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جمهوری آذربایجان

موقعیت جغرافیایی و وسعت استاندرس اّول

 استان اردبیل در شمال غرب فالت ایران و شرق فالت آذربایجان واقع شده است. این استان به شکل کشیده و طویل خود در 
جهت شمال ــ جنوب، نزدیک به دو درجه عرض جغرافیایی را در بر گرفته است1. فاصلٔه شمالی ترین و جنوبی ترین نقطٔه آن در حدود 

295 کیلومتر و فاصلٔه شرقی  ترین و غربی ترین نقطٔه آن132 کیلومتر است. 
مساحت استان ما بالغ بر17953 کیلومتر مربع معادل1/1 در صد مساحت ایران است.

شکل1ــ1ــ نقشۀ تقسیمات کشوری جمهوری اسالمی ایران به تفکیک استان

1ــ استان اردبیل بین مدارهای 37 درجه و 45 دقیقه تا 39 درجه و 44 دقیقٔه عرض شمالی و بین نصف النهارهای 47 درجه و 30 دقیقه تا 48 درجه و 55 دقیقه طول شرقی 
واقع شده است.
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جغرافیای طبیعی استان

فعالیت ١ـ١

اردبیل یک استان مرزی است که در حدود 282/5 کیلومتر با جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد که 159 کیلومتر آن مرز 
آبی بوده و به وسیلٔه رود های ارس و بالهارود مشخص می شود و بقیٔه مرز آن در خشکی قرار دارد. 

شکل 2ــ1ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان اردبیل

با توجه به نقشٔه سیاسی استان جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
1ــ استان اردبیل با جمهوری آذربایجان از سمت …………… و …………… هم مرز است.

2ــ استان ما از سمت مشرق با استان …………… و از سمت مغرب با استان ………… همسایه است.
3ــ از سمت جنوب استان ما به استان …………… محدود می شود.

جمهوری آذربایجان
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تحوالت زمین شناسی
آیا می دانید ناهمواری های استان چگونه به وجود آمده اند؟

منطقٔه  یعنی  بزرگ تر  جغرافیایی  واحد  یک  از  جزئی  زمین شناسی،  ساختار  و  جغرافیایی  مطالعات  بیشتر  در  اردبیل  استان 
آذربایجان و شمال غرب ایران مورد بررسی قرار گرفته است.بر اساس این بررسی ها در پیدایش ناهمواری های استان دو دسته عوامل 

دخالت داشته اند:
1ــ تحوالت زمین شناسی دورٔه ترشیاری

2ــ فعالیت های آتشفشانی دورٔه کواترنری 
استان ما در اواخر دورٔه ترشیاری از زیر دریا خارج شده وشکل کنونی به خود گرفته است. در اواخر این دوره و اوایل دورٔه 
کواترنری در سرتاسر منطقه، یک سلسله فعالیت های آتشفشانی به وقوع پیوسته و قله هایی نظیر سبالن شروع به فعالیت آتشفشانی و 
خارج کردن مواد مذاب کرده است. به همین دلیل است که در سیمای منطقه، گستردگی گدازه ها و روانه های آتشفشانی بیشتر خود را 

نشان می دهند. با توجه به این رویدادها استان اردبیل را می توان همانند آذربایجان به عنوان یک منطقٔه آتشفشانی معرفی کرد.
ساختار زمین شناسی استان سه نوع مشخص دارد:

1ــ بخش هایی که منشأ تشکیل دهندهٔ آن رسوبی است؛ مانند دشت اردبیل و جلگٔه مغان.
2ــ توده های آتشفشانی سبالن که قسمت عمده ای از این سرزمین را فرا گرفته است.

3ــ توده هایی که مواد سازندٔه آنها دگرگونی است و به طور پراکنده در بعضی نواحی استان وجود دارد.

سیمای طبیعی استان اردبیل
 1  آن را سرزمین های هموار و پست تشکیل می دهد. 

ـــــ
3 

 آن را بخش کوهستانی و 
 2 
ـــــ
استان اردبیل یک منطقه کوهستانی بوده و  3

مرتفع ترین منطقٔه استان اردبیل بخش مرکزی آن است که تودٔه آتشفشانی سبالن به عنوان بام آذربایجان در آن واقع شده است. از مرکز 
استان به هر جهت حرکت کنیم از ارتفاع کوه ها کاسته می شود.

ناهمواری های استان و نحوۀ شکل گیری آندرس دوم
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به نقشٔه ناهمواری های استان توجه نمایید. از شمال به طرف جنوب چشم انداز های طبیعی متنوعی در استان ما دیده می شود.
جلگٔه مغان در کنار رود ارس وسیع ترین سرزمین هموار استان است. پس از جلگٔه مغان کوه های کم ارتفاع خروسلو برجستگی قابل 
توجهی را به وجود می آورد. با حرکت به سمت جنوب به کوهستان صلوات داغ می رسیم که محل اتصال رشته کوه قره داغ به تالش 
است و چشم انداز کامالً کوهستانی را به وجود می آورد. در مرکز استان تودٔه کوهستانی سبالن قرار گرفته است که قلٔه معروف آن 
سلطان سبالن با ارتفاع 4811 متر به عنوان بلندترین نقطٔه آذربایجان می باشد. دشت های وسیع اردبیل و مشکین شهر نیز در کنار این 
تودٔه کوهستانی گسترده شده اند. در جنوب استان؛ دشت خلخال یک ناحیٔه تقریباً مجزایی است که رشته کوه تالش و قلٔه معروف آق داغ 
چهرٔه کامالً کوهستانی به آن بخشیده و در میان این کوهستان واقع شده است. جنوبی ترین نقطٔه استان به حاشیٔه پست قزل اوزن ختم 

می شود.

شکل 3ــ1ــ نقشۀ ناهمواری های استان اردبیل
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فعالیت ٢ـ١

اشکال و پراکند گی ناهمواری ها در استان
ناهمواری های استان اردبیل را سرزمین های مرتفع و اراضی جلگه ای و دشت های هموار تشکیل می دهند.

بر توده های کوهستانی منطبق است و از1400 متر به باال را شامل  1ــ سرزمین های مرتفع: این نوع ناهمواری ها عمدتاً 
می شوند. مهم ترین آنها عبارت اند از: 

الف( کوه های شمالی مانند صلوات داغ و کوه های خروسلو 
ب( کوه های مرکزی مانند سبالن و بزغوش 

پ( کوه های شرقی و جنوبی مانند تالش و آق داغ 
مرز طبیعی این استان با استان گیالن رشته کوه تالش و با استان آذربایجان شرقی رشته کوه بزغوش محسوب می شود. در شمال 
استان، رود ارس استان ما را از جمهوری آذربایجان جدا می کند؛ همچنین موجب جدایی کوه های قره داغ از کوه های قفقاز ) قره باغ( 

جمهوری آذربایجان می شود. جنوب کوه های چله خانه مرز طبیعی استان اردبیل با زنجان است. 
رشته کوه صلوات داغ رشته کوه های قره داغ آذربایجان شرقی را به رشته کوه تالش وصل می کند. گردنٔه صایین نیز رشته 

کوه های سبالن را به بزغوش متصل می کند.
2ــ اراضی جلگه ای ودشت های هموار: این اراضی عبارت اند از: 

الف( مناطق جلگه ای و پست که ارتفاع آن ها از100 متر تا 800 متر از سطح دریاست. 
 ب( دشت های نیمه مرتفع و مرتفع اردبیل، مشکین شهر و خلخال که ارتفاع آنها از 800 تا1400 متر است.

1ــ با توجه به نقشٔه ناهمواری استان به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
 الف( آیا در محل زندگی شما کوه های مهمی وجود دارد؟ کدام کوه ها؟

 ب( مهم ترین کوه های استان را به ترتیب از شمال به جنوب نام ببرید.
 پ( مرتفع ترین و پست ترین مناطق استان در کدام بخش آن واقع شده است؟

مشخصات مهم ترین کوه های استان
1ــ کوه های شمالی 

الف( کوه های خروسلو: شمالی ترین ارتفاعات استان، کوه های خروسلو است. این کوه ها در واقع پیشکوه های قره داغ به 
طرف جلگٔه مغان است و به صورت تپه ماهورهایی به جلگٔه پست مغان ختم می شود و ارتفاعات جنوبی جلگٔه مغان را تشکیل می دهد. 
هرچند که ارتفاع این کوه ها زیاد نیست و حداکثر به 700 متر می رسد، ولی به دلیل پست بودن جلگٔه مغان )ارتفاع متوسط100 متر( 
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به صورت کوه های برجسته ای چشم انداز مرتفعی به منطقه می بخشد.
ب( صلوات داغ: این ارتفاعات در واقع ادامٔه ارتفاعات باغرو )تالش( در منطقه با جهت شرقی ــ غربی کوه های تالش را به 
رشته کوه قره داغ متصل می کند. کوه های صلوات داغ یک تودٔه نفوذی بوده و در حد فاصل مشکین شهر و مغان قرار گرفته است 

که حداکثر ارتفاع آن به 2228 متر می رسد.
2ــ کوه های مرکزی

الف( تودۀ آتشفشانی سبالن )ساواالن(: سبالن در مشرق ناحیٔه آذربایجان و بین شهرهای سراب در جنوب، اردبیل در 
مشرق، مشکین شهر و اهر در شمال و تبریز در مغرب قرار دارد.

شکل 4ــ1ــ دورنمایی از رشته کوه سبالن

این کوهستان از شهر اردبیل مثل عقابی به نظر می رسد که بال های خود را باز کرده است. طول کوهستان حدود 60 کیلومتر و 
پهنایش حدود 45 کیلومتر است. سه مخروط مهم آن سلطان سبالن )4811متر( سبالن کوچک )4407 متر( و آغالغان داغ )2696 
متر( نام دارند. کوهستان سبالن از کانون های مهم آبگیر دائمی آذربایجان است. در دامنه های شمالی تودٔه سبالن رودهای اهر و قره سو 
قرار گرفته اند و به طرف حوضٔه رود ارس جریان می یابند و در نهایت به دریای خزر می ریزند.در جنوب این کوهستان عظیم آجی چای 
)تلخه رود( جریان دارد که از حوضه های آبریز دریاچٔه ارومیه است. در دامنٔه شرقی آن رود های بالیخلو و آغالغان چای پس از سیراب 

کردن مزارع شهرستان های نیر و اردبیل به قره سو می پیوندند. 
در باالی قلٔه سبالن حفره ای وجود دارد که دهانٔه آتشفشان آن بوده است. در داخل این فرورفتگی دریاچٔه زیبایی تشکیل شده 
است.آب این دریاچه از جمع شدن تدریجی آب های حاصل از نزوالت جوی و ذوب برف و یخ تأمین می شود. آب آن صاف و زالل و 
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درجه حرارت آن در ماه های گرم سال نیز در حد صفر است. سطح دریاچه در بیشتر روزهای سال منجمد و پوشیده از برف بوده و در 
طول سال حدود 2 الی 3 ماه )ماه های تیر ، مرداد و شهریور( با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه ذوب می شود و عمق آن 28 متر است.

شکل 5  ــ1ــ تصویر ماهواره ای رشته کوه سبالن

شکل 6  ــ1ــ دریاچۀ قلۀ سبالن
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ب( رشته کوه بزغوش: رشته کوه بزغوش نیز از رشته کوه های مرکزی استان محسوب می شود. این رشته کوه مرز طبیعی 
بین استان اردبیل و آذربایجان شرقی است.

 رشته کوه بزغوش در جنوب رشته کوه سبالن واقع شده و به وسیلٔه گردنٔه صایین به آن گره می خورد.
3ــ کوه های شرقی و جنوبی

الف( رشته کوه تالش: رشته کوه تالش یا باغروداغ که در مشرق استان در جهت شمالی ــ جنوبی کشیده شده است، مانند 
سدی دریای خزر را از استان ما جدا می کند. این رشته مانع نفوذ رطوبت دریای خزر به استان اردبیل می شود به همین جهت دامنٔه 
شرقی آن به دلیل نفوذ رطوبت و بارندگی زیاد دارای پوشش گیاهی انبوه و جنگلی بوده و دامنٔه غربی آن پوشیده از گیاهان مرتعی و 
استپی می باشد. به این ترتیب، دو دنیای متفاوت در غرب و شرق این رشته کوه به وجود آمده که از نظر ویژگی های طبیعی و انسانی کامالً 

با همدیگر متفاوت می باشند. گردنه های حیران و اسالم مهم ترین راه های عبور از استان اردبیل به استان گیالن است.
ب( آق داغ: این کوه در جنوب خلخال واقع شده و با ارتفاع 3302 متر بلندترین کوه جنوب استان است.

فعالیت ٣ـ١
1ــ محل زندگی شما در کدام نوع ناهمواری استان واقع شده است؟

2ــ رشته کوه تالش چه نقشی در استان ایفا می کند؟

شکل 7ــ1ــ کوه های اسالم در کنار جادۀ اسالم که رطوبت دریای خزر را در خود جای داده است.



سرزمین های هموار
این سرزمین ها اکثرًا در میان کوه ها محاصره شده و اغلب از مواد آبرفتی و رسوبی تشکیل یافته اند. جلگٔه مغان و دشت اردبیل 

از مهمترین زمین های هموار استان به شمار می روند.
جلگۀ مغان: جلگٔه مغان در شمال استان اردبیل و در مجاورت مرز جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. وسعت کلی جلگه 
برابر با صدهزار هکتار بوده و به وسیلٔه آبرفت های رود ارس و شعبه های آن به وجود آمده است. جلگٔه مغان با ارتفاع متوسط100 متر 

یکی از مهم ترین نواحی کشاورزی و دامپروری کشور محسوب گردیده و محل قشالق ایالت و عشایر آذربایجان می باشد. 
 آن در خاک 

 2 
ـــــ
جلگٔه مغان به وسیلٔه رودخانٔه ارس به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می شود: بخش عمدٔه جلگٔه مغان یعنی   3

 1  آن در خاک استان اردبیل قرار دارد. 
ـــــ
3 

جمهوری آذربایجان قرار گرفته و فقط  
رودخانٔه ارس در شمال، رودخانٔه قره سو در غرب و رودخانٔه بالهارود در شرق این جلگه جریان دارد. رود ارس از طریق سد 
انحرافی میل ــ مغان و کانال های اصلی آن جلگٔه مغان را آبیاری می کند. یکی از مشکالت بزرگ جلگٔه مغان کمبود آب در نواحی 

مرکزی و جنوبی آن است.
دشت اردبیل: دشت هموار و حاصل خیز اردبیل از نظر جغرافیایی در مرکز استان و در میان رشته کوه های سبالن، بزغوش 
و تالش قرار گرفته است. مواد سطحی تشکیل دهندٔه آن، آبرفت حاصل از جریان های سطحی نظیر قره سو، بالیخلی چای و شعبات 

متعدد آنهاست. 
این دشت که شهر اردبیل و روستاهای پیرامون در آن استقرار یافته اند به سبب وجود خاک های نرم و رسوبی و آتشفشانی از 

نواحی عمدٔه کشاورزی استان محسوب می شود.

از  یـکــی  مـغـان  جـلـگـۀ  ـ   1ــ  8    ـ شکل 
حاصل خیزترین جلـگـه هـای ایران در استان 

اردبیل است.



جغرافیای طبیعی استان

تأثیر ناهمواری ها بر زندگی انسان
ناهمواری های استان به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر به سزایی در زندگی مردم داشته است. مهم ترین نقش این ناهمواری ها 

عبارت اند از:
1ــ ارتفاعات استان سرچشمٔه رودهای دائمی و پر آبی است. این رود ها پس از آبیاری مزارع از طریق رود ارس در شمال و 

رود قزل اوزن در جنوب به دریای خزر وارد می شوند.
2ــ خاک های حاصلخیز دشت ها و جلگٔه شمالی استان شرایط مناسبی را برای فعالیت های کشاورزی و باغداری به وجود 

آورده و زمینٔه اشتغال مردم را فراهم کرده است.
3ــ مراتع واقع در دامنٔه کوهستان های استان چراگاه های مناسبی برای دامداران عشایر و روستایی فراهم آورده است.

4ــ مناطق پایکوهی و هموار بهترین مکان ها برای استقرار شهرها و روستاهای استان است. 

مخاطرات طبیعی 
استان اردبیل همچون بعضی از مناطق کشورمان هر چند وقت یکبار شاهد وقوع مخاطرات طبیعی گوناگون مانند زلزله، سیل، 

زمین لغزش و خشکسالی است. 
 آنچه سبب وقوع بعضی از مخاطرات طبیعی در استان ما می شود، قرار گرفتن آن در منطقه ای مرتفع و فعال از نظر زمین ساختی 
است. این وضع در منطقٔه سبالن بیشتر قابل مالحظه است؛ از این رو، مخاطرات طبیعی از جمله زلزله نیز در اطراف این کوهستان 

بیشتر رخ می دهد.
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1ــ زلزله: ساختار زمین شناسی استان اردبیل جوان می باشد. نزدیکی به محل برخورد دو صفحٔه اوراسیا و ایران موجب 
پیدایش گسل های بزرگ و بنیادی در این منطقه از کشور شده است. فعالیت این گسل ها سبب وقوع زلزله و گاهی بروز خسارات و 
ویرانی می گردد. گسل های شرق اردبیل، بزغوش، خلخال و آستارا از مهم ترین این گسل ها به شمار می روند. بررسی زلزله های بزرگ 
40 سال اخیر در استان نشانگر وقوع تقریبی 3 زلزله در هر سال است. اکنون با توجه به نقشٔه پهنه بندی زلزله )شکل 11ــ1( بگویید 

بیشتر مناطق استان ما در کدام پهنه بندی خطر زلزله قرار گرفته اند؟ شهر اردبیل چطور؟ 
2ــ سیل: در ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت میزان ریزش های جوی در استان زیاد بوده است. این پدیده همراه با 
افزایش ذوب برف در ارتفاعات سبب ایجاد سیل می شود. وجود دشت های مالیم و هموار در کنار مناطق کوهستانی استان نیز باعث 
می شود گاهی آب رود ها از بستر اصلی خود خارج شده و سیل جاری شود. به عنوان نمونه، اختالف ارتفاع بین سبالن و اراضی 

کوهپایه ای دشت مشکین باعث شده تا رودخانه ها در این پهنه در شیب های تند جاری شده و سیل شدیدی را ایجاد نمایند.
در سال های اخیر بهره برداری بی رویه از مراتع استان و نابودی پوشش گیاهی در بروز سیل مؤثر بوده است.سیل خیزترین مناطق 

استان شامل شهرستان های پارس آباد،بیله سوار، گرمی، مشکین شهر و خلخال می باشند. 
3ــ زمین لغزش: در استان اردبیل به دلیل کوهستانی بودن، وجود خاک های عمیق بر روی دامنه های پرشیب و نفوذ آب 
به الیه های زیرین خاک در هنگام ذوب تدریجی برف ها، زمینٔه مناسبی برای شکل گیری پدیدٔه زمین لغزش و خسارات زیاد همراه آن 
فراهم آمده است. این پدیده بیشتر در نیمٔه جنوبی استان مشاهده می شود به طوری که حدود 85 درصد زمین لغزش ها در شهرستان های 

خلخال، کوثر و نیر اتفاق افتاده است. 

شکل10ــ1ــ شکل گیری شهر در دشت هموار اردبیل
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جغرافیای طبیعی استان

شکل 11ــ1ــ پهنه بندی خطر زلزله در استان اردبیل
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شکل 12ــ1ــ نقشه پراکندگی مناطق سیل خیز در استان اردبیل
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جغرافیای طبیعی استان

شکل13ــ1ــ نقشه پراکندگی وقوع زمین لغزش ها در سطح استان اردبیل



16
شکل14ــ1ــ وقوع زمین لغزش در گردنۀ صایین استان اردبیل

 برای مطالعه 
نمونه هایی از پدیدهٔ زمین لغزش در مناطق مختلف استان عبارت انداز:

ــ در مسیرجادٔه اردبیل ــ نیر به خصوص در مجاورت پل روستای الماس، زمین لغزش های زیادی اتفاق افتاده 
است که آثار آن به وضوح قابل مشاهده می باشد.

ــ در شهر گرمی لغزش دامنٔه کوه موجب تخریب خانه های مسکونی شده و اهالی را مجبور به ترک محل زندگی 
خود کرده است.

ــ در تیرماه سال 1384 در روی مسیر جادٔه نیرــ سراب در گردنٔه صایین زمین لغزشی به وقوع پیوست که در طی 
آن حدود 600 متر از جادٔه اصلی و ترانزیتی لغزش یافته و سبب بروز خسارات مالی هنگفت گردید. مواد لغزش یافته در 

جلوی رودخانٔه بالیخلو سدی طبیعی به وجود آورده و در پشت این سد دریاچٔه زیبایی تشکیل گردیده است.

ــ حادثه خیزترین منطقٔه استان از نظر زمین لغزش شهرستان خلخال است.
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فعالیت 4ـ١

4ــ خشکسالی: در سال های اخیر به علت کاهش میزان بارندگی سالیانه؛ خشکسالی و مشکالت ناشی از آن در سطح استان 
به طور جدی بروز کرده است. خشکسالی سبب کاهش حجم آب های سطحی و زیرزمینی شده و خسارات زیادی به زندگی مردم وارد 

کرده است از جمله:
ــ کاهش سطح زیر کشت و در نتیجه کاهش تولید محصوالت کشاورزی به خصوص در جلگٔه مغان 

ــ کاهش وسعت و ظرفیت مراتع و در نتیجه ایجاد محدودیت برای چرای دام ها
ــ کمبود آب مصرفی مردم در بعضی از شهرستان ها

ــ افزایش فرسایش خاک در اثر کاهش پوشش گیاهی و خشک شدن زمین
ــ کاهش آب رود ها و در نتیجه افزایش آلودگی آنها

1ــ پست ترین نقاط استان در کدام مناطق قرار گرفته اند؟
2ــ تأثیر ناهمواری در محل زندگی خودتان را با کمک دبیر خود به طور فهرست وار جمع آوری کرده و در 

کالس ارائه دهید. 
3ــ کدام مخاطرات در محل زندگی شما بیشترین خسارات رابه وجود آورده است؟ برای پاسخ از اشخاص 

مسن محل کمک بگیرید؟
4ــ چرا در مشکین شهر خطر سیل زیاد است؟

5ــ برای پیشگیری از مخاطرات طبیعی چه اقداماتی در محل زندگی شما انجام گرفته است؟
6ــ برای کاهش خسارات مخاطرات طبیعی در استان به صورت گروهی تحقیق کرده و نتایج به دست آمده را 

به همراه پیشنهادات خود به کالس گزارش دهید.

ویژگی های انحصاری استان از نظر ناهمواری عبارت اند از:
1ــ ماهیت آتشفشانی با سنگ های دگرگونی ناشی از آن

2ــ وجود چشمه های آب معدنی و گرم تحت تأثیر آتشفشان های منطقه 
3ــ وجود دریاچه های طبیعی حتی در نوک قله سبالن، دشت اردبیل، منطقٔه خلخال ومناطق دیگر استان

4ــ کوهستانی بودن واختالف ارتفاع نزدیک به4800 متر بین قلٔه سبالن و حاشیٔه رود ارس در جلگٔه مغان.

بیشتر بدانیم  
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زمانی که شهرها و بخش های واقع در دامنٔه کوهستان ها با سرمای شدید و یخبندان مواجه اند، شهرها و بخش های مستقر در 
نقاط جلگه ای، نظیر جلگٔه مغان دارای آب و هوای مطبوع بهاری است. این تنوع آب و هوایی سبب می شود که استان ما در تمام 

فصل های سال دارای قابلیت جذب گردشگر باشد. 

آب و هوای استاندرس سوم

شکل 15ــ1ــ عوامل محّلی تأثیرگذار بر آب و هوای استان اردبیل

بیشترین: 65 .4802

کمترین: 4647 .17
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جغرافیای طبیعی استان

استان اردبیل به دلیل تنوع ناهمواری ها و همچنین تنوع عوامل مؤثر در اقلیم منطقه، آب و هوای متنوعی دارد.
شهرها و بخش های استان اردبیل به سبب قرارگرفتن در دامنٔه ارتفاعات و نقاط سردسیر و ییالقی یا واقع شدن در جلگه ها و 

دشت های نسبتاً هموار گرمسیری، از دو وضعیت متفاوت آب و هوایی برخوردارند.
 به طور کلی نواحی جنوبی استان مرتفع و کوهستانی است و زمستان های سرد و پربرف ولی تابستان های معتدل دارد. به استثنای 
رشته کوه سبالن، هرچه از جنوب به سمت شمال استان برویم از ارتفاع کوه ها کاسته شده و به میزان دما افزوده می شود و بر عکس 

مقدار بارش کاهش می یابد.

شکل 16ــ1ــ دورنمایی از شهر سرعین در فصل زمستان

وضعیت بارش
1ــ نواحی شمالی استان شامل شهرستان های پارس آباد، بیله سوار و بخش هایی از گرمی کمترین بارش ساالنه دارند. در این 

نواحی میانگین بارش از 280 میلی متر در سال کمتر است.
2ــ در مرکز استان، بارش ساالنه بین 280 تا 340 میلی متر نوسان دارد. البته در نواحی منتهی به رشته کوه سبالن با افزایش 

ارتفاع میزان بارش نیز تا حدودی افزایش می یابد.
ارتفاعات  است.در  برخوردار  بیشتری  بارش  از  دریای خزر  به  نزدیکی  و  بودن  کوهستانی  به دلیل  استان  مناطق جنوبی  3ــ 

شهرستان خلخال و نواحی منتهی به رشته کوه تالش 440 میلی متر باران می بارد.
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شکل 17ــ1ــ نقشۀ پراکندگی بارش در استان

234ـ163
ـ  235 305
ـ 306 377
ـ  378 448
ـ 449   519

مهر       شهریور    مرداد         تیر       خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند        بهمن        دی            آذر       آبان 

شکل 18  ــ1ــ نمودارمیزان بارش در ایستگاه های سه گانۀ استان

میلی متر

خلخال               پارس آباد                 اردبیل
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جغرافیای طبیعی استان

پراکندگی فصلی بارش: با توجه به شکل 19ــ1 
کم باران ترین و پر باران ترین فصل سال به ترتیب فصل، 
تابستان با 9 درصد و فصل بهار با 38 درصد از کل بارش 

استـان می باشند. 

شکل 19ــ1 نمودار درصد بارش فصلی استان

فصل پائیز 29%

فصل زمستان %24فصل بهار 38%

فصل تابستان 9%

شکل 20ــ1ــ نقشۀ میانگین دمای استان

2/5ـ0
ـ   2/5    5
ـ  5/0   7/5
ـ   7/5 10 
ـ  12  12/5
ـ   12/5 15

وضعیت دمایی

 

  

 توزیع دمای هوا در سطح استان متناسب با ارتفاع و سایر ویژگی های طبیعی منطقه است. نواحی پست واقع در درهٔ رود ارس  
و جلگٔه مغان شامل شهرستان های پارس آباد و بیله سوار و بخش هایی از غرب گرمی از مناطق گرمسیر استان  اند.

نواحی کوهستانی و پایکوهی منتهی به رشته کوه های سبالن، بزغوش و تالش مناطق سردسیر استان را تشکیل می دهند.
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نواحی  برخی  در  استثنایی  سرماهای  وقوع 
بودن  باال  و  سلسیوس(  درجه   30( استان  سردسیر 
از  ناشی  آن،  شهرهای  در  یخبندان  روزهای  تعداد 
هجوم پی در پی توده های هوای شمالی و قطبی، تأثیر 
ارتفاعات استان اردبیل و عرض جغرافیایی باال است.

یخبندان: پدیدهٔ یخبندان در مناطق مرتفع استان )مناطقی که ارتفاع آنها در حدود 2000 متر است( تا 6 ماه در طول سال دیده 

  

 
 

 
 

می شود. با توجه به این واقعیت که در حدود 20 درصد از استان ارتفاعی بیش از 2000 متر دارد می توان نتیجه گرفت که در بسیاری 
از مناطق استان، بیش از نیمی از روزهای سال یخبندان است.

شکل 21ــ1ــ نمودار متوسط ماهانۀ دما در ایستگاه های سه گانۀ استان

اسفند       بهمن         دی         آذر     آبان          مهر       شهریور    مرداد         تیر        خرداد  اردیبهشت فروردین

راد
ی گ

سانت
ب 

حس
بر 

ت 
رار

ه ح
رج

د

شکل 22ــ1ــ نمودار روزهای یخبندان ایستگاه های سینوپتیک استان اردبیل

وز
ب ر

حس
بر 

ان 
بند

یخ

فعالیت ٥ـ١
با توجه به شکل های 15ــ1 الی 20ــ1 به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1ــ وضعیت بارندگی در مناطق شمالی؛ مرکزی و جنوبی استان را نسبت به همدیگر مقایسه کنید.
2ــ پراکندگی بارش فصلی چه تأثیری بر کشاورزی استان می گذارد؟ 

3ــ به نظر شما وقوع یخبندان های طوالنی چه خسارت هایی را در استان می تواند به وجود آورد؟

شهر
ین 

شک
خالم

خل

باد
س آ

پار
یل 

ردب
ا

خلخال        پارس آباد         اردبیل
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عوامل مؤثر بر آب و هوای استان
1ــ عرض جغرافیایی: استان اردبیل به علت قرار گرفتن در عرض جغرافیایی باال جزو استان های سردسیر کشور محسوب 

می شود.
2ــ ارتفاع: استان اردبیل یک استان کوهستانی است. این عامل، نقش مهمی در آب و هوا دارد، به طوری که می تواند اثر 
عرض جغرافیایی را به میزان زیادی کاهش دهد؛ از این رو جلگٔه مغان که در شمال استان و در عرض جغرافیایی باالتری نسبت به سایر 

نقاط قرار دارد به علت داشتن ارتفاع کم از آب و هوای معتدل تری برخوردار است.
3ــ دریاهای پیرامون: دریای خزر، دریای مدیترانه و دریای سیاه سه منبع ایجاد رطوبت در شمال غرب کشور و استان 

اردبیل محسوب می شوند. 
4ــ توده های هوا: استان اردبیل در طول سال تحت تأثیر چند تودٔه هوا قرار می گیرد که عبارتند از:

الف( تودۀ هوای مدیترانه ای
ب( تودۀ هوای اقیانوسی

پ( تودۀ هوای سیبری
ت( تودۀ هوای حاره ای

شکل 23ــ1ــ نقشۀ توده های هواهای مؤثر 
در استان اردبیل
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با توجه به تنوع عوامل طبیعی و جغرافیایی، انواع آب و هوا در استان مشاهده می شود، اما خصوصیت مشترک آب و هوای 
استان »سردبودن« آن است به طوری که حتی در پست ترین نقاط استان که آب و هوای معتدل دارند، بارش برف همه ساله مشاهده 

می شود.

تقسیم بندی انواع آب و هوای استان در مناطق سه گانه 
با توجه به آمار ایستگاه های سه گانه پارس آباد، اردبیل و خلخال انواع آب و هوای استان به شرح زیر تقسیم بندی می شود:

1ــ نواحی شمال دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک با تابستان گرم و زمستان معتدل )ایستگاه پارس آباد(
2ــ نواحی مرکزی دارای آب و هوای نیمه خشک تا نیمه مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسیار سرد )ایستگاه اردبیل(

3ــ نواحی جنوبی دارای آب و هوای نیمه مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسیار سرد )ایستگاه خلخال(.


