و در ارتفاع 

دشت اردبيل است كه در بين دامنه هاي سبالن و رشته كوه تالش و بزقوش قرار گرفته اسدت. 

متري واقع گرديده اسدت. دشدتهاي  1342هزار هكتار در ارتفاع  94شت با وسعتي حدود اين د

 مشكين شهر و خلخال نيز از ديگر دشتهاي مهم استان به شمار مي روند. 

 24مركدز شدهري،  21شهرسدتان،  9استان اردبيل به لحاظ تقسديمات كشدوري داراي  

 آبادي داراي سكنه است. 1874دهستان و  11بخش، 

(، مشخصات عمومي شهرستانهاي استان، شامل ندام، شهرسدتان،  1-2ر جدول شماره )د 

 تعداد بخش ، تعداد شهر و تعداد دهستان درج شده است. 

شدهر( و دهسدتان  3بخدش(، شدهر ) 4براساس ايدن جددول، بيشدترين تعدداد بخدش ) 

 4و  3، 2بدا ين شهر و كمترين تعداد آنها بده ترتيدب گدهستان( در محدوده شهرستان مش12)

 شهر و دهستان در محدوده شهرستانهاي كوثر و بيله سوار استقرار يافته است.  ،بخش

، 1384در اسدتان اردبيدل، در سدال  براساس بررسيهاي صورت گرفته، جمعيت ساكن  

د. از كدل جمعيدت اسدتان، ندخانوار را تشدكيل مدي ده 281321نفر بوده كه  1224348برابر 

درصدد  1/41نفر، معادل  429388درصد از آن در نقاط شهري و  4/48نفر، معادل  714497

 آن در نقاط روستايي ساكن مي باشند. 

درصدد از آن را مدردان و  3/42نفر، معدادل  114938هم چنين از كل جمعيت استان،  

نفدر جمعيدت  714497درصد از آن را زنان تشكيل مي دهندد. از  7/49نفر، معادل  129412
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 4/42نفدر، معدادل  311342خانوار را شدامل مدي شدوند،  172918مجموعاً شهري استان كه 

 درصد از آن را زنان تشكيل مي دهند.  4/49نفر، معادل  344244درصد از آن را مردان و 

خدانوار را  112248نفر جمعيت روسدتايي اسدتان كده مجموعداً  429388هم چنين از  

معدادل  ،نفدر 244992از آن را مدردان و درصد  9/49نفر، معادل  244391تشكيل مي دهند، 

 درصد از آن را زنان تشكيل مي دهند.  1/42

( موقعيت منطقه طرح )استان اردبيل( در پهنه كشور و در نقشده  1-1در نقشه شماره ) 

 تقسيمات سياسي استان اردبيل به همراه موقعيت شهرها نشان داده شده است. (، 1-2شماره ) 

 
 1483عمومي شهرستانها براساس تقسيمات كشوري تا پايان سال (: مشخصات 1-2جدول )

تعداد  شهر شهرستان رديف

 شهر

تعداد 

 بخش

تعداد 

 دهستان

تعداد 

 روستا

مساحت 

 )كيلومترمربع(

 درصد

 13 2348 242 11 4 4 سرعين  -هير -اردبيل اردبيل 1

 8/4 1758 454 3 2 2 جعفرآباد  –بيله سوار  بيله سوار 2

 7/7 1484 443 2 4 2 اصالندوز –پارس آباد  د پارس آبا 4

 7/15 2822 184 8 4 4 هشجين -كلور –خلخال  خلخال  3

 3/21 4825 323 12 3 4 الهرود -رضي  -مشكين شهر مشكين شهر 5

 5/11 2254 457 4 4 2 مغان  گرمي  2

 4/7 1244 125 3 2 2 كوثر كوثر 7

 8/5 1247 117 7 4 2 نمين  نمين  8

 8/2 1213 127 5 2 2 نير يرن 4

 122 17827 2218 22 25 21 جمع
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 تحليل پستي و بلنديها :2

 

 : طبقات ارتفاعي، شيب و جهات شيب1-2

 

 : روش انجام مطالعه 1-1-2

 

، يشكل زمين شامل واحدهاي طبيعي زمين است كه هر واحد تحت شرايط مشابه اقليمد 

تحول يافته به شكل فعلي درآمده است. بنابراين، خاكهدا  هوازدگي، فرسايش و نهشت توده هاي

در يك واحد شكل زمين و برروي يك سنگ مادر معين و در شرايط مشابه تشكيل مدي شدوند، 

ويژگيهاي فيزيكي آنان نيز مانند هم هسدتند از ايدن قدرار، شدكل زمدين و  تشابهي به هم داشته

ن صدورت بدا دانسدتن وضدعيت شدكل مشخص كننده خاك و رستني هاي روي آن است. در اي

زمين مي توان به چگونگي خاك و رستني هاي هر واحد شكل زمين و توان آن براي كاربريهداي 

انسان در سرزمين پي برد، به عبارت ديگر، هر واحد شكل زمين در اقليم خود نمايشگر سدنگ و 

بده دنبدال دارد. در  خاك ويژه خود است. به طوركلي، تغيير اقليم، تغيير وضعيت شكل زمين را

اين صورت، براي هر اقليم، شكل زمين ويژه آن را بايد تفسير نمود. با امعان نظدر برمدوارد يداد 

 .1شده مي توان اظهار داشت كه هر واحد شكل زمين، نمايشگر يك اكوسيستم كالن است

در واقع، تهيه نقشه شكل زمين، پيش شرط ارزيابي توان اكولوژيدك اسدت. بدراي تهيده  

نقشه شكل زمين، ابتدا، نقشه طبقات ارتفاعي منطقه تهيه مي شود و پس از تهيده نقشده مزبدور، 

گدذاري نقشده طبقدات  هدمنقشه طبقات شيب و طبقات جهت شيب تهيه مدي گردندد. از روي 

 شكل مي گيرد.ارتفاعي با نقشه طبقات شيب و جهت شيب، نقشه واحدهاي شكل زمين 

 
 ات ارتفاع از سطح دريا : روش تهيه نقشه طبق1-1-1-2

براي تهيه نقشه طبقدات ارتفداعي از ويژگيهداي خطدوط ميدران منحندي بدرروي نقشده  

توپوگرافي استفاده مي شود، به اين ترتيب نقشه اي به وجود مي آيد كه هدر واحدد مجدزا شدده 

 دامنه ارتفاعي خاصي را به نمايش مي گذارد. خطوط ميدزان منحندي ، نوسدانات ارتفداعي ،نقشه

ناحيه مورد بررسي را در اختيار مي گذارند. بايد توجه نمود كه ارتفاع ناحيه مورد بررسي را مي 

توان مستقيماً از نقشه توپوگرافي مشاهده كرد، اما از آن جا كه خطدوط ميدزان منحندي درهدم و 

زمندد بدذل دقدت و وقدت اسدت و مغشوش هستند، مشاهده نوسانات ارتفداع بدرروي آندان نيا

                                                 
 1381مايش سرزمين، انتشارات دانشگاه تهران، دكتر مجيد مخدوم ، شالوده آ 1
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نخواهد داد. براي سهولت درك نوساتات ارتفاع در يك منطقه، نقشه  سخاي كاربر را پاهخواسته

ارتفاع اراضي تهيه مي شود. در واقع با تهيه چنين نقشه اي هم مي توان نوسدانات  –توزيع سطح 

ارتفاع را آسان تر و سريع تر تشخيص داد و هم مي توان از آن در تهيه نقشه واحدهاي همگن يا 

است و در كار تلفيق نيز مورد نياز است، اسدتفاده بخش از مطالعه شكل كه هدف اين  واحدهاي

 نمود.

ارتفاع، نخست بايد دامنده نوسدان طبقدات و يدا تعدداد  –براي تهيه نقشه توزيع سطح  

 طبقات مورد انتظار را تعيين نمود. 

رسي، مقيداس تعداد طبقات ارتفاع از سطح دريا و نوسان اين طبقات بستگي به هدف بر 

معه هاي گيداهي بدا ارتفداع از نقشه، وضعيت منابع محيطي و شكل سرزمين، ميزان همستگي جا

 سطح دريا، نوع كاربريهاي مورد انتظار در ارزيابي و برنامه ريزي استفاده از سرزمين دارد. 

طبقده بده  8براساس اهداف مورد نظر در اين مطالعه، مناسب ترين طبقات ارتفاعي در  

 زير پيشنهاد گرديده است.  شرح

 
 ارتفاع از سطح دريا )متر( كد طبقات ارتفاعي

 1222كمتر از  1

2 1322-1222 

4 1822-1322 

3 2222-1822 

5 2222-2222 

2 4222-2222 

7 4322-4222 

 متر 4322بيشتر از  8

 
 روش تهيه نقشه طبقات شيب : 2-1-1-2

افي، نمايشگر تغييرات شيب مي باشدد. نقشده خطوط ميزان منحني در نقشه هاي توپوگر 

توپوگرافي با ويژگيهاي خطوط ميزان منحني خود نمايشگر تغييرات شيب است. ولي نقشه طبقده 

بندي شيب اراضي با سهولت بيشتر وضعيت شيب اراضي را به كاربر منتقل مدي كندد. از سدوي 

د نوسان داشته باشند، لدذا درص 122ديگر، شيب هاي يك ناحيه ممكن است از صفر تا بيش از 

براي كاهش دادن اين نوسان وسيع و هم چنين خواندن راحت تر، روشن تر و سدريع تدر شديب 

 برروي نقشه توپوگرافي است كه نقشه طبقات شيب تهيه مي گردد. 

از نقشه طبقات شيب در تشكيل واحدهاي شكل زمين استفاده مي شود و اين نقشه يكي  

 اطالعاتي )فضايي( در كار تلفيق محسوب مي گردد. از مهمترين اليه هاي 
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با داشتن نقشه طبقات شيب به همراه نقشه طبقات ساير عوامل مي توان راحدت تدر بده  

 ارزيابي و سپس برنامه ريزي استفاده از سرزمين پرداخت.

از اين رو، پيش از تهيه نقشه طبقات شيب، نخست بايد نوسان طبقات و يا تعداد طبقات  

بسدتگي مسدتقيم بده  انتظار را تعيين نمود. تعداد طبقات نقشه شيب و نوسان اين طبقدات، مورد

هدف بررسي، وضعيت منابع محيطي و شكل سرزمين، نوع كاربريهاي مورد انتظار در ارزيدابي و 

 برنامه ريزي استفاده از سرزمين و مقياس نقشه دارد. 

عمول ترين طبقده بنددي شديب بده مناسب ترين و م ،براساس بررسيهاي به عمل آمده 

 شرح زير است: 

 
 درصد شيب  كد طبقات 

1 2-2 

2 5-2 

4 8-5 

3 12-8 

5 15-12 

2 22-15 

7 42-22 

8 25-42 

 25بيش از  4

 
 )جهت شيب(: روش تهيه نقشه جهت هاي جغرافيايي 4-1-1-2

روي نقشده براي تهيه نقشه جهت هاي جغرافيايي نيز از ويژگيهداي خطدوط ميدزان بدر 

توپوگرافي به اضافه ساير ويژگيهاي اين گونه نقشه ها استفاده مي شود. ويژگيهداي ديگدر نقشده 

هاي توپوگرافي كه در اين مورد به كار گرفته مي شوند عبارت از رودخانه، نهرها و آبراهه هدا و 

هت آسان تدر ج به خطوط يالها و نحوه ارتباط يال و قله هستند. تهيه نقشه جهت هاي جغرافيايي

 ديدن جهت دامنه ها و هم چنين در نقشه سازي واحدهاي شكل زمين الزم و ضروري مي باشد. 

طبقده جهدت در  4طبقه جهت و حداقل  9در تهيه نقشه جهت هاي جغرافيايي حداكثر  

نظر گرفته مي شود كه با توجه به هدف از بررسي، وضعيت ژئومرفولوژي و شكل زمدين آبخيدز 

نوع كاربريهاي مورد انتظار براي ارزيابي و برنامه ريزي سرزمين، مقيداس نقشده و مورد بررسي، 

 مي توان يكي از آنها را انتخاب نمود.  ،ميزان همبستگي جهت جغرافيايي

طبقه به شرح زير گدروه  4ت موجود به ادر اين مطالعه با توجه به موارد فوق الذكر، جه 

 بندي شده اند. 
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 اييجهت جغرافي كد طبقات 

 بدون جهت  1

 شمال  2

 شرق 4

 جنوب  3

 غرب  5
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 استفاده از روش بانك اطالعات جغرافيايي در تهيه نقشه ها : 3-1-1-2

اقعدي و ارائده آن در قالدب از طريق سداده سدازي دنيداي و GISتهيه پايگاه داده ها در  

. در دنيداي واقعدي د مدي گدرددهاي مكاني )هندسي( و توصيفي پديده هداي مختلدف، ايجداداده

ها برروي پوسته زمين قرار دارند. در اين وضعيت موقعيت نقاط را به سادگي مي تدوان از پديده

 طريق طول و عرض جغرافيايي آنها مشخص نمود. 

 

 ورود داده ها : ()الف

در اين مرحله داده هاي زمين مرجع )كه اغلب به شكل نقشه هداي كاغدذي، عكسدهاي  

هواره اي اند( به همراه داده هاي توصيفي به اطالعات قابل تغذيده در محديط هوايي يا تصاوير ما

GIS هتبديل مي شوند. از مهمترين ابزارهاي مفيد در اين راستا مي توان به دستگاه رقومي كنندد، 

 دستگاه اسكنر و همچنين ثبت توسط صفحه كليد كامپيوتر اشاره كرد. 

 

 نقشه شيب )ب (:

اساس ارتفاع نقاط در مدل رقومي ارتفداع و فاصدله آنهدا از هدم، بر GISتوابع شيب در  

شيب را براي هر يك از سلولها و يا واحدهاي كوچك مثلثي محاسبه مي نمايد. محاسبه شيب مي 

تواند برحسب درجه و يا درصد باشد. ارزش هر سلول در نقشه شيب معادل شديب متوسدط آن 

 شيب را نشان مي دهد. ر رفته جهت محاسبه واحد خواهد بود. شكل زير الگوريتمهاي بكا
22

)/()/( dydzdxdznmrise  
Rise- nm The slope  

(dz/dx)    The difference in altitude in the x direction [m] 

(dz/dy)    The difference in altitude in the y direction [m] 

 

)*8(

))2()2((
)/(

spacingmeshx

ifcgda
dxdz




  c b a 

f e d 

i h g 

 

)*8(

))2()2((
)/(

spacingmeshy

ihgcba
dydz




 

(dz/dx)             The difference in altitude in the x direction [m] 

(dz/dy)             Difference in altitude in the diretion [m] 

"a" through "1" Represents the z- value in the window 

x- msh- spacing Cell length in the x direction [m] 

y- mesh- spacing Cell length in the y direction [m] 

 

slope (degrees) = arctan (slope(%)) 
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براي تهيه نقشه طبقات شيب در ابتدا نوسان طبقات تعيين و براساس بررسي هاي به عمل آمده 

شديب تهيده بدرروي نقشده  Reclassifyمناسب ترين و معمول ترين طبقات شيب با اعمال تابع 

 شود. مي

 

 تهيه نقشه توپوگ افي رقومي و مدل رقومي ارتفاع ) ج (: 

اقدام به اسكن نقشده مدورد نظدر و عمليدات  42222/1به منظور تهيه نقشه توپوگراي  

متر پس از تعيين سيستم مختصات براي نقشده  22رقومي سازي خطوط كنتور با فاصله ارتفاعي 

هاي اسكن شده، گرديد. در نهايت اطالعات ارتفاعي مربوط به هر يدك از خطدوط بده صدورت 

بررسدي هدا، مطالعدات و برنامده  اطالعات توصيفي نقشه توپوگرافي وارد شد. اساس و پايه اكثر

ظاهري نظير ارتفاع، شيب، جهدت و  يريزيهاي مرتبط با اراضي آگاهي از وضعيت و مشخصه ها

و اين مطالعات با مشقت و صرف وقت زياد به صورت دسدتي  GIS... مي باشد. تا قبل از توسعه 

ت بدا صدحت و امطالعاين  GISبراساس نقشه هاي توپوگرافي تهيه مي شدند. با توسعه و تكامل 

به  را (DEM) 1سرعت زيادي با استفاده از مدل رقومي ارتفاع انجام مي شوند. مدل رقومي ارتفاع

بياني ساده مي توان يك نقشه رقومي دانست كه حاوي ارتفاع تمامي نقاط تحدت پوشدش خدود 

كار برده شد. از ب 3، الفالم2بوسيله ميلر 1984است. عبارت مدل رقومي ارتفاع، اولين بار در سال 

آن زمان تاكنون پيشرفتهاي زيادي در روشها و كاربردهاي آن در علوم زمدين صدورت گرفتده 

4است. مدل رقومي عوارض 
(DTM)  عبارت از نمدايش رقدومي متغيرهداي پوسدته سدطح زمدين

باشد كه مددل رقدومي ارتفداع بعندوان بخشدي از آن، تنهدا داده هداي ارتفداعي زمدين را در مي

 د. نمايش سه بعدي زمين منظر، روابط بين خاك و شكل زمين را آشكار مي سازد. گيربرمي

الزمه ايجاد مدل رقومي ارتفاع در اختيار داشدتن داده هداي اوليده ارتفداعي مدي باشدد.  

خطوط تراز ارتفاع نقشه هاي توپوگرافي، داده هداي حاصدل از ترازيدابي هدا )نقشده بدرداري( و 

هاي منظم و يا نامنظم مي تواند بده عندوان داده هداي اوليده ارتفداعي  هاي ارتفاعي با شبكهنقطه

جهت ساخت مدل رقومي ارتفاع مورد استفاده قرار گيرند. در فرايند تهيه مدل رقومي داده هاي 

ويژه درونيابي به تمامي سطح تعميم داده مي شوند. در  يارتفاعي اوليه )خطوط و نقاط( به روشها

. امروزه مدل رقدومي ارتفداع را بدا ه استاستفاده شد 1:42222پوگرافي اين بررسي از خطوط تو

استفاده از فتوگرامتري رقومي مستقيماً از عكسدهاي هدوايي و يدا بدا اسدتفاده از تصداوير رقدومي 

 استريوسكوپي ماهواره اي نيز مي توان تهيه نمود. 

                                                 
1- Digital Elevartion Model  
2 - Miller 
3 - Laflam 
4 - Digital Terrain Model 
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 ،وايي )ميكروكليمدا(نقشه طبقات ارتفاعي با توجه به تاثير ارتفداع در تغييدرات آب و هد 

بدرروي  Reclassifyپوشش گياهي )تراكم و تنوع پوشش گياهي( منطقه تعيين و بدا اعمدال تدابع 

 تهيه مي شود.  Arc  GISنقشه مدل رقومي ارتفاع در محيط نرم افزار 

 

 نقشه جهت ) د (: 

مي باشد  به مفهوم آزيموت خط بزرگترين شيب هر سلول يا واحد كوچك مثلثي ،جهت 

قابل محاسبه مي باشد. دامنه ارزشهاي نقشه جهت مي تواند  GIS، با استفاده از تابع جهت در هك

از واحدهاي ديگر جدا مي شدود. ايدن  -1باشد. بعالوه مناطق بدون شيب با ارزش  2-312بين 

 توان با تابع طبقه بندي به طبقات پنج يا نه گانه طبقه بندي نمود. بزرگتدرين اثدرنقشه ها را مي

جهت شيب در ميزان دريافت نور و انرژي خورشيد و اثرات ناشي از آنها، از جمله پيدايش اقليم 

 و يا موضعي مي باشد. 
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 : طبقات ارتفاعي، شيب، جهت شيب در استان اردبيل2-2

 

 قات ارتفاعي در استان اردبيل : طب1-2-2

 

قات ارتفاعي در سطح در اين مطالعه براساس روشهاي ارايه شده، مساحت هر يك از طب 

طبقات  ،( 2-1به همراه نقشه شماره )  ،(2-1استان اردبيل به دست آمده كه در جدول شماره ) 

 ارتفاع در اين استان ارايه گرديده است. 

درصد از سطح استان از نظر ارتفاع در  1/74چنان كه در اين جدول مالحظه مي گردد،  

درصدد از سدطح اسدتان در طبقده  3/14تدر ارتفداع، م 1822تا  1222طبقات ارتفاعي كمتر از 

درصد از سطح استان نيز در طبقدات ارتفداعي  1/12متر قرار گرفته اند.  1822-2222ارتفاعي 

 متر قرار دارند.  2222بيشتر از 
 

 (: مساحت طبقات ارتفاعي )ارتفاع از سطح دريا به متر( در استان اردبيل   2-1جدول ) 

 رصدد وسعت طبقات ارتفاعي

 4/28 523774 1222كمتر از 

1322-1222 448217 3/22 

1822-1322 334448 4/23 

2222-1822 254872 4/13 

2222-2222 124411 2/2 

4222-2222 34523 3/2 

4322-4222 13531 8/2 

 7/2 11422 4322بيشتر از 

 122 1782222 مساحت كل
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 : طبقات شيب در استان اردبيل 2-2-2

 

اس روشهاي ارايه شده در پيش، مساحت هر يك از طبقات شيب در سطح اسدتان براس 

(، پدراكنش  2-2، بده همدراه نقشده شدماره ) ( 2-2اردبيل به دست آمده كه در جدول شماره )

 طبقات شيب در سطح اين استان ارايه شده است. 

شيب بين درصد از سطح استان داراي  4/47كه در اين جدول مالحظه مي گردد، چنان  

 8/17درصدد بدوده و  14-32تدا  12-14درصد داراي شيب بين  7/34درصد،  8-12تا  2-2

درصد مي باشد كه اراضي واقع در  14و بيش از  32-14درصد از سطح استان داراي شيب بين 

 د. ناين شيب براي استفاده در هيچيك از كاربريهاي اصلي مناسب نمي باش

 
 يب در استان اردبيل(: مساحت طبقات ش 2-2جدول ) 

 درصد مساحت )هكتار( يبطبقات ش 

2-2 412433 55/17 

5-2 421712 45/12 

8-5 114722 44/2 

12-8 118155 23/2 

15-12 44321 88/1 

42-15 584778 82/42 

25-42 412548 35/17 

 45/2 2272 درصد  25بيش از 

 122 1774442 مساحت كل 
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 ن اردبيل : جهات شيب در استا4-2-2

 

براساس روشهاي ارايه شده در پيش، مساحت هدر يدك از طبقدات جهدات جغرافيدايي  

(، ارايه شده است. چندان كده در ايدن 2-3)شيب( در استان اردبيل محاسبه و در جدول شماره )

درصد از سطح استان را اراضي بددون جهدت )دشدت( تشدكيل  9/38جدول مالحظه مي گردد، 

 دهند. مي

 پراكنش طبقات جهات جغرافيايي را در سطح استان نشان مي دهد.  (، 2-3ه )نقشه شمار 

 
 (: مساحت طبقات جهت جغرافيايي در استان اردبيل 2-4جدول ) 

 درصد مساحت )هكتار( طبقات جهت شيب 

 4/48 7/242852 بدون جهت )دشت(

 3/22 1/424284 شمال 

 8/14 3/235213 شرق 

 4/11 4/221558 جنوب 

 2/15 7/277841  غرب

 122 8/1778323 مساحت كل 
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 : نقشه واحدهاي شكل زمين4-2

 

 : روش تهيه نقشه واحدهاي شكل زمين 1-4-2

 

شكل زمين، شامل واحدهاي طبيعي است كه هر واحد و يا بخشي از زمدين، شدكل سده  

بعدد بدرروي  بعدي منحصر به خود را دارد. براي آن كه بتوان اشكال سه بعدي زمدين را در دو

رايانه و نقشه نمايش داد و بتوان از آن در شناسايي منابع اكولوژيك و هم چنين در ارزيابي توان 

اكولوژيك مورد استفاده قرار داد، بايد بتوان اين اجزا را تجزيه و با يكدديگر تلفيدق نمدود تدا در 

بدا مددل هداي نهايت براساس واحدهاي شكل زمين، نسبت به تحليدل اطالعدات و مقايسده آن 

 مفروض براي هر كاربري مقايسه كرد. 

براين اساس، براي تهيه نقشه واحدهاي شكل زمين الزم است كده نقشده هداي طبقدات  

شيب، طبقات ارتفاع و جهت هاي جغرافيايي كه اجزاي تجزيه شده آن هستند، با يكديگر تلفيدق 

اده مدي شدود. كدار روي هدم شوند. براي تلفيق سه نقشه ياد شده از روش رويهم گدذاري اسدتف

گذاري نيز به دو شيوه چند تركيبي و شيوه دو تركيبي صورت مي گيرد كه با توجه به ايدن كده 

شيوه چند تركيبي پيچيده تر بوده و امكان خطا در آن محتمدل اسدت، لدذا شديوه چندد تركيبدي 

 ده شده است:پيشنهاد نمي شود و در اين مطالعه نيز از شيوه دو تركيبي به شرح زير استفا

در اين روش، ابتدا نقشه طبقات ارتفاع از سطح دريا و طبقدات درصدد شديب روي هدم  

گذاري و تلفيق شده است و سپس نقشه تلفيق شده )نقشه واحد مقدماتي شدكل زمدين( بدرروي 

نقشه جهت جغرافيايي قرارداده شده است. محل روي هم گذاري و تلفيق نهايي براي دست يابي 

 دهاي شكل زمين صورت مي پذيرد. به نقشه واح

ا ضروري است تدا هدر يدك از پلدي براي كاهش اشتباه و اجراي نظام مند تهيه نقشه ه 

هايي كه از تلفيق نقشه هاي طبقات ارتفاع از سطح و طبقات شيب )نقشه واحدهاي مقدماتي گون

 شكل زمين( كدگذاري شوند. 

از « دسدتورالعمل مطالعدات»اس براي كدگذاري واحدهاي مقدماتي شدكل زمدين براسد 

 ( استفاده شده است. 1311فرمول زير )مخدوم 
E= J (I-1)+Ji 

 E= كد يا شماره واحد تركيب شده 

 J= تعداد كل طبقات نقشه زيرين 

 I= شماره طبقه نقشه رويي 

 Ji= شماره نقشه زيرين 
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 واحدهاي شكل زمين در استان اردبيل :2-4-2

 

حالدت واحدد  192فوق، در مجموع در سطح استان اردبيل براساس روش ارايه شده در  

(، كد هر يك از واحددهاي شدكل زمدين 2-4شكل زمين شناسايي گرديده كه در جدول شماره )

براساس كد شيب، جهت شيب و ارتفاع معرفي شده و مساحت هدر يدك از كددهاي واحددهاي 

 شكل زمين نيز محاسبه و ارايه گرديده است. 

گونها  پليت كه نقشه واحدهاي شكل زمين به دليل خرد بودن بعضي الزم به توضيح اس 

 ارايه گرديده است.  CDقابليت ارائه برروي نقشه كاغذي را نداشته، بدين لحاظ به صورت 

 
 (: واحدهاي شكل زمين 2-3جدول ) 

 شماره رديف كد واحد شكل زمين كد شيب كد جهت شيب كد ارتفاع مساحت به هكتار

7/117252 1 1 1 1 1 

7/42283 2 1 1 2 2 

7/22275 4 1 1 11 4 

8/271 3 1 1 12 3 

8/122 5 1 1 21 5 

8/37 2 1 1 22 2 

2/12 7 1 1 41 7 

5/85422 1 1 2 31 8 

5/75524 2 1 2 32 4 

2/72372 4 1 2 51 12 

5/8125 3 1 2 52 11 

8/252 5 1 2 21 12 

5/212 2 1 2 22 14 

4/82 7 1 2 71 13 

4/13 8 1 2 72 15 

2/42258 1 1 4 81 12 

7/42872 2 1 4 82 17 

2/38384 4 1 4 41 18 

2/12244 3 1 4 42 14 

4/284 5 1 4 121 22 

4/421 2 1 4 122 21 

2/22 7 1 4 111 22 

8/44 8 1 4 112 24 

5/23381 1 1 3 121 23 

5/15288 2 1 3 122 25 

8/22122 4 1 3 141 22 

8/2172 3 1 3 142 27 

5/1242 5 1 3 131 28 
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 (: واحدهاي شكل زمين 2-3جدول ) ادامه 

 شماره رديف كد واحد شكل زمين كد شيب كد جهت شيب كد ارتفاع مساحت به هكتار

4/414 2 1 3 132 24 

8/112 7 1 3 151 42 

5/42 8 1 3 152 41 

2/5221 1 2 3 122 42 

7/4214 2 2 3 127 44 

2/3548 4 2 3 142 43 

8/1284 3 2 3 147 45 

5/241 5 2 3 132 42 

8/48 2 2 3 137 47 

2/33 7 2 3 152 48 

2/3588 1 4 3 124 44 

2/2228 2 4 3 128 32 

8/3341 4 4 3 144 31 

5/2217 3 4 3 148 32 

2/458 5 4 3 134 34 

8/52 2 4 3 138 33 

2/14 7 4 3 154 35 

4/5 8 4 3 158 32 

2/2122 1 3 3 123 37 

2/1228 2 3 3 124 38 

2/4315 4 3 3 143 34 

2/488 3 3 3 144 52 

8/84 5 3 3 133 51 

8/28 2 3 3 134 52 

8/5 7 3 3 153 54 

8/23 8 3 3 154 53 

4/3342 1 5 3 125 55 

2/4111 2 5 3 142 52 

5/3752 4 5 3 145 57 

8/1335 3 5 3 132 58 

4/185 5 5 3 135 54 

5/52 2 5 3 152 22 

8/11 7 5 3 155 21 

8/4 8 5 3 122 22 

7/8844 1 2 5 122 24 

5/3227 2 2 5 127 23 

2/5753 4 2 5 172 25 

5/2422 3 2 5 177 22 

8/278 5 2 5 182 27 

5/228 2 2 5 187 28 

5/22 7 2 5 142 24 

4/8 8 4 5 147 72 

5/4242 1 4 5 124 71 

7/1232 2 4 5 128 72 
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 (: واحدهاي شكل زمين 2-3جدول ) دامه ا

 شماره رديف كد واحد شكل زمين كد شيب كد جهت شيب كد ارتفاع مساحت به هكتار

5/2224 4 4 5 174 74 

5/1127 3 4 5 178 73 

5/215 5 4 5 184 75 

8/72 2 4 5 188 72 

8/7 7 4 5 144 77 

5/5 8 4 5 148 78 

4/1348 1 3 5 123 74 

2/224 2 3 5 124 82 

7/1382 4 3 5 173 81 

2/254 3 3 5 174 82 

8/41 5 3 5 183 84 

2/18 2 3 5 184 83 

2/3 7 3 5 143 85 

5/4 8 3 5 144 82 

8/2552 1 5 5 125 87 

2/1222 2 5 5 172 88 

8/2124 4 5 5 175 84 

8/424 3 5 5 182 42 

8/132 5 5 5 185 41 

5/51 2 5 5 142 42 

5/2 7 5 5 145 44 

4/2 8 5 5 222 43 

7/24715 1 2 2 222 45 

7/47287 2 2 2 227 42 

8/55421 4 2 2 212 47 

2/48242 3 2 2 217 48 

2/13548 5 2 2 222 44 

4/5274 2 2 2 227 122 

4/1214 7 2 2 242 121 

5/272 8 2 2 247 122 

5/43224 1 4 2 224 124 

7/14522 2 4 2 228 123 

5/42234 4 4 2 214 125 

2/27442 3 4 2 218 122 

4/4421 5 4 2 224 127 

2/4423 2 4 2 228 128 

5/1125 7 4 2 244 124 

2/777 8 4 2 248 112 

2/27832 1 3 2 223 111 

5/12472 2 3 2 224 112 

4/28228 4 3 2 213 114 

8/22222 3 3 2 214 113 

5/2128 5 3 2 223 115 

4/2352 2 3 2 224 112 
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 (: واحدهاي شكل زمين 2-3جدول ) ادامه 

 شماره رديف كد واحد شكل زمين كد شيب كد جهت شيب كد ارتفاع مساحت به هكتار

2/832 7 3 2 243 117 

5/742 8 3 2 244 118 

7/45221 1 5 2 225 114 

7/23825 2 5 2 212 122 

8/45447 4 5 2 215 121 

1/28288 3 5 2 222 122 

2/8313 5 5 2 225 124 

2/4782 2 5 2 242 123 

5/214 7 5 2 245 125 

5/334 8 5 2 232 122 

5/11442 1 2 7 232 127 

7/14235 2 2 7 237 128 

4/22277 4 2 7 252 124 

2/23452 3 2 7 257 142 

8/15755 5 2 7 222 141 

5/7474 2 2 7 227 142 

2/2428 7 2 7 272 144 

8/2142 8 2 7 277 143 

7/7484 1 4 7 234 145 

7/11583 2 4 7 238 142 

2/22254 4 4 7 254 147 

2/24432 3 4 7 258 148 

5/12281 5 4 7 224 144 

4/7247 2 4 7 228 132 

5/2712 7 4 7 274 131 

8/2312 8 4 7 278 132 

2/4757 1 3 7 233 134 

5/12245 2 3 7 234 133 

2/18342 4 3 7 253 135 

2/22277 3 3 7 254 132 

4/11822 5 3 7 223 137 

5/3518 2 3 7 224 138 

8/1752 7 3 7 273 134 

5/1715 8 3 7 274 152 

2/12272 1 5 7 235 151 

7/12784 2 5 7 252 152 

5/25442 4 5 7 255 154 

4/24273 3 5 7 222 153 

2/14418 5 5 7 225 155 

5/7452 2 5 7 272 152 

5/2174 7 5 7 275 157 

8/1722 8 5 7 282 158 

5/287 1 2 8 282 154 

2/232 2 2 8 287 122 
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 (: واحدهاي شكل زمين 2-3جدول ) ادامه 

 شماره رديف كد واحد شكل زمين كد شيب كد جهت شيب كد ارتفاع مساحت به هكتار

5/755 4 2 8 242 121 

2/384 3 2 8 247 122 

5/435 5 2 8 422 124 

2/22 2 2 8 427 123 

4/42 7 2 8 412 125 

4/322 8 2 8 417 122 

2/242 1 4 8 284 127 

2/572 2 4 8 288 128 

4/521 4 4 8 244 124 

4/575 3 4 8 248 172 

2/514 5 4 8 424 171 

8/142 2 4 8 428 172 

8/42 7 4 8 414 174 

5/144 8 4 8 418 173 

2/333 1 3 8 283 175 

2/222 2 3 8 284 172 

8/542 4 3 8 243 177 

2/252 3 3 8 244 178 

5/248 5 3 8 423 174 

8/247 2 3 8 424 182 

5/24 7 3 8 413 181 

5/214 8 3 8 414 182 

8/212 1 5 8 285 184 

4/1222 2 5 8 242 183 

2/1127 4 5 8 245 185 

4/1184 3 5 8 422 182 

4/454 5 5 8 425 187 

2/333 2 5 8 412 188 

8/134 7 5 8 415 184 

2/225 8 5 8 422 142 
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 : تحليل حوضه ها و زيرحوضه هاي آبريز4
 

 : شبكه زهكشي طبيعي 1-4

 

  : تقسيمات هيدرولوژيك1-1-4

 

هايي از دو حوزه آبخيز مهم استان اردبيل در تقسيمات حوزه هاي آبخيز كشور ، بخش

 را به خود اختصاص داده است.

گرفته و مساحتي  )الف(: قسمت شمالي استان كه در محدوده حوزه آبخيز رودخانه ارس قرار

شود. شهرستان هاي درصد استان را شامل مي44/77هكتار ، معادل  1382124معادل 

پارس آباد ، بيله سوار ، گرمي ، اردبيل و مشكين شهر عمدتاً در محدوده اين حوزه قرار 

 دارند.

ته و تالش قرار گرف ومرداب  ،(: قسمت جنوبي استان كه در محدوده حوزه آبخيز سفيد رود) ب 

درصد از مساحت استان را به خود 41/22هكتار ، معادل  399874با مساحتي برابر 

 اختصاص داده است. شهرستان خلخال در اين محدوده قرار گرفته است.

در طرح جامع آب كشور) مهندسين مشاور جاماب(، تقسيمات هيدرولوژيكي 

وزه و واحد هيدرولوژيك شناخته تري نيز مورد توجه قرار گرفته است كه با عناوين زيرحكوچك

 بندي : شوند به موجب اين تقسيممي

 واحد هيدرولوژيك  9زيرحوزه و  4حوزه آبخيز رودخانه ارس به  -

 واحد هيدرولوژيك 4زيرحوزه و  4حوزه آبخيز رودخانه سفيدرود به  -

 تفكيك شده است.

شور و بر مبناي اي كبراساس مطالعات سنتز استاني به دليل تبعيت از تقسيمات حوزه

و  2-2و  2-1هاي ارس د اروميه با كدهاي بندي مطالعات جامع آب كشور، حوزهتقسيم

اند و مشخص شده 1-3و  1-2،  1-1هاي آبخيز تالش ، مرداب و سفيد رود با كدهاي حوزه

 ها و واحدهاي هيدرولوژيك خواهد بود.انديس هاي بعدي مربوط به زيرحوزه

هاي آبريز استان با عنوان هاي زيرحوزه و يمات كوچك تر حوزهچنان كه گفته شد تقس

واحد  13زيرحوزه و  8اند كه در استان اردبيل در اين ارتباط ، واحد هيدرولوژيك مشخص شده

 هيدرولوژيك شناسايي شده است.

گيرد به ها و واحدهاي هيدرولوژيك كه در استان اردبيل قرار ميمشخصات زيرحوزه 

 اشد :شرح زير مي ب
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  حوزه آبخيز رودخانه ارس 

 

 (2-1-3زي حوزه ارس وسطي ) -

درصد از وسعت كل استان ، واحد  24/2هكتار ، معادل  942در اين زيرحوزه با وسعت 

 ( واقع شده است.2-1-3-1هيدرولوژيك سلن چاي )

 

 (2-1-4زي حوزه دره رود ) -

د از وسعت كل استان درص 1/44هكتار ، معادل  971414در اين زيرحوزه با وسعت 

-3( ، اهر چاي )2-1-4-2(، قره سوي سفلي )2-1-4-1واحدهاي هيدرولوژيك قره سوي عليا )

 ( واقع شده اند.2-1-4-4( و دره رود )4-1-2

 

 (2-1-5زي حوزه ارس سفلي ) -

درصد از وسعت كل استان ،  8/22هكتار ، معادل 424974در اين زيرحوزه با وسعت 

 ( واقع شده اند.2-1-4-2( و بالهارود )2-1-4-1ك مغان)واحدهاي هيدرولوژي

 

 (2-2-3زي حوزه آجي چاي ) -

درصد از وسعت كل استان ،  1/2هكتار، معادل  1794در اين زيرحوزه با وسعت 

( واقع 2-2-3-3( و آجي چاي وسطي) 2-2-3-1واحدهاي هيدرولوژيك آجي چاي عليا )

 اند.شده
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  سفيد رودحوزه آبخيز تالش ، م داب و 

 

 (1-1-1زي حوزه تالش ) -

درصد از وسعت كل استان ، واحد  23/2هكتار ، معادل  492در اين زيرحوزه با وسعت 

 است . ( واقع شده1-1-1-1هيدرولوژيك تالش )

 

 (1-2-1زي حوزه م داب )

درصد از وسعت كل استان ، واحد  3/2هكتار، معادل  4242در اين زيرحوزه با وسعت 

 ( واقع شده است.1-2-1-1ك مرداب )هيدرولوژي

 

 (1-3-3زي حوزه آيدوغموش )

درصد از وسعت كل استان ،  28/2هكتار ، معادل  1342در اين زيرحوزه با وسعت 

 ( واقع شده است.1-3-3-1واحد هيدرولوژيك قرنقو و آيدوغموش )

 

 (1-3-4) حوزه قزل اوزنزي 

درصد از وسعت كل استان ،  24/22هكتار ، معادل  392794در اين زيرحوزه با وسعت 

 ( واقع شده است.1-3-4-1واحد هيدرولوژيك قزل اوزن د آرپاچاي )

ها و نام واحدهاي هيدرولوژيك به همراه زيرحوزه ،ها( به حوزه3-1در جدول شماره )

 وسعت آنها نشان داده شده است.

وهستاني تشكيل هم چنين از آن جايي كه هر واحد هيدرولوژيك از دو ناحيه دشتي و ك

 ( ارايه گرديده است.3-2شده است ، مشخصات هريك از آنها نيز در جدول شماره )

دهد، از مجموع واحدهاي همان گونه كه ارقام مندرج در اين جدول نشان مي

درصد به نواحي دشتي و  4/32هكتار، معادل  471822هيدرولوژيك واقع در استان اردبيل 

اي و كوهستاني( اختصاص درصد به نواحي غيردشتي )كوهپايه 1/17هكتار، معادل  1223222

 دارد.

واحد  7واحد هيدرولوژيك واقع در محدوده استان ، تعداد  13هم چنين از تعداد 

 باشند.واحد هيدرولوژيك فاقد نواحي دشتي مي 1هيدرولوژيك واجد نواحي دشتي و تعداد 

هيدرولوژيك در استان اردبيل به ( موقعيت و تقسيمات واحدهاي 3-1در نقشه شماره )

 نمايش گذاشته شده است.
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 )واحد: هكتار(      واحدهاي هيدرولوژيك در استان اردبيل زيرحوزه ها  ،شخصات عمومي حوزه ها ( : م4-1جدول )

 واحد هيدرولوژيك زيرحوزه حوزه
كد واحد 

 هيدرولوژيك

واحد هيدرولوژيك 

 مساحت )هكتار(

مساحت 

 زيرحوزه ها

 342 342 1-1-1-1 تالش (1-1-1تالش ) 1-1

 5232 5232 1-2-1-1 مرداب (1-2-1مرداب) 2-1

4-1 
 1452 1452 1-4-4-1 قرنقو و آيدوغموش (1-4-4آيدوغموش)

 442745 442745 1-4-3-1 آرپاچاي( –آرپاچاي )قزل اوزن  (1-4-3قزل اوزن)

1-2 

 ارس وسطي

(4-1-2) 
 432 432 2-1-4-2 سلن چاي

 دره رود

(3-1-2) 

 322122 2-1-3-1 قره سوي عليا

471315 
 225135 2-1-3-2 قره سوي سفلي

 27825 2-1-3-4 اهرچاي

 178435 2-1-3-3 دره رود

 ارس سفلي

(5-1-2) 

 252842 2-1-5-1 مغان
325475 

 154135 2-1-5-2 بالها رود

 آجي چاي 2-2

(4-2-2) 

 215 2-2-4-1 آجي چاي عليا
1745 

 1582 2-2-4-4 آجي چاي وسطي

 1782222 1782222 - - كل استان

 

 واحدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل )واحد : هكتار( نواحي دشتي و كوهستاني (: مشخصات4-2جدول )

 مساحت واحد هيدرولوژيك مساحت كوهستان مساحت دشت كد واحد نام واحد هيدرولوژيك رديف

 342 342 2 1-1-1-1 تالش 1

 5232 5232 2 1-2-1-1 مرداب 2

 1452 1452 2 1-4-4-1 قرنقو آيدوغموش 4

 442745 422 42122 1-4-3-1 آرپاچاي 3

 432 432 2 2-1-4-2 سلن چاي 5

 322122 412222 137422 2-1-3-1 قره سو عليا 2

 225135 142835 28422 2-1-3-2 قره سو سفلي 7

 27825 32325 21322 2-1-3-4 اهرچاي 8

 178435 131535 42822 2-1-3-3 ره رودد 4

 252842 21442 241522 2-1-5-1 مغان 12

 154135 113435 48822 2-1-5-2 بالهارود 11

 215 215 2 2-2-4-1 آجي چاي عليا 12

 1582 1582 2 2-2-4-4 آجي چاي وسطي 14

 1782222 1224222 572822 استان 

 

 

 



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

 31 

 
 



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

 31 

 هاي رودخانه اي در استان اردبيل بررسي سيستمها و زيرسيستم: 2-1-4

 
 مقدمه  : 1-2-1-4

( قدرار 2-1( و ارس باكد )1-3سفيد رود با كد )آبريز استان اردبيل درمحدود دو حوزه  

تمدام يدا بخشدي از زيرحدوزه هداي اردبيدل  ، استاناي حوزهرفته است. ازنظر تقسيم بندي زيرگ

وسطي، دره رود و ارس سفلي را در بدر  ارس ، مرداب، تالش، آجي چاي،آيدوغموش ، قزل اوزن

اچاي، هيرچاي، قدره سدو،  پآر بالهارود، مي گيرد. مهمترين رودخانه هاي استان شامل قزل اوزن،

چاي است كه مشخصدات هريدك ازايدن نمين ووچاي ، قوري چاي لگرمي چاي، آزادلوچاي، بالخ

و همچنين حدوزه  انه اي ارساي سفيدرود و سيستم رودخرودخانه ها به تفكيك سيستم رودخانه

 :دارايه مي گرد مستقل درياي خزر، به شرح ذيل،

  

 ارس  رودخانه )الف(: حوزه آب يز

اين حوزه در منتهي اليه باختر حوزه آبريز درياي خزر قرار داشته و قسمتهايي از خداك  

 ران را درتركيه، جمهوري آذربايجان و صفحات شمالي استانهاي آذربايجان خاوري و اردبيدل ايد

كيلومترمربع بالغ مي گدردد كده   تقريبداً  38122به حدود  حوزه آبريز آن گيرد. وسعتبر مي

 كوهپايه هداكيلومترمربع آن را مناطق كوهستاني و مرتفع و مابقي آن را مناطق هموار و  32422

ريداي د بزرگ آبريز سيستم سيم بندي هيدرولوژيكي ايران جزوتشكيل مي دهد. اين حوزه در تق

خزر بوده و شهرهاي ماكو، خوي، جلفا، مرند، مشكين شهر و اردبيل ازكانونهاي مهدم شدهري آن 

 مي باشند.

كيلدومتر از مدرز مشدترك  432رودخانه ارس زهكش اصلي اين منطقه بوده و درحدود  

 جمهوريهاي آذربايجان و ارمنستان را تشكيل مي دهد. ايران و

 

 ) ب (: حوزه آب يز سفيدرود

دريداي خدزر بدوده و در محددوده بدزرگ  آبريز سيستمزه آبريز سفيدرود بخشي از حو 

باختري( ، كردستان، همدان، زنجان، تهران و گيالن قرار داشدته و  -ياستانهاي آذربايجان )خاور

شامل مناطق مرتفع و پرشيب، تپه هاي كم ارتفاع  ) تپه ماهوري( و دره هاي عميدق مدي باشدد. 

متر در منتهي اليه خاور و شدمال  3727و  4821سليمان و سهند با ارتفاع  قله هاي مرتفع تخت

كيلومترمربع بوده  17222آبريز حدود  حوزهكوههاي كردستان در باختر آن قرار دارد. مساحت 

نه سفيدرود، قزل اوزن و شاهرود وشاخه هاي ديگر ايدن رودخانده هدا، زهكشدي آبهداي او رودخ

 ور را انجام مي دهند.سطحي اين منطقه نسبتاً پهنا
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  14422كيلومترمربدع آن را منداطق كوهسدتاني و  41122از سطح اين حدوزه ، حددود  

 كيلومترمربع باقي مانده رادشت ها و كوهپايه ها تشكيل مي دهند.

شهرهاي زنجان، ميانه، رودبار، منجيل، طالقدان، خلخدال، هشدترود، مداه نشدان، بيجدار و  

 قع در اين حوزه به حساب مي آيند.ديواندره از شهرهاي مهم وا

 

 ) ج (: حوزه مستقل درياي خزر

برخي از جريانات سطحي واقع درمحددوده شهرسدتان گرمدي در شدمال شدرقي اسدتان  

اردبيل به صورت مستقل از رودخانه ارس وارد درياي خزر مي شوند، كه در ادامده بده بررسدي 

 آنها خواهيم پرداخت.

 
 رودخانه اي سيستم ارس تشريح شبكه بندي  :2-2-1-4

 

 رودخانه ارس -

مدي باشدد كده از كوههداي  ايدران  شدمال اين رودخانه، يكي از مهمترين رودخانه هاي 

از در نورديددن  قسدمتي از  هزاربره تركيه واقع در جنوب ارزروم سرچشمه مدي گيدرد و پدس

ال خداوري كيلدومتري شدم 3هاي كشور تركيه، ارمنسدتان و جمهدوري آذربايجدان در  سرزمين

اسدتان ، سرتاسدر مرزهداي سدپسروستاي دم قشالق شهرستان ماكو وارد مرز ايران مي شود و 

خانده از شدهرهاي واقدع در مسدير مانندد دآذربايجان را از باختر به خاور طي مي كندد. ايدن رو

پلدشت، جلفا، خمارلو و پارس آباد مغان  گذشته و شاخه هاي متعددي را از داخل خاك ايدران 

و وارد خداك  ،فت مي كند. اين  رود در روستاي تازه كند پارس آباد مغان از مرز جدا شدهدريا

و سدپس وارد  كدرده جمهوري آذربايجان مي گردد و با رودخانه كورا در داخل اين كشور تالقي

 درياي خزر مي گردد.

كيلومتر مي باشد كه عرض و عمدق  1272طول رود ارس از  سرچشمه تا مصب حدود  

 122تا 92ر اين مسير طوالني متفاوت است، به طوري كه در نزديكي پلدشت پهناي آن به آن د

رسد. عمق بستر اين رود نسبت به زمين هاي اطراف زياد بدوده و از متر مي 2متر و عمق آن تا 

متدر  32آب آن به همين علت استفاده چنداني نمي گردد. در حوالي جلفا عدرض رودخانده بده 

متر مي رسد. از جلفدا تدا اصدالندوز  4درعوض عمق آن زياد مي گردد و به حدودتقليل يافته و 

رودخانه از مسيري كوهستاني مي گذرد و خروشدان از دره اي بده دره ديگدر وارد مدي گدردد. 

عرض رودخانه در اين قسمت باز هم كاهش يافته و در  حد فاصل كوههاي قره باغ و ارسدباران 

متدر  122و در مصب به حددوديافته سفلي عرض ارس افزايش سد. در قسمت ر متر مي 22به 



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

 33 

متدر در طدول مسدير تغييدر  4تدا   4/2و از  4/2رسد. به طور كلي عمق متوسدط رودخانده مي

 نمايد.مي

بستر رودخانه ارس پرشيب بوده و از مواد دانه درشت تشكيل يافته است. اين رودخانه  

رنددگي شدديد و يدا ذوب برفهدا طغيدان نمدوده و بسيار سيالبي است، به طوري كه در مواقع با

كده سدبب  را موجب مي گردد، بده طدوريمهيبي  بهايهاي اطراف را فرا مي گيرد و سيالزمين

 فرسايش و رسوبگذاري متناوبي مي گردد.

در دشت مغان ، ارس از بستري كه در ميان جلگه اي صاف و هموار جريدان پيددا مدي  

لت سستي جنس رويه زمين، بستر رودخانه پايين تر رفتده و كند جاري است. دراين دشت به ع

رسوبات نسبتاً زيادي را به همراه دارد. هم چنين دراين دشت بستر رودخانه پهن شده و آب در 

 چندشاخه حركت مي كند.

گ ددددآب رودخانه ارس به غير ازفصل پاييز، در ساير فصول سال گل آلود و قرمدز رن 

ست. شيب تند بسدتر رودخانده و سدرعت جريدان آب و ااف وزالل مي باشد و درفصل پاييز ص

 وجود دره هاي عميق كم آب اجازه كشتيراني برروي اين رودخانه را نمي دهد.

كده  هكيلومترمربع برآورد گرديدد 122222وسعت حوزه آبريز ارس در مجموع حدود  

كيه وباقيمانده كه درصد آن درخاك تر 23درصد آن در جمهوري ارمنستان و آذربايجان ،  38

درصد حوزه آبريز ارس مي باشد در خاك ايران واقع شده و شامل مناطقي به وسعت  39تقريباً 

 1122آن را منداطق كوهسدتاني ومربدع كيلدومتر  32422كيلومترمربع مي شود.حدود  38122

 يدهند.باقيمانده آن را پايكوهها و دشت هاي كوچك و كم پهناي آبرفتي تشكيل م مربع  كيلومتر

وضعيت طبيعي و توپوگرافي بستر رودخانه براي ايجاد سد و تامين يدك جريدان دايمدي  

آب در طول سال، براي مصارف كشاورزي وتوليد برق مناسب است، به همين منظور تاكنون سد 

مخزني قزل قشالق و سد انحرافي ميل و مغان با تاسيسات وابسدته مربدوط بده آن بدرروي آن 

ست و مطالعات و اقدامات ديگري براي احداث سد دربعضي مناطق دردسدت احداث  گرديده ا

 خانه هداي زنگمار)ماكوچداي(، قطدوراجرا است. شاخه هاي مهم فرعي ارس در خاك ايران، رود

آق چاي(، قره سو ) دره رود( و تعداد زيادي شاخه هاي كوچك و بزرگ مي باشدند كده حدوزه )

ي پوشش برفي كافي بوده و داراي كانون آبگيري هميشدگي اكثر اين رودخانه ها در زمستان دارا

شاخه هاي  ارس درايران  ،هستند. اين امر  وداشتن پوشش گياهي نسبتاً مناسب سبب شده است

باشد. ميانگين بارنددگي سداالنه در داراي آب دايم بوده وتغييرات آبدهي آنها در طول سال كم 

ميلي متر در سال بوده و رژيدم آب و  442تا  242نحوزه آبريز رودخانه ارس در خاك ايران بي

هوايي اين منطقه متاثر از درياي مديترانه مي باشد كه حداكثر ريدزش بارنددگي در زمسدتان و 

 آن در تابستان است. رژيم رودخانه ارس برفي وباراني است. لاوايل بهار و حداق
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 رودخانه ق ه سو -

ران ميباشدد كده آبهداي منطقده وسديعي از شاخه هاي مهم رودخانه ارس در خاك ايد 

ازاستانهاي اردبيل وآذربايجان خاوري را جمع آوري و به ارس مي رساند. شداخه هداي وسديع و 

پراكنده آن از كوههاي عظيم بزقوش ، طالش، سبالن، قوشه داغ و ارسباران سرچشمه مي گيرند، 

ه مي شودو از دامنه كوههاي ليكن شاخه اصلي آن از ابتداي سرچشمه گرفتن به همين نام خواند

كيلومتري خاور اردبيل سرچشمه مي گيرد و درجهت شمال باختري جريدان  42طالش واقع در 

نه در روستاي نوجه ده واقع در شمال خاوري اردبيل، رودخانه گروچاي يا قره اخداين رو مي يابد.

فزايد. رودخانه قره سدو چاي را دريافت مي نمايد و به آن پيوسته و بر ميزان آب رودخانه مي ا

پس از مشروب نمودن اراضي شهرستان اردبيل وارد منطقه مشكين شهر شدده و   شداخه هداي 

كوچكي را مانند رودخانه قوري چاي، خليفه،قوشه، قيزلي، قطورچداي، بجدق و رودخانده خيداو را 

و  دريافت مي نمايد.اين رودخانه در محلي به نام صداحب ديدوان شداخه مهمدي چدون اهرچداي

نموده و در مسيري به سمت جنوب به شمال قرار رودخانه هاي كوچك انزان وكليزه را دريافت 

شاخه هاي متعددي ازاطراف از مناطق زاويه سدنگ ، دوسدت بيگلدو، گيرد و پس از دريافت مي

آباديهاي  ديگدر گذشدته ودر و شيران، قره آغاج، شورستان، وليك، آقا محمد بيگلو، قره  تكالن 

 دوز با ارس تالقي مينمايد.اصالن

 13142كيلدومتر بدوده و مسداحت حدوزه آبريدز آن بدالغ بدر  284 خانهدطول اين رو 

 متر در تغيير است. 4/2تا  1و عمق آن بين  122تا  42كيلومترمربع مي باشد. پهناي رودخانه 

 در روستاي دوست بيگلو محل مناسبي براي احداث سد برروي اين رودخانه وجود دارد. 

اين رودخانه كه حوزه آبريز آن شامل نواحي وسيعي از شهرهاي اردبيل، اهر و مشكين شهر مدي 

ساله به طور متوسدط  23باشد داراي آب دايم و فراوان بوده و متوسط آبدهي آن در يك دوره 

مترمكعب در ثانيه  73/42آن نيز حداكثر  ايميليون مترمكعب در سال و آبدهي لحظه 1/722

 است.

م رودخانه برفي وباراني است و دوره پرآبي آن در بهار است. قسدمت اعظدم حدوزه رژي 

 است. آبريز آن در مناطق كوهستاني واقع شده

 

 رودخانه آرپاقيه -

واقع بوده و يكي از شاخه هاي كوچك رودخانه قره سدو  نميناين رودخانه در شهرستان  

ي شمال خداوري اردبيدل سرچشدمه مدي كيلومتر 32است. از دامنه هاي كوه آسبيناس واقع در 

روستاي آرپاقيه را مشروب مي نمايد و در  ،گيرد و پس از جريان يافتن در جهت جنوب باختري
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 خاور روستاي نوجه ده وارد قره سو مي گردد. اين رودخانه در بهار و زمسدتان داراي آب اسدت 

 كيلومتر مي باشد. 14طول آن حدودو 

 

 رودخانه انار  -

انه از شاخه هاي قره سو مي باشد كه از دامنه هاي پست سدبالن در حواشدي اين رودخ 

كيلومتري شمال خاوري مشكين شهر سرچشمه مدي گيدرد  بده  12روستاي داش كسن واقع در

سمت شمال جريان يافته و روستاهاي انار، الهرود و فخرآباد را مشدروب مدي كندد ودر جندوب 

 شود.روستاي قادار وارد رودخانه قره سو مي 

كيلومتر مي باشد كه  14اين رودخانه در شمال مشكين شهر واقع شده و طول آن حدود  

 در تابستان از ميزان آب آن كاسته مي شود.

 

 رودخانه سلن  -

از شاخه هاي رودخانه ارس ميباشد كه در اراضي كوهستاني گرماد وزاهر جريان دارد و  

تري شمال بداختري مشدكين شدهر سرچشدمه كيلوم12كوه گشتسر واقع درهاي شمالازدامنه

اين رودخانه از جنوب به شمال جاري شده وپس از مشروب كردن اراضي روستاهاي  گيرد.مي

چندشاخه كوچك ديگر در محلي دريافت بيگلو، شرفه واالن، سيدلر، متعلق اصالن،وزميرانلو، گ

 كيلدومتر بدوده و 47 به نام حسرنان وارد رودخانه ارس مي گردد. طول اين رودخانده حددود

 گردد.مي بمحسوباشدويك رودخانه فصليكيلومترمربع مي 242مساحت حوزه آبريزآن
 

 لوچاي لخرودخانه با -

از شاخه هاي مهم رودخانه قره سو مي باشد كه در جنوب بداختري شهرسدتان اردبيدل  

شدمال خداور  قرار دارد و آبهاي دامنه هاي جنوبي خاوري رشته كوههاي سدبالن و دامنده هداي

بريزاين رودخانده آرشته ارتفاع بزقوش را جمع آوري مي نمايد. شهرهاي اردبيل و نير در حوزه 

 واقع مي باشند.

 سرچشمه اصلي اين رودخانه كه به نام بالغ چاي نيز ناميده مي شود، درگردنه بالقلي و  

 .كيلومتري خاور شهر سراب قرار دارد 48در كوههاي بزقوش خاوري واقع در

رودخانه درجهت شمال خداوري جريدان  مدي يابدد و روسدتاهاي ايالنجدوق وبرجلدو را  

 مشروب نموده و سپس وارد شهر نير مي شود.

ء ه از دامنه هاي جنوبي سبالن منشااق را كيقآقنام وچاي ، رودخانه اي به لرودخانه بالق 

مددتاً از دامنده هداي دريافت مي نمايد و پس از دريافت شاخه هاي متعدددي كده ع ،مي گيرد
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ريان يافته و به شدهر اردبيدل وارد ددددسبالن دريافت مي نمايد در امتداد جاده نير به اردبيل ج

 در شمال  اين شهر به رودخانه قره سو مي پيوندد. نهايتاً مي گردد و

كيلدومتر  1122كيلومتر بوده و وسعت حوزه آبريدز آن بدالغ بدر  78طول اين رودخانه  

ق مرتفدع كوهسدتاني بدوده و در حدوالي اردبيدل دشدتهاي طشد كه عمدتاً شامل مندامربع مي با

 محدودي را در بر مي گيرد.

بدي آن در بهدار ورژيدم آبدي آن داراي آب دايم بدوده و دوران پرآ بالقلوچاي رودخانه  

 باراني است. –برفي

م چاي، يقاق، امااز شاخه هاي بالقلو چاي مي توان به رودخانه هاي آغ امام، رودخانه آق  

 كه در استان اردبيل واقع شده اند.اشاره كرد ايردموسي، درويش و سرعين 

 

 ساي  شاخه هاي مهم رودخانه ق ه سو -

از شاخه هاي مهم رودخانه قره سو مي توان به رودخانه هاي بجق چاي، خليفه، خياو، در  

، شكرلو، كدوران، عنبدران، قدره چي، سوالزموالن، ديجوحين، سامبور، زيوه، قره خان، گل درق، سق

چاي، رشعلي، قره قيه، قطورچاي، قورت، قوشه، قيزلي، كليزه،كهريز، گروچاي، بوسون، توتونسديز، 

  يدارق و هوراندد اشداره نمدود.ن ،، ساني،گل لر، سيه دو، هيز آباد، مسيله، رودخانده نمدينجقجق

 ارائه مي گردد.مشخصات هريك از اين رودخانه ها به طور خالصه به شرح زير 

 ق را مشروب مي نمايد.جچاي، دهكده هاي باللوچه، قلچقلو ، الني، و برودخانه بجق  

   رودخانه خليفه كه يك رودخانه فصلي است روسدتاهاي آتدوت، توتدان، رضدي و آوه را

 مشروب مينمايد.

 ز و پدس از گذشدت ا را مشروب نموده روستاهاي  ديزه، وله زير، آغ بالغ ،رودخانه خياو

داراي مشكين شهر اراضي روستاهاي بارزيل و لكران را مشروب مينمايد. ايدن رودخانده، 

 دايمي ميباشد. جريان پايه

  رودخانه درموالن، روستاهاي كينو ، هزان و منطقه زاويه سنگ را مشروب مي نمايد و به

و  علت قرار گرفتن حوزه اين رودخانه در مجاورت دشت مغان داراي بارندگي كمي بوده

 يك رودخانه فصلي محسوب مي گردد.

 اراضي دهكده هاي ميرزاحسن كندي، اسالم آباد، تازه كندي و تدوالچي  ،رودخانه سامبور

را مشروب مينمايدوبه علت پايين بودن سطح حوزه فاقد آب دايدم بدوده ويدك آبراهده 

فصلي محسوب مي گردد.حوزه آبريز آن دربخش هاي بداختري شهرسدتان مغدان قدرار 

 د.دار
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 اراضي روستاهاي خرابه سي، توالچي و زيوه را مشروب مي نمايد و با طول  ،رودخانه زيوه

 كيلومتر وحوزه آبريز محدود يك رودخانه فصلي محسوب مي گردد. 22

 روستاهاي قلج خانلو و قره خان  بيگلو را مشروب مينمايددو بدا طدول  ،رودخانه قره خان

 مي گردد.  كيلومتر يك جريان فصلي محسوب 22حدود 

 روستاهاي داغ كندي و گل درق را مشروب مينمايد و با طول حددود  ،رودخانه گل درق

 كيلومتر يك جريان فصلي محسوب مي گردد. 14

 ي و گرمي را مشروب مي نمايد و با طول زچچي ، اراضي روستاهاي حور، سقزرودخانه سق

 كيلومتر يك جريان فصلي محسوب مي گردد. 9حدود 

 ه ده و سوال را مشدروب مدي نمايدد و بداطول ج، اراضي روستاهاي ميناباد، نوروخانه سوال

 كيلومتر يك جريان فصلي محسوب مي گردد. 21حدود 

  24رودخانه شكر لو روستاهاي ارمك، هوين و شكر لو را مشروب مينمايد و باطول حدود 

نددگي كيلومتر به دليل كوچك بودن حوزه آبريز و مجاورت بدا دشدت مغدان كده از بار

 ساالنه كمتري برخوردار ميباشد يك رودخانه كم آب فصلي محسوب مي گردد.

 14نان و كدوير را مشدروب مدي نمايدد و بدا ن، ارارودخانه كوران اراضي روستاهاي كور 

 گردد . فصلي محسوب ميرودخانه كيلومتر طول يك 

 نمايد ا مشروب ميرودخانه عنبران اراضي روستاهاي عنبران ، امين جان ، اورنج و باجلو ر

 گردد.كيلومتر يك رودخانه فصلي و كم آب محسوب مي 32و با طول حدود 

  رودخانه گروچاي ) قره چاي( از شاخه هاي مهم رودخانه قره سو در سرآب آن مي باشد

كيلومتري جنوب باختري اردبيدل سرچشدمه مدي  24كه از ارتفاعات بزقوش خاوري در 

ن قشالقي، مهماندوسدت عليدا و سدفلي و كمدي آبداد را گيرد. اين رودخانه روستاهاي ج

مشروب نموده و و ارد شهر اردبيل مي گردد و از خاور آن عبور  نمدوده و  در روسدتاي 

وجود ارتفاعات بلند و بدرف گيدر  جهتنه به انوجه ده وارد قره سو مي گردد. اين رودخ

ه آبريدز آن حددود كيلومتر و وسعت حدوز 17بزقوش داراي آب دايمي بوده و طول آن 

 كيلومترمربع است.   922

  رودخانه موسون از شاخه هاي رودخانه گروچاي مي باشد كه از دره اهل آبداد واقدع در

نه روستاهاي هل آباد اخدكيلومتري شمال باختري خلخال سرچشمه مي گيرد. اين رو 38

بده رودخانده   و گلين قشالق را مشروب نموده و پس از عبور از روستاهاي زلو و كورائيم

 گرو مي پيوندد.

  رودخانه توتونسيز از شاخه هاي اوليه گروچاي بوده و از حوالي روستاي توتونسيز واقع در

كيلومتري شمال باختري خلخال سرچشمه مي گيرد. اين رودخانه اراضدي شهرسدتان  41
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ي كيلدومتر مد 19رودخانده  اين توتونسيز، كچل آباد و پارچين را مشروب مينمايد. طول

 باشد.

  رودخانه جق جق از شعب كوچك گروچاي مي باشدد كده از ارتفاعدات واقدع درجندوب

كيلومتري جنوب اردبيل قراردارد سرچشمه مدي گيدرد. ايدن  42روستاي جق جق كه در

كيلدومتر   9رودخانه اراضي روستاي جق جق را مشروب مدي نمايدد و طدول آن حددود 

 است.

 خانه گرو مي باشد كه از تپه هاي اطراف روسدتاي رودخانه سائن از شاخه هاي اوليه رود

كيلومتري شدمال بداختري خلخدال سرچشدمه مدي گيدرد. ايدن  42دگمه داعبل واقع در

ائن در روسدتاي خدزائم را مشدروب رودخانه اراضي روستاهاي آق چاي وسط و باال وسد

 ت.كيلومتر اس  14نمايد. طول اين رودخانه كه يك رودخانه فصلي مي باشد حدود مي

   رودخانه گل لر يكي ازشاخه هاي رودخانه قره سو مي باشد كده از دامنده هداي جندوب

  17كيلومتري شمال خاوري اهر وكوه شديويار واقدع در  44باختري ده گشتسر واقع در  

كيلومتري شمال خاوري اهر سر چشمه مي گيرد. اين رودخانه از روستاي گل لر، محسن 

ه سو مي گردد. رودخانده داراي جريدان دائمدي بدوده و كندي و دوشتر گذشته و وارد قر

 كيلومتر مربع وسعت دارد.   442حوزه آبريز آن كوهستاني و حدود

  رودخانه سيه دو از شاخه هاي كوچك رودخانه گل لر مي باشد كه ازدامنه هاي شدمالي

كيلومتري شمال خاوري اهر سرچشمه مي گيرد. ايدن رودخانده  24كوه دوسراغ واقع در 

 باشد.كيلومتر مي 12راضي روستاهاي سيه دوالن و لقمان را مشروب مينمايد و طول آن ا

   دامنده هداي از رودخانه نوامير  يكي از شاخه هاي اوليه رودخانه گدل لدر مدي باشددكه

باختري كوه بلند گشتسر سرچشمه مي گيرد. اين رودخانه كه اراضي روستاهاي جغنداب 

كيلدومتر بدوده و  22ليفه لو را مشروب مي نمايد داراي طول باال، ابناسنق ، هيزآباد و  خ

 داراي آب دايمي مي باشد.

  كه از دامنه باختري كوه مدرزي كيدز بدوردي بوده رودخانه مسيله از شاخه هاي قره سو

كيلومتري شمال خاوري اردبيل سرچشمه مي گيرد. اين رودخانه از روستاي   42واقع در

  34ن عبور مدي نمايدد و يدك رودخانده فصدلي بدا طدول مسيله چاي ، تكدنرس و ساميا

 كيلومتر محسوب مي گردد.

 38ال واقدع در پكرودخانه نمين كه در نمين جريان دارد از كوههاي مرزي زيلدي ناياسدو 

كيلومتري شمال خاوري اردبيل سرچشمه مي گيرد و پس از مشروب نمودن اراضي نمين 

ارد قره سو مي گردد. اين رودخانه با طول و عبور از آن در جنوب باختري همين بخش و
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كيلومتر يك رودخانه فصلي بوده كه در زمستان و بهدار آب دارد و در مواقدع ديگدر 22

 خشك است.

 ه ورودخانه نيارق از شاخه هاي اوليه رودخانه قره سو بوده كه از دامنده هداي جندوبي كد

گيرد. اين رودخانه با كيلومتري شمال خاوري اردبيل سرچشمه مي  32واقع در سبيناسآ

كيلومتر يك رودخانه فصلي بوده كه پس از عبور از روستاهاي نيارق و محمود  18طول  

 آباد در باختر آن وارد  قره سو مي گردد.

 خرين شاخه هاي قابل بررسي رودخانه قره سو مي باشد كده در رودخانه هوراند يكي از آ

گيرد. اين خاوري كوه گشتسر سرچشمه ميبخش هوراند اهر جريان دارد و از دامنه هاي 

 34مجيدآباد و  مرادلو را مشروب نمدوده و بدا طدول   حددود رودخانه روستاهاي جاقلو،

كيلومترمربدع بيشدتر در منداطق كوهسدتاني   222كيلومتر و وسعت حوزه آبريز حددود 

ك اين رودخانه كم بوده و در تابستان آب كاهش يافتده و گداهي خشدآب جريان دارد. 

 شود.مي

 
 تشريح شبكه بندي رودخانه اي  سيستم سفيدرود :4-2-1-4

 

 رودخانه قزل اوزن  -

آبهاي مناطق وسيعي از اسدتانهاي كه اين رودخانه يكي از دو شاخه مهم سفيد رود بوده  

قزوين و زنجان را جمع آوري و در سد منجيل وارد  شرقي،كردستان، همدان، اردبيل، آذربايجان 

 ي نمايد.سفيدرود م

كيلدومتري  12شاخه هاي اوليه آن از ارتفاعات پر برف چهل چشمه كردستان واقع در  

شمال باختري سنندج سرچشمه مي گيرد. رودخانه در مسير  عمومي خاوري جريان مي يابدو در  

 ارتفاعدات اسدتانهايطول مسير نسبتاً طوالني خود شاخه هاي كوچك و بزرگ فراواني را كده از 

، همدان، زنجان، اردبيل و آذربايجان سرچشمه مي گيرد، دريافت مي نمايد و درحدوالي كردستان

 منجيل با رودخانه شاهرود تالقي يافته و از اين محل به نام سفيدرود ناميده مي شود.

كيلومتر بوده   112طول رودخانه قزل اوزن از سرچشمه تا محل تالقي با شاهرود حدود  

ايدن كيلومترمربع برآورد گرديده است. رژيم  41442ان تقريباً وگيل ووسعت حوزه آبريز آن در

چنان  كه با وجود مصرف آب رودخانه در رودخانه برفي ، باراني بوده و آب آن دايمي مي باشد،

 سراسر حوزه رودخانه در بخش پاياب داراي آب نسبتاً زيادي مي باشد.

 ي پيوندند  عبارتند از : رودخانه هايي كه در طول مسير به اين رودخانه م 
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رودخانه هاي شهر زوره، كوله، چدم استان كردستان، رودخانه هاي هانه گالل، گمرش در

هداي گرواندي، خدونين، انگدوران، قلعده چداي، و تلوار، رودخانهرودخانه شورابزرد، پول كششي،

ر روسدتاي رودخانده گرمدي واقدع د،زنجاناسدتان  زنجانرود، آيدوغموش، قرانقو و  شهرچاي در

هداي فراواندي در بخدش هشدتجين  اچاي واقع درروستاي قشدالق و سرشداخهپگوندرغدي و آر

 هشتجين. و ، رودخانه زاويه، سفيدآب، برندق، شاهرود، كندرقخلخال

 

 رودخانه آرپاچاي ) في وزآباد( -

از شاخه هاي رودخانه قزل اوزن بوده كه از ناحيه خلخال سرچشدمه مدي گيدرد. شداخه  

كيلومتري شمال باختري خلخدال  22ين رودخانه از دامنه هاي جنوبي كوه اوج قاز واقع دراصلي ا

اچداي و مصدطفي لدو را پسرچشمه مي گيرد و در طي مسير خود به سمت جنوب روسدتاهاي آر

خلخال و روستاي فيروزآبداد  از ديگدر منداطقي  ،يويگمشروب مي كند.  روستاي چلنبر، منطقه 

 توسط اين رودخانه مشروب مي گردد.ها آنكه اراضي باشند مي

كيلومترمربدع   1122كيلومتر و مساحت حوزه آبريز آن بالغ بر   82طول اين رودخانه  

مي باشد. اين رودخانه به نام فيروزآباد و سنگورچاي نيدز ناميدده مدي شدود.  حدوزه آبريدز آن 

ن حوزه بده شدمار مدي يوي از مناطق مهم ايگكوهستاني بوده و دشت هاي كم وسعت  خلخال و 

هاي  ديگر قدزل اوزن آيند. اين رودخانه داراي آب دايمي بوده و آبدهي آن در مقايسه با شاخه

 اين امر عدم مصرف آب در اطراف دره رودخانه مي باشد. عمده علتكه  نسبتاً باال مي باشد

ج، پوزنداب، از شاخه هاي اين رودخانه مي توان به رودخانه هاي آق بالغ، اوج قاز، پدرو 

در ذيل شرح مختصري از شداخه هداي  گوران سراب و هرو آباد اشاره نمود.سنگرچاي، گلستان،

 فرعي رودخانه آرياچاي ارائه شده است:

  رودخانه آق بالغ روستاي آق بالغ را مشروب مي نمايد و داراي آب دايمي بدا آبددهي

 كيلومتر مي باشد.  12كم و طول 

 14طول اين رودخانه  .ي اوجقار باال و پايين را مشروب مي كندرودخانه اوچ قاز روستاها 

كيلومتر بوده و داراي آب دايمي است كه درداخل دره هاي عميق و پدرپيچ و خدم قدرار 

 دارد.

 19روستاهاي يلوچه و پروچ و سكرآباد را مشدروب مينمايدد و بدا طدول  ،رودخانه پروج 

انه اي دايمي محسوب مي گردد  كده كيلومتري رودخ 42كيلومتر و وسعت حوزه آبخيز 

 در منطقه كوهستاني جريان دارد.
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 21پوزناب و بنه خلخال را مشروب مي نمايد و بداطول زروستاهاي كزا ،رودخانه پوزناب  

رودخانه اي دايمي محسوب مي گدردد مربع،كيلومتر  122وسعت حوزه آبخيز و كيلومتر 

 كه بيشتر در مناطق كوهستاني جريان دارد.

 اچاي مي باشدد كده از دامنده هداي پانه سنگورچاي از شاخه هاي مهم رودخانه آررودخ

 33متدر ارتفداع داشدته و در  3197باختري كوههاي بغرو داغ كه بلنددترين نقطده آن 

كيلومتري شمال خلخال واقع مي باشد سرچشمه مي گيرد. اين رودخانه روستاهاي خلخو، 

ه راه گنجگاه و ايلخچي و فيروزآباد را مشدروب گزورعليا و سفلي ، قره قشالق ، فاراب، س

كيلدومتر بدوده و حدوزه  44مينمايد. طول اين رودخانه كه داراي جريان دايمي مي باشد 

كيلومترمربع مي باشد كه در بخش گيوي و خلخال قدرار دارد. از  422آبريز آن بالغ بر 

باد، گزاز، ندوده و نيلدق آ شاخه هاي اين رودخانه مي توان به رودخانه آلو، جغناب، سنگ

 اشاره نمود.

 ا چاي مي باشد كه از دامنه هاي شدمالي كدوه پرودخانه گلستان شاخه اي از رودخانه آر

سرچشمه مي گيدرد.   خلخال كيلومتري شمال خاوري  12متري عجم داغ واقع در  3229

لدومتر كي 12خانه روستاهاي گلستان باال و لمبر را مشروب مينمايدد و بدا طدول داين رو

كيلومتر مربع و جريان در مناطق بلند و كوهستاني داراي جريان دايمي  44وحوزه آبريز 

 است.

 اچاي مي باشد كه از دامنه هداي جندوب پرودخانه گوران سراب شاخه اي از رودخانه آر

ر خلخال سرچشمه كيلومتري باخت 7متر در  2278اوري كوه گچي داغي به ارتفاع ددددخ

 14دله را مشروب مي نمايد. طول رودخانده باي گوران سراب و سنجگيرد و روستاهمي

 كيلومتر بوده و با حوزه آبريزي كوهستاني داراي جريان دايمي مي باشد.

 هاي اچاي بوده كه شاخه اصلي آن از دامندهپرودخانه هروآباد يكي از شاخه هاي مهم آر

رد. طول اين رودخانده شمالي رشته كوه آق داغ واقع در جنوب خلخال سر چشمه مي گي

كيلومترمربدع ميباشدد. ايدن   322كيلومتر بوده و وسعت حوزه آبريدز آن بدالغ بدر   23

رودخانه از روستاي بفراجرد، شهر خلخال، روسدتاي هدرو آبداد و روسدتاي چلنبدر عبدور 

مينمايد. از شاخه هاي كوچك اين رودخانه مي توان به رودخانه آق بالغ، اندبيل ، بلبدل، 

 آستان اشاره نمود . مجره و

  رودخانه زاويه شاخه اي از رودخانه قزل اوزن مي باشددكه از دامنده هداي شدمالي كدوه

كيلومتري جندوب خلخدال سرچشدمه مدي گيدرد. ايدن  4متري آق داغ واقع در  3323

رودخانه روستاهاي دمومل، چاي قوشان و منزل آباد و نيمه هل را مشدروب مدي نمايدد. 

كيلومترمربع بدوده   142كيلومتر ومساحت حوزه آبريز آن بالغ بر  32طول اين رودخانه 
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اي دايمي است كه شمال حوزه آبريز آن در مناطق مرتفدع و كوهسدتاني قدرار و رودخانه

 دارد. رودخانه دايمي سوهاب يكي از شاخه هاي اين رودخانه مي باشد.

 ه كده در بخدش رودخانه سفيد آب يكي از شاخه هاي متعددد رودخانده قدزل اوزن بدود

 22جين خلخال واقع است وشداخه اصدلي آن از دامنده هداي كدوه دوران واقدع در تهش

كيلومتري جنوب خاوري خلخال و  كوه سفيد سرچشمه مي گيرد و روستاهاي رودان، دنيا 

كيلومتر و حوزه آبگيدر آن  42ردول، طايشه و ليرد را مشروب مي نمايد. طول  رودخانه 

بع مي باشد كه تماماً در مناطق كوهستاني جاري اسدت و داراي كيلومتر مر  242حدود 

آب دايمي مي باشد.  از شاخه هاي قابل بررسي اين رود مي توان به رود برنددق اشداره 

قشدالق  و نمود كه از دامنه هاي جنوبي كوه سفيد سرچشمه مي گيرد و روستاهاي سدلوا

فدر بده رودخانده سدفيد واردمدي برندق را مشروب مي نمايد  و در روستاي امامزاده جع

كيلومتر بوده كه يدك جريدان دايمدي اسدت وحدوزه آبريدز آن  11گردد. طول رودخانه 

 كوهستاني و مرتفع است.

  رودخانه شاهرود از شاخه هاي رودخانه قزل اوزن بوده كه در بخش شاهرود خلخال واقع

 17اغدي واقدع در گي دلمي باشدو شاخه هاي اوليه آن از دامنه هاي باختري كدوه شديرا

قشدالق كيلومتري جنوب خاوري خلخال سرچشمه مي گيرد. اين رودخانه روستاهاي ديز،

ديز و ميانسره را مشروب مينمايد و داراي آب دايمي مي باشد كده بده علدت وضدعيت 

 12خاص آن استفاده چنداني از آب اين رودخانه به عمل نمي آيد. عرض رودخانه بدين 

 دوران پرآبي آن در ماههاي بهار است. و يباران –برفي متر و رژيم آن  24تا 

 كه دربخش باشد ميشاخه اي از رودخانه قزل اوزن دربخش پاياب آن ، رودخانه كندرق

و از دامنه هاي شدمال بداختري كوههداي آق داغ واقدع  شده استجين خلخال واقع تهش

تاهاي دوسدتلو، اين رودخانده  روسد كيلومتري جنوب خلخال سر چشمه مي گيرد. 12در

در  ،اردبيلق را مشروب مينمايد و بعد از عبور از روسدتاهاي كنددرق و كوجدو  وميله ده 

روستاي مزرعه به رودخانه قزل اوزن واردمي شود. طول اين رودخانه كده داراي جريدان 

كيلومترمربدع مدي باشدد  كده   242كيلومتر و وسعت حوزه آبريز آن  32دايمي است، 

خانه هاي اين منطقه حوزه آبريز آن كوهستاني و مرتفع بوده و رودخانه همانند ساير رود

در دره هاي عميق و تنگ بين كوهها در جريان است. تنها شاخه قابل ذكر اين رودخانده 

كيلومتري   21رودخانه اسم رود است كه از كوههاي واقع در حوالي روستاي اسم رود و 

نده روسدتاهاي محمودآبداد، اسدم رود و جنوب خلخال سرچشمه مي گيدرد.  ايدن رودخا

كيلومتر بدوده و داراي جريدان فصدلي در  12طول رودخانه  .نمايدسواران را مشروب مي

 بهار و زمستان است.
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 اين رودخانه از شاخه هاي رودخانده قدزل اوزن درقسدمت سدفلي آن ، جينترودخانه هش

ي خلخدال سرچشدمه كيلدومتري جندوب بداختر 34باشد كه از كوه گرداهلل واقدع در مي

  14چين  از ايدن رودخانده مشدروب مدي شدود و بدا طدول  تگيرد. اراضي بخش هشمي

 كيلومتر يك رودخانه فصلي محسوب مي گردد.

 
 تشريح رودخانه هاي جاري درسيستم رودخانه اي مستقل درياي خزر : 3-2-1-4

 

 اردبيل قرار اين رودخانه در بخش مركزي شهرستان گرمي استان : رودخانه ساري قميش

آبهاي منطقه اي از اين استان را جمدع آوري نمدوده و پدس از ورود بده خداك و داشته 

جمهوري آذربايجدان در نهايدت بده دريداي خدزر مدي ريدزد، لدذا، بده عندوان يكدي از 

شاخه اصلي رودخانه در ابتدا به  حوزه آبريز درياي خزر به حساب مي آيد. هايرودخانه

كيلدومتري   39ت كه از دامنه هاي كوه سامانلو داغ واقدع در نام برزند چاي معروف اس

جنوب باختري گرمي سر چشمه مي گيرد و پس از جريدان در جهدت شدمال خداوري از 

  م داياچا، اسماعيل كندي، شاه تپه سي در روستاي قزقلعه سدي بدا رودخاندهاروستاهاي د

و شدعبات آن را دريافدت ديزه تالقي مي نمايد. در روستاي خانلي، رودخانده بلجارچداي 

نموده و از اين محل به بعد رودخانه ساري قميش ناميده مي شود كه مرز بدين ايدران و 

جمهوري آذربايجان را تشكيل مي دهد. در محلي به ندام تازكندد وارد خداك جمهدوري 

 1122كيلدومتر و وسدعت حدوزه آبريدز آن  122گدردد. طدول رودخانده آذربايجان مي

هستاني بوده و رودخانه داراي جريان فصلي مي باشد. از شداخه هداي كيلومتر مربع و كو

 ماراللو اشاره نمود. وه چاين رودخانه مي توان به رودخانه بلجار چاي ، ديزه، زرين

 شاخه اي از رودخانه ساري قميش مي باشد كده در قسدمت  :رودخانه بلجار يا بلجارچاي

كيلدومتري  18ه داغ واقدع در چقرخاوري بخش گرمي جريان دارد و از كوههاي مرزي 

جنوب خاوري  گرمي سر چشمه مي گيرد و در حوالي روستايي به نام علي آباد وارد مرز 

مي گردد. اين رودخانه روستاهاي ميخوش، ون سفلي، آزاد  لو و هادي بيگ را مشدروب 

ور كيلومتر آن مرز بين دو كش32كيلومتر بوده كه حدود 44مي نمايد. طول اين رودخانه 

كيلومتر مربع وسعت دارد. از شاخه هداي ايدن   422محسوب مي گردد.حوزه آبريز آن 

 ين )گرمي( اشاره نمود.جرودخانه مي توان به رودخانه الزرچاي و 

  شاخه اي از رودخانه ساري قمديش مدي باشدد كده از ارتفاعدات :  ) ديزج(روخانه ديزه

شور بالغ و  ، جن، جين كندي، ديزرتمرزي قلي تاس سرچشمه گرفته و روستاهاي قره بو
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كيلدومتر بدوده و حدوزه آبريدز آن   34طول اين رودخانه  انجير لو را مشروب مي نمايد.

 كيلومترمربع وسعت دارد و يك رودخانه فصلي محسوب مي گردد.  172حدود  

 يكي از شاخه هاي كوچك رودخانه ساري قميش مي باشد كده اراضدي  :رودخانه زرينچه

نچه را مشروب مي نمايد. اين رودخانه فصلي بوده و حوزه آبگير آن محدود روستاي زري

 است.

 شاخه اي كوچك از رودخانه ساري قميش بوده كه از دامنه هاي كدوه :   رودخانه ماراللو

ي هاكيلومتري جنوب باختري گرمي سرچشدمه مدي گيدرد و روسدتا  22ماراللو واقع در 

كيلومتر يدك رودخانده  12ه با طول نيد. اين رودخانماجعفرخاني را مشروب مي ماراللو و

 فصلي محسوب مي گردد.

 اين رودخانه در شهرستان مشكين شهر واقدع بدوده و  شداخه اي از : رودخانه انزان چاي

 47رودخانه اهر مي باشدد كده از كوههداي نرميدق واقدع در رشدته كوههداي سدبالن و 

نوب به شمال جريان داشدته و از كيلومتري جنوب خاوري اهر سرچشمه مي گيرد و از ج

جنددي وارد رودخانده و، فالنپا، مزرعه جهان گذشته و در خاور دهكده كنروستاهاي انزا

كيلومترمربدع مدي   422كيلومتر و وسعت حوزه آن  24طول اين رودخانه  گردد.اهر مي

ارسدين، گرگدري و وباشد كه ازشاخه هاي قابل توجه آن مي تدوان بده رودخانده هداي آ

باشد. هميشه داراي آب ميبه علت داشتن كانون آبگير دايمي،ن چاي اشاره نمود كهمشك

 اين رودخانه دايمي بوده و قسمت اعظم حوزه آبريز آن در مناطق مرتفع واقع شده است.
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 : تحليل منابع آب )سطحي و زيرسطحي(2-4

 

 : منابع آب سطحي 1-2-4

 

 دخانه اي استان اردبيل)الف(: تش يح مختص ي در خصوص شبكه بندي رو

شامل : ارس چداي، قدره سدو، بالخلوچداي، رودخانه هاي اصلي جاري در استان اردبيل ، 

 قوري چاي، قزل اوزن، بلغارچاي واهرچاي است.

بخش جنوبي استان كه شامل واحد هيدرولوژيك آرپاچاي است در محدوده حوزه آبريز  

ز دو شاخه مهم سفيدرود است كه آبهاي منداطق قزل اوزن قرار گرفته است. اين رودخانه يكي ا

وسيعي از استانهاي كردستان ، همدان، اردبيل، آذربايجان شرقي، قزوين و زنجان را جمدع آوري 

نموده و در سد منجيل وارد سفيدرود مي نمايد. از شاخه هاي مهم قزل اوزن در استان اردبيدل، 

رچاي، هروآبداد، سدفيدآب و هشدتجين اشداره مي توان به رودخانه آرپاچاي )فيروزآباد( ، سنگو

 نمود.

بخشهاي مركزي استان كه شامل واحدهاي هيدرولوژيك اهرچاي، قره سوي عليا و قدره  

سوي سفلي است، در محدوده حوزه آبريز دره رود قرار دارد. رودخانه اصلي اين محدوده قره سو 

ر خاك ايران است. از شاخه هداي نام دارد. رودخانه قره سو از شاخه هاي مهم رودخانه ارس د

اهرچداي، بالخلوچداي، قدوري چداي و دره يوردچداي را مهم رودخانه قره سو در استان اردبيدل ،

 توان نام برد.مي

رودخانه اهرچاي از محدوده سياسي استان آذربايجان شرقي وارد اردبيل شده و پدس از  

ايتاً در شمالي ترين نقطده اسدتان بده الحاق با شاخه قره سو به سمت شمال طي مسير نموده و نه

 رودخانه ارس محلق مي گردد.

بخشهاي شمالي استان كه مشتمل بر واحدهاي هيدرولوژيك بالهدارود، دره رود و مغدان 

در محدوده حوزه هاي آبريز ارس و دره رود قرار گرفته است. رودخانه هاي اصلي جداري است،

 بلغار چاي نام دارند. دره يوردچاي ودر اين بخش از استان، ارس،

رودخانه بلغارچاي پس از الحاق شاخه هاي متعددي به يكديگر در واحد هيددرولوژيك  

بالها رود تشكيل يافته و از كشور خارج مي گردد. اسامي اين شاخه ها عبارتندد از : برزنددچاي، 

 ي.زادلوچاي و شوردره چاديزج چاي، ساري قميش چاي، گرمي چاي، حمزه خانلوچاي، آ

شدرقي  -رودخانه ارس نيز كه ازمرزهاي سياسي استان آذربايجان شرقي در مسير غربي 

وارد واحد هيدرولوژيك مغدان در وارد استان اردبيل مي شود، با دريافت رودخانه دره يوردچاي،

شمالي ترين نقطه استان مي گردد. اين رودخانه كه مرز شمالي كشور را بدا آذربايجدان تشدكيل 
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از تامين آب اراضي مربوط به شبكه آبياري مغان، از كشور خارج مي گدردد و نهايتداً  پسداده ،

 به درياي خزر مي ريزد.

 نشان داده شده است.(، شبكه رودخانه اي استان اردبيل 3-2طي نقشه شماره ) 
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 ب رسي پتانسيل منابع آبهاي سطحي در واحدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل ) ب (:

 

 بارش ب(: -1)

براساس پالني متري خطوط هم باران استان اردبيل، متوسط بارش ساليانه در استان بالغ  

ميلي متر است. بيشترين ميزان بارندگي درواحد هيددرولوژيك اهرچداي بده ميدزان   83/342بر

ميلي متر در سال و كمترين آن در واحدهاي هيدرولوژيك سلن چاي و مغدان بده ترتيدب  421

 ميلي متر درسال ، حادث مي گردد. 231و  224با

(، ميانگين بارش ساليانه واحدهاي هيددرولوژيك اسدتان اردبيدل، 3-3در جدول شماره ) 

 نشان داده شده است.

 

 ب (: حجم بارش دريافتي -2)

هكتار مي باشد، حجم بدارش  1782222با عنايت به اينكه وسعت استان اردبيل بالغ بر  

 ميليون مترمكعب در سال برآورد گرديده است.  74/1211بر دريافتي در سطح استان بالغ 

ارقام مربوط به احجام بارش دريدافتي در واحددهاي هيددرولوژيك اسدتان اردبيدل، در  

 (، ارائه گرديده است. 3-3جدول شماره )
 

 : ج يانات ورودي به استانب ( -3)

اسدتانهاي مجداور  ميليون مترمكعب از طريق جريانات سطحي 11/4129ساالنه بالغ بر  

 به استان اردبيل وارد مي شود. اين ميزان شامل مواردذيل مي باشد:

ميليون مترمكعب در سال از واحدد هيددرولوژيك  34/71رودخانه اهرچاي به ميزان  -

 اهرچاي )از استان آذربايجان شرقي(.

 ميليون مترمكعب در سال از واحد 42/1921رودخانه ارس با متوسط جرياني بالغ بر  -

 هيدرولوژيك سلن چاي )از استان آذربايجان شرقي(.

ميليون  42/3141رودخانه قزل اوزن از واحد هيدرولوژيك آرپاچاي با متوسط جريان  -

 مترمكعب در سال )از استان زنجان(.

ميليون مترمكعب از طريق اسدتان آذربايجدان  71/1977بنابراين، مالحظه مي گردد كه ساالنه 

 ن مترمكعب از طريق استان زنجان، وارد استان اردبيل مي گردد. ميليو 42/3141شرقي و 
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 ب (: ج يانات خ وجي از استان -4)

ميليدون مترمكعدب از طريدق جرياندات سدطحي ذيدل از  11/4423ساالنه درحدود  

 خارج مي گردند:محدوده سياسي استان اردبيل،

ميليون  44/1844نه رودخانه ارس از واحد هيدرولوژيك مغان با متوسط آبدهي ساال -

 مترمكعب )به كشور آذربايجان(.

ميليدون مترمكعدب در سدال از  42/71رودخانه بلغارچاي با متوسط جرياني بالغ بدر  -

 واحد هيدرولوژيك بالها رود )به كشور آذربايجان(.

آيدوغموش با متوسط آبدهي ساالنه  -رودخانه شرح آباد از واحد هيدرولوژيك قرنقو -

 مكعب )به استان آذربايجان شرقي(.ميليون متر 19/2

ميليدون مترمكعدب از واحدد  41/3424رودخانه قزل اوزن با متوسط آبدهي ساليانه  -

 هيدرولوژيك آرپاچاي )به استان زنجان(.

ميليون مترمكعب بده اسدتان زنجدان،  41/3424مالحظه مي گردد كه ساالنه بالغ بر  

ميليدون مترمكعدب بده كشدور  1/1917و  ميليون مترمكعب به استان آذربايجان شدرقي 19/2

 آذربايجان، از طريق استان اردبيل وارد مي گردد. 

 

 ب(:حجم ج يان مص في -5)

ساالنه بالغ براساس آخرين آمار و اطالعات اخذ شده از سازمان آب منطقه اي اردبيل ، 

و  ميليون مترمكعب از جريانات سطحي به مصارف كشاورزي، شدرب و بهداشدت 82/1149بر 

ميليون مترمكعب در  11/1121صنعتي، تخصيص مي يابد. بطوري كه جهت مصارف كشاورزي 

ميليون مترمكعب در سال و نهايتاً جهت مصدارف  74/19سال، جهت مصارف شرب و بهداشت 

اختصاص مي يابند. بيشدترين ميدزان مصدرف آب در ميليون مترمكعب در سال ، 92/3صنعتي 

ميليون مترمكعب در سدال و كمتدرين آن درواحدد  17/792يزان واحد هيدرولوژيك مغان به م

 صورت نمي گيرد.هيدرولوژيك اهرچاي است كه هيچ مصرفي ازمنابع آب سطحي،

 (، ميزان مصارف از منابع آبهاي سطحي، ارائه شده است. 3-4طي جدول شماره ) 
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 رمحدوده سياسي استان اردبيل(: پتانسيل منابع آب سطحي در واحدهاي هيدرولوژيك واقع د 4-4جدول )

متوسط بارش  Km2وسعت  واحد هيدرولوژيك

 mmدر واحد 

حجم بارش 

دريافتي 

(Mcm) 

 حجم روآناب  آبدهي ساليانه

(Mcm) 

 ارتفاع روآناب 

(mm) 

جريان ورودي 

به واحد 

(Mcm) 

مصارف 

درواحد 

(Mcm) 

خروجي واحد 

(Mcm)  كد نام Mcm M4/Sec 

 14/2 2 2 22/122 14/2 27/2 14/2 22/3 444 52/14 1-4-4-1 آيدوغموش-قرنقو

 31/4523 127 3/4151 11/117 24/322 58/13 21/322 42/1218 312 45/4427 1-4-3-1 آرپاچاي

 27/1422 2 32/1421 34/42 85/2 24/2 85/2 12/2 225 32/4 2-1-4-2 سلن چاي

 75/232 24/132 2 24/22 22/525 42/4 12/123 1283 422 3221 2-1-3-1 قره سوي عليا

 75/147 72/71 75/232 58/8 73/288 72/2 72/22 38/422 424 35/2251 2-1-3-2 قره سوي سفلي

 73/82 2 43/72 44/15 44/71 44/2 32/12 53/285 321 25/278 2-1-3-4 اهرچاي

 14/214 33/18 34/283 48/147 22/454 14/11 28/454 54/381 272 35/1784 2-1-3-3 دره رود

 53/1835 27/742 3/2521 22/32 81/112 72/4 81/112 23/583 241 42/2528 2-1-5-1 مغان

 52/71 42/17 2 58 84/88 82/2 82/88 12/333 242 35/1541 2-1-5-2 بالها رود

 

 عب((: انواع مصارف آب سطحي در واحدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل ) ارقام برحسب ميليون مترمك4-3جدول )

 مجموع مصارف مصارف صنعتي مصارف شرب و بهداشت مصارف كشاورزي نام واحد هيدرولوژيك

 127 - - 127 آرپاچاي

 2 - - - اهرچاي

 42/17 - 42/2 15 بالهارود

 33/18 - 82/1 23/12 دره رود

 72/71 - 37/2 24/25 قره سوي سفلي

 24/132 - 32/2 24/132 قره سوي عليا

 27/742 42/4 77/8 782 مغان

 82/1134 42/4 73/14 12/1122 استان اردبيل
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 در استان اردبيل منابع آبهاي سطحيب(: حجم ج يانات تنظيمي  -6)

براساس اطالعات دريافت شده از سازمان آب منطقده اي و سدازمان جهداد كشداورزي  

دردسدت  سدد 33سد در دسدت اجدراء و  3سد در دست بهره برداري،  47تعداداستان اردبيل،

سدد فدوق الدذكر، بدالغ بدر  83مطالعه در استان اردبيل وجود دارند. مجموع حجم آب تنظيمي 

ميليدون مترمكعدب آن مربدوط بده  14/1119ميليون مترمكعب در سال اسدت، كده  4/3181

ميليون مترمكعب مربوط به سدهاي در دست اجدرا، و  2/1189سدهاي دردست بهره برداري، 

 ب نيز مربوط به سدهاي در دست مطالعه است.ميليون مترمكع 11/327

ميليون مترمكعب حجم بارش دريافتي در سطح اسدتان  74/1211به عبارتي از مجموع  

 11/4129ميليون مترمكعب آن تبديل به روآناب شده و از طدرف ديگدر  11/1887كه تقريباً 

ميليدون  32/7211اً ميليون مترمكعب از طريق استانهاي مجاور وارد استان اردبيل شدده )جمعد

سدد كنتدرل  83درصد به صورت جريانات تنظيمي توسدط  4/44مترمكعب در سال(، درحدود 

 شده و يا درآينده اي نزديك خواهند شد.

 

 ب( حجم جريانات تنظيمي منابع آبهاي سطحي در وضعيت موجود -1-1)

ظيمدي سدد در اسدتان اردبيدل بدا حجدم آب تن 47همانگونه كه اشاره شد، هم اكندون  

 ميليون مترمكعب در سال تاسيس شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است.  14/1119

ميليون مترمكعب حجم آبهاي سطحي جداري در  32/7211به عبارت ديگر، از مجموع  

درصد( بدا  17/11ميليون مترمكعب )معادل با  14/1119استان اردبيل در شرايط فعلي بالغ بر 

 كنترل گرديده اند.  استفاد از سدهاي موجود

(، حجم جريانات تنظيمي تحت كنترل در واحدهاي هيددرولوژيك 3-4در جدول شماره ) 

 استان اردبيل، در شرايط موجود، نشان داده شده است. 

(، مقايسه احجام آب تنظميي با احجام آبهداي سدطحي 3-8هم چنين طي جدول شماره ) 

 در وضعيت موجود، مالحظه مي گردد. جاري در واحدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل 

 

 ب (: حجم جريانات تنظيمي منابع آبهاي سطحي در شرايط آتي -2-1)

سد در استان اردبيل تاسيس و بهره برداري خواهد شد. از اين تعداد،  31در شرايط آتي  

سد نيز در حال مطالعه مي باشد. مجموع حجدم آب  33سد هم اينك در مرحله اجراء بوده و  3

 ميليون مترمكعب در سال خواهد بود.  81/2211سد بالغ بر  31نظيمي اين ت

الزم به ذكر است كه سد خداآفرين در محدوده سياسي استان آذربايجان شدرقي قدرار  

 مي گيرد، ليكن به جهت تخصيص آب به استان اردبيل، در واحد سلن چاي لحاظ گرديده است. 



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

 52 

ميليدون  32/7211رايط آتدي از مجمدوع بدين ترتيب، مالحظه مدي گدردد كده در شد 

ميليدون مترمكعدب  42/3181مترمكعب حجم آبهاي سطحي جاري در استان اردبيل، در حدود 

به صورت جريان تنظيمي تبديل خواهند شد. به عبارت ديگر، از مجموع آبهاي سطحي جاري در 

 د آمد. درصد بصورت جريانات تنظيمي درخواهن 4/44استان، در شرايط آتي در حدود 

(، به ترتيب تعداد و حجم آب تنظيمدي در سددهاي در 3-7( و )3-1در جداول شماره ) 

 دست اجرا و مطالعه در استان اردبيل، نشان داده شده است. 

(، مقايسه احجام آب تنظيمي در شدرايط آتدي بدا احجدام 3-8ضمناً، طي جدول شماره ) 

 ردبيل، مالحظه مي گردد. آبهاي سطحي جاري در واحدهاي هيدرولوژيك استان ا

(، مقايسه بين نسدبت احجدام آب تنظيمدي بده احجدام 3-1هم چنين در نمودار شماره ) 

 آبهاي سطحي جاري در شرايط فعلي و آتي در واحدهاي هيدرولوژيك استان، ارايه گرديده است.

 
 (: تعداد و حجم آب تنظيمي در سدهاي در دست بهره برداري در استان4-5جدول )

 (Mcm)آب تنظيمي حجم  تعداد سد هيدرولوژيك واحد

 72/7 7 آرپاچاي

 25/2 3 اهرچاي

 32/8 1 بالهارود

 22/2 1 دره رود

 22/852 1 سلن چاي

 42/128 8 قره سوي سفلي

 57/172 25 قره سوي عليا

 23/1124 37 مجموع

 

 (: تعداد و حجم آب تنظيمي در سدهاي در دست اجراي در استان4-2جدول )

 (Mcm)آب تنظيمي حجم  تعداد سد واحد هيدرولوژيك

 22/72 1 آرپاچاي

 1212 1 خارج از استان 

 22/1 1 قره سوي عليا 

 22/1284 4 مجموع 
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 (: تعداد و حجم آب تنظيمي در سدهاي در دست مطالعاتي در استان 4-7جدول )

 (Mcm)آب تنظيمي حجم  تعداد سد واحد هيدرولوژيك

 24/72 12 آرپاچاي

 35/13 5 بالهارود 

 22/2 1 خارج از استان 

 52/224 2 دره رود 

 42/22 7 قره سوي سفلي 

 52/18 2 قره سوي عليا 

 22/427 44 مجموع 
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 (: مقايسه احجام آب تنظيمي در وضع موجود و شرايط آتي با احجام آبهاي سطحي جاري در واحدهاي هيدرولوژيك استان اردبيل4-8جدول )

م رودخانه نا

 اصلي

نام واحد 

 هيدرولوژيك

وسعت 

 )كيلومترمربع(

حجم بارش 

دريافتي 

(Mcm) 

حجم روآناب 

توليد شده 

(Mcm) 

حجم آب ورودي 

(Mcm) 

حجم آب سطحي 

 (Mcm)جاري 

حجم آب 

خروجي 

(Mcm) 

حجم آب تنظيمي 

در وضع موجود 

(Mcm) 

حجم آب تنظيمي 

در شرايط آتي 

(Mcm) 

آبهاي  نسبت آبهاي سطحي تنظيمي به

 جاري )درصد(

 وضع آتي وضع موجود

 قزل اوزن
 22/2 22/2 2 2 14/2 14/2 2 14/2 2/3 5/14 آيدوغموش -قرنقو

 22/3 21/2 44/154 7/7 31/4523 34/4211 3/4151 24/322 42/1218 45/4427 آرپاچاي 

 قره سو

 22/48 12/43 24/142 57/172 75/232 2/525 2 2/525 1283 3221 قره سوي عليا 

 87/27 42/24 22/134 42/128 75/147 34/545 75/232 73/288 38/422 35/2251 قره سوي سفلي 

 44/1 44/1 25/2 25/2 73/82 74/137 43/72 44/71 53/285 25/278 اهرچاي 

 -دره رود

 ارس

 21/42 24/2 1/223 2/2 14/214 55/247 34/283 22/454 54/381 35/1784 دره رود

 73/83 22/2 1212 2 27/1422 27/1422 32/1421 85/2 12/2 3/4 سلن چاي 

 22/42 22/42 852 852 53/1835 21/2248 3/2521 81/112 23/583 4/2528 مغان

 72/25 32/4 85/22 3/8 52/71 84/88 2 84/88 12/333 35/1541 بالهارود بالهارود

 32/35 27/12 52/4182 23/1124 22/5324 42/7212 12/5124 12/1887 75/2222 75/17723 مجموع
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 ب(: جمع بندي و نتيجه گي ي -7)

براساس مطالب ارائه شده در قبل مي توان نتيجه گيري بخش بررسي پتانسيل جريانات  

 سطحي استان اردبيل را در چهاربخش به شرح ذيل، تفكيك نمود: 

 

 )الف(: بخشهاي جنوبي استان 

طور عمده شامل واحد هيدرولوژيك آرپاچاي مي باشد. رودخانده  اين بخش از استان به 

 42/3141اصلي جاري در اين واحد قزل اوزن نام دارد كه با متوسط آورد سداالنه اي بدالغ بدر 

ميليون مترمكعب از طريق استان زنجان وارد استان اردبيل شده و بخش عمده مدرز سياسدي در 

 استان را تشكيل مي دهد. 

ياسي استان اردبيل شاخه هاي آرپاچاي، منگورچداري، هروچداي، ليكدوان در محدوده س 

چاي، نيلق چاي، گل گالب چاي، گيلوان چاي، زال چاي، شاهرود چاي و گل بندر چاي با مجموع 

ميليون مترمكعب به رودخانه قزل اوزن وارد شده و نهايتاً اين رودخانه با  29/412حجم آبدهي 

ون مترمكعب در سال از استان اردبيل خارج شدده و مجددداً وارد ميلي 41/3424حجمي بالغ بر 

 استان زنجان مي گردد. 

اين رودخانه نهايتاً با تلفيق با رودخانه شاهرود كه از استان هاي تهدران و قدزوين عبدور  

 گردد.نمايد در محل سد منجيل رودخانه سفيدرود را تشكيل داده و وارد سد سفيدرود ميمي

ميليون مترمكعب در سدال از جرياندات سدطحي در ايدن واحدد  127جود در شرايط مو 

 7ميليون مترمكعب آن از طريق  72/7هيدرولوژيك به مصارف كشاورزي تخصيص مي يابد كه 

سد ديگر در محددوده ايدن  13سد احداث شده مي باشد. ليكن در شرايط آتي و پس از احداث 

ميليدون  29/243ن مترمكعدب بده حددود ميليدو 127واحد هيدرولوژيك حجم آب مصرفي از 

 مترمكعب در سال، افزايش خواهد يافت.

بعبارت ديگر در شرايط آتي، حجم آب خروجي از اين واحد هيدرولوژيك كه به عندوان  

ميليدون  41/3424يكي از آبهاي سطحي مهم خروجي از استان اردبيدل بده شدمار مدي رود، از 

 عب در سال، كاهش خواهد يافت. ميليون مترمك 12/3348مترمكعب به حدود 

 

 ) ب (: بخشهاي مياني و غ بي استان 

اين بخش از استان، شامل واحدهاي هيدرولوژيك قدره سدوي عليدا، قدره سدوي سدفلي،  

اهرچاي و دره رود است. در اين بخش از اسدتان دو زون اصدلي كشداورزي بده نامهداي دشدت 

نه اصلي جاري در اين بخش از استان قدره اردبيل و دشت مشكين شهر، قرار گرفته است. رودخا

سو نام دارد. شاخه هاي اوليه اين رودخانه در ارتفاعات مشرف به دشت اردبيل شكل يافته و به 
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نامهاي قوري چاي، گروچاي ، ارسين چاي، بيله دره چاي، هيرچاي، باليخلوچداي، علدي درويدش 

به سمت مركز دشت طدي مسدير  چاي، كمال آباد چاي، گورگورچاي، نمين چاي و عنبران چاي

 نموده و با تلفيق با يكديگر، رودخانه قره سو را تشكيل مي دهند. 

 22/424حجم روآناب توليدي در واحد هيدرولوژيك قره سوي عليا )اردبيدل( بدالغ بدر  

ميليدون مترمكعدب از آن بده مصدارف  13/142ميليون مترمكعب در سال است كه در حددود 

سد احدداث شدده در ايدن واحدد  24مي يابند. اين ميزان از طريق كشاورزي و شرب تخصيص 

ميليون مترمكعب در سال مي باشند، تدامين  47/172هيدرولوژيك كه داراي حجم آب تنظيمي 

 مي گردد. 

بدين اعتبار در شرايط موجود حجم آب خروجي سطحي از واحد قره سوي عليا )اردبيل(  

ميليدون  74/241ن شهر( به شمار مي رود، بدالغ بدر كه ورودي به واحد قره سوي سفلي )مشكي

 مترمكعب در سال برآورد گرديده است. 

سد ديگر در محدوده  7ذكر اين نكته ضروري است كه در شرايط آتي و پس از احداث  

ميليدون مترمكعدب فعلدي، بده حددود  74/241اين واحد هيددرولوژيك حجدم آب خروجدي از 

الغ خواهد شد. به عبارت ديگر، حجم آب مصرفي در واحد ميليون مترمكعب در سال ب 23/227

 34/112ميليون مترمكعب در شرايط حاضر به حددود  13/142هيدرولوژيك قره سوي عليا از 

 ميليون مترمكعب در سال خواهد رسيد. 

در واحد هيدرولوژيك قره سوي سفلي )مشكين شهر(، حجم آب مصرفي از منابع آبهاي  

ميليدون مترمكعدب آن بده  29/14ميليون مترمكعب در سال است كده  71/71سطحي بالغ بر 

ميليون مترمكعدب نيدز بده مصدارف شدرب و بهداشدت تخصديص  47/1مصارف كشاورزي و 

 يابند.مي

رودخانه اصلي جاري در اين واحد قره سو است. اين رودخانه پس از خروج از واحد قره  

ميليون مترمكعب در سدال وارد واحدد قدره  74/241سوي عليا )اردبيل( با حجم جريان ساليانه 

سوي سفلي )مشكين شهر( مي گردد. در واحد اخيرالذكر، رودخانه هاي قوري چاي بناب، خليفده 

لي چاي، برك چاي، قوشاچاي، علي كهريزچاي، انارچاي، آني چاي و خياوچاي به قره سو ملحدق 

 گرديده و نهايتاً در غرب محدوده از واحد خارج مي شود. 

ميليون مترمكعدب در واحدد قدره  47/172سد با حجم آب تنظيمي  8در شرايط فعلي  

سوي سفلي )مشكين شهر( احداث و بهره برداري شده است كه وظيفه تامين نيازهاي كشداورزي 

ميليون مترمكعب در سال برعهده دارند، ليكن در شرايط  71/71و شرب اين منطقه را به ميزان 

ين واحد احداث خواهد شد كه ميزان حجم آب تنظيمي آنهدا بدالغ بدر سد ديگر نيز در ا 7آتي 

 ميليون مترمكعب در سال خواهد بود.  92/22
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به عبارت ديگر، ميزان آب مصرفي از منابع آبهاي سطحي در واحد هيددرولوژيك قدره  

 11/92ميليون مترمكعب در شرايط فعلي به حدود  71/71سوي سفلي )مشكين شهر( از ميزان 

 ون مترمكعب در شرايط آتي افزايش خواهد يافت. ميلي

ميليون مترمكعدب در  74/197بنابراين حجم آب سطحي خروجي از اين واحد از ميزان  

ميليون مترمكعب در شرايط آتي )با احتساب افدزايش احجدام  13/147شرايط موجود به حدود 

قره سدوي سدفلي، بدالغ  آب مصرفي از منابع سطحي در واحدهاي هيدرولوژيك قره سوي عليا و

 خواهد شد. 

رودخانه قره سو پس از خروج از واحد هيدرولوژيك قره سدوي سدفلي )مشدكين شدهر(،  

وارد واحد هيدرولوژيك دره رود مي گردد. يكي ديگدر از جرياندات سدطحي كده در ايدن واحدد 

انه با حجم هيدرولوژيك به رودخانه قره سو ملحق مي شود، رودخانه اهرچاي نام دارد. اين رودخ

ميليون مترمكعب از استان آذربايجان شرقي وارد اسدتان اردبيدل در محدل  34/71آورد ساالنه 

 واحد هيدرولوژيك اهرچاي مي گردد. 

در واحد هيدرولوژيك اهرچاي ، شاخه هاي ديگري به نامهاي كركدري چداي، مشدكين  

 39/71نه اي در حددود چاي، ديبك چاي، كلفيزچاي، قينرچه چاي و ميزان چاي بدا آورد سداال

 ميليون مترمكعب در سال به رودخانه اهرچاي اتصال مي يابند. 

ميليددون مترمكعددب در واحددد  24/2سددد بددا حجددم آب تنظيمددي  4در شددرايط فعلددي  

هيدرولوژيك اهرچاي احداث و بهره برداري شده است كه مصارف مربوط بده آن )كشداورزي( 

 مي پذيرد.  در واحد مجاور يعني واحد دره رود صورت

با توجه به اينكه در شرايط آتي هيچ طرح توسعه منابع آبي در اين واحد هيددرولوژيك  

پيش بيني و مطالعه نشده است، لذا حجم آب خروجي از اين واحد در شرايط فعلي و آتي يكسان 

 ميليون مترمكعب در سال است.  74/81بوده و معادل با 

د هيدرولوژيك اهرچاي وارد واحدد هيددرولوژيك رودخانه اهرچاي پس از خروج از واح 

دره رود شده و در اين واحد با رودخانه قره سو كه از واحد قره سوي سفلي )مشكين شهر( خارج 

 شده است، تلفيق گشته و تشكيل رودخانه دره يوردچاي را مي دهند. 

ميليون  49/284بدين اعتبار حجم آب ورودي به واحد هيدرولوژيك دره رود معادل با  

 74/81ميليون مترمكعب آن مربوط به رودخانه قره سو و  74/197مترمكعب در سال است كه 

 ميليون مترمكعب نيز مربوط به رودخانه اهرچاي است. 

شمالي خود، پذيراي شاخه هداي ديگدري بده  –رودخانه دره يوردچاي در مسير جنوبي  

ناب ساالنه توليد شدده در سدطح واحدد نامهاي سامبورچاي و زيوه چاي نيز مي باشد. حجم روآ

 ميليون مترمكعب در سال، برآورد گرديده است.  21/343هيدرولوژيك دره رود معادل با 
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در شرايط فعلي، حجم آب مصرفي از منابع آبهاي سدطحي در واحدد هيددرولوژيك دره  

ه ميليدون مترمكعدب آن بد 14/11ميليون مترمكعب در سال اسدت كده  44/18رود معادل با 

ميليون مترمكعب ديگدر بده مصدارف شدرب و بهداشدت تخصديص  82/1مصارف كشاورزي و 

 يابند. مي

ميليون متركعدب در سدال در ايدن  12/2در شرايط فعلي يك سد با حجم آب تنظيمي  

واحد هيدرولوژيك تاسيس و بهره برداري گرديده است كه بده مصدارف كشداورزي تخصديص 

ا احداث دو سد ديگدر بده نامهداي عمدارت و تدازه كنددانگوت يابد. ليكن در شرايط آتي و بمي

ميليون مترمكعب به حجم آب مصرفي در بخش كشاورزي در اين واحد افزوده خواهد  42/223

شد. شايان ذكر است كه سد عمارت، وظيفه تامين آب شبكه آبيداري عمدارت را بده مسداحت 

 هكتار برعهده خواهد داشت.  17222

ضيحات مي توان نتيجه گرفت كه حجم آب مصرفي از منابع آبهداي با عنايت به اين تو 

 94/221ميليون مترمكعب در شدرايط موجدود بده حددود  44/18سطحي در واحد دره رود از 

 ميليون مترمكعب در شرايط آتي، تبديل خواهد شد. 

به عبارت ديگر حجم جريانات سطحي خروجدي از ايدن واحدد هيددرولوژيك از حددود  

ميليدون مترمكعدب در  21/374يون مترمكعب در سال در وضع موجود، به حدود ميل 13/119

شرايط آتي )با احتساب افزايش احجام آب مصرفي از منابع سطحي در واحدهاي هيددرولوژيك 

 قره سوي سفلي و دره رود(، تقليل خواهد يافت. قره سوي عليا،

چاي پدس از عبدور از واحدد در انتها، ذكر اين نكته ضروري است كه رودخانه دره يورد 

 هيدرولوژيك دره رود به رودخانه ارس ملحق شده و وارد واحد هيدرولوژيك مغان مي شود. 

 

 ) ج (: بخشهاي شمالي استان 

اين بخش از استان شامل واحدهاي هيدرولوژيك مغان و سدلن چداي بدوده و مهمتدرين  

ب تدرين رودخانده هداي كشدور جريان سطحي آن ارس نام دارد. رودخانه ارس كه يكي از پرآ

است از ارتفاعات هزار بره در كشدور تركيده سرچشدمه يافتده و پدس از عبدور از بخشدهايي از 

شود. كشورهاي تركيه، ارمنستان و جمهوري آذربايجان در استان آذربايجان غربي وارد كشور مي

ي اسدتان رودخانه ارس پس از عبدوراز شدمال اسدتان آذربايجدان غربدي، وارد محددوده سياسد

 آذربايجان شرقي شده و در انتهاي مسير خود در كشور وارد استان اردبيل مي گردد. 

ميليون مترمكعب در  42/1921حجم آب ورودي اين رودخانه به استان اردبيل بالغ بر  

سال است. اين رودخانه پس از ورود به اسدتان اردبيدل و بعدد از عبدور از واحدد هيددرولوژيك 

شود. ا رودخانه دره يوردچاي تالقي يافته و وارد واحد هيدرولوژيك مغان ميكوچك سلن چاي، ب
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ميليدون  842در واحد هيدرولوژيك سلن چداي، سدد ميدل و مغدان بدا حجدم جريدان تنظيمدي 

مترمكعب در سال تاسيس و بهره برداري شده است. اين سد وظيفه تدامين آب شدبكه آبيداري 

 رعهده دارد. هكتار را ب 84222مغان به وسعت حدودي 

در شرايط موجود، حجم آب مصرفي از منابع آبهاي سطحي در واحد هيدرولوژيك مغان  

ميليدون مترمكعدب آن بده مصدارف  782ميليون مترمكعب در سال است كه  17/792بالغ بر 

ميليون مترمكعب نيز  92/3ميليون مترمكعب به مصارف  شرب و بهداشت و  77/8كشاورزي، 

 خصيص مي يابد. به مصارف صنعتي ت

ميليدون  1112در شرايط توسعه و با احداث سد و شبكه آبياري خدداآفرين، در حددود  

 مترمكعب ديگر به احجام آب استحصالي از رودخانه ارس، افزوده خواهد شد. 

به عبارت ديگر، در شرايط موجود حجم آب خروجي به طريق رودخانده ارس از واحدد  

ميليدون  44/1844ور جمهوري آذربايجان مي شدود( بدالغ بدر هيدرولوژيك مغان )كه وارد كش

ميليون مترمكعب در سال بالغ خواهد شد.  44/233مترمكعب است كه در شرايط آتي به حدود 

درصد نسبت بده وضدع موجدود كداهش خواهدد  87يعني حجم آب خروجي از ارس در حدود 

 داشت.

هكتار خواهد  71184سعتي بالغ بر نكته قابل ذكر اينكه شبكه آبياري خداآفرين داراي و 

هكتار از آن در محدوده سياسي استان اردبيل و مابقي در محدوده سياسي استان  14232بود كه 

 آذربايجان شرقي قرار مي گيرند. 

 

 ) د  (: بخشهاي ش قي استان 

اين بخش از استان اردبيل، مشتمل برواحدد هيددرولوژيك بالهدارود اسدت. ايدن واحدد  

ك فاقد جريانات سطحي ورودي بوده و حجم آب توليدي در آن به صورت روآنداب، هيدرولوژي

ميليون مترمكعب از مرزهاي سياسدي اسدتان  42/71توسط رودخانه بلغارچاي با آبدهي متوسط 

 اردبيل و كشور خارج شده و وارد كشور جمهوري آذربايجان مي گردد. 

ي برزنددچاي، ديدزچ چداي، خمدره رودخانه بلغارچاي از شاخه هاي متعددي بده نامهدا 

 خانلوچاي، ساري قميش چاي، شوردره چاي و آزادلي چاي تشكيل مي شود. 

در وضعيت موجود، حجم آب مصرفي از منابع سطحي در واحد هيددرولوژيك بالهدارود  

ميليون مترمكعدب آن  14ميليون مترمكعب در سال برآورد گرديده است كه  32/17در حدود 

ميليون مترمكعب نيدز بده مصدارف شدرب و بهداشدت تخصديص  32/2ي به مصارف كشاورز

 يابند. مي
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ميليون مترمكعدب  42/8در شرايط موجود يك سد به نام گيالرلو با حجم آب تنظيمي  

در سال در واحد هيدرولوژيك بالهارود احداث و بهره برداري شده است. اين در حالي است كده 

سد ديگر با مجموع حجم  4منابع آب در شرايط آتي براساس طرحهاي در دست مطالعه توسعه 

 ميليون مترمكعب در سال ، احداث خواهند شد.  44/14آب تنظيمي 

به عبارت ديگر حجم آب خروجي سطحي از ايدن واحدد هيددرولوژيك كده خروجدي از  

ميليون مترمكعب در سدال در شدرايط فعلدي، بده حددود  42/71استان نيز به شمار مي رود از 

 ميليون مترمكعب در سال تقليل خواهد يافت.  27/47

ذكر اين نكته ضروري كه به لحاظ مسائل كيفي، رودخانه هاي جاري در اين واحد داراي  

 2S3Cكيفيت چندان مناسبي نمي باشند، به طوري كه به لحداظ ديداگرام ويلكدوكس در طبقدات 

 )نامناسب( جهت مصارف كشاورزي، قرار مي گيرند. 2S4C)متوسط( و 
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 : منابع آب زيرزميني 2-2-4

 

 )الف(: مشخصات عمومي آبخوانهاي استان اردبيل 

واحدد هيددرولو ژيدك عمدده وجدود دارد. در بدين ايدن واحددهاي  7در استان اردبيل  

هيدرولوژيك، تنها واحد هيدرولوژيك قره سوي عليا )اردبيدل( داراي آبخدوان آبرفتدي گسدترده 

ك استان نظير قره سوي سفلي و بالهارود دشتهاي آبرفتي به است. در ساير واحدهاي هيدرولوژي

مفهوم واقعي وجود ندارند يا نظير واحدهاي هيدرولوژيك آرپاچاي ، اهرچداي، دره رود و مغدان، 

 فاقد آبخوان آبرفتي قابل مالحظه مي باشند. 

ه بررسيهاي انجام شده نشانگر آن است كه آبخوان آبرفتي دشت اردبيل كه در واحد قر 

كيلومترمربع بوده و در بخش اعظدم دشدت از  922سوي عليا قرار گرفته، داراي وسعتي بالغ بر 

يك اليه آبدار سطحي آزاد و چند اليه آبدار نيمه تحت فشدار تشدكيل يافتده اسدت. ضدخامت 

متر مي باشد.  82متر و ضخامت اليه اشباع آبخوان در حدود  122متوسط اين دشت در حدود 

هاي زيرزميني در دشت اردبيل مشتمل بر چاهها مي باشند به طوري كه در حدود عمده منابع آب

رشته قنات در اين  44دهنه چشمه و  424حلقه چاه عميق،  1249حلقه چاه نيمه عميق،  2242

 دشت شناسايي گرديده اند. 

در واحد هيدرولوژيك آرپاچاي كه در جنوب استان اردبيل قرار گرفته اسدت، رسدوبات  

ي در حاشيه رودخانه هاي قزل اوزن، منگورچاي، آرپاچاي و هروآباد گسترش يافته اند. اين آبرفت

رسوبات كم ضخامت و كم وسعت در دشتهاي هروآباد )خلخال( و گيوي، آبخوانهاي قابل توجهي 

را تشكيل نداده اند، اما آبرفتهاي شني و ماسه اي حاشيه رودخانه قزل اوزن با توجه به ضخامت 

 22قابل توجه آنها تشكيل آبخوانهداي محلدي را داده اندد كده داراي وسدعتي بدالغ بدر و وسعت

متدر  14متر و بطور متوسط در حدود  74كيلومترمربع مي باشند. ضخامت اين آبرفتها حداكثر 

 است. 

سازندهاي سخت منطقه آرپاچاي، به ويژه سدنگهاي آهكدي داراي پتانسديل آب نسدبتاً  

 قابل مالحظه اي نظير چشمه ازنا و چشمه خلخال در آنها وجود دارد.خوبي بوده و چشمه هاي 

در واحد هيدرولوژيك قره سوي سفلي )مشكين شهر(، دشت آبرفتي بده مفهدوم واقعدي  

وجود ندارد و آبخوانهاي آبرفتي پراكنده و محلي منطقه منحصر به باريكه هاي آبرفتدي حاشديه 

وار و دامنه اي الهرود و مشدكين شدهر مدي باشدد. در رودخانه خياو، قره سو و نيز دشتهاي ناهم

دشت ناهموار الهرود، چاه قابل توجهي وجود ندارد اما در حاشيه رودخانه قره سو و نيدز دشدت 

دامنه اي مشكين شهر، تعداد زيادي چاه حفر شده اسدت. براسداس اطالعدات موجدود، حدداكثر 
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متر است. در اين منطقده،  32وسط متر و به طور مت 82ضخامت آبرفت مشكين شهر در حدود 

 منابع آبهاي زيرزميني سازندهاي سخت فاقد پتانسيل مي باشند. 

بخشي از واحد هيدرولوژيك اهرچاي كه در محدوده سياسي استان اردبيل قدرار گرفتده  

كوجنق در غرب مشدكين شدهر اسدت كده داراي آبخدوان  –است شامل دشت دامنه اي نودوز 

كوچك مي باشد. ضمن اينكه سدازندهاي سدخت ايدن منطقده نيدز فاقدد  آبرفتي نسبتاً ضعيف و

 پتانسيل از نظر تشكيل آبخوان سازندي زيرزميني است. 

در واحد هيدرولوژيك دره رود تنها پهنه هاي آبرفتي، مشدتمل برباريكده هداي آبرفتدي  

راس حاشيه رودخانه دره رود، سامبورچاي، دشت كوچك صلوات و نهايتداً بخدش كدوچكي از تد

آبرفتي قديمي دشت مغان است. لذا اين واحد پتانسيل اندكي بده لحداظ آبخدوان آبرفتدي دارد. 

حاشيه و بستر رودخانه دره رود به خصوص اطراف روستاي بران به طرف شمال از نظر وسدعت 

و ضخامت آبرفتها محل مناسبي براي حفر چاه مي باشند كه البته برداشت از اين چاهها در واقع 

ت از آب زيرسطحي محسوب مي گردند. سدازندهاي سدخت ايدن منطقده نيدز اغلدب از برداش

سنگهاي آتشفشاني آذرآواري و رسوبي با نفوذپذيري كم تشكيل شده اند كه فاقد ارزش از نظدر 

 تشكيل آبخوان سازندي است. 

در واحد هيدرولوژيك مغان، رسوبات آبرفتي اغلب از نفوذپذيري باال برخوردار نبدوده و  

 آبخوان قابل توجهي را تشكيل نداده اند. 

هم چنين وجود اليه هاي رسي در اين آبخوان بصورت عدس هاي پراكنده سبب شده تا  

اوالً آبخوان يكدست و گسترده نباشد و ثانياً آبخوانهاي سطحي معلق به وجود بيايندد. ضدخامت 

 گرديده است.  متر برآورد 182متر و حداكثر  74آبرفت در اين دشت بطور متوسط 

با توجه به وجود شبكه آبياري و زهكشي در سطح گسترده اي از شدمال دشدت مغدان،  

عمق برخورد به آبهاي زيرزميني در طول سال و در اثدر نفدوذ آب برگشدتي آبيداري، نوسدانات 

متر  12و متوسط آن  34فراواني دارد. به طوري كه حداقل عمق اندازه گيري شده صفر، حداكثر 

 است. 

واحد هيدرولوژيك بالهارود به علت كوهستاني و تپه ماهوري بودن و حضور سدازندهاي  

رسوبي سيلتي و ماسه سنگي، فاقد آبخوان سازندي و آبرفتي است و باريكه هاي آبرفتي حاشديه 

رودخانه هاي برزندچاي، گرمي چاي و بالهارود در نزديكي بيله سوار، تنها منداطقي هسدتند كده 

 هاي كم عمق و قنوات با آبدهي ناچيز در آنها وجود دارد. امكان حفر چاه
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 ) ب (: تخليه از منابع آبهاي زي زميني 

براساس آخرين گزارشات آمار برداري از منابع آبهاي زيرزميني كه توسط سازمان آب  

شمسي منتشر گرديده است. در محدوده سياسي استان اردبيدل  1382منطقه اي اردبيل در سال 

ميليدون مترمكعدب  19/313منبع آب زيرزميني با مجموع تخليه ساليانه اي معدادل بدا  1978

 شناسايي شده است. 

ميليدون  47/242حلقه چاه عميق و نيمده عميدق بدا تخليده سداليانه  4712بطوري كه  

دهنه چشمه بدا  2112ميليون مترمكعب و  21/11رشته قنات با تخليه ساليانه  141مترمكعب، 

 ميليون مترمكعب در استان اردبيل وجود دارند. 41/99نه تخليه ساليا

( تعداد و تخليه منابع آبهاي زيرزميني استان اردبيل به تفكيدك 3-9طي جدول شماره ) 

 واحدهاي هيدرولوژيك نشان داده شده است. 
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 (: تعداد و تخليه منابع آب زيرزميني استان اردبيل به تفكيك واحدهاي هيدرولوژيك4-4جدول )

مجموع تخليه  قنات چشمه چاه عميق چاه نيمه عميق واحد هيدرولوژيك رديف

(Mcm) حلقه( كد نام( تخليه  تعداد(Mcm) )حلقه( تخليه  تعداد(Mcm) )دهنه( تخليه  تعداد(Mcm) )تخليه  تعداد )رشته(Mcm) 

 72/34 2 2 24/33 1452 24/2 11 23/4 124 1-4-3-1 آرپاچاي  1

 42/254 24/1 53 71/44 323 24/124 1254 32/55 2232 2-1-3-1 قره سو عليا  2

 28/31 83/3 81 42/15 128 42/1 51 54/18 232 2-1-3-2 قره سو سفلي  4

 45/3 2 2 32/4 124 21/2 1 45/2 78 2-1-3-4 اهرچاي  3

 51/12 28/2 12 24/2 44 43/2 1 44/5 322 2-1-3-3 دره رود  5

 44/2 2 2 22/2 2 85/2 5 2/ 27 7 2-1-5-1 مغان  2

 32/2 42/1 5 47/2 42 2 2 11/2 32 2-1-5-2 بالهارود 7

 14/424 22/11 152 52/44 2112 32/128 1442 15/83 4482  جمع استان

 چاي( منتقل گرديدند. ميليون مترمكعب كه در واحد هيدرولوژيك مرداب قرار مي گيرند به واحد هيدرولوژيك مجاور )آرپا 232/2سه دهنه چشمه با تخليه 
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 ) ج (: مص ف آب از منابع آبهاي زي زميني 

ميليدون مترمكعدب حجدم تخليده  19/313براساس بررسيهاي انجام شدده، از مجمدوع  

ميليون مترمكعب در سال به  82/243ساليانه از منابع آبهاي زيرزميني استان اردبيل، در حدود 

 78/2سدال بده مصدارف شدرب و بهداشدت،  ميليون مترمكعب در 47/78مصارف كشاورزي، 

ميليون مترمكعدب در سدال بده مصدارف  78/17ميليون مترمكعب در سال به مصارف صنعتي، 

ميليون مترمكعب در سال نيز به ساير مصارف )دامداري، مرغداري و  11/8فضاي سبز و نهايتاً 

ال نيز بده صدورت ميليون مترمكعب در س 24/14...( تخصيص مي يابند. ضمن اينكه در حدود 

 جريانات نابهنگام از چشمه ها و قنوات استان تخليه شده و از دسترس خارج مي شوند. 

از حجدم آب مصدرفي مندابع آبهداي  %72بنابراين، مي توان اذعان داشت كه در حدود  

 نيز به مصارف شرب و بهداشت تخصيص مي يابند.  %22زيرزميني به مصارف كشاورزي و 

رفي كشاورزي در دشت قره سوي عليا است. به طدوري كده در ايدن بيشترين حجم مص 

ميليون مترمكعب در سال از طريق منابع آبهاي زيرزميني به مصارف كشاورزي  11/224دشت 

مي رسند. ذكر اين نكته ضروري است كه در واحد هيدرولوژيك مغان از منابع آبهاي زيرزميني 

بز و صدنعتي، هديچ اسدتفاده اي صدورت جهت مصارف كشاورزي، شرب و بهداشت، فضداي سد

 پذيرد. نمي

(، انواع مصارف از منابع آبهاي زيرزميني در استان اردبيل، بده 3-12طي جدول شماره ) 

 تفكيك واحدهاي هيدرولوژيك ارايه شده است. 

 
 (: انواع مصارف از منابع آب زيرزميني استان اردبيل به تفكيك واحداي هيدرولوژيك4-12جدول )

 (Mcm)مصرف  واحد هيدرولوژيك رديف

 مجموع ساير مصارف فضاي سبز شرب صنعت كشاورزي كد نام

 525/35 423/4 345/4 435/22 427/2 543/11 1-4-3-1 آرپاچاي  1

 782/233 385/1 242/2 144/42 422/2 224/223 2-1-3-1 قره سو عليا  2

 881/32 538/1 543/8 23/12 114/2 581/22 2-1-3-2 قره سو سفلي  4

 273/3 122/2 228/2 522/2 225/2 482/2 2-1-3-4 اهرچاي  3

 182/12 222/2 724/1 471/1 2 842/5 2-1-3-3 دره رود 5

 425/2 424/2 2 2 2 222/2 2-1-5-1 مغان 2

 424/2 2 182/1 877/2 23/2 255/2 2-1-5-2 بالهارود 7

 445/438 122/8 781/17 372/78 772/2 822/234 جمع استان 

 

 

 ) د (: ب رسي بيالن آبهاي زي زميني در دشتهاي استان اردبيل

براساس بررسيهاي انجام شده، بيالن دشتهاي آرپاچاي، قره سوي سدفلي، اهرچداي، دره  

 رود و بالهارود صفر است و سفره آبهاي زيرزميني در اين دشتها داراي وضعيت متعادلي است. 
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+ ميليدون مترمكعدب در سدال 22حجدم مخدزن ضمن اينكه در دشت مغان تغييدرات  

برآوردگرديده است. نهايتاً اين كه در دشت اردبيل )واحد هيدرولوژيك قره سوي عليا(، تغييرات 

ميليون مترمكعب در سال برآورد گرديده است. بده عبدارت  -13حجم مخزن آبهاي زيرزميني 

 مترمكعب كسري مواجه است.  ميليون -13ديگر مخزن آبهاي زيرزميني دشت اردبيل ساالنه با 

نشدانگر آن  1371لغايدت  1373بررسي هيدروگراف واحد دشت اردبيل طي سدالهاي  

متر با افت مواجه بوده اسدت. دليدل عمدده ايدن پديدده،  12است كه سطح اين سفره در حدود 

افزايش تعداد چاههاي نيمه عميق و عميق در اين محددوده بدوده اسدت. بطدوري كده براسداس 

ميليون  42/44حلقه چاه نيمه عميق با تخليه ساليانه  2242آماربرداري هاي انجام شده،  آخرين

ميليون مترمكعب در دشت اردبيل  23/113حلقه چاه عميق با تخليه ساليانه  1249مترمكعب و 

 شناسايي شده اند. 

 ارايه شده است. 4گزارش تفصيلي منابع آب سطحي و زيرزميني در پيوست شماره  
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 : كاربري اراضي4-4

 

انسان از بدو خلقت براي بهره گيري از طبيعت به مداخله در آن پرداخته است و اثرات  

نمايان و آشكاري در آن به جاي گذاشته است . امروزه ايدن دخالدت انسداني و بهدره گيدري از 

طبيعت با گسترش و توسعه علم و تكنولوژي ، ابعاد وسيع تري بده خدود گرفتده اسدت و بددين 

ترتيب بشر با مداخله جويي خود تغييرات زيادي در روند معمول طبيعت به وجود آورده اسدت 

.به همين لحاظ در مفهومي متفاوت مطرح مي شود كه كاربري اراضي نشداندهنده بعدد انسداني 

اسدتفاده    Land Coverمعمول طبيعت از اصطالح پوشدش اراضدي   شكلقضيه است و براي 

مهارتهدا ، و احتياجدات  ري اراضي محصول واكنش بين عوامدل فرهنگدي شود .تغييرات كاربمي

فيزيكي جامعه از يكسو و پتانسيل هاي طبيعي موجود از سوي ديگر مي باشد. اين تغييرات يا به 

صورت طبيعي و در مدارش گردش موجود طبيعت و يا به وسديله عوامدل  مصدنوعي از جملده 

پديد مي آيد . آگاهي از نحدوه اسدتفاده از زمدين و ندوع دخالت مستقيم و يا غير مستقيم انسان 

فعاليت هاي مستقر در آن  و داشتن اطالعات بهنگام از آن اساس برنامه ريزي هداي گونداگون 

مي باشد و لزوم اينگونه برنامه ريزي ها شناخت كامل و جامع از وضعيت موجود اراضي و منابع 

د. نتدايج حاصدل از ايدن بررسدي بشدكل جددول و همچنين تغييراتي است كه در آن رخ مي ده

كاربري اراضي در شرايط كنوني به تبيين مساحت اختصاص يافته به هر فعاليت مي پردازد و هم 

چنين نقشه كاربري اراضي كه موقعيت جغرافيايي و حدود گسدترش اندواع كاربريهدا در عرصده 

 مورد مطالعه را به تصوير مي كشد، عرضه خواهد شد. 

وع و نحوه اختصاص اراضي به انواع كاربريها بروشدهاي گونداگوني قابدل حصدول تبيين ن 

ويژه در مطالعدات آمدايش اسدتان اردبيدل  روش سدنجش از دور دددددداست كه از آن ميان ب

Remote Sensing  بمعني اسدتخراج اطالعدات مكداني از طريدق اسدتفاده از ندرم افزارهداي

 ه أي مناسب ترين شيوه شناخته شده است. كامپيوتري با استفاده از تصاوير ماهوار

نقشه كاربري اراضي در شرايط كنوني بعنوان نقشه پايه مطالعات از آن جهت كه زمينه  

و مبناي كليه مطالعات بخشهاي ديگر قرار مي گيرد و نتايج حاصل از تجزيه و تحليل بخشدهاي 

، بلحاظ دقت از اهميت خاصي مختلف مطالعاتي تا حدود زيادي متكي به آن و متاثر از آن است

 برخوردار مي باشد. 

نقش و كاربرد نتايج حاصل از مطالعات كاربري اراضي و بويژه نقشه مطالعدات كداربري  

 اراضي در مطالعات ساير بخشها و هم چنين كل طرح مطالعاتي بشرح زير است: 
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 )الف(: تامين اطالعات پايه مطالعات  

ر هر بخدش مطالعداتي نيازمندد گدردآوري اطالعدات و تجزيه و تحليل سيماي عرصه د 

پردازش آنهاست. در اين زمينه نقشه كاربري اراضي محدوده فعاليتي و حيطده اطالعدات مدورد 

 نياز و موقعيت جغرافيايي مورد نياز جهت گردآوري اطالعات را فراهم مي سازد. 

 

 ) ب (: زمينه سازي جهت تجزيه و تحليل و پ دازش اطالعات 

دآوري اطالعات و شناسايي عوامل و هم چنين تجزيه و تحليل تداثير متقابدل عوامدل گر 

برهم در اشكال مختلف كاربري اراضي و نحوه بهره برداري از اراضي متفاوت است. بعنوان مثال 

ويژگي خاصي از زمين شناسي عرصه بسته به آنكه عرصه تحت چه نوع كاربري باشد اثرگذاري 

مي نمايد. بدين لحاظ بخش هاي مختلف مطالعاتي و از جمله مبحث تلفيق و  و نقش متفاوتي ايفا

سنتز در تجزيه و تحليل سيماي عمومي عرصه اتكاي بسيار زيادي براطالعات و شناخت حاصل 

از مطالعات كاربري اراضي دارند و بدين ترتيب اين مطالعات در واقع نقطده آغدازين مطالعدات 

 . ساير بخشها را تشكيل مي دهد

 

 ) ج (: اهميت و نقش كارب ي اراضي در مطالعات آمايش استان اردبيل و ارايه ب نامه ها 

در مطالعات آمايش سرزمين  بررسي و ارزيابي كاربري اراضي و تاثير متقابل عوامدل  و  

در نهايت شكل گيري كاربري ها در شرايط آتي محور اصدلي مطالعدات را تشدكيل مدي دهدد. 

يابي در مطالعات، پتانسيل هاي اكولوژيكي عرصه شناسدايي و سدپس برمبنداي برمبناي چنين ارز

آن برنامه هاي توسعه مورد نظر تدوين و پيشنهاد مي گردد. در اين فرايندد مطالعدات كداربري 

 اراضي از نقش حائزاهميتي برخوردار است كه مهمترين آنها بشرح زير است:

 ي و تدقيق شناخت پتانسديل هدا مدوثر نوع كاربري اراضي تا حدود زيادي در شناساي

است. نحوه كاربري اراضي واكنشي كه طبيعت در طول زمان نسبت به آن نشان داده 

 وب محسداز جمله موازين قابل اعتمداد جهدت سدنجش و ارزيدابي پتانسديل عرصده 

 مي گردد و در ارزيابي هاي كارشناسي از آن استفاده مي گردد.

 زمين ، بسياري از برنامه هاي پيشنهادي بخشهاي در بحث تلفيق مطالعات آمايش سر

مختلف و گزينه هاي گوناگوني كه آنها ارايه داده  اند در تلفيق با نوع كاربري اراضدي 

از عرصه تعديل و تصحيح مي گردد و متناسب با نوع كاربري ابعاد آن تعريف شده و 

ربري اراضدي بدا سداير احياناً تغيير مي يابد. در اين فرايند از طريدق تلفيدق اليده كدا

 اطالعات امكانيابي اجراي بسياري از طرحها نيز مورد ارزيابي قرار مي گيرد. 
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متاثر از كاركردها و كارايي هاي برشمرده فوق، در مطالعات كاربري اراضدي تدالش گرديدده تدا 

مناسب ترين و دقيق ترين روشهاي شناخت و تبيين كاربري اراضي برگزيدده و اجدرا گدردد. در 

ندهاي بعدي نحوه و شيوه مطالعه و تعيين سطوح كاربري اراضي در استان اردبيل ارايه گرديده ب

 است.

 

 : روند تهيه نقشه كاربري اراضي استان اردبيل1-4-4

 
 سنجش از دور : 1-1-4-4

سنجش از دور يعني هنر و علم استخراج اطالعات مكاني با كمك نرم افزارهاي ويدژه از  

 ي از سطح زمين. تصاوير ماهواره ا

خوشبختانه طي چند سدال گذشدته تدا  (Remote Sensing)بحث سنجش از دور يا  

حدودي جايگاه خود را در مطالعات در سطح كشور پيدا نموده است و عليرغم نظرات و تفكرات 

متعدد موافق و مخالف، اين رشته از علوم زمين همچنان راه توسعه و پيشرفت خود را بيشدتر از 

 مي نمايد.  پيش طي

 در گذشته مطالعات زمدين و علدوم مرتبطده وابسدته بده آن از طريدق تفسدير چشدمي  

(Visual interpretation)  تصاوير كاغذي(hard copies)  صورت مي گرفت، اين شديوه

 عالوه برهزينه زياد از دقت كمي بويژه بلحاظ هندسي برخوردار بود. بدون شك تفسدير بدرروي 

 (Geo- Referencing)زمين مرجع نمدودن "محاسبات هندسي نظير  نسخه هاي كاغذي كه

برروي آنها اعمال نشده، باعث مدي گدردد تدا پيداده سدازي  (Rectification)و يكسو سازي 

همواره با كسري از خطا )از جهان واقع( روبرو بدوده و همدين خطدا عينداً  (features)عوارض 

تقال در هر نوبت تشديد شده و با خود كسري ديگدر برروي نقشه هاي موجود انتقال يابد. اين ان

از خطا را انتقال داده و در نهايت باعث مي گردد تا برنامه ريزي در شرايط آتي همواره با خطاي 

زيادي به لحاظ هندسه مكاني مواجه باشد. در روش هاي امروزي با عنايدت بده بهدره گيدري از 

محاسبات مربوط بده   (Satellite Image Processing)فنون پردازش تصاوير ماهواره اي 

اصالح هندسي تصاوير امكان پذير شده و از همان ابتدا مورد توجه قرار گرفته و اعمال مي گردد. 

در اين روشها طبقه بندي تصاوير و استخراج اطالعات در مرحله بعد و پس از اصدالح هندسدي 

يي تهيه نقشه اي از شكل اسدتفاده صورت مي گيرد. در مطالعات آمايش استان اردبيل هدف نها

از زمين است كه بر اساس  شناخت دقيق عوارض مختلف است. در اين مطالعات سيماي آتي از 

شكل كاربري همان جان كالم و برنامه ريدزي بدراي سدرزمين در افدق آتدي اسدت . بدا اتكداي 

بمراتدب دقيدق برارزيابي دقيق عرصه هاي مختلف كاربري اراضي در مطالعات مذكور اطالعات 



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

 71 

تري از وضعيت موجود فراهم مي گردد  كه در برنامه ريزي توسعه سرزمين اهميت خاصي دارا 

مي باشند، به همين لحاظ و به منظور تهيه نقشه اي واقعي از شكل زمدين در مطالعدات آمدايش 

ه به منظور شناخت كاربري اراضي در استان  اردبيل در شدرايط موجدود و تهيد و  استان اردبيل

ش از دور برمبنداي تصداوير نقشه كداربري بده صدورت ديجيتدال، از روش و متددولوژي سدنج

اي موجود و در دسترس استفاده بعمل آمدده اسدت. بهنگدام و تكدراري بدودن تصداوير ماهواره

وجود اعتبدار مدالي  ماهواره اي مزيت منحصر بفرد ديگر اين شيوه است كه طي آن )در صورت

ر( مدي تدوان حتدي روندد صدعودي و نزولدي يدا بده بيداني تعقيدب و براي   پروژه هاي  مدذكو

سطوح كاربري ها  در سال هاي مختلف را مدورد ارزيدابي   Monitoring  ش ددددددددددددپاي

قرار داد و بدين ترتيب زمينه هاي امكانيابي ارزيابي و روابط متقابل ميان پارامترهداي طبيعدي و 

ه منظور درك بهتر از روند تهيه نقشه كاربري اراضدي بده ب اجتماعي و اقتصادي را كشف نمود. 

ندان مبسوط بلكه در حد معرفي كلي ماجرا و روند چطريق دور سنجي اقدام به تهيه گزارشي نه 

ر گزارش حاضر مراحل مختلف تهيه نقشه كاربري استان اردبيل در اجرايي كار گرديده است .د

 بندهاي زيرين تشريح شده است. 

 
   1:52222گردآوري نقشه هاي توپوگرافي سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح در مقياس : 2-1-4-4

 

تعداد نقشه هاي بكار گرفته شده در فرآيند تهيه كاربري رقومي دشت اردبيل به تعداد    

جدود در نقشده مدي باشدد. )نقشده شماره انديكس هاي موشيت و به شرح نقشه پيوست و   48

 (3-3شماره 
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 (: فرآيند تهيه كاربري رقومي دردشت اردبيل4-4نقشه )
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 NJ3921,NJ3821,NJ3924و J3824شدماره     هاي محددوده مطالعداتي مدذكور در شديت 

,NJ3812 ,NJ3929    (3-4قرار مي گيرد. )نقشه شماره  1:242222در انديكس نقشه هاي 

 

 
 

 1:252222انديكس  نقشه هاي (:4-3نقشه )
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 1:25222نقشه هاي : 4-1-4-4

به دليل همجواري اين استان با كشور هاي همسايه شمالي و مرزي بدودن آن متاسدفانه  

.سازمان جغرافيايي ارنش عهده دار تهيه نقشده در  از استان وجود ندارد   1:24222نقشه هاي 

مذكور از استانهاي مرزي مي باشد كه بده داليدل امنيتدي از ارايده نقشده هداي مدذكور  سمقيا

 مايد . خودداري مي ن

 
 : تهيه تصوير ماهواره اي 3-1-4-4

از  Asterتصوير ماهواره اي بكار گرفتده شدده در مطالعدات حاضدر تصداوير سدنجنده 

مي باشد كه توسط مشاور تهيه گرديد. تاريخ اخذ داده هدا عمددتا  مربدوط بده  Terraماهواره 

باندد  14انددهاي آن و تعدداد ب hdfمي باشد .. فرمت تصاوير مذكور  2221و    2224سالهاي

 1را در برمي گيرد. دقت مكاني باندهاي  طيف هاي حرارتي تا   Visibleبوده كه از طيف مرئي

 14الدي  12متر و باند هاي حرارتي  32معادل  9الي   4 وباند هايمتر  14معادل   3n,bو  2و 

يات خصوصد(3-1). در شدكل شدماره    (Spatial Resolution)متر مدي باشدند  92معادل 

   طيفي اين تصاوير ماهواره اي آورده شده است .
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 Asterسنجنده (: خصوصيات طيفي 4-1)شكل
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  Radiometric Correctionتصحيحات راديومتريك    :5-1-4-4

مدورد آژانس ملدي علدوم فضدايي  توسط  1bتصاوير تهيه شده توسط كارفرما در سطح  

اي اوليه مربوط به سنجنده در آن تصحيح گرديده است. تصحيح راديومتريك قرار گرفته و خطاه

متدر   92 × 92و  32 × 32و  14×  14نيدز در ابعداد  (Pixels)مضافاً آنكه عكدس دانده هدا 

Resample (  3-1ع شود به شكل شماره ه اند.) رجوگرديد . 

 
 Geometric correctionتصحيحات هندسي    :2-1-4-4

در دسترس  كداربران  قدرار   hdfر كه توضيح داده شد به فرمت تصاوير مذكور همانطو         

سدت بده مي باشد و به همدين منظدور مدي باي  NASAداده ميشوند. اين فرمت خاص سازمان 

هاي رايج تبديل گردد. لذا در اولين فرصت اقدام به تغيير فرمت تصاوير مذكور مي گردد فرمت

بررسي دقيق تر تصاوير از بعد هندسي نشان  دند .تا به اين صورت براي ساير عمليات آماده گر

نمي باشد و دقت هندسي تصداوير  1:42222مي دهد كه تصحيحات اوليه جوابگوي حد مقياس 

متر را در بردارد. لذا تصحيح هندسدي تصداوير بده كمدك  222در بعضي از نقاط خطايي معادل 

از تصحيح تصداوير ضدروري سازمان جغرافيايي ارتش ضروري است. قبل  1:42222نقشه هاي 

 اقدام گردد. 1:42222است نسبت به مختصات دار نمودن نقشه هاي 

 
 1:52222: مختصات دار نمودن نقشه هاي كاغذي 7-1-4-4

كده پوشدش دهندده اسدتان  هسدتند اسدكن  1:42222شيت از نقشه هداي   48تعداد  

روند مدذكور بده كمدك  گرديدند و توسط نقاط چهارگوش و مياني خود مختصات دار گرديدند.

پيكسدل تصدحيح  1انجام گرديد. كليه نقشه ها با خطاي    PCI Geomatica ver9نرم افزار 

 گرديدند. 

 
  Digitization  1:52222: رقومي سازي  نقشه هاي 8-1-4-4

رقومي گرديدند . نقشه هاي رقومي تهيده نقشه هاي رستري بعد از مختصات دار شدن  

روند تصحيحات هندسي قرار گرفتند. الزم به ذكر است نقشه هاي رقومي شده مورد استفاده در 

خطوط تراز و نقاط ارتفاعي در مراحل بعدي به عنوان نقشه هاي پايه براي تهيه نقشه هاي شكل 

 واقع شدند .  DEMزمين ، از آن جمله نقشه 

 
   Georeferencing & Rectificationتصحيح هندسي و يكسو نمودن باند ها   :4-1-4-4

باندها  به صورت دوبعدي به كمك نقشه  "به زمين م جع نمودن"در اين مرحله اقدام  

گرديد.در اين قسمت تنها به تصحيح هندسي باند هاي مرئي يعني  1هاي تصحيح شده در بخش 
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. در تصدحيح هندسدي اصدالح جهدت شدمال گرديدد   datasetتنها سه بند اول از مجموعده 

(Rectification)  روش نزديك ترين همسايه از(Nearest neighbor)  استفاده گرديد. در

از نقشده هداي رقدومي   (Ground control point)اين مرحله به تعداد كافي از نقاط مرجع 

 استفاده گرديد.  1:42222

 
  RGB Compositionتهيه تركيب باندي  : 12-1-4-4

تصاوير مذكور گرديد. به كمك نرم  از   RGBباندهاي اقدام به تهيه  PCIدر نرم افزار  

باند از كليه باندهاي مدذكور  3يعني جمعاً  321شامل باندهاي   RGBافزار مذكور يك تركيب 

 14و دقت يكسان   Spatial Resolutionگرديد. علت انتخاب باندهاي فوق به دليل ماهيت 

 خصوصيت مرئي بودن اين تصاوير است.  متري آنها و از طرفي ديگر

 
 تصحيح هندسي و تصحيح نسبت به شمال ساير باندها :11-1-4-4

باندد اوليده   3متفاوت از  12از آنجا كه دقت مكاني ساير باندهاي توصيف شده در بند  

لذا مي بايست باندهاي مذكور در روند تصحيحات هندسي مجدداً به كمك مبناء قرار  ،مي باشد

دند. توسط نقطه بدرداري از روي ايدن باندد كليده دادن باندهاي اوليه   تصحيح شده بازبيني گر

باندهاي تركيبي ديگر تصحيح گرديدند و طبيعي است كه به كمك تصحيح شدن ساير باندها مي 

 بدست آورد.  …و  4،4،3و  4،3،2و 7،4،2  توان تركيب هاي رنگي ديگر نظير

 
 12-1-4-4:Data fusion   

متر مي توان توسط روش هداي مختلدف  14اوليه  RGBبا توجه به وجود يك باندهاي  

متر رساند. به ايدن تركيدب بانددي  14قدرت تفكيك پذيري ساير باندها را به اين باند ها يعني 

اقددام بده تركيدب  HSVگفته مي شود. در ايدن مطالعدات بده روش  Data Fusion اصالح 

ير باند بخصدوص متري  گرديد. روش فوق باعث دقت بيشتر سا 14متري  با باند  32باندهاي 

 در تفسير اوليه و چشمي برروي مانيتور به خصوص در زمان تهيه تركيب هاي رنگي مي گردد. 

كليه عوارض خطي نظير آبراهه ها، جاده ها، محدوده روستاها و شهرهاي مهم با استفاده  

 Edge enhancementاز باندهاي فوق الدذكر و همچندين اعمدال فيلترهداي مختلدف نظيدر 

 مي گردند. در اين مطالعه نيز اين عوارض به متوسدط روش فدوق تددقيق  گرديدندد.  استخراج
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 RGB (Color composite)تهيه تركيب هاي  :14-1-4-4

 بدددراي تهيددده پدددالت اوليددده و همچندددين تفسدددير ابتددددايي بدددرروي مدددانيتور  

(On-screen interpretation)  اقددام بده تهيده تركيدب هداي مجدازي(false color 

composite)  ً742 , 321 , 443 گرديده است. تركيب هاي مورد استفاده در اين مطالعه عمدتا 

 مي باشند. 

 
 بررسي ميزان همبستگي بين باندها  :13-1-4-4

براي انتخاب بهترين باندها در روش طبقه بندي يعني باندهايي كه از لحاظ خصوصديات  

استفاده شد و توسط نرم افزار اقدام بده آنداليز  طبيعي كمترين همبستگي را به يكديگر داشته اند

ايدن آنداليز بانددهايي را كده كمتدرين   (Correlation matrix)ماتريس همبستگي گرديد. 

همبستگي را به يكديگر دارند و به تبع آن مي توان بيشترين اطالعات را از آنها اسدتخراج كدرد 

 نشان مي دهد. 

 
  On Screen interpretationطالعه : تفسير چشمي منطقه مورد م15-1-4-4

تهيده شدد و در اختيدار گدروه  hard copyدر اين مرحله يك نسخه پالت به صورت  

كشاورزي و مرتع و پوشش گياهي قرار گرفت تا در سفرهاي صحرايي حدود كاربري اراضي آبي، 

ر صدورت باغات و اراضي ديم و مراتع تدقيق گردند. همزمان نيز تفسير چشدمي بدرروي مدانيتو

دو گروه كشاورزي و مرتدع مقايسده و  كار گرفت حاصل تفسير چشمي برروي مانيتور با حاصل 

و همچنين كمدك گيدري از كداربري هداي موجدود  1:42222در نهايت با عنايت به نقشه هاي 

 اقدام به تعيين عرصه كاربريهاي مختلف به صورت كالن گرديد.  1:24222برروي نقشه هاي 

ين مرحله كاربرهاي كالن استخراج گرديدند و نقشه پايه براي تدقيق بيشتر در واقع در ا 

و بررسي دقيق تر در حوضه كاربري ها مهيا گرديد. در واقع بهره گيري از تفسدير چشدمي و بدا 

، الگو و بافت كاربريها مشخص گرديدند. هانداز ،عنايت به اطالعات جانبي ديگر نظير رنگ، شكل

 نددرم افزارهدداي موجددود عمدددتاً متكددي بدده تشددخيص طيددف و تفسددير رقددومي بدده كمددك 

بازتاب هاي عوارض مختلف مي باشد. بديهي است نتايج حاصل از تشخيص آماري و تبعيدت از 

الگوريتم هاي موجود در نرم افزارهاي پردازش تفسير به تنهايي كافي نبوده و مي بايست همواره 

د تا بدين طريق بتوان به يك نتيجه مطلوب با دانش بشري و سليقه هاي شخص مفسر همراه باش

 رسيد. 
  Digital  Classificationطبقه بندي تصاوير ماهواره اي  : 12-1-4-4

هدف اساسي از طبقه بندي تصاوير ، تبديل ارزش هاي طيفي به اطالعات مفيدد و قابدل 

امدل زيسدت استفاده مي باشد .اين موضوع به بياني ديگر استخراج اطالعات كمدي در مدورد عو
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ي مي باشد . روش هاي مختلفي در اين رابطه وجود ه امحيطي و منابع طبيعي از داده هاي ماهوار

ا دارند . روش هاي تجزيه و تحليل كمي همان روش هداي تفسدير كدامپيوتري يدا خودكدار و يد

هاي رقومي است كه در سنجش از دور مورد استفاده قرار مي گيرد .روش هاي رقدومي از روش

جهت كه تفصير را در سطح يك سلول ) پيكسل ( انجام مي دهند و از معيار هداي سدنجش  اين

كمي  براساس بازتاب طيفي استفاده مي نمايند دقت بيشتري نسبت به روش هاي بصري دارند . 

از آنجايي كه روش به صورت كد هاي رياضي انجام مي گيرد لذا انجام اين شيوه در حجم هداي 

واره اي و در زمان محدود تر  به خوبي انجام مي پذيرد . اين روش ها بر اصول باالي تصاوير ماه

ستفاده از آنها پردازش و طبقه بنددي را در فضداي چندد اشناسايي الگوها استوار بوده و كاربر با 

طيفي انجام مي دهد . در اين مرحله با استفاده از شناخت باند هايي كه كمترين وابستگي طيفدي 

 گر دارند ، الگوريتم  خاصي انتخاب گرديد و كار طبقه بندي انجام گرديد .را به يكدي

الزم به ذكر است در تفسير رقومي منطقه، هر يك از كداربري هداي مختلدف بده روش  

خاصي تهيه شده است و لذا نمي توان به يك روش خاصي براي بدست آوردن اراضدي در كدل 

اراضدي بداتالقي، صدخره هدا و تداالب هدا از روش  عرصه مطالعاتي اشاره نمود. به عنوان مثدال

Unsupervised  از روش  …، اراضي كشاورزي آبي، باغات و شهرها وSupervised  بستر ،

رودخانه ها از تركيبي از روش هاي نظارت شده و نظارت نشده بدست آمده اند. مراتع از نسبت 

يين شاخص پوشش گياهي نظيدر  يعني تهيه به كمك نسبت هاي مختلف براي تع 3و  2باندهاي 

NDVI  بده كمدك چدك هداي  توسدط  بدست آمده اند و در نهايت حاصل طبقه بندي مراتدع

صحرايي در قالب عرصه هاي مرتعي حاصل از تفسير چشمي گنجانده شده است. نكته مهدم در 

از  تفسير رقومي و رسيدن به نتيجه نهايي صحت كاربريها و تقدم و تاخر براساس اهميت هر يك

 كاربري هاي مختلف در رويهم اندازي و در نهايت رسيدن به شكل كاربري نهايي است. 
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در تعيين دقيق حدود كاربريها سعي گرديد از ديگر پارامترهاي محيطي و فيزيكي نظيدر  

ميزان پراكنش بارندگي )براي تعيين حدود كاربري ديم و تفكيك ديم از مراتع( از پارامتر ارتفاع 

تشخيص عرصه هاي مرتعي(، شيب )براي تشخيص حدود پيشروي عرصه كشاورزي آبي،  )براي

( استفاده گردد. اين موضوع باعث گرديد تا همواره تفسير متكي بردانش بشري …ديم و مراتع و 

 در نظر گرفته شود.  (Knowledge – based classification)نيز در تعيين كاربري ها 

صدورت گرفتده  hybrid classificationه شده براسداس بطوركلي نقشه كاربري تهي 

بهتر از ساير روش  Maximum likelihoodدر روش طبقه بندي نظارت شده الگوريتم  ،است

 هددا نتيجدده داد و عمدددتاً از ايددن الگددوريتم اسددتفاده گرديددده اسددت. در روش نظددارت نشددده 

(Unsupervised classification)  از الگوريتم(Isoclass) فاده گرديده است. است 

 
 و نقاط شاهد  Training Pointانتخاب نقاط آموزشي  :17-1-4-4

در اين مرجله اقدام به بازديد از منطقه شد و به دليل شناخت زياد از منطقه در مطالعه  

مذكور اقدام به برداشت نقاط آموزشي درنقاط خاص گرديد . الزم به ذكر است تفصير بصدري 

كمدك بده ن اساس و ر و ابهام انگيز را مشخص نمود و بر هميظ، نقاط مورد نه تصاوير ددددداولي

اقدام به برداشت نقاط گرديد . از كليه نقاط عكس برداري شد و در سيستم   GPSهاي  گيرنده

. با توجه به شناخت زياد از منطقه تعداد نقاط فوق كافي بنظر اطالعات جغرافياي ذخيره گرديد .

سبات براساس تعداد نقاط فوق الذكر انجام گرديده اسدت. قابليدت اعتمداد مي رسيد و كليه محا

 درصد محاسبه گرديده است. 7/84درصد و ميزان دقت كل  82داده ها 
 

 Overlaying –رويهم اندازي :18-1-4-4

در اين مرحله كاربريهاي مختلف و بدست آمده از روش هاي مختلف براساس اولويدت  

رويهم اندازي گرديدند و در نهايت نقشه كلي بدسدت  (3-4)شماره  و درجه  اهميت طبق نقشه

و به كمك توابع موجود براي جمدع  آمد. عمليات رويهم اندازي نقشه ها در محيط هاي رستري 

 . جبري سلولها تهيه شد 

 
 حذف خطاهاي طبقه بندي بين دستجات مختلف  : 14-1-4-4

خطاي طبقه بندي  …و  PCA44اند مصنوعي ب NDVIبا استفاده از باندهاي تركيبي نظير  

 …بين دستجات اراضي باير و مرتعي، اراضي شور و باير، اراضي كشداورزي، اراضدي مسدكوني و 

 حذف و يا به حداقل رسيد.
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 : كاربري اراضي در استان اردبيل2-4-4

 

  17با ي نهايتا منجر به  تهيه نقشه كاربري اراضي ه احاصل تفسير رقومي تصاوير ماهوار 

( ، پراكنش هريك 3-4. نقشه شماره ) ( ، مي باشد 3-11جدول شماره ) كالس كاربري به شرح

 ازكاربريهاي ارايه شده در جدول را نشان مي دهد.

 48از كل اراضي، بيشترين كاربري با اختصاص چنانكه در اين جدول مالحظه مي گردد، 

مربوط به مراتع درصد  1/1و  2اتع درجه درصد مربوط به مر 9/41درصد به مراتع تعلق دارد)

مي باشد.( پس از اين كاربري ، از كاربريهاي اصلي به ترتيب اراضي ديم بدا اختصداص  1درجه 

درصدد،  3/3درصد و اراضي جنگلي بدا اختصداص  4/12درصد، اراضي آبي با اختصاص  2/32

درصد و بداغ و اراضدي  1/2درصد، باغ و اراضي آبي با اختصاص  8/2اراضي باغي با اختصاص 

درصد قرار گرفته اند. مابقي اراضي مربوط به درياچه، بستر رودخانه، بيشه  4/2ديم با اختصاص 

 زارها، اراضي در اختيار كشت و صنعت ها و فرودگاه مي باشد.
 كاربري اراضي در استان اردبيل(:4-11جدول )

 درصد (ha)مساحت  نوع كاربري رديف

 5/12 1/221835 اراضي آبي 1

 2/42 3/574123 اراضي ديم  2

 8/2 4/14572 باغ 4

 2/2 8/12823 باغ و اراضي آبي 3

 5/2 3/8413 باغ و اراضي ديم 5

 1/2 2/124224 1مرتع د رجه  2

 4/31 8/735752 2مرتع درجه  7

 2 2/177 4مرتع درجه  8

 4/4 7/58725 جنگل 4

 8/2 1/13275 بيشه زار 12

 3/2 4/873 نهبستر رودخا 11

 25/2 2/1224 درياچه 12

 25/2 8/1254 اراضي باير 14

 2/2 4/4323 برونزد سنگي 13

 8/2 2/15244 مناطق مسكوني 15

 1/2 2/1744 كشت و صنعت 12

 27/2 7/1254 فرودگاه  17

 122 7/1782227 جمع كل
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 :پوشش گياهي استان اردبيل 3-4

 

غربي كشور، در تقسديمات رويشدي اعمدال شدده از منظدر  استان اردبيل واقع در شمال 

. مجداورت 4طبقه بندي شده اسدت  3ايران و توراني 2در ناحيه رويشي 1ساختار جغرافيايي گياهي

و تاثيرپدذيري از  4استان با يكي از پرتوان ترين نواحي رويشي كشور يعني ناحيه رويشي هيركاني

و تركيب گونه اي حداقل در بخدش هدم جدوار بدا اين ناحيه موجب گرديده تا موقعيت رويشي 

دو ناحيه رويشي از موقعيتي متمايز از ساير مناطق ناحيه رويشدي  1استان گيالن در منطقه انتقالي

نيدز بده  9و خداش 8، بلند مازو 7ايران و توراني برخوردار گردد. به طوريكه گونه هايي نظير راش

جنگلهاي ارسباران واقدع در حوضده آبخيدز رودخانده داخل استان نفوذ نموده اند، گونه هايي كه 

ارس شمالي با همه مشابهت به جنگلهاي خزري از آن محروم مي باشدد. ويژگدي هداي رويشدي 

استان اردبيل تنها به منطقه انتقالي هم جوار با ناحيه رويشي خزري محدود نمي گدردد، بلكده بدا 

استان نيز قابدل تعمديم اسدت. از ميدان  توجه به تنوع وسيع اقليمي ويژگيهاي رويشي به سراسر

عوامل مختلف اكولوژيكي دو عامل دما و رطوبت نقش تعيدين كنندده و كليددي را در گسدترش 

پوشش گياهي به ويژه پوشش جنگلي ايفا مي نمايند. قابل ذكر است كه نقش خداك بده عندوان 

نگين بارش ساليانه باالتر بستر پوشش گياهي بيشترين تاثير را در تنوع پوشش ايفا مي نمايد. ميا

ميليمتر در سطح استان اگرچه از توزيع فصلي چندان مناسبي برخدوردار نيسدت، معهدذا  322از 

امكان رويش طيف وسيعي از انواع گياهان را فراهم مي سازد. اما ميزان دما در استان اردبيدل از 

عندي ميدانگين دمداي دو ويژگي برخوردار است كه مشابه آن در كمتر استاني مشدهود اسدت. ي

ساليانه در بخش وسيعي از استان پائين بوده و در مناطقي نيز بداالتر، ولدي در مجمدوع ميدانگين 

دماي ساليانه پايين مي باشد. از سوي ديگر اختالف بين ميانگين دماي ساليانه در شهرسدتانهاي 

نهاي اردبيل) ايستگاه مختلف نسبتاً زياد مي باشد به طوري كه ميانگين دماي ساليانه در شهرستا

درجه سانتي گراد در شهرستان پارس آبداد  8و  4/1الئي( و )خلخال ايستگاه( خلخال به ترتيب 

 درجه سانتي گراد مي باشد.  1/14

                                                 
1 - Geobotanical Structure  
2 - Regional vegetation 
3 - Iran – O- Turanian 

 1344 -انتشارات انجمن ملي حفاظت منابع طبيعي و محيط انساني  –كريم جوانشير  –ايران  ياطلس گياهان چوب - 4
5 - Hyrcanian Region 
6 - Transition 
7  - Fagusorientalis 
8 - Quercus Castanefolia 
9 - Ilexspinigera 
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با عنايت به مجموعه ويژگي هاي برشمرده اگرچه موجب گرديده تدا اسدتان اردبيدل از  

كشور در بين اسدتانهاي خدارج از نيمدرخ حيث گونه هاي گياهي مشترك با ساير نواحي رويشي 

ها شمالي البرز ممتاز و بي نظير باشد، معهذا موجب بروز محدوديت هايي نيز در انواعي از رويش

 شده است. 

 در رابطه با گونه هاي مشترك با  ساير نواحي رويشي گونه هاي ذيل قابل ذكر است:

،  1خدزري، گونده هداي اوريگونه هاي راش و بلند مازو  مشدترك بدا ناحيده رويشدي  

 4، ... مشترك با ناحيه رويشي ارسباراني، گونه هاي متعدد خانواده گلسدرخيان3، بداغ2گوشوارك

با خاستگاه اصلي ايران و توراني، گونده  1و بنه 4مشترك با ناحيه رويشي زاگرسي، گونه هاي ارس

ن اردبيدل را پدل ارتبداطي مشترك با ناحيه رويشي خليج و عماني. بنابراين، اگدر اسدتا 7كهورك

نواحي مختلف رويشي كشور از حيث تنوع گونه هاي گياهي بناميم سخني به گزاف گفته نشده و 

 هم چنانكه ذكر شد اين ويژگي در خارج از شمال منحصر به استان اردبيل است. 

و اما محدوديت ها؛ در شدرايط اكولدوژيكي اسدتان بده ويدژه دو عامدل دمدا و رطوبدت  

پديده جنگل  8هاي عمده شكل گيري جنگل صنعتي مي باشند. در روند تكامل گياهيمحدوديت 

عالي ترين شكل تكامل است كه الزمه پديداري آن وجود توان باالي اكولوژيكي است و در انواع 

جنگلها نيز شرايط ايجاد جنگل صنعتي وجود توان اكولوژيك در باالترين شكل آن اسدت كده از 

ود دما و رطوبت مطلوب اشاره كرد كه استان اردبيل در مجموع بدا دمدا و جمله مي توان به وج

بارش پايين فاقد پتانسيل جنگل صنعتي است و حتي در منطقه انتقالي، گونه هاي صنعتي راش و 

بلند مازو در منتهي اليه ميدان بردباري اكولوژيكي خود واقع گرديده اند و لذا اكوتيپ هاي ايدن 

قه فاقد استعداد توليد تنه هاي صنعتي و سديلندريك، مشدابه آنچده كده در گونه ها در اين منط

 ايستگاه اين گونه ها توليد مي گردد مي باشند. 

بنابراين در محدوده جغرافيايي استان اردبيل، در وضعيت موجود در مناطقي كه پوشدش  

ولوژيكي كماكان درختي و درختچه اي در تراكم هاي مختلف حضور داشته و يا شواهد و قراين اك

حاكي از استعداد رويش درخت و درختچه است واجد پتانسيل ايجاد و يا تقويت نوعي از جنگدل 

تحت عنوان جنگل حفاظتي و حمايتي است كده مهدم تدرين عملكدرد ايدن ندوع جنگلهدا ايجداد 

                                                 
1 - Ouercus macranthera 
2 - Evonymus latifolia 
3 - Viburnum opulus 
4 - Rosaceae 
5 - Juniperus polycarpos 
6 - Pistacia atlantica 
7 - Prospis farcta 
8 Sucssesion 
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اعدم از  1هاي حفاظتي و زيست محيطي است و هم چنين حفدظ و پايدداري تندوع زيسدتيارزش

نيز  2جانوري، نمونه بارز اين نوع جنگلها كه در ارتفاعات به عنوان رويش هاي كوهسريگياهي و 

 محسوب مي گردند جنگلهاي ارس خلخال مي باشد.

بنابراين استان اردبيل در مجموع فاقد پتانسيل ايجاد جنگدل صدنعتي اسدت و پتانسديل  

و يدا واحددهاي  جنگلهاي حفاظتي و حمايتي نيدز محددود مدي گدردد بده حوضده هداي آبخيدز

هيدرولوژيكي كه در وضعيت موجود از پوشش درختي و درختچه اي با پوشدش تداجي پيوسدته 

حداقل بيش از يك درصد برخوردار مي باشند. در وضعيت موجود نيز حدداكثر وسدعت حددود 

هكتار از پهنه استان اردبيل واجد پوشش درختي و درختچه اي از نوع جنگلهاي حفاظتي  72222

فندقلو، اوري و ارس خلخال و اوري مشدكين  3ي است كه مهمترين آنها عبارتند از: فندقو حمايت

 شهر. 

اگرچه استان اردبيل از حيث پوشش جنگلي واجد محدوديت است اما ندوعي از پوشدش  

گياهي تحت عنوان مرتع كه گونه هاي علفي و بوته اي ساختار اصلي آنرا تشكيل مي دهند سطح 

ه كاربري استان را تشكيل مي دهد. شرايط اكولوژيكي مساعد و مناسب ايدن عمده و قابل مالحظ

نوع پوشش، موجب شكل گيري كاربري مرتعي با تيپ هاي مختلف گياهي در گستره اي بسديار 

وسيع تر از آنچه امروزه باقيمانده است گرديده است. در وضعيت موجود وسعت مراتدع اسدتان 

گونده  414تيپ مرتعي مختلف و متشكل از  28تره شامل هكتار مي باشد. كه اين گس 844924

گياهي مي باشد. سطح قابل مالحظه اي از مراتع استان در سنوات گذشته تغيير كاربري يافتده و 

به اراضي زراعي و يا ديمزارهاي كم بازده تبديل شده است. در سدطح باقيماندده مرتدع نيدز بدا 

ي هاي بديش از ظرفيدت توليدد سدنوات اخيدر سدير استمرار بهره برداري و به ويژه بهره بردار

قهقرايي را برروند تكاملي تيپ هاي مرتعي تحميل كرده است. گونه هاي خوشخوراك و به ويژه 

كه پوشش غالب گذشته را تشدكيل مدي داده اندد كداهش چشدمگير  4انواع گراسهاي چند ساله

گونه هاي ارزشمند و خوشخوراك  تيپ 1تيپ مرتعي موجود تنها در  28اند،. به طوريكه از يافته

تركيب اصلي تيپ را تشكيل مي دهند. اما به صورت گونه هاي همراه در اغلب تيپ هاي مرتعي 

گونه هاي ارزشمند علوفه اي حضور دارند كه خود از نقاط قوت برجسته مراتع استان محسدوب 

 گردد. مي

واحدد  42/18كثر آن ظرفيت در تيپ هاي مختلف مرتعي متفات است، به طوريكه حدا 

دامي در ماه در هر هكتار است كه در نوع خود كم نظير است. اين ندوع مراتدع كده عمومداً در 

                                                 
1 - Biodiversity 
2 - Oruphyte 
3 - Corylus avellana 
4 - Prennial grasses 
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دامنه هاي سيالن واقع گرديده اند و در واقع نوعي چمنزار محسوب مي گردند، اگرچه از وسعت 

خشدي از مراتدع قابل مالحظه اي در حال حاضر برخوردار نيستند اما نشاندهنده پتانسيل باالي ب

واحد دامي در ماه در هكتار مي باشد كه  12/2استان محسوب مي گردد. حداقل ظرفيت حدود 

واحد  1912871مويد تخريب شديد انواعي از تيپ هاي مرتعي است. ظرفيت كل مراتع استان 

واحد دامي براي يكدوره چرائي سه ماهه اسدت. ميدانگين وزندي  131947دامي در ماه و معادل 

كيلوگرم مدي باشدد.  2/133واحد دامي در ماه در هكتار و يا معادل  22/2يت مراتع استان ظرف

اين در حالي است كه حداقل پتانسيل توليد علوفه در هر هكتار مراتع اسدتان بده طدور متوسدط 

كيلوگرم برآورد مي گردد. لذا در صورت بده فعدل درآوردن پتانسديل فدوق كده شدرايط  422

ن اين امر را ميسر مدي سدازد ظرفيدت مراتدع اسدتان حدداقل بده ميدزان اكولوژيكي حصول بدا

واحد دامي در يك دوره چرائي سده ماهده  1899833واحد دامي در ماه و يا معادل  4199422

درصد وسعت تيپ هاي مرتعي فقير و ضعيف،  8/13قابل ارتقاء است. وضعيت مراتع استان در 

درصد وسعت تيدپ هدا متوسدط و تنهدا در  8/1 درصد وسعت تيپ ها خيلي فقير، در 3/29در 

درصد وسعت تيپ ها وضعيت خوب مي باشد. بنابراين ، وضدعيت مراتدع كده مقايسده اي  1/2

است بين وضع موجود و شرايط ايده آل مويد فاصله زياد وضعيت موجود مراتع با وضعيت ايده 

يدز حداكي از روندد آل است. گرايش كه مبين چگونگي روند تكاملي تيپ هداي مرتعدي اسدت ن

درصد وسعت تيپ هاي مرتعي داراي گرايش  1/84قهقرائي تيپ هاي مرتعي است. به طوريكه، 

درصدد وسدعت تيدپ هداي  1/2درصد وسعت تيپ ها داراي گرايش ثابت و تنها  3/14منفي، 

 مرتعي واجد گرايش مثبت است. 

هره برداري اقتصادي پوشش مرتعي از ابعاد مختلف حايزاهميت است كه توليد علوفه و ب 

مستقيم تنها بخشي از فوايد آن است. ارزش هداي حفداظتي و زيسدت محيطدي پوشدش گيداهي 

مرتعي كه حفاظت از سرزمين و بستر توليد، جلوگيري از هدر رفت منبع اصلي توليد يعني خاك، 

ي تنظيم دور هيدرولوژيكي آب و ترسيب كربن از جمله عملكردهاي حياتي و كليدي پوشش گياه

كه حصول بدان در نگرش اكوسيستمي به منابع ميسدر اسدت،  1است. در چارچوب توسعه پايدار

كوهستانها تامين كننده حيات دشت ها محسوب مي گردند، لذا در استان غالباً كوهستاني اردبيل 

اهميت اين موضوع بيش از پيش هويداست. بنابراين، نگاه صرف اقتصادي بده مراتدع اسدتان بدا 

ليد علوفه قابل بهره برداري با امر توسعه پايدار منافات دارد، ضمن توجه به توليد علوفه معيار تو

مراتع برخورداري و بهره وري از پتانسيل ارزش هاي حفاظتي و زيست محيطي ضرورت اجتناب 

ناپذير توسعه پايدار و استفاده اصلح از سرزمين است. ايفداي نقدش حفداظتي و زيسدت محيطدي 

                                                 
1 - Sustuinablederelopment 
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توده هاي گيداهي و يدا بده  1رتعي در ارتباط مستقيم با ميزان انبوهي تاج پوششپوشش گياهي م

 يا ذيوزن گياهي است.   2عبارت ديگر بيوماس

 وضعيت انبوهي پوشش مرتعي استان به شرح زير است: 

درصدد  2/27درصد،  4تا  1درصد وسعت تيپ هاي مرتعي داراي پوشش تاجي  9/22 

 42تدا  21درصدد وسدعت داراي پوشدش تداجي  1/43، درصدد 24تا  1وسعت داراي پوشش 

درصدد از وسدعت   1/2درصد و تنها  74تا  41درصد وسعت داراي پوشش تاجي  7/1درصد، 

 درصد مي باشد.  122تا  71تيپ ها داراي پوشش تاجي 

درصد قادر به ايفاي نقش مطلوب حفاظتي نبوده و ارزش هاي  42پوشش تاجي كمتر از  

درصد وسدعت تيدپ هدا از  92طور نسبي تامين مي گردد. بنابراين، بالغ بر زيست محيطي نيز ب

پوشش تاجي مطلوب و خوب برخوردار نمي باشند. در يك ارزيابي كلي بايد اذعدان داشدت كده 

تدا  71درصد خوب و   74تا  41درصد متوسط،  42تا  21درصد بد،  24پوشش تاجي كمتر از 

 درصد عالي مي باشد.  122

درصد وسعت تيپ هاي مرتعي از حيث عملكدرد حفداظتي داراي  1/42رت در اين صو 

درصدد داراي وضدعيت  7/1درصد وسعت تيپ ها داراي وضعيت متوسدط،  1/43وضعيت بد، 

 درصد وسعت تيپ ها نيز از حيث پوشش تاجي داراي وضعيت عالي مي باشند.  1/2خوب و 

( ، درصدد تدراكم تداج 3-7اره )(، تيپ بندي مراتع و در نقشه شم3-1در نقشه شماره ) 

 پوشش گياهي در سطح استان اردبيل ارائه شده است.

 ارائه شده است. 4تحت در پيوست شماره  گزارش تفصيلي پوشش گياهي استان اردبيل 

                                                 
1 - Crown  cover 
2 - Biomass 
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 : ارزيابي منابع اراضي و خاكشناسي5-4

 

 )الف(: ارزيابي منابع 

تيدپ اصدلي،  7ان اردبيل، مجموعاً تعداد براساس مطالعات ارزيابي منابع اراضي، در است 

 واحد اراضي شناسايي گرديده است.  32يك تيپ اراضي مخلوط و 

درصد، تيپ تپده هدا  1/43هكتار، معادل  782443در اين استان، تيپ كوهها با وسعت  

 434882درصد، تيپ فالتها و تراسهاي فوقاني با وسعت  8/17هكتار، معادل  318224با وست 

 1/9هكتدار، معدادل  112433درصد، تيپ دشتهاي دامنده اي بدا وسدعت  4/24معادل هكتار، 

درصد، تيپ دشتهاي سديالبي  1/2هكتار، معادل  11149درصد، تيپ دشتهاي رسوبي با وسعت 

درصد، تيپ واريزه هاي  بادبزني شدكل  سدنگريزه دار بدا  1/1هكتار، معادل  18111با وسعت 

هكتدار،  1387رصد و تيپ متفرقه اراضي مخلوط با وسدعت د 22/2هكتار، معادل  422وسعت 

درصد از سطح استان را به خود اختصاص داده اند. از مجموع وسعت استان، وسعتي  4/2معادل 

ها درصد از آن نيز به مناطق مسكوني، فرودگاه، درياچه و رودخانه 1هكتار، معادل  17348برابر 

 اختصاص يافته است. 

درصدد از  4/11هكتدار، معدادل  1434427گردد، وسعتي برابدر  چنان كه مالحظه مي 

متر به باال  1222وسعت استان را تيپ كوهها، تپه ها در برگرفته كه اين اراضي عمدتاً از ارتفاع 

درصد واقع شده اند. اين اراضي عمدتاً به خصدوص در تيدپ  22متر و در شيب باالي  3222تا 

ظتي از نظدر آبخيدزداري قدرار گرفتده و تنهدا در بعضدي از كوهها جزو اراضي باير و مناطق حفا

واحدهاي اراضي واقع در  تيپ تپه ها با كنترل مناسب اين واحدها مي توانند تحت چراي نسدبتاً 

درصد از وسدعت كدل  4/24مناسب قرار گيرند. تيپ فالتها و تراسهاي فوقاني نيز با اختصاص 

راي چدراي تحدت كنتدرل و قابليدت متوسدط بدراي استان عمدتاً داراي تناسب نسبتاً مناسب بد

ديمكاري مي باشند. در اين استان دشتهاي دامنه اي كه براي كاربري زراعي آبدي مناسدب مدي 

 درصد از وسعت استان را در برمي گيرند.  1/9باشند، تنها 

تيپ اصدلي و يدك تيدپ متفرقده اراضدي  7چنان كه گفته شد، در اين استان مجموعاً   

واحد اراضي شناسايي شده است كه در هر يك از تيپ ها، تعدداد واحددها و  32عداد مخلوط و ت

 مساحت هر يك از واحدها به شرح زير است: 

با وسعت  1.2واحد اراضي به ترتيب وسعت شامل: واحد اراضي  8در تيپ كوهها، تعداد  -

معادل هكتار،  222723با وسعت  1.4درصد، واحد اراضي  1/14هكتار، معادل  242113

درصدد، واحدد  1/7هكتدار، معدادل  131427با وسدعت  1.7درصد، واحد اراضي  3/11

 44249بدا وسدعت  1.4درصد، واحد اراضدي  2/4معادل 93122با وسعت    1.8اراضي 
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درصدد،  2هكتدار، معدادل  34443با وسعت  1.3درصد، واحد اراضي  4/2هكتار، معادل 

درصد از وسعت اسدتان شناسدايي  24/2دل هكتار، معا 2281با وسعت  1.1واحد اراضي 

 شده است. 

با وسعت  2.2واحد اراضي به ترتيب وسعت شامل واحد اراضي  7در تيپ تپه ها ، تعداد  -

هكتدار، معدادل  84127با وسدعت  2.3درصد، واحد اراضي  1/7هكتار، معادل  121473

 2.1حد اراضدي درصد، وا 2هكتار، معادل  31274با وسعت  2.1درصد، واحد اراضي  7/4

هكتدار،  21244با وسعت  2.8درصد، واحد اراضي  8/1هكتار، معادل  32147با وسعت 

درصد و واحد  9/2هكتار، معادل  14432با وسعت  2.7درصد، واحد اراضي  2/1معادل 

درصد از وسدعت اسدتان شناسدايي شدده  1/2هكتار، معادل  2394با وسعت  2.4اراضي 

 است. 

واحد واحد اراضي به ترتيدب وسدعت شدامل: 1سهاي فوقاني، تعداد در تيپ فالتها و ترا -

بدا وسدعت  3.2درصد و واحد اراضي  8/11هكتار، معادل  211794با وسعت  3.1اراضي 

هكتار، معدادل  11127با وسعت  3.7درصد، واحد اراضي  1/12هكتار، معادل  188438

 3.4درصد، واحد اراضي  4/2هكتار، معادل  8127با وسعت  3.3درصد واحد اراضي  9/2

هكتدار،  3429بدا وسدعت  3.1درصد و واحد اراضي  4/2هكتار، معادل  7384با وسعت 

 درصد از وسعت استان شناسايي شده است.  2/2معادل 

 4.1واحد اراضي به ترتيب وسعت شامل واحد اراضي 4در تيپ دشتهاي دامنه اي، تعداد  -

هكتدار،  44919با وسعت  4.2احد اراضي درصد، و 4/4هكتار، معادل  81219با وسعت  

درصدد و  9/2هكتدار، معدادل  14194با وسدعت  4.4.1درصد، واحد اراضي  1/3معادل 

درصد از وسدعت شهرسدتان قدرار  1/2هكتار، معادل 12141با وسعت  4.3واحد اراضي 

 گرفته است. 

 1/2هكتدار، معدادل  11149بدا وسدعت  4.1در تيپ دشتهاي رسوبي، يك واحد اراضي  -

 درصد از وسعت استان قرار گرفته است.

بدا  7.1در تيپ دشتهاي سيالبي دو واحد اراضي به ترتيب وسعت شدامل واحدد اراضدي  -

هكتدار،  1282با وسدعت  7.4درصد و  واحد  اراضي  7/2هكتار، معادل  12331وسعت 

 درصد از وسعت استان قرار گرفته است.  4/2معادل 

 422با وسدعت  8.1ل سنگريزه دار نيز يك واحد اراضي در تيپ واريزه هاي بادبزني شك -

 درصد از وسعت كل استان قرار گرفته است.  22/2هكتار، معادل 
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كه مخلدوطي از واحددهاي  C3, C2, C1واحد اراضي  3اراضي مخلوط نيز با در گرفتن  -

درصدد از وسدعت اسدتان را بده خدود  4/2مدي باشدد، مجموعداً  2.3و  3.2 ,3.1 اراضي 

 داده اند. اختصاص

 بررسي مساحت تيپ ها و واحدهاي اراضي در شهرستانهاي استان نشان مي دهد كه: 

درصدد  9/78در شهرستان اردبيل تيپ كوهها، تپه ها و  فالتها و تراسهاي فوقاني جمعاً  -

درصد از وسعت شهرستان را در برمي گيرند كه اين امر حكايدت  3/27و اراضي دشتي 

 اني شهرستان دارد. از سيماي نسبتاً كوهست

در شهرستان بيله سوار ، تيپ كوهها، تپه ها و فالتهدا و تراسدهاي فوقداني جمعداً حددود  -

درصد از وسعت شهرستان  1/9درصد از وسعت شهرستان و اراضي دشتي حدود  9/89

 را دربرمي گيرد كه اين امر حكايت از سيماي كامالً كوهستاني شهرستان دارد. 

 3/41اد، تيپ كوهها، تپه ها و فالتها و تراسدهاي فوقداني حددود در شهرستان پارس آب -

درصد از وسعت شهرستان را در برمي گيرندد  9/41درصد و تيپ اراضي دشتي حدود 

كه اين امر با توجه به شيب كم تيپ فالتها و تراسهاي فوقاني در اين شهرستان، حكايت 

 از سيماي دشتي اين شهرستان دارد.

تيپ كوهها ، تپه ها و فالتهدا و تراسدهاي فوقداني مجموعداً حددود  در شهرستان خلخال، -

درصدد از وسدعت شهرسدتان را دربرمدي  2/4درصد و تيپ اراضي دشتي حدود  1/94

 گيرند كه اين امر حكايت از چهره كامالًًً كوهستاني اين شهرستان دارد. 

 4/74جموعاً حددود ها و فالتها و تراسهاي فوقاني مدر شهرستان كوثر، تيپ كوهها، تپه  -

درصد از وسعت شهرستان را دربرمدي گيرندد  7/19درصد و تيپ اراضي دشتي حدود 

 كه اين امر حكايت از سيماي نسبتاً كوهستاني اين شهرستان دارد. 

 4/94در شهرستان گرمي، تيپ كوهها، تپه ها و فالتها و تراسهاي فوقاني مجموعاً حدود  -

درصد از وسعت شهرستان را دربرمي گيرند كه  4/3درصد و تيپ اراضي دشتي حدود 

 اين امر حكايت از سيماي كامالً كوهستاني اين شهرستان دارد.

در شهرستان مشكين شهر، تيپ كوهها، تپه ها و فالتها و تراسهاي فوقاني مجموعاً حدود  -

درصدد از وسدعت شهرسدتان را دربرمدي  4/4درصد و تيپ اراضي دشتي حدود  1/93

 امر حكايت از چهره كامالً كوهستاني اين شهرستان دارد.  گيرند كه اين

 11در شهرستان نمين، تيپ كوهها، تپه ها و فالتها و تراسهاي فوقداني مجموعداً حددود  -

درصد از وسعت شهرستان را دربرمدي گيرندد  3/32درصد و تيپ اراضي دشتي حدود 

 كه اين امر حكايت از چهره نسبتاً دشتي اين شهرستان دارد.
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 94ر شهرستان نير، تيپ كوهها، تپه ها و فالتهدا و تراسدهاي فوقداني مجموعداً حددود د -

درصد از وسعت شهرستان را دربرمي گيرند كه  4/4درصد و تيپ اراضي دشتي حدود 

 اين امر حكايت از چهره كامالً كوهستاني اين شهرستان دارد. 

طالعات ارزيابي منابع اراضي ، در سطح در ارتباط با تناسب و اولويت استفاده از اراضي براساس م

استان اردبيل، بيشترين سطوح داراي اولويت براي استفاده هاي اصلي مربوط به كاربري مرتدع و 

درصد و پس از آن به ترتيدب مربدوط بده كداربري  1/42معادل  894412چراگاه با اختصاص 

ت آبدي بدا وسدعت برابدر درصد و زراع 23هكتار، معادل  411141زراعت ديم با وسعتي برابر 

 درصد از وسعت كل استان مي باشد.  1/12هكتار، معادل  179912

در شهرستان هاي استان تناسب و اولويت استفاده از اراضي به طور خالصه به شرح زير  

 مي باشد: 

درصد بده زراعدت ديدم و  1/34در شهرستان اردبيل، اولويت اول كاربري با اختصاص  -

 4/12درصدد بده كداربري مرتدع و چراگداه و  3/33ا اختصداص پس از آن به ترتيب ب

 درصد از وسعت شهرستان به كاربري زراعت آبي تعلق دارد. 

درصد به مرتع و چراگاه  4/43در شهرستان بيله سوار، اولويت اول كاربري با اختصاص  -

درصد از وسعت  1/9درصد به زراعت ديم و  8/32و پس از آن به ترتيب با اختصاص 

 تان به كاربري زراعت آبي تعلق دارد. شهرس

درصد به زراعدت آبدي و  42در شهرستان پارس آباد، اولويت اول كاربري با اختصاص  -

درصد از وسعت  7/17درصد به زراعت ديم و  1/29پس از آن به ترتيب با اختصاص 

 شهرستان به كاربري مرتع و چراگاه تعلق دارد. 

درصد به مرتع و چراگداه و  4/84بري با اختصاص در شهرستان خلخال، اولويت اول كار -

درصدد از وسدعت  2/4درصد به زراعت ديدم و  4/4پس از آن به ترتيب با اختصاص 

 شهرستان به زراعت آبي تعلق دارد. 

درصد به مرتع و چراگاه و پس  74در شهرستان كوثر، اولويت اول كاربري با اختصاص  -

درصد بده زراعدت ديدم  7/4زراعت آبي و  درصد به 8/4از آن به ترتيب با اختصاص 

 تعلق دارد. 

درصد به مرتع و چراگاه و پس  43در شهرستان گرمي، اولويت اول كاربري با اختصاص  -

درصدد از وسدعت  4/3درصدد بده زراعدت ديدم و  9/17از آن به ترتيب با اختصاص 

 شهرستان به زراعت آبي تعلق دارد. 
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درصدد بده مرتدع و  8/13اربري با اختصداص در شهرستان مشكين شهر، اولويت اول ك -

درصدد از  4/4درصد به زراعت ديم و 4/24چراگاه و پس از آن به ترتيب با اختصاص 

 وسعت شهرستان به زراعت آبي تعلق دارد. 

درصد به زراعت ديم و پس  9/21در شهرستان نمين ، اولويت اول كاربري با اختصاص  -

درصدد از وسدعت  2/14به زراعدت آبدي و درصد  9/21از آن به ترتيب با اختصاص 

 شهرستان به مرتع و چراگاه تعلق دارد. 

درصد به زراعت ديم و پس از  1/38در شهرستان نير، اولويت اول كاربري با اختصاص  -

درصدد از وسدعت  4/4درصدد بده مرتدع و چراگداه و  8/18آن به ترتيب با اختصاص 

 شهرستان به زراعت آبي تعلق دارد. 

 ورت گرفته در ارتباط با كالس تناسب اراضي براي زراعت آبي، نشان مي دهد: جمع بندي ص

درصدد از آن در  4/12در شهرستان اردبيل، از كل وسعت شهرسدتان سدطحي معدادل  -

)محدوديت زياد( و  S2درصد از آن در كالس  1/21)محدوديت خيلي كم(،  S1كالس 

 ( قرار گرفته است. )محدوديت هاي شديد N1و  N2درصد از آن در كالس  11

درصدد از آن در  1/9در شهرستان بيله سوار، از كل وسعت شهرستان، سطحي معدادل  -

 S4درصددد از آن در كددالس  9/12)محدددوديت خيلددي كددم و كددم( ،  S1و  S2كددالس 

)محددوديت شدديد( قدرار گرفتده  N2درصد از آن در كدالس  82)محدوديت زياد( و 

 است. 

درصد از آن در  4/37وسعت شهرستان، سطحي معادل  در شهرستان پارس آباد، از كل -

)محددوديت  S4درصد از آن در كالس  4/12)داراي محدوديت خيلي كم(،  S1كالس 

 )محدوديت شديد( قرار گرفته است.  N2درصد از آن در كالس  42زياد( و 

درصدد از آن در  2/4در شهرستان خلخال، از كل وسدعت شهرسدتان، سدطحي معدادل  -

درصدد در  8/94حدوديت خيلي كم( و مابقي اراضدي بدا سدطحي معدادل )م S1كالس 

 )محدوديت شديد( قرار گرفته است.  N2كالس 

درصد از آن در كالس  8/4در شهرستان كوثر، از كل وسعت شهرستان، سطحي معادل  -

S1  ،)محدوديت خيلي كم(درصد از آن در كالس  4/2S4  و )7/92)محددوديت زيداد 

 )محدوديت شديد( قرار گرفته است.  N2 درصد از آن در كالس

درصدد از آن در  4/3در شهرستان گرمي، از كل وسدعت شهرسدتان، سدطحي معدادل  -

 2/84)محدوديت زياد( و  S4درصد در كالس  3/11)محدوديت خيلي كم(  S1كالس 

 )محدوديت شديد( قرار گرفته است.  N2درصد از آن در كالس 
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درصدد از آن در  3/24سدتان، سدطحي معدادل در شهرستان نمين، از كل وسدعت شهر -

)محدوديت زياد( و  S4درصد از آن در كالس  9/11)محدوديت خيلي كم(،  S1كالس 

 )محدوديت شديد( قرار گرفته است. N2و  N1درصد از آن در كالس  8/47

درصدد از آن  4/4در شهرستان مشكين شهر، از كل وسعت شهرستان، سطحي معدادل  -

)محددوديت  S4درصدد از آن در كدالس  4/14ت خيلي كدم(، )محدودي S1در كالس 

 )محدوديت شديد( قرار گرفته است.  N2درصد از آن در كالس  81زياد( و 

درصد از آن در كدالس  4/4در شهرستان نير، از كل وسعت شهرستان، سطحي معادل  -

S1  ،7/14  درصددد از آن در كددالسS4  درصددد از آن در  8/79)محدددوديت زيدداد( و

 )محدوديت شديد( قرار گرفته است.  N2كالس 

 

 ) ب (: خاكشناسي و طبقه بندي اراضي 

هكتار از اراضي مدورد مطالعدات خاكشناسدي و  442222در سطح استان اردبيل حدود  

 طبقه بندي اراضي از نظر آبياري قرار گرفته است كه براساس اين مطالعات، در استان اردبيل: 

درصد از سعت كل اراضي خاكشناسدي شدده در  2عادل هكتار، م 8818سطحي برابر با  -

 )قابل كشاورزي(  Iكالس 

درصد از وسعت كل اراضدي خاكشناسدي  7/34هكتار، معادل  147222سطحي برابر با  -

 )قابل كشت( IIشده در كالس 

درصد از وسعت كل اراضي خاكشناسي شده  9/43هكتار، معادل  193248سطحي برابر  -

 ( )قابل كشت  IIIدر كالس 

درصد از وسعت كل اراضي خاكشناسدي شدده  4/9هكتار، معادل  41882سطحي برابر  -

 )با قابليت كشت محدود(  IVدر كالس 

درصد از وسعت كل اراضي خاكشناسي شده  8/4هكتار، معادل  24438سطحي برابر با  -

 )غيرقابل كشت( VIدر كالس 

خاكشناسدي شدده در  درصد از وسعت كل اراضي 2/2هكتار، معادل  792سطحي برابر  -

 )غيرقابل كشت(  IV+VIكالس 

 قرار دارند. 

بدين ترتيب از كل مساحت اراضي خاكشناسدي شدده در سدطح اسدتان، سدطحي برابدر  

( براي آبياري مناسب و مابقي IIIو  II, Iدرصد )جمع كالسهاي  1/81هكتار، معادل  349218

( براي IVو  VIو  VIو  V,IVسهاي درصد )جمع كال 4/18هكتار، معادل  82932با سطحي برابر 

 آبياري نامناسب مي باشند. 
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 اين ارقام در شهرستانهاي استان به شرح زير است: 

هكتدار  89211در شهرستان اردبيل، از كل مساحت اراضي خاكشناسي شده كه برابر با  -

( IIIو  II, Iدرصد )جمدع كالسدهاي  87هكتار، معادل  77197مي باشد، سطحي برابر 

درصدد )جمدع  13هكتار، معدادل  11419آبياري مناسب و مابقي با سطحي برابر  براي

 ( براي آبياري نامناسب مي باشند. VIو  V, IVكالسهاي 

 128892در شهرستان بيله سوار، از كل مساحت اراضدي خاكشناسدي شدده كده برابدر  -

 II, Iدرصد )جمع كالسهاي  4/79هكتار، معادل  81412هكتار مي باشد، سطحي برابر 

درصد  1/22هكتار، معادل  22432( براي آبياري مناسب و مابقي با سطحي برابر IIIو 

 ( براي آبياري نامناسب مي باشند. VIو  V, IV)جمع كالسهاي 

 124944در شهرستان پارس آباد از كل مساحت اراضي خاكشناسدي شدده كده برابدر  -

 II, Iدرصد )جمع كالسهاي  7/71هكتار، معادل  89418هكتار مي باشد، سطحي برابر 

درصد  3/28هكتار، معادل  34387( براي آبياري مناسب و مابقي با سطحي برابر IIIو 

 ( براي آبياري نامناسب مي باشند. VIو  V, IV)جمع كالسهاي 

هكتار اراضي خاكشناسي شده ، كل ايدن اراضدي  1242در شهرستان خلخال، از مجموع  -

 آبياري نمي باشند.  قرار گرفته و قابل VIدر كالس 

هكتار مي باشدد،  1371در شهرستان كوثر، از كل وسعت اراضي خاكشناسي كه برابر با  -

( بدراي آبيداري IIIو  IIاي هدرصد )جمع كالس 4/41هكتار، معادل  777سطحي برابر 

و  IVدرصد )جمدع كالسدهاي  4/43هكتار، معادل  499مناسب و مابقي با سطحي برابر 

VIنامناسب مي باشند.  ( براي آبياري 

هكتدار مدي  1144در شهرستان گرمي، از كل اراضي خاكشناسي شده كه سطحي برابدر  -

 قرار گرفته و قابل آبياري نمي باشند.  VIباشد، كل اراضي در كالس 

هكتدار  49437ر هرستان نمين، از كل اراضي خاكشناسي شده كه سطحي برابددددددر ش -

و  II, Iدرصدد )جمدع كالسدهاي  8/82، معدادل هكتار 41227باشد، سطحي برابر  مي

III درصدد  2/17هكتدار، معدادل  8432( براي آبياري مناسب و مابقي با سطحي برابر

 مي باشند.مناسب نا( براي آبياري VIو  V, IV)مجموع كالسهاي 

( پدراكنش 3-9( ، پراكنش تيپ هدا و واحددهاي اراضدي و در نقشده )3-8در نقشه شماره )

 ي براساس مطالعات خاكشناسي در استان اردبيل ارايه شده است.كالسهاي اراض

 ، ارايه گرديده است.3شماره وستمنابع اراضي و خاكشناسي در پي تفصيليگزارش 

 



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

 98 

 



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

 99 



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

 111 

 : سيل گيري و سيل خيزي2-4

 

 بررسي سيل در استان اردبيل : 1-2-4

 مقدمه 

 

 ،شدود .طبدق تعريدفسيل پديده طبيعي است كه در زمره بالياي طبيعدي محسدوب مي

هاي بدا جريان بيشتر از جريان طبيعي رودخانه سيل ناميده مي شود و در شكل گيري آن بارش

ها زمداني كده بسدتر طبيعدي رودخانده در اثر اين بارش .شدت باال و طوالني مدت موثر هستند

اضدي رود يدا ار يكشش الزم را براي زهكشي جريان نداشته باشد سرريز جريان به بسدتر عليدا

هاي دسدت زماني كه در اين اراضدي سداخته و تا شودپيرامون سبب شكل گيري پديده سيل مي

تواندد باعدث تخريدب بشر يا مكانهاي فعاليت  و بهره برداري وجود داشته باشد جريان فوق مي

 شود .آنها گردد كه تحت عنوان خسارات سيل از آن نام برده مي

ل اصلي پديده سيل مسائل اقليمي است كه شدامل نشان داد كه دلي 1978وارد در سال 

ذوب برف،بارندگي ،يا تركيبي از آنهاست و به ندرت عواملي چون زلزله ،لغزش و شكست سدها 

كندد كده نيز سبب آن مي شود.وي همچنين سه دسته از عوامل را سبب تشديد سديل بيدان مي

 باشند.مي هاي مجرا از آن دستههاي شبكه ،ويژگيخصوصيات حوضه ،ويژگي

توان به اين عوامل كه عوامل پايدار يا طبيعي هرحوضه آبخيدزي بدوده و تحدت البته مي

هاي انساني را در سازو كار عوامل ژئومرفولوژيك شكل گرفته اند عوامل ناپايدار از قبيل دخالت

هداي طبيعدي پديدده  هر يك از موارد اصلي باال اضافه نمود .بايستي توجه داشت كه معموالً در
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نمايند و در بسياري از اوقات تركيبي از چندد عامدل بدا هاي متعدد در كنار هم عمل ميفراسنج

هدد كده در بسدياري از ها نشان مياز اين رو بررسي ،شوندواحدي مي پديدهبروز ديگر سبب كي

 ها تركيبي از سه عامل ذكر شده باشد . موارد علت تشديد سيل در حوضه

 خسارات سيل در استان اردبيل : 1-1-2-4

آمار ثبت شده در دفتر آبخيزداري استان  ،براي بررسي خسارات سيل در استان اردبيل

هاي رخ داده از از اين مركز اخذ و مورد تجزيه تحليل قرار گرفته است .اين آمدار شدامل سديل

سديل در  474 دي تعددادهد در ايدن بدازه زمدانها نشان ميباشد.بررسيتا كنون مي 1372سال 

هاي با خسارت قابل  توجه را شامل مي شدوند اين تعداد رخداد كه سيل .استان ثبت شده است

رخداد سيل بدا  32دهد كه به طور ميانگين ساليانه در حدود سال نشان مي 11در عرض حدود 

از مناطق خسارت ثبت شده در استان اردبيل وجود داشته كه حاكي از سيل خيزي باال در برخي 

 باشد .استان مي

هاي گدزارش شدده بدر هاي رخداده موقعيت هر يدك از سديلبراي تحليل فضايي سيل

نقشه استان انطباق داده شده كده در نقشده  ويبرر  GIS اساس مختصات آنها  با كمك سيستم

  اده شده است         نشان د (3-12)شماره 

ها  پراكنش ايدن پديدده نين مرز زير حوضهاز انطباق اين نقشه با مرز شهرستانها و همچ

نشدان  (3-4( تا)3-2) شماره هاي طبيعي و سياسي  تحليل گرديده كه در نمودارهايدر اين مرز

 داده شده است
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 پراكنش تعداد سيل به تفكيك شهرستانهاي استان اردبيل : (4-2نمودار )

 ك شهرستانهاي استان اردبيل(: پراكنش درصد سيل به تفكي4-4نمودار )
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 هاي  استان اردبيل(: پراكنش تعداد سيل به تفكيك زير حوضه4-3نمودار )

 هاي  استان اردبيل(: پراكنش درصد سيل به تفكيك زير حوضه4-5نمودار )
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همانگونه كه در نمودارها مشخص است شهرستانهاي مغان، مشكين شهر ،و خلخدال بده 

هاي داراي خسارت استان را به نسبتي نزديك به هم شامل مدي درصد از سيل 74تنهايي حدود 

شوند و شهرستان نمين كمترين ميزان را از اين بابدت بده خدود اختصداص داده اسدت .بررسدي 

هاي دره رود و ارس و ها نيز نشان ميدهد كه زير حوضدهرخداده نسبت به زير حوضه هايسيل

 اند.درصد از اين رخداد را به خود اختصاص داده 74 دقزل اوزن نيز به تنهايي حدو

ناحيه مشخص رخداد سيل  4تحليل موقعيت فضايي سيل هاي استان نشان مي دهد كه  

 اين نواحي نشان داده شده است (،3-11)ه در نقشه شماره توان متصور بود كرا براي استان مي

(، پراكنش سيل ها را براساس ناحيه بندي نشدان 3-7( و )3-1نمودارهاي شماره هاي ) 

 داده است:
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 (: پراكنش درصد سيل براساس نواحي در استان اردبيل4-7)رنمودا
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چاي بلخار اردبيل رود دره  مشگين اوزن قزل

 : پراكنش تعداد سيل بر اساس نواحي در استان اردبيل( 4-2نمودار)
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دهند نواحي مشكين شهر در دامنه سدبالن ،ناحيده قدزل ها نشان ميهمانگونه كه نمودار          

رود در شمالغرب استان بيشترين تعداد سيل با خسارت را بده اوزن در جنوب استان و ناحيه دره

 اند.خود اختصاص داده

اند كه نتايج حاصله بر اساس نوع خسارت نيز تجزيه و تحليل شده آمار ثبت شده سيل  

هاي ( نشان داده شده است در اين بررسي خسارات به دسته3-9( و )3-8در نمودارهاي شماره )

 كلي شامل موارد زير تقسيم شده است  :

 .زراعت :اراضي كه در آنها فعاليت كشت و كار صورت ميگيرد .1

 .و بيشتر شامل منازل مسكوني و امثال آن هاي دست بشر بنيه:ساختا .2

 .ها،پل و بند انحرافياي:بيشتر شامل چاهها و موتور پمپهاي نقطهازهس .3

 .تلفات دامي :گاو و گوسفند و بز .4

 .تلفات انساني:مرگ و مير وگم شدن انسانها .4
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درصدد  48همانگونه كه در نمودارها مشخص است خسارت به اراضي زراعي به تنهايي   

هاي شود اين امر بيانگر گسترش اراضي زراعي در پهندهسيل استان را شامل مي از كل خسارات

زراعدت ،  ها است .پس ازاي و به عبارت ديگر در حريم رودخانههاي رودخانهسيل گير و تراس

ابنيه در رده دوم قرار دارد كه اين مسئله نيز بيانگر مكانيابي نامناسب استقرار جمعيتي و ساخت 

هاي سيلگير است، به عبارتي با مديريت صحيح بهدره بدرداري از زمدين و تعيدين نهو ساز در په

درصد از خسارات سيل استان قابل پيشگيري بوده است كه  12كاربري مناسب براي آن حدود 

رقم بااليي است .تبديل  اراضي زراعي در معرض سيل به باغات كه نسدبت بده اراضدي زراعدي 

تواند حداقل راهبدرد در ايدن زمينده باشدد.از سيل مي باشند مي داراي مقاومت بيشتر نسبت به

هاي سيلگير بر ساخت و ساز ابنيه بايستي نظارت فني بيشتر بخصوص توسط طرف ديگر در پهنه

 ارگانهاي متولي مسكن روستايي به عمل آيد.

 
 بررسي خسارت و علل خسارت بر اساس نواحي: 2-1-2-4

 4خسارات سيل و داليل آن در هر يدك از ندواحي  در اين بخش از گزارش به بررسي 

براي اين امدر باندك اطالعداتي سديل اسدتان در ايدن ندواحي تفكيدك و  .پردازيمگانه استان مي

  .موردتحليل  قرار گرفته است

 

 ناحيه دره رود 

اي غربي استان اردبيل واقع گرديده است و نام آن از اسم رودخاندهل اين ناحيه در شما  

شدمال بدوده و -نام براي اين ناحيه انتخاب شده است. اين رودخانه داراي روند جندوببه همين 

هاي اطراف بسدتر اصدلي رودخانده فعاليدت شكلي است كه در تراس Uنسبتاً باريك  شامل دره

اي مشاهده مي شود .اين رودخانه در بين ارتفاعات خروس لو جاري بوده و از كشاورزي گسترده

 ريزد.باشد كه در حوالي اصالندوز به رودخانه ارس ميستان ميهاي مهم ارودخانه

و  نمودارهاي شدماره ( 3-12نتايج حاصل از تحليل خسارت سيل در اين ناحيه در نقشه شماره )

 (نشان داده شده است .3-11و )(12-3)
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مورد خسارت سيل از كدل اسدتان  127دهد كه تعداد بررسي نمودارهاي فوق نشان مي

شدده اسدتان اسدت كده  درصد از كل خسارات سيل ثبت 27در اين ناحيه ثبت شده كه حدود 

 تواند رقم بااليي براي اين ناحيه كوچك نسبت به كل استان باشد ..مي

دهد كه از كل خسارات ثبت شدده در ( و نمودارها نشان مي3-13بررسي نقشه شماره )  

درصد شامل خسارت سديل بده اراضدي زراعدي بدوده اسدت و پدس از آن  78اين ناحيه تقريباً 

اند. بازديدهاي ميداني به همراه اي در رديف بعدي قرار گرفتههاي نقطهخسارت به ابنيه و سازه

موقعيت سيل هاي ثبت شده بر روي نقشه  و نوع خسارات گزارش شده در اين ناحيه حداكي از 

آن است كه در اين ناحيه دليل عمده سيل گسترش اراضي زراعي در تدراس حاشديه و سديلگير 

هاي متعدد از خسدارت سديل در ريم رودخانه سبب گزارشرودخانه است. در واقع تعرض به ح

 باشد .اين ناحيه از استان مي

راهبرد اصلي در اين ناحيه را براي مديريت سيل و كاهش خسدارات آن بده دو دسدته   

 توان تقسيم نمود :كلي مي

هايي چون پدل و غيدره مديريت رودخانه براي كنترل بستر آن و نظارت بر احداث سازه .1

تواند بر كشش بستر موثر باشد و همچنين مواردي چون برداشت شن و ماسده از كه مي

 تواند سبب بر هم ريختگي حالت طبيعي بستر  رودخانه شود.كف رودخانه كه مي

هايي از اراضي زراعي به باغات به دليل مقاومت بيشتر اين كداربري تبديل حداقل بخش .2

عايت سداخت و سداز و احدداث له و رسانسبت به زراعت محصوالت يك در برابر سيل

هاي زراعي همچون كانال آب و چاهها در حريم سديلگير رودخانده .نكتده مهدم در ابنيه

كيلدومتري منداطق سديل گيدر در 22مورد سيل گيري اين اراضي اينست كه در حدود 

باشدد. ايدن سدد داراي باالدست رودخانه دره رود سدد عمدارت در دسدت احدداث مي

تواندد ميليون مترمكعب است كه در صورت احداث مي 194حدود  گنجايش مخزن در

نقدش مهمدي در كنتدرل سديل در ايددن ناحيده داشدته و در صدورت مدديريت صددحيح 

تواند مانع بروز سيالب در پائين دست گردد.از اين برداري و كنترل آب درياچه ميبهره

 ن ناحيه كنترل شود. برداري از سد مسئله سيل ايشود در صورت بهرهپيش بيني مي ،رو
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 ناحيه بلخار چاي

اين ناحيه در شمالشرقي استان و در مرز آن با جمهوري آذربايجان واقع شده و در واقع   

هايي چون ساري قميش و گرمي چاي و آراز چاي  است كه بلخار رود را شدكل شامل سرشاخه 

موقعيدت  خسدارات  ،(3-13و )(  3-12( و نمودارهاي شماره )3-13دهند .در نقشه شماره )مي

 سيل اين نواحي و تعداد و درصد آنها نشان داده شده است .
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 : پراكنش درصد خسارت سيل به تفكيك نوع خسارت در ناحيه بلخار چاي(4-14نمودار )          
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ه در اين ناحيده خسدارت بده زراعدت و ابنيده و سدازه دهد كتحليل نمودارها نشان مي  

هرچند متاسفانه در اين ناحيده گدزارش تلفدات  ،اي داراي بيشترين تعداد به ترتيب هستندنقطه

انساني نيز ارائه شده است. از اين رو، كنترل سيل در ايدن ناحيده بايسدتي در اولويدت مدديريتي 

 استان قرار گيرد.

هاي اصلي گزارش ناحيه بيشترين خسارت در سرشاخه رودخانه با توجه به اينكه در اين  

شده است، راهبرد اصلي در اين ناحيه در درجه اول انجام مطالعات آبخيزداري براي كنترل سيل 

باشد .اما بايستي توجه داشت كه با توجه به الگدوي زهكشدي ها ميو تنظيم زمان تمركز رودخانه

گيردكنترل سيل و تنظيم زمان موازي هم رودخانه بلخارچاي شكل ميمنطقه كه از چند رودخانه 

هاي آن بايستي به نحوي صورت پذيرد كه زمان تمركز هر ها و سرشاخهتمركز در اين رودخانه

رودخانه با رودخانه ديگر سنجش و از همزماني تخليه آنهدا بده رودخانده اصدلي حتدي االمكدان 

 جلوگيري شود.

تواند تغيير اراضي زراعي به باغ و كنترل بر سداخت و ر اين ناحيه ميراهبردهاي ديگر د  

 ساز باشد .

 

  ناحيه مشگين شه 

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

شدود درصد از كل خسارت سيل استان را شامل مي 32باشد كه مورد مي 131در آن در حدود 

 (3-14. در نقشده شدماره)ئله بيانگر پتانسيل باالي منطقه براي سيل خيزي مي باشدكه  اين مس

موقعيت اين ناحيه و نوع خسارت در آن نشان داده شده است همچندين در نمودارهداي شدماره 

پراكنش خسارت سيل به تفكيك تعداد و درصد خسارت سديل نشدان داده  ،(3-14( و )14-3)

 شده است .
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تلفات انساني باال  ،نمايدآنچه در آمار خسارت سيل ناحيه مشگين بيشتر جلب توجه مي

 نمايد .يه است كه لزوم توجه بيشتر براي كنترل سيل در اين ناحيه را ايجاب ميدر اين ناح

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

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

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

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

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

شكل آنها  vهاي ها به لحاظ ژئومرفولوژيكي بسيار جوان بوده و درهاحيه رودخانهعبارتي در اين ن

 سازد .با شيب تند امكان تخليه سريع رواناب را مهيا مي

هاي شود و با توجه بده جاذبدهاين  ناحيه از مهمترين مناطق سيلخيز استان محسوب مي 

ر تمهيدات زيدر سداختي منطقده، گردشگري مناسب در اين ناحيه ضروري است در درجه اول د

 هاي  مرتبط با آب و خاك قرار گيرد.مسئله كنترل سيل در اين ناحيه در دستوركار مديريت

 شود:راهبرد اصلي در اين ناحيه به شرح ذيل پيشنهاد مي

 ها براي كنترل سيل و احداث بندهاي سيل گير .انجام عمليات آبخيزداري در سرشاخه .1

 هاي عشايري براي اسكان. هاي انساني و بخصوص يوردتكنترل جانمايي فعالي .2

احداث شبكه اطالع رساني و اعالم خطر بدا همداهنگي سدازمانهاي هواشناسدي ،راديدو و  .3

 ها.تلويزيون ،نيروهاي انتظامي و راهداري

 

 ناحيه قزل اوزن 

 هاين ناحيه در جنوبغربي استان در جوار استانهاي آذربايجانشدرقي و زنجدان واقدع شدد  

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

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

 ،(3-17و ) (3-11باشد.در نمودارهاي شدماره )ريزند ميهاي فرعي كه به قزل اوزن ميسرشاخه

( پراكنش نوع خسارات منطقه نشان داده 3-14نوع خسارات و در نقشه شماره ) تعداد و درصد

 شده است 
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بيشترين  خسارات سيل در اين ناحيده  ،همانگونه كه در نقشه و نمودارها مشخص است

دهد كه عموم اين اراضي در هاي ميداني  نشان ميمربوط به اراضي زراعي و باغات است.بررسي

اند كه در واقع بستر عليايي رودخانه محسوب مي شدوند، از تراسهاي حاشيه رودخانه قرار گرفته

عدي گيرد.در مورد اين اراضي مسئله واقاين رو در جريانهاي با دبي باال اين اراضي را آب فرا مي

باشد وبايستي تدابيري براي الگوي مناسب اسدتفاده ها نامناسب مياين است كه جانمايي فعاليت

 از اين اراضي انديشيده شود.

 توان به شرح زير نا م برد:راهبرد اصلي در كنترل خسارات سيل  اين ناحيه را مي

ش كنترل سيل رودخانه گيوي چاي بده عندوان سرشداخه اصدلي قدزل اوزن بدراي كداه .1

برداري از رسد با بهرهخسارات سيل حاصل از جريانات اين رودخانه .هرچند به نظر مي

هاي حوضده در از سديالبميليون مترمكعب  بخشدي 82سد كوثر با حجم ذخيره حدود 

تواند تاثير تعديلي بر جريانات سديالبي پدائين دسدت رودخانه  كوثر كنترل شود كه مي

 رودخانه داشته باشد .

ديريت يكپارچه بر روي رودخانه قزل اوزن با هماهنگي دسدتگاههاي ذيدربط در اعمال م .2

استانهاي مجاور با توجه به جريان اين رودخانه در چند استان مختلف.اين مسئله از ايدن 

هاي آب بخشدي و در حوضده اسدتانها رو پيشنهاد مي شود كه در كشدور مدا مدديريت

ل اوزن كه به چند استان مختلدف تعلدق متمركز شده است و در مورد رودهايي چون قز

دارد ناگزير از تشكيل كميته يا گروه متشكل از استانهاي ذينفع براي مديريت رودخانده 

 خواهيم بود . 

غيير كاربريهايي چون زراعت محصوالت يكساله به  باغات كده در برابدر پديدده سديل ت .3

 مقاومتر هستند .

 ي و خطوط انتقال نيرو و آب.هاي فنجانمايي صحيح نواحي سكونتي و سازه .4

 

 ناحيه اردبيل 

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

( و 3-18) شدماره ( و نمودارهداي3-11ماره )دددخسارات سيل و نمودار ا نواع آنها در نقشده ش

 ( نشان داده شده است .19-3)

هاي بيشتر خسارات در اين ناحيه مربوط به شداخه ،همانگونه كه در نقشه مشخص است  

ريزند.بررسي نوع خسارات حاكي از درصد باالي خسدارت بده دام فرعي است كه به قره سو مي

در اين ناحيه است .خسارات به اراضي زراعي نيز بيشتر شامل قطعات كوچك زراعي اسدت كده 

 ها قرار دارند .در حاشيه رودخانه
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رسد راهبرد اصلي كنترل خسارات سيل در ايدن ناحيده اطدالع  به نظر ميبا توجه به مطالب باال

تلويزيدون و  ،رساني صحيح و به موقع با هماهنگي دستگاههايي چون سدازمان هواشناسدي، راديدو

نيروي انتظامي و امور عشاير و غيره بدراي اعدالم خطدر از وقدوع سديل و دور شددن از حدريم 

با پخش بروشور و كارگاههاي آموزشي در مدارس روستايي  هاو همينطورآموزش همگانيرودخانه

تواند خسارت را كاهش دهد. در كندار ايدن مسدئله انجدام عمليدات  و عشايري مي باشد كه مي

تواندد بدر كنتدرل خسدارات ايدن اي و كاربري صحيح از اراضي با توجه به پتانسيل آنها ميسازه

 منطقه  موثر باشد.
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 (:پراكنش درصد  خسارات سيل درناحيه اردبيل به تفكيك نوع خسارت4-14دار)نمو

 

2 3

13

17

35

0

5

10

15

20

25

30

35

ابنيه اي نقطه سازه زراعت دامي تلفات ناحيه كل

 (: پراكنش تعداد خسارات سيل در ناحيه اردبيل به تفكيك نوع خسارت4-18نمودار)
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 تحليل رانش، ريزش ، زمين لغزش:7-4

 

 اي و زمين لغزشحركات دامنه: 1-7-4

 

ها ي مستعد اين اي از بالياي طبيعي است كه هرچند رخداد آن در دامنهحركات دامنه

هداي انسداني تشدديد ولي بيشتر از ساير بالياي طبيعي تحدت تداثير فعاليت ،استپديده ممكن 

دهد كه  امروزه اين رخدداد در اغلدب اي  نشان ميبه طوري كه بررسي حركات دامنه ،شودمي

دهد.بده هاي طبيعي بيشترين ارتباط را نشان ميهاي انساني و تغييرات در محيطموارد با فعاليت

وعامل انساني را در كندار  ر منابع علمي سه فاكتور زمين شناسي،ژئومرفولوژينوعي كه امروزه د

كنند.به نحدوي كده دو فداكتور زمدين هم به عنوان به عنوان عوامل اصلي اين رخداد معرفي مي

را فراهم كرده و عامل انساني سدبب تشدديد پديدده و شناسي و ژئومرفولوژي پتانسيل اين پديده

 مي شود.رخداد آن 

هداي كنندد و روشم ميياي را بر اساس شكل وسرعت آن به انواع مختلدف تقسدات دامنهحرك

ترين تقسيم بندي طبقده بنددي حركدات بدر مختلفي براي تقسيم بندي آنها وجود دارد كه ساده

 اند.زش ،لغزش و ريزش نامگذاري شدهياساس سرعت آنهاست كه  خ

فراوان براي ايدن پديدده  دان اردبيل نيز استعدادهد كه در استهاي انجام گرفته نشان ميبررسي

 11به طوري كده در زمدين لغدزش  ،وجود دارد ورخداد آن با تلفات جاني نيز همراه بوده است

سراب اتفاق افتاد كده كيلومتري جاده نير  12لغزش بزرگي در زمين 21در ساعت  84 دخردا

متر از اين  342ك نفر كشته همراه بود و اتومبيل به داخل دره پرتاب شدند كه با ي 1در اثر آن 

، خسدارت بر اساس گزارش ستاد حوادث غير مترقبده اسدتان  .محور اصلي به كلي تخريب شد

  .(84خرداد   18بوده است)روزنامه اطالعات  ناشي از اين حادثه برابر با يكصد ميليارد ريال

ان با توجه به مختصدات اي  بزرگ موجود در استحركات دامنه،براي تحليل اين پديده 

اند .تعداد اين پديده كه در سالهاي اخير در استان جانمايي شده GISجغرافيايي آنها در سيستم  

نشان داده شدده اسدت  (،3-17)مورد بوده كه موقعيت آنها در نقشه شماره 212رخ داده است 

دهدد ها نشدان ميزش و لغزش هستند.بررسي موقعيت اين لغزشيها بيشتر از نوع خ.اين رخداد

در صد از ايدن  47به طوري كه   ،شودكه اين پديده بيشتر در قسمت جنوبي استان مشاهده مي

درصد در شهرستان نير مشداهده  13در صد در شهرستان كوثرو 14پديده در شهرستان خلخال،

ها را شامل مي شود كه همگي در نيمه جنوبي اسدتان لغزشدرصد زمين 84شود كه سرجمع مي

هدا را در شهرسدتان هداي اسدتان نشدان پراكنش زمين لغزش(، 3-22)اند نمودار شمارهرخ داده

 دهد.مي
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 بررسي عوامل رخداد زمين لغزش در استان  1-1-7-4

هر سه عامل موثر اين پديده يعني زمين شناسي ،ژئومرفولوژي و عامل انساني در شدكل 

 توان جمعبندي نمود.ردبيل موثرهستندكه به طور خالصه به شرح زير ميگيري آن  در استان ا

 

 عوامل طبيعي 

ري در جنوب استان و آلتراسيون و هوازدگي شديميايي اوجود تشكيالت آذرين و آذر آو

به سبب اقليم مرطوب استان كه هاي رسي بر روي سنگ بستر شده است آنها سبب تشكيل اليه

.اين شدودها مشداهده مياكزايي مناسبي بر روي سدنگ بسدتر دامندهو غلبه هوازدگي شيميايي خ

رتفاعات وجوان بودن ابه دليل شكل  واند هاي پائين ارتفاعات تجمع يافتهعموماًدر تراز تشكيالت

ها با و دامنه را تشكيل داده اندشكل  vباريك و  يهادره كه ها به لحاظ ژئومرفولوژيكيرودخانه

شود تدا اندرژي پتانسديل شدديدي در اثدر شوند اين امر سبب ميتصل ميشيب تند به دره ها م

ن تدوده خداك ايجداد شدود كده تحدت نيدروي زها به سبب ونيروي جاذبه زمين بر روي دامنه

پراكنش زمين لغزش هاي استان به تفكيك شهرستان  (: پراكنش زمين لغزش هاي استان به تفكيك شهرستان4-22نمودار)
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هداي فدراوان بارش بيعي درحالت پايداري مشداهده شدوند، ولدي ريدزشدر شرايط ط طكاكاص

ي آن در فصول گرم امكدان نفدوذ بطئدي بخصوص از نوع بارش برفي در زمستان و ذوب تدريج

سازد كه در برخورد با اليده غيدر قابدل هاي رسي را فراهم ميآب به طبقات زيرين خاك و اليه

دهندد كده سدبب كداهش نفوذ رسي در آن جذب و حالت خميري يا روانگرايي را به خداك مي

 شود.نيروي اصطكاك و  به تبع آن امكان حركت توده اي خاك فراهم مي

طالب باال به طور مختصر شكل گيري پديده لغزش را بر اثر عوامل طبيعدي در اسدتان م

 دهد اما عمل انساني نيز در تشديد اين پديده موثر است كه به شرح ذيل است.    نشان مي

 

 عوامل انساني 

شدود شدامل عمده عامل انساني كه به طور كلي سبب تشديد پديده زمدين لغدزش مي 

هداي ها و افزايش وزن تدوده بدراي حركدت،نفوذ آب از طريدق فعاليتدامنه بارگذاري  بر روي

ها است .بدراي تعيدين هدر يدك از چاههاي جذبي فاضالب و احداث جاده ،انساني مانند زراعت

هاي موجود در استان با هريك از پارامترهاي فدوق لغزش GISعوامل فوق با استفاده از سيستم 

هاي موجود در استان همبستگي و دهد كه لغزشامر نشان ميحاصل  ،روي هم گذاري شده است

نشدان داده   (3-18)هاي موجود نشان ميدهند كه در نقشه شماره ارتباط معني داري را با جاده

متدري  2222و 1222، 422هاي موجدود در شدعاع لغزش،شده است .براي تحليل دقيق پديدده

( 3-21) شددددماره ه نتدايج در نمودارهدايها بر اساس نوع جاده ها بررسي شده اسدت كدجاده

ها بيشدترين نشان داده شده است .همانگونه كه در اين نمودارها مشخص است لغزش(، 3-23تا)

ها و هاي ارتباطي بدين شدهراز خود نشان ميدهند كه عموماً جاده 4هاي درجه نزديكي را با جاده

اند و يا بده دليدل كمبدود ات دقيق بودههاي اطراف هستند كه به نظر مي رسد فاقد مطالعآبادي

ها پس از احداث آنها ديوارهاي بازدارنده مناسب براي آنها طراحي اعتبارات و عدم اهميت جاده

شدود و شدرايط را ها ميها سبب برش پاشنه شيب دامنهنشده است. احداث جاده در پاي دامنه

ز اين رو حتماًدر ايدن ندواحي بايسدتي ا ،سازداي در مناطق مستعد فراهم ميبراي حركات دامنه

 ديوارهاي بتني بازدارنده احداث شود.  
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نمودار پراكنش لغزش ها در شعاع 500 متري جاده ها بر حسب نوع جاده

دو درجه

9%

 سه درجه

28%

پنج درجه

5%
چهار درجه

58%

نمودار پراكنش زمين لغزش ها در شعاع 1000 متري بر حسب نوع جاده ها

دو درحه

2%
 سه درجه

25%

چهار درجه

70%

پنج درجه

3%

 متري جاده ها برحسب نوع جاده  522(: پراكنش لغزش ها درشعاع 4-21نمودار)

 متري برحسب نوع جاده ها 1222(: پراكنش زمين لغزش ها در شعاع 4-22نمودار)
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ها و نفدوذ گاههاي انساني بر روي دامنهتاز عوامل ديگر پديده زمين لغزش استقرار سكون

هداي موجدود در اسدتان در ديده  لغزشفاضالب چاهها به اعماق زمين است .براي بررسي اين پ

   (3-24)اره ممتري بررسي  شده كه حاصل امر در نمودار شد 2222، و1222، 422، 222شعاع 

 نشان داده شده است.

نمودار پراكنش زمين لغزش ها در شعاع 2000 متري برحسب نوع جاده

 دو درجه

6%

سه درجه

29%

چهار درجه

57%

پمج درجه

8%

نها آبادي پيرامون در لغزش زمين پراكنش مودار

1000متري

20%
500متري

4%
متري 200

1%

متري 2000

75%

 متري برحسب نوع جاده  2222(: پراكنش زمين لغزش ها درشعاع 4-24نمودار)

 (: پراكنش زمين لغزش در پيرامون آبادي ها4-23نمودار)
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متدري  222ها در شدعاع درصد از لغزش 1فقط  ،همانگونه كه در نمودار مشخص است

تدوان متدري آنهدا هسدتند كده مي 422نيدز در شدعاع درصدد  4شوند و آبادي ها مشاهده مي

تدوان هدا را بده سدكونتگاههاي انسداني ميبنابراين تعداد كمي از لغزش ،هاي موثر دانستشعاع

هدا چدون در محدل زنددگي نسبت داد .اما آنچه در اين ميان مهم است اين است كه اين لغزش

و بايستي سدريعاً در مدورد مكانيدابي  بوددهند خسارات ناشي از آنها زياد خواهد انسانها رخ مي

ترازوج و  ،صورت گيرد كه از اين ميان به روستاهاي دمدل عاجلجديد براي اين روستاها اقدام 

 توان اشاره نمود.گيالندوز شهرستان خلخال مي

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

تي شده كده اخسار بروز شود كه سببهايي مشاهده ميعضي محالت لغزشارتفاعات در ب سمت

توان اشاره نمود كه همگي بر اثر از اين ميان به محله كوتل آباد،بيش آباد، و پشت بيمارستان مي

خانده  242داده اند.لغزش محله كوتل آباد سبب تخريب حددود احداث ابنيه بر شيبهاي تند رخ

 ده و خسارات شديد مالي به همراه داشته است. گرديده كه رقم بااليي بو
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 : تحليل موقعيت اقليمي 3

 

 : تحليل جريانات جوي )توده هاي هوا(1-3

 

منطقه شمال غرب كشور شامل آذربايجان، اسدتان اردبيدل و قسدمتهاي غربدي حاشديه  

رار جنوبي درياي خزر در فصول مختلف سال تحدت تداثير سده جريدان عمدده آب و هدوايي قد

گيرند. ويژگيهاي اين سه جريان آب و هوايي با يكديگر متفاوت بوده و هدر يدك از آنهدا بده مي

 اجتماعي مردم اين مناطق تاثير مي گذارند.  –گونه اي بر رژيم اقليمي و زندگي اقتصادي 

بررسيهاي سينوپتيكي مشخص ساخته است كه استان اردبيل در فصول سرد و گرم سال  

 ه هاي هواي متعددي است. بستر عبور تود

اسدت كده از دشدتهاي « توده هواي سديبري»نخستين توده هواي موثر براستان اردبيل،  -

پربرف و  يخ  زده سيبري از ماههاي اول پاييز از شمال شرق كشور وارد مرزهاي ايران 

شده و پس از طي درياي خزر و كسب رطوبت كافي از آن ، برپهنه وسيعي از كشدور و 

دبيل تاثير گذاشته و در نواحي جنوب، مركدزي و حتدي در پداره اي مدوارد در استان ار

شمال استان به صورت سرما و يخبندانهاي خشك ظاهر مي شدود. ريزشدهاي ناشدي از 

 فعاليت آن عموماً در قالب ريزش برف مي باشد. 

 است كده بدا ماهيدت« توده هواي مديترانه اي»دومين توده هواي موثر براستان اردبيل  -

بحري و معتدل، ريزشهاي خود را در ارتفاعات تركيه و ارتفاعات زاگدرس و آذربايجدان 

غربي آغاز و از سمت غرب وارد استان اردبيل مي شود. اين جريان آب و هوايي، عامل 

اصلي بارندگيهاي استان واقع در شمال غرب و غرب كشور مي باشد و بدا ورود آن بده 

ا در ماههاي سرد سال تعديل يافته و رطوبت هوا افزايش ايران و استان اردبيل، دماي هو

مي يابد و بارندگيهاي نسبتاً منظمي همراه با جبهه هاي گرم در مسير حركت اين جريان 

جوي نازل مي گردد. اين جريان كم فشار جوي در بارندگيهاي استان اردبيل داراي سهم 

 مهمي مي باشد. 

اسدت « جريان اطلس شمالي يا اسدكانديناوري»ل سومين توده هواي موثر براستان اردبي -

كه با ويژگيهاي هواي سرد همراه است. اين جريان جوي در تمامي اروپا ريزشهاي مهمي 

را انجام داده و از طريق شمال و شمال غرب وارد ايران شده و در استان اردبيل با ورود 

 ي گردد. آن سرماي شديد و ريزشهاي جوي منجمد در قالب ريزش برف ظاهر م
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 : جريانات جوي زمستانه 1-1-3

 

توده هاي هوا و سيستم هاي هواشناسي كه در ماههاي سرد براستان اردبيدل تداثير مدي  

 گذارد به طور خالصه به شرح زير است: 

كه از طرف شمال شرق و شرق پدس از عبدور از  (CP)قاره اي  –توده هاي هواي قطبي  -

د. وزش باد سرد شمالي اين جريدان جدوي، دمداي درياي خزر به استان اردبيل مي رسن

هوا را به سرعت كاهش داده و بخشهاي مرتفع اسدتان اردبيدل و حتدي شدمال غدرب و 

 درجه سانتي گراد زيرصفر در معرض سرما قرار مي دهد.  42غرب كشور را تا حدود 

تان كه از طرف قفقاز بده منطقده آذربايجدان و اسد (CA)قاره اي  –ان لگتوده هواي شما -

 د. ناردبيل نفوذ كرده و بررژيم اقليمي آن تاثير مي گذار

كه پس از پيمودن درياي سياه از بخش شدمال غربدي  (mP)دريايي  –توده هواي قطبي  -

 وارد منطقه و استان اردبيل مي شود. 

توده هواي مديترانه اي كه با ويژگيهاي گرم و مرطوب از مركز كم فشار و سيلكون ساز  -

 نه از سمت غرب به منطقه وارد مي شود. درياي مديترا

 كه از سمت غرب منطقه را متاثر مي سازد. (mT)دريايي  –توده هواي حاره اي  -

 

 جريانات جوي تابستانه  :2-1-3

 

توده هاي هوايي كه در فصل تابستان و ماههاي گرم سال استان اردبيدل را تحدت تداثير  

 قرار مي دهند به شرح زير مي باشند. 

با منشاء آزوركه از طريق شمال غرب وارد منطقده  (mT)دريايي  –واي حاره اي توده ه -

 شود. مي

با مبدا صحراي بزرگ افريقا كده از سدمت جندوب  (cT)قاره اي  –توده هواي حاره اي  -

 غربي وارد منطقه مي شود. 

هاي منشاء عمده بارندگيهاي استان اردبيل، جريانات جوي مرطوبي است كه همراه با كدم فشدار

مهاجر از قطاع جغرافيايي غربي، از طريق تركيه، سوريه، درياي سياه و صحراي كبيدر افريقدا بده 

 منطقه وارد مي شوند. 

 

 تاثيرات جريانات جوي حاكم براستان در دوره عبور فصل سرد به فصل گرم سال :4-1-3

 



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

 137 

مي گذارند.  كم فشارهاي سوداني در مناطق مختلف استان اردبيل، اثرات متفاوتي برجاي 

اين كم فشارها در ماههاي آخر زمستان و اوايل بهار در مناطق مركزي استان اردبيدل بيشدترين 

د، به طوري كه در شهرهاي اردبيل و خلخال به صورت وزش باد گدرم همدراه بدا نرخداد را دار

مراه با گردوغبار و در پارس آباد، مشكين شهر، گرمي و بيله سوار به صورت رگبارهاي پراكنده ه

رعد و برق اثر مي گذارد. جريانات فوق پس از رسيدن به اردبيل در حاشيه جنوب غربدي كدوه 

سبالن و در صعود به ارتفاعات سبالن، پدس از بارنددگي رطوبدت خدود را از دسدت داده و بده 

صورت هواي خشك و گرم از دامنه هاي جنوب شرقي سبالن سرازير شده و در رسيدن به شهر 

در اين شهر مي شود. از نمونده بادهداي  گرميچث وزش باد جنوب غربي با نام محلي اردبيل باع

اشاره كرد  1383-1382ذكر شده مي توان به وزش بادهاي بسيار شديد طي اسفند ماه سالهاي 

 كه باعث ايجاد خسارات زياد در شهرستانهاي اردبيل و مشكين شهر گرديد. 
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 دان تحليل دما و تعداد روزهاي يخبن:2-3

 

با اسدتفاده از اطالعدات و آمدار موجدود در ايسدتگاههاي سدينوپتيك، اقلديم شناسدي و  

در ارتباط بدا دو پدارامتر  1314-1384تبخيرسنجي واقع در استان طي دوره آماري بيست ساله 

اقليمي دما و تعداد روزهاي يخبندان خالصه اي از تحليل صورت گرفته در اين مطالعه به شرح 

 د: زير مي باش

 

 : ميانگين حداقل دماي ماهيانه و ساليانه1-2-3

 

درجده  -7/4و   -8/4در استان اردبيل، بهمن مداه و دي مداه بده ترتيدب بدا ميدانگين  

 گراد، سردترين ماههاي سال مي باشند.سانتي

ميدانگين حدداقل دمداي سداليانه اسدتان، شهرسدتانهاي شدمالي اسدتان  1براساس نقشه 

درجه سانتي گراد در سال را دارند.  8دماي باالتر از ار و بخشهايي از گرمي( ،آباد، بيله سوپارس)

درجه سانتي گراد  3تا  2داراي حداقل دماي ساليانه جنوب استان و ارتفاعات شهرستان خلخال ،

  مي باشند. سردترين مناطق استان ، نواحي منتخي به كوه سبالن مدي باشدند كده در آن ندواحي،

درجه سانتي گراد نيز فراتر مي رود. در شهرستان اردبيدل و ندواحي  -4اليانه از حداقل دماي س

 درجه سانتي گراد درسال مي رسد. 4/2مركزي استان، حداقل دما به حدود  

 

 : حداقل دماي مطلق ساليانه2-2-3

  

 32ايستگاه سينوپتيك اردبيل سردترين دما را طي در بين ايستگاههاي هواشناسي استان، 

درجه سانتي گدراد  -8/33گذشته داشته است. در اين ايستگاه  حداقل مطلق دماي روزانه  سال

 به ثبت رسيده است. 1317در بهمن ماه سال

، 1374درجه سانتي گراد در بهمن ماه سدال  -4/31در ايستگاه هاي سينوپتيك خلخال  

درجده  -12اد و در پدارس آبد 1379درجه سانتي گراد دربهمن ماه سدال  -18در مشگين شهر

 به ثبت رسيده است. 1372سانتي گراد دربهمن ماه سال 

متري به ويژه كدوه سدبالن )بدا ارتفداع  3222در نواحي از استان كه از ارتفاعات باالي  

 متر( قاعدتاً حداقل مطلق دماي روزانه از مقادير بيشتري برخوردار است. 4811

                                                 
 ( گزارش هواشناسي1درپيوست شماره ) 1
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  : ميانگين حداكثر دماي ماهيانه و ساليانه4-2-3

 

درجه سانتي گراد  28و  4/28مرداد و تير با ميانگينبراساس بررسيهاي صورت گرفته ، 

 گرمترين ماهها طي سال مي باشند.

براساس نقشه حداكثر دماي ساليانه، شهرستانهاي شمال استان ) پارس آباد، بيله سوار و  

 د در سال را دارند.درجه سانتي گرا 22الي  18بخشهايي از غرب شهرستان گرمي(، دماي بين 

 18تا  17در جنوب غربي استان و نواحي پست شهرستان خلخال، حداكثر دماي ساليانه  

 درجه سانتي گراد مي باشد.

درجده سدانتي گدراد و در  7در نواحي منتهي به كدوه سدبالن، حدداكثر دمداي سداليانه  

نتي گدراد در سدال درجه سدا 14شهرستان اردبيل و نواحي مركزي استان حداكثر دما درحدود 

 گزارش شده است.

 

 حداكثر مطلق دماي روزانه :3-2-3

 

در استان اردبيل ، وقوع دماهاي باال در ماههاي گرم سال قابل توجه است، چنانكه وقوع  

درجده 4/42و  1377درجه سانتي گراد در ايسدتگاه مشديران در سدال  44حداكثر مطلق دماي 

 به ثبت رسيده است. 1318سال  سانتي گراد در ايستگاه فيروزآباد در

درجه سانتي گدراد در  41در ايستگاه سينوپتيك پارس آباد حداكثر مطلق دماي روزانه  

درايسدتگاه  1382درجه سانتي گراد، در سدال  8/39، در ايستگاه سينوپتيك اردبيل 1379سال 

ين شدهر و در ايستگاه سدينوپتيك مشدگ 1372درجه سانتي گراد درسال  34سينوپتيك خلخال 

 گزارش شده است. 1382درجه سانتي گراد در سال  4/37

 

 ميانگين دماي ماهيانه و ساليانه :5-2-3

 

گرمترين مناطق استان با استناد به نقشه همدما، شهرستانهاي شمالي استان )پارس آباد،  

 13بيله سوار و بخشهايي از غرب شهرستان گرمي( مي باشد كه در اين مناطق، دماي هدوا بدين 

درجه سانتي گراد متغير است. درجنوب غرب استان و نواحي پست شهرسدتان خلخدال،  14الي 

درجه سانتي گراد مي باشد، در حالي كده درشدرق و ارتفاعدات  11تا  12متوسط دماي ساليانه 

درجه سانتي گراد گزارش شده اسدت. سدردترين  8تا  1شهرستان خلخال دماي ساليانه هوا بين 
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درجده سدانتي گدراد و  1در نواحي منتهي به كوه سبالن با متوسط دماي ساليانه مناطق استان ، 

 گاهي پايين تر از آن مي باشد.

درجه سانتي گراد در  4/8در شهرستان اردبيل و نواحي مركزي استان اين دما به حدود  

 سال مي رسد.

 

 تاند رجه يا بيش ازآن در اس 21تعداد روزهاي با حداقل دماي مساوي  :2-2-3

 

در نواحي مركزي استان چنين دمائي به ندرت اتفاق مي ا فتد و در نواحي جنوبي استان  

روز درماههداي تيدر و مدرداد،  32روز تجاوز نمي كند. اما در شمال استان، درمجمدوع تدا  2از 

 درجه سانتي گراد و يا بيشتر از آن هم مي رسد.21حداقل دماي هوا به 

 

 درجه يا كمتر از آن در استان -3داقل دماي مساوي : تعداد روزهاي با ح7-2-3

 

در نواحي مركزي و به ويژه جنوبي استان، چنين دمائي همه ساله به وفور اتفاق مي افتد،  

روز در سال هم مي رسد. اما درشمال استان  82به طوري كه در نواحي جنوبي استان به بيش از 

 روز نمي رسد. 14تر از آن(، به بيش از درجه سانتي گراد و يا كم -4حداقل دماي هوا )

درجه سانتي گراد و  1/14در اين استان، حداكثر دماي ساليانه استان برابر به طور كلي ، 

درجه سانتي گراد است كه اين امر حداكي از اسدتيالي هدواي سدرد در اسدتان  4/1حداقل آن 

قشه هاي مربوطه كه در پيوسدت اردبيل است. با نگاهي به جداول مربوطه به پارامترهاي دما و ن

(، گزارش هواشناسي ارايه گرديده، مالحظه مي گردد كه گرمترين نواحي اسدتان واقدع 1شماره )

در شمال استان بوده كه هرچه به سمت جنوب استان پيش مي رويم از دماي سداليانه و گرمدي 

 هوا كاسته مي شود.

 

 رجه يا كمتر از آن در استان: تعداد روزهايي با حداكثر دماي مساوي صفر د8-2-3

 

حداكثر دماي مساوي صفردرجه درنواحي مركزي و به ويژه جنوبي استان ، چنين دمايي ) 

روز اتفاق مدي افتدد، امدا در شدمال اسدتان،  32تا  24همه سا له با فراواني حدود ياكمتر از آن(،

 روز در سال مي باشد. 12ز حداكثر دماي هوا) صفر درجه سانتي گراد و يا كمتر از آن( ، كمتر ا
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 درجه يا بيش از آن در استان 42: تعداد روزهايي با حداكثر دماي مساوي 4-2-3

 

درجده و  32دماهاي باال )درنواحي مركزي استان)شهرستانهاي اردبيل و مشگين شهر( ، 

شدمال  بيش از آن(، كمتر از ديگر نقاط استان اتفاق مي افتد و هرچه به طرف عرضهاي باالتر و

استان مي رويم، رخداد اين نوع دماها بيشتر مي شود، به طوري كه در شمالي تدرين شهرسدتان 

درجه يا بيش از آن( همه سداله بدا  32استان )پارس آباد(، چنين دمايي )حداكثر دماي مساوي 

روز اتفاق مي افتد. در جنوب غربي اسدتان در مجداورت شهرسدتان كدوثر بدا  92فراواني حدود 

 42روز و بيش از آن تدا حددود  32ان ميانه از استان آذربايجان، تعداد روزهاي مساوي شهرست

روز درسال هم مي رسد و اين نشان دهنده آن است كه احتمال رخداد حداكثر مطلق دما دراين 

 نقاط بيشتر است.

 

 : تعداد روزهاي يخبندان12-2-3

 

درجده  1با متوسط دماي ساليانه  در نواحي منتهي به كوه سبالنسردترين مناطق استان، 

 باشد. روز در سال مي 212سانتي گراد و گاهي پايين تراز آن و تعداد روزهاي يخبندان در حدود 

روز درسدال مدي رسدد.  132در شهرستان اردبيل و نواحي مركزي استان، يخبندان تدا  

هاي يخبندان در سال را شهرستانهاي شمالي استان) پارس آباد و بيله سوار( ، كمترين تعداد روز

روز  142دارند. جنوب استان ، ارتفاعات شهرستان خلخال و هم چنين غرب شهرستان كدوثر تدا 

در سال يخبندان دارند. يخبندان در مناطق مركزي و جنوبي استان از اواخر مهرمداه آغداز و تدا 

 اوايل فروردين سال بعد تداوم مي يابد.
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 رق و پوشش ابرعو تتحليل رطوبت، بارش، تبخير  :4-3

 

 بارش  :1-4-3

 

(، ميانگين مجموع بارندگي ايستگاههاي هواشناسي استان اردبيدل 4-1در جدول شماره ) 

 ارايه گرديده است. 

در اين استان ميزان ميانگين بارش ساليانه، از  ،چنان كه در اين جدول مالحظه مي گردد 

ميلي متدر  3/413مشيران آب تا حداكثر ميلي متر در ايستگاه باران سنجي آب  4/221حداقل 

 در ايستگاه باران سنجي هواشناسي كلور خلخال متغير مي باشد. 

ميلي متر، در ايستگاه مجره برابر  9/441در ايستگاه سرعين ميانگين بارش ساليانه برابر  

 422در ايسدتگاه خشدكه رود  ،ميليمتدر 4/429ميلي متر، در ايستگاه ميان رودان برابر  4/429

 ميلي متر مي باشد كه حداكثر بارندگيهاي ساليانه را اين ايستگاهها دارا مي باشند. 

ميلي متر، در ايستگاه مشيران  9/272در ايستگاه پارس آباد ميانگين بارش ساليانه برابر  

 مي باشد.  ميلي متر 3/281ميلي متر، در ايستگاه اردبيل برابر  1/219برابر 

بارش ساليانه در استان با توجه به جدول مذكور و نقشه ميدانگين  بررسي ميانگين ميزان 

مجموع بارش ساليانه كه در گزارش پيوست ارايه گرديدده اسدت نشدان مدي دهدد كده ميدزان 

ميلي متدر مدي  9/272ميانگين بارش ساليانه از سمت شمال استان واقع در پارس آباد كه برابر 

كه اين رقم در ندواحي مركدزي اسدتان بده سدمت  باشد به سمت جنوب افزايش مي يابد. چنان

ميلدي  342ميلي متر، در نواحي شرقي اسدتان بده  482تا  322غرب در حوالي مشكين شهر به 

ميلي متر تا  322و خلخال از  متر، در نواحي مركزي استان واقع در حوالي شهرستانهاي كوثر، نير

 ميليمتر در نوسان است.382

ن بارش سا ليانه در نواحي شدمالي اسدتان و بيشدترين آن در بدين ترتيب، كمترين ميزا 

 نواحي غربي استان در درجه اول و سپس درجنوب و شرق استان مالحظه مي گردد.
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 شمسي( 1425-1483ميالدي برابر  با  1482-2225(: ميانگين مجموع بارندگي ايستگاههاي هواشناسي استان اردبيل )طي دوره آماري بيست ساله )   3-1جدول )  

 نام ايستگاه نوع ايستگاه فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند ساالنه

 اردبيل سينوپتيك هواشناسي 2/44 2/42 3/12 5/8 2/2 7/4 5/27 4/42 1/21 2/24 4/22 5/32 4/282

 پارس آباد سينوپتيك هواشناسي 4/24 3/44 4/22 3/7 5/7 7/24 3/47 4/28 5/22 2/14 2/18 2/41 4/272

 مشكين سينوپتيك هواشناسي 2/57 3/74 1/25 5/22 8/11 8/23 1/23 2/44 2/17 2/23 4/28 5/31 4/484

 خلخال سينوپتيك هواشناسي 5/22 8/53 1/15 2/11 5/5 4/2 3/41 2/52 4/43 3/24 4/42 2/38 2/483

 سرعين سينوپتيك هواشناسي 2/52 3/51 3/22 1/14 3/14 4/21 8/35 2/32 1/43 2/48 4/51 2/37 4/331

 مشيران سينوپتيك هواشناسي 1/43 5/45 1/24 4/1 2/5 2/2 2/22 2/25 2/13 4/12 8/12 8/21 1/214

 اصالندوز آب آب –تبخيرسنجي  3/27 1/41 4/51 2/12 2/2 2/24 2/44 2/28 2/18 2/11 3/12 4/23 5/288

 دوست بكلو آب آب –تبخيرسنجي  2/34 7/52 3/55 1/15 7/3 2/13 2/24 4/43 7/17 7/15 5/15 8/25 2/424

 ساميان آب آب –تبخيرسنجي  2/28 1/47 2/22 8/8 3/2 4/4 2/25 2/24 2/11 2/14 4/15 5/12 4/224

 اللي آب آب –تبخيرسنجي  7/52 2/22 1/42 7/11 8/8 2/12 8/22 7/41 4/27 4/25 5/42 3/42 1/422

 آبنير آب –تبخيرسنجي  2/34 2/52 2/24 5/12 4/12 7/13 2/41 1/37 5/22 4/24 4/18 4/22 5/448

 آببيگلو بارانسنجي هواشناسي 2/31 1/33 4/4 5/8 1/12 2/24 7/32 5/44 2/23 3/44 1/28 4/33 4/454

 آراز بارانسنجي هواشناسي 2/28 1/47 8/18 5/2 4/11 5/18 2/45 1/22 4/15 5/15 4/24 3/47 1/272

 اصالندوز بارانسنجي هواشناسي 5/43 8/31 3/42 5/4 1/2 4/24 4/25 2/18 2/12 4/14 2/24 4/47 2/272

 انگوت بارانسنجي هواشناسي 2/34 8/21 2/24 2/5 3/3 8/42 8/42 2/28 2/12 8/15 8/22 7/42 2/442

 برزند رانسنجي هواشناسيبا 7/37 1/24 2/22 2/7 4/2 3/24 8/44 8/42 4/12 4/18 4/23 8/32 4/437

 برندق بارانسنجي هواشناسي 2/51 2/34 4/11 4/2 4/2 3/2 8/17 2/24 4/22 7/42 7/23 2/48 3/281

 بيله سوار بارانسنجي هواشناسي 2/43 5/48 8/12 1/5 3/2 2/27 4/57 2/45 2/22 2/22 2/42 4/34 4/448

 بيله درق بارانسنجي هواشناسي 8/32 8/32 4/14 1/12 2/14 4/23 4/32 8/32 3/24 2/31 7/32 4/32 5/483

 جعفرآباد بارانسنجي هواشناسي 5/43 3/43 2/24 2/2 1/3 2/24 5/32 1/22 7/12 5/17 4/14 1/45 1/275

 جعفرلو بارانسنجي هواشناسي 7/44 3/21 7/24 2/5 2/7 2/18 4/23 2/24 4/13 4/22 4/12 2/27 3/282

 خشكه رود بارانسنجي هواشناسي 2/58 1/58 7/14 2/13 5/4 4/22 4/42 5/32 1/42 2/48 2/42 8/32 2/322

 دشت بارانسنجي هواشناسي 3/22 5/27 2/14 4/4 1/2 2/41 3/43 3/22 2/12 8/18 4/17 4/43 3/258

 رضي بارانسنجي هواشناسي 2/34 2/33 4/22 2/18 2/4 5/12 2/21 4/25 2/18 7/22 8/21 2/14 2/278

 زهرا بارانسنجي هواشناسي 7/37 7/32 4/22 4/4 2/7 2/27 2/55 3/42 4/18 5/21 2/24 1/32 8/488

 ساواالن بارانسنجي هواشناسي 2/28 1/41 2/12 1/5 2/5 7/44 2/42 8/22 5/15 2/17 3/22 5/42 4/222
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 شمسي( 1425-1483ميالدي برابر  با  1482-2225آماري بيست ساله )(: ميانگين مجموع بارندگي ايستگاههاي هواشناسي استان اردبيل )طي دوره    3-1جدول )ادامه 

 نام ايستگاه نوع ايستگاه فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند ساالنه

 مشكين غربي بارانسنجي هواشناسي 4/57 2/58 4/25 2/4 8/4 8/28 2/42 1/42 5/8 2/24 5/42 2/44 1/454

 شورگل بارانسنجي هواشناسي 5/43 3/35 1/14 4/4 5/2 3/44 8/42 4/25 2/14 1/13 8/14 4/45 2/281

 فوالد لو بارانسنجي هواشناسي 4/32 4/51 5/11 3/11 4/1 5/12 2/42 4/41 1/18 4/22 2/22 8/34 8/422

 فيروزآباد اشناسيبارانسنجي هو 1/31 2/43 2/5 2/11 7/7 4/2 2/15 1/45 7/44 7/43 1/24 2/31 4/245

 قره خانبيگلو بارانسنجي هواشناسي 2/44 5/37 4/22 1/4 2/3 2/22 4/42 2/24 4/12 8/12 4/24 5/27 2/282

 قره قشالق بارانسنجي هواشناسي 7/51 4/38 3/13 4/12 4/2 2/7 3/12 4/41 8/28 4/42 3/24 2/35 2/424

 قوشه بارانسنجي هواشناسي 2/33 2/22 1/13 2/7 2/2 7/8 3/43 8/23 2/13 2/21 7/14 2/27 1/281

 كلورخلخال بارانسنجي هواشناسي 2/84 2/58 1/7 1/12 2/1 4/2 2/42 4/58 2/32 2/32 4/31 2/23 4/323

 كورانيم بارانسنجي هواشناسي 5/33 8/23 2/12 5/17 7/5 2/13 3/45 2/42 2/25 1/44 7/41 2/31 4/454

 كيوي عليا بارانسنجي هواشناسي 8/54 2/25 3/13 4/12 5/4 8/8 2/41 2/35 7/42 4/23 1/24 2/37 4/422

 گزاز بارانسنجي هواشناسي 2/33 2/52 3/8 3/8 4/2 7/7 1/7 8/43 1/24 3/22 7/14 2/41 8/273

 گرمي بارانسنجي هواشناسي 2/32 7/58 2/15 1/12 2/5 1/34 2/32 7/27 2/15 4/22 7/22 7/42 2/452

 لنبر بارانسنجي هواشناسي 3/48 2/51 2/2 2/13 8/1 2/7 8/14 5/47 4/23 7/42 4/22 2/43 1/241

 مجره بارانسنجي هواشناسي 2/54 7/23 4/11 2/13 1/3 2/11 4/44 8/38 4/74 5/44 2/42 2/31 5/324

 مرادلو بارانسنجي هواشناسي 4/31 8/21 2/21 3/11 2/1 8/18 7/22 7/23 1/13 5/21 2/23 2/28 5/245

 ميان رودان بارانسنجي هواشناسي 2/44 2/24 8/12 1/4 3/2 2/4 2/21 5/44 1/42 3/47 2/25 4/21 3/324

 نمين بارانسنجي هواشناسي 4/42 5/42 3/15 5/8 4/2 7/14 2/42 3/27 2/15 4/18 2/15 3/27 2/232

 نير ي هواشناسيبارانسنج 2/34 2/34 4/14 5/11 1/13 4/14 8/27 4/32 4/27 4/23 2/24 2/31 8/454

 هشتجين بارانسنجي هواشناسي 2/54 3/54 2/4 8/5 5/5 1/5 4/24 4/33 7/42 1/33 2/44 7/22 4/472

 هير بارانسنجي هواشناسي 2/38 5/53 3/12 1/3 8/2 2/4 5/4 1/27 4/22 2/18 4/18 7/48 2/222

 آب –الماس  ران سنجي آببا 2/43 7/54 2/41 3/7 2/5 4/7 5/25 2/45 2/22 2/21 7/12 8/27 4/484

 آب –كوزه تپراقي  باران سنجي آب 4/23 2/33 4/22 7/3 7/2 4/5 2/15 7/27 1/13 8/18 4/15 4/23 3/222

 آب –گيالنده  باران سنجي آب 2/22 2/33 3/22 8/7 2/4 4/7 2/22 4/24 7/14 2/14 3/12 4/24 8/235

 آب –يامچي عليا  باران سنجي آب 2/42 7/52 7/27 2/4 2/3 8/8 7/21 1/52 7/27 7/25 4/23 2/42 3/414

 آب –بران  باران سنجي آب 7/24 2/31 545 2/2 2/5 2/12 4/41 3/25 7/22 3/12 2/14 2/27 2/274

 آب –مشيران  باران سنجي آب 5/22 3/42 4/42 4/2 2/1 2/7 2/17 1/24 5/15 4/14 5/12 3/17 3/222
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 شمسي( 1425-1483ميالدي برابر  با  1482-2225ن مجموع بارندگي ايستگاههاي هواشناسي استان اردبيل )طي دوره آماري بيست ساله )(: ميانگي    3-1جدول ) ادامه 

 نام ايستگاه نوع ايستگاه فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند ساالنه

 آب -نذور باران سنجي آب 2/38 4/24 3/24 7/7 8/8 2/8 3/12 5/27 2/23 4/27 8/24 22//4 1/413

 اهر سينوپتيك هواشناسي 2/33 2/34 3/22 2/2 2/7 4/12 2/27 2/28 2/22 1/17 4/18 4/43 4/242

 سراب سينوپتيك هواشناسي 2/37 1/33 4/13 7/12 4/8 8/2 8/14 2/24 2/14 2/12 2/12 2/25 7/234

 ميانه سينوپتيك هواشناسي 4/33 8/41 2/2 2/7 2/4 2/3 4/12 2/43 1/42 2/42 8/24 2/31 2/282

 زنجان سينوپتيك هواشناسي 2/34 5/42 7/8 8/7 5/5 3/2 4/22 2/43 1/27 8/27 1/22 2/34 1/283

 آستارا سينوپتيك هواشناسي 3/72 2/28 2/52 7/32 4/81 2/245 2/232 1/122 1/111 5/41 2/42 2/118 1481

 

 ت پوشش نواحي مرزي استان از ايستگاههاي سينوتيك استانهاي همجوار استفاده گرديده است.* توضيح اين كه جه
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 رطوبت  :2-4-3

 

 بررسيهاي صورت گرفته برروي اين پارامتر نشان مي دهد كه:

نشدان ميانگين ساليانه حداقل درصد رطوبت نسدبي ماهيانده در ايسدتگاههاي منتخدب  -

درصدد، در ايسدتگاه مشدكين  43پارس آباد برابر در ايستگاههاي اردبيل و دهد كه مي

در ايستگاه اردبيدل بيشدترين  مي باشد. درصد 41درصد و در ايستگاه خلخال  44شهر 

 44درصد مربوط به ماه دي و حداقل آن بدا  11حداقل درصد رطوبت نسبي ماهيانه با 

اقل درصدد درصد مربوط به ماه فروردين مي باشد. در ايستگاه پارس آباد بيشترين حد

 39درصد مربوط به ماههاي آذر و آبدان و حدداقل آن بدا  11ا برطوبت نسبي ماهيانه 

درصد مربوط به ماه خرداد مي باشد. در ايستگاه مشكين شهر بيشترين حدداقل درصدد 

درصد مربوط به ماههاي ارديبهشت، شهريور، آذر و اسدفند  47رطوبت نسبي ماهيانه با 

صد مربوط به ماههاي تيرو مدرداد مدي باشدد. در ايسدتگاه در 42و  41و حداقل آن با 

درصد مربوط به مداه دي و  13خلخال، بيشترين حداقل درصد رطوبت نسبي ماهيانه با 

 درصد مربوط به ماه شهريور مي باشد. 34حداقل آن با 

ميانگين ساليانه حداكثر درصد رطوبت نسبي ماهيانه در ايستگاههاي منتخب از حدداقل  -

درصد در ايستگاه اردبيل متغير است.  92در ايستگاه مشكين شهر تا حداكثر  درصد 74

درصدد  92تگاه پارس آبداد برابدر درصد و در ايس 87اين رقم در ايستگاه خلخال برابر 

 باشد. مي

بررسي ميانگين حداكثر درصد رطوبت نسبي ماهيانه در ايسدتگاه مشدكين شدهر نشدان  -

درصد مربوط به ماههاي ارديبهشت  81متر اقليمي با دهد كه حداكثر درصد اين پارامي

 درصد مربوط به ماههاي دي و بهمن مي باشد.  71و شهريور و حداقل آن با 

درصد مربوط به ماه شهريور  94در ايستگاه اردبيل، حداكثر درصد اين پارامتر اقليمي با  -

 درصد مربوط به ماه دي مي باشد.  89و حداقل آن با 

درصد مربوط به مداه آذر و  93خال، حداكثر درصد اين پارامتر اقليمي با در ايستگاه خل -

درصد مربوط به ماه تير مي باشد و در ايستگاه پدارس آبداد حدداكثر  74حداقل آن با 

درصد مربوط  82درصد مربوط به ماههاي آبان و آذر و حداقل آن با  94درصد آن با 

 به ماههاي شهريور و مرداد مي باشد. 

 12ن ساليانه درصد رطوبت نسدبي ماهيانده در ايسدتگاههاي منتخدب از حدداقل ميانگي -

درصد در ايستگاه اردبيل متغير مي باشد.  74درصد در ايستگاه مشكين شهر تا حداكثر 
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درصدد  72و در ايستگاه پارس آبداد برابدر  14در ايستگاههاي خلخال اين درصد برابر 

 باشد. مي

درصد مربوط  14ن ميانگين درصد رطوبت نسبي ماهيانه با در ايستگاه مشكين شهر، بيشتري

 درصد مربوط به تير ماه مي باشد.  41به شهريور ماه و حداقل آن با 

درصد مربوط بده شدهريور  77در ايستگاه اردبيل، بيشترين درصد اين پارامتر اقليمي با  

 درصد مربوط به تير ماه مي باشد.  72ماه و حداقل آن با 

درصد مربوط به دي ماه و حداقل  79ه خلخال، حداكثر ميانگين اين پارامتر با در ايستگا 

درصد مربوط به خرداد ماه مي باشد و در ايستگاه پارس آباد، بيشترين ميدانگين ايدن  44آن با 

درصد مربوط به تير مداه  49درصد مربوط به ماههاي آبان و آذر و حداقل آن با  82پارامتر با 

 مي باشد. 

 

 : پوشش ابر4-4-3

 

 بررسي اين پارامتر اقليمي در استان اردبيل و در ايستگاههاي منتخب نشان مي دهد كه: 

روز در ايستگاه خلخال تدا حدداكثر  4/72ميانگين ساليانه تعداد روزهاي ابري از حداقل  -

 4/81روز در ايستگاه پارس آباد متغير است. در ايستگاه اردبيل اين رقم برابدر  1/122

 روز مي باشد.  78در ايستگاه مشكين شهر برابر  روز و

روز در ايسدتگاه  1/147ميانگين ساليانه تعداد روزهاي صاف تا كمدي ابدري از حدداقل  -

روز در ايستگاه مشكين شهر متغير است. در ايستگاه پارس آبداد ايدن  1/182اردبيل تا 

 ت. روز اس 1/173در ايستگاه خلخال برابر  و روز 4/144تعداد برابر 

روز در ايسدتگاه  2/127ميانگين ساليانه تعداد روزهاي قسمتي تا نيمه ابدري از حدداقل  -

روز در ايستگاه اردبيل متغير است. در ايسدتگاه پدارس  2/131مشكين شهر تا حداكثر 

 روز مي باشد.   2/119در ايستگاه خلخال برابر و روز  8/112آباد اين رقم برابر 

روز در ايسدتگاه خلخدال تدا  9/14زهاي مده آلدود از حدداقل ميانگين ساليانه تعداد رو -

 1/94روز در ايستگاه اردبيل متغير است. در ايستگاه پارس آباد اين رقم برابدر  1/141

 روز مي باشد. اين اختالف در ايستگاههاي منتخب از تغييرات زيادي برخوردار است. 

روز  7/9كيلومتر از حدداقل  2از  ميانگين ساليانه تعداد روزهايي با ديد مساوي يا كمتر -

روز در ايستگاه اردبيل متغير اسدت كده حداكي از  2/113در ايستگاه خلخال تا حداكثر 

تغييرات شديد اين پارامتر بين اين دو ايستگاه مي باشد. در ايستگاه پارس آباد اين رقم 

 روز مي باشد.  4/43در ايستگاه مشكين شهر برابر و روز  4/42برابر 
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 ارقام نشان دهنده تغييرات شديد اين پارامتر در سطح استان مي باشد. اين 

 

 : تبخير و تعريق 3-4-3

 

مدورد نظدر، نتدايج بررسديها نشدان در دوره آمداري گرفته براساس بررسيهاي صورت  

ميلي متر در نواحي غربي  122دهد كه ميانگين مجموع تبخير ساليانه استان اردبيل از حداقل مي

ميلي متدر در  1322-1722ميلي متر در نواحي شمالي استان و  1322-1422حداكثر استان تا 

 است.  تغييرنواحي جنوبي استان داراي 

ميلي متر گزارش گرديده  1222-1322در نواحي واقع در شرق استان ميزان تبخير بين  

 است. 

گتدرين تبخيدر بزرو الزم به توضيح است كه در منطقه، رژيم تبخير تابع رژيم دما بوده  

ماهانه در زماني رخ مي دهد كه درجه حرارت هوا از بقيه ماهها بيشتر است. بررسيهاي صورت 

گرفته نشان مي دهد كه بيشترين متوسط تبخير ماهانه در يكي از ماههاي تير تا مرداد و حداقل 

مقدار تبخير آن نيز با شروع يخبندان در ماههاي سرد ديده مي شود. به طوركلي، در اين استان، 

درصد در ماه مرداد و تير نوسان دارد و  2/17درصد در ديماه تا حداكثر  8/1نسبي بين حداقل 

درصد تبخير در فصول بهار و تابسدتان و قريدب بده نيمدي از آن در تابسدتان رخ  82قريب به 

 دهد. مي

اكي از حداقل در ارتباط با ميانگين مجموع تبخير و تعرق پتانسيل ساالنه نيز، بررسيها ح 

در ندواحي ميلدي متدر  882در نواحي غربي استان و حداكثر  ميلي متر 482ميزان اين پارامتر با 

 شمالي استان است. 

ميزان تغييرات اين پارامتر كه براساس روش تورنت وايت محاسبه و برآورد شده است  

 882ر بيله سوار برابر نشان مي دهد كه درصد ميانگين مجموع تبخير و تعرق پتانسيل ساليانه د

ميلي متر بوده كه هر چه به سمت مركز و غرب استان نزديك مي شدويم از ميدزان آن كاسدته 

ميلدي  482ميلي متر و نير بده  122ميلي متر، اردبيل به  722شده و در حوالي مشكين شهر به 

ين حدداقل متر مي رسد. در جنوب استان واقع در نواحي اطراف خلخال و كوثر اين تغييدرات بد

 ميلي متر گزارش شده است.  742تا  142
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 : تحليل باد 3-3

 

 بادهاي محلي  :1-3-3

براساس بررسيهاي صورت گرفته، بادهاي وزيده شده در استان را مي توان بده صدورت  

 زير دسته بندي نمود: 

 

 بادهاي محلي

جدود آمدده و اين بادها با مقياس كوچك بين دشت و كوهستان يا دره و كوهستان به و  -

 در طول روز تغيير جهت مي دهند. 

بادهاي شرقي كه منشاء فراقاره اي يا منطقه اي داشته و به نامهاي مختلف از جمله مده  -

هايي يلي )بادمه( معروف بوده و در تمام فصول سال از سمت شرق و شمال شرق قسمت

مرطوب كه از دريداي د. اين باد از جريانات سرد و ناز استان را تحت تاثير قرار مي ده

خزر و عرضهاي مياني وارد منطقه مي گردد نتيجه مي شود و با ماهيت سرد و رطوبدت 

خود در فصول مختلف موجب ريزش بدرف و بداران بدا افدزايش ميدزان رطوبدت هدوا 

گردد. اين باد در فصل تابستان تشكيل نقطه شبنم در نزديكي سطح زمدين داده كده مي

صوالت كشاورزي كه به صورت خشك چيدده شدده اندد نقش مهمي در جمع آوري مح

 دارد. اين پديده به نام هنوياشه )مانند مه( در منطقه شناخته مي شود. 

 

 بادهاي غ بي 

اين بادها در فصول گرم سال از سمت غرب محدوده استان را تحت تاثير قرار مي دهند  

ها كه از توده هاي هوايي مرطوب د اين بادنو در منطقه به نام آق يلي يا گرميچ معروف مي باش

ي ااطلس و از طريق اروپاي شرقي و بالكدان از مبددا اسدكانديناوي وارد منطقده مدي گردندد دار

از دست دادن رطوبت با ماهيت مرطوب بوده و بعد از ايجاد بارندگيهاي مختلف در مسير خود 

 د. نبه جريانات خشك و گرم تبديل مي گرد

 

 باد سياه )ق يلي( 

ادهاي گرمي است كه در مقياس وسيع مخصوصاً در نواحي جنوبي، خداك اسدتان را از ب 

تحت تاثير قرار مي دهد. اين باد گرم و خشك بوده و از سمت جنوب و جنوب عدرب اسدتان را 

تحت تاثير قرار مي دهد. اين باد دنباله جريانات گرم دشتهاي مركزي ايران يا عربستان و افريقا 

 مي باشد. 
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 غ بي بادهاي 

سدتان را موجدب ن بادها در فصول سرد سال با هجوم به محدوده استان، بارشهاي اددداي 

 گردد و در مناطق مختلف استان به نامهاي مختلف شناخته مي شود.  مي

 

 رژيم بادهاي منطقه  :2-3-3

 

براساس بررسيهاي صورت گرفته و استفاده از اطالعات چهار ايستگاه سينوپتيك اسدتان  

ل، ويژگيهاي بادهاي وزيده شده در اين ايستگاهها كه مي تواندد معدرف سدرعت و جهدت اردبي

 بادهاي وزيده شده در سطح استان باشد به شرح زير مي باشد: 

 

 ايستگاه سينوپتيك اردبيل  -

متدر برثانيده محاسدبه  8/3در اين ايستگاه ميانگين سرعت باد در طول سدال برابدر بدا  

ر اين ايستگاه در اولويت اول با باد شرقي است كه در فصول مختلدف گرديده است. جهات باد د

 باد مه يا باد خزري معروف است. به درصد جريان دارد كه  8/27سال اين باد با 

درصدد در  3/12دومين باد غالب )نائب( در اين ايستگاه باد جنوب غربي است كده بدا  

ف است واصطالح محلي به نام گرميچ معربرخي از فصول سال ) به ويژه زمستان( مي وزد و در 

و جزو معروفترين بادها در منطقده بده  دكه سبب تبخير و خشكاندن زمينهاي كشاورزي مي شو

 شمار مي آيد. 

كيلومتر در سداعت بدوده  121حداكثر باد ثبت شده در ايستگاه سينوپتيك اردبيل برابر  

 است. 

 

 ايستگاه سينوپتيك پارس آباد مغان  -

متر برثانيه محاسبه شدده اسدت.  22ايستگاه، ميانگين سرعت باد ساالنه برابر با  در اين 

درصد به عنوان اولين باد غالب است كه در  8/17باد شرقي با  ،جهات باد غالب در اين ايستگاه

 3/8فصول مختلف سال مي وزد و دومين باد غالب در اين ايستگاه جنوب شدرقي اسدت كده بدا 

 ه جريان دارد. درصد در اين ايستگا

 كيلومتر در ساعت بوده است.  83سريع ترين باد ثبت شده در اين ايستگاه برابر با  
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 ايستگاه سينوپتيك پارس آباد مغان   -

متر برثانيده محاسدبه شدده اسدت.  2در اين ايستگاه ميانگين سرعت باد ساالنه برابر با  

باد غالب است كه در اولين درصد به عنوان  8/17جهت جريان باد در اين ايستگاه، باد شرقي با 

 3/8فصول مختلف سال مي وزد و دومين باد غالب در اين ايستگاه باد جنوب شرقي است كه با 

 درصد در اين ايستگاه جريان دارد. 

 

 ايستگاه سينوپتيك خلخال  -

ه متر برثانيده محاسدبه شدد 1/2در اين ايستگاه ميانگين سرعت باد در طول سال برابر  

درصد در  8/17با فراواني كه است. جهات باد در اين ايستگاه در اولويت اول با باد شرقي است 

 4/11فصول مختلف سال مشاهده شده است و دومين باد غالب، باد غربي است كه بدا فراواندي 

 درصد در اين ايستگاه جريان دارد. 

 

 ايستگاه سينوپتيك مشكين شه  -

متربرثانيده محاسدبه شدده  9/1رعت باد در طول سال برابدر در اين ايستگاه ميانگين س 

 3/11است. جهات باد در اين ايستگاه در اولويت اول با باد جنوب غربي اسدت كده بدا فراواندي 

درصد در فصول مختلف سال جريان دارد و دومين باد غالب مربوط به باد جنوبي اسدت كده بدا 

 . درصد در اين ايستگاه در جريان است 8فراواني 

 .كيلومتر در ساعت بدوده اسدت 144سريع ترين باد وزيده شده در اين ايستگاه برابر با  

بدين ترتيب در سطح استان اردبيل، ايستگاه هاي مشكين شهر و اردبيل به لحاظ وقدوع بادهداي 

توفنده به ترتيب مقام هاي اول و دوم را به خود اختصاص داده اند كه به نظر مي رسد، پتانسيل 

 بي در زمينه استفاده از انرژي هاي باد در اين استان وجود داشته باشد. مناس

ويژگيهاي باد در گزارش پيوست اين گزارش ارايه  به   اطالعات كامل و جداول مربوط 

 شده است. 
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 : تحليل پهنه هاي اقليمي 5-3

 

ي موقعيت خاص جغرافيايي استان اردبيل سبب گرديده است كه اين اسدتان در فصدلها 

سرد سال تحت  تاثير توده هواهاي مهاجر از شمال، شمال غرب و غدرب قدرار گيدرد. درفصدل 

تابستان نيز گاهي سيستم هاي كم فشار باران زائي تاثير گذاشته و بارندگي هداي تابسدتانه را در 

اين مناطق باعث مي گردد. بخشهائي از استان تحت تاثير اقليم خزري قرار داشته و درياي خزر 

شرق استان بر شرايط دمائي و رطوبتي آن اثر مي كندد و موجدب تعدديل آب و هدوا در آن در 

 مناطق مي شود.

با عنايت به اينكه استان از دو بخش كوهستاني سرد و جلگه اي معتدل تشدكيل شدده و  

داراي تنوعات اقليمي قابل توجه است. اما ويژگي سردي كده به تبع عوامل طبيعي و جغرافيايي ،

صدفت مشدترك ارتفاع و عدرض جغرافيدايي اسدت ،از تاثير توده هاي هواي سرد شمالي ، ناشي

هاي گوناگون استان گرديده وحتي در پست ترين نقاط استان كه طبيعتاً داراي اقليم معتدل اقليم

 هستند بارش برف همه ساله مشاهده مي شود.

 ( مي باشد:4-2ل شماره)براساس طبقه بندي آمبرژه اقليم استان اردبيل به شرح جدو 
 

 (: طبقه بندي آمبرژه اقليم استان اردبيل3-2جدول )

 نوع پوشش گياهي نوع اقاليم براساس روش آمبرژه نام ايستگاه

 استپي نيمه خشك سرد اردبيل

 استپي نيمه خشك معتدل پارس آباد

 معتدل جنگلي نيمه مرطوب سرد خلخال

 استپي نيمه خشك سرد كوثر)فيروزآباد(

 معتدل جنگلي نيمه مرطوب سرد سرعين

 بياباني خشك معتدل مشيران

 مرز بين استپي و معتدل جنگلي مرز بين خشك و نيمه مرطوب و سرد نمين

 استپي نيمه خشك سرد نير

 

براي پهنه بندي اقليمي جامع تر ، از سه شداخص رطدوبتي ) روش دومدارتن گسدترش  

مي( و شاخص سرمائي ) روش دكتدر كريمدي( اسدتفاده يافته( ، شاخص گرمايي) روش دكتر كري

 (4-3شده است. جدول شماره )

طبق اين سه روش تلفيقي استان اردبيل از نظر رطوبتي داراي اقليم خشك خفيف تا نيمه  

مرطوب خفيف با غالبيت نيمه خشك قرار  دارد. از نظر گرمائي اسدتان اردبيدل داراي تابسدتان 

 ي استان اردبيل داراي زمستان سرد تا بسيار سرد مي باشد.خنك تا گرم واز نظر سرمائ
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با استفاده از اين سه شاخص، اقليم و آب و هواي شهرهاي مختلف استان به شدرح زيدر  

 مي باشد:

با تابستان معتدل و زمسدتان بسديار  اردبيل داراي اقليم نيمه خشك با شدت متوسط، -

 سرد مي باشد.

شدت شديد ، با تابسدتان معتددل و زمسدتان بسديار نمين داراي اقليم نيمه خشك با  -

 سرد مي باشد.

سرعين داراي اقليم نيمه مرطوب با شدت خفيف، با تابستان معتدل و زمسدتان سدرد  -

 مي باشد.

با تابستان معتدل و زمستان بسديار سدرد نير اقليم نيمه خشك با شدت بسيار خفيف ، -

 مي باشد.

ار خفيف، با تابسدتان معتددل و زمسدتان مشگين شهر اقليم نيمه خشك با شدت بسي -

 سرد مي باشد.

خلخال داراي اقليم مديترانه اي با شدت خفيف، با تابستان معتدل و زمسدتان بسديار  -

 سرد مي باشد.

گيوي داراي اقليم نيمه خشك با شدت متوسط، با تابستان معتددل و زمسدتان بسديار  -

 سرد مي باشد.

دت بسيار شديد، با تابستان گدرم و زمسدتان پارس آباد داراي اقليم نيمه خشك با ش -

 سرد مي باشد.

اصالندوز داراي اقليم نيمه خشك با شدت شديد، با تابسدتان گدرم و زمسدتان سدرد  -

 باشد.مي

 ا رايه شده است. 1گزارش تفصيلي اقليم و هواشناسي در پيوست شماره 
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 شمسي( 1425-1483ميالدي برابر با  1482- 2225طي دوره آماري بيست ساله ) -  (: طبقه بندي اقليم ايستگاههاي هواشناسي استان اردبيل3-4جدول )

 نوع اقليم

 

 

 ايستگاه

اقليم گرمائي دكتر 

 كريمي

اقليم سرمائي 

 دكتركريمي

اقليم رطوبتي 

 دومارتن

شدت طبقه 

 بندي دومارتن

ضريب شاخص  ضريب شاخص

رطوبتي 

دومارتن 

 گسترش يافته

ارتفاع 

ايستگاه 

 به متر

 يستگاهنام ا

 سرما گرما

 با روش دكتر كريمي

 اردبيل 1445 15 -2/8 2/41 متوسط نيمه خشك زمستان بسيار سرد تابستان معتدل با تابستان معتدل و زمستان بسيار سردنيمه خشك ) با شدت متوسط (

 پارس آباد 2/72 11 -2/2 2/134 بسيار شديد نيمه خشك زمستان سرد متابستان گر نيمه خشك ) با شدت بسيار شديد( با تابستان گرم و زمستان سرد

 خلخال 1747 22 -2/4 1/47 خفيف مديترانه اي زمستان بسيار سرد تابستان معتدل مديترانه اي ) با شدت خفيف( با تابستان معتدل و زمستان بسيارسرد

 مشگين 1521 14 -5/4 4/124 بسيارخفيف نيمه خشك زمستان سرد تابستان معتدل نيمه خشك)با شدت بسيار خفيف ( با تابستان معتدل و زمستان سرد

 سرعين 1242 23 -2/8 1/84 خفيف نيمه مرطوب زمستان بسيار سرد تابستان معتدل با شدت خفيف( با تابستان معتدل و زمستان بسيار سردنيمه مرطوب)

 مشيران 384 4 -2/4 3/132 خفيف بياباني خشك زمستان سرد تان معتدلتابس خشك )با شدت خفيف( با تابستان معتدل و زمستانس رد

 فيروزآباد 1144 13 -3/12 4/142 متوسط نيمه خشك زمستان بسيار سرد تابستان معتدل نيمه خشك )با شدت متوسط( با تابستان معتدل و زمستان بسيار سرد

 آب-اصالندوز 121 12 -7/1 1/158 شديد نيمه خشك زمستان سرد تان گرمتابس نيمه خشك ) با شدت شديد( با تابستان گرم و زمستان سرد

 آب-دوست بگلو 812 13 -2/2 4/144 متوسط نيمه خشك زمستان سرد تابستان معتدل نيمه خشك) با شدت متوسط( با تابستان معتدل  و زمستان سرد

 آب-ساميان 1282 12 -7/11 4/41 شديد نيمه خشك ز مستان بسيار سرد ان معتدلتابست با شدت شديد( با تابستان معتدل و زمستان بسيار سردنيمه خشك )

 آب -الئي 2248 22 -4/7 5/54 متوسط مديترانه اي زمستان بسيار سرد تابستان خنك با شدت متوسط( با تابستان خنك و زمستان بسيار سردمديترانه اي )

 نمين 1333 12 -2/2 7/45 شديد نيمه خشك زمستان بسيار سرد تابستان معتدل ن بسيار سردنيمه خشك ) با شدت شديد( با تابستان معتدل و زمستا

 آب-نير 1224 18 -2/5 3/43 بسيارخفيف نيمه خشك زمستان بسيار سرد تابستان معتدل نيمه خشك ) با شدت بسيار خفيف( با تابستان معتدل و زمستان بسيار سرد

 

 استان از ايستگاههاي سينوپتيك استانهاي همجوار زير استفاده گرديده است. توضيح اينكه: جهت پوشش نواحي مرزي

 آستارا -18 52 7/2 5/153 - فرامرطوب زمستان نسبتاً سرد تابستان گرم فرامرطوب با تابستان گرم و زمستان نسبتاً سرد

 اهر 1441 13 -2/3 4/117 متوسط نيمه خشك ردزمستان س تابستان معتدل نيمه خشك )با شدت متوسط( با تابستان معتدل و زمستان سرد

 سراب 1282 14 -3/12 2/42 شديد نيمه خشك زمستان بسيار سرد تابستان معتدل با شدت شديد( با تابستان معتدل و زمستان بسيار سردنيمه خشك)

 ميانه 1112 12 -2/5 4/137 شديد نيمه خشك دزمستان بسيار سر تابستان گرم نيمه خشك ) با شدت شديد( با تابستان گرم و زمستان بسيار سرد

 زنجان 1224 13 -4/7 4/121 متوسط نيمه خشك زمستان بسيار سرد تابستان معتدل با شدت متوسط ( با تابستان معتدل و زمستان بسيار سردنيمه خشك )



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

 511

 

 : تحليل زمين شناسي و منابع معدني5
 

 

 

 

 

 يل را بطور كلي  ميتوان با سه ويژگي عمده معرفي كرد :هادراستان اردباختصاصات كلي ناهمواري   

  

 مناطق كوهستاني و رشته كوههاي بلند مثل سبالن، قصرداغ، بقروداغ و قره داغ  -1

 كوهپايه ها و فالتهاي بين كوهستاني مثل دشت اردبيل و مغان و ناحيه هروآباد  -2

 دشت مسطح و كم ارتفاع )دشت مغان( -3

 

ر استان سبب تنوع اشكال سطح زمين با تفاوت  ارتفاع زياد شده به تنوع زمين شناسي د       

متر در فاصله  4222طوري كه اختالف ارتفاع بين قله سبالن و حاشيه ارس در دشت مغان نزديك 

اين مسئله سبب تنوع آب و هوايي استان شده است كه بدان مشخصات . باشدفضايي كوتاهي مي

دل و سرد كوهستاني در آن ديده طق گرمسيري تا نواحي معتاقليمي ويژه اي بخشيده و از منا

تواند به عنوان پتانسيل طبيعي مناسبي براي استان محسوب شود به ياد شود . اين مسئله  ميمي

 4222هاي طبيعي كل پهنه كشور مسئله اختالف ارتفاع حدود داشته باشيم كه در بيان پتانسيل

هاي طبيعي متفاوت در كشور شده سبب شكل گيري محيط متري ايران و تنوع آب وهوايي آن كه

شود د رصورتي كه اين استان با مساحت ر ايران قلمداد ميوبه عنوان يك موهبت بزرگ براي كش

خيلي كمتر نسبت به كشور از اين موهبت به تنهايي برخوردار است .به همين دليل پوشش گياهي ، 

متنوع بوده و قابليت هاي بسيار مناسبي براي كشت و زرع نوع مراتع و كشتزارها نيز در اين استان 

رود يد كشاورزي و دامي كشور بشمار ميو دامپروري دارد بنحوي كه امروزه يكي از قطبهاي مهم تول

. 

هاي آبريز آبهاي جاري سطحي ، اين استان به دو حوضه آبي به لحاظ هيدرولوژيكي و حوضه 

 تخليه مي شود كه عبارتند از : 

 ضه درياي خزر از طريق رودخانه هاي قره سو ، ارس و قزل اوزن حو -
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 حوضه درياچه اروميه از طريق آجي چاي  -

استان اردبيل به تبعيت از شرايط و نحوه تكوين زمين شناسي داراي پيكره و چهره بسيار          

وسن و كواترنر پلي –متنوعي از لحاظ ژئومورفولوژي است . فعاليتهاي آتشفشاني جوان بخصوص ميو 

در اين استان منجر به تشكيل قلل منفرد آتشفشاني با بلنداي چند متري تا چند هزار متري است كه 

چهره شاخص آن قصر داغ و سبالن است و از طرف ديگر فرونشيني متعاقب تكافوي آتشفشاني 

بيل( . توام منجر به تشكيل دشتهاي كمربندي و فروافتادگي ها بين كوهستاني است )مثل دشت ارد

بودن اين دو پديده سبب بوجود آمدن دو عارضه جوان و پير از لحاظ ژئومورفولوژي در كنار 

 يكديگر گشته است . 

از سوي ديگر شكل گيري پيكره درياي خزر، سيستم آتشفشاني و كوهستاني طالش و بسته        

شدنهايي است كه فرآيند آن  شدن اقيانوس پاراتتيس )دشت مغان( خود همراه با شكستگيها و گسله

 تغيير روند ساختارهاي كوهستاني و پديده هاي مرتبط با تكتونيك و ژئوموفولوژي استان مي باشد . 

ريزشهاي جوي متفاوت بصورت باران و برف در مناطق مختلف استان و پوشش گياهي        

عوارض و ريختارهاي زمين ناهمگن همراه با ليتولوژي و جنس متفاوت بستر زمين منجر به تشكيل 

هاي پاي كوهستاني ، مخروط  شناسي متنوعي است كه بصورت زمين لغزه هاي بزرگ، واريزه

ها ، و رسوبات هشته شده در پاي دامنه ها گشته است كه بخش عمده اي از آنها دوران جواني افكنه

 ان دارند . خود را ميگذرانند و تا زمان تعادل و پايداري ديناميكي نياز به گذر زم

هاي زمين شناسي استان سبب شده تا به دليل عدم تعادل در اشكال زمين جوان بودن پديده

اي دشت خطرات طبيعي زيادي در استان مشاهده گردد.اختالف ارتفاع بين سبالن و اراضي كوهپايه

به لحاظ هاي تند جاري شوند وهنوز ها در اين پهنه داراي در شيبمشگين باعث شده تا رودخانه

ژئومرفولوژي جوان محسوب گردند و در مرحله عميق كردن بستر خود باشند اين امر سبب شده تا 

ها حركات دار اين درههاي شيبشكل در آنها ايجاد شود و به تبع آن  در دامنه vهاي عميقدره

االي سيل ها زمينه خطر بلغزشي و ريزشي مشاهده گردد از سوي ديگر اين شيب تند بستر رودخانه

خيزي را فراهم كرده همينطور وجود اراضي پست دشتي در دشت هاي بين كوهي مانند دشت  

 اردبيل منجر به استعداد سيلگيري اراضي شده است .

هاي برفي سنگين در دامنه ارتفاعات در اين استان مدت زمان از طرف ديگر به دليل بارش

زير برف باال باشد اين امر به دليل پديده نواسيون ها در هاي عمدتاً آتشفشاني دامنهتدفين سنگ

هاي آتشفشاني به هوازدگي شيميايي سبب شده تا خاكزايي عميقي در برفي و استعداد سنگ
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ها در زير توده برفي و يخ زدن آنها سبب هاي كوهستاني منطقه شكل گيرد قرار گرفتن سنگدامنه

ن با گرم شدن هوا و ذوب برف نفوذ آب به اعماق شود به دنبال آايجاد درز و شكست در آنها مي

هاي ثانويه ايجاد شده زمينه را براي فرآيند هوازدگي شيميايي فراهم ها در درز و شكستسنگ

انجامد در دماي سازد در نظر داشته باشيم اين فرآيند كه در نهايت حاصل آن به خاكزايي ميمي

هاي كم ارتفاع كه دوره گرم و دماي باال دليل در دامنهيابد به همين باالي صفر و يخبندان شدت مي

كنند اين پديده داراي شدت باالي است و نواحي مرتفع كه داراي يخبندان طوالني را تجربه مي

 شوند.هاي خرد شده در اثر يخبندان مشاهده ميهاي سنگي و سنگهستند به شكل رخنمون 

هاي و شيب دار به همراه نفوذ بطئي آب به اليه هاي جوانهاي عميق بر روي دامنهتشكيل خاك

اي فراهم ها زمينه را براي شكل گيري حركات دامنهزيرين خاك در آغاز ذوب تدريجي برف

توان محسوب نمود كه خطر اي باال ميسازد به طوريكه اين استان را از مناطق با حركات دامنهمي

ي را تا كنون به بار آورده است .كه به عنوان مثال طبيعي ديگري براي استان است كه خسارات زياد

 1اشاره نمود كه در جاده نير سراب سبب پرتاب  84خرداد سال  11توان به زمين لغزش بزرگ مي

متر از جاده اصلي سراب نير به كلي از بين  342خودرو به دره شد كه يك كشته به همراه داشت و 

 ن وارد آورد .رفت و خسارتي در حد يكصد ميليارد توما

هاي هاي آن در استان و پيرامون آن سبب شكل گيري گسلجوان بودن زمين شناسي و ساختار

بزرگ و بنيادي در استان شده كه فعاليت آنها سبب رخداد زلزله در استان است به نحوي كه 

ال براي زلزله در س 3سال اخير در استان حاكي از وقوع به طور متوسط  42هاي بزرگ بررسي زلزله

 نمايد.اي است كه استان را تهديد مياستان است كه آمار باالي است و حاكي از خطر بلقوه

بخش عمده اي از اين سرزمين سرشت و ماهيت آتشفشاني و پديده هاي پي آمد آنها دارد          

با وجود كه بشكل زونهاي دگرسان ، با تنوع ليتولوژي و چهره رنگين ناهمگني خودنمايي ميكند و 

چشمه هاي آب معدني و گرم آنها را از ساير مناطق كشور جدا مي سازند . درياچه هاي طبيعي 

حتي در ستيغ قله سبالن و دشت اردبيل و منطقه هروآباد از ويژگيهاي انحصاري اين استان است 

 كه بدان زيبايي و جذابيت خاصي بخشيده است .
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 زمين شناسي : 1-5

 

زنجان ، شمال قزل اوزن و غرب رشته كوههاي  –مال خاوري خط تبريز منطقه واقع در ش    

متر( و گدازه هاي آن بين رشته كوه هاي قره داغ و  4812طالش با چهره بارز آتشفشان سبالن )

 دهد.هاي زمين شناسي اين استان را تشكيل ميطالش حدود رخداد

باختري و  –دي تقريبا خاوري رشته بزقوش در شرق بستان آباد و شمال ميانه با رون    

ساختارهاي گسله در جنوب و شمال محدود مي گردد اين رشته بطور كلي از واحدهاي آذرآواري يا 

آتشفشاني و نفوذيهاي پالئوژن تشكيل يافته كه هسته كوچكي از رسوبات ژوراسيك و پالئوزوئيك در 

. گي( كناره حوضه تلخه رود استآمد بخش خاوري آن ديده مي شود . مرز شمالي اين هورست )باال

حوضه تلخه رود را ميتوان حوضه اي بين كوهستاني يا دره اي پهن تصور كرد كه توسط رسوبات 

تخريبي و تبخيري نئوژن پر شده است . در بخش هائي اين رسوبات به شدت چين خورده اند و با 

يز ميباشند . معدودي داشتن سنگهاي تبخيري در موارد معيني داراي ساختارهاي دياپيري ن

تراكيتي در اين حوضه گزارش شده است.   ادامه شمالي رشته كوههاي   –بازالتي  (Plugs)نفوذيهاي 

متر(  2412طارم و رشته بزقوش ، در بخش هائي بواسطه گدازه هاي آتشفشاني نئوژن چهل نور )

دريايي و تخريبي دانه ريز از طبقات  (Core)پوشيده شده اند . در باختر بستان آباد ، هسته هاي 

كرتاسه رخنمون يافته است )در شمال گسل تبريز( كه توسط رسوبات آهكي و سنگهاي آتشفشاني 

نئوژن پوشيده مي شود . در شمال دره تلخه رود رشته كوه ارسباران در اتصال با كوه سبالن جاي 

د . بخش خاوري اين رشته كوه دارد كه ادامه آن با روند مغرب شمال غربي به منطقه جلفا مي پيوند

متر( عموما شامل آندزيت ها و توفهاي  3141متر ( و قوشه داغ ) 3124) اوغالن داغ با بلندي

ائوسن است كه توسط توده هاي گرانيتي قطع شده است . بخش مركزي اين رشته )باختر گردنه 

تاسه تشكيل يافته كه با تبريز به اهر( عموما از طبقاتي همانند فليش با جنس رسوبي دريايي كر

دگرشيبي زاويه دار در زير طبقات و گدازه هاي آتشفشاني و آذرآواري پالئوژن و كنگلومرائي نئوژن 

پنهان مي گردد . منتها اليه باختري اين رشته نواحي اطراف جاده  مرند به جلفا است كه در آن 

ند . در اين محدوده طبقات آهكي كهن ترين سازندهاي رخنمون دار تعلق به زمان پالئوزوئيك دار

ژوراسيك زيرين ديده   –ترياس و طبقات تخريبي هم ارز سازند شمشك از زمان ترياس پسين 

  –شود . اين مجموعه هاي كهن توسط رسوبات تخريبي نئوژن و سنگهاي آتشفشاني نئوژن فوقاني مي

 دود ميگردند . متر( در جنوب خاوري جلفا مح 3372كواترنر مانند كيان چاي داغ )
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در شمال قره سو و دره اهر چاي ، رشته كوههاي قره داغ بصورت روندي از ادامه شمال      

غربي كوههاي طالش )رشته صلوات( است ! اين رشته كوه متشكل از سنگهاي آتشفشاني عموما از 

ضه اي نوع گدازه ، آذرآواري و رسوبي )توف( است كه توسط رودخانه قره سو بريده شده و حو

محلي در آن شكل گرفته است ، در بخش شمالي آن در يك روند تكتونيكي مخلوطي از سنگهاي 

كليبر(  –فوق بازي ، بازالتي و آهكهاي متبلور با سنگهاي دگرگوني  رخنمون دارند )محور اله يارلو 

وم قره داغ دامنه شمالي آنتي كلينوري.كه مرز صلوات را با حوضه فروافتاده مغان بوجود مي آورند

توفي به سن ائوسن با معدودي واسطه از گدازه هاي آتشفشاني است . در   –شامل رديفي رسوبي 

باختر دره قره سو نفوذيهاي متعددي با تركيب متفاوت از گابرو ، گرانوديوريت ، گرانيت ، سينيت ، 

 (-Geshteysar Kuh-c)مونزونيت و پورفيرهائي با تركيب ميانه ديده مي شوند مثل كوه گشتي سار 

متر( .  در اين منطقه فعاليت كاني سازي بشدت روي داده  2944متر ، شيور داغ ) 2912با ارتفاع 

كه كانسارهايي مثل جوبند ، مزرعه ، سنگون و  ...  فرآيند آن محسوب مي شوند . ادامه اين زون به 

سيه رود از عارضه هاي اصلي   –اد منطقه نخجوان و اردوباد ميرسد كه توده نفوذي و مينراليزه اردوب

بحساب مي آيد .  حوضه دشت مغان بعنوان سنكلينوريومي بشدت چين خورده از رسوبات ائوسن 

فوقاني تا كواترنر پر شده است كه از سوي جنوب به شمال آن طبقات به جواني ميگرايند . بستر 

 رودخانه ارس مرز اين حوضه را با دشت مي سازند . 

)ورقه  1:  242222سي استان اردبيل مطابق آنچه كه در نقشه هاي زمين شناسي زمين شنا  

هاي اردبيل، اهر، بندر انزلي ، مغان ، ميانه و زنجان ( نشان داده است حكايت از تنوع ، پيچيدگي ، و 

تاريخچه تكوين طوالني دارد كه پيكره كنوني آنرا با چهره اي متفاوت از ساير مناطق كشور نشان 

هد.در گزارشهاي تهيه شده براي زمين شناسي استان )گزارش هاي شرح نقشه هاي زمين ميد

اهر، اردبيل و بندرانزلي )بندر پهلوي( و رساله هاي تهيه شده توسط محققين  1:  242222شناسي 

شرح مفصلي از چينه شناسي و  (Didon & Gemain, 1971 ; Lesquier & Riou 1971)خارجي

ردبيل آورده شده است .در يك تصوير عمومي از زمين شناسي استان، استان ماگماتيسم استان ا

اردبيل در پروسه تكوين زمين ساختي، مراحلي را از سر گذرانده است كه بشرح زير مي توانند 

 خالصه شوند : 
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تشكيل پي سنگ با پوسته قاره اي از نوع گندوانائي در پركامبرين پسين و هشته شدن  )الف(:

 ترياس مياني روي آن .  -سكوئي )پالتفورم( پالئوزوئيك رسوبات 

امروزه رخنمونهاي محدودي از اين طبقات در نواحي نمين و نير ديده مي شود اما در 

بلنديهاي بقروداغ و ماسوله داغ طبقات و سازندهائي از پالئوزوئيك و مزوزوئيك زيرين و 

 مي شود . مياني همانند ساير مناطق ) البرز و زنجان ( ديده 

كرتاسه همپا و همروند با پديده هاي  –پي سنگ شكل گرفته كهن در زمان ژوراسيك مياني  ) ب (:

ساختاري و اقيانوسي شدن تتيس متاثر گشته و در بخش هاي شمالي رخساره و سازندهائي 

خويشاوند سازندهاي اقيانوسي قفقاز بوجود آمده است . رخنمونهاي نسبتا وسيعي از اين 

سيه رود( ديده مي شود كه بدليل  –سنگون  –ره ها در باختر قره داغ )ناحيه كليبر رخسا

دارا بودن صفات و قابليت باروري از نظر ژئوشيميائي بستر نسبتا مناسب را براي كاني 

سازيهاي بعد از مزوزوئيك بوجود آورده است . در نوشته هاي زمين شناسان روسي ، 

نستاني اين حادثه به آغاز شكل گيري ژئوسينكلينال منسوب و آذربايجاني ، گرجستاني و ارم

نامگذاري شده و ويژگيهاي مرتبط با آن را بدان قائل شده اند . بدين ترتيب ميتوان 

پذيرفت كه از نظر جنس و سرشت پي سنگ ، بخش عمده اي از استان زيربنائي با پوسته 

ونيزه با سرشت پوسته اقيانوسي قاره اي دارد و تنها در محدوده هاي خاصي قطعات تكت

اين استان عموما صفات كرانه ظاهر گشته است . بدين روي در زمان كرتاسه و ترسير 

اي يا ساحل اقيانوسي فعال بخود مي گيرد و متاثر از حوادثي مي شود كه عموما در قاره

 چنين محيطهاي ژئوديناميكي ميتواند حاكم باشد . 

دوره بسته شدن يا زوال اقيانوس مزوتتيس در فراسوي مرزهاي در زمان كرتاسه فوقاني،    

ساختماني  (Nappes)شمالي اين استان است كه با تكتونيك فشاري ، راندگي و ايجاد سفره هاي 

الهيارلو در شمال استان و بوجود آمدن  –صلوات  –است . فرآيند اين حادثه شكل گيري زون زرگر 

 ر جنوب خاوري آن مي باشد . رشته كوههاي ماسوله و بقروداغ د

زمان ترسير )پالئوژن( از جمله ادوار تاريخ ساز و موثر در زمين شناسي اين استان است .   

گسترش حوادث ماگمايي و تنوع فرآيندهاي ماگماتيسم منجر به انباشته شدن فورانهاي زيردريايي ، 

داشته است  (Basic to intermediate)نه آذرآواري ، گدازه هاي قاره اي ، عموما با تركيب بازي تا ميا

پلوتوني پالئوژن را بوجود مي آورد . اين سيستم  –كه همانند رشته كوههاي طارم ، سيستم ولكانو 

داشته . مشخصات كالكو آلكالن تا  (Continental margin-type)ويژگيهاي حاشيه قاره اي 
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س ، موليبدن ، سرب و روي را فراهم شوشونيتي دارد و ساز و كار مناسب را جهت كاني سازي م

از ديدگاه بزرگناوديسي به  (Syn-orogrmic)ساخته است . اين فاز ماگماتيسم همزاد با كوهزائي 

 حساب مي آيد . 

زمان نئوژن دوره اي با توسعه و تشكيل ساختارهاي تكتونيكي كششي شمال خاوري است كه 

و شمال باختري توانسته كانونهاي ماگماتيسم از جنوبي  –در برخورد با روندهاي ساختاري شمالي 

نوع قليائي )بازالت ، ريوليت ، ريوداسيت ( و هم ارزهاي نفوذي آنها را توسعه بخشد . اين فاز 

به حساب آيد .  فرآيند اين چرخه   Magmatic Reactivization – Tectonoماگمايي ميتواند از نوع 

ن بازالتي قليائي، تراكيت، توده هاي سينيتي و شكل گيري تكتونوماگمايي تشكيل مجموعه هاي آذري

 حوضه هاي بين كوهستاني كششي مي باشد . 

اواخر نئوژن و زمان كواترنر توسعه ولكانيسم سيستم سبالن در تقاطع خطواره هاي شمال  

خاوري با شمال باختري است كه ساختار تكتونيكي اين ناحيه را تغيير شكل داده و بصورت يك 

Volcanic Basin   . دشت اردبيل را بوجود آورده است 

در استان اردبيل كمپلكس ها و سازندهاي آتشفشاني گرچه از لحاظ حجم و گسترش    

سهم عمده اي را دارا مي باشند ولي بواسطه حضور ساختارهاي متعدد از نظر طبقات رسوبي و چينه 

دي است كه تقريبا انطباق و مقايسه را مشكل نگاري داراي تنوع و تعدد سازندي است . اين تنوع بح

ساخته و منجر به زون بندي خاصي شده است كه در يك قياس عمومي بشرح ذيل ميتواند معرفي 

 شوند . زونهاي اصلي اين استان عبارتند از : 

 

  پهنه پاراتتيس شمالي :1

يانوسي هاي شمالي استان است كه در آن سنگ بستر از پوسته اقاين زون شامل بخش

شدن اين دريا تحت تاثير حركات تكتونيكي ناوديس بزرگي درياي تتيس تشكيل شده ودر اثر بسته

هاي رسبي نئوژن پر كرده است كه عمدتاً از رسوبات رسي و مارني و شكل گرفته كه آن را نهشته

بي اند و ارتفاعات حد واسط گرمي و مغان را با روند شرقي غرشيل و ماسه سنگ تشكيل شده

دهند .به دليل وجود رسوبات رسي در اين ناحيه و حساسيت آنها به فرسايش پذيري تشكيل مي

ماهوري ها نسبت به ساير نواحي استان  كم ارتفاع بوده و بيشتر به صورت اراضي تپهعموماًناهمواري

مشاهده هاي الترابازيك هايي از اين زون در اثر حركات تكتونيكي سنگشوند در بخشمشاهده مي

هاي شمالي اين زون را به صورت اراضي شود كه به عنوان زير زون معرفي شده است .قسمتمي
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دهد اين زون را به دو زير ناحيه دشتي مسطح شامل رسوبات آبرفتي پهنه دشت مغان را تشكيل مي

 .توان تقسيم نمود زير مي

 حوضه مغان  -

 صلوات  -زون افيوليتي زرگر -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: تصوير ماهواره اي زون مغان5-1تصوير)
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  طارم  –پلوتوني ق ه داغ   –كم بند ولكانو  :2

همانگونه كه از نام اين زون مشخص است در اين زون فعاليت آتشفشاني مربوط به نئوژن 

هاي آذرين و آذر آواري در اين زون هاي آن به صورت سنگتا كواترنر وجود داشته و نهشته

شود.اين زون بخش اعظمي از پهنه استان را شامل مي شود به طوري كه از جنوب يمشاهده م

ارتفاعات صلوات داغ و حوالي االهيارلو شروع و تا منتهي اليه ارتفاعات جنوبغربي استان 

ها و دارد.اين زون حاصل فعاليت آتشفشاني نئوژن تا كواترنر است با توجه به جنس سنگادامه

 توان به نواحي كوچكتر زير تقسيم نمود:ون را ميشرايط تشكيل اين ز

 مشيران   –زون آتشفشاني پالئوژن مرادلو  -

 مجدر  –پلوتوني هشجين   –زون ولكانو  -

 انزان   –زون ماگمايي ولهزير  -

 نقدوز   –زون دگرسان سرخانلو  -

 زرج آباد   –زون آتشفشاني نئوژن نير  -

 قصر داغ   –منطقه آتشفشاني سبالن  -

 رضي   –ن فالت نمي -
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 (: تصوير ماهواره هاي زون آتشفشاني قره داغ طارم5-2تصوير)
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  ه و آباد  –وهستان ماسوله داغ : ك3

دهد و عموماًاز اين زون با روند شمالي جنوبي ارتفاعات جنوبشرقي استان را تشكيل مي

آهك ژوراسيك و كرتاسه تشكيل شده است و از اين سنگ وها رسوبي در حد شيل و ماسهسنگ

لحاظ با ساير نواحي استان تفا وت دارد.همين امر سبب گرديده تا چشم انداز اين ناحيه با ساير 

ساز و خشن مشاهده نواحي استان متفاوت بوده و در ارتفاعات آن رخنمونهاي آهكي به صورت چهره

ل كارست در منطقه سبب شده تا تنها ناحيه استان ها و شرايط مناسب تشكيشود وجود اين آهك

  (4-3)شماره تصوير .شود)چشمه ازناو(هاي كارستي درآن مشاهده ميباشد كه پديده چشمه

 دهد.موقعيت اين ارتفاعات را در محدوده استان به طور شماتيك نشان مي

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هروآباد -(: تصوير ماهواره اي ارتفاعات طارم5-4تصوير)
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 هاي آهكي مزوزوئيك در آنارتفاعات چشمه ازناو و رخنمون سنگ(:5-3تصوير )

 

بديهي است در منطقه بندي باال معيار اصلي وضعيت رخنمونها و جنس طبقاتي است كه  

امروزه ديده مي شود . اگر در منطقه بندي اين استان معيارهاي عمومي تر مثل پي سنگ ، نوع 

پوسته ، تركيب شيميائي و پترولوژي سنگها مد نظر قرار گيرد در آنصورت زون بندي چهره ديگري 

بخود خواهد گرفت و مناطقي متفاوت از آنچه در باال ذكر شده معرفي خواهد شد .به طوريكه در 

منابع كلي زمين شناسي ايران اين استان شامل دو زون كلي مغتن و آذربايجان فرض گرديده 

 باشند: كه شامل اختصاصات زير مياست.

پهنه شمالي با پوسته احتماال اقيانوسي محل انباشته شدن گدازه هاي بازيك زيردريايي  -1

كرتاسه ، سنگهاي فوق بازي و رسوبات دريايي ژرف ، محدوده اين پهنه از زمين درزه 

(Geosuture)  الهيارلو تا فراسوي مرزهاي شمالي را در بر مي گيرد . –زرگر  

پالتفورم جنوبي با پوسته قاره اي گندوانائي بخش عمده اي از سرزمين استان اردبيل را  -2

شامل مي شود كه بدليل بازپويائي در چرخه تكتونيكي كيمري و آلپي و توسعه ساختارهاي 
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)خطواره ها و شكستگيهاي ژرف( تكتونيكي و بوجود آمدن سيستم هاي هورست و گرابن 

ماگمايي و فرآيندهاي آتشفشاني گشته است . اين  –تكتونو  محل و بعد حوادث عموما

در زمان كرتاسه تا كواترنر گشته  Volcanic Basin Vabratedپديده احتماال موجب تشكيل 

و فرونشيني هاي متعاقب فعاليتهاي آتشفشاني سبب پائين افتادن پي سنگ و دفن شدن 

ي جوانتر گشته است . بهمين لحاظ طبقات كهن در زير گدازه ها و فرآورده هاي آتشفشان

جز در كناره گسله هاي ژرف و در جوار خطواره هاي ناحيه اي رخنموني كهنتر از طبقات 

 Volcanic)كرتاسه ديده نمي شود . به بيان ديگر اين استان بشكل حوضه هاي آتشفشاني 

Basin) اگمايي است كه توسط پي سنگ سكوئي محاط شده است . التهاب دروني و تالطم م

با ژئومتري حوضه اي محتمال در زمان نئوژن شدت يافته و در كواترنر با ولكانيسم سبالن 

متوقف گشته است . سطح رخنمون ، نوع پي سنگ ، سرشت پوسته و تعدد پديده هاي 

از جمله معيارهاي بنيادين در كنترل ، پراكندگي و تشكيل  (Vibration Cycles)ماگمايي 

 . سايز منابع معدني مي باشد كانسارهاي فلزي و 
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 اراضي دشتي استان : 2-5

 

باشند شامل چهار دشت مغان اراضي دشتي استان كه داراي وسعت قابل توجه مي

اند باشند كه باينكه همگي از رسوبات آبرفتي و كوهرفتي انباشته شده،اردبيل و خلخال مي،مشگين

 . ولي شرايط تشكيل متفاوتي را پشت سر گذاشته اند

دشت مغان همانگونه كه ذكر شد داراي پي سنگ اقيانوسي تتيس است كه در اثر بسته 

شده اين دريا و انباشت رسوبات آبرفتي شكل گرفته است .به همين دليل شامل اراضي مسطح با 

باشد به دليل عدم وجود كوهزايي در آن اراضي اين دشت داراي ارتفاع كم و در حد شيب اندك مي

 زاد است .هاي آدريا

دشت مشگين به لحاظ ژئومرفولوژيكي سطح تراكمي و يا انباشت رسوبات نبوده بلكه جزو 

سطوح فرسايشي محسوب مي شود به عبارتي اين دشت به صورت درجازا و در اثر فرسايش 

رسوبات الهاري آتشفشاني به صورت پالتو درآمده است از اين رو اراضي اين دشت به صورت 

ده مي شوند ضخامت كم رسوبات در آن از ويژگي ديگر آن است كه شرايط پست وبلند مشاه

تشكيل دشت به آن ديكته نموده از اين رو آبخوان آبرفتي قابل توجهي نيز در آن شكل نگرفته 

 است.

توان يك دشت ساختماني بين كوهستاني محسوب نمود كه در اثر دشت اردبيل را مي

شفشاني شكل گرفته و از رسوبات آبرفتي انباشته شده وبه هاي آتفرونشست عظيم پس از فعاليت

هاي اي در ميان ارتفاعات سبالن و طالش مشاهده مي شود عمق زياد آبرفت و جريانصورت كاسه

ارتفاعات پيرامون به اين دشت سبب تشكيل آبخوان آبرفتي مناسب شده كه عمده منبع آب زراعي 

 نمايد.دشت را تامين مي

ه باريك و كشيده در راستاي شمال و جنوب هم راستا با ساختارهاي دشت خلخال پهن

تكتونيكي منطقه است كه از فرسايش رسوبات رسي و مارني حاشيه سنگور چاي شكل گرفته و 

تقريباًمرز شرقي آن با ارتفاعات را گسل خلخال تشكيل داده است به دليل شرايط تشكيل فرسايشي 

صورت پالتو مشاهده مي شود ضخامت كم خاك در اراضي  اين دشت نيز پست وبلند بوده وبه

پست وبلند سبب گرديده تا امكان تشكيل آبخوان آبرفتي قابل توجه در اين دشت فراهم نشود از 

برداري از آب رودخانه سنگور مقدور طرف ديگر به دليل پستي و بلندي در اغلب نواحي امكان بهره

 .دخانه به صورت ديم كشت مي گردنده رونبوده و بيشتر اراضي به جز تراس حاشي
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( ارايه 2الزم به توضيح است كه گزارش كامل زمين شناسي استان در پيوست شماره )

 گرديده است.
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 : تحليل لرزه خيزي و لرزه زمين ساخت4-5

 

هاي ساختماني رسوبي كشور ايدران داراي پوسدته پدر به طور كلي ايالت آذربايجان از واحد

توان  به دليل نزديكي به محل اتصال صفحه اوراسيا و ايران دانست است اين امر را مي تكافو  و جنبا

دهد و در معرض نيروهاي كه در اين پديده آذربايجان حد شمالي صفحه قاره اي ايران را تشكيل مي

 هاي متعددد تداريخي وقرار گرفته است .زلزله اي تنشي بيشتري ناشي از  برخورد اين دوصفحه قاره

تدوان هاي كوهستاني را ميهاي رخداده شده در قرن بيستم و تلفات ناشي از آن و حتي ريز شزلزله

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

زيكي در آذربايجان نشان مي دهد كه اين منطقه ازلحاظ تكنونيكي ، يوفئمطالعات مختلف ژ

موسوم به كمربند زلزله آلپ ، هيماليا قرار  بسيار جوان آسياست و در كمربند زلزلهيكي از مناطق 

تركيه  ميانه اقيانوس اطلس شروع مي شود پس از عبور از مناطق آلپ  دارد . اين كمربند كه از

جزايدر فيليپدين  تبت بده منطقده افغانستان شمال هندوستان  پاكستان  ايران  آذربايجان 

ايدن ندوار را محدل برخدورد و جدوش  نوار عريضي را بوجود مي آورد. در واقع مي تدوانرسيده و 

 صفحات كره زمين دانست .بررسي زلزله هاي تاريخي آذربايجان و همچنين زلزله هاي قرن جاري

وجود دارد . مطالعات  آذربايجان نيز نشان مي دهد كه حركات فيزيكي پوسته آذربايجان هنوز هم

عدالوه بدر ركدات خفيدف زمدين ،كوهها در آذربايجان نيز نشان مدي دهدكده ححركات و ريزش 

سراب  خلخال ،منطقه نيز متجلي است آبهاي گرم اردبيل ، در ريزش و حتي شكاف كوههاي،زلزله

و غيدره نشدان ديگدري ازفعاليتهداي لعده صدايين قسارسدكند ،خوي ،سلماس ،زنجان ،بستان آباد،،

واقعيت است كه جاي جاي آذربايجان ن طقه است . تمام اين شواهد بيانگر ايتكتونيكي نوين در من

همواره به طور بالقوه در معرض خطرتخريب و ويراني است و روزي فرا خواهد رسيد كه مناطق به 

كما اينكه هدراز چندد كنوني آذربايجان ، حركات مخرب زمين را تجربه خواهند كرد ، اصالح آرام

ق پدر جمعيدت آذربايجدان نظيدر بدوده ايدم .متاسدفانه اكثدر منداط يع تلدخگاهي شداهد ايدن وقدا

 فعدال ، خوي و زنجان در مناطق بسيار فعال تكتونيكي و در كنار گسل هدايسلماس ،اردبيل،،تبريز

مناطق و حتدي ديگدر منداطق در  جوان و توانمند ساخته شده اند . بنا بر اين آگاه كردن مردم اين

مقابله با اين بالي طبيعي چه از نظدر مهندسدي سداخت  ين بالقوه و چگونگيمعرض خطر كمتر با ا

شبكه هاي آب وفاضالب ،مخابرات و بزرگراهها ،لوله هاي نفت و گاز ،سازي ، وساز شامل ساختمان

آهن ، و چه از نظر بررسي نكات ايمندي و  شبكه را هبنادر ،فرودگاهها ،شبكه كابل هاي زير زميني ،
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يك وظيفه اساسدي بدراي هدر ميزان خسارات و تلفات جاني ، گاني زلزله  براي كاستنآموزش هم

زيدادي گسدل محلدي در آذربايجدان قدرار دارد كده اكثدراً داراي تعداد  متخصص زلزله ميباشد .

هستند . مانند گسل جنوب سلماس ، زنجان ، سلطانيه ، شمال ميشدو ، وار ،ايپدك ، پتانسيل زيادي

ر ، جنوب ميشو ، سراسكند، شمال سلماس ، مغان وهرزويل كه بدا پتانسديل لدرزه پسوه ، جنوب اه

گسلها در طول تاريخ آذربايجان ، فعال بدوده اندد  در نوسان هستند .بي شك اين 4/7تا  4/1زايي 

آذربايجانيان فقط زلزله هاي سده دوم ميالدي به بعد) حدوداً از هزار و هفتصد سدال  كه متأسفانه

را ثبت كرده اند. در طي اين زلزله ها ، بسدياري از  به صورت كامالً جزئي و مغشوش قبل( آن هم

مناطق آذربايجان باتراكم بسيار باالي انساني تخريب و جمع كثيري در هر زلزله كشته شدند .مثالً 

م ،  1721م ،  1242م ، 848م ،  134تنها شهر تبريز در طي تاريخ بيش از شش بار در سدالهاي 

مديالدي 893م به كلي تخريب و جمع كثيري كشته شدند . همچنين زلزلده هداي  1141م 1782

م ،  1493گنجده ،  مديالدي 1139مديالدي اردبيدل ، 893هجري قمري( دويدن،  282شوال  14)

مدديالدي  1843م سددلطانيه ،  1823م  مرنددد ،  1781و چالدددران  م مدداكو 1179وان ،  ،سددراب

ميانده ،    1879( 1374ل ) دقيقاً در همان محل زلزله اسفند سالم اردبي 1813م ميانه ، 1844وان

 1932خوي شدهر شداماخي ،  1922 -1922م  خلخال ،  1891م  گروس و تخت سليمان 1882

 اردبيل در تاريخ زلزله هاي  آذربايجان و بررسدي 1374هجري شمسي( سلماس . 1329برابر با )

ت مدا از زلزلده هداي ارد . عليرغم اين موارد ،اطالعلرزه زمين ساخت آن ، جاي مباحثه فراوان دا

 نيست .  تاريخي متأسفانه بر پايه يك مشاهده علمي استوار

سال بيانگر  32ميالدي يعني در طي حدود 2221تا سال  1974ها بين سالهاي بررسي زلزله

به طور متوسدط  يا تقريباً 2.9رخ داد زلزله در استان و پيرامون آن است كه بيانگر حدود  93تعداد 

سه زلزله در سال است يعني بر اثر زلزله به طور متوسط هر سال بدون توجه بده خسدارات بده بدار 

آمده سه بار استان اردبيل لرزيده است كه حاكي از تعداد باالي زلزله در ايدن ناحيده اسدت..نمودار 

 ها را نسبت به سالهاي مختلف نشان داده است.پراكنش زلزله( 4-1)شماره
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 (5-1نمودار)

ها  بده طدور قابدل تعداد زلزلده 1997و  1992شود در سالهاي همانگونه كه در نمودار مشاهده مي

زلزله پر تكاپوترين سال را براي استان اردبيل رقم  13و  14اي افزايش داشته و به ترتيب با مالحظه

اي گزارش نشده اسدت زلزله 2224 و2223و  1982و  1981و 1977اند .درعوض در سالهاي زده

شدود درصد سالها را شدامل مي 11سال بدون زلزله وجودداشته كه  4سال آماري  32يعني در طي 

بررسي   درصد سالها حداقل يك زلزله ثبت شده كه آمار بااليي است . 84سال الباقي يعني  27ودر 

 ن داده شده است .نشا  (4-2)هاي ثبت شده در نمودار شماره كانون عمقي زلزله
 (5-2نمودار)
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درصدد  31هاي بررسدي شدده يعندي زلزله از زلزله 34همانگونه كه در نمودار مشخص است تعداد 

شدود كيلومتري هستند كه عمق متوسدط بدراي كدانون زلزلده محسدوب مي 33داراي عمق كانوني 

لدومتر هسدتندد كده كي 12درصد آمار بررسي شده داراي عمدق كدانوني  27زلزله يعني  21وتعداد

كيلدومتر گدزارش  81تا  1ها داراي كانون عمقي بين شوند بقيه زلزلههاي سطحي محسوب ميزلزله

هاي با عمق كانوني كدم تدا توان به طور كلي زلزلههاي استان را مياندبا توجه به اين آمار زلزلهشده

ه سطحي باشد آثار تخريبي بدر بندي نمود..بايستي توجه داشت كه هرچقدر كانون زلزلمتوسط طبقه

هاي بدا هاي استان بر اساس عمق كانون آنها  جزو زلزلدهروي زمين بيشتر خواهد بود بنابراين زلزله

كيلدومتر  33و  12هاي بدا عمدق كدانوني خطر باال محسوب مي شوند.بررسي متوسط بزرگدي زلزلده

اند كده ريشتر بوده 4.4بزرگي در حد  ها دارايدهد كه اين زلزلههاي غالب استان ( نشان مي)زلزله

اند ولي ها داراي كانون كم عمقي بودهشوند .يعني هر چند اين زلزلهزلزله هاي متوسطي محسوب مي

 از بزرگاي متوسط برخوردار هستند.

بررسي بزرگترين زلزله رخدادي منطقه نشان مي دهد كه حداكثر زلزله ثبت شده براي استان و 

 1998و  1997و 1982و 1978ريشتر داشته كه مربوط به سالهاي  1.4ي حدود پيرامون آن بزرگا

خيزي منطقه را ميالدي بوده اند از اين رو بر مبناي آمار حداكثر زلزله محتمل بر اساس پيشينه لرزه

هاي بدا ها به اين نكته توجه داشت زلزلهتوان در نظر گرفت و در طراحي سازهريشتر مي 1.4حدود 

اند به طدوري كده هاي ثبت شده داشتهريشتري بيشترين فراواني را در ميان زلزله 4وسط بزرگي مت

ريشدتري  4ها داراي متوسدط بزرگداي درصدد زلزلده42ها را شامل مي شوند و درصد از زلزله 48

ريشدتر در نظدر گرفدت.    4تدا 4هاي رخددادي ناحيده را بدين توان عمده زلزلههستند از اين رو مي

 توان از مجموع مطالب باالرا اينگونه جمعبندي نمود :ميبنابراين 

    3متوسط رخدادزلزله در هر سال  

        ريشتر 4/1حداكثر زلزله ثبت شده 

 كيلومتر 33و  12ها  بيشترين عمق كانوني زلزله 
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 ريشتري 5تا   3ها :بيشترين فراواني زلزله1-4-5

 

زايي اسدتان و بدا اسدتعانت از نقشده بيشدينه  هاي لرزهچشمهبر پايه اطالعات موجود و سر          

خيزي در مطالعات طرح كالبدي پهنه بندي شدده كده شتاب افقي زمين كل استان از نظر خطر لرزه

 نتيجه آن به شرح زير است :
 

 پهنه با خط  نسبتاً باال -

هسدتند ولدي  خيدزي منطقده دورهاي لرزههرچند اين پهنه شامل اراضي است كه از چشمه  

هاي كدالن بدا احتيداط كامدل صدورت گيدرد بايستي توجه داشت كه در اين اراضي سرمايه گذاري

اي موجود در آن اسدت .سداختمانها در ايدن پهنده ه .مهمترين الويت در اين پهنه مقاوم سازي خانه

د هاي با دوره بازگشت كوتداه مددت طراحدي شدود و بدراي ابنيده حسداس مانندبايستي براي زلزله

 بيمارستانها تمهيدات ويژه انديشيد.

هاي انجام گرفتده تعدداد هكتار است و بر پايه بررسي 1131427وسعت اين پهنه درحدود   

نفر در اين پهنه وجدود دارد كده آمدار بدااليي بده لحداظ  342489روستا با جمعيتي معادل  1211

ها ريزي براي بهسازي خاندهنامهشود وسريعاً بايستي برايي محسوب ميسكونت گاهي در چنين پهنه

ه در دستور كار قرار گيرد.شهرهاي پارس آباد بيله سوار و مشگين و نير در اين پهنه قرار ندر اين په

 دارند.

 

 پهنه با خط  متوسط -

هاي ويرانگر در هاي لرزه زا به اندازه كافي دور است و احتمال خطر زلزلهاين پهنه از چشمه 

هاي جديد با رعايت مقاومت ساختمانها محدوديتي ندارد ين پهنه توسعه شهركباشد.در اآن كم مي

هر چند در اين پهنه نيز بايستي مقاوم سازي ساختمانها را در الويت دوم پس از پهنه خطر قبلدي در 

 دستور كار قرار گيرد .

معدادل روسدتا بدا جمعيتدي  241هكتار اسدت كده در برگيرندده  314271وسعت اين پهنه          

 اند.نفر هستند.در اين پهنه شهرهاي گيوي و اردبيل و نمين واقع  شده 121472
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 پهنه با خط  نسبتاً پائين -

اين پهنه كه داراي پائين ترين خطر به لحاظ رخداد زلزله هسدتند مناسدبترين ندواحي بدراي          

هاي موجدود در آنهدا كفايدت باشند و احداث ساختمانها بدا آئدين نامدههاي جديد ميايجاد شهرك

 نمايد .مي

ها روستا در داخل آن واقع شده است اين روستا 174هكتار است كه  278414وسعت اين پهنه  

 هر خلخال در اين پهنه قرار دارد .شاند.نفر را در خود جاي داده 88927جمعيتي معادل 

هاي موجدود در پهنده مقايسه آبادي هايبه طور كلي دريك جمع بندي مي توان گفت كه ، 

دهد كه متاسفانه بخش اعظم كانونهاي جمعيتي استان در پهنه بدا خطدر بداالتر خطر زلزله نشان مي

هاي فرسدوده و اند از اين رو بايستي نسبت به اصالح بافتنسبت به ساير نواحي استان استقرار يافته

 .سنتي اين نواحي اقدام سريع در دستور كار قرار گيرد

 ارايه شده است. 2فصيلي زمين شناسي و مواد معدني در پيوست شماره گزارش ت 
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 : تحليل محيط زيست2

 

 : تعيين توان اكولوژيك سرزمين 1-2

 

 : روش انجام مطالعات تهيه يگانهاي زيست محيطي 1-1-2

 
 : چگونگي تجزيه و تحليل و جمع بندي داده ها 1-1-1-2

ز جمع بندي گروههاي منظم در بي نظمي منطقده تجزيه و تحليل داده ها عبارت است ا 

تر، يا آبخيز. تجزيه و تحليل در واقع عبارت از شكستن يا تجزيه تك تك داده ها به اجزاي ساده

 در نتيجه تحليل داده ها مي باشد. 

شروع عمل تجزيه و تحليل داده ها در اصل به هنگام شناسايي منابع آغداز مدي شدود و  

ك داده، پارامتر يا منبع، طبقاتي تقسيم و به عبارت ديگر آن پارامتر طبقه آن هنگامي است كه ي

بندي مي گردد. بنابراين تجزيه و تحليل و جمع بندي داده ها در فرايند ارزيابي توان اكولوژيكي 

محيط زيست را مي توان به منزله تركيب كردن طبقات تمامي منابع اكولوژيكي با يكديگر بدراي 

 يگان ها يا واحدهاي متشكل از طبقات همگن از منابع اكولوژيكي تعبير نمود. به دست آوردن 

چنين واحد يا يگان هنگامي قابل تميز است كه برري شناسنامه سدرزمين، يعندي نقشده  

 نشان داده شده باشد. 

فرايند تجزيه و تحليل و جمع بندي داده ها براي نقشه سازي يگان هاي زيست محيطي  

واحدهاي زيست محيطي كه شدامل تركيدب طبقدات مندابع اكولدوژيكي پايددار بدا يا تهيه نقشه 

 همديگر مي باشد، در اين مطالعه به شرح زير انجام پذيرفته است. 

 

 م حله اول  -1

نقشه واحدهاي شكل زمين تهيه شده از تلفيق نقشه هاي شيب، جهت و ارتفاع بدا نقشده  

فرمدولي كده ذكدر گرديدد، واحددهاي اراضدي  واحدهاي اراضي روي هم گذاري شده و براساس

 كدگذاري و طبقه بندي گرديدند. 

(  1-1در اين مطالعه طبقات خاك )براساس واحدهاي اراضي( به شرح جدول شدماره )  

 باشد. مي

 
 (: طبقات خاك   2-1جدول )   

 نوع خاك واحد اراضي
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 Lithic leptosols اخت عموماً بدون پوشش خاكي و يا با خاك خيلي كم عمق غيريكنو 1.1

 Lithic leptosols, calcaric regosolsخاكهاي كم عمق تا نيمه عميق همراه با بيرون زدگيهاي سنگي  1.2

 Lithic leptosolsخاكهاي بسيار كم عمق تا كم عمق همراه با بيرون زدگيهاي سنگي  1.4

 Calcaric Regosols (Gypsi perousmarls)خاكهاي كم عمق تا نيمه عميق با بافت متوسط تا سنگين  1.3

 Calcaric regosolsخاكهاي كم عمق تا نيمه عميق سنگريزه دار با بافت متوسط تا سنگين  1.5

 Calcaric and Eutric regosolsخاكهاي كم عمق تا نيمه عميق با بافت متوسط تا سنگين  1.2

 Lithic leptosolsخاكهاي خيلي كم عمق تا كم عمق عيريكنواخت  1.7

 Eutric and calcaric regosols, Lithic leptosolsخاكهاي بسيار كم عمق تا نيمه عميق با بافت سنگين  1.8

 Lithic leptosols , calcaric Regosolsخاكهاي بسيار كم تا كم عمق سنگريزه دار  2.1

 Calcaric Regosolsخاكهاي كم عمق تا نيمه عميق با بافت متوسط تا سنگين سنگريزه دار  2.2

 Lithic leptosolsخاكهاي خيلي كم عمق تا كم عمق غيريكنواخت همراه با بيرون زدگيهاي سنكي  2.4

 Calcaric Regosols and Gypsic regosolsخاكهاي كم عمق تا نيمه عمييق با بافت متوسط تا سنگين برروي مواد مارني  2.3

 Calcaric Regosols and Qrenosolsفت سبك تا متوسط خاكهاي كم عمق تا نيمه عميق با با 2.2

 Calcaric Regosols and Arenosols خاكهاي نيمه عميق تا عميق با بافت سبك تا سنگين  2.7

 Lithic leptosolsپوشش خاكي بسيار كم عمق و رخنمونهاي سنگي زياد  2.8

 Calcaric Regosolsخاكهاي كم عمق تا نيمه عميق با بافت متوسط تا سنگين  4.1

 نلب همراه با تجمع مواد آهكي در طبقات زيريغخاكهاي نيمه عميق تا عميق با بافت متوسط تا سنگين ا 4.2

Calcaric canbisols, calcaric Regosols 

 Lithic Leptosolsخاكهاي بسيار كم عمق تا كم عمق با بافت سبك  4.4

 Calcaric Regosols Calcaric cambisolsتمركز طبقه آهكي  اهمرا بخاكهاي كم عمق با بافت سنگين عموماً  4.3

 خاكهاي كم عمق و مطبق سنگريزه دار  4.2

 Eutric Regosolsمتوسط  ساخت خاكهاي كم عمق سنگريزه دار با  4.7

 Calcaric combisols, Haplic calcisolsخاكهاي نيمه عميق تا عميق با بافت سنگين و عموماً تكامل پروفيلي  3.1

 Haplic calcisols, Calcaric cambisolsخاكهاي عميق تا بسيار عميق با بافت سنگين تا خيلي سنگين همراه با تمركز طبقه آهكي  3.2

 Haplic solonchaksخاكهاي عميق با بافت ريز و بدون سنگريزه همراه با شوري زياد  3.4

 Calcaric Flavisolsنگين كه برروي طبقات سخت و سنگريزه قرار گرفته خاكهاي نسبتاً عميق با بافت متوسط تا س 3.5/1

 تهخاكهاي عميق با بافت متوسط تا سنگين كه در بعضي قسمت ها برروي سنگريزه قرار گرف 5.1

 Calcaric cambisols, calcaric Flavisols 

 Gleyic solonchaksني قرار گرفته خاكهاي عميق با بافت سنگين و شوري زياد كه تحت تاثير آبهاي زيرزمي 7.1

 Calcaric Regosols and Flomsolsخاكهاي كم عمق تا نيمه عميق سنگين  7.5

 Futric leptosols calcaric Ragosolsخاكهاي كم عمق تا نيمه عميق با بافت متوسط و مقدار زيادي سنگ سنگريزه  8.1

(4.1،4.2،2.4)C1 توسط تا سنگين خاكهاي كم عمق تا عميق با بافت مCalcaric and gypsic Regosols, Coleyic solonchaks 

(4.1،2.2) C2  خاكهاي كم عمق تا عميق با بافت متوسط تا سنگينCalcaric and gypsic Regosols, Coleyic solonchaks 

(4.2،2.2),C4  خاكهاي كم عمق تا عميق با بافت متوسط تا سنگينCalcaric and gypsic Regosols, Coleyic solonchaks 

Urban - 

Airport - 

River - 

Lame - 

 

 

 م حله دوم  -2

در اين مرحله، نقشه واحدهاي زيست محيطي پايه يدك )تلفيدق نقشده شدكل زمدين بدا  

واحدهاي اراضي( با نقشه پوشش گياهي روي هم گذاري مدي شدوند و سدپس فصدول مشدترك 

شدده صدورت مدي گيدرد. نقشده حاصدله نقشده  جداسازي شده و كدگذاري توسط فرمول ذكر
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واحدهاي زيست محيطي پايه دو خوانده مي شود. طبقه بندي تعداد طبقات پوشش گياهي بسدته 

به شرايط اكولوژيكي هر منطقه متفاوت مي باشد كه توسط سازمان جنگلهدا و مراتدع بدراي هدر 

 اكوسيستم كشور انجام شده است. 

ز آن جايي كه اين مهندسين مشاور اقدام به تهيه نقشده در اينجا الزم به ذكر است كه ا 

نموده است، لدذا تدراكم  Asterديجيتال كاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي سنجيده 

پوشش گياهي نيز )طبق دستورالعمل مطالعات، مرحله سوم را در برمي گيرد( كه در يدك اليده 

 جود مي باشد. اطالعاتي به همراه نقشه كاربري اراضي مو

دستورالعمل مطالعدات بده صدورت  3و  2بنابراين در مرحله دوم اين مطالعات، مرحله  

 يكجا انجام و ارايه گرديده است. 

 

 م حله سوم  -3

همان طور كه گفته شد براي آن كه هر يك از يگانها براي كار ارزيابي آماده گردد، نياز  

به نحوي معلوم و مشخص باشد تا بتوان در يك نگاه به آن است كه ويژگيهاي هر يك از يگانها 

آن ويژگيها را از نظر گذارند. براي نيل به اين مقصود، جددول بدا عندوان ويژگيهداي واحددهاي 

 (CDزيست محيطي تهيه و ارايه گرديده است. )بصورت 

 

 م حله چهارم  -4

 منابع اكولوژيكي ناپايدار چنان كه ذكر گرديد، عبارت از: 

هيدرولوژي،منابع آب و حيات وحش مي باشند. اين گونه مندابع از آن جدايي كده اقليم،  

مرزهاي ناپايدارتري نسبت به پارامترهاي شكل زمين، خاك و رستني ها دارند، لدذا نمدي تدوان 

آنها را در نقشه سازي واحدهاي زيست محيطي، يا تعيين مرزهاي اكوسيستم هاي خرد با دقدت 

ي دخالت دارد، ولي اين منابع به دليل اهميتي كه دارند بايدد در ارزيدابي مورد انتظار براي ارزياب

نقش داشته باشند. از اين رو در مرحله چهارم اين مطالعدات، ايدن مندابع در جددول ويژگيهداي 

 واحدهاي زيست محيطي به ترتيب زير وارد گرديده است. 

ي شده و ويژگيهاي اقليم ابتدا نقشه واحدهاي زيست محيطي با نقشه اقليم روي هم گذار 

استخراج و در ستون جدول ويژگيهاي زيست محيطي وارد شدده اسدت. در مرحلده بعدد، نقشده 

واحدهاي زيست محيطي با نقشه هيدرولوژي و منابع آب روي هدم گدذاري شدده و بده همدين 

ترتيب ويژگيهاي هيدرولوژي واحد زيست محيطي مربوطه استخراج و در جددول درج گرديدده 

براي ساير پارامترها بسته به اهميت به همين گونه عمدل شدده و ويژگيهداي هدر يدك از است. 

 ارائه گرديده است. CDواحدهاي زيست محيطي استخراج و در جدول بصورت 
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: ارزيابي توان اكولوژيك در واحدهاي زيست بومي )گستترده، فشترده( ، ستكونتگاهي ، 2-1-2

 و ...  گردشگري ، حفاظتي ، شوره زار، بياباني

 
 : روش انجام مطالعات تهيه يگانهاي زيست محيطي )ارزيابي و طبقه بندي سرزمين(1-2-1-2

تنظيم رابطه بين انسان، سرزمين و فعاليت هاي انسان »آمايش سرزمين عبارت است از  

در سرزمين به منظور بهره برداري در خور و پايدار از جميع امكانات انساني و فضدايي سدرزمين 

كه ارزيابي تدوان اكولدوژيكي در « ت بهبود وضعيت مادي و معنوي اجتماع در طول زماندر جه

حقيقت مرحله مياني فرآيند آمايش سرزمين است. اين مرحله مهمترين مرحله تعيدين مناسدب 

 ترين فعاليت ها در پهنه سرزمين براساس ويژگيهاي سرزمين است. 

و چده تدوان اقتصدادي آن( عبدارت از  ارزيابي توان محيط زيست )چه توان اكولدوژيكي 

برآورد استفاده ممكن انسان از سرزمين بدراي كاربريهداي كشداورزي، مرتعدداري، جنگلدداري، 

پاركداري )حفاظت، توريسم( ، آبزي پروري، امور نظام و مهندسي و توسدعه شدهري، صدنعتي و 

 ست. روستايي در چارچوب استفاده هاي كشاورزي، صنعت ، خدمات و بازرگاني ا

واژه سرزمين، بيانگر يك تعداد از پارامترهاي سطحي و يا نزديك به سدطح كدره زمدين  

است كه براي انسان اهميت دارند. اين پارامترها به طور انفرادي و هم چنين در رابطه با يگديگر 

با هم متفاوتند و در حقيقت وجود چنين تفاوتهايي است كه ويژگيهاي سرزمين هداي مختلدف را 

 مي شود. مجموعه اين پارامترا را منابع طبيعي و يا منابع اكولوژيكي مي نامند. سبب 

منابع طبيعي يا اكولوژيكي در محل خود ثابت هستند )به استثناي آب(، كه انسان بدراي  

بهره وري و بهره برداري از آنان بايد سراغ آنها رود. به خاطر تحرك و جريان آب، به طوركلي، 

آن سواي ارزيابي معمدول در مدورد زمدين اسدت. برخدي از مندابع اكولدوژيكي روشهاي ارزيابي 

پراكندگي موقتي هم دارند، مانند اقليم، آب و برخي از جلوه هاي گياهي، برخي از منابع نيدز بده 

طور مستقيم قابل استفاده اند. )به طور مثدال، آب بدراي اسدتفاده خدانگي، مصدالح سداختماني و 

منابع بايد با منبع ديگري تركيب شوند تا به كار انسان آيند، مانند تركيب جنگلها(، اما بعضي از 

آب و خدداك در آبيدداري بددراي كشدداورزي. منددابع زيسددتي ماننددد رسددتني هددا و جددانوران، در 

هاي ضعيف سرزمين، خود احياء هستند، در حالي كه منابع فيزيكي مانند خاك و مدواد مديريت

 اء مي باشند. معدني مصرف شدني و غير قابل احي

استفاده ممكن انسان از  سرزمين، در واقع بهره جويي از تك تك منابع ياد شدده اسدت.  

اما استفاده انسان از منابع اكولوژيكي، تنها بستگي به يك منبع ندارد، بلكده ايدن اسدتفاده شدامل 

 تداخل اين منابع با يكديگر و به صورت تركيب از همه مي شود.



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

 181 

اي، بستگي خيلي زيادي به منابع انساني ، مانند تكنولوژي، بودجده و  نحوه چنين استفاده 

نيروي كار دارد. چنين پارامترهايي متغيرهاي  زماني هستند كه به درسدتي و بده راحتدي مندابع 

اكولوژيكي نمي توان آنها را برآورد كرد. از اين قرار، ارزيابي توان محيط زيست، چيدزي نيسدت 

انجام بگيرد، بلكه بنابرتغييرات پيش آمده در يك يدا همده متغيرهداي  كه يكباره و براي هميشه

و زماني اين عمل بايد تكرار گردد. متغيرهاي زماني كه تحت عناوين منابع انساني، منابع فرهنگي

اجتماعي مطرح مي گردند، زماني كه با منابع اكولوژيكي جمع شوند، تشكيل  –يا منابع اقتصادي 

 ا خواهند داد. منابع زيست محيطي ر

 فرآيند ارزيابي توان اكولوژيكي شامل سه بخش عمده است: 

 

 شناسايي منابع اكولوژيكي  -1

براي آن كه سرزمين براي ارزيابي آماده شود، منابع موجود در آن بايد شناخته شدوند.  

ث براي شناسايي منابع، روشهاي متفاوتي وجود دارند كه اين روشها در فصول پيشين مدورد بحد

 قرار گرفته و شناسايي شده اند. 

 

 تجزيه و تحليل و جمع بندي  -2

منابع شناسايي شده در بخش اول فرايند، تعداد زيادي از اطالعات را در برمدي گيرندد.  

اين اطالعات و داده ها، آن چنان ابعاد وسيعي دارند، كه به خاطر تنوع موجود در آنان پيچيدگي 

مرور اين اطالعات وقت كمتري بگيرد و داده هاي پيچيده تبدديل  خاصي نيز دارند. براي آن كه

به داده هاي آسان شوند كه كار ارزيابي راحت تر صورت گيرد، نياز بده آن اسدت كده داده هدا 

تجزيه و تحليل شده و سپس جمع بندي گردند. يعني آن كه اين تعداد اطالعدات زيداد اول بده 

يك حالدت روان و سداده اي تركيدب گردندد كده  دسته هاي كوچكتر شكسته شوند و سپس به

ارزيابي آنان آسان به انجام برسد. براي تجزيه و تحليل و جمع بنددي مندابع روشدهاي متفداوتي 

وجود دارد كه شرح آن و چگونگي انجام روش انتخاب شدده در ايدن مطالعده بده طوركامدل در 

 مبحث مربوطه ذكر گرديد. 

 

 زيست  ارزيابي توان اكولوژيكي محيط -3

در اين مطالعه، پس از آن كه منابع شناسايي شده و محديط زيسدت تجزيده و تحليدل و  

جمع بندي شود، سرزمين آماده براي ارزيابي مي گردد. كار ارزيدابي، در واقدع عبدارت از يدك 

است. در اين سدنجش، مندابع « سنجيدن»امتخان، آزمون، ارزش دهي و يا به معناي واقعي كلمه 

حيط در مقابله با  يك قرارداد، پيش فرض، معيار و يا مقيداس مدورد آزمدون قدرار اكولوژيكي م
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گرفته و ارزشي به آن داده مي شود كه توان و يا قوه ايدن گونده مندابع در برابدر معيدار را مدي 

نماياند. كار ارزيابي در مكتب هاي مختلف يكسان است. يعني نفس عمل و يدا فلسدفه وجدودي 

بها، عبارت از مقايسه و يا سجش منابع اكولوژيكي محيط در مقايسه با معيار ارزيابي در تمام مكت

است كه در اين رابطه توان طبيعي محيط و يا توان بدالقوه آن در برابدر معيدار بدراي يدك ندوع 

كاربري خاص و يا چند كاربري سنجيده مي شدود. ايدن بده خداطر تفداوت در بده كدار گدرفتن 

 نوع روشهاي ارزيابي را باعث شده است. معيارهاي مختلف مي باشد كه ت

روشها از نظر طرز برخورد انجام ارزيابي با پارامترهاي مندابع اكولدوژيكي، بده دو دسدته  

قابل گروه هستند. دسته اول روشهايي هستند كه ارزيابي توان سرزمين بدراي هدر كداربري را از 

ديگر نبدودن چندد پديدده را  رديف كردن محدوديت هاي سرزمين انجام مي دهند يا به عبارت

 دال برتوان آن سرزمين براي كاربري مي دانند. 

دسته دوم روشهايي هستند كه ارزيابي توان سرزمين بدراي هدر كداري را از برشدمردن  

وجود چند پارامتر منابع اكولوژيكي انجام مي دهند. يا به عبارت ديگر بودن چندد رخدداد را دال 

 اربري به حساب مي آورند. برتوان آن سرزمين براي آن ك

چه روشهاي دسته اول و چه روشهاي دسته دوم، همگي عمل ارزيابي را با به كدارگيري  

اصول منطق قياسي به سرانجام مي رسانند. يعني داشتن توان يا نداشتن توان را نسدبت بده يدك 

ش در ارزيدابي معيار، مقياس، ضابطه و يا استاندارد مي سنجند كه در اين مطالعده از هدر دو رو

استفاده شده است و براي ارزيابي توان اكولوژيكي محيط زيست ابتدا به سداخن معيدار، مقيداس، 

 ضابطه و يا استاندارد اقدام شده است. 

روشهاي متفاوت براي ارزيابي توان اكولوژيكي سرزمين را با ساختن چنين ضابطه هدايي  

آغاز مي نمايند. يعني در ابتدا براي هدر ندوع در قالب مدلهاي اكولوژيكي براي هر نوع كاربري 

كاربري بسته به شرايط منطقه اي، مدلهاي اكولدوژيكي سداخته مدي شدوند و سدپس ويژگيهداي 

اكولوژيكي تجزيه و تحليل و جمع بندي شده در واحدها يا يگانهاي سرزمين با مدلهاي اكولوژيكي 

ل براي هر نوع كداربري ارزيدابي و به دست آمده مقايسه شده و توان سرزمين نسبت به آن مد

سنجيده مي شود. به عبارت ساده تر، ويژگيهاي اكولوژيكي هر يگان سدرزمين نسدبت بده مددل 

اكولوژيكي هر نوع كاربري ارزيابي مي گردد و در نتيجه اين ارزيابي مشخص مي شدود كده آيدا 

 يگان ياد شده براي كاربري مورد نظر توان دارد يا ندارد. 

ديگر كه باز هم بيشتر روشها از آن پيروي مي نمايندد آن اسدت كده عمدل  يك قاعده 

ارزيابي نبايد فقط به سنجش داشتن يا نداشتن توان بسنده كند، ارزيابي بايدد عدالوه برمشدخص 

كردن توان سرزمين، درجه مرغوبيت توان را نيز تعيين نمايدد. از ايدن رو، بيشدتر روشدها عمدل 

دلهاي اكولوژيكي براي هر كاربري را با عمل طبقه بندي يكجا انجام ارزيابي و هم چنين ساختن م
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مي دهند. به عبارت ديگر مدلهاي اكولوژيكي كه همان ضدابطه، مقيداس، اسدتاندارد و يدا معيدار 

سنجش توان هستند، طوري ساخته مي شوند كه درجه مرغوبيت را نيز مشخص سازند. بنابراين، 

مين، عبارت است از ارزيابي و طقبه بندي همگام توان و درجه عمل ارزيابي توان اكولوژيكي سرز

 مرغوبيت سرزمين.

چنان كه گفته شد روشهاي متفاوتي براي ارزيابي اكولوژيكي محيط زيست وجدود دارندد  

كه تفاوت روشهاي مختلف به خاطر تفاوت مدلهاي اكولوژيكي ساخته شده است. برخي از مدلها 

منابع اكولوژيكي، برخي ديگر با در نظر گرفتن دو منبع اكولوژيكي و  با در نظر گرفتن فقط يكي از

 برخي با محسوب كردن بيش از دو منبع اكولوژيكي ساخته مي شوند.

براساس تعداد منابعي كه در ساختن مدلهاي اكولوژيكي نقش پيدا مي نمايندد، روشدهاي  

 ارزيابي متفاوت را مي توان گروه بندي كرد كه شامل: 

 ارزيابي يك عامله  روشهاي .1

 روشهاي ارزيابي دو عامله    .2

 روشهاي ارزيابي چند عامله  .3

 مي باشد.

اجتماعي( سرزمين،  –بعد از تعيين توان اكولوژيكي، برحسب نيازهاي فرهنگي )اقتصادي  

تصميم گيري نهايي به عمل آمده و نقشه توان واحدهاي شكل زمدين و در نهايدت نقشده تدوان 

هاي مختلف تهيه گرديده است. در اين روش، پارامترهاي اقليم، سنگ مادر و منطقه براي كاربري

اجتماعي نقش دارند.  –خاك، شكل زمين و آب، رستنيها و حيات وحش و پارامترهاي اقتصادي 

البته پارامترهاي پايدار مانند شكل زمين، سنگ مادر، خداك و رسدتني هدا داراي نقدش اساسدي 

 هستند. 

وژيك سرزمين، در حقيقت مرحله مياني فرايند آمايش سرزمين اسدت. ارزيابي توان اكول 

اين مرحله مهمترين مرحله تعيين مناسب ترين فعاليت ها در پهنه سرزمين است. براين اسداس، 

از اطالعات گردآوري شده براي كاربريها، مناسب ترين فعاليت ها گزينش شده است.  بنابراين، 

ربريهاي گونداگون پديش شدرط سدنجش و مقايسده اطالعدات داشتن مدل يا مفروضاتي براي كا

 اكولوژيكي گردآوري شده با اين مدلها است. 

براساس نتدايج بررسديهاي انجدام يافتده در سدرزمين ايدران و كشدورهايي كده از نظدر  

اكولوژيكي به ايران شباهت دارند و دستورالعمل ارايه شده از جانب كارفرماي محترم، از مدلهاي 

(، در اين مطالعه استفاده گرديده است كه 1314تهيه شده توسط آقاي دكتر مخدوم ) اكولوژيكي

 در زير، مدلهاي اكولوژيكي براي كاربريهاي معمول و مهم در كشور ارايه مي گردند. 
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 : مدل هاي اكولوژيكي براي كاربريهاي اصلي 4-1-2

 
 : مدل اكولوژيكي كاربري جنگلداري1-4-1-2

نشان دادن توان و درجه مرغوبيت )طبقه بندي( سرزمين براي انجام اين مدل كه براي  

كاربري جنگلداري در جنگلهاي طبيعي به طور عام و جنگلهاي دست كاشت به طور خاص است 

 طبقه به شرح تعاريف زير طبقه بندي گرديده است.  7در 

 

 طبقه يك 

 سرزمين هيچ گونه محدوديتي براي رشد جنگل تجارتي ندارد.  -

 وعه اي از ويژگي هاي زير در يگان زيست محيطي برقرار است. مجم -

 :متر 1222صفر تا  ارتفاع از سطح دريا در نيمرخ شمالي البرز 

  24درصد شيب: صفر تا 

  بافت و نوع خاك: خاك قهوه اي نيمه مرطوب جنگلي با  بافت رسي لومي 

 خاك قابل نفوذ با زهكشي متوسط تا كامل » شرايط زهكشي خاك 

 خاك: عميق  عمق 

  ساختمان خاك: خاك با دانه بندي ريز تا متوسط بدون سنگريزه و تحول يافته 

  درجه حاصلخيزي خاك: عالي 

  مترمكعب  1رويش ساالنه در هكتار درختان: بيش از 

  82درصد تراكم پوشش گياهي: بيش از  

  گونه هاي درختي جامعه / تيپ گياهي: شاخص رشد خيلي زاد و چوب تجدارتي

 ارزش درجه يك با 

  اقليم سرزمين اين طبقه در فصل رشد دماي خيلي زياد ندارد كه تبخير و تعرق

 را به خطر اندازد. سنگ مادر اين طبقه سنگ آهك يا سنگ رس باشد. 

 

 طبقه دو 

سددرزمين محدددوديت خيلددي كمددي بددراي رشددد جنگددل تجددارتي دارد. مجموعدده اي از  

 ار است: هاي زير دريگان زيست محيطي برقرويژگي

 متر  1222ارتفاع از سطح دريا در نيمرخ شمالي البرز: صفر تا  -

  34درصد شيب: صفر تا  -

 بافت و نوع خاك : خاك قهوه اي نيمه مرطوب جنگلي با بافت لومي رسي  -
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 شرايط زهكشي خاك: خاك با زهكشي متوسط تا خوب  -

 عمق خاك: عميق  -

 كمي سنگريزه و تحول يافته  ساختمان خاك: خاك با دانه بندي ريز تا متوسط با -

 درجه حاصلخيزي خاك: خوب  -

 مترمكعب  1رويش ساالنه در هكتار درختان: تا  -

 درصد( 12-82درصد )معموالً  82درصد تراكم پوشش گياهي: تا  -

 گونه هاي درختي جامعه/ تيپ گياهي: شاخص رشد زياد و چوب تجارتي درجه يك  -

نگ آهك، سنگ رس، سنگ هاي آذريدن سنگ مادر سرزمين در اين طبقه مي تواند س -

 بيروني و يا خاك هاي آبرفتي )دشتهاي سيالبي( باشد. 

تفاوت هاي عمده با طبقه يدك: زهكشدي متوسدط، يدا عمدق محددود ريشده يدابي ، يدا  -

 حاصلخيزي كمتر يا اقليم با دماي خيلي باال يا خيلي پايين. 

 

 طبقه سه 

گدل تجدارتي دارد، مجموعده اي از سرزمين محدوديت نسبتاً متوسدطي بدراي رشدد جن 

 هاي زير در يگان زيست محيطي برقرار است. ويژگي

 متر  1422ارتفاع از سطح دريا: صفر تا  -

 44درصد شيب: صفر تا  -

 بافت و نوع خاك: خاك قهوه اي جنگلي يا خاك قهوه اي با بافت لومي رسي  -

 شرايط زهكشي خاك: خاك با زهكشي نسبتاً ناقص تا خوب  -

 : متوسط تا عميق عمق خاك -

 ساختمان خاك: خاك با دانه بندي ريز تا متوسط همراه با سنگريزه و تحول يافته  -

 درجه حاصلخيزي خاك: متوسط تا خوب  -

 مترمكعب  4رويش ساالنه در هكتار درختان: تا  -

 درصد(  42تا  72درصد )معموالً  72درصد تراكم پوشش گياهي: تا  -

 هي: شاخص رشد زياد و چوب تجارتي درجه يك گونه هاي درختي جامعه / تيپ گيا -

سنگ مادر سرزمين در اين طبقه مي تواند سدنگ آهدك، سدنگ رس، سدنگ گرانيدت  -

 اي، سنگ هاي آذرين بيروني و شيست و يا خاكهاي آبرفتي دشتهاي سيالبي باشد. توده

نامتعدادل تفاوت هاي عمده با طبقه يك و دو: اقليم با دماي خيلي باال يا خيلي پايين، يدا  -

بودن رطوبت در خاك، يا حاصلخيزي كمتر، يا غيرقابل نفدوذ بدودن خداك و يدا عمدق 

 محدودتر ريشه يابي.
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 طبقه چهار

سرزمين محدوديت متوسط براي رشد جنگل تجارتي دارد. مجموعه اي از ويژگي هداي  

 زير در يگان زيست محيطي برقرار است: 

 متر  1822-422ارتفاع از سطح دريا:  -

 44شيب: صفر تا درصد  -

بافت و نوع خاك: راندزين قهوه اي با بافت لومي يا خاك قهوه اي يا خاك قهوه اي تيره  -

 يا خاك هاي آهكي قهوه اي رگوسول، ليتوسول با بافت لومي شني يا لومي رسي شني 

 شرايط زهكشي خاك: خاك با زهكشي ناقص تا متوسط  -

 عمق خاك: متوسط تا عميق  -

 نه تا نيمه درشت همراه با قلوه سنگ با تحول يافتگي كم تا متوسطساختمان خاك: ريزدا -

 درجه حاصلخيزي خاك: كم تا متوسط -

 مترمكعب  4رويش ساالنه در هكتار درختان: تا  -

 درصد( 42-12درصد )معموالً  12درصد تراكم پوشش گياهي: تا  -

 ي تجارت 2گونه هاي درختي جامعه/ تيپ گياهي: شاخص رشد متوسط و چوب درجه  -

سنگ مادر سرزمين در اين طبقه مي تواند سدنگ آهدك، سدنگ رس، سدنگ گرانيدت  -

اي، سنگ هاي آذرين بيروني، شيست ، ماسه سنگ، لس و يا خداك هداي آبرفتدي توده

 دشتهاي سيالبي باشد. 

 

 طبقه پنج 

سرزمين محدوديت شديدي براي رشد جنگل تجارتي دارد. مجموعه اي از ويژگي هداي  -

 ست محيطي برقرار است. زير در يگان زي

 متر 2122-1822ارتفاع از سطح دريا:  -

  14درصد شيب: صفر تا  -

 بافت و نوع خاك: رگوسول ، ليتوسول ، با بافت لومي شني يا شني لومي يا رسي لومي  -

 شرايط زهكشي خاك: خاك با زهكشي فقير تا متوسط -

 عمق خاك: كم عمق تا متوسط -

ه تحول يافته با دانه بندي متوسط تا درشت همراه ساختمان خاك: كم تحول يافته تا نيم -

 با سنگ )ليتوسول(

 درجه حاصلخيزي خاك: كم  -

 مترمكعب  3رويش ساالنه در هكتار درختان: تا  -
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 درصد( 32-42درصد )معموالً  42درصد تراكم پوشش گياهي تا  -

 تجارتي  3و  2گونه هاي درختي جامعه/ تيپ گياهي: شاخص رشد كم و چوب درجه  -

 باشد.  4مادر سرزمين مي تواند يكي از سنگ هاي مندرج در طبقه  سنگ -

 

 طبقه شش

سرزمين محدوديت خيلي شدديدي بدراي رشدد جنگدل تجدارتي دارد. مجموعده اي از  

 هاي زير در يگان زيست محيطي برقرار است: ويژگي

 متر  2122 –ارتفاع از سطح دريا: صفر  -

  74درصد شيب: صفر تا  -

گوسول يا ليتوسول با بافت سني يا خاك هاي شور و قليايي با بافدت بافت و نوع خاك: ر -

 رسي يا لومي شني 

 شرايط زهكشي خاك: خاك با زهكشي خيلي فقير )خشكي خاك( -

 عمق خاك: كم عمق  -

ساختمان خاك: كم تحول يافته تا نيمه تحول يافته با دانه بنددي متوسدط تدا درشدت و  -

 گاهي همراه با سنگ )ليتوسول(

 صلخيزي خاك: خيلي كم درجه حا -

 متر مكعب  2رويش در هكتار درختان: تا  -

 درصد( 22-42درصد )معموالً  42درصد تراكم پوشش گياهي: تا  -

 تجارتي  3گونه هاي درختي جامعه / تيپ گياهي: شاخص رشد خيلي كم و چوب درجه  -

 باشد. 4سنگ مادر سرزمين مي تواند يكي از سنگ هاي مندرج در طبقه  -

 

  طبقه هفت

سرزمين محدوديت خيلي شديدي براي رشد جنگل تجارتي دارد. مجموعه اي از ويژگي  

 هاي زير در يگان زيست محيطي برقرار است: 

 متر  2822 –صفر ÷ ارتفاع از سطح دريا -

 74درصد شيب : بيش از  -

 يا ليتوسول، به صورت ورقه نازكي برروي سنگ مادر بافت و نوع خاك: رگوسول -

 ك: خاك با زهكشي خيلي فقيرشرايط زهكشي خا -

 ساختمان خاك : تحول نيافته  -

 درجه حاصلخيزي خاك: فقير  -
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 درصد( 12-42درصد )معموالً  42درصد تراكم پوشش گياهي: تا  -

 گونه هاي درختي جامعه / تيپ گياهي: شاخص رشد ناچيز و چوب غيرتجارتي  -

 اشد. ب 4سنگ مادر سرزمين مي تواند يكي از سنگ هاي مندرج در طبقه  -

 
 : مدل اكولوژيكي كاربري هاي كشاورزي و مرتعداري 2-4-1-2

در ايران بين يكي از شاخه هاي كشاورزي )ديم( و مرتعداري برسدرحد و مدرز ايدن دو  

كاربري اختالف نظر وجود دارد، تا جايي كه براي برخي از دست اندركاران حدد و مدرز ديدم و 

پرهيز ار اين مشكل، مدل اكولدوژيكي در كداربري مرتعداري مشخص نيست. بنابراين، به خاطر 

كشاورزي و مرتعداري يكجا ارايه مي شود. پيش از پرداختن به مدل، شايسته اسدت كده شداخه 

 هاي هر يك از اين دو كاربري معلوم گردند.

كاربري كشاورزي شامل كشدت آبدي )فاريداب(، كشدت ديدم، علوفده كداري ، باغبداني  

 وري )گاوداري ايستا يا متمركز(، مرغداري و زنبورداري است. )پرورش گل و ميوه(، دامپر

كاربري مرتعداري شامل گوسفندداري و يا گاوداري پويا يدا متحدرك و چدراي حيدات  

وحش رده نخستين است. ارزيابي با مدل اكولوژيكي كشاورزي و مرتعداري معين مدي كندد كده 

كدن اسدت علوفده كداري نيدز انجدام كجا به كار كشت آبي، كشت ديم )كه در هر دو مورد مم

پذيرد(، باغباني ، دامپروري ، مرغداري، زنبورداري و مرتعداري )دامداري پويا( مي آيد. اما ايدن 

مدل با اينكه روي تعدد فرآورده ها تكيه دارد، نوع فرآورده را مشخص نمدي سدازد. بده عندوان 

مركبات يا ميوه هاي هسدته دار،  نمونه اين مدل تفاوت مكان گندم كاري يا پنبه كاري، يا كشت

مرغداري مرغ گوشتي يا مرغ تخم گذار و گوسفندداري و يا گداوداري را مشدخص نمدي سدازد. 

تعيين اين تفاوت ها، در داخل محدوده مكانهايي كده بدراي كشدت آبدي، ديدم كداري، باغبداني، 

عهدده دامپروري، مرغداري و مرتعداري توسط ارزياب محيط زيسدت مشدخص شدده اندد، بده 

مهندسين كشاورزي و يا مهندسين منابع طبيعي )رشته مرتع يا رشته محيط زيست( است. مددل 

و  2و  1طبقه توان است. طبقدات  7اكولوژيكي كشاورزي و مرتعداري، به طوركلي، نشان دهنده 

 4نمايانگر كشت آبي، باغباني )با آبياري(، دامپروري، مرغداري و زنبدورداري هسدتند. طبقده  3

يشگر كشت ديم، باغباني )بدون آبياري(، دامپدروري، مرغدداري و زنبدورداري و مرتعدداري( نما

نمايانگر كشت ديم، باغباني )بدون آبياري( دامپروري، مرغداري و  4)درجه يك( مي باشد. طبقه 

 زنبورداري و مرتعداري )درجه دو( است. 

ني در تراس ها و چراي حيات نمايشگر مرتعداري بخور و نمير، زنبورداري، باغبا 1طبقه  

نمايانگر چراي حيات وحش مي باشد. اين مدل همچنين يك طرفه اسدت ،   7وحش است. طبقه 

)اگر از نظر اقتصادي اجتماعي به صدالح باشدد(  7و 1، 4يعني آنكه اجراي كاربري هاي طبقات 
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ا اجراي كاربري هاي از نظر اكولوژيكي امكان پذير است. ام 1تا  4در سرزمين هاي با توان طبقه 

مجاز نيست.  7)به استثناي زنبورداري( و  1و  4و  4در سرزمين هاي با توان  3و  2و  1طبقات 

امكان پذير نمدي باشدد و  4همان طوري كه اجراي كاربري كشت آبي در سرزمين با توان طبقه 

 مجاز نيست.  1يا ديم كاري در سرزمين با توان طبقه 
 

 طبقه يك 

عد كشت منظم فرآورده هاي كشاورزي )غالت، دانه هاي روغني، سدبزيها، سرزمين مست 

صيفي جات و علوفه(، يا باغباني فشرده )گل و ميوه( اسدت. سدرزمين همچندين مسدتعد برپدايي 

 دامپروري، مرغداري و زنبورداري است و سرزمين با آبياري باالترين توليد ممكن را دارد. 

 مامي شرايط زير قرار است: در سرزمين تمامي و يا تقريباً ت

اقليم: متناسب براي كشت تعداد  زيادي از فرآورده هاي كشاورزي است )گرم خفيف يا  -

 معتدله مرطوب يا معتدله نيمه مرطوب يا شبه مديترانه اي(

 تا ده هزار مترمكعب در هكتار )بدون احتساب بارندگي( 1ميزان اب موجود در سال:  -

  4درصد شيب : تا  -

 : رسي، رسي لومي، هوموسيبافت خاك -

 ساختمان خاك: دانه بندي ريزدانه تا متوسط بدون سنگريزه و تحول يافته  -

 عمق خاك: عميق  -

 حاصلخيزي خاك: عالي -

 شرايط زهكشي خاك: زهكشي كامل  -

 احتمال فرسايش حال و آينده : هيچ يا خيلي كم  -

 را ندارد.خاك استعدادي براي شور و هيدرومرف شدن پس از آبياري درازمدت  -

خاك استعداد متوسط تا زيادي در برابر كشت دائم و آبياري ممتد بدون مواجه شددن  -

 با خسارت را دارد. 

 

 طبقه دو 

سرزمين براي كشت فرآورده هاي كشاورزي توان دارد ولي براي برداشت ممتد مناسب  

مرغدداري و  نيست. سرزمين توان خوبي براي كشت و كدار، باغبداني )بدا آبيداري(، دامپدروري،

 زنبورداري دارد. 
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اما منابع اكولوژيكي سرزمين محدوديت هايي دارند كه كشت و كار را ملزم به آيدش و  

چرخش مي نمايد، كه اين كار ميزان كل توليد را در واحد سطح كاهش مي دهد، اقلديم منطقده 

 است.  براي كشت تعداد محدودتري از فرآورده هاي كشاورزي )نسبت به طبقه يك( مناسب

 در سرزمين تمامي و يا تقريباً تمامي شرايط زير برقرار است: 

اقليم: براي كشت تعدادي از فرآورده هاي كشاورزي مناسب است، اما محدوديت هايي  -

دارد )سرما، خشكي( كه به توليد تمامي فرآورده هاي كشاورزي معمول در ايران اجدازه 

 نمي دهد.

 زار مترمكعب در هكتار )بدون احتساب بارندگي(ه 1تا  4ميزان آب موجود در سال:  -

  8درصد شيب: تا  -

بافت خاك: رسي، رسي لومي، رسي هوموسي، رسي لومي شني ، لومي رسي شدني، لدومي  -

 رسي و لومي 

 ساختمان خاك: دانه بندي ريز تا متوسط بدون سنگريزه و تحول يافته  -

 عمق خاك : متوسط تا عميق  -

 حاصلخيزي خاك: خوب  -

 هكشي خاك: خاك با زهكشي خوب شرايط ز -

 احتمال فرسايش حال و آينده: كم تا متوسط -

 خاك استعدادي براي شور و هيدرومرف شدن پس از آبياري درازمدت را ندارد.  -

خاك استعداد متوسط تا زيادي در برابر كشت با آبياري بدون مواجه شدن با خسدارت  -

اقليم منطقه، استعداد متوسط تدا  را دارد و سرزمين براي كشت فرآورده هاي معمول در

 زيادي دارد .

 

 طبقه سه 

سرزمين براي كشت فرآورده هاي كشاورزي توان دارد ولي براي برداشت ممتد مناسب  

نيست. سرزمين توان كم تا متوسطي براي كشت و كار، باغباني )با آبياري(، دامپروري، مرغداري 

 و زنبورداري دارد. 

زمين محدوديت هايي دارندد كده كشدت تعدداد محددودتري از  اما منابع اكولوژيكي سر 

 فرآورده هاي كشاورزي )نسبت به طبقه دو( امكان پذيرمي نمايد.

 در سرزمين تمامي و يا تقريباً تمامي شرايط زير برقرار است: 

 اقليم: براي كشت تعدادي از فرآورده هاي كشاورزي معمول در محل مناسب است.  -

 هزار مترمكعب در هكتار )بدون احتساب بارندگي( 4تا  3ال : ميزان آب موجود در س -
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  8درصد شيب : تا  -

بافت خاك: لومي رسي، شني لومي، شني رسي لومي، شني لدومي رسدي، شدني و احتمداالً  -

 رسي لومي 

ساختمان خاك: دانه بندي متوسط تا درشت به همراه سنگريزه و احتمداالً قلدوه سدنگ،  -

 نيمه تحول يافته. 

 : كم تا متوسطعمق خاك -

 حاصلخيزي خاك: متوسط -

 شرايط زهكشي خاك: ناقص تا متوسط -

 احتمال فرسايش حال و آينده: متوسط -

 

 طبقه چهار 

سرزمين توان بااليي براي مرتعداري و ديم كاري )كشت و كار، علوفه كاري و باغبداني(  

سرزمين براي كشت  دارد و مي توان در آن كشت ديم به همراه و يا بدون مرتعداري انجام داد.

درختان ميوه همراه با آبياري و يا بدون آبياري و برپايي، دامپروري، مرغداري و زنبورداري توان 

 متوسط دارد. 

اقليم: براي كشت ديم تعداد زيادي از  فرآورده هاي كشاورزي معمول در ايران مناسب  -

 ميلي متر است.  422است. ميزان ساالنه بارندگي بيش از

 هزار مترمكعب در هكتار )بدون احتساب بارندگي( 3موجود در سال: تا  ميزان آب -

 14تا  8درصد شيب:  -

 12حد مجاز درصد شيب براي ديم كاري )به استثناي درختان ميوه(: تا  -

  14حد مجاز درصد شيب براي مرتع داري: تا  -

 بافت خاك: رسي، رسي لومي، لومي رسي و لومي  -

متوسط به همراه سنگريزه و نيمه تحول يافته تا تحدول  ساختمان خاك: دانه بندي ريز تا -

 يافته 

 عمق خاك: متوسط -

 حاصلخيزي خاك: متوسط تا خوب  -

 شرايط زهكشي خاك: زهكشي متوسط تا خوب  -

 احتمال فرسايش حال و آينده: متوسط -

 درصد  72تراكم پوشش علفي : بيش از  -
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عدرف گياهدان خدوش تركيب گونه اي پوشش علفدي : بيشدتر از غدالت و حبوبدات و م -

 خوراك در منطقه 

 كيلوگرم در هكتار  422ميزان علوفه خشك در سال: بيش از  -

 

 طبقه پنج 

سرزمين توان متوسطي براي مرتعداري و ديدم كداري )كشدت و كدار، علوفده كداري و  

باغباني( دارد و مي توان در آن كشت ديم به همراه و يا بدون مرتعدداري انجدام داد. سدرزمين 

ت درختان ميوه همراه با آبياري و يا بدون آبيداري و برپدايي دامپدروري، مرغدداري و براي كش

 زنبورداري داراي توان كم تا متوسط است. 

 در سرزمين تمامي و يا تقريباً تمامي شرايط زير برقرار است: 

اقليم : براي كشت ديم تعدادي از فرآورده هاي كشداورزي معمدول در ايدران مناسدب  -

 ميلي متر مي باشد.  422بارندگي ساالنه كمتر از است. ميزان 

 آب و درصد شيب: همانند طبقه چهار ميزان  -

بافت خاك: رسي، رسي لومي، لومي رسي، شني لومي، رسي لدومي، شدني لدومي رسدي و  -

 لومي 

ساختمان خاك: دانه بندي نيمه متوسط تا درشت به همراه سنگريزه و يا قلدوه سدنگ و  -

 نيمه تحول يافته 

 ق خاك: كم تا متوسطعم -

 حاصلخيزي خاك: كم تا متوسط -

 شرايط زهكشي خاك: ناقص )خشكي خاك( تا متوسط -

 احتمال فرسايش حال و آينده: متوسط تا زياد  -

 درصد  42-72تراكم پوشش علفي :  -

 تركيب گونه اي : همانند طبقه چهار  -

 كيلوگرم در هكتار  342-422ميزان علوفه خشك در سال:  -

ر شرايط نامساعد خاك )احتماالً شوري يا قليدايي بدودن خداك( و اقلديم، تدوان سرزمين به خاط

 كمتري نسبت به طبقه چهار براي ديم كاري يا مرتعداري دارد. 

 

 طبقه شش

سرزمين براي زنبورداري و باغباني با تراس بندي توان كم دارد. براي مرتعداري بخور و  

 ورزي به ويژه كشت و كار توان ندارد. نيمر توان دارد ولي جهت ساير شاخه هاي كشا
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 در سرزمين تمامي و يا تقريباً تمامي شرايط زير برقرار است:

ميلدي  422اقليم: براي رشد گياهان مرتعي مناسب است. ميزان بارندگي ساالنه كمتر از  -

 متر مي باشد. 

  32تا  14درصد شيب:  -

 بافت خاك: رسي، شني لومي، شني لومي رسي، شني و لومي  -

ساختمان خاك: دانه بندي متوسط تا درشت همراه با سنگريزه و يا قلوه سدنگ و سدنگ  -

 نيمه تحول يافته 

 عمق خاك : كم تا متوسط -

 حاصلخيزي خاك: كم تا متوسط -

 شرايط زهكشي خاك: ناقص تا متوسط -

 احتمال فرسايش حال و آينده: متوسط تا زياد  -

 تركيب گونه اي : همانند طبقه چهار -

 كيلوگرم در هكتار 242-342خشك در سال:  ميزان علوفه -

سرزمين به خاطر شرايط نامساعد خاك، تركيب و تراكم پوشش علفي و از همه مهمتدر درصدد 

مناسب نيست. سرزمين بدراي مرتعدداري بخدور و  4شيب تندتر، براي مرتع داري معادل طبقه 

ت. ايدن سدرزمين بيشدتر نمير يا باغباني با تراس بندي و زنبورداري ساكنين محلي مناسدب اسد

مناسب چراي وحش زيستمند در منطقه مي باشد. به طور كلي پرشيب بودن، شوري خاك، سمي 

بودن خاك، اسيدي بودن خاك، قليايي بودن خاك و حاصلخيزي كم خاك ممكن اسدت وجدود 

داشته باشد، ولي حاكميت يكي از شرايط  ياد شده چندان زياد نيست كه رشد علوفه را به خطر 

 اندازد، اما آنچنان است كه تنوع گياهان خوش خوراك را محدود مي سازد. 

 

 طبقه هفت

سرزمين براي مرتعداري و كشاورزي مناسب نيست. سرزمين بدراي حفاظدت و چدراي  

 حيات وحش توان دارد. در سرزمين يكي، يا چند و يا تمامي شرايط زير برقرار است:

مناسب نيست )ميزان كم بارندگي ساالنه، دمداي اقليم: براي رشد گياهان مرتعي چندان  -

 خيلي پايين يا دماي خيلي زياد ساالنه(

 هزار مترمكعب در هكتار )بدون احتساب بارندگي( 1تا  4ميزان آب موجود در سال:  -

  32درصد شيب: بيش از  -

 خاك به صورت ورقه ناركي برروي سنگ مادر با حاصلخيزي كم و تحول يافته  -

 است سرزمين صخره اي  -
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 احتمال فرسايش حال و آينده متوسط تا زياد  -

 احتمال لغزش: زياد  -

 پرداخت بودن منطقه آنچنان است كه به رشد گياهان زير اشكوب امكان نمي دهد.  -

 درصد  22تراكم پوشش علفي : كمتر از  -

 تركيب گونه اي : بيشتر از گياهان غيرخوش خوراك  -

پروري در استخرهاي انسان ساخت و يدا احتمداالً در  اين مدل بيشتر براي ارزيابي كاربري آبزي

بركه ها و درياچه هاي طبيعي به كار مي رود در واقع، اين مدل براي پيدا كردن محدل مناسدب 

 براي احداث استخرهاي پرورش ماهي كاربرد بيشتري دارد. 

در اين مدل، فقط ويژگي هاي مكانهاي مناسدب بدراي ايدن كداربري عندوان شدده اندد.  

ابراين درجه مرغوبيت سرزمين در اين مددل نشدان داده نشدده اسدت. معمدوالً طبقده بنددي بن

سرزمين/ محيط زيست براي آبزي پروري در سرزمين مناسدب، برحسدب ميدزان آب ناحيده و 

منطقه، نظم جريان آب ناحيه و منطقه، شرايط ميكروكليما، ندوع و وسدعت خداك مناسدب، كده 

هستند، انجام مي يابدد. در برخدي از طبقده بنددي هداي مندابع  همگي از پارامترهاي اكولوژيكي

اقتصادي اجتماعي نظير دسترسي، دوري و نزديكي به بازار، بهاي زمين و هزينه تامين آب نيز به 

پارامترهاي اكولوژيكي افزوده شده و يك طبقه بندي زيست محيطي )منابع اكولدوژيكي + مندابع 

ي كه طبق اين مدل مناسدب شدناخته مدي شدون، آراسدته اقتصادي اجتماعي( براي سرزمين هاي

 گردد. مي
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  سرزمين مناسب براي آبزي پروري 

 

 در سرزمين تمامي و يا تقريباً كليه شرايط زير وجود دارد: 

درجه سانتي گدراد  14ميانگين ساالنه دماي آب براي پرورش ماهيان سردآبي كمتر از  -

 است. 

 اشد. خاك افق زيرين غيرقابل نفوذ مي ب -

ساختمان خاك درشت دانه و همراه با قلوه سدنگ و سدنگ نيسدت. خداك هدا احتمداالً  -

 مكعبي نيست.  –ساختمان منشوري و يا دانه اي دارند. ساختمان خاك ها ورقه اي 

بافت خاك ،شني رسي، شني رسي لومي ، الي رسي لومي، رسي لومي ، لومي رسدي و يدا  -

 رسي لومي شني است. 

ين سنگ مادر، اليه هاي نمكي يا آهكي و يدا گرگدودي وجدود ندارندد. در اليه هاي زير -

 همچنين كاني هاي فلزي و زغال سنگ در زير اليه ديده نمي شوند. 

 حاصلخيزي خاك براي ماهيان گرم آبي از متوسط تا خوب است.  -

 خاك عميق است.  -

 خاك به  فرسايش حساسيت چنداني ندارد.  -

 وسط تا كامل است. ظرفيت نگهداري آب در خاك از مت -

- PH  (1-9مي باشد )مناسب ترين  11تا  4آب بين 

 است.  14درصد شيب سرزمين كمتر از  -
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 : مدل اكولوژيكي حفاطت محيط زيست 4-4-1-2

اين مدل نيز همانند مدل آبزي پروري فقط سرزمين هاي مناسب براي حفاظت را نشان  

معموالً در حد ناحيه و برحسب درجده  مي دهد. طبقه بندي سرزمين هاي مناسب براي حفاظت

آسيب پذيري زيستگاه، تنوع گونه اي، وسعت منطقه حفاظتي، درجه كميدابي گونده هدا و درجده 

طبيعي بودن آثار طبيعي و يا برحسب ارزش باستاني، تاريخي و يدا ملدي )آثدار فرهنگدي( بدراي 

 هاي مناسب براي حفاظت به عمل مي آيد. مكان

 42زيست مطرح شده در اين مدل سواي آن چيزي است كده در مفهوم حفاظت محيط  

سال قبل از آن به عنوان حفاظت ياد مي شده است. سدابق بدراين حفاظدت محديط زيسدت بده 

محصور و محدود كردن و دست نزدن به يك منبع، چه طبيعي و چه فرهنگي اطالق مي شد، در 

توسعه منبع براي نسل حاضدر و  حالي كه امروزه مفهوم حفاظت محيط زيست شامل نگهداري و

نسلهاي آينده است. در اين رابطه حفاظت ضروري براي توسعه و توسعه ضروري براي حفاظدت 

 تلقي مي شود. در واقع حفاظت و توسعه الزم و ملزوم يكديگرند. 

به طوركلي فلسفه حفاظت محيط زيست امدروزه چندين تعريدف مدي شدود )مجنونيدان  

(: حفاظت محيط زيست براي استفاده از محيط زيست بده 1319وم ، مخد1984، داسمان1313

منظور پايداري و نگهداري باالترين تنوع ممكن زندگي با كيفيت مناسب به عمل مي آيدتا  ادامه 

رفاه انسان حاضر و نسلهاي آينده با انجام توسعه پايدار و در خور محيط زيست به همراه محفوظ 

 وژيكي و با حفظ ارزشهاي فرهنگي محيط زيست تامين گردد. نگهداشتن تنوع ژنتيكي و اكول

 

  سرزمين مناسب براي حفاظت 

 

 در سرزمين بيش از يكي از شرايط زير قرار باشد: 

 همانند زيستگاه هايي كه تحت استفاده شديد انسان است.  -

 وجود زيستگاههايي كه پژوهش هاي علمي اندكي در آنان صورت گرفته است.  -

هايي كه حساسيت به فرسايش، لغزش، سيل، خشكي شديد و يا آلدودگي  وجود زيستگاه -

 ها دارند. 

 وجود زيستگاه هايي كه تنوع گونه اي منحصر به فرد دارند.  -

 وجود زيستگاه هايي كه گونه هاي نادر دارند.  -

 وجود زيستگاه هايي كه نادر هستند.  -

 (1319ند )مخدوم وجود زيستگاه هايي كه ارزش ژنتيكي به عنوان بانك ژن دار -

 وجود زيستگاه هايي كه تشكيالت زمين شناسي و يا ژئومرفولوژي برجسته دارند.  -
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 وجود زيستگاه هايي كه زيبايي طبيعي چشمگيري دارند.  -

 وجود زيستگاه هايي كه حالت طبيعي دست نخورده دارند.  -

 وجود زيستگاه هايي كه فراواني وحوش قابل توجهي دارند.  -

ايي كه از نظر منطقه اي و يا ملي، گونه هاي شاخص منطقه و يا كشدور وجود زيستگاه ه -

 را دارند. 

 وجود زيستگاه هايي كه ارزش آموزشي و علمي دارند.  -

 وجود زيستگاه هايي كه در مقياس منطقه اي و يا ملي منحصر به فرد هستند  -

 مناطقي كه گذرگاه مهاجرت جانوران هستند.  -

 رف و آسيب پذير دارند زيستگاه هايي كه خاك هيدروم -

 تاالبها، بركه ها و درياچه هاي كشور هستند.  1زيستگاه هايي كه به منزله اكوتون -

 مناطقي كه آثار باستاني تاريخي و يا ملي با ارزش دارند.  -

 درصد دارند.  72زيستگاه هايي كه شيب بيش از  -

 زيستگاه هايي كه ارزش مردم شناسي دارند.  -

 ن آب مردم ناحيه و يا منطقه نقش دارند. آبخيزهايي كه در تامي -

 زيستگاه هايي كه گونه هاي در حال انقراض دارند.  -

نقاطي كه در صورت دست خوردگي و بهره بردراي از آنان باعث بروز خسدارات جداني  -

 مي شوند. 

 
 : مدل اكولوژيكي توريسم 3-4-1-2

لي و چه خارجي( دنبال كاربري توريسم در محيط بسته و باز توسط توريست ها )چه داخ 

مي شود. ارزيابي مكان مناسب براي آن دسته از توريسدت هدا كده در محديط هداي بسدته بده 

سرگرمي مي پردازند تابع مدل اكولوژيكي توسعه شهري است. به عبارت ديگر، معيدار انتخداب 

مكان براي محيط هاي بسته و ساخته شده اي كه اختصاص به تفريحات در فضداي بسدته دارد 

 همانندتوان اكولوژيكي توسعه شهري است. 

آورند كه تمامي ايدن در محيط هاي باز، توريست ها به سرگرمي هاي متعددي روي مي 

گونه تفريحات و يا سرگرمي ها تحت عنوان تفرج و يا گشت و گذار مطدرح مدي شدوند )تداريخ 

رار، سدرگرمي هدا يدا بيهقي، فرهنگ ناظم االطبا، لغت نامه دهخدا، گلسدتان سدعدي(. از ايدن قد

تفريحات يا هر سرگرمي تحت واژه تفريح به كليه تفريحاتي كه در محيط هداي بداز و بسدته رخ 

                                                 
1 - Ecoton 
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دهند اطالق مي گردد، در حالي كه واژه تفرج يا گشت و گذار به سدرگرمي هدايي گفتده مدي مي

 شود كه توسط توريست ها فقط در محيط باز اتفاق مي افتد. 

ايران و يا جهان از نظر ميزان توسعه مورد نظر براي اجراتي تفرج انواع تفرج معمول در  

 در محيط زيست / سرزمين باز به دو دسته گروه بندي مي گردند. 

تفرج متمركز : شامل آن دسته از تفرجهاست كه نياز به توسعه دارند مانند شنا، اسدكي،  .1

 ، اردو زدن، دوچرخه راني و بازديد آثار فرهنگي. 1خور گشت

ج گسترده: شامل آن دسته از تفرجهاست كه نياز به توسعه ندارند مانند كوه نوردي تفر .2

 و شكار، يا به توسعه اندك نياز دارند، مانند مداهيگيري، صحراگردشدي، اسدب سدواري

 تماشاي جانوران در طبيعت.

بنابراين مدل اكولوژيكي توريسم براي تفرج متمركز و تفرج گسترده ساخته شدده اسدت  .3

 طور جداگانه ارايه مي گردند. كه به 

 
 مدل اكولوژيكي تفرج متمركز  :5-4-1-2

 

 طبقه يك 

درجدده  21-24اقلدديم و آب و هددوا: ميددانگين دمددا در فصددل اسددتفاده تابسددتانه و بهددار  -

 14گراد، تعداد روزهاي آفتابي در ماه در فصل استفاده بهدار و تابسدتان پديش از سانتي

 روز در ماه 

 ر در روز براي هر نفرليت 142تا  42آب:  -

  4درصد شيب: صفر تا  -

 جهت جغرافيايي: شرقي )تابستانه( جنوبي )زمستانه( -

 لومي  بافت خاك: -

 شرايط زهكشي خاك: كامل  -

 حاصلخيزي خاك: متوسط تا خوب  -

 ساختمان خاك: نيمه تحول يافته تا تحول يافته با دانه بندي متوسط -

 عمق خاك: عميق  -

اي ماسه اي) اقليم مرطدوب(، روانده هداي بازآلدت، آبرفتدي سنگ مادر: گرانيت، تپه ه -

 )آبرفت هاي فالت قاره( 

 درصد  42-82تراكم درختان:  -

                                                 
 پيك نيك  - 1
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 تركيب گونه اي : بيشتر از تك لپه ايها -

 

 طبقه دو 

درجه سانتي گراد، تعداد  21-32اقليم و آب و هوا: ميانگين دما در فصل تابستان و بهار  -

 روز در ماه  7-14استفاده بهار و تابستان بيش از روزهاي آفتابي در ماه در فصل 

 ليتر در روز براي هر نفر  12-42آب:  -

  4-14درصد شيب:  -

 غربي )زمستانه( –جهت جغرافيايي: شمالي )تابستانه(  -

 بافت خاك: شني ، شني لومي رسي ، رسي لومي ، لومي رسي  -

 شرايط زهكشي خاك: فقير تا متوسط  -

 فته با دانه بندي نيمه متوسط تا درشت ساختمان خاك: نيمه تحول يا -

 عمق خاك : متوسط تا عميق  -

سنگ مادر: ماسه سنگ، سنگ آهك، توفهاي شكافدار، روانه هاي بين چينه اي، شيست،  -

 لس ، دشتهاي سيالبي، مخروط افكنه و آبرفت هاي دره ساز

 درصد  22- 42تراكم درختان :  -

 دولپه اي ها با تركيب تقريباً برابر تركيب گونه اي : بيشتر از تك لپه اي ها و  -

 

 نامناسب 

 ليتر در روز براي هر نفر  4آب : كمتر از  -

درصد جهت جغرافيايي، جنوبي و غربدي )تابسدتانه و بهداره(،  14درصد شيب: بيش از   -

 شرقي و شمالي )زمستانه( 

 خاك هيدرومرف –بافت خاك: رسي سنگين  -

 شرايط زهكشي خاك: ناقص  -

 خيلي فقير حاصلخيزي خاك:  -

 ساختمان خاك: دانه بندي خيلي ريز -

 عمق خاك: كم تا زياد  -

 درصد  82تراكم درختان: بيش از  -

تركيب گونه اي: درصد بيشتر دو لپه ايها يا گياهان خشبي يا بوته هاي چوبي و خداردار،  -

 يا گياهان كند رشد 
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 تفرج گسترده مدل اكولوژيكي  :2-4-1-2

 

 طبقه يك 

 : همانند تفرج متمركز )طبقه يك(اقليم و آب و هوا -

 ليتر در روز براي هر نفر 4-12آب:  -

 24درصد شيب: صفر تا  -

شرايط خاك و سنگ: همانند تفرج متمركز طبقه يك )فقط براي پياده روهدا و مالروهدا  -

اهميت دارد و در غيراين صورت پارامتر خاك چندان اهميتي براي اجراي تفرج گسترده 

 ندارد(.

 ا: چندان اهميتي ندارند. ساير پارامتره -

 

 طبقه دو 

 (2اقليم و آب و هوا: همانند تفرج متمركز )طبقه  -

 ليتر  4آب: حدود  -

  42تا  24درصد شيب :  -

شرايط خاك سنگ: همانند تفرج متمركز طبقه دو )فقدط بدراي پيداده روهدا و مالروهدا  -

تفرج گسترده اهميت دارد، در غير اين صورت پارامتر خاك چندان اهميتي براي اجراي 

 ندارد(.

 ساير پارامترها : چندان اهميتي ندارد.  -

 

 نامناسب 

 درصد )به استثناي كوهنوردي( 42درصد شيب: بيش از  -

براي ارزيابي توان اكولوژيكي محيط زيست براي توريسم، تمامي پارامترهاي ياد شده در  -

 مدل اكولوژيكي هموزن نيستند.

 رتيب عبارت است از: اولويت پارامترها برحسب اهميت به ت  -

 شيب ، .1

 سنگ و خاك ،  .2

 جهت جغرافيايي ،  .3

 آب ، .4

 گياه، اقليم و آب و هوا .4
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اين قاعده بدان معني است كه اگر شيب واحد زيست محيطي براي تفرج مناسب نبدود،  

از مقايسه ساير پارامترها خودداري كرده، اصوالً ارزيابي متوقف مي گردد. همچندين در صدورت 

، اگر خاك واحد زيست محيطي براي تفرج تدوان نداشدت، از مقايسده سداير مناسب بودن شيب

پارامتر كليدي اول بيشتر صادق  4پارامترها خودداري مي گردد. به هر حال، اين قاعده در مورد 

 است.

 
 :مدل اكولوژيكي توسعه شهري، روستايي و صنعتي 7-4-1-2 

تا بازسازي مي گردد يدا يدك هنگامي كه يك منطقه مسكوني چه در شهر و چه در روس 

كارخانه، شهر و يا شهرك جديد ساخته مي شود، يا يك شهر قديمي و يا يك روستا توسعه مدي 

يابد، آخر كار اين همه بازسازي ها، ساخته شددنها و توسدعه هدا، برپدا شددن منداطق مسدكوني، 

مدي يابندد در  خدماتي، بازرگاني و صنعتي است. هنگامي كه چنين مناطقي در سرزمين اسدتقرار

واكنش متقابل بروز مي نمايند. نخست، منطقه برپا شده واكنشي برروي محيط زيست ايجاد مدي 

هاي طبيعي ممكن است موجبات فرسايش خاك را  فدراهم آورد يدا كند )اصالح و تغيير آبراهه

د خاك به واسطه گندابها آلوده شود(. دوم محيط زيست واكنشي برروي منطقه برپا شده از خدو

 نشان مي دهد )در معرض قرار گرفتن منطقه در برابر لغزش هاي زمين و يا سيل(.

بدين خاطر، پيش از آغاز به چنين توسعه اي شايسته است كه ايدن گونده كدنش هدا و  

 واكنش ها مورد مداقه قرار گرفته، تجزيه و تحليل شده، نسبت به آنان چاره جويي شود. 

بع اكولوژيكي سرزميني كه در آن قرار است توسعه انجدام براي نيل بدين پارامترها، منا 

 گيرد بايد بتوانند: 

 براي وزن ساختمان تكيه گاه پايدار و متعادلي فراهم نمايند.  )الف(:

 ) ب (: براي تمام فصول سال دسترسي پياده و سواره را تامين كنند. 

 ساخته شده ها را جذب و تجزيه نمايند. ) پ (: پسماندها، پسابها، زباله ها و هواي آلوده منتجه از 

) ت (: چشم انداز، نما، فضاي شبز دلخواهي از جهت زيباشناختي و جذب آلدودگي هدوا و صددا 

 فراهم آورند. 

از اين قرار، مدل اكولوژيكي ساخته شده نمايشگر شرايط مناسب ترين يا مناسدب بدراي  

ساخته شده ها در شرايط سازگار با توان  برآورده كردن نيازهاي ذكر شده و همچنين برپا كردن

اكولوژيكي محيط زيست است، كه در اين حالت با كمترين هزينه، با دوام ترين ساختني ها )نه از 

 نظر مصالح بلكه از نظر برپا شدن( ساخته مي شوند. 
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از آنجا كه نيازمندي هاي زيست محيطي براي برپايي مناطق شهري، خدماتي، بازرگداني  

ي تقريباً يكسانند، مدل اكولوژيكي ساخته شده براي توسعه شدهري، روسدتايي و صدنعتي و صنعت

 يكجا ارايه مي گردد.

 

 طبقه يك 

 اقليم و آب و هوا -

 ميليمتر  422-822ميانگين بارندگي ساالنه :  -

 درجه سانتي گراد  18-24ميانگين دماي ساالنه :  -

 درصد  12-82درصد رطوبت:  -

 يلومتر در ساعت ك 34سرعت باد غالب: تا  -

 شكل زمين  -

 موقعيت و شكل زمين : ميان بندها  -

 درجه  1شيب: تا  -

 متر  422-1222ارتفاع از سطح دريا:  -

 جهت جغرافيايي دامنه : -

 )آب و هواي معتدله( جنوبي  -

 )آب و هواي نيمه گرمسيري( شرقي  -

 سنگ مادر: ماسه، روانه هاي بازالت، رسوبات آبرفتي )آبرفت هاي فالت قاره( -

 خاك: -

 لومي رسي  –بافت خاك: لومي  -

 عمق خاك: عميق  -

 شرايط زهكشي : خوب يا كامل  -

 ساختمان خاك: نيمه تحول يافته تا تحول يافته با دانه بندي متوسط -

 منابع آب:  -

 ليتر در روز براي هر نفر  224-322كميت آب:  -

 پوشش گياهي: -

 درصد  32تراكم پوشش درختي: كمتر از  -

 درصد 32متر از تراكم پوشش علفي : ك -
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 طبقه دو 

 اقليم و آب و هوا: هر اقليم و آب و هوا )به استثناي شرايطي كه نامناسب ذكر شده اند( -

 شكل زمين:  -

 موقعيت و شكل زمين: دشت و شبه دشت  -

 درجه  1-9شيب:  -

  1222-1822و  2-422ارتفاع از  سطح دريا:  -

 جهت جغرافيايي : شبه دشت  -

 شرقي  –)آب و هواي معتدله( غربي  -

 )آب و هواي نيمه گرمسيري( شمالي -

اي، سنگ مادر: سنگ آهك و سنگ رس، گرانيت، توفهاي شكافدار، روانه هاي بين چينه -

 لس، آبرفتي )مخروط افكنه ، آبرفت هاي دره ساز(

 خاك : -

بافت و عمق خاك: شني عميق ، شني لومي كم عمق تا عميق، لومي كم عمق تا متوسط و  -

 تا متوسطلومي رسي كم عمق 

 شرايط زهكشي خاك: متوسط تا خوب  -

 ساختمان خاك: نيمه تحول يافته  -

 منابع آب:  -

 ليتر در روز براي هر نفر  142-224كميت آب :  -

 پوشش گياهي:  -

 درصد  32-12تراكم پوشش درختي:  -

 درصد  42تراكم پوشش علفي : كمتر از  -

 

 نامناسب 

 42مي، سرعت بداد غالدب بديش از آب و هوا و اقليم: در مسير گردبادهاي شديد موس -

 كيلومتر در ساعت 

 شكل زمين:  -

 موقعيت و شكل زمين: دره ها، موقعيت هاي كاسه مانند  -

 درجه  9بيش از  شيب: -

 متر  1822ارتفاع از سطح دريا: بيش از  -

 جهت جغرافيايي:  -
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 )آب و هواي معتدله( شمالي  -

 غربي  –)آب و هواي نيمه گرمسيري( جنوبي  -

)سنگ مادر(: گسل پيدا و پنهان، سنگ مادر مارني، يدا وجدود اليده هداي زمين شناسي  -

 مارن در زير سنگ مادر، زلزله خيز، شيست ، تپه هاي ماسه اي و دشتهاي سيالبي 

 خاك:  -

 بافت و عمق خاك: شني كم عمق ، رسي سنگين يا نيمه سنگين و خاك هيدرومرف  -

 شرايط زهكشي خاك: ناقص  -

 دانه بندي خيلي ريز –يافته ساختمان خاك: كم تحويل  -

 هيدرولوژي و منابع آب:  -

 ليتر در روز براي هر نفر 142كميت آب: كمتر از  -

 هيدرولوژي: بستر خشك رودخانه ها، مسيل، گذرگاه، آبراهه هاي طبيعي  -

 پوشش گياهي: -

 درصد  12تراكم پوشش درختي : بيش از  -

 درصد يا كشتزار آبي 42تراكم پوشش علفي : بيش از  -

ان يادآوري است كه در ارزيابي توان محيط زيست براي توسعه شهري و روستايي و صنعتي، تمدامي شاي

پارامترهاي ياد شده در مدل اكولوژيكي هموزن نيستند. برخي از پارامترها به عنوان عامل كليددي عمدل 

رامترها نيز وجدود مي نمايند. يعني نبودن آنها يا آماده نشدن شرايط مناسب براي آنها، حتي اگر ساير پا

داشته باشند، باعث خواهد شد كه منطقه مورد بررسي نامناسب ارزيدابي گدردد، مانندد پدارامتر آب يدا 

سنگ و يا خاك. به هر حال جهت آسان شدن ارزيابي ، شايسته است كه پارامترها اولويت بندي شدوند. 

 است: درجه اولويت پارامترهاي اشاره شده در مدل اكولوژيكي از قرار زير

 كميت آب  -1

 شيب  -2

 سنگ و خاك  -3

 هيدرولوژي  -4

 موقعيت و شكل زمين  -4

 سرعت باد غالب  -1

 جهت دامنه  -7

 پوشش گياهي  -8

 حوضه هاي از سطح دريا  -9

 ساير پارامترها  -12
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روش انجام مطالعات تهيه يگانهاي زيست محيطي و تعيين توان اكولوژيك بتا استتفاده از : 3-1-2

 GISروش 

 

مي باشد، اين نيازمندي در مورد  دقيقايي نيازمند كسب اطالعات برنامه ريزي امور اجر

ه بي گمان اطالعات دقيق و ب برنامه ريزي براي بهره برداري انسان از سرزمين نيز صادق است.

هنگام، ركن مهم توسعه پايدار به شمار مي آيد، به ويژه در عصر حاضر كه گسترش نيازها و 

افزايش تعامل بين انسان و طبيعت شده است. از بدو برنامه بهره گيري گسترده از منابع سبب 

ريزي استفاده ازآمايش سرزمين ) از نيمه دوم قرن نوزدهم ( گردآوري اطالعات از اهم 

مشكالت برنامه ريزان بوده است . اين مهم را ابتدا با آمار برداري و نمونه برداري از منابع به 

فتند كه جهت برنامه ريزي بهتر و دقيق تر نيازمند انجام مي رساندند ولي به تدريج دريا

اند. نخستين پرسشي كه در عرصه فن آوري اطالعات مطرح مي گردد، اطالعات مكاني منابع

 مي باشيم ؟  GISست كه چرا نيازمند ا اين

مجموعه اي از امكانات و قابليت هاي ويرايشي و به روزرساني  GISدر پاسخ بايد گفت 

بر خالف روشهاي سنتي،  GIS دارا مي باشد. ،ا كه روشهاي سنتي فاقد آن هستندسريع داده ها ر

 ،داده هاي جمع آوري شده را به شكل رقومي ذخيره مي سازد و با استفاده از روشهاي متنوع

 يشهاي مربوط به عمليات پيماداده هاي حاصل از منابع متفاوت ) نقشه هاي موجود، داده

نمايد. سرعت پردازش داده ها تري، سنجش از دور و ... ( را تركيب ميزميني، داده هاي فتوگرام

يابد و تحليل هاي بي شماري به دليل استفاده از قابليت هاي رايانه ها افزايش مي GISدر محيط 

 مي سازد.  باروشهاي ديگر انجام داد ممكن را كه نمي توان

پيچيده داده هاي مكاني و غيرمكاني را بايد امكان انجام تحليل هاي  GISمهمترين قابليت 

داده هاي توصيفي آن در مكاني يك حوزه ي آبخيز با دانست. داده هاي مكاني مانند موقعيت 

تركيب و بطور همزمان تحليل و نمايش مي يابد. امكان تبديل سريع نقشه ها، تبديل  GISمحيط 

ز عدد، در رديف آن دسته اتقال داده به قالب هاي مختلف تهيه گزارش به اشكال متدددو ان

براي  گيرند كه در گذشته به عنوان مسائل الينحل مطرح بودند.قرار مي GISهاي قابليت

ابتدا الزم است تا نسبت به ايجاد بستر مناسبي از اطالعات گرافيكي)نقشه  GISرسيدن به يك 

مي گردد. به عبارتي اي( و غير نقشه اي )توصيفي( اقدام نمود كه به آن پايگاه اطالعات اطالق 

ديگر پايگاه هاي اطالعات مكاني به عنوان يكي از مهمترين  اجزاء يك سيستم اطالعات 

مي باشند. در راستاي ايجاد اين پايگاه بايد بتوان فن آوري را به كارگرفت تا  (GIS)جغرافيايي 

ا برقرار كرد و آن فن بتوان ارتباط بين مسئول پايگاه و ساير كاربران به طريق بهينه و مكانيزه ر

 مي باشد و در اين پروژه نيز مبناي كار بر آن اساس خواهد بود. Geodatabase آوري، دانش 
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 مروري بر لزوم انجام پروژه: 1-3-1-2

درعصرحاضر يك ضرورت در كشور محسوب مي گردد.  اجراي برنامه آمايش استان

كالن مديريتي، شايسته  است كه از امروزه براي مديريت، برنامه ريزي و تصميم گيري هاي 

اطالعات صحيح و به روز و به طوري كه اين اطالعات در يك سيستم يكپارچه و پويا قرار گرفته 

د كه با دقت مناسبي ودر كوتاه نباشند، بهره جست. اين اطالعات، بايد قابليت اين را داشته باش

، از مهمترين (GIS)اطالعات مكاني د. سيستمنترين زمان، توان پردازش وارائه را داشته باش

باشد كه مي تواند در زمينه هاي ذكر شده در تمامي سطوح سيستم ها و تكنولوژيهايي مي

سازماني براي اجراي اين پروژه مورد استفاده قرار گيرد. اجراي اين طرح منجر به ايجاد سيستمي 

براي انجام تجزيه  شدتري خواهد يكپارچه به منظور مديريت و برنامه ريزي بهينه تر منابع و بس

 . GISو تحليل هاي مختلف 

 
 روش مورد استفاده براي تجزيه و تحليل هاي فضايي  :2-3-1-2

وهاي جديد پردازش لگدر مطالعات آمايش استان اردبيل از روش بسيار نوين مطابق با ا

ست تا در رابطه ه است و به همين منظور ضروري ادو تجزيه و تحليل هاي فضايي استفاده گردي

 با متد انجام كار توضيح بيشتري داده شود .

در واقع به دليل حجم زياد داده ها در مقياس استاني و به منظور سهولت در انجام كار و 

از طرفي ديگدر صدرفه جدويي در زمدان كليده پدردازش هداي ممكنده در قالدب فرمدت هداي 

Geodatabase  به همين جهت از الگوريتم هداي محيط هاي رستري انجام گرفته است .و در

فضايي چه در ساختن نقشه كاربري اراضي و چه در تهيه نقشه هايي نظير شيب ، جهت شديب و 

سدنتي را بدا   GISتفداوت اجدزاي يده   (1-1شماره) طبقات ارتفاعي استفاده شده است . شكل 

GIS   مدرن نشان مي دهد 
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 يايي سنتي و مدرن: مقايسه سيستم  هاي اطالعات جغراف (2-1)شكل 

 

 
 

 

نقطده ،   ديگر از اليه هاي وكتوري نظيدر عارضده هداي  GISدر اين شيوه ، متخصص 

هاي سنتي است ، استفاده نمي نمايدد بلكده شدبكه هدايي از   GISسطوح بسته و خط كه خاص

سلول هاي منفرد كه هريك داراي ارزش ويژه اي هستند واحد نقشه به حساب مدي آيندد و بده 

و مبتندي بدر   حاظ اساس محاسبات بر اساس الگوريتم هداي محاسدباتي بسديار پيچيددههمين ل

سلول است . طبيعي است زماني كه اساس محاسدبات ، سدلولهاي منفدرد بدا  -محاسبات  سلول 

تر باشد سيماي محاسباتي ودقت مورد انتضار بيش از آنچيزي خواهد ددددم 14متر در  14ابعاد 

نمونه اي از يدك آنداليز فضدايي را   (1-2)وجود دارد . شكل شماره اي سنتي هGISبود كه در 

 براي بدست آوردن مناطقي كه در معرض فرسايش بسيار شديد هستند نشان مي دهد .

بر اساس الگدوريتم    DTMدر مرحله اول از نقشه  ،مي شود ههمانطور كه در شكل ديد

. گردد ث نيست ( نقشه شيب حاصل ميويژه و با مباني محاسباتي خاص ) كه در حوصله اين بح

و بعد از پردازش هاي ويژه ، نقشه آورد سديالب يدا بده  مجدداَ  DTMدر مرحله دوم از نقشه 

بياني حجم آب كه حاصل محاسبات تجمعي هريك از سلول هدا در يدك حوضده ابريدز اسدت، 

اي است كه آمار يد . تركيب يا جمع جبري دو نقشه فوق الذكر منجر به توليد نقشه آبدست مي
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و اعداد هريك از سلولها نشان دهنده صفت تركيبي از دو خصوصيت آورد يدا سديالب و درجده 

 شيب خواهند بود و از اين طريق مي توان نقاط بحراني را طبقه بندي و  پيدا كرد .

 
 مدرن  GIS: نحوه استفاده از خصوصيات (2-2)شكل 

 

 
 

، نتيجده گيدري از   Spatial Analysisيي نمونه ديگري از روش تجزيه و تحليل فضا

اليه فوق براي رسيدن به مناطقي است كه مي توانند بده كمدك روش هداي محدافظتي از آورد 

رسوب به جريانات سطحي طبيعي  جلوگيري نمايند . با ايجاد يك بافر سلولي در اين محيط مدي 

و محدافظ  را بده راحتدي توان  نقاط الزم براي عمليات حفاظت نظيدر ايجداد سددهاي تداخيري 

 كاربرد اين روش را نشان مي دهد .  (1-3شماره)مشخص نمود  . شكل 
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 كاربرد روش حفاظت نظير ايجاد سدهاي تاخيري و محافظ(:2-4شكل )

 

 
 

 

بدون ترديد در روش مذكور به دليل وجود خصوصياتي از قبيل همجواري ها يا شناخت 

ك از نقشه هدا ، خصوصديات يدر رابطه با موضوعات هر  Spaces از ماهيت فضاهاي موجود 

مرتيط با ماهيت كمي عوارض به راحتي مورد استفاده قرار مي گيرند  و به همين علت است كه 

سعي بر اين است تا كليه عوارض بده    DSSدر بحث هاي سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري 

ي در ارتباط با مدل سازي هدا اسدتفاده شكلي كمي گردند تا بتوان از خصوصيات كاربردي رياض

  GISنمونه اي از خصوصيات فضدايي عدوارض را در دنيداي مددرن   (1-4شماره)نمود .شكل 

 نشان مي دهد .

 

 

 

 

 

 



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

 211 

 
 GISنمونه اي از خصوصيات فضايي عوارض در دنياي مدرن (:2-3)شكل 
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 ايجاد واحد هاي همگن زيست محيطي : 5-1-2

 

جع به اجزاي كار چه در مبحث سيستم هاي اطالعات جغرافيايي و بدون شك توضيح را

چه در مبحث سنجش دور ، در گزارش موجود امكان پذير نيسدت و بده همدين دليدل در ايدن 

ن چده كده در آ قسمت سعي مي گردد روش رسيدن به واحد هاي همگن زيست محيطي مطابق

 داده شود .دستور العمل ذكر شده است ولي با روش فوق الذكر توضيح 

در دستورالعمل مطالعات آمايش سرزمين كه توسط مركز ملي آمايش سرزمين انتشدار 

گرديده است از روش دكتر مخدوم استفاده شده است . روش مذكور عليرغم قديمي بودن ولدي 

ت و بده همدين منظدور در سدهمچنان در كشور ما مورد توجه بسياري از كارشناسان و مديران ا

استان ها نيز مورد استفاده قرار ميگيرد. در ايدن روش فدارغ از ذكدر متدد هدا  مطالعات آمايش 

براي تلفيق تنها به اساس و بنيان تلفيقي اليه هاي اطالعاتي كه عمدتا ماهيت محيطي و فيزيكدي 

دارند پرداخته شده است ودر مراحل بعدي با نمايان شدن روابط فضايي بين پديدده هدا ، سدعي 

توصيفي و غير مكاني نيز در رسيدن به نتايج واقعي تر مورد استفاده  صياتخصوگرديده است تا 

 قرار گيرد .

 

 گام اول :  

از آنجاييكه نقشه شكل زمين پبش شرطي براي ارزيابي توان اكولوژيك اسدت ، لدذا در 

هاي از به نقشهاولين گام اقدام به تهيه نقشه شكل زمين مي گردد .براي تهيه نقشه شكل زمين ني

نظير نقشه هاي شيب و طبقات ارتفاعي و جهت شيب مي باشد . الزمه تهيه اين نقشه ها ، تهيده 

مي باشدد . ايدن نقشده بده   Digital Elevation Modelنقشه مدل رقومي ارتفاعي زمين يا 

قشه پايه براي كليه نقشه هاي آتي خواهد بود . اساس اين نقشه خطوط تراز و نقاط دددددعنوان ن

باشد . براي استان اردبيل همانطور كه توضيح داده شد اقدام بده نهيده نقشده هداي  مي ارتفاعي

 تهيه گرديد .  DEMشد و بر اساس اين نقشه ها،  نقشه  1:42222رقومي در مقياس 
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 2-1نقشه 
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 گام دوم  :  

در اين مرحله به كمك الگوريتم هاي موجود اقدام به تهيه نقشه شيب شد . نقشه شيب 

 .  Reclassificationس بر اساس طبقات مورد نظر در دستور العمل طبقه بندي شد سپ

الزم به ذكر است با وجود نقشه شيب اوليه مي توان در هر زمان اقدام به تهيه هر ندوع 

طبقه بندي براي مدل سازي هاي مختلف نمود . به طور كل در مطالعات آمايش استان اردبيدل 

شدماره ها استفاده گرديد . در نقشده ددددشد كه در مدل سازي از آن كالس يا طبقه شيب تهيه 8

 دستورلعمل ارايه شده آورده شده است . طبقات شيب بر ا ساس (2-1)
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 2-2نقشه 
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 گام سوم :  

در اين گام اقدام به تهيه نقشده طبقدات ارتفداعي مطدابق طبقده بنددي ارايده شدده در 

خود نشان دهنده خصوصيت  DEMاز آنجاييكه نقشه  دستورالعمل مي گردد . الزم به ذكر است

ارتفاعي سلول هاي مطالعاتي است لذا بدست اوردن نقشه طبقات ارتفاعي به كمك طبقده بنددي 

 مجزا امكان پذير است .

كالس هاي مورد نظر براي استفاده از نقشه طبقدات ارتفداعي در مطالعدات آمدايش در 

 راهنماي نقشه مربوطه آورده شده است .

يابد و نشان ميدهد ارتفاعات در جنوب استان افزايش مي (1-3شماره) همانطور كه نقشه

 در شمال آن و در مجاورت با كشورهاي شمالي به پايين ترين حد خود مي رسد .

كالس ارتفاعي وجدود دارد  8در راهنماي نقشه ديده مي شود كه بر اساس دستورالعمل 

ود . همانطور كه در قسمت هاي قبلي نيدز ذكدر گرديدد كه در مدل سازي از آن استفاده مي ش

 ايجاد طبقات جديد در هر زمان به دليل ماهيت وجودي اليه هاي مذكور امكان پذير است .
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 2-4نقشه 
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 گام چهارم : 

در اين گام اقدام به تهيه نقشه جهات شيب مدي گدردد . در ايدن مطالعدات بده لحداظ 

كدالس جهدت  4در مدل گردشگري، لذا اقدام به تهيه نقشده استفاده از نقشه جهات شيب تنها 

كدالس   4شيب شد . به نظر ميرسد با توجه به حجم زياد اطالعات ،اسدتفاده از ايدن نقشده بدا 

 (1-4)نقشه مربوطه براي تلفيق با ساير نقشه ها كار آسانتري باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2-3نقشه )
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 مين گام پنجم : نقشه واحد هاي شكل ز

در اين مرحله با توجه به نقشه هاي بدست امده در مراحل قبل ، اقدام به تلفيق فضدايي 

نقشه ها مي گردد . بر اساس دستورالعمل ابتدا نقشه هاي شيب و طبقه بندي ارتفداعي و سدپس 

نقشه حاصله با نقشه جهت شيب تلفيق مي گردد. در تلفيق اليه ها از روش كد گذاري ويدژه اي 

 مي گردد  كه در دستورالعمل بدان اشاره گرديده است . استفاده

ان سه خصوصيت ويژه را در خود جاي ماليه حاصله اولين اليه شكل زمين بوده كه همز

 داده است .

واحد همگن شكل زمين است كه از لحاظ خصوصيات شيب ، جهدت  288اين اليه حاوي 

 اكنده هستند .شيب و ارتفاع يكسان هستند و در تمامي نقاط استان پر
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 گام ششم : نقشه واحد هاي زيست محيطي 

در مرحله بعدي اين اليه با اليه كاربري اراضي يا پوشش گياهي تلفيدق مدي گدردد .بده 

و نقشده  تدريج اليه هاي واحد هاي اراضي ، طبقات بارندگي ، متوسط درجده حدرارت سداليانه 

  هاي هم اقليم با نقشه فوق تلفيق مي گردند .پهنه

نقشه حاصله در نهايت كليه ويژگيهاي پارامتر هاي نامبرده شده را با همديگر و در يكجا 

در بردارد و به نام نقشه واحد هاي همگن زيست محيطي ناميده مي شود  و بدبن صورت آمداده 

 بددراي كالسدده بندددي و اجددراي مدددل هددا مطددابق  مدددل هدداي ويددژه بددراي كدداربري هدداي 

عداري ، شيالت و آبزي پروري و همچنين ساير توان هاي اكولدوژيكي مرت كشاورزي وجنگلداري،

 خواهد بود . در بخش هاي بعدي در رابطه با توانهاي موجود به تفصيل صحبت خواهد شد 

 

 
 

 

گام هفتم : تعيين توان اكولوژيك ب اي واحرد هراي همگرن زيسرت محيطري و مردل سرازي  
Modeling 

ر آنچيزي است كه تا به حال به وقوع پيوسته است و اين گام در نهايت بهره جويي از ه

بر اساس مدل هاي اجرايي در اين قسمت مي باشد كه شكل كاربري اراضي در شرايط آتدي بدر 

اسا س توانهاي اكولوژيكي مشخص مي گردد و سيماي آتي شكل زمين بر اسداس قابليدت هداي 

كاربري اراضي در ( 1-4ماره)شمحيطي مشخص مي گردد . همانطور كه توضيح داده شد ، شكل 

شرايط آتي را نشان مي دهد  كه مي تواند به عنوان وسيله اي جهت روشن شدن جهدت گيدري 

هاي دستگاههاي اجرايي در امر برنامه ريزي استفاده شود و اين همان نتيجه نهدايي و دسدتاورد 

افدزار و ندرم  ر سدختو ابزار هاي مرتبط با آن نظيد  DSSهاي پشتيبا ن تصميم گيري ستمسي

 ها مي باشد . افزار
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نتيجه حاصل از اين قسمت پايه هاي برنامه ريزي را براي تصميم گيري هاي آتي شكل 

آمايش سندي است ب اي تحقق توسعه پايدار فضايي كه مجموعه اهرداف، مي دهد . در واقع 

عي، زيست محيطي راهب دها، سياستها و ب نامه هاي اج ايي استان را در ابعاد اقتصادي، اجتما

طبيعي است با عنايت به دستيابي به سيماي قابل حصول و بالقوه از اسدتان در در ب  مي گي د.  

شرايط آتي مي توان آن را با ساير خصوصيات اقتصدادي ، اجتمداعي  تحدت مددل هداي كمدي 

جزاي نيز آزمود . شكل زير چگونگي ارتباط ا را  آميخت ودر عين حال شرايط موفقيت برنامه ها

 .يك سيستم پشتيبان تصميم گيري را نشان مي دهد 

 
 (: كاربري اراضي در شرايط آتي2-5شكل)

 

 
 

مي توان با تكيده بدر   DSSهمانطور كه در تصوير نيز ديده مي شود براساس محوريت 

پايگاههاي اطالعات توصيفي و پايگاههاي اطالعات مكاني و بر اساس مدل هاي مناسدب نسدبت 

 يزي در آمايش سرزمين اقدام نمود .به برنامه ر

بعد از اين مرحله مي باشد كه برنامه ريدزان و تصدميم گيدران بدا حصدول بده آخدرين 

دستاوردها و با ارتباطي كه به كمك دانش خود و باز بر اساس مدل ها برقرار مي سازند انعطاف 

 پذيري و درصد موفقيت برنامه ها را در شرايط آتي محك مي زنند .
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 (2-2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس مدل هاي ذكر شده در دستورالعمل ارايه شده اقدام به تعيين توان سرزمين و 

ارايه مدل هاي خاص در زمينه كابري هاي مرتع و كشاورزي ، جنگلداري ، شيالت  و آبزيان ، 

 اكوتوريسم و ... گرديد .

شاورزي و مرتعداري و همچنين الزم به ذكر است مدل هاي ارايه شده در زمينه ك

جنگلداري داراي وجوه مشتركي با يكديگر مي باشند بدين مفهوم كه مدلي كه از آن اراضي 

مناسب براي طبقه يك توسعه كشاورزي حاصل مي گردد مي تواند براي طبقات دو و سه و پنج 

دل هاي يابي با م تواننيز مناسب باشد . بدين صورت مشخص مي گردد كه در رابطه با 

اكولوژيك كشاورزي همپوشاني بين مدل ها ديده مي شود و به همين جهت هر مدل بطور 

 جداگانه توانيابي گرديد و در بانك اطالعات ذخيره گرديد .
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در انتها بر اساس اليه هاي اطالعاتي كه حاصل اجرا مدل مي باشند تلفيق مركب به 

مدل ها    Priorityلويت وانجام شده ا كمك الگوريتم هاي مركب صورت پذيرفت و در تلفيق

 نيز در نظر گرفته شد .

شيوه تلقيق رستري بر مبناي محاسبات سلول به سلول را نشا ن  (1-7شماره)شكل 

 دهد .مي

 
 (: شيوه تلفيق رستري برمبناي محاسبات سلول به سلول2-7شكل )

 

 
 
 
 

صورت ديجيتدال  مشخص است اجراي يك مدل رياضي به (1-7شكل )همانطور كه از 

نشداندهنده   "يرك "يا به بياني توصيف صفر و يك انجام مي شود كه سلول هاي داراي مقادير

"True". بودن مدل و امكان وجود آن توان در آن سلول هستند 



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

 226 

 (2-2جدول)

 
 (2-4جدول)

 
 

 

نشان دهنده نكات مهمي مي باشند . اول اينكه جداول بداال نشدان  (1-3و  1-2)جداول 

ده الويت هاي توانها و برنامه ها براي برنامه ريزان مطابق الگوي اعالم شده در دسدتورالعمل دهن

مي باشند . دوم اينكه جداول فوق نشان مي دهد كه در هر توان تثبيت شده چه كداربري هدايي 
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لويتي مي باشد .بر همدين اسداس ووجود دارند و سوم اينكه هر كاربري داراي چه تواني و با چه ا

شه تركيبي از توانهاي مختلف حاصل شده است كده سديماي آتدي سدرزمين را در رابطده بدا نق

اربري هاي اختصاص يافته براي فعاليت هاي كشاورزي و مرتعداري و جنگلدداري نشدان دددددك

 دهد . مي
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 : نتايج ارزيابي توان اكولوژيك در استان اردبيل 2-2

 

 ي : تعيين توان اكولوژيك براي جنگلدار1-2-2

 

با توجه به مدل ارايه شده براي تعيين توان اكولوژيك براي جنگلداري در ايدن مطالعده،  

جهت تعيين توان اكولوژيكي واحد براي استفاده سرزمين از جنگلداري، صرفنظر از توان و درجه 

مرغوبيت واحد براي هر كاربري ديگر، با توجه به اين كه در هر هفت مدل اكولوژيكي ارايه شده 

راي كاربري جنگلداري، معيار اصلي در بدين معيارهداي ارايده شدده در كليده طبقدات، داشدتن ب

هيچگونه محدوديتي براي رشد جنگل تجارتي و وجود گونه هاي درختي جامعه / تيپ گياهي بدا 

شاخص رشد خيلي زاد و چوب تجارتي با ارزش درجه يك مي باشد، لذا اين مشاور با توجده بده 

سرزمين با محدوديت خيلي شديد براي رشد جنگل تجارتي به عندوان ويژگدي  اين امر و داشتن

شاخص براي تعيين درجه اين كاربري و پس از آن دارا بودن عمده شاخصهاي تعيدين شدده در 

طبقه هفت مدل اكولوژيكي براي انجام كاربري جنگلداري، براي ايدن كداربري در سدطح اسدتان 

برابدر بدا  7آن بدا خصوصديات منددرج در طبقده ه وسدعت را انتخاب نموده ك 7اردبيل، طبقه 

هكتار برآورد گرديده است. جنگلهاي واقع در اين استان به دليل داشتن پوشدش بدا  1/49494

 تراكم كم و رشد رويشي ناچيز، عمدتاً براي حفاظت سرزمين شامل: 

استفاده حفاظت خاك و جلوگيري از فرسايش و فعاليت هاي آبخيزداري مي تواند مورد  

 3قرار گيرد. جنگلكاري طبقات تجارتي عالي، تجارتي مرغوب و تجارتي خوب و حتي كم و درجه 

 در توان سرزمين مورد بررسي وجود ندارد. 

( وسعت توان اكولوژيك براي كاربري جنگلداري و ساير كاربريها 1-4در جدول شماره ) 

 ارايه شده است. 

 يكي كاربري جنگلداري را نشان مي دهد. ( نيز مدل اكولوژ 1-4نقشه شماره ) 
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 :تعيين توان اكولوژيك براي كاربريهاي كشاورزي و مرتعداري2-2-2

 

طبقه توان است. طبقات يك، دو  7مدل اكولوژيكي كشاورزي و مرتعداري، نشان دهنده  

طبقده  و سه نمايانگر كشت آبي، باغباني با آبياري، دامپروري، مرغدداري و زنبدورداري هسدتند.

چهار، نمايشگر كشت ديم، باغباني بدون آبياري، دامپروري، مرغداري، زنبدورداري و مرتعدداري 

نمايانگر كشت ديم، باغباني بدون آبياري، دامپروري، مرغداري و  4)درجه يك( مي باشد. طبقه 

 زنبورداري و مرتعداري )درجه دو( مي باشد. طبقه شش نمايشگر مرتعداري ضعيف، زنبورداري،

 نمايشگر چراي حيات وحش مي باشد. 7باغباني در تراسها و چراي حيات وحش بوده و طبقه 

الزم به ذكر است، اجراي كاربريهاي طبقات پنج، شش و هفدت اگدر از نظدر اقتصدادي  

اجتماعي به صالح در سرزمين هاي با توان طبقه چهار تا يك از نظدر اكولدوژيكي باشدند امكدان 

 پذير است. 

ي و تطبيق هر يك از هفت مدل اكولوژيكي كاربري كشاورزي و مرتع با توان جهت بررس 

سرزمين، با مشخص نمودن معيارها و شاخصهاي مورد قبول اين مشاور، هر يك  از طبقات براي 

يكي از كاربريهاي كشاورزي و يا مرتع مورد ارزيابي قرار گفت و مساحت هر يك از اين كاربريها 

ه دست  آمد كه مراحل كار و نتايج حاصل از آن به شرح زير ارايه مدي در هر يك از مدل ها ب

 گردد. 

 

 طبقه يك  -

در اين طبقه، سرزمين مستعد كشت منظم فرآورده هاي كشاورزي )غدالت، دانده هداي  

روغني، سبزيها، صيفي جات و علوفه( يا باغباني فشرده )گل و ميوه( و هم چنين مسدتعد برپدايي 

و زنبورداري است. اين سرزمين با آبياري مي تواند باالترين توليد را داشته  دامپروري، مرغداري

 باشد. 

 به منظور طبقه بندي توان طبقه يك، اقداماتي به شرح زير به انجام رسيده است. 

درصدد در سيسدتم  4)الف(: براساس نقشه شيب اراضدي، كليده اراضدي داراي شديب كمتدر از 

 انتخاب گرديد. اطالعات جغرافيايي جداسازي و 

) ب (: مشخصات اقليمي مورد توجه قرار گرفت و نقاطي از اسدتان كده از نظدر اقليمدي، امكدان 

كشت تعداد زيادي از فرآورده هاي كشاورزي را مي دهند و از محدوديت كمتري مانندد 

سرمازدگي و يا طول رويشي گياه برخوردارند جداسازي گرديد. شداخص اقليمدي در ايدن 

 درجه سانتي گراد قرار گرفت. 12و بيش از  12د دماي متوسط ساليانه رابطه، وجو
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) ج (: منابع آب موجود مورد بررسي قدرار گرفدت و منداطقي كده داراي مندابع آب سدطحي و 

تدا ده  1زيرزميني بودند، جداسازي شدند. شاخص ميزان آب موجود در اين رابطه وجود 

 . هزار مترمكعب در هكتار آب در سال بوده است

) د  (: طرحهاي توسعه منابع آب مورد بررسي قرار گرفت و مناطقي كه داراي طرحهاي توسعه 

آبياري هستند و در شرايط آتي مي توانند آب مورد نياز نباتات زراعي را تدامين نمايندد، 

 مشخص و جداسازي گرديدند. 

سي قرار رفدت و در راساس مشخصات اراضي، كليه تيپ ها و واحدهاي اراضي مورد برر) و  (: ب

به عنوان شاخص براي شناسايي اراضي مناسب بدراي  4.1نهايت وجود آب و واحد اراضي 

اين طبقه انتخاب گرديد و براين اساس و رويهم گذاري اليه هاي اطالعاتي فوق در محيط 

GIS  و با توجه به يگانهاي زيست محيطي كه داراي مشخصه فوق بودند جداسازي و توان

 اي كاربريهاي كشاورزي و مرتع مشخص گرديدند. سرزمين بر

هكتدار  1/11132 اس نتايج به دست آمده، در مجمدوع در سرزمين مورد بررسي براس 

اراضي داراي مشخصات فوق بوده و در طبقه يك مدل اكولوژيكي براي كاربري زراعت آبي قرار 

 دهد. ( اراضي واقع در اين طبقه را نشان مي1-1شماره ) مي گيرند نقشه
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 طبقه دو  -

به منظور طبقه بندي اراضي در توان دو، همانند طبقه يك اقداماتي به شرح زير صورت  

 گرفت. 

 ستان جداسازي و كنار گذارده شد.)الف(: اراضي طبقه يك از محدوده ا

 درصد جداسازي و انتخاب گرديدند.  8) ب (: در باقيمانده اراضي استان طبقات شيب تا 

جداسدازي و  4.1 ,4.4.1 ,4.3 ,4.2 ,4.1ز نقشه تيپ ها و واحدهاي اراضي، واحددهاي اراضدي ) ج (: ا

انتخاب گرديدند و اين واحدهاي اراضي به عنوان شاخص تدوان سدرزمين در ايدن طبقده 

 پذيرش قرار گرفتند. مورد 

 12نه ) د  (: نقشه هاي اقليمي مورد بررسي قرار گرفت و مناطقي كه داراي دماي متوسط سداال

 درجه سانتي گراد بودند، انتخاب گرديدند.  12درجه سانتي گراد و بيش از 

) و  (: محدوده اراضي كده داراي مندابع آب سدطحي زيرزميندي هسدتند، انتخداب و جداسدازي 

 گرديدند. 

) هد (: محدوده اراضي كه داراي طرحهاي مطالعاتي و اجرايي توسدعه مندابع آب و شدبكه هداي 

 انتخاب و جداسازي گردند.  آبياري هستند،

تالقدي داده  GIS) ي (: در نهايت اليه هاي اطالعاتي فوق با يگانهاي زيست محيطي در محديط 

 شد و با انتخاب شاخص واحدهاي اراضي، توان سرزمين براي اين طبقه مشخص گرديد. 

هكتار اراضدي داراي مشخصدات فدوق بدوده و در  91191در مجموع در استان اردبيل،  

( اراضدي 1-7بقه دو، مدل اكولوژيكي براي كاربري زراعت آبي قرار مي گيرندد نقشده شدماره)ط

 واقع در اين طبقه را نشان مي دهد.
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  طبقه سه -

به منظور طبقه بندي سرزمين براي تعيين توان در اين طبقده، اقدداماتي بده شدرح زيدر  

 صورت پذيرفته است. 

 ن حذف گرديدند. )الف(: طبقات يك و دو از نقشه استا

 8) ب(: در باقيمانده اراضي استان، براساس نقشه شيب اراضي، كليه اراضي داراي شيب كمتر از 

 درصد انتخاب گرديدند. 

) ج (: در اراضي جدا شده، كليه اراضي را كه داراي مشخصات و در طبقه بنديهاي قبلي انتخاب 

 نشده بودند، شناسايي گرديدند. 

نيز به اراضي انتخاب شده اضافه و به عندوان شداخص  7.1و  7.4دهاي اراضي ) د  (: اراضي واح

 تعيين توان اين طبقه بندي پذيرفته گرديدند. 

) و  (: از نقشه هاي اقليمي محدوده استان، كليه اراضي كه در اقليم داراي دماي متوسط سداالنه 

 درجه سانتي گراد و بيش از آن بودند جدا شدند.  4

محدوده هاي تفكيك شده، مناطقي كه داراي منابع آب سدطحي و زيرزميندي هسدتند ) هد (: در 

 انتخاب و جداسازي شدند. 

) ي (: براساس طرحهاي توسعه منابع آب، محدوده هايي كه در آينده در آنها امكدان گسدترش  

 اراضي آبي وجود دارند، انتخاب و جدا شدند. 

و بدا  GISيگانهاي زيسدت محيطدي در محديط  نهايتاً با رويهم گذاري اليه هاي فوق با 

 انتخاب شاخص واحدهاي اراضي، توان سرزمين براي اين طبقه مشخص گرديد. 

هكتدار در طبقده سده مددل  2/121949براين اسداس در مجمدوع در اسدتان اردبيدل  

 اكولوژيكي براي كاربري زراعت آبي قرار مي گيرند. 

 بقه را نشان مي دهد.( اراضي واقع در اين  ط1-8نقشه شماره ) 
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 طبقه چهار  -

براي تعيين توان سرزمين در اين طبقه نيز همانند طبقات يك و دو و سه، اقدداماتي بده  

 شرح زير صورت گرفت: 

)الف(: اراضي طبقه يك، دو و سه از پهنه بررسيها كنار گذارده شده و در مابقي از اراضي اسدتان، 

وان شاخص تعيين توان اراضدي ايدن طبقده انتخداب درصد به عن 12تا  8اراضي با شيب 

 گرديدند. 

انتخداب   C.1, C.2,C.3,4.1،4.4/1،4.2،4.1،3.1،3.2،3.3،3.4،3.1،3.7،7.1،7.4) ب (: در ارتباط با خاك، واحدهاي اراضي 

 گرديد. 

 ميلي متر در سال جداسازي شد:  422) ج (: محدوده هاي داراي بارش بيش از 

اي درصد شيب و ميزان بارش و رويهم انددازي اليده هداي فدوق بدا با توجه به شاخصه 

كداري ، توان اين سدرزمين در طبقده چهدار بدراي مرتدع GISيگانهاي زيست محيطي در محيط 

درصدد و بدا  14تدا  12( اراضدي بدا شديب 1-9مناسب تشخيص داده شده است. نقشه شماره )

طبقده تعيدين و  عدداري درايدنمشخصات بندهاي ب و ج به عنوان اراضدي مناسدب بدراي مرت

 جداسازي گرديد.

هكتدار بدراي كداربري ديدم و  8/38242بدين ترتيب ، در استان اردبيل ، در مجمدوع  

 مدل اكولوژيكي قرار مي گيرند.  4هكتار براي كاربري مرتع در طبقه  1/18221

 اراضي واقع در اين طبقه به پيوست ارايه گرديده است.  (1-12نقشه شماره) 
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 طبقه پنج  -

 براي تعيين اين طبقه نيز: 

 جداسازي و از سطح استان كنار گذارده شدند.  4و  3، 2، 1)الف(: پهنه هاي با توان اكولوژيك 

درصد انتخاب گرديدند كه ايدن شديب شداخص تعيدين اراضدي  12تا  8) ب (: اراضي با شيب 

 داراي توان براي اين طبقه در نظر گرفته شده است. 

 انتخاب گرديدند.  4ج  (: واحدهاي اراضي با مشخصات طبقه ) 

ميلي متر در سال جدا شدند كه اين ميزان بارش نيز  422) د  (: محدوده هاي با بارش كمتر از 

تدا   12يكي ديگر از شاخصهاي تعيين توان سرزمين براي اين طبقه است. اراضي با شيب 

ي متعدداري درايدن طبقده جداسدازي درصد و مشخصات بندهاي ج و د مناسب بدرا 14

گرديد. بدين ترتيب با توجه به موارد فوق الذكر و رويهم اندازي اليه هاي فوق با يگانهاي 

، توان اين سرزمين در طبقه چهار براي كاربري مرتدع ، در GISزيست محيطي در محيط 

ر براي هكتا 1/171432هكتار براي كاربري ديم و  7/241717استان اردبيل در مجموع 

كاربري مرتع در طبقه پنج، مددل اكولدوژيكي كاربريهداي كشداورزي و مرتعدداري قدرار 

 گيرند. مي

 (  اراضي واقع در اين طبقه را نشان مي دهد. 1-12و )( 1-11نقشه هاي شماره ) 
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 طبقه شش  -

و پنج در  اراضي واقع در اين طبقه پس از كنارگذاري اراضي طبقات يك، دو ، سه ، چهار 

 32تدا  14باقيمانده اراضي استان با درنظر گرفتن دو شاخص درصد شيب كده در ايدن اراضدي 

درصد مي باشد و توان كم سرزمين براي زنبورداري و باغباني با تراس بندي و هم چندين تدوان 

 بسيار كم اين اراضي براي مرتعداري ارزيابي گرديدند. 

خص، اراضي واقدع در ايدن طبقده در اسدتان اردبيدل بدين ترتيب، با توجه به اين دو شا 

( اراضي واقدع 1-13هكتار را در برمي گيرند كه نقشه شماره) 7/134344مجموعاً سطحي برابر 

 را نشان مي دهد.
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 طبقه هفت  -

درصدد بدوده و بدراي مرتعدداري و  32اراضي واقع در اين طبقه داراي شديب بديش از  

براي حفاظت و چراي حيات وحش تدوان دارد. ايدن طبقده سداير  كشاورزي مناسب نبوده و تنها

اراضي واقع در استان به استثناي شهرها، درياچه ها، تاسيسات صنعتي، و برونزدگيهاي سدنگي را 

 در برمي گيرد. 

هكتار را در  312147اراضي واقع در اين طبقه، مجموعاً در استان اردبيل مساحتي برابر  

( چنان كه گفته شد مساحت هر يك از توانهداي اكولوژيدك در 1-4)  برمي گيرند جدول شماره

 طبقات تعيين شده در مدل اكولوژيك اين كاربري را نشان مي دهد. 

 7( مدل اكولوژيكي كاربري كشاورزي و مرتعدداري را در 1-14هم چنين نقشه شماره ) 

 طبقه نشان مي دهد. 

هكتدار شدامل شدهرها و  8/24198الزم به توضيح است كه در مجموع سدطحي برابدر  

 تاسيسات صنعتي، بستر رودخانه و ... مي باشد. 

و مشخص نمودن اراضي  7تا  1پس از تعيين توان اكولوژيك زراعي و مرتعي در طبقات  

مناسب براي جنگلكاري نقشه تركيبي توان اكولوژيك زراعي و مرتعي و جنگلدي تهيده شدده كده 

ار به همرا ه اولويت بندي توان اكولوژيك زراعي، مرتعدي و ( حاصل اين ك1-14درنقشه شماره )

 جنگلي مي باشد. 

 
 (: توان اكولوژيك كاربريهاي جنگلداري ، كشاورزي و مرتعداري براساس اولويت بندي )هكتار(  2-3جدول )

 درصد مساحت استفاده از اراضي رديف

 7/2 2/11242 (1كشاورزي و مرتعداري )طبقه  1

 3/5 42241 (2تعداري )طبقه كشارزي و مر 2

 7/5 2/121454 (4كشاورزي و مرتعداري )طبقه  4

 2/2 8/48232 (3كشاورزي )طبقه  3

 1 1/18222 ( 3كشاورزي و مرتعداري )طبقه  5

 3/13 7/252717 ( )ديم كاري(5كشاورزي و مرتعداري )طبقه  2

 4/4 1/172542 ( )مرتعداري(5كشاورزي و مرتعداري )طيقه  7

 7/45 7/245435 (2كشاورزي و مرتعداري )طبقه  8

 2/22 422157 (7كشاورزي و مرتعداري )طبقه  4

 3/4 2/54345 (7جنگلداري )طبقه  12

 3/1 8/25148 ساير  11

 122 4/1782241 جمع كل 
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 : تعيين توان اكولوژيك براي آبزي پروري 4-2-2

 

ن توان سرزمين براي اين كداربري، طبدق مددل با توجه به شاخصهاي مورد نظر در تعيي 

و بررسيهاي صورت گرفته توسط مشداور « دستورالعمل انجام مطالعات»اكولوژيكي ارايه شده در 

هكتدار از اراضدي  4/129712در ارتباط با اين شاخصها در سطح استان، مجموعاً سدطحي برابدر 

 وري مي باشند. واقع در استان اردبيل داراي توان اكولوژيك براي آبزي پر

( ، مدل اكولوژيكي سرزمين مناسب بدراي آبدزي پدروري نشدان 1-11در نقشه شماره ) 

 داده شده است. 
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 : تعيين توان اكولوژيك براي توسعه شهري، روستايي و صنعتي 3-2-2

 

با توجه به شاخصهاي مورد نظر در مدل اكولوژيكي توسعه شهري، روسدتايي و صدنعتي  

و بررسيهاي مشاور، در سطح استان اردبيل، مجموعاً « در دستورالعمل انجام مطالعات»ارايه شده 

هكتار جهت توسعه شهري، روستايي و صدنعتي جدزو اراضدي مناسدب  7/222979سطحي برابر 

 شناسايي شده است. 

(، مدل اكولوژيكي توسعه شهري، روستايي و صدنعتي را نشدان   1-17نقددددشه شماره ) 

 دهد.     مي
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 :تعيين توان اكولوژيك براي توريسم 5-2-2

 

جهت تعيين توان اكولوژيكي سرزمين براي توريسم، با توجه به شاخصهاي مورد نظر در  

و « دسدتورالعمل»تعيين توان سرزمين براي اين كاربري، طبق مددل اكولدوژيكي ارايده شدده در 

ح اسددتان مجموعدداً سددطحي بررسدديهاي صددورت گرفتدده در ارتبدداط بددا ايددن شاخصددها در سددط

هكتار از اراضي واقع در استان اردبيل جرو مناطق مستعد كاربري توريسدم 1/1728874بدددرابر

 باشند.  مي

چنان كه در مدل اكولوژيكي اين كاربري ذكر گرديده، انواع تفدرج بده دو دسدته گدروه  

اس مدل اكولوژيكي بندي گرديده كه شامل تفرج متمركز و تفرج گسترده مي باشد كه براين اس

 توريسم براي تفرج متمركز و تفرج گسترده ساخته شده است. 

با در نظر گرفتن اين دو دسته از انواع تفرج، در سطح استان اردبيل، مناطق مستعد براي  

( طبقه بندي گرديده اند. مناطق مستعد براي تفرج متمركدز 2( و ) 1تفرج متمركز در دو طبقه )

هكتار و مناطق مستعد براي تفرج  2/113722استان اردبيل، سطحي برابر  واقع در طبقه يك در

 هكتار را در برمي گيرد.  4/274311متمركز واقع در طبقه دو 

( ، طبقه بندي گرديده كده 2( و ) 1مناطق مستعد براي تفرج گسترده نيز در دو طبقه  ) 

هكتدارو منداطق  4/141921 مناطق مستعد براي تفرج گسترده واقع در طبقه يك، سطحي برابر

 هكتار را در برمي گرد.  147882مستعد براي تفرج گسترده واقع در طبقه دو، سطحي برابر 

( مدل اكولوژيكي تفرج متمركز و گسدترده در  1-21( تا  ) 1-18در نقشه هاي شماره ) 

 هر يك از طبقات نشان داده شده است. 
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 ب اراضي براي كاربريهاي مختلف: تعيين اولويت تناس4-2

   

پس از تعيين تناسب اراضي براي كاربريهاي مختلف شامل طبقات هفت گانده كداربري   

صدنعتي،  -كشاورزي و مرتعي و تعيين تناسب اراضي براي كاربريهاي جنگلداري اراضي شدهري

اسداس مناطق مناسب براي تفرج متمركز اليه هاي مختلف رويهدم انددازي گرديدد و سدپس بر

مشخصات و ويژگيهاي اراضدي و اولويدت كاربريهدا نسدبت بده يكدديگر تناسدب اراضدي بدراي 

 كاربريهاي مختلف تعيين گرديد.

در اين اولويت گذاري اراضي مناسب توسعه اراضي آبي در اولويدت اول قدرار گرفدت و    

رفته بودندد و صرفاً بخشي از اين اراضي كه در كالس سوم كاربريهاي كشاورزي و مرتعي قرار گ

داراي وجه اشتراك با كاربري آبزي پروري بودند به كاربري آبزي پروري اختصاص يافت. ساير 

اراضي كالسهاي اول و دوم و سوم كه مناسب براي توسعه اراضي آبي هستند كماكان به كاربري 

 توسعه اراضي زراعي آبي اختصاص يافت.

راي اين كداربري منظدور گرديدد. و در اراضي مناسب براي توسعه جنگلداري كماكان ب  

 صورت وجوه اشتراك با ساير كاربريها، اين كاربري به عنوان اولويت توصيه گرديد.

در مناطق كه اراضي مناسب براي توسعه اراضي ديم و يا اراضي مناسدب بدراي توسدعه   

ضدي تفدرج اراضي مرتعي با كاربريهاي توسعه اراضي شهري و يا اراضي مناسب براي توسدعه ارا

متمركز داراي وجوه اشتراك بود. توسعه اراضي شهري و توسعه اراضي به منظور تفرج متمركدز 

 در اولويت قرار گرفت.

در نقاطي كه اراضي داراي تناسب براي توسدعه شدهري و صدنعتي بدوده و داراي وجده   

سعه شهري و اشتراك با اراضي مناسب براي تفرج متمركز نيز هستند. اولويت تناسب اراضي، تو

 صنعتي در نظر گرفته شد.

(، بدراي 1-22بدين ترتيب با توجده بده مجموعده مدوارد فدوق و تهيده نقشده شدماره )  

كاربريهاي مختلف تعيين گرديد كه اراضي مناسب براي كاربري مرتعي اراضدي مناسدب بدراي 

ايش اراضي مناسب براي توسدعه شدهري را بده نمد -اراضي مناسب براي تفرج متمركز -جنگل

 (، وسعت و درصد هريك از كاربريها ارايه گرديده است.1-4گذارد. در جدول شماره)مي

الزم به ذكر است كه اراضي مناسب براي تفرج گسترده در اين اولويدت بنددي مطدرح   

نگرديد. زيرا مي توان همزمان از يك عرصه هم براي استفاده براي مثال كاربري مرتعدي و هدم 

ستفاده نمود. چنان كه در جدول فدوق الدذكر مشداهده مدي گدردد اراضدي براي تفرج گسترده ا

درصد اراضي  9/14درصد، اراضي مناسب كاربري زراعي ديم  93/1مناسب كاربري زراعي آبي 

 4/22درصدد، اراضدي حفداظتي  4/3اراضي مناسب جنگل درصد، 4/44مناسب كاربري مرتعي 
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د ، اراضي مناسب براي توسعه شدهري )بده درص 2/2اراضي مناسب براي آبزي پروري درصد ،

درصد از مساحت عرصده  1/3اراضي مناسب براي تفرج متمركز درصد، 4جز شهرهاي موجود( 

 را به خود اختصاص داده اند.

 
 (: اولويت تناسب اراضي براي كاربريهاي مختلف در استان اردبيل2-5جدول  )

 درصد وسعت )هكتار( كاربري

 44/2 124253 راعي آبياراضي مناسب كاربري ز

 4/13 225122 اراضي مناسب كاربري زراعي ديم 

 5/35 812424 اراضي مناسب كاربري مرتعي

 3/4 54785 اراضي مناسب جنگلداري

 3/22 424814 اراضي حفاظتي

 2/2 4237 اراضي مناسب آبزي پروري

 5 84213 اراضي مناسب توسعه شهري

 2/4 24257 اراضي مناسب تفرج متمركز

 28/2 1313 درياچه

 122 1774444 جمع كل
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مطالعات امكان سنجي توسعه آبياري تحت فشار در اسدتان اردبيدل، مهندسدين مشداور  .1

 .1383-1384توسعه تكنولوژي كشاورزي مناسب ) تكم( ، 

 رقي،مطالعات توسعه شديالت در ناحيده آذربايجدان اسدتانهاي ) آذربايجدان غربدي، شد .2

 اردبيل(، مهندسين مشاور جامع ايران.

مطالعات سنتز طرح جامع توسعه كشاورزي استان اردبيل، مهندسين مشاور جامع ايران،  .3

1379-1377. 

سيماي استان اردبيل ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سازمان مديريت و برنامه  .4

 .3ريزي استان اردبيل، نشريه شماره 

 .1381مين، تاليف دكتر مجيد مخدوم، انتشار دانشگاه تهران، شالوده آمايش سرز .4

، تداليف: (GIS)ارزيابي و برنامه ريزي محيط زيست با سامانه هاي اطالعات جغرافيايي  .1

دكتر مجيد مخدوم، دكتر علي اصغر درويش صفت، مهندس هورفر جعفرزاده و مهندس 

 .1382عبدالرضا مخدوم، انتشارات دانشگاه تهران، 

ه ريزي استفاده از سرزمين  يا آمايش سرزمين، تاليف آقاي مهندس شكويي، جزوه برنام .7

 تدريسي.

جلد اول، ويرايش دوم، مركز ملي آمايش  -راهنماي انجام مطالعات برنامه آمايش استان .8

 23و 22آموزشي برنامده آمدايش اسدتانها، زاهددان  -سرزمين، سومين نشست توجيهي

يت و برنامه ريزي كشدور، معاوندت امدور اقتصدادي و ، سازمان مدير1384شهريور ماه 

 هماهنگي برنامه و بودجه.

 


