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 گفتارپیش

ِ  داشـتِ اتـ،    دس تسياسي اص اتؼاد حيات اجتوــاػ  حــرَس   ّوَاسُ آهاس  ّــاي   ستــاً
دستــاسُ ٍـــؼي، تياتــ      گضاسشْاي آهـاسي گًَـاگًَ      ٍ دتتگاّْاي اجشائ جوؼ  

کِ ّذف اغلة ایي گضاسشـات اسائـِ    اسائِ ه  دٌّذ ...اقتـظادي ٍ اجتواػ  افكاس ػوَه  ٍ
 هيثاشذ "هٌطقِ اي هتَاصىتَتؼِ "تظَیشي اص 

هْن تـَدُ ٍ تظـوين گيـشي    تسياس   تَصیغ ػادالًِ هٌاتغ ٍ اهكاًات اتتاً  دس هقَلِ تَتؼِ
ِ شٌاخ، دقيق ٍــؼي، هٌـا ق اتـ،     دس ایي خظَص هستلضم   ٍ هؼياسّـا  کـاسگيشي  تـ

ِ  هٌجـش  اص تـَی   اتتاى ْايشْشتتاً اسصیات  هٌظَس تِ کو  سٍشْاي  هيـضاى  شـٌاخ،  تـ
ّـا دس   اسصیـات  تـ     تـشاي  هؼيـاسي  دیگش تَي اص ٍ ٍ ًاّوگًَ  تَتؼِ هيشَد ًاتشاتشیْا
 هَجَد هيثاشذ. ًاتشاتشیْاي ٍ سفغ کاّش صهيٌِ

تَتـؼِ   سیـضي  تشًاهِ فشآیٌذ دس ـشٍسي ػٌاطش اص هحيط  ٍ آهاسي ا  ػات تِ دتتشت  
ِ  هيضاى گيشي اًذاصُ ٍ تٌجش سٍشْاي اص یك . تاشذ ه  اتتاى تطح دس  تشستـ     تَتـؼ

 فشٌّگ  ٍ اجتواػ  اقتظادي  شاخظْاي. ات، فشٌّگ  ٍ اجتواػ  اقتظادي  شاخظْاي
 آى  تـش  ػـ ٍُ . تاشـذ  شْشتتاى ّش جایگاُ ٍ ٍـؼي، تؼييي تشاي هٌاتث  هؼياس تَاًذ ه 

 ًخسـتيي  هختلـ،   صهيٌِ ّاي دس اتتاى شْشتتاًْاي ٍـؼي، ٍ تحليل تجضیِ ٍ شٌاخ،
ِ  ه  تَاى شاخظْا ٍ آهاسّا هقایسِ ٍ تشست  تا ٍ ات،  اي هٌطقِ تَتؼِ فشایٌذ دس گام  تـ

 .   یاف، دت، اص هٌطقِ دقيق ٍ سٍشي تظَیشي

آٍسي  ػليشغن فؼاليتْاي گستشدُ اي کِ دس صهيٌـ  اجـشاي  شحْـاي آهـاسگيشي ٍ جوـغ     
سقن قاتل تَجْ  اص ا  ػـات  ست هيگيشد  ّاي ٌّگف، طَ ا  ػات تا طشف ٍق، ٍ ّضیٌِ



ػذم پشداص  ٍ  ثقـِ تٌـذي    تِ ػل،صیشا   ًو  شَددس تطح هطلَب ػشـِ  اتتاىآهاسي 
  .ًو  شَددس حذ هطلَب اتتفادُ ًيض   ػات آهاسي هَجَد ااص اق م آهاسي   

ٍ دس قالـة یـ    ٍ هٌسـجن   جـاهغ ٍ تِ  َس  تفسيشٍ  ششح ذٍىکِ تهجوَػِ اي تٌا تشایي 
جـضٍ   فـشاّن آٍسد اهكاى هقایسِ ٍـؼي، شْشتتاًْا ًسث، تـِ یكـذیگش سا   کَچ    کتاب 

سفـغ ایـي کاتـت  ٍ     هٌظـَس  تِ. تَدُ ات، اتتاى دس هقَلِ ا  ع ستاً  ًياصّاي ـشٍسي 
ِ  دس ّواٌّگ  ایجاد ّوچٌيي ٍ تاهيي تخش  اص ًياصّاي آهاسي  ًيـاص  هـَسد  آهاسّـاي  اسائـ

اتـتاى اسدتيـل    تشًاهِ سیـضي  ٍ هذیشی، تاصهاى ٍ ا  ػات آهاس هؼاًٍ،  دت، اًذسکاساى 
سا کِ   ٍ هتٌَػ جاهغآهاسي تِ ًحَي کِ ا  ػات ات،  ًوَدُ حاـش کتاب تْيِ تِ اقذام

   .دس دتتشس قشاس دّذتاشذ سا ّاي تشًاهِ سیضاى تاهيي کٌٌذُ ًياص

اتـتاى هيثاشـذ تَتـ      1336هثتٌ  تشآهاس ٍ ا  ػات تالٌاهِ آهـاسي  کِ هجوَػِ حاـش
آقاي تيذ قاتن هيشهشتل  کاسشٌاس آهاس ٍ ا  ػـات تـاصهاى هـذیشی، ٍ تشًاهـِ سیـضي      

اتتاى تْيِ ٍ تذٍیي شذُ اتـ،   اجشای  دتتگاّْاي اسصشوٌذ ّوكاسي ٍ تا  اتتاى اسدتيل
ِ  ًـاهثشدُ تذیٌَتيلِ اص صحوـات   ٍ  ػـات هَسدًيـاص    اً  کـِ دستـاهيي ا  تـ کاسشٌا ٍ کليـ

   ًوَدُ اًذ تقذیشٍ تشكش تؼول ه  آیذ. ّوكاسي

 ػليـشغن    ّشچٌـذ  گيشد قشاس پژٍّشگشاى ٍ هحققاى اتتفادُ هَسد هجوَػِایي  ات، اهيذ
یـا ًحـَُ    ا  ػـات  پَشـش  اص ًظـش  کاتت  ّـای   ات، هوكي ت   ّاي طَست گشفتِ  

ِ هحاتثِ شاخض ّـا   ٍ اتـتفادُ کٌٌـذگاى هحتـشم    لـزا چٌاًچـِ      تاشـذ  داشـت  یـا  اقـ م 
ِ  تاصهاىایي  تِ سا آى هيتَاًٌذ تاشٌذ  داشتِ هذًظش سا شاخظْاي دیگشي  تـا  ًوایٌـذ  اسائـ

 .تيفضایٌذ آى تش تيش غٌاي شذُ ٍ تِ اـافِ هجوَػِ تٌَات آت  تِ تاصًگشي تشاي اص پس
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 "راهنمای استفاده از جداول"

اتتذا اق م آهاسي دس قالة گشٍّْای  دتتِ تٌذي شذُ تشاي تسْيل دتتشت  تِ ا  ػات  
دس ایي دٍ تشاي ّش گشٍُ اص شاخض ّا دٍ طفحِ دس ًظش گشفتِ شذُ ات، کِ ٍ تپس 

ه  تَاى   دس کٌاس ّندٍ طفحِ  تَام  هشاّذُتا . یؼٌ  ه  تاشٌذیكذیگش  هكول ّن کٌاس
  تْن شْشتتاً   آهاسي اق مخام شیداهقهَسد ًظش)شاخض گشٍُ ًظش هَسد ا  ػات  تِ

 دتتشت  داش،.  ( شاخض  ستثِ ٍ ٍـؼي،
  ػات خامـا ذٍل ـج  سات، قسو، تاالتو، طفحِ    اتایي صٍج طفحّش ی  اص دس 
ّشی  اص  "تْن شْشتتاً "  جذٍل ّواى طفحِ دس قسو، پائييٍ  "اق م آهاسي " اـی

  شْشتتاًْا دسج شذُ ات،.
قسو، پائيي دس ٍ اق م   "شذُشاخض ّاي هحاتثِ "قسو، تاال تو، چپ دس طفحِ 
 ات،.دسج شذُ    ّواى اق م يشاخض ّا حسةشْشتتاًْا تش  "ٍـؼي،ستثِ ٍ "ًيض 

 ػٌاٍیي جذاٍل اسائِ شذُ تِ ششح ریل ه  تاشٌذ: 
 

 :اقالم آماری -الف 

ِ  قلن آهـاسي    216شاهل ا  ػات آهاسي هٌذسج دس ایي ًششیِ  آهـاسي  هٌتخـة اص تـالٌاه
 )فظـل( هَـَع  11 ( ه  تاشذکِ دسداساي ا  ع تَدُ اًذتفكي  شْشتتاى  تِ)کِ  اتتاى

قلن آهاسي( اسائـِ شـذُ    3جذٍل )ّش جذٍل  24ٍ دس قالة   ثقِ تٌذيهٌطثق تش تالٌاهِ 
   َص ـآهـ    اىـاختوـ ـت  کشـاٍسصي    ًيـشٍي اًسـاً      هَـَػات  هاًٌذ جوؼي، ات،. 

 .اًذ ذُـش ِـذٍل اسائـدس تيش اص ی  ج  لـل تفظيـتْذاش، تِ دلي

 

 سهم شهرستانی: –ب 

هجوـَع هيثاشـذ. ٍ   شْشتـتاًْاي اتـتاى اص   ًشاى دٌّذُ تْن دس ایي جذٍل اػذاد هٌذج 
ایي تْن ّا تِ دسطذ تيـاى شـذُ    .دادهقایسِ قشاس شْشتتاًْا سا هيتَاى اص ایي هٌظش هَسد 

 ات،.



 ها:شاخص  -ج 

دس ایي جذٍل شاخض ّای  کِ قاتلي، هحاتثِ تش اتاس اق م آهاسي هَجَد داشتِ تاشٌذ 
خـام ٍ هطلـق    ػذادتِ جاي اًسث   هقادیشاص هٌا ق شذُ ات،. هؼوَال تشاي هقایسِ  دسج

ًسث  دس ٍاقغ تادُ تشیي سٍ  اتـتاًذاسد   هقادیشهطلق تِ  ػذادشَد. تثذیل اه  اتتفادُ 
ِ  ا  ػات دس قالة شاخض اسائـِ شـَد  صهاًيكِ کشدى ات،  ػولـ  تـش ٍ گَیـاتش        هقایسـ
تخشـ   فشاتخش  ٍ  اص شاخظْاياي  ایي شاخظْا دس تش گيشًذُ  ي، گستشدُ خَاّذ تَد.
 هيثاشذ.  

 

 رتبه بندی :وضعیت ،  –د 

 تِ ششح ریل ه  تاشذ:ًَع ا  ع دٍ حاٍي ایي جذٍل 
ًسث، تِ شْشتـتاًْاي دیگـش   سا شْشتتاى ّش  هَقؼي، هاّي، ػذدي داشتِ ٍ ا  ع اٍل 
اتكـا   طـشفا    . ه  دّذػذد تؼٌَاى ستثِ ًشاى تا ی   (اص ًظش اًذاصُ شاخض هحاتثِ شذُ)

لزا دس ایي  يس،تِ ی  ػذد تِ ػٌَاى ستثِ شْشتتاى تشاي تثييي جایگاُ شْشتتاى کاف  ً
دٍهـ  ًيـض    اص ا ـ ع کوكـ   تشاي ًشاى دادى ٍـؼي، شْشتتاى دس اتـتاى  ا  ع جذٍل 

 اتتفادُ شذُ ات،.
اص کـل  اص تشاي ًشاى دادى هيضاى تفاٍت شْشتتاى ّا هاّي، تظَیشي داشتِ ٍ  ا  ع دٍم
دس ایـي حالـ،    ِ تاشـيذ تَجـِ داشـت  اتـتفادُ شـذُ اتـ،.     ًوادّاي گشافيكـ  اتتاى  اص 

 اص ًظـش هقـذاس اتـتاً     اصشْشتتاًْا تا یكذیگش هقایسِ ًويشًَذ تلكِ هيـضاى فاطـلِ آًْـا    
 .تٌجش هيشَد  هَسدًظش شاخض

فاطـلِ)تفاٍت(  تا هقذاس اتـتاً     ± %50 تيش اص   شاخض هحاتثِ شذُ دس شْشتتاىاگش 
(   ≈( ٍ اگـش دس ایـي فاطـلِ قشاسگيـشد تـا ػ هـ، )      ▼   (▲داشتِ تاشذ تا یك  اص ػ ئن

 هشخض شذُ ات،.



هـ    1000اتثِ شذُ شاخض دس اتـتاى تشاتـش تـا    حهقذاس هفشـ  تشاي قلن آهاسي  :هثال
قـشاس   1500تـا   500 دس ایي طَست شْشتتاًْای  کِ هقذاسشاخض آًْا دسهحذٍدُ تاشذ  

 تا هقذاس اتتاً  ًذاسد(. تفاٍت چشوگيشي: یؼٌ    ≈) داشتِ تاشٌذ تا ػ ه،

تاشـذ تـا    1500  یؼٌـ  تـاالتش اص   تشاتـش هقـذاس اتـتاً     ًـين ی  ایي فاطلِ تيشتش اص ٍ اگش 
تؼٌـَاى  ( ▼ (تاشذ تا ػ ه، 500 ًظ، هقذاس اتتاً   یؼٌ  ( ٍاگش پائيي تش اص(▲ػ ه،
کـِ ًشـاى هـ  دّـذ اًـذاصُ هحاتـثِ شـذُ شـاخض دس          هيشـَد  هشخضّشذاس ػ ه، 

 .شْشتتاى تفاٍت هؼٌ  داسي تا اًذاصُ شاخض دس اتتاى داسد

 تـا سٍشـْاي   شْشتـتاًْا ستثـِ تٌـذي   قظذ هقایسِ ٍ پژٍّشگشاً  کِ   ایٌكِ پایاً ًكتِ 
Taxonomy  یا TopSis    ِهيتَاًٌـذ اص شـاخض ّـاي     تـادگ  سا داشتِ تاشٌذ تـ

 ًوایٌذ. اتتفادُهحاتثِ شذُ دس ایي هجوَػِ 

 

 

 

  



 نشانه ها و عالئم گردآوری شده:

 آهاس گشد آٍسي ًشذُ ات،.     _
 ...      آهاس دس دتتشس ًيس،.

 ٍجَد ًذاسد.راتا  یا ػو   ×       
 جوغ ٍ هحاتثِ غيش هوكي یا ت  هؼٌ  ات،.××     

 //       ػذد کوتش اص ًظ، ٍاحذ ات،.
 //       ػذد)ًسث،  دسطذ( ًاچيض ٍ قاتل طشفٌظش کشدى ات،.

 *      ػذدغيش قطؼ  ات،.
 **     ػذد جٌثِ تخويٌ  داسد.

Ø      .،تِ دليل حفظ هحشهاًگ   سقن قاتل اًتشاس ًيس 
 

 

    اخت ف دس تش جوغ ّا تِ ػل، تش سات، کشدى اسقام ات،. هحاتـثِ ًسـث،   
 ّا ٍ شاخض ّا قثل اص تش سات، کشدى اسقام طَست گشفتِ ات،.

 

 

 کيلَگشم 1000تي= 
 هتش1000کيلَهتش= 

 ّكتاس100هتش هشتغ= 1000000کيلَهتش هشتغ= 
 هتش هكؼة 001/0ليتش= 

 کيلٍَات تاػ،1000هگاٍات تاػ،=
 هيليَى1000= هيلياسد
 هتش هشتغ10000ّكتاس= 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

مساحت 
(کیلومترمربع)

تعداد بخش
تعداد 

دهستان
تعداد آبادی

تعداد آبادی 
دارای سکنه

1762429711,8591,70769,3041,015,000335/911/7كل استان
2217/731018215332990,0002919/4اردبيل

1782/224295261382110,000395/315/6بيله سوار
1406/94825624461775,00027515/3پارس آباد
2680/13815014145,478210,0003688/5خلخال  
373/6242827020,000384/69/9سرعين

1259/424104996,07975,00029812/9كوثر
3720/851231427810,041240,000388/311/0مشگين شهر

2049393363171,121100,00033314/1مغان
939/83794895,15830,00027310/2نمين

1194/625100989965,00035310/2نير

مساحت 
(کیلومترمربع)

تعداد بخش
تعداد 

دهستان
تعداد آبادی

تعداد آبادی 
دارای سکنه

100100100100100100100كل استان
12/610/314/19/89/00/58/9اردبيل

10/16/95/615/915/30/610/8بيله سوار
8/013/811/313/814/30/97/4پارس آباد
15/210/311/38/18/365/620/7خلخال  
2/16/95/61/51/60/02/0سرعين

7/16/95/65/65/88/87/4كوثر
21/117/216/916/916/314/523/6مشگين شهر

11/610/312/718/118/61/69/9مغان
5/310/39/95/15/27/43/0نمين

6/86/97/05/45/70/16/4نير

اقالم اماری

شهرستان

(1396سال )سرزمین و آب و هوا 

1395تقسیمات سیاسی سال 

مساحت جنگل 
(هکتار)ها 

مساحت مراتع 
(هکتار)

میانگین 
بارندگی 
ساالنه 

(میلیمتر)

میانگین دمای 
ساالنه 

(سلسیوس)

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
1395تقسیمات سیاسی سال 

مساحت جنگل 
(هکتار)ها 

مساحت مراتع 
(هکتار)

میانگین 
بارندگی 
ساالنه 

(میلیمتر)

میانگین دمای 
ساالنه 

(سلسیوس)
شهرستان

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

نفر در )تراکم 
(کیلومتر مربع

متوسط تعداد 
خانوار 

روستائی در 
هر بخش

متوسط تعداد 
خانوار 

روستائی در 
هر دهستان

متوسط تعداد 
خانوار 

روستائی در 
هر آبادی

نسبت آبادی 
خالی از 

سکنه به کل 
(درصد)آبادی 

0/900/90-72/14,1561,698658/23/957/6كل استان
0/60/0-273/37,2222,16711915/90/140/6 اردبيل

1/30/0-28/84,1202,0602811/50/261/7 بيله سوار
0/50/7-126/25,0702,535794/70/453/3 پارس آباد
32/44,2401,590856/017/078/41/31/2 خلخال  
1/71/0-48/71,8789391343/60/053/5 سرعين

1/70/0-17/62,2021,101424/84/859/6 كوثر
0/60/9-40/34,3191,8006911/52/764/5 مشگين شهر

1/00/7-37/54,4191,473395/70/548/8 مغان
1/71/0-64/53,3971,4561085/35/531/9 نمين

0/61/0-17/52,209883442/00/154/4 نير

نفر در )تراکم 
(کیلومتر مربع

متوسط تعداد 
خانوار 

روستائی در 
هر بخش

متوسط تعداد 
خانوار 

روستائی در 
هر دهستان

متوسط تعداد 
خانوار 

روستائی در 
هر آبادی

نسبت آبادی 
خالی از 

سکنه به کل 
(درصد)آبادی 

كل استان
▼     8▲     3≈      9▼     8▲     1▲     2≈      2▲     1▲     1 اردبيل

▼     8▲     7≈      3▼     7≈      2▼   10≈      3≈      6▼     8 بيله سوار
≈      6▲     2≈      7▼     6≈      8≈      5≈      1≈      2▲     2 پارس آباد
≈      1▲     1≈      1▲     1≈      4≈      4≈      5≈      5▼     7 خلخال  
≈      2▼     8≈      6▼   10▼     9▲     1≈      9▼   10≈      4 سرعين

▼     8▼     8≈      4≈      3≈      7≈      8≈      8≈      9▼     9 كوثر
≈      5▲     3≈      2≈      4≈      3≈      6≈      4≈      4≈      5 مشگين شهر

≈      6▲     6≈      8▼     5≈      5≈      9≈      6≈      3≈      6 مغان
≈      2▼     8≈    10≈      2≈      6▲     3≈      7≈      7≈      3 نمين

≈      2▲     3≈      5▼     9▼   10≈      7≈    10≈      8▼   10 نير

شاخص ها
1395تقسیمات سیاسی سال 

سهم مساحت 
جنگل ها از 

مساحت 
شهرستان 

(درصد)

سهم مساحت 
مراتع از مساحت 

(درصد)شهرستان 

درصد 
تغییرات 
بارندگی  

نسبت به سال 
قبل

درصد 
تغییرات دما  
نسبت به سال 

قبل

1395تقسیمات سیاسی سال 
سهم مساحت 
جنگل ها از 

مساحت 
شهرستان 

(درصد)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

شهرستان
سهم مساحت 

مراتع از مساحت 
(درصد)شهرستان 

درصد 
تغییرات 
بارندگی  

نسبت به سال 
قبل

درصد 
تغییرات دما  
نسبت به سال 

قبل

شهرستان

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

مردانشهریکلشهریکل
 کودکان و  

 تا 0)نوجوانان 
( ساله14

جمعیت واقع 
در سن کار 

 64 تا 15)
(ساله

جمعیت واقع در 
 6)سن سواد 

(ساله و بیشتر
باسواد

377,423256,8951,270,420866,034650,255300,237888,6631,141,042947,797
180,975159,308605,992531,454309,504142,088429,975545,131475,573

15,1146,87451,40423,41426,44011,95036,30046,04136,486
50,08329,802177,601105,37891,95645,470124,262157,059126,359
26,77914,06086,73147,37643,79118,96258,83678,99963,905
5,3381,58218,2005,4599,5534,68112,16616,22812,776
6,5862,18222,1277,10111,3064,98414,80120,13515,503

45,99924,404149,94181,60476,84134,885104,051134,940105,179
22,3499,09276,90131,61238,93517,36353,52369,34153,727
17,8367,64460,65925,93231,08415,22440,67254,09743,565

6,3641,94720,8646,70410,8454,63014,07719,07114,724

مردانشهریکلشهریکل
 کودکان و  

 تا 0)نوجوانان 
( ساله14

جمعیت واقع 
در سن کار 

 64 تا 15)
(ساله

جمعیت واقع در 
 6)سن سواد 

(ساله و بیشتر
باسواد

100100100100100100100100100
48/062/047/761/447/647/348/447/850/2

4/02/74/02/74/14/04/14/03/8
13/311/614/012/214/115/114/013/813/3

7/15/56/85/56/76/36/66/96/7
1/40/61/40/61/51/61/41/41/3
1/70/81/70/81/71/71/71/81/6

12/29/511/89/411/811/611/711/811/1
5/93/56/13/76/05/86/06/15/7
4/73/04/83/04/85/14/64/74/6
1/70/81/60/81/71/51/61/71/6

اقالم اماری
(1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس مسکن سال )جمعیت  

تعداد جمعیتتعداد خانوار

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
تعداد جمعیتتعداد خانوار

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان
بعد خانوار کل 

متوسط )
تعدادافراد در 

(خانوار

بعد خانوار 
شهری 

متوسط )
تعدادافراد در 

(خانوار

نرخ رشد تعدیل 
شده  جمعیت 

(درصد)کل 

نرخ رشد 
تعدیل شده  

جمعیت 
شهری 

(درصد)

نسبت جنسی 
نسبت - 

مردان به زنان 
(درصد)

نسبت جوانی 
تست )جمعیت 

(ورتهایم

نسبت جمعیت 
واقع در سن 
کار به کل 
جمعیت 

(درصد)

نسبت جمعیت 
 ساله و باالتر 6

به کل جمعیت 
(درصد)

نرخ باسوادی 
(درصد)

3/43/40/351/4104/923/670/089/883/1
3/33/31/41/7104/423/471/090/087/2
3/43/4-1/00/3105/923/270/689/679/2
3/53/50/41/0107/425/670/088/480/5
3/23/4-1/3-0/3102/021/967/891/180/9
3/43/5-0/13/8110/525/766/889/278/7
3/43/3-3/4-0/5104/522/566/991/077/0
3/33/3-0/21/4105/123/369/490/077/9
3/43/5-1/9-0/1102/622/669/690/277/5
3/43/4-0/31/3105/125/167/189/280/5
3/33/4-2/6-0/1108/222/267/591/477/2

بعد خانوار کل 
متوسط )

تعدادافراد در 
(خانوار

بعد خانوار 
شهری 

متوسط )
تعدادافراد در 

(خانوار

نرخ رشد تعدیل 
شده  جمعیت 

(درصد)کل 

نرخ رشد 
تعدیل شده  

جمعیت 
شهری 

(درصد)

نسبت جنسی 
نسبت - 

مردان به زنان 
(درصد)

نسبت جوانی 
تست )جمعیت 

(ورتهایم

نسبت جمعیت 
واقع در سن 
کار به کل 
جمعیت 

(درصد)

نسبت جمعیت 
 ساله و باالتر 6

به کل جمعیت 
(درصد)

نرخ باسوادی 
(درصد)

7      ≈9      ≈1     ▲2      ≈8      ≈4      ≈1      ≈6      ≈1      ≈
4      ≈5      ≈6     ▼6     ▼4      ≈6      ≈2      ≈7      ≈5      ≈
1      ≈1      ≈2      ≈5      ≈3      ≈2      ≈3      ≈10    ≈4      ≈

10    ≈7      ≈7     ▼9     ▼10    ≈10    ≈6      ≈2      ≈2      ≈
3      ≈3      ≈3     ▼1     ▲1      ≈1      ≈10    ≈9      ≈6      ≈
6      ≈10    ≈10   ▼10   ▼7      ≈8      ≈9      ≈3      ≈10    ≈
9      ≈8      ≈4     ▼3      ≈5      ≈5      ≈5      ≈5      ≈7      ≈
2      ≈2      ≈8     ▼7     ▼9      ≈7      ≈4      ≈4      ≈8      ≈
5      ≈6      ≈5     ▼4      ≈6      ≈3      ≈8      ≈8      ≈3      ≈
8      ≈4      ≈9     ▼8     ▼2      ≈9      ≈7      ≈1      ≈9      ≈

شاخص ها
جمعیتخانوار

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها
جمعیتخانوار

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت



6
آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

مردانشهریکلشهریکل
 کودکان و  

 تا 0)نوجوانان 
( ساله14

جمعیت واقع 
در سن کار 

 64 تا 15)
(ساله

باسواد ساله و بیشتر6

378,731260,5471,274,852878,299652,530301,336891,9151,144,989951,571
183,485162,119614,398540,831313,797144,059435,939552,693482,170

14,9726,90050,92123,50326,19211,83835,95945,60836,143
50,31330,122178,416106,51092,37845,679124,832157,780126,939
26,43414,02285,61347,24743,22718,71858,07877,98163,081
5,3341,64518,1865,6769,5464,67712,15716,21612,766
6,3642,17521,3827,07810,9254,81614,30319,45714,981

45,90424,776149,63082,84976,68234,813103,835134,660104,961
21,9349,08975,47231,60238,21117,04052,52868,05252,729
17,7887,75360,49726,30131,00115,18340,56353,95343,449

6,2031,94620,3376,70210,5714,51313,72118,58914,352

مردانشهریکلشهریکل
 کودکان و  

 تا 0)نوجوانان 
( ساله14

جمعیت واقع 
در سن کار 

 64 تا 15)
(ساله

باسواد ساله و بیشتر6

100100100100100100100100100
48/462/248/261/648/147/848/948/350/7

4/02/64/02/74/03/94/04/03/8
13/311/614/012/114/215/214/013/813/3

7/05/46/75/46/66/26/56/86/6
1/40/61/40/61/51/61/41/41/3
1/70/81/70/81/71/61/61/71/6

12/19/511/79/411/811/611/611/811/0
5/83/55/93/65/95/75/95/95/5
4/73/04/73/04/85/04/54/74/6
1/60/71/60/81/61/51/51/61/5

اقالم اماری
(1396سال  )برآورد جمعیت  

تعداد جمعیتتعداد خانوار

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
تعداد جمعیتتعداد خانوار

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان
بعد حانوار 

متوسط )کل 
تعدادافراد در 

(خانوار

بعد حانوار 
شهری 

متوسط )
تعدادافراد در 

(خانوار

نرخ رشد تعدیل 
شده  جمعیت 

(درصد)کل 

نرخ رشد 
تعدیل شده  

جمعیت 
شهری 

(درصد)

نسبت جنسی 
نسبت - 

مردان به زنان 
(درصد)

نسبت جوانی 
تست )جمعیت 

(ورتهایم

نسبت جمعیت 
واقع در سن 
کار به کل 
جمعیت 

(درصد)

نسبت جمعیت 
 ساله و باالتر 6

به کل جمعیت 
(درصد)

نرخ باسوادی 
(درصد)

3/43/40/351/4104/923/670/089/883/1
3/33/31/41/7104/423/471/090/087/2
3/43/4-1/00/3105/923/270/689/679/2
3/53/50/41/0107/425/670/088/480/5
3/23/4-1/3-0/3102/021/967/891/180/9
3/43/5-0/13/8110/525/766/889/278/7
3/43/3-3/4-0/5104/522/566/991/077/0
3/33/3-0/21/4105/123/369/490/077/9
3/43/5-1/9-0/1102/522/669/690/277/5
3/43/4-0/31/4105/125/167/089/280/5
3/33/4-2/6-0/1108/222/267/591/477/2

بعد حانوار 
متوسط )کل 

تعدادافراد در 
(خانوار

بعد حانوار 
شهری 

متوسط )
تعدادافراد در 

(خانوار

نرخ رشد تعدیل 
شده  جمعیت 

(درصد)کل 

نرخ رشد 
تعدیل شده  

جمعیت 
شهری 

(درصد)

نسبت جنسی 
نسبت - 

مردان به زنان 
(درصد)

نسبت جوانی 
تست )جمعیت 

(ورتهایم

نسبت جمعیت 
واقع در سن 
کار به کل 
جمعیت 

(درصد)

نسبت جمعیت 
 ساله و باالتر 6

به کل جمعیت 
(درصد)

نرخ باسوادی 
(درصد)

7      ≈9      ≈1     ▲2      ≈8      ≈4      ≈1      ≈6      ≈1      ≈
4      ≈5      ≈6     ▼6     ▼4      ≈6      ≈2      ≈7      ≈5      ≈
1      ≈1      ≈2      ≈5      ≈3      ≈2      ≈3      ≈10    ≈4      ≈

10    ≈7      ≈7     ▼9     ▼10    ≈10    ≈6      ≈2      ≈2      ≈
3      ≈3      ≈3     ▼1     ▲1      ≈1      ≈10    ≈9      ≈6      ≈
6      ≈10    ≈10   ▼10   ▼7      ≈8      ≈9      ≈3      ≈10    ≈
9      ≈8      ≈4     ▼3      ≈5      ≈5      ≈5      ≈5      ≈7      ≈
2      ≈2      ≈8     ▼7     ▼9      ≈7      ≈4      ≈4      ≈8      ≈
5      ≈6      ≈5     ▼4      ≈6      ≈3      ≈8      ≈8      ≈3      ≈
8      ≈4      ≈9     ▼8     ▼2      ≈9      ≈7      ≈1      ≈9      ≈

شاخص ها
جمعیتخانوار

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها
جمعیتخانوار

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت



8
آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

شهریکلشهریکلشهریکلشهریکل
در ازدواج های 
با طول مدت 

 سال5کمتر از 

23,67917,7326,3434,39312,73011,8943,1082,8841,372
13,47010,7072,9782,6485,7355,4021,5881,443689

72536619687383362837731
3,7052,4687434622,2212,143462455227
1,10861554524281973717315555

60328222112112---
283871414821559471933

2,8932,7067985921,7301,723439437194
1,18459442214583277716416075

15911829711154651112512253
92391413613768271615

شهریکلشهریکلشهریکلشهریکل
در ازدواج های 
با طول مدت 

 سال5کمتر از 

100100100100100100100100100
56/960/446/960/345/145/451/150/050/2

3/12/13/12/03/03/02/72/72/3
15/613/911/710/517/418/014/915/816/5
4/73/58/65/56/46/25/65/44/0
0/30/21/30/50/90/9---
1/20/52/21/11/70/51/50/72/4

12/215/312/613/513/614/514/115/214/1
5/03/36/73/36/56/55/35/55/5
0/70/74/72/54/34/34/04/23/9
0/40/22/20/81/10/60/90/61/1

اقالم اماری
تعداد طالق  ثبت شدهتعداد ازدواج ثبت شدهتعداد فوت ثبت شدهتعداد والدت ثبت شده

(1396بر اساس آمارهای ثبتی سال )وقایع چهارگانه ثبتی جمعیت 

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
تعداد طالق  ثبت شدهتعداد ازدواج ثبت شدهتعداد فوت ثبت شدهتعداد والدت ثبت شده

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

تعداد والدت شهرستان
ثبت شده به 

(کل) نفر  1000

تعداد والدت 
ثبت شده به 

 نفر  1000
(شهری)

تعداد فوت 
ثبت شده به 

(کل) نفر   1000

تعداد فوت 
ثبت شده به 

 نفر   1000
(شهری)

تعداد ازدواج 
ثبت شده به 

(کل) نفر   1000

تعداد ازدواج 
ثبت شده به 

 نفر   1000
(شهری)

18/620/25/05/010/013/524/424/244/1
21/919/84/84/99/310/027/726/743/4
14/215/63/83/77/515/421/721/337/3
20/823/24/24/312/420/120/821/249/1
12/913/06/45/19/615/621/121/031/8
3/35/64/53/96/219/7---

13/212/36/66/810/18/321/932/270/2
19/332/75/37/111/620/825/425/444/2
15/718/85/64/611/024/619/720/645/7

2/64/54/94/29/019/422/923/942/4
4/55/86/95/46/710/119/723/555/6

تعداد والدت 
ثبت شده به 

(کل) نفر  1000

تعداد والدت 
ثبت شده به 

 نفر  1000
(شهری)

تعداد فوت 
ثبت شده به 

(کل) نفر   1000

تعداد فوت 
ثبت شده به 

 نفر   1000
(شهری)

تعداد ازدواج 
ثبت شده به 

(کل) نفر   1000

تعداد ازدواج 
ثبت شده به 

 نفر   1000
(شهری)

1      ≈3      ≈7      ≈5      ≈6      ≈9      ≈1      ≈2      ≈6      ≈
5      ≈5      ≈10    ≈10    ≈8      ≈7      ≈5      ≈6      ≈8      ≈
2      ≈2      ≈9      ≈7      ≈1      ≈3      ≈7      ≈7      ≈3      ≈
7      ≈6      ≈3      ≈4      ≈5      ≈6      ≈6      ≈8      ≈9      ≈
9     ▼9     ▼8      ≈9      ≈10    ≈4      ≈---
6      ≈7      ≈2      ≈2      ≈4      ≈10    ≈4      ≈1      ≈1     ▲
3      ≈1     ▲5      ≈1      ≈2      ≈2     ▲2      ≈3      ≈5      ≈
4      ≈4      ≈4      ≈6      ≈3      ≈1     ▲8      ≈9      ≈4      ≈
10   ▼10   ▼6      ≈8      ≈7      ≈5      ≈3      ≈4      ≈7      ≈
8     ▼8     ▼1      ≈3      ≈9      ≈8      ≈9      ≈5      ≈2      ≈

شاخص ها
ازدواج ثبت شدهفوت ثبت شدهوالدت ثبت شده

تعدادطالق به 
ازای یکصد 

(کل)ازدواج 

تعدادطالق 
به ازای 
یکصد 
ازدواج 

(شهری)

سهم طالق با 
ازدواج های 
طول مدت 

 5کمتر از 
سال از کل 

طالق

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

تعدادطالق 
به ازای 
یکصد 
ازدواج 

(شهری)

سهم طالق با 
ازدواج های 
طول مدت 

 5کمتر از 
سال از کل 

طالق

ازدواج ثبت شدهفوت ثبت شدهوالدت ثبت شده

تعدادطالق به 
ازای یکصد 

(کل)ازدواج 

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

داخل شهرستان 
جمعیت جابجا )

شده در محدوده 
(شهرستان

داخل استانی 
جمعیت جابجا )

شده بین 
شهرستانهای 

(استان

بین استانی 
مهاجران وارد )

شده از سایر 
(استانها

بین المللی  
مهاجران وارد )

شده از خارج 
(از کشور

شهر به شهر
شهر به روستا 

مهاجرت )
(معکوس

روستا به شهر
روستا به 

روستا

56,14111,37120,09524,48818734,56312,1086,7352,454
30,9153,55512,73614,50611823,0346,606894229
1,8786548853345823384336323
7,5962,1102,4523,021133,3621,6731,993551
4,1741,6126241,927112,0891,116591354

3164012415201232314524
8905121612170201338180171

4,2621,3711,1931,687112,3451,060593244
3,1816531,1371,38561,2953521,273239
1,73046749276011861264421165
1,19939729149912430292309154

داخل شهرستان 
جمعیت جابجا )

شده در محدوده 
(شهرستان

داخل استانی 
جمعیت جابجا )

شده بین 
شهرستانهای 

(استان

بین استانی 
مهاجران وارد )

شده از سایر 
(استانها

بین المللی  
مهاجران وارد )

شده از خارج 
(از کشور

شهر به شهر
شهر به روستا 

مهاجرت )
(معکوس

روستا به شهر
روستا به 

روستا

100100100100100100100100100
55/131/363/459/263/166/654/613/39/3
3/35/84/41/42/72/43/25/013/2

13/518/612/212/37/09/713/829/622/5
7/414/23/17/95/96/09/28/814/4
0/60/40/60/60/00/40/22/21/0
1/64/50/80/90/00/62/82/77/0
7/612/15/96/95/96/88/88/89/9
5/75/75/75/73/23/72/918/99/7
3/14/12/43/15/92/52/26/36/7
2/13/51/42/06/41/22/44/66/3

اقالم اماری

تعداد کل 
مهاجران وارد 

شده

تعداد مهاجران وارد شده برحسب نوع مهاجرتتعداد مهاجران وارد شده برحسب شعاع مهاجرت

(1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس مسکن سال )مهاجرت  

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد کل 
مهاجران وارد 

شده

تعداد مهاجران وارد شده برحسب نوع مهاجرتتعداد مهاجران وارد شده برحسب شعاع مهاجرت

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان
سهم مهاجران 

داخل شهرستانی 
 از کل مهاجران 

(درصد)

سهم مهاجران 
داخل  استانی  
ازکل مهاجران 

(درصد)

سهم مهاجران  
وارد شده از 

سایر استانها از 
کل مهاجران 

(درصد)

سهم  مهاجران 
وارد شده از 

خارج از کشور از 
کل مهاجران 

(درصد)

سهم مهاجران   
 شهر به شهر    
از کل  مهاجران 

(درصد)

سهم مهاجران 
شهر به روستا 
از کل مهاجران 

(درصد)

سهم مهاجران 
روستا به شهر 
از کل مهاجران 

(درصد)

سهم مهاجران 
روستا به روستا 
 از کل مهاجران 

(درصد)

4/420/335/843/60/361/621/612/04/4
5/011/541/246/90/474/521/42/90/7
3/734/847/117/80/343/820/417/917/2
4/327/832/339/80/244/322/026/27/3
4/938/614/946/20/350/026/714/28/5
1/712/739/248/10/038/97/345/97/6
4/257/518/124/40/022/638/020/219/2
2/832/228/039/60/355/024/913/95/7
4/220/535/743/50/240/711/140/07/5
2/927/028/443/90/649/815/324/39/5
5/933/124/341/61/035/924/425/812/8

سهم مهاجران 
داخل شهرستانی 
 از کل مهاجران 

(درصد)

سهم مهاجران 
داخل  استانی  
ازکل مهاجران 

(درصد)

سهم مهاجران  
وارد شده از 

سایر استانها از 
کل مهاجران 

(درصد)

سهم  مهاجران 
وارد شده از 

خارج از کشور از 
کل مهاجران 

(درصد)

سهم مهاجران   
 شهر به شهر    
از کل  مهاجران 

(درصد)

سهم مهاجران 
شهر به روستا 
از کل مهاجران 

(درصد)

سهم مهاجران 
روستا به شهر 
از کل مهاجران 

(درصد)

سهم مهاجران 
روستا به روستا 
 از کل مهاجران 

(درصد)

2      ≈10    ≈2      ≈2      ≈3      ≈1      ≈6      ≈10   ▼10   ▼
7      ≈3     ▲1      ≈10   ▼4      ≈6      ≈7      ≈7      ≈2     ▲
4      ≈6      ≈5      ≈7      ≈8      ≈5      ≈5      ≈3     ▲8     ▲
3      ≈2     ▲10   ▼3      ≈5      ≈3      ≈2      ≈8      ≈5     ▲
10   ▼9      ≈3      ≈1      ≈9     ▼8      ≈10   ▼1     ▲6     ▲
6      ≈1     ▲9      ≈9      ≈9     ▼10   ▼1     ▲6     ▲1     ▲
9      ≈5     ▲7      ≈8      ≈6      ≈2      ≈3      ≈9      ≈9      ≈
5      ≈8      ≈4      ≈5      ≈7      ≈7      ≈9      ≈2     ▲7     ▲
8      ≈7      ≈6      ≈4      ≈2     ▲4      ≈8      ≈5     ▲4     ▲
1      ≈4     ▲8      ≈6      ≈1     ▲9      ≈4      ≈4     ▲3     ▲

شاخص ها

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

میزان خام 
مهاجر پذیری 

(درصد)

برحسب نوع مهاجرتبر حسب شعاع مهاجرت

میزان خام 
مهاجر پذیری 

(درصد)

برحسب نوع مهاجرتبر حسب شعاع مهاجرت

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

شهریمردکلشهریکلشهریکل

1,060,664418,123275,142352,673228,67465,45049,12246,468639,287
507,044198,427170,318169,371143,72129,05620,96026,597306,618
42,84917,7397,51314,9506,3872,7892,2131,12625,097

144,71756,21832,18247,17526,3599,0437,2415,82388,466
74,00728,39114,97022,02511,4816,3664,4393,48945,566
15,0266,0191,7305,0081,4601,0119282709,006
18,8158,1412,3397,3241,88381760045610,668

125,50850,65626,80040,40820,93910,2487,7495,86173,923
64,93725,2369,35722,1078,0963,1292,3571,26139,510
49,93220,0017,93217,2776,4872,7242,4531,44529,911
17,8297,2952,0017,0281,86126718214010,522

شهریمردکلشهریکلشهریکل

100100100100100100100100100
47/847/561/948/062/844/442/757/248/0

4/04/22/74/22/84/34/52/43/9
13/613/411/713/411/513/814/712/513/8

7/06/85/46/25/09/79/07/57/1
1/41/40/61/40/61/51/90/61/4
1/81/90/92/10/81/21/21/01/7

11/812/19/711/59/215/715/812/611/6
6/16/03/46/33/54/84/82/76/2
4/74/82/94/92/84/25/03/14/7
1/71/70/72/00/80/40/40/31/6

 ساله  10جمعیت 
و بیشتر

  جمعیت  بیکارجمعیت شاغلجمعیت فعال

جمعیت 
غیرفعال

اقالم اماری
(1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس مسکن سال )نیروی انسانی  

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
  جمعیت  بیکارجمعیت شاغلجمعیت فعال

جمعیت 
غیرفعال

 ساله  10جمعیت 
و بیشتر

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان

83/539/465/83/63/811/775/116/960/3
83/739/185/83/63/710/672/115/660/5
83/441/442/43/43/712/579/315/058/6
81/538/857/23/84/012/980/118/161/1
85/338/452/73/94/115/669/723/361/6
82/640/128/73/63/715/491/815/659/9
85/043/328/73/03/87/473/419/556/7
83/740/452/93/73/915/375/621/958/9
84/438/937/13/53/99/375/313/560/8
82/340/139/73/54/012/390/118/259/9
85/540/927/43/03/62/568/27/059/0

6      ≈7      ≈1      ≈5      ≈8      ≈7      ≈8      ≈6      ≈4      ≈
7      ≈2      ≈5      ≈8      ≈9      ≈5      ≈4      ≈8      ≈9      ≈

10    ≈9      ≈2      ≈2      ≈2      ≈4      ≈3      ≈5      ≈2      ≈
2      ≈10    ≈4      ≈1      ≈1      ≈1      ≈9      ≈1      ≈1      ≈
8      ≈5      ≈8     ▼4      ≈7      ≈2      ≈1      ≈7      ≈5      ≈
3      ≈1      ≈9     ▼9      ≈6      ≈9      ≈7      ≈3      ≈10    ≈
5      ≈4      ≈3      ≈3      ≈5      ≈3      ≈5      ≈2      ≈8      ≈
4      ≈8      ≈7      ≈7      ≈4      ≈8      ≈6      ≈9      ≈3      ≈
9      ≈6      ≈6      ≈6      ≈3      ≈6      ≈2      ≈4      ≈6      ≈
1      ≈3      ≈10   ▼10    ≈10    ≈10   ▼10    ≈10   ▼7      ≈

شاخص ها

سهم جمعیت 
 ساله و 10

بیشتر از کل 
جمعیت 

(درصد)

نرخ فعالیت 
(درصد)کل 

سهم جمعیت 
غیر فعال از 

 10جمعیت 
ساله و بیشتر 

(درصد)

سهم 
جمعیت 

فعال شهری 
از کل 

جمعیت 
(درصد)فعال 

بار تکفل 
(کل)شغلی 

بار تکفل 
شغلی 

(شهری)

نرخ بیکاری 
(درصد)کل 

سهم 
جمعیت  

بیکار مردان 
از کل 

جمعیت 
بیکار 

نرخ بیکاری 
شهری 

(درصد)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

بار تکفل 
شغلی 

(شهری)

نرخ بیکاری 
(درصد)کل 

سهم 
جمعیت  

بیکار مردان 
از کل 

جمعیت 
بیکار 

نرخ بیکاری 
شهری 

(درصد)

سهم جمعیت 
غیر فعال از 

 10جمعیت 
ساله و بیشتر 

(درصد)

سهم جمعیت 
 ساله و 10

بیشتر از کل 
جمعیت 

(درصد)

نرخ فعالیت 
(درصد)کل 

سهم 
جمعیت 

فعال شهری 
از کل 

جمعیت 
(درصد)فعال 

بار تکفل 
(کل)شغلی 

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

مردمرد وزن
 15گروه سنی 

 ساله24تا 
 25گروه سنی 

 ساله34تا 
بی سواد

ابتدائی تا 
دیپلم

فوق دیپلم و 
باالتر 

تحصیالت )
(عالی

11,71312,5357,4782,3667,2563,2112171,6311,362
10,6329,1305,4721,8485,0042,4661651,2481,053

1757202828259611118489
86351160712452841113

000000000
000000000
000000000

3077923981244868433842
1058096261275305702631
40873354011439546527304134

000000000

مردمرد وزن
 15گروه سنی 

 ساله24تا 
 25گروه سنی 

 ساله34تا 
بی سواد

ابتدائی تا 
دیپلم

فوق دیپلم و 
باالتر 

تحصیالت )
(عالی

100100100100100100100100100
90/872/873/278/169/076/876/076/577/3

1/55/73/83/58/23/58/30/26/5
0/72/82/13/03/40/91/80/71/0
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0

2/66/35/35/26/72/61/42/33/1
0/96/58/45/47/31/80/01/62/3

3/55/87/24/85/414/512/418/69/8
0/00/00/00/00/00/00/00/00/0

اقالم اماری

تعداد فرصتهای 
شغلی اعالم 
شده مراکز 

کاریابی

 تعداد متقاضیان کار ثبت نام شده مراکز کاریابی
افراد به کار 

گمارده شده از 
طریق مراکز 

کاریابی

به کار گمارده شدگان بر حسب سطح سواد

(1396بر اساس آمارهای ثبتی سال )نیروی انسانی 

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد فرصتهای 
شغلی اعالم 
شده مراکز 

کاریابی

 تعداد متقاضیان کار ثبت نام شده مراکز کاریابی
افراد به کار 

گمارده شده از 
طریق مراکز 

کاریابی

به کار گمارده شدگان بر حسب سطح سواد

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان

9/29/859/718/957/925/66/850/842/4
17/314/959/920/254/827/06/750/642/7
3/414/139/211/482/815/416/23/680/2
0/52/045/620/269/88/014/339/346/4

---------
---------
---------

2/15/350/315/761/410/63/645/250/0
1/410/777/415/765/57/00/045/654/4
6/712/173/715/653/963/45/865/428/8

---------

1     ▲1     ▲3      ≈1      ≈5      ≈2      ≈3      ≈2      ≈5      ≈
3     ▼2      ≈6      ≈6      ≈1      ≈3      ≈1     ▲6     ▼1     ▲
6     ▼6     ▼5      ≈2      ≈2      ≈5     ▼2     ▲5      ≈4      ≈

---------
---------
---------

4     ▼5      ≈4      ≈4      ≈4      ≈4     ▼5      ≈4      ≈3      ≈
5     ▼4      ≈1      ≈3      ≈3      ≈6     ▼6     ▼3      ≈2      ≈
2      ≈3      ≈2      ≈5      ≈6      ≈1     ▲4      ≈1      ≈6      ≈

---------

شاخص ها
تعداد 

فرصتهای 
شغلی اعالم 
شده  به ازای 

 نفر 1000
جمعیت

 تعداد 
متقاضیان 

کار ثبت نام 
شده  به 

 1000ازای 
نفر جمعیت

سهم 
متقاضیان 
مرد از کل 
متقاضیان 

(درصد)کار 

سهم گروه 
 تا 15سنی 

 ساله از 24
کل 

متقاضیان 
(درصد)

سهم گروه 
 تا 25سنی 

 ساله از 34
کل 

متقاضیان 
(درصد)

نسبت افراد 
به کار گمارده 

شده به 
متقاضیان کار 

(کل)

سهم به کار 
گمارده 

شدگان بی 
سواد به کل 

(درصد)

 سهم به کار 
گمارده 
شدگان 

ابتدائی تا 
دیپلم به کل 

(درصد)

سهم به کار 
گمارده 

شدگان فوق 
دیپلم و 

باالتر به کل 
(درصد)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

سهم 
متقاضیان 
مرد از کل 
متقاضیان 

(درصد)کار 

سهم گروه 
 تا 15سنی 

 ساله از 24
کل 

متقاضیان 
(درصد)

سهم گروه 
 تا 25سنی 

 ساله از 34
کل 

متقاضیان 
(درصد)

نسبت افراد 
به کار گمارده 

شده به 
متقاضیان کار 

(کل)

سهم به کار 
گمارده 

شدگان بی 
سواد به کل 

(درصد)

سهم به کار 
گمارده 

شدگان فوق 
دیپلم و 

باالتر به کل 
(درصد)

تعداد 
فرصتهای 

شغلی اعالم 
شده  به ازای 

 نفر 1000
جمعیت

 سهم به کار 
گمارده 
شدگان 

ابتدائی تا 
دیپلم به کل 

(درصد)

 تعداد 
متقاضیان 

کار ثبت نام 
شده  به 

 1000ازای 
نفر جمعیت

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

دیمآبیکل
تعداد بهره 

برداری
مساحت 

(هکتار)
تعداد بهره 

برداری
مساحت 

(هکتار)

121,292702,020216,432485,588104,167670,87029,06331,15173,949
21,268104,31254,62549,68720,072102,1102,6802,20310,965
8,93286,40916,71869,6918,60885,6045328058,110
9,12659,62253,7495,8738,34154,7121,8544,91011,690

13,85734,72810,26724,4619,80329,4056,6615,3247,995
3,06113,7677,0546,7103,03343,704114611,948

6,67557,6846,70450,9804,82654,6782,5433,0054,206
27,661131,23136,70794,52420,798119,09611,37312,13511,668
13,68397,2315,64091,59113,05695,7901,1611,4419,309

10,51448,07212,48335,5899,25547,0751,7319974,565
6,51768,96712,48456,4836,37668,6974142703,493

دیمآبیکل
تعداد بهره 

برداری
مساحت 

(هکتار)
تعداد بهره 

برداری
مساحت 

(هکتار)

100100100100100104100100100
17/514/925/210/219/315/29/27/114/8
7/412/37/714/48/312/81/82/611/0
7/58/524/81/28/08/26/415/815/8
11/44/94/75/09/44/422/917/110/8
2/52/03/31/42/96/50/40/22/6
5/58/23/110/54/68/28/79/65/7

22/818/717/019/520/017/839/139/015/8
11/313/92/618/912/514/34/04/612/6
8/76/85/87/38/97/06/03/26/2
5/49/85/811/66/110/21/40/94/7

اقالم اماری

تعداد بهره 
برداری های  
کشاورزی با 

بهره )زمین 
(برداری

باغ و قلمستاناراضی زراعی(هکتار)مساحت اراضی کشاورزی   

تعداد بهره 
برداری های 

دارای انواع دام

(1393بر اساس نتایج سرشماری کشاورزی سال )کشاورزی 

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
باغ و قلمستاناراضی زراعی(هکتار)مساحت اراضی کشاورزی   

تعداد بهره 
برداری های 

دارای انواع دام

تعداد بهره 
برداری های  
کشاورزی با 

بهره )زمین 
(برداری

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان

5/839/830/869/26/495/61/14/461/0
4/947/052/447/65/197/90/82/151/6
9/748/519/380/79/999/11/50/990/8
6/542/490/19/96/691/82/68/2128/1
2/513/029/670/43/084/70/815/357/7
4/536/851/248/714/4317/50/50/463/6
8/645/811/688/411/394/81/25/263/0
4/735/328/072/05/790/81/19/242/2
7/147/55/894/27/398/51/21/568/0
4/651/226/074/05/197/90/62/143/4
10/657/718/181/910/899/60/70/453/6

6      ≈5      ≈2     ▲9      ≈8      ≈6      ≈6      ≈5     ▼8      ≈
2     ▲3      ≈7      ≈4      ≈4     ▲3      ≈2      ≈8     ▼2      ≈
5      ≈7      ≈1     ▲10   ▼6      ≈8      ≈1     ▲3     ▲1     ▲
10   ▼10   ▼4      ≈7      ≈10   ▼10    ≈7      ≈1     ▲6      ≈
9      ≈8      ≈3     ▲8      ≈1     ▲1     ▲10   ▼9     ▼4      ≈
3      ≈6      ≈9     ▼2      ≈2     ▲7      ≈4      ≈4      ≈5      ≈
7      ≈9      ≈5      ≈6      ≈7      ≈9      ≈5      ≈2     ▲10    ≈
4      ≈4      ≈10   ▼1      ≈5      ≈4      ≈3      ≈7     ▼3      ≈
8      ≈2      ≈6      ≈5      ≈9      ≈5      ≈9      ≈6     ▼9      ≈
1     ▲1      ≈8      ≈3      ≈3     ▲2      ≈8      ≈10   ▼7      ≈

شاخص ها
سهم 

مساحت 
اراضی آبی از 

کل اراضی 
کشاورزی 

(درصد)

سهم مساحت 
اراضی دیم از 

کل اراضی 
کشاورزی 

(درصد)

متوسط 
مساحت زمین 

به ازای هر 
بهره برداری 

(هکتار)زراعی

سهم مساحت 
اراضی زراعی از 

مساحت کل 
زمینهای 
کشاورزی 

(درصد)

متوسط مساحت 
زمین به ازای هر 
بهره برداری باغ 

و قلمستان 
(هکتار)

سهم مساحت 
اراضی باغ و 
قلمستان  از 
مساحت کل 

زمینهای 
کشاورزی 

(درصد)

متوسط 
مساحت 

زمین به ازای 
هر بهره 
برداری 

(هکتار)

سهم 
مساحت 
اراضی 

کشاورزی از 
کل مساحت 
شهرستان 

سهم بهره 
برداری های 

دارای دام از کل 
بهره برداری ها 

(درصد)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها
سهم مساحت 
اراضی باغ و 
قلمستان  از 
مساحت کل 

زمینهای 
کشاورزی 

(درصد)

سهم بهره 
برداری های 

دارای دام از کل 
بهره برداری ها 

(درصد)

متوسط 
مساحت 

زمین به ازای 
هر بهره 
برداری 

(هکتار)

سهم 
مساحت 
اراضی 

کشاورزی از 
کل مساحت 
شهرستان 

سهم 
مساحت 

اراضی آبی از 
کل اراضی 
کشاورزی 

(درصد)

سهم مساحت 
اراضی دیم از 

کل اراضی 
کشاورزی 

(درصد)

متوسط 
مساحت زمین 

به ازای هر 
بهره برداری 

(هکتار)زراعی

سهم مساحت 
اراضی زراعی از 

مساحت کل 
زمینهای 
کشاورزی 

(درصد)

متوسط مساحت 
زمین به ازای هر 
بهره برداری باغ 

و قلمستان 
(هکتار)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

سیب زمینیجوگندمسیب زمینیجوگندم

312,342101,17819,802618,237167,100711,0641,983,500315,80067,652
34,30022,80914,50099,45652,005510,110191,75050,80015,274
80,30011,2500200,54027,4500283,90022,78916,020
30,4222,0550139,9435,1970669,90048,89326,407

11,6002,550308,4151,700330110,35018,500245
3,5704,2141804,3976,8994,67831,80017,080897
18,7004,600023,0404,800062,75013,800709
41,00014,8502225,72215,535396261,65055,8681,866
59,00012,000559,44615,30075161,40043,8202,760

23,30010,8004,55044,22725,200177,450103,05011,7502,890
10,15016,05051513,05113,01418,025106,95032,500584

سیب زمینیجوگندمسیب زمینیجوگندم

100100100100100100100100100
11/022/573/216/131/171/79/716/122/6

25/711/10/032/416/40/014/37/223/7
9/72/00/022/63/10/033/815/539/0
3/72/50/21/41/00/05/65/90/4
1/14/20/90/74/10/71/65/41/3
6/04/50/03/72/90/03/24/41/0

13/114/70/14/29/30/113/217/72/8
18/911/90/09/69/20/08/113/94/1
7/510/723/07/215/125/05/23/74/3
3/215/92/62/17/82/55/410/30/9

اقالم اماری
(تن)مقدار تولید برخی محصوالت ساالنه (هکتار)سطح زیرکشت برخی محصوالت ساالنه 

تعداد دام 
(راس)کوچک 

تعداد گاو و 
(راس)گوساله 

مقدار انواع 
کود شیمیایی 
توزیع شده   

(تن)

(1396بر اساس آمارهای ثبتی  سال )کشاورزی 

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
(تن)مقدار تولید برخی محصوالت ساالنه (هکتار)سطح زیرکشت برخی محصوالت ساالنه 

تعداد دام 
(راس)کوچک 

تعداد گاو و 
(راس)گوساله 

مقدار انواع 
کود شیمیایی 
توزیع شده   

(تن)

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان

46/615/13/02/01/735/93,644,7759/296/4
33/622/314/22/92/335/2488,3386/6146/4
93/813/1-2/52/4-400,76514/6185/4
55/63/8-4/62/5-962,14913/4442/9
39/48/70/10/70/711/0189,2134/97/1

8/29/60/41/21/626/0136,23510/965/2
34/28/4-1/21/0-126,3758/812/3
34/412/50/00/61/018/0530,3627/914/2
61/612/50/01/01/315/0355,8158/128/4
49/522/99/71/92/339/0171,8385/060/1
14/823/40/71/30/835/0283,68820/88/5

8      ≈3      ≈1     ▲2      ≈4      ≈2      ≈3     ▼8      ≈3     ▲
1     ▲4      ≈-3      ≈2      ≈-4     ▼2     ▲2     ▲

3      ≈10   ▼-1     ▲1     ▲-1     ▼3      ≈1     ▲
5      ≈8      ≈5     ▼9     ▼10   ▼7     ▼7     ▼10    ≈10   ▼
10   ▼7      ≈4     ▼7      ≈5      ≈4      ≈9     ▼4      ≈4      ≈
7      ≈9      ≈-6      ≈8      ≈-10   ▼5      ≈8     ▼
6      ≈6      ≈6     ▼10   ▼7      ≈5      ≈2     ▼7      ≈7     ▼
2      ≈5      ≈7     ▼8      ≈6      ≈6     ▼5     ▼6      ≈6     ▼
4      ≈2     ▲2     ▲4      ≈3      ≈1      ≈8     ▼9      ≈5      ≈
9     ▼1     ▲3     ▼5      ≈9     ▼3      ≈6     ▼1     ▲9     ▼

شاخص ها

عملکرد در 
هکتار سیب 

(تن)زمینی 
تعداد واحد دامی

تعداد واحد 
دامی به ازای 

هر نفر 
جمعیت 
روستائی

مقدارکود 
شیمیایی 

توزیع شده  به 
ازای هر هکتار 

(کیلو گرم)

سهم سطح 
زیرکشت 
گندم از 
مساحت 

اراضی زراعی

سهم سطح 
زیرکشت جو 
از مساحت 

اراضی زراعی

سهم سطح 
زیرکشت 

سیب زمینی 
از مساحت 

اراضی زراعی

عملکرد در  
هکتار گندم 

(تن)

عملکرد در 
(تن)هکتار جو 

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

عملکرد در 
(تن)هکتار جو 

سهم سطح 
زیرکشت 
گندم از 
مساحت 

اراضی زراعی

عملکرد در 
هکتار سیب 

(تن)زمینی 
تعداد واحد دامی

عملکرد در  
هکتار گندم 

(تن)

سهم سطح 
زیرکشت جو 
از مساحت 

اراضی زراعی

سهم سطح 
زیرکشت 

سیب زمینی 
از مساحت 

اراضی زراعی

تعداد واحد 
دامی به ازای 

هر نفر 
جمعیت 
روستائی

مقدارکود 
شیمیایی 

توزیع شده  به 
ازای هر هکتار 

(کیلو گرم)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

92574250,745177,4956,1011,2494,8521,091,7002,774,314
1810134,19624,4325,3549094,445725,1712,603,759

0000000
4369,0967,89522598127228,73841,523

2011028,65323,2311800180090,701
4194,7994,261000
73010,9268,785000

127149,04345,3319595040,7520
00005757017,9960

16173102,04556,8531000100038,331
113411,9876,7079090079,0430

100100100100100100100100100
19/617/613/613/887/872/891/666/493/9

0/00/00/00/00/00/00/00/00/0
4/36/33/64/43/77/82/621/01/5

21/719/211/413/13/00/03/70/03/3
4/33/31/92/40/00/00/00/00/0
7/65/24/44/90/00/00/00/00/0

13/012/419/625/51/67/60/03/70/0
0/00/00/00/00/94/60/01/60/0

17/430/140/732/01/60/02/10/01/4
12/05/94/83/81/57/20/07/20/0

اقالم اماری

تعداد معادن 
در حال بهره 

برداری

تعداد کل 
شاغالن بخش 

معدن

ارزش تولیدات 
معادن 

(میلیون ریال)

ارزش افزوده 
معادن 

(میلیون ریال)

(1395براساس نتایج طرح سال )صنعت و معدن 

ارزش افزوده 
فعالیت صنعتی 

کارگاههای 
صنعتی دارای  

 نفر کارکن 99-50
میلیون )و بیشتر  

(ریال

ارزش افزوده 
فعالیت صنعتی 

کارگاههای 
 100صنعتی دارای  

نفر کارکن و 
میلیون )بیشتر  

(ریال

تعداد شاغالن 
 50کارگاههای 

نفر کارکن و 
بیشتر

تعداد شاغالن 
کارگاههای  

 نفر 50-99
کارکن و بیشتر

تعداد شاغالن 
کارگاههای 

 نفر کارکن 100
و بیشتر

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد معادن 
در حال بهره 

برداری

تعداد کل 
شاغالن بخش 

معدن

ارزش تولیدات 
معادن 

(میلیون ریال)

ارزش افزوده 
معادن 

(میلیون ریال)

تعداد شاغالن 
 50کارگاههای 

نفر کارکن و 
بیشتر

تعداد شاغالن 
کارگاههای  

 نفر 50-99
کارکن و بیشتر

تعداد شاغالن 
کارگاههای 

 نفر کارکن 100
و بیشتر

ارزش افزوده 
فعالیت صنعتی 

کارگاههای 
صنعتی دارای  

 نفر کارکن 99-50
میلیون )و بیشتر  

(ریال

ارزش افزوده 
فعالیت صنعتی 

کارگاههای 
 100صنعتی دارای  

نفر کارکن و 
میلیون )بیشتر  

(ریال

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان

7/26/22,725/51,929/3479
3/05/61899/81357/3871
0/0---0

2/39/02274/01973/8126
23/15/51432/71161/6210
22/04/81199/81065/30
31/64/31560/91255/00

8/05/94086/93777/663
0/0---76

26/410/86377/83553/3165
52/73/11089/7609/7443

7     ▼4      ≈4      ≈4      ≈1     ▲
9     ▼---8     ▼
8     ▼2      ≈3      ≈3      ≈5     ▼
4     ▲5      ≈6      ≈6      ≈3     ▼
5     ▲6      ≈7     ▼7      ≈8     ▼
2     ▲7      ≈5      ≈5      ≈8     ▼
6      ≈3      ≈2      ≈1     ▲7     ▼
9     ▼---6     ▼
3     ▲1     ▲1     ▲2     ▲4     ▼
1     ▲8     ▼8     ▼8     ▼2      ≈

شاخص ها

تعداد معادن 
در حال بهره 

برداری به ازای 
یکصدهزار نفر

متوسط تعداد 
شاغالن بخش 
معدن به ازای 
هر واحد بهره 
برداری معدن

متوسط ارزش 
تولیدات 

معادن به ازای 
هر معدن 

(میلیون ریال)

متوسط ارزش 
افزوده معادن 

به ازای هر 
واحد معدن 

(میلیون ریال)

تعداد شاغالن 
 نفر 50 کارگاه 

کارکن و 
بیشتر به ازای 

هر 
یکصدهزارنفر

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها
تعداد شاغالن 

 نفر 50 کارگاه 
کارکن و 

بیشتر به ازای 
هر 

یکصدهزارنفر

تعداد معادن 
در حال بهره 

برداری به ازای 
یکصدهزار نفر

متوسط تعداد 
شاغالن بخش 
معدن به ازای 
هر واحد بهره 
برداری معدن

متوسط ارزش 
تولیدات 

معادن به ازای 
هر معدن 

(میلیون ریال)

متوسط ارزش 
افزوده معادن 

به ازای هر 
واحد معدن 

(میلیون ریال)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

849,873337,35346,882459,6461,85020,120222,2532,519,0001,056
519,131206,0626,353301,5601,0147,05779,622866,000116
55,41313,4524,21837,74301,5689,74160,00087
88,91136,5068,54743,4424162,92732,627213,000146
48,41624,4689,26514,3413421,26118,52691,00070

000005425,55543,00027
000006455,90620,00067

87,68839,2909,75038,570782,19030,8061,075,000166
50,31417,5758,74923,99002,33914,42064,000212

0000087016,51761,00088
000007218,53326,00077

100100100100100100100100100
61/161/113/665/654/835/135/834/411/0
6/54/09/08/20/07/84/42/48/2
10/510/818/29/522/514/514/78/513/8
5/77/319/83/118/56/38/33/66/6
0/00/00/00/00/02/72/51/72/6
0/00/00/00/00/03/22/70/86/3

10/311/620/88/44/210/913/942/715/7
5/95/218/75/20/011/66/52/520/1
0/00/00/00/00/04/37/42/48/3
0/00/00/00/00/03/63/81/07/3

اقالم اماری
(1396سال )نفت وگاز 

مصرف انواع 
فرآورده های 

متر )نفتی 
(مکعب

مقدار مصرف 
متر )بنزین 

(مکعب

مقدار مصرف 
متر )نفت سفید 
(مکعب

مقدار مصرف 
متر )نفت گاز  
(مکعب

مقدار مصرف 
نفت کوره  

(متر مکعب)

مقدار مصرف 
(تن)گاز مایع 

تعداد انشعاب 
گاز

مقدار مصرف 
گاز طبیعی

هزار متر )
(مکعب

تعداد 
روستاهای گاز 

رسانی شده

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

مقدار مصرف 
متر )نفت گاز  
(مکعب

مقدار مصرف 
نفت کوره  

(متر مکعب)

مقدار مصرف 
(تن)گاز مایع 

تعداد انشعاب 
گاز

مقدار مصرف 
گاز طبیعی

هزار متر )
(مکعب

تعداد 
روستاهای گاز 

رسانی شده

مصرف انواع 
فرآورده های 

متر )نفتی 
(مکعب

مقدار مصرف 
متر )بنزین 

(مکعب

مقدار مصرف 
متر )نفت سفید 
(مکعب

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان

667265373611/51659197661/9
845335104911/71143141075/8

1088264837410/03165117833/3
498205482432/31665119459/8
5662861081684/01570106349/6

00000/0301042364100/0
00000/0309393567/7

586263652580/51567718459/7
6672331163180/0316684866/9

00000/01493100898/9
00000/035138127878/6

2      ≈1      ≈6     ▼2      ≈3      ≈10    ≈10    ≈3      ≈4      ≈
1     ▲3      ≈3     ▲1     ▲5     ▼3     ▲8      ≈6      ≈10    ≈

6      ≈6      ≈5      ≈5      ≈2     ▲6      ≈9      ≈5      ≈7      ≈
5      ≈2      ≈2     ▲6     ▼1     ▲7      ≈5      ≈7      ≈9      ≈
7     ▼7     ▼7     ▼7     ▼5     ▼5     ▲2     ▲2      ≈1     ▲
7     ▼7     ▼7     ▼7     ▼5     ▼4     ▲4     ▲9     ▼5      ≈
4      ≈4      ≈4     ▲4      ≈4     ▼8      ≈6      ≈1     ▲8      ≈
3      ≈5      ≈1     ▲3      ≈5     ▼2     ▲7      ≈10   ▼6      ≈
7     ▼7     ▼7     ▼7     ▼5     ▼9      ≈3     ▲8      ≈2     ▲
7     ▼7     ▼7     ▼7     ▼5     ▼1     ▲1     ▲4      ≈3      ≈

شاخص ها

سرانه مصرف 
انواع 

فرآورده های 
(لیتر)نفتی 

سرانه 
مصرف 

(لیتر)بنزین 

سرانه مصرف 
نفت سفید 

(لیتر)

سرانه 
مصرف نفت 

(لیتر)گاز 

سرانه 
مصرف نفت 

(لیتر)کوره 

سرانه مصرف 
گازمایع  

(کیلوگرم)

نسبت 
تعداد 

انشعاب گاز  
به تعداد 
خانوار 

(درصد)

سرانه مصرف 
گاز طبیعی

(متر مکعب )

نسبت 
روستاهای گاز 
رسانی شده به 

 روستاهای 
مسکونی 

(درصد)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

سرانه مصرف 
انواع 

فرآورده های 
(لیتر)نفتی 

سرانه 
مصرف 

(لیتر)بنزین 

سرانه مصرف 
نفت سفید 

(لیتر)

سرانه 
مصرف نفت 

(لیتر)گاز 

سرانه 
مصرف نفت 

(لیتر)کوره 

سرانه مصرف 
گازمایع  

(کیلوگرم)

نسبت 
تعداد 

انشعاب گاز  
به تعداد 
خانوار 

(درصد)

سرانه مصرف 
گاز طبیعی

(متر مکعب )

نسبت 
روستاهای گاز 
رسانی شده به 

 روستاهای 
مسکونی 

(درصد)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

منابع سطحی 
(هزارمتر مکعب)

منابع زیرزمینی 
(هزارمتر مکعب)

58,81722,234351,31559,9101,196532,7471,682,1341,7034
31,15112,117206,39530,290553269,282717,585168-15
2,05509,6031,7527720,69989,33324615
9,71821641,4407,80519959,872238,5112404

04,79320,4683,67110039,48977,3121410
1,7453297,5161,6922911,00435,719270

07193,6825942611,28724,991990
7,87193035,7236,9908658,896145,5782762
6,14421312,3464,7598427,92376,3003152

1332,02310,7541,630924,518249,51592-3
08943,388727339,77727,29099-1

منابع سطحی 
(هزارمتر مکعب)

منابع زیرزمینی 
(هزارمتر مکعب)

100100100100100100100100100
53/054/558/750/646/250/542/79/9-375/0
3/50/02/72/96/43/95/314/4375/0

16/51/011/813/016/611/214/214/1100/0
0/021/65/86/18/47/44/68/30/0
3/01/52/12/82/42/12/11/60/0
0/03/21/01/02/22/11/55/80/0

13/44/210/211/77/211/18/716/250/0
10/41/03/57/97/05/24/518/550/0
0/29/13/12/70/84/614/85/4-75/0
0/04/01/01/22/81/81/65/8-25/0

اقالم اماری
(1396سال ) آب وبرق

تعداد انشعاب 
(فقره)آب 

حجم فروش 
هزار )آب 

(مترمکعب

طول شبکه 
فاضالب

 200 با قطر 
میلیمتر و 

بیشتر 
(کیلومتر)

تعداد مشترکین 
(مشترک)برق 

مقدار فروش 
مگاوات )برق 

(ساعت

تعداد 
روستاهای 
دارای برق

تعداد حجم آب خام تولیدی
خانوارهای 
روستایی 

برخوردار از 
برق

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد 
روستاهای 
دارای برق

تعداد 
خانوارهای 
روستایی 

برخوردار از 
برق

حجم آب خام تولیدی

تعداد انشعاب 
(فقره)آب 

حجم فروش 
هزار )آب 

(مترمکعب

طول شبکه 
فاضالب

 200 با قطر 
میلیمتر و 

بیشتر 
(کیلومتر)

تعداد مشترکین 
(مشترک)برق 

مقدار فروش 
مگاوات )برق 

(ساعت

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان

72/627/41/368/21411/399/80/0
72/028/01/356/01471/2109/8-0/1
100/00/01/474/51381/894/30/2
97/82/21/473/31191/398/40/0

0/0100/01/577/71490/9100/00/0
84/115/94/6298/12062/0100/00/0

0/0100/01/783/91771/2100/00/0
89/410/61/484/41281/099/30/0
96/63/41/4150/61271/099/40/0

6/293/81/462/01384/1103/40/0
0/0100/01/7108/51581/3101/00/0

6      ≈5      ≈10    ≈10    ≈5      ≈7      ≈1      ≈10   ▼
1      ≈10   ▼6      ≈7      ≈6      ≈3      ≈10    ≈1     ▲
2      ≈9     ▼8      ≈8      ≈10    ≈5      ≈9      ≈2     ▲
8     ▼1     ▲4      ≈6      ≈4      ≈10    ≈4      ≈5     ▼
5      ≈6      ≈1     ▲1     ▲1      ≈2      ≈4      ≈5     ▼
8     ▼1     ▲3      ≈5      ≈2      ≈6      ≈4      ≈5     ▼
4      ≈7     ▼5      ≈4      ≈8      ≈9      ≈8      ≈4     ▲
3      ≈8     ▼9      ≈2     ▲9      ≈8      ≈7      ≈3     ▲
7     ▼4     ▲7      ≈9      ≈7      ≈1     ▲2      ≈9     ▼
8     ▼1     ▲2      ≈3     ▲3      ≈4      ≈3      ≈8     ▼

شاخص ها
نسبت تعداد 
 انشعاب آب 

به تعداد 
خانوار 
شهری 

(درصد)

سرانه فروش 
شهری - آب 

(مترمکعب)

نسبت تعداد 
مشترکین برق 

به تعداد 
(درصد)خانوارها 

سرانه  فروش 
مگاوات )برق  

(ساعت

نسبت  
روستاهای 

دارای برق به 
روستاهای 
مسکونی 

(درصد)

سهم منابع 
سطحی از 

کل آب خام 
تولیدی 

(درصد)

سهم منابع 
زیرزمینی از 
کل آب خام 

تولیدی 
(درصد)

نسبت  خانوار 
های روستایی 

برخوردار از برق 
به خانوار های 

(درصد)روستائی 

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

سهم منابع 
سطحی از 

کل آب خام 
تولیدی 

(درصد)

سهم منابع 
زیرزمینی از 
کل آب خام 

تولیدی 
(درصد)

نسبت تعداد 
 انشعاب آب 

به تعداد 
خانوار 
شهری 

(درصد)

سرانه فروش 
شهری - آب 

(مترمکعب)

نسبت تعداد 
مشترکین برق 

به تعداد 
(درصد)خانوارها 

سرانه  فروش 
مگاوات )برق  

(ساعت

نسبت  
روستاهای 

دارای برق به 
روستاهای 
مسکونی 

(درصد)

نسبت  خانوار 
های روستایی 

برخوردار از برق 
به خانوار های 

(درصد)روستائی 

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

بتون آرمهاسکلت فلزی
سایر و اظهار 

نشده
 و بیشتر100150 تا 75 متر و کمتر75غیر اپارتمانیاپارتمانی

346,637105,65598,144142,83893,409253,22895,246140,678110,713
169,31173,90747,01348,39177,00092,31145,23664,20559,870
13,4601,2084,4867,7661,01112,4492,7445,2625,454

44,5629,83110,95823,7734,14640,4168,18621,24915,127
24,6592,2878,99613,3763,15921,5005,78811,1717,700
4,8671,1723,5071885224,3452,9701,280617
6,2863861,2344,6665185,7681,9902,9781,318

41,3259,6005,99225,7332,75438,57115,77816,9338,614
19,8602,7095,63111,5201,89217,9686,4178,9614,482
16,5801,7738,4496,3582,02914,5513,6156,7326,233
5,7272,7821,8781,0673785,3492,5221,9071,298

بتون آرمهاسکلت فلزی
سایر و اظهار 

نشده
 و بیشتر100150 تا 75 متر و کمتر75غیر اپارتمانیاپارتمانی

100100100100100100100100100
48/870/047/933/982/436/547/545/654/1

3/91/14/65/41/14/92/93/74/9
12/99/311/216/64/416/08/615/113/7
7/12/29/29/43/48/56/17/97/0
1/41/13/60/10/61/73/10/90/6
1/80/41/33/30/62/32/12/11/2

11/99/16/118/02/915/216/612/07/8
5/72/65/78/12/07/16/76/44/0
4/81/78/64/52/25/73/84/85/6
1/72/61/90/70/42/12/61/41/2

اقالم اماری
(1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس مسکن سال )شهری و روستائی - ساختمان و مسکن 

تعداد  
واحدهای 
مسکونی 

(جمع)معمولی 

تعداد بر حسب مساحت زیربنای مسکونیبر حسب نوع واحد مسکونیتعداد واحد بر حسب نوع نوع اسکلت بنا

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد  
واحدهای 
مسکونی 

(جمع)معمولی 

تعداد بر حسب مساحت زیربنای مسکونیبر حسب نوع واحد مسکونیتعداد واحد بر حسب نوع نوع اسکلت بنا

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان

9230/528/341/226/973/127/540/631/9
9443/727/828/645/554/526/737/935/4
899/033/357/77/592/520/439/140/5
8922/124/653/39/390/718/447/733/9
929/336/554/212/887/223/545/331/2
9124/172/13/910/789/361/026/312/7
956/119/674/28/291/831/747/421/0
9023/214/562/36/793/338/241/020/8
8913/628/458/09/590/532/345/122/6
9310/751/038/312/287/821/840/637/6
9048/632/818/66/693/444/033/322/7

2      ≈2      ≈7      ≈8      ≈1     ▲10    ≈6      ≈8      ≈3      ≈
8      ≈9     ▼4      ≈4      ≈8     ▼3      ≈9      ≈7      ≈1      ≈
9      ≈5      ≈8      ≈6      ≈6     ▼5      ≈10    ≈1      ≈4      ≈
4      ≈8     ▼3      ≈5      ≈2     ▼9      ≈7      ≈3      ≈5      ≈
5      ≈3      ≈1     ▲10   ▼4     ▼7      ≈1     ▲10    ≈10   ▼
1      ≈10   ▼9      ≈1     ▲7     ▼4      ≈5      ≈2      ≈8      ≈
7      ≈4      ≈10    ≈2     ▲9     ▼2      ≈3      ≈5      ≈9      ≈

10    ≈6     ▼6      ≈3      ≈5     ▼6      ≈4      ≈4      ≈7      ≈
3      ≈7     ▼2     ▲7      ≈3     ▼8      ≈8      ≈6      ≈2      ≈
6      ≈1     ▲5      ≈9     ▼10   ▼1      ≈2     ▲9      ≈6      ≈

شاخص ها

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

سهم  
واحدهای 

مسکونی غیر 
آپارتمانی  از 
کل واحدها 

(درصد)

سهم  
واحدهای 

 75مسکونی
متر و کمتر از 
کل واحدها 

(درصد)

سهم  
واحدهای 

 تا 75مسکونی
 متر از کل 100

واحدها 
(درصد)

سهم  
واحدهای 

 150مسکونی
متر و بیشتر از 

کل واحدها 
(درصد)

تعداد  
واحدهای 
مسکونی 
معمولی به 

 100ازای هر 
(جمع)خانوار 

سهم  
واحدهای  
مسکونی  

اسکلت فلزی 
از کل واحدها 

(درصد)

سهم  
واحدهای 

مسکونی بتون 
آرمه از کل 

واحدها 
(درصد)

سهم  
واحدهای 

مسکونی سایر 
انواع اسکلت  
از کل واحدها 

(درصد)

سهم  
واحدهای 
مسکونی 

آپارتمانی  از 
کل واحدها 

(درصد)

سهم  
واحدهای  
مسکونی  

اسکلت فلزی 
از کل واحدها 

(درصد)

سهم  
واحدهای 

مسکونی بتون 
آرمه از کل 

واحدها 
(درصد)

سهم  
واحدهای 

مسکونی سایر 
انواع اسکلت  
از کل واحدها 

(درصد)

سهم  
واحدهای 
مسکونی 

آپارتمانی  از 
کل واحدها 

(درصد)

سهم  
واحدهای 

مسکونی غیر 
آپارتمانی  از 
کل واحدها 

(درصد)

سهم  
واحدهای 

 75مسکونی
متر و کمتر از 
کل واحدها 

(درصد)

تعداد  
واحدهای 
مسکونی 
معمولی به 

 100ازای هر 
(جمع)خانوار 

سهم  
واحدهای 

 تا 75مسکونی
 متر از کل 100

واحدها 
(درصد)

سهم  
واحدهای 

 150مسکونی
متر و بیشتر از 

کل واحدها 
(درصد)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

2,494733,4631,177,1741,858444,457809,3631,16211319,452
1,289282,031755,268965187,091534,875769557,607

12051,79332,4749540,71923,573263897
27951,84457,99922538,92646,5061055900
13546,14268,20711029,69827,9175761,501

9153,683115,3587440,64093,039631239
358,4199,037266,6246,847971,582

231107,81553,78115449,13630,937606748
13632,76530,0359018,79716,83723193,605
14040,81140,2059828,10425,60445112,373
3858,16014,810214,7223,228500

100100100100100100100100100
51/738/564/251/942/166/166/248/739/1
4/87/12/85/19/22/92/22/74/6
11/27/14/912/18/85/79/04/44/6
5/46/35/85/96/73/44/95/37/7
3/67/39/84/09/111/55/40/91/2
1/41/10/81/41/50/80/86/28/1
9/314/74/68/311/13/85/25/33/8
5/54/52/64/84/22/12/016/818/5
5/65/63/45/36/33/23/99/712/2
1/57/91/31/11/10/40/40/00/0

اقالم اماری
(1396بر اساس نتایج طرح سال )نقاط شهری  - ساختمان و مسکن

مساحت زمین  
 پروانه های 
ساختمانی 
صادر شده  

(هزار مترمربع)

مساحت 
زیربنای طبقات 

ساختمانها 
(هزارمترمربع)

تعداد پروانه 
ساختمانی 

برای احداث 
ساختمان 
مسکونی

مساحت زمین 
پروانه های 
ساختمانی 

هزار )مسکونی 
(متر مربع

مساحت زیر 
بنای پروانه  های 

ساختمانی  
هزار )مسکونی 

(متر مربع

تعداد پروانه 
ساختمانی برای 
احداث بیش از 

یک واحد 
مسکونی

تعداد پروانه 
ساختمانی 
صادر شده

تعداد قطعه 
زمین واگذار 
شده توسط 

مسکن 
شهرسازی

مساحت 
زمینهای 

واگذار شده 
توسط مسکن 

شهرسازی 
(مترمربع)

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد پروانه 
ساختمانی برای 
احداث بیش از 

یک واحد 
مسکونی

تعداد قطعه 
زمین واگذار 
شده توسط 

مسکن 
شهرسازی

مساحت 
زمینهای 

واگذار شده 
توسط مسکن 

شهرسازی 
(مترمربع)

تعداد پروانه 
ساختمانی 
صادر شده

مساحت زمین  
 پروانه های 
ساختمانی 
صادر شده  

(هزار مترمربع)

مساحت 
زیربنای طبقات 

ساختمانها 
(هزارمترمربع)

تعداد پروانه 
ساختمانی 

برای احداث 
ساختمان 
مسکونی

مساحت زمین 
پروانه های 
ساختمانی 

هزار )مسکونی 
(متر مربع

مساحت زیر 
بنای پروانه  های 

ساختمانی  
هزار )مسکونی 

(متر مربع

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان

284294/1472/074/5239/2435/662/58/9172/1
238218/8585/974/9193/9554/379/79/0138/3
511431/6270/679/2428/6248/127/45/9299/0

262185/8207/980/6173/0206/746/72/8180/0
286341/8505/281/5270/0253/851/87/0250/2
1603589/91267/781/3549/21257/385/15/5239/0
494240/5258/274/3254/8263/334/632/7226/0
279466/7232/866/7319/1200/939/04/0124/7
430240/9220/866/2208/9187/125/625/2189/7
532291/5287/270/0286/8261/345/918/2215/7
5671530/5389/755/3224/9153/723/80/0-

10    ≈9      ≈2      ≈5      ≈9      ≈2      ≈2      ≈4      ≈8      ≈
4     ▲4      ≈6      ≈4      ≈2     ▲6      ≈8     ▼6      ≈1     ▲
9      ≈10    ≈10   ▼3      ≈10    ≈7     ▼4      ≈9     ▼7      ≈
7      ≈5      ≈3      ≈1      ≈5      ≈5      ≈3      ≈5      ≈2      ≈
1     ▲2     ▲1     ▲2      ≈1     ▲1     ▲1      ≈7      ≈3      ≈
5     ▲8      ≈7      ≈6      ≈6      ≈3      ≈7      ≈1     ▲4      ≈
8      ≈3     ▲8     ▼8      ≈3      ≈8     ▼6      ≈8     ▼9      ≈
6     ▲7      ≈9     ▼9      ≈8      ≈9     ▼9     ▼2     ▲6      ≈
3     ▲6      ≈5      ≈7      ≈4      ≈4      ≈5      ≈3     ▲5      ≈
2     ▲1     ▲4      ≈10    ≈7      ≈10   ▼10   ▼10   ▼-

شاخص ها

تعداد پروانه 
ساختمانی 

صادر شده به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

متوسط 
مساحت زمین 

به ازای هر 
پروانه 

ساختمانی 
(مترمربع)

متوسط 
مساحت هر 
قطعه زمین 
واگذار شده 

(مترمربع)

متوسط 
مساحت زیربنا 

به ازای هر 
پروانه 

ساختمانی 
(مترمربع)

سهم پروانه 
ساختمان 

مسکونی از 
کل پروانه 

های صادره 
(درصد)

متوسط مساحت 
زمین به ازای هر 

پروانه 
ساختمانی 
مسکونی 

(مترمربع)

متوسط مساحت 
زیربنا هر پروانه 

ساختمانی 
مسکونی 

(مترمربع)

سهم پروانه های 
مسکونی چند 
واحدی از کل 
پروانه های 
مسکونی 

(درصد)

تعداد قطعه 
زمین واگذار 
شده به ازای 

هر یکصد هزار 
نفر

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها
متوسط مساحت 
زمین به ازای هر 

پروانه 
ساختمانی 
مسکونی 

(مترمربع)

متوسط مساحت 
زیربنا هر پروانه 

ساختمانی 
مسکونی 

(مترمربع)

سهم پروانه های 
مسکونی چند 
واحدی از کل 
پروانه های 
مسکونی 

(درصد)

تعداد قطعه 
زمین واگذار 
شده به ازای 

هر یکصد هزار 
نفر

متوسط 
مساحت هر 
قطعه زمین 
واگذار شده 

(مترمربع)

تعداد پروانه 
ساختمانی 

صادر شده به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

متوسط 
مساحت زمین 

به ازای هر 
پروانه 

ساختمانی 
(مترمربع)

متوسط 
مساحت زیربنا 

به ازای هر 
پروانه 

ساختمانی 
(مترمربع)

سهم پروانه 
ساختمان 

مسکونی از 
کل پروانه 

های صادره 
(درصد)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

4834,062385,1678190,45728,37722332191
1931,664347,5931318,9005,34430525
7356136887,2615,344514
494132,62866,1947,041624
383341,29868,9341,224945
1310122,07411,10415216115146
1411429456,319809202
554689,7162016,5364,391835
353101,021108,9801,599000

42816079,4601,519110
9691556,769954110

100100100100100100100100100
40/041/090/216/020/918/813/515/613/1
15/113/80/19/98/018/82/23/12/1
10/110/20/77/46/824/82/76/32/1
7/98/20/37/49/94/34/012/52/6
2/72/55/71/21/20/572/246/976/4
2/92/80/16/27/02/90/90/01/0

11/411/52/524/718/315/53/69/42/6
7/27/60/312/39/95/60/00/00/0
0/80/70/08/610/55/40/43/10/0
1/91/70/06/27/53/40/43/10/0

اقالم اماری
(1396سال ) اقامتگاههای عمومی - خدمات 

تعداد 
اعضاءشرکتهای 
تعاونی روستائی

حجم سرمایه 
شرکتهای 

تعاونی 
روستائی 

(میلیون ریال)

تعداد 
اقامتگاههای 

(کل)عمومی 
تعداد هتل

سایر 
اقامتگاهها

تعداد 
شرکتهای 

تعاونی 
خدماتی

تعداد اعضاء 
شرکتهای 

تعاونی 
خدماتی

حجم سرمایه 
شرکتهای 

تعاونی خدماتی 
(میلیون ریال)

تعداد 
شرکتهای 

تعاونی 
روستائی

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد 
شرکتهای 

تعاونی 
خدماتی

تعداد اعضاء 
شرکتهای 

تعاونی 
خدماتی

حجم سرمایه 
شرکتهای 

تعاونی خدماتی 
(میلیون ریال)

تعداد 
شرکتهای 

تعاونی 
روستائی

تعداد 
اعضاءشرکتهای 
تعاونی روستائی

حجم سرمایه 
شرکتهای 

تعاونی 
روستائی 

(میلیون ریال)

تعداد 
اقامتگاههای 

(کل)عمومی 
تعداد هتل

سایر 
اقامتگاهها

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان

388/4797/4691116/835017315
318/61801/0611453/8411514

1437/75/099907/66681028
278/453/6301032/31174312
448/834/2481489/02041156
717/81698/0271104/015288582803
658/121/01191263/8162909
378/5176/795826/8220523
468/929/278898/0160000

77/040/0701351/4217220
447/71/71171353/8191550

8      ≈3      ≈1     ▲7      ≈2      ≈3      ≈7     ▼8     ▼5     ▼
1     ▲8      ≈9     ▼3      ≈8      ≈2     ▲3      ≈5      ≈3      ≈

9      ≈5      ≈4     ▼9     ▼7      ≈1     ▲8     ▼7     ▼7     ▼
5      ≈2      ≈6     ▼8      ≈1      ≈6      ≈2      ≈3     ▲4     ▼
2     ▲7      ≈2     ▲10   ▼6      ≈10   ▼1     ▲1     ▲1     ▲
3     ▲6      ≈8     ▼1     ▲5      ≈8     ▼4      ≈9     ▼2      ≈
7      ≈4      ≈3     ▼4      ≈10    ≈4      ≈5     ▼4      ≈6     ▼
4      ≈1      ≈7     ▼5      ≈9      ≈9     ▼10   ▼9     ▼8     ▼
10   ▼10    ≈5     ▼6      ≈4      ≈5      ≈9     ▼6      ≈8     ▼
6      ≈9      ≈10   ▼2     ▲3      ≈7      ≈6     ▼2     ▲8     ▼

شاخص ها

تعداد شرکت 
تعاونی خدماتی 

به ازازی هر 
یکصد هزار نفر

متوسط تعداد  
اعضای  

هرشرکت 
تعاونی 
خدماتی

متوسط حجم 
سرمایه به ازای 

هر شرکت تعاونی 
میلیون )خدماتی 

(ریال

تعداد شرکت 
تعاونی روستائی 

به ازای هر 
یکصد هزار نفر 

جمعیت روستائی

متوسط تعداد  
اعضای  هر 

شرکت تعاونی 
روستائی

متوسط حجم 
سرمایه به ازای 

هر شرکت تعاونی 
میلیون )روستائی 

(ریال

تعداد 
اقامتگاههای 

عمومی به ازای 
هر یکصد هزار 

نفر جمعیت

تعداد هتل به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر 
جمعیت

تعداد سایر 
اقامتگاهها  به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر 
جمعیت

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

تعداد شرکت 
تعاونی خدماتی 

به ازازی هر 
یکصد هزار نفر

تعداد هتل به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر 
جمعیت

تعداد سایر 
اقامتگاهها  به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر 
جمعیت

متوسط تعداد  
اعضای  

هرشرکت 
تعاونی 
خدماتی

متوسط حجم 
سرمایه به ازای 

هر شرکت تعاونی 
میلیون )خدماتی 

(ریال

تعداد شرکت 
تعاونی روستائی 

به ازای هر 
یکصد هزار نفر 

جمعیت روستائی

متوسط تعداد  
اعضای  هر 

شرکت تعاونی 
روستائی

متوسط حجم 
سرمایه به ازای 

هر شرکت تعاونی 
میلیون )روستائی 

(ریال

تعداد 
اقامتگاههای 

عمومی به ازای 
هر یکصد هزار 

نفر جمعیت

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

5,3441,6107133,734166,085830,965104,9311,080,3982,373,306
6862977238975,339408,88763,031653,7041,587,197
49165614266,01739,3752,3647,909152,980
41913712028216,61089,3797,535101,236336,148

5891861640317,78578,58817,178139,53127,418
126150111005414,767408
4691991002702,92311,57314141

1,03627616576130,689131,4189,547110,938170,012
7451969854916,71671,4972,59243,23968,756
4191404327941987896,00928,651

367102392652501,35313,0611,595

100100100100100100100100100
12/818/410/010/445/449/260/160/566/9

9/24/08/611/43/64/72/30/76/4
7/88/516/87/610/010/87/29/414/2
11/011/62/210/810/79/516/412/91/2
2/30/90/03/00/00/00/50/40/0
8/812/414/07/21/81/40/00/00/0
19/417/123/120/418/515/89/110/37/2
13/912/213/714/710/18/62/54/02/9
7/88/76/07/50/00/00/80/61/2
6/96/35/57/10/00/01/31/20/1

اقالم اماری
(1396سال )حمل ونقل 

طول کل 
راههای تحت  
پوشش اداره 

کل راه و 
شهرسازی 

(کیلومتر)

طول کل 
راههای بین 
شهری تحت 

پوشش 
(کیلومتر)

طول راههای 
اصلی بین 

شهری تحت 
پوشش 

(کیلومتر)

طول راههای 
روستایی 

تحت پوشش 
(کیلومتر)

تعداد 
سفردرون 
استانی از 

طریق 
پایانه های 
مسافربری

تعداد  مسافر 
جابجا شده 

درون استانی 
از طریق 

پایانه های 
مسافربری

تعداد 
سفربرون 
استانی از 

طریق 
پایانه های 
مسافربری

تعداد  مسافر 
جابجا شده 

برون استانی از 
طریق 

پایانه های 
مسافربری

وزن بار جابجا 
 (خروجی)شده 

توسط وسایل 
نقلیه باری 

(تن)عمومی 

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
طول کل 

راههای تحت  
پوشش اداره 

کل راه و 
شهرسازی 

(کیلومتر)

طول کل 
راههای بین 
شهری تحت 

پوشش 
(کیلومتر)

طول راههای 
اصلی بین 

شهری تحت 
پوشش 

(کیلومتر)

طول راههای 
روستایی 

تحت پوشش 
(کیلومتر)

تعداد 
سفردرون 
استانی از 

طریق 
پایانه های 
مسافربری

تعداد  مسافر 
جابجا شده 

درون استانی 
از طریق 

پایانه های 
مسافربری

تعداد 
سفربرون 
استانی از 

طریق 
پایانه های 
مسافربری

تعداد  مسافر 
جابجا شده 

برون استانی از 
طریق 

پایانه های 
مسافربری

وزن بار جابجا 
 (خروجی)شده 

توسط وسایل 
نقلیه باری 

(تن)عمومی 

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان

4/21/30/62/961/365238/7847
1/10/50/10/654/466645/61064

9/61/31/28/471/877328/2155
2/30/80/71/668/850131/2567
6/92/20/24/750/991849/11630
6/90/80/06/10/00100/0262

21/99/34/712/6100/05410/00
6/91/81/15/176/387823/7741
9/92/61/37/386/694713/4573
6/92/30/74/60/5399/599

18/05/01/913/00/1299/9642

10   ▼10   ▼9     ▼10   ▼6      ≈5      ≈5      ≈2      ≈
4     ▲7      ≈4     ▲3     ▲4      ≈4      ≈7      ≈8     ▼
9      ≈9      ≈7      ≈9      ≈5      ≈7      ≈6      ≈6      ≈
8     ▲5     ▲8     ▼7     ▲7      ≈2      ≈4      ≈1     ▲
7     ▲8      ≈10   ▼5     ▲10   ▼10   ▼1     ▲7     ▼
1     ▲1     ▲1     ▲2     ▲1     ▲6      ≈10   ▼10   ▼
5     ▲6      ≈5     ▲6     ▲3      ≈3      ≈8      ≈3      ≈
3     ▲3     ▲3     ▲4     ▲2      ≈1      ≈9     ▼5      ≈
6     ▲4     ▲6      ≈8     ▲8     ▼8     ▼3     ▲9     ▼
2     ▲2     ▲2     ▲1     ▲9     ▼9     ▼2     ▲4      ≈

شاخص ها
طول راههای 

اصلی بین 
شهری تحت 

پوشش  به ازای 
هر هزار نفر 

(کیلومتر)

طول راههای 
روستایی زیر 

پوشش به ازای 
هزارنفر جمعیت 

روستائی 
(کیلومتر)

سهم سفرهای 
درون استانی از 
طریق پایانه های 
مسافربری از کل 

(درصد)سفرها 

تعداد  مسافر 
جابجا شده 

درون استانی 
به ازای هر 
هزار نفر 
جمعیت

سهم سفرهای 
برون استانی 

از طریق 
پایانه های 

مسافربری از 
کل سفرها

تعداد  مسافر 
جابجا شده 

برون استانی به 
ازای هر هزار 
نفر جمعیت

طول راههای 
تحت پوشش به 

ازای هر 
هزارنفر 

(کیلومتر)

طول راههای 
بین شهری 

تحت پوشش به 
ازای هر 
هزارنفر 

جمعیت شهری 
(کیلومتر)

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

طول راههای 
تحت پوشش به 

ازای هر 
هزارنفر 

(کیلومتر)

طول راههای 
بین شهری 

تحت پوشش به 
ازای هر 
هزارنفر 

جمعیت شهری 
(کیلومتر)

طول راههای 
اصلی بین 

شهری تحت 
پوشش  به ازای 

هر هزار نفر 
(کیلومتر)

طول راههای 
روستایی زیر 

پوشش به ازای 
هزارنفر جمعیت 

روستائی 
(کیلومتر)

سهم سفرهای 
درون استانی از 
طریق پایانه های 
مسافربری از کل 

(درصد)سفرها 

تعداد  مسافر 
جابجا شده 

درون استانی 
به ازای هر 
هزار نفر 
جمعیت

سهم سفرهای 
برون استانی 

از طریق 
پایانه های 

مسافربری از 
کل سفرها

تعداد  مسافر 
جابجا شده 

برون استانی به 
ازای هر هزار 
نفر جمعیت

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

319834,5792,617,322514,500368,123146,377319,710101,6741,686
161358,8691,871,375263,642218,62045,022200,07817,813146
1458,42186,45920,39713,4936,9047,4856,057213
43116,841192,28851,33833,84217,49628,67511,932244
2091,804120,46036,66924,32912,34021,99912,024139
516,69212,9698,6695,2163,4534,0463,08627

1425,03727,87712,0445,4406,6043,4325,945101
3483,458135,62657,29635,22822,06830,62617,803296
1633,383118,27529,09914,91314,18610,45410,749324
925,03736,64724,57213,25011,3229,6529,61895
325,03715,34610,7743,7926,9823,2636,647101

100100100100100100100100100
50/543/071/551/259/430/862/617/58/7
4/47/03/34/03/74/72/36/012/6

13/514/07/310/09/212/09/011/714/5
6/311/04/67/16/68/46/911/88/2
1/62/00/51/71/42/41/33/01/6
4/43/01/12/31/54/51/15/86/0

10/710/05/211/19/615/19/617/517/6
5/04/04/55/74/19/73/310/619/2
2/83/01/44/83/67/73/09/55/6
0/93/00/62/11/04/81/06/56/0

اقالم اماری
(1396سال )ارتباطات 

تعداد 
مرسوالت 

پستی صادر 
شده درون 

استانی

تعداد مرسوالت 
پستی صادر 
شده برون 

استانی

تعداد تلفن 
های ثابت
 منصوبه

تعداد تلفن 
های ثابت
 منصوبه
شهری

تعداد تلفن 
های ثابت
 منصوبه
روستائی

تعداد تلفن 
های ثابت

مشغول به کار
شهری

تعداد تلفن 
های ثابت

مشغول به کار
روستائی

تعداد نقاط 
روستائی دارای
ارتباط تلفنی

تعداد صندوق 
شهری )پستی 

(و روستائی

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد تلفن 
های ثابت
 منصوبه

تعداد تلفن 
های ثابت
 منصوبه
شهری

تعداد تلفن 
های ثابت
 منصوبه
روستائی

تعداد تلفن 
های ثابت

مشغول به کار
شهری

تعداد تلفن 
های ثابت

مشغول به کار
روستائی

تعداد نقاط 
روستائی دارای
ارتباط تلفنی

تعداد صندوق 
شهری )پستی 

(و روستائی

تعداد 
مرسوالت 

پستی صادر 
شده درون 

استانی

تعداد مرسوالت 
پستی صادر 
شده برون 

استانی

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد

 خلخال 
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد

 خلخال 
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان

250/72/140441936986/869/598/8
260/63/042940461291/539/695/4
271/11/740157425255/587/781/6
240/71/128831824384/768/2100/0
231/11/442851532290/497/498/6
270/90/747791927677/689/4100/0
651/21/356376946263/190/0102/0
230/60/938342533086/980/7106/5
210/41/638647232370/175/8102/2
150/40/640650433172/884/9106/7
151/20/853056651286/095/2103/1

4      ≈7      ≈1      ≈4      ≈9      ≈1     ▲1 ≈10    ≈9 ≈
3      ≈3     ▲2 ≈7 ≈3 ≈9 ≈10  ≈5 ≈10  ≈
5 ≈6 ≈6 ≈10  ≈10  ≈10  ≈5 ≈9 ≈6 ≈
6      ≈4     ▲4 ≈5 ≈5 ≈7 ≈2 ≈1 ≈8 ≈
2      ≈5      ≈9     ▼3      ≈1     ▲8 ≈6 ≈4 ≈6 ≈
1     ▲2     ▲5      ≈1      ≈2     ▲3 ≈9 ≈3 ≈5 ≈

7      ≈8      ≈7     ▼9 ≈8 ≈5 ≈3 ≈7 ≈2 ≈
8 ≈9 ≈3 ≈8 ≈7 ≈6 ≈8 ≈8 ≈4 ≈
9      ≈10    ≈10   ▼6 ≈6 ≈4 ≈7 ≈6 ≈1 ≈

10    ≈1     ▲8     ▼2 ≈4 ≈2 ≈4 ≈2 ≈3 ≈

شاخص ها
تعداد تلفن 
های ثابت 
منصوبه

 به ازای هر  
هزار نفر 

(روستائی)

نسبت  تلفن 
های ثابت

مشغول به کار
 به منصوبه 

(درصد)شهری 

نسبت تلفن 
های ثابت

مشغول به کار
به منصوبه  
روستائی 

(درصد)

سهم  نقاط 
روستائی دارای
ارتباط تلفنی از 

روستاهای 
مسکونی 

(درصد)

تعداد صندوق 
شهری و )پستی 

به  (روستائی
ازای هر یکصد 

هزار نفر

سرانه 
مرسوالت 

پستی صادر 
شده درون 

استانی

سرانه 
مرسوالت 

پستی صادر 
شده برون 

استانی

تعداد تلفن 
های ثابت

 منصوبه به 
ازای هر هزار 

نفر

تعداد تلفن 
های ثابت

 منصوبه  به 
ازای هر هزار 

(شهری)نفر 

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

سرانه 
مرسوالت 

پستی صادر 
شده درون 

استانی

سرانه 
مرسوالت 

پستی صادر 
شده برون 

استانی

تعداد تلفن 
های ثابت

 منصوبه به 
ازای هر هزار 

نفر

تعداد تلفن 
های ثابت

 منصوبه  به 
ازای هر هزار 

(شهری)نفر 

تعداد تلفن 
های ثابت 
منصوبه

 به ازای هر  
هزار نفر 

(روستائی)

نسبت  تلفن 
های ثابت

مشغول به کار
 به منصوبه 

(درصد)شهری 

تعداد صندوق 
شهری و )پستی 

به  (روستائی
ازای هر یکصد 

هزار نفر

نسبت تلفن 
های ثابت

مشغول به کار
به منصوبه  
روستائی 

(درصد)

سهم  نقاط 
روستائی دارای
ارتباط تلفنی از 

روستاهای 
مسکونی 

(درصد)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد

خلخال 
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد

خلخال 
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

1,7131,9941,4033,26231
1,2491,7069472,35920

341214440
9662882502
7340491242
18912260
1682890

1381201062892
4923891025
32952500

851890

0000100100100100100
----72/985/667/572/364/5
----2/00/61/01/30/0
----5/63/16/37/76/5
----4/32/03/53/86/5
----1/10/50/90/80/0
----0/90/42/00/30/0
----8/16/07/68/96/5
----2/91/26/33/116/1
----1/90/53/71/50/0
----0/50/31/30/30/0

اقالم اماری
(1396سال )امورقضائی - بازارهای مالی 

تعداد 
تصادفات 

(فقره)رانندگی 

تعداد 
تصادفات 

رانندگی منجر 
(فقره)به فوت 

مبلغ  انواع 
سپرده های 
مردم  نزد 

بانکها  
(میلیون ریال)

تعداد پرونده 
های تشکیل 

شده در حوزه 
استحفاظی 

نیروی انتظامی

تعداد پرونده 
های تشکیل 
شده در مورد 

اقدام به خودکشی

تعداد موارد 
سرقت از 

(فقره)اماکن 

تعداد موارد 
سرقت وسایل 

نقلیه و لوازم آن 
(فقره)

تعداد موارد 
سایر سرقتها 

(فقره)

تعداد 
واحدهای 

بانکی

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد موارد 
سایر سرقتها 

(فقره)

تعداد 
تصادفات 

(فقره)رانندگی 

تعداد 
تصادفات 

رانندگی منجر 
(فقره)به فوت 

تعداد 
واحدهای 

بانکی

مبلغ  انواع 
سپرده های 
مردم  نزد 

بانکها  
(میلیون ریال)

تعداد پرونده 
های تشکیل 

شده در حوزه 
استحفاظی 

نیروی انتظامی

تعداد پرونده 
های تشکیل 
شده در مورد 

اقدام به خودکشی

تعداد موارد 
سرقت از 

(فقره)اماکن 

تعداد موارد 
سرقت وسایل 

نقلیه و لوازم آن 
(فقره)

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان

0/00/00/00/0134/4156/4110/1255/91/0
----203/3277/7154/1384/00/8
----66/823/627/586/40/0
----53/834/849/3140/10/8
----85/346/757/2144/81/6
----99/049/566/0143/00/0
----74/837/4131/042/10/0
----92/280/270/8193/10/7
----64/930/5117/9135/14/9
----52/914/986/082/60/0
----39/324/688/544/30/0

----1     ▲1     ▲1      ≈1     ▲3      ≈
----6     ▼9     ▼10   ▼7     ▼6     ▼
----8     ▼6     ▼9     ▼5      ≈4      ≈
----4      ≈4     ▼8      ≈3      ≈2     ▲
----2      ≈3     ▼7      ≈4      ≈6     ▼
----5      ≈5     ▼2      ≈10   ▼6     ▼
----3      ≈2      ≈6      ≈2      ≈5      ≈
----7     ▼7     ▼3      ≈6      ≈1     ▲
----9     ▼10   ▼5      ≈8     ▼6     ▼
----10   ▼8     ▼4      ≈9     ▼6     ▼

شاخص ها
تعداد 

واحدهای 
بانکی به 
ازای هر 

یکصد هزار 
نفر

سرانه مبلغ  
سپرده های 
مردم نزد 
بانکها  

(میلیون ریال)

سهم تصادفات 
رانندگی منجر 
به فوت از کل 

تصادفات 
(درصد)

تعداد پرونده 
های تشکیل 

شده در نیروی 
انتظامی به 
ازای یکصد 

هزارنفر

تعداد پرونده های 
تشکیل شده در 
مورد اقدام به 

خودکشی به ازای 
هر یکصد هزار نفر

تعداد موارد 
سرقت از 

اماکن به ازای 
یکصد هزار 

(فقره)نفر

تعداد موارد 
سرقت وسایل 

نقلیه و لوازم آن 
به ازای یکصد 

(فقره)هزار نفر

تعداد موارد 
سایر سرقتها 
به ازای یکصد 

(فقره)هزار نفر

تعداد 
تصادفات 

رانندگی به 
ازای یکصد 

(فقره)هزار نفر

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها
تعداد 

واحدهای 
بانکی به 
ازای هر 

یکصد هزار 
نفر

سرانه مبلغ  
سپرده های 
مردم نزد 
بانکها  

(میلیون ریال)

تعداد پرونده 
های تشکیل 

شده در نیروی 
انتظامی به 
ازای یکصد 

هزارنفر

تعداد پرونده های 
تشکیل شده در 
مورد اقدام به 

خودکشی به ازای 
هر یکصد هزار نفر

تعداد موارد 
سرقت از 

اماکن به ازای 
یکصد هزار 

(فقره)نفر

تعداد موارد 
سرقت وسایل 

نقلیه و لوازم آن 
به ازای یکصد 

(فقره)هزار نفر

تعداد موارد 
سایر سرقتها 
به ازای یکصد 

(فقره)هزار نفر

تعداد 
تصادفات 

رانندگی به 
ازای یکصد 

(فقره)هزار نفر

سهم تصادفات 
رانندگی منجر 
به فوت از کل 

تصادفات 
(درصد)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

34,333126,6749,38944,9344,6829,579588,325743,10477,261
25,00769,7303,22315,0082,4584,967305,881265,51518,916

4956,0364431,6066429022,85945,3526,421
2,40212,6627703,9903481,00891,195111,46111,952
1,4977,8881,2966,96943985435,21757,7934,917

41959595311007,40616,4411,089
17,9642,846فاقد شعبه3962,4854121,23858144

2,37014,7981,4306,7987731,35962,734105,6294,839
6407,1989965,60239570932,21158,57117,400

7334,0365412,5598415130,82248,2904,575
16,0884,306فاقد شعبه3741,2461838536397

100100100100100100100100100
72/855/034/333/452/551/952/035/724/5

1/44/84/73/61/43/03/96/18/3
7/010/08/28/97/410/515/515/015/5
4/46/213/815/59/48/96/07/86/4
1/20/51/00/70/00/01/32/21/4
1/22/04/42/81/21/5-2/43/7
6/911/715/215/116/514/210/714/26/3
1/95/710/612/58/47/45/57/922/5
2/13/25/85/71/81/65/26/55/9
1/11/01/91/91/31/0-2/25/6

اقالم اماری
(1396سال )بهزیستی وتامین اجتماعی 

تعداد افراد 
خانوارهای 
شاهد تحت 
پوشش بنیاد 

شهید

تعداد 
جانبازان تحت 
پوشش بنیاد 

شهید

تعداد بیمه 
شدگان تحت 
پوشش اداره 

کل تأمین 
اجتماعی

تعداد بیمه 
شدگان 
تحت 

پوشش اداره 
کل بیمه 
سالمت

تعداد بیمه شدگان 
صندوق بیمه 

اجتماعی 
کشاورزان ، 

روستائیان و عشایر

تعداد افراد 
خدمت گرفته 

از معاونت 
اجتماعی اداره 

بهزیستی

تعداد افراد 
مشاوره شده 
تحت پوشش 

معاونت 
پیشگیری 
بهزیستی

تعداد 
خانوارهای 

مستمری بگیر 
تحت پوشش 

اداره بهزیستی

تعداد افراد 
مورد حمایت 
کمیته امداد 
امام خمینی

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
تعداد بیمه 

شدگان 
تحت 

پوشش اداره 
کل بیمه 
سالمت

تعداد بیمه شدگان 
صندوق بیمه 

اجتماعی 
کشاورزان ، 

روستائیان و عشایر

تعداد افراد 
خدمت گرفته 

از معاونت 
اجتماعی اداره 

بهزیستی

تعداد افراد 
مشاوره شده 
تحت پوشش 

معاونت 
پیشگیری 
بهزیستی

تعداد 
خانوارهای 

مستمری بگیر 
تحت پوشش 

اداره بهزیستی

تعداد افراد 
مورد حمایت 
کمیته امداد 
امام خمینی

تعداد افراد 
خانوارهای 
شاهد تحت 
پوشش بنیاد 

شهید

تعداد 
جانبازان تحت 
پوشش بنیاد 

شهید

تعداد بیمه 
شدگان تحت 
پوشش اداره 

کل تأمین 
اجتماعی

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 



39
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كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان

2/79/92/53/50/010/846/158/319/5
4/0711/351/762/440/010/8149/843/225/7
0/9711/852/963/150/000/5744/989/123/4
1/357/101/532/240/010/5651/162/516/6
1/759/214/908/140/021/0041/167/512/8
2/303/271/781/710/000/0040/790/48/7
1/8511/626/475/790/010/67-84/019/9
1/589/893/124/540/020/9141/970/67/2
0/859/544/547/420/020/9442/777/639/7
1/216/673/044/230/000/2550/979/813/4

1/846/132/954/190/010/48-79/131/6

1     ▲3      ≈9      ≈8      ≈4      ≈4      ≈3      ≈10    ≈3      ≈
9     ▼1      ≈6      ≈7      ≈9     ▼6      ≈4      ≈2     ▲4      ≈
7     ▼7      ≈10    ≈9      ≈7      ≈7      ≈1      ≈9      ≈6      ≈
5      ≈6      ≈2     ▲1     ▲3      ≈1      ≈7      ≈8      ≈8      ≈
2      ≈10   ▼8      ≈10   ▼10   ▼10   ▼8      ≈1     ▲9     ▼
3      ≈2      ≈1     ▲3     ▲6      ≈5      ≈-3      ≈5      ≈
6      ≈4      ≈4      ≈4      ≈2      ≈3      ≈6      ≈7      ≈10   ▼
10   ▼5      ≈3     ▲2     ▲1      ≈2      ≈5      ≈6      ≈1     ▲
8     ▼8      ≈5      ≈5      ≈8     ▼9     ▼2      ≈4      ≈7      ≈
4      ≈9      ≈7      ≈6      ≈5      ≈8      ≈-5      ≈2     ▲

شاخص ها
نسبت افراد 

خدمت گرفته  
اداره 

بهزیستی به 
کل جمعیت 

(درصد)

نسبت افراد 
مشاوره شده 
تحت پوشش 
بهزیستی به 
کل جمعیت 

(درصد)

نسبت خانوارهای 
مستمری بگیر 

تحت پوشش اداره 
بهزیستی به کل 

(درصد)خانوارها 

نسبت افراد 
مورد حمایت 

کمیته امداد به 
کل جمعیت 

(درصد)

نسبت 
خانوارهای 
شاهد تحت 
پوشش بنیاد 

به کل 
خانوارها 

(درصد)

نسبت 
جانبازان تحت 
پوشش بنیاد 
شهید به کل 

جمعیت 
(درصد)

نسبت  بیمه 
شدگان  تأمین 
اجتماعی به کل 

جمعیت 
(درصد)

نسبت بیمه 
شدگان بیمه 
سالمت به 

کل جمعیت 
(درصد)

نسبت بیمه 
شدگان بیمه 

اجتماعی 
کشاورزان 

روستائیان و 
عشایر به جمعیت 

(درصد)روستائی 

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

نسبت بیمه 
شدگان بیمه 
سالمت به 

کل جمعیت 
(درصد)

نسبت بیمه 
شدگان بیمه 

اجتماعی 
کشاورزان 

روستائیان و 
عشایر به جمعیت 

(درصد)روستائی 

نسبت افراد 
مشاوره شده 
تحت پوشش 
بهزیستی به 
کل جمعیت 

(درصد)

نسبت خانوارهای 
مستمری بگیر 

تحت پوشش اداره 
بهزیستی به کل 

(درصد)خانوارها 

نسبت افراد 
مورد حمایت 

کمیته امداد به 
کل جمعیت 

(درصد)

نسبت 
خانوارهای 
شاهد تحت 
پوشش بنیاد 

به کل 
خانوارها 

(درصد)

نسبت 
جانبازان تحت 
پوشش بنیاد 
شهید به کل 

جمعیت 
(درصد)

نسبت  بیمه 
شدگان  تأمین 
اجتماعی به کل 

جمعیت 
(درصد)

نسبت افراد 
خدمت گرفته  

اداره 
بهزیستی به 
کل جمعیت 

(درصد)

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

تعداد دانش آموز
تعداد کادر 
آموز شی

تعداد دانش آموزتعداد کالس
تعداد کادر 
آموز شی

تعداد دانش آموزتعداد کالس
تعداد کادر 
آموز شی

تعداد کالس

233,03112,16112,236120,9835,7105,81451,2453,4812,482
114,2954,6154,94658,3271,9892,28225,8661,3011,027

8,7275875924,7373202861,66415494
34,9311,6611,73518,5578458487,236460348
14,0678818307,1204123983,300241172
3,1662042201,7111121056725642
3,4022602601,8761431397877752

27,4582,4461,78014,4351,1058245,820761389
13,1914909636,5422614742,907140170
10,6186736395,9803343052,254194128
3,1763442711,6981891537399760

تعداد دانش آموز
تعداد کادر 
آموز شی

تعداد دانش آموزتعداد کالس
تعداد کادر 
آموز شی

تعداد دانش آموزتعداد کالس
تعداد کادر 
آموز شی

تعداد کالس

100100100100100100100100100
49/037/940/448/234/839/350/537/441/4
3/74/84/83/95/64/93/24/43/8
15/013/714/215/314/814/614/113/214/0
6/07/26/85/97/26/86/46/96/9
1/41/71/81/42/01/81/31/61/7
1/52/12/11/62/52/41/52/22/1

11/820/114/511/919/414/211/421/915/7
5/74/07/95/44/68/25/74/06/8
4/65/55/24/95/85/24/45/65/2
1/42/82/21/43/32/61/42/82/4

اقالم اماری
(96-97سال تحصیلی )آموزش 

متوسطه دوره اولمقطع ابتدائی شامل پیش دبستانی و استثنائی, همه مقاطع

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
متوسطه دوره اولمقطع ابتدائیشامل پیش دبستانی و استثنائی, همه مقاطع

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان
نسبت دانش 
آموز ان به 

 ساله 6جمعیت 
 95و باالتر 

(درصد)

نسبت دانش 
آموز به معلم

نسبت دانش 
آموز به کالس

سهم دانش 
آموزان ابتدائی 

(درصد)از کل 

نسبت دانش 
آموز به معلم

نسبت دانش 
آموز به کالس

سهم دانش 
آموزان ابتدائی 

(درصد)از کل 

نسبت دانش 
آموز به معلم

نسبت دانش 
آموز به کالس

20/419/219/051/921/220/822/014/720/6
21/024/823/1512925/622/619/925/2
19/014/914/7541516/619/110/817/7

22/221/020/1532221/920/715/720/8
17/816/016/9511717/923/513/719/2
19/515/514/4541516/321/212/016/0
16/913/113/1551313/523/110/215/1
20/311/215/4531317/521/27/615/0
19/026/913/7502513/822/020/817/1
19/615/816/6561819/621/211/617/6
16/79/211/753911/123/37/612/3

نسبت دانش 
آموز ان به 

 ساله 6جمعیت 
 95و باالتر 

(درصد)

نسبت دانش 
آموز به معلم

نسبت دانش 
آموز به کالس

سهم دانش 
آموزان ابتدائی 

(درصد)از کل 

نسبت دانش 
آموز به معلم

نسبت دانش 
آموز به کالس

سهم دانش 
آموزان ابتدائی 

(درصد)از کل 

نسبت دانش 
آموز به معلم

نسبت دانش 
آموز به کالس

2      ≈2      ≈1      ≈8      ≈1      ≈1      ≈4      ≈2      ≈1      ≈
7      ≈7      ≈6      ≈3      ≈7      ≈6      ≈10    ≈7      ≈4      ≈
1      ≈3      ≈2      ≈6      ≈3      ≈2      ≈9      ≈3      ≈2      ≈
8      ≈4      ≈3      ≈9      ≈5      ≈4      ≈1      ≈4      ≈3      ≈
5      ≈6      ≈7      ≈4      ≈6      ≈7      ≈7      ≈5      ≈7      ≈
9      ≈8      ≈9      ≈2      ≈8      ≈9      ≈3      ≈8      ≈8      ≈
3      ≈9      ≈5      ≈7      ≈9      ≈5      ≈8      ≈9      ≈9      ≈
6      ≈1      ≈8      ≈10    ≈2      ≈8      ≈5      ≈1      ≈6      ≈
4      ≈5      ≈4      ≈1      ≈4      ≈3      ≈6      ≈6      ≈5      ≈

10    ≈10   ▼10    ≈5      ≈10   ▼10    ≈2      ≈10    ≈10    ≈

شاخص ها
متوسطه دوره اول مقطع ابتدائیهمه مقاطع تحصیلی

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها
متوسطه دوره اولمقطع ابتدائیهمه مقاطع تحصیلی

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

تعداد دانش آموز
تعداد کادر 
آموز شی

تعداد کالس
تعداد دانش 

(پسر)آموز 
تعداد دانش 

(دختر)آموز 
تعداد هنرجو 

(پسر)
تعداد هنرجو 

(دختر)
تعداد دانشجو 

(پسر)
تعداد دانشجو 

(دختر)

34,8002,7551,855122,213110,81815,39413,10328,59122,102
18,5571,21085659,69554,6007,9686,66718,73516,727

1,155105684,5584,169339374577215
4,63632423418,61716,3142,1831,7312,8161,254
2,1892131377,3116,7561,0001,1911,7601,363

33936261,6121,554834228765184
41937261,7451,657392178--

3,86654325114,55112,9071,1851,2111,4221,113
1,980881386,8996,2929467751,827633
1,203142825,5605,058427438365456

45657371,6651,511120310324157

تعداد دانش آموز
تعداد کادر 
آموز شی

تعداد کالس
تعداد دانش 

(پسر)آموز 
تعداد دانش 

(دختر)آموز 
تعداد هنرجو 

(پسر)
تعداد هنرجو 

(دختر)
تعداد دانشجو 

(پسر)
تعداد دانشجو 

(دختر)

100100100100100100100100/0100/0
53/343/946/148/849/351/850/965/575/7

3/33/83/73/73/82/22/92/01/0
13/311/812/615/214/714/213/29/85/7
6/37/77/46/06/16/59/16/26/2
1/01/31/41/31/45/41/72/70/8
1/21/31/41/41/52/51/4--
11/119/713/511/911/67/79/25/05/0
5/73/27/45/65/76/15/96/42/9
3/55/24/44/54/62/83/31/32/1
1/32/12/01/41/40/82/41/10/7

اقالم اماری
ادامه - (96-97سال تحصیلی )آموزش 

آموزش عالیآموزش فنی و حرفه ایهمه مقاطع تحصیلیمتوسطه دوره دوم

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
آموزش عالی آموزش فنی و حرفه ایهمه مقاطع تحصیلیمتوسطه دوره دوم

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

سهم دانش شهرستان
آموزان ابتدائی 

(درصد)از کل 

نسبت دانش 
آموز به معلم

نسبت دانش 
آموز به کالس

سهم دانش 
آموزان پسر از 

کل دانش 
آموزان  

(درصد)

سهم دانش 
آموزان دختر 
از کل دانش 

آموزان  
(درصد)

سهم 
هنرجویان 
پسر از کل 
هنرجویان  

(درصد)

سهم 
هنرجویان 
دختر از کل 
هنرجویان  

(درصد)

تعداد دانشجو 
به ازای هر 

هزار نفر

سهم 
دانشجویان 
دختر از کل 
دانشجویان  

(درصد)
14/912/618/852/447/654/046/022/443/6
16/215/321/752/247/854/445/630/547/2
13/211/017/052/247/847/552/511/327/1
13/314/319/853/346/755/844/215/830/8
15/610/316/052/048/045/654/420/643/6
10/79/413/050/949/178/521/542/119/4
12/311/316/151/348/768/831/2--
14/17/115/453/047/049/550/59/543/9
15/022/514/352/347/755/045/024/225/7
11/38/514/752/447/649/450/66/055/5
14/48/012/352/447/627/972/115/932/6

سهم دانش 
آموزان ابتدائی 

(درصد)از کل 

نسبت دانش 
آموز به معلم

نسبت دانش 
آموز به کالس

سهم دانش 
آموزان پسر از 

کل دانش 
آموزان  

(درصد)

سهم دانش 
آموزان دختر 
از کل دانش 

آموزان  
(درصد)

سهم 
هنرجویان 
پسر از کل 
هنرجویان  

(درصد)

سهم 
هنرجویان 
دختر از کل 
هنرجویان  

(درصد)

تعداد دانشجو 
به ازای هر 

هزار نفر

سهم 
دانشجویان 
دختر از کل 
دانشجویان  

(درصد)

1      ≈2      ≈1      ≈6      ≈5      ≈5      ≈6      ≈2      ≈2      ≈
7      ≈5      ≈3      ≈7      ≈4      ≈8      ≈3      ≈7      ≈7      ≈
6      ≈3      ≈2      ≈1      ≈10    ≈3      ≈8      ≈6      ≈6      ≈
2      ≈6      ≈5      ≈8      ≈3      ≈9      ≈2      ≈4      ≈4      ≈

10    ≈7      ≈9      ≈10    ≈1      ≈1      ≈10   ▼1     ▲9     ▼
8      ≈4      ≈4      ≈9      ≈2      ≈2      ≈9      ≈--
5      ≈10    ≈6      ≈2      ≈9      ≈6      ≈5      ≈8     ▼3      ≈
3      ≈1     ▲8      ≈5      ≈6      ≈4      ≈7      ≈3      ≈8      ≈
9      ≈8      ≈7      ≈4      ≈7      ≈7      ≈4      ≈9     ▼1      ≈
4      ≈9      ≈10    ≈3      ≈8      ≈10    ≈1     ▲5      ≈5      ≈

شاخص ها
آموزش عالیآموزش فنی و حرفه ایهمه مقاطع تحصیلیمتوسطه دوره دوم

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها
آموزش عالیآموزش فنی و حرفه ایهمه مقاطع تحصیلیمتوسطه دوره دوم

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

162,69511165521521693760
81,755293376351052245
18072271510
222412125761755
1145132633921
0031150100
13261351210
12701889831745
1129122802713
16083411511
0031290100

100100100100100100100100100
50/065/126/150/814/667/362/159/575/0
6/33/06/33/15/21/93/02/70/0

12/58/310/818/510/911/510/113/58/3
6/35/411/73/112/15/85/35/41/7
0/00/02/71/52/90/00/60/00/0

6/31/25/41/56/71/91/22/70/0
6/310/016/212/318/85/810/110/88/3
6/34/810/83/115/43/84/12/75/0
6/32/27/24/67/91/93/02/71/7
0/00/02/71/55/60/00/60/00/0

اقالم اماری
(1396سال )بهداشت ودرمان 

تعداد داروخانه

تعداد 
موسسات 

تشخیص طب 
هسته ای

تعداد مرکز 
توانبخشی

تعداد 
بیمارستان

تعداد تخت 
ثابت  

بیمارستانی

تعداد مراکز 
مراقبت های 

اولیه بهداشتی

تعداد پایگاه 
بهداشت

تعداد خانه های 
بهداشت فعال

تعداد 
آزمایشگاه

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

تعداد 
آزمایشگاه

تعداد داروخانه

تعداد 
موسسات 

تشخیص طب 
هسته ای

تعداد مرکز 
توانبخشی

تعداد 
بیمارستان

تعداد تخت 
ثابت  

بیمارستانی

تعداد مراکز 
مراقبت های 

اولیه بهداشتی

تعداد پایگاه 
بهداشت

تعداد خانه های 
بهداشت فعال

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان

1/3211/48/75/1131/44/113/32/94/7
1/3285/64/75/4103/35/717/13/67/3
2/0157/113/73/998/52/09/82/00/0
1/1125/56/76/779/33/49/52/82/8
1/2169/415/22/3164/23/510/52/31/2
0/00/016/55/5119/90/05/50/00/0

4/7149/728/14/7244/74/79/44/70/0
0/7180/412/05/3146/72/011/42/73/3
1/3170/915/92/6182/42/69/31/34/0
1/799/213/25/0119/91/78/31/71/7
0/00/014/84/9212/70/04/90/00/0

5      ≈1      ≈10    ≈3      ≈8      ≈1      ≈1      ≈2      ≈1     ▲

2     ▲5      ≈6     ▲8      ≈9      ≈7     ▼4      ≈6      ≈7     ▼

7      ≈7      ≈9      ≈1      ≈10    ≈4      ≈5      ≈3      ≈4      ≈

6      ≈4      ≈4     ▲10   ▼4      ≈3      ≈3      ≈5      ≈6     ▼

9     ▼9     ▼2     ▲2      ≈6      ≈9     ▼9     ▼9     ▼7     ▼

1     ▲6      ≈1     ▲7      ≈1     ▲2      ≈6      ≈1     ▲7     ▼

8      ≈2      ≈8      ≈4      ≈5      ≈6     ▼2      ≈4      ≈3      ≈

4      ≈3      ≈3     ▲9      ≈3      ≈5      ≈7      ≈8     ▼2      ≈

3      ≈8     ▼7     ▲5      ≈7      ≈8     ▼8      ≈7      ≈5     ▼

9     ▼9     ▼5     ▲6      ≈2     ▲9     ▼10   ▼9     ▼7     ▼

شاخص ها

تعداد 
بیمارستان به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعداد 
موسسات 

تشخیص طب 
هسته ای به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر

تعداد مرکز 
توانبخشی به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد تخت 
ثابت  

بیمارستانی به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعداد مراکز 
مراقبت های 

اولیه بهداشتی 
به ازای 

هریکصد هزار 
نفر

تعداد پایگاه 
بهداشت به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر

تعداد خانه های 
بهداشت فعال 

به ازای هر 
یکصد هزار نفر 

جمعیت روستائی

تعداد 
آزمایشگاه به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد 
داروخانه به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

تعداد پایگاه 
بهداشت به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر

تعداد خانه های 
بهداشت فعال 

به ازای هر 
یکصد هزار نفر 

جمعیت روستائی

تعداد 
آزمایشگاه به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد 
داروخانه به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر

تعداد 
موسسات 

تشخیص طب 
هسته ای به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر

تعداد مرکز 
توانبخشی به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

تعداد 
بیمارستان به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعداد تخت 
ثابت  

بیمارستانی به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعداد مراکز 
مراقبت های 

اولیه بهداشتی 
به ازای 

هریکصد هزار 
نفر

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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آمار، شاخص، مقایسه شهرستان های استان اردبیل

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

تعداد کل 
پزشکان

پزشک عمومیپیراپزشک
پزشک 

متخصص و 
فوق متخصص

دندانپزشک
پرستار حرفه ای 

کارشناس و )
(باالتر

بهورزبهیار و ماما
سایر 

پیراپزشکان

6344,901279234531,7406548411,392
3062,20699128201,044325132557

29221207260335662
56485203061585393153
48404241651485210184
16878421462442
1216392121215361
796054326613874165191
38380201449643119101
35244264516123444
15106103245356497

تعداد کل 
پزشکان

پزشک عمومیپیراپزشک
پزشک 

متخصص و 
فوق متخصص

دندانپزشک
پرستار حرفه ای 

کارشناس و )
(باالتر

بهورزبهیار و ماما
سایر 

پیراپزشکان

100100100100100100100100100
48/345/035/554/737/760/049/715/740/0

4/64/57/23/03/83/45/06/74/5
8/89/97/212/811/39/18/111/111/0
7/68/28/66/89/48/58/012/06/0
2/51/82/91/73/80/80/92/93/0
1/93/33/20/91/91/23/26/34/4

12/512/315/411/111/37/911/319/613/7
6/07/87/26/07/55/56/614/17/3
5/55/09/31/79/40/91/84/03/2
2/42/23/61/33/82/65/47/67/0

اقالم اماری
ادامه - (1396سال )بهداشت ودرمان 

تعداد پیرا پزشکان شاغل در  دانشگاه علوم پزشکیتعداد پزشکان شاغل در  دانشگاه علوم پزشکی

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 
تعداد پیرا پزشکان شاغل در  دانشگاه علوم پزشکیتعداد پزشکان شاغل در  دانشگاه علوم پزشکی

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان

49/7384/421/918/44/2136/551/366/0109/2
49/8359/116/120/83/3169/952/921/590/7
57/0434/039/313/73/9117/864/8110/0121/8
31/4271/811/216/83/488/629/752/185/8
56/1471/928/018/75/8172/960/7118/098/1
88/0478/444/022/011/077/033/0132/0230/9
56/1762/342/19/44/798/298/2247/9285/3
52/8404/328/717/44/092/249/5110/3127/6
50/3503/526/518/55/3127/257/0157/7133/8
57/9403/343/06/68/326/419/856/272/7
73/8521/249/214/89/8221/3172/1314/7477/0

9      ≈9      ≈9      ≈2      ≈10    ≈3      ≈6      ≈10   ▼8      ≈
4      ≈6      ≈5     ▲8      ≈8      ≈5      ≈3      ≈7     ▲6      ≈

10    ≈10    ≈10    ≈6      ≈9      ≈8      ≈9      ≈9      ≈9      ≈
6      ≈5      ≈7      ≈3      ≈4      ≈2      ≈4      ≈5     ▲7      ≈
1     ▲4      ≈2     ▲1      ≈1     ▲9      ≈8      ≈4     ▲3     ▲

5      ≈1     ▲4     ▲9      ≈6      ≈6      ≈2     ▲2     ▲2     ▲
7      ≈7      ≈6      ≈5      ≈7      ≈7      ≈7      ≈6     ▲5      ≈
8      ≈3      ≈8      ≈4      ≈5      ≈4      ≈5      ≈3     ▲4      ≈
3      ≈8      ≈3     ▲10   ▼3     ▲10   ▼10   ▼8      ≈10    ≈
2      ≈2      ≈1     ▲7      ≈2     ▲1     ▲1     ▲1     ▲1     ▲

شاخص ها

تعدادپزشک 
به ازای هر 

یکصد هزار نفر

تعداد 
پیراپزشک به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعداد پزشک 
عمومی به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر

تعداد پزشک 
متخصص به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر

تعداد 
دندانپزشک به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعداد پرستار 
حرفه ای به ازای 
هر یکصد هزار 

نفر

تعداد بهیار و 
ماما به ازای 

هر یکصد هزار 
نفر

تعداد بهورز به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعداد سایر 
پیراپزشکان 
به ازای هر 

یکصد هزار نفر

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

تعداد بهیار و 
ماما به ازای 

هر یکصد هزار 
نفر

تعداد بهورز به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعداد سایر 
پیراپزشکان 
به ازای هر 

یکصد هزار نفر

تعداد پرستار 
حرفه ای به ازای 
هر یکصد هزار 

نفر

تعداد 
دندانپزشک به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعدادپزشک 
به ازای هر 

یکصد هزار نفر

تعداد 
پیراپزشک به 
ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعداد پزشک 
عمومی به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر

تعداد پزشک 
متخصص به 

ازای هر یکصد 
هزار نفر

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

كل استان
اردبيل

بيله سوار
پارس آباد
خلخال  
سرعين

كوثر
مشگين شهر

مغان
نمين

نير

شهرستان

شهرستان

تعداد 
کتابخانه

تعداد کتاب 
(جلد)موجود 

موارد مراجعهتعداد اعضاء

1,8483,4501611091,062,63482,1461,177,30676512,167
1,0271,1509030413,72836,698533,0354998,104

03000862,7496,95257,28426347
4503003416116,56313,291233,53941905
371300911119,7444,786118,17844761

000215,1667649,48020193
01001663,6723,25232,7012380
03001515111,7157,733124,51276926
06509841,1521,63726,98123531
02003872,3225,08228,7577166
01500545,8231,95112,8396154

تعداد 
کتابخانه

تعداد کتاب 
(جلد)موجود 

موارد مراجعهتعداد اعضاء

100100100100100100100100100
55/633/355/927/538/944/745/365/266/6

0/08/70/07/35/98/54/93/42/9
24/48/721/114/711/016/219/85/47/4
20/18/75/610/111/35/810/05/86/3

0/00/00/01/81/40/90/82/61/6
0/02/90/65/56/04/02/83/00/7
0/08/79/313/810/59/410/69/97/6
0/018/85/67/33/92/02/33/04/4
0/05/81/97/36/86/22/40/91/4
0/04/30/04/64/32/41/10/81/3

اقالم اماری
(1396سال )فرهنگ و گردشگری 

تعداد زائران 
حج تمتع

تعداد زائران 
عتبات عالیات

گنجایش 
سالن سینما 

(صندلی)

گنجایش 
سالن نمایش 

(صندلی)

تعداد چاپخانه 
های تحت 

نظارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی

کتابخانه های عمومی و کانون پرورش فکری کودکان

(درصد)سهم شهرستان از کل استان 

گنجایش 
سالن نمایش 

(صندلی)

تعداد چاپخانه 
های تحت 

نظارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی

کتابخانه های عمومی و کانون پرورش فکری کودکان

تعداد زائران 
حج تمتع

تعداد زائران 
عتبات عالیات

گنجایش 
سالن سینما 

(صندلی)

سالنامه آماری استان اردبيل :  ماخذ 
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كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

كل استان
 اردبيل

 بيله سوار
 پارس آباد
 خلخال  
 سرعين

 كوثر
 مشگين شهر

 مغان
 نمين

 نير

شهرستان

شهرستان

1452711390/86/492/30/11/0
1671871550/76/086/80/11/3

05890161/213/7112/50/10/7
2521681990/77/4130/90/00/5
43335011131/45/6138/00/10/9

000110/84/252/10/11/1
04685283/015/2152/90/10/4
020010100/75/283/20/10/6
086112110/52/235/70/00/7
03315131/28/447/50/00/3
07380252/39/663/10/00/8

3      ≈8      ≈2      ≈10    ≈8      ≈6      ≈5      ≈3      ≈1      ≈
4     ▼3     ▲8     ▼3     ▲4      ≈2     ▲4      ≈5      ≈6      ≈
2     ▲9      ≈1     ▲9      ≈9      ≈5      ≈3      ≈9     ▼8      ≈
1     ▲5      ≈4      ≈5     ▲3     ▲7      ≈2      ≈4      ≈3      ≈
4     ▼10   ▼8     ▼6      ≈6      ≈9      ≈8      ≈1     ▲2      ≈
4     ▼4     ▲7     ▼1     ▲1     ▲1     ▲1     ▲2     ▲9     ▼
4     ▼7      ≈5      ≈8      ≈7      ≈8      ≈6      ≈6      ≈7      ≈
4     ▼1     ▲3      ≈7      ≈10    ≈10   ▼10   ▼7      ≈5      ≈
4     ▼6      ≈6     ▼4     ▲5      ≈4      ≈9      ≈10   ▼10   ▼
4     ▼2     ▲8     ▼2     ▲2     ▲3      ≈7      ≈8     ▼4      ≈

شاخص ها

نسبت تعداد 
زائران حج 
تمتع به کل 

جمعیت 
(درصد)

نسبت تعداد 
زائران عتبات 
عالیات به کل 

(درصد)جمعیت 

گنجایش 
سالن نمایش  

به ازای هر 
یکصد هزار 

(صندلی)نفر

تعداد چاپخانه 
های تحت نظارت 
فرهنگ و ارشاد  
به ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعداد 
کتابخانه  به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

سرانه کتاب 
موجود  در 

کتابخانه های 
عمومی و کانون 

(جلد)

نسبت تعداد 
اعضاء 

کتابخانه ها به 
کل جمعیت 

(درصد)

نسبت موارد 
مراجعه به کل 

(درصد)جمعیت 

گنجایش 
سالن سینما  
به ازای هر 
یکصد هزار 

(صندلی)نفر 

وضعیت و رتبه شهرستان بر اساس شاخص ها

نسبت تعداد 
زائران حج 
تمتع به کل 

جمعیت 
(درصد)

نسبت تعداد 
زائران عتبات 
عالیات به کل 

(درصد)جمعیت 

گنجایش 
سالن سینما  
به ازای هر 
یکصد هزار 

(صندلی)نفر 

گنجایش 
سالن نمایش  

به ازای هر 
یکصد هزار 

(صندلی)نفر

تعداد چاپخانه 
های تحت نظارت 
فرهنگ و ارشاد  
به ازای هر یکصد 

هزار نفر

تعداد 
کتابخانه  به 

ازای هر 
یکصد هزار 

نفر

سرانه کتاب 
موجود  در 

کتابخانه های 
عمومی و کانون 

(جلد)

نسبت تعداد 
اعضاء 

کتابخانه ها به 
کل جمعیت 

(درصد)

نسبت موارد 
مراجعه به کل 

(درصد)جمعیت 

( برابرمقدار شاخص در استان1/5در فاصله بين نيم تا : ≈كمتر از نيم، :▼برابر،1/5مقدار شاخص در شهرستان بيش از :  ▲): وضعيت
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