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توانمندی های استان

دانش آموزان عزیز در کتاب جغرافیای عمومی یاد گرفتید گردشگری به عنوان یکی از پدیده های اجتماعی و اقتصادی دهه های 
اخیر جایگاه ویژه ای را در مبادالت اقتصادی و فرهنگی کشورها ایفا نموده است، به طوری که در برخی از کشورها مهم ترین منبع 

درآمد محسوب می شود. آیا می توانید 2 نمونه  از این کشور ها را نام ببرید؟
استان اردبیل از یک سوبه عنوان سرزمینی سرشار ازمنابع طبیعی، تاریخی وفرهنگی با آثار شکوهمند و به یادماندنی و قدمتی 
زیاد و از سوی دیگر با دارا بودن آب وهوای متنوع، دلپذیر و چهار فصل،آب های معدنی گرم وسرد دامنٔه کوه سبالن، ژئوپارک های 
به  فرد، آبشارها، تاالب ها، دریاچه های زیبا، جنگل ها، مراتع و اراضی کشاورزی بسیار حاصلخیز، جایگاه ویژه ای از نظر  منحصر 

گردشگری در سطح ملی و بین المللی دارد.
با دقت در شکل1ــ 5 به سؤال زیر پاسخ دهید: 

 در سال 1378 از استان اردبیل چند نفر بازدید کرده اند؟ در سال1387 چند نفر به این استان آمده اند؟ می توانید علت آن را 
بیان کنید؟

توانمندی های گردشگریدرس دوازدهم

ـ 5  ــ نمودار تعداد گردشگران داخلی و خارجی بازدید کننده از استان اردبیل شکل1ـ

تعداد گردشگران داخلی

تعداد گردشگران خارجی

در این درس با برخی از جاذبه های گردشگری استان آشنا می شویم. جاذبه های گردشگری استان اردبیل به دو گروه جاذبه های 
طبیعی و انسانی تقسیم می شوند:

الف( جاذبه های طبیعی
1ــ کوه ها و مناطق ییالقی:  در استان اردبیل کوه های متعددی وجود دارد که از مهم ترین کوه ها با قابلیت های گردشگری 
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می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کوهستان سبالن، رشته کوه صلوات داغ، کوه های باغرو و بزغوش

دامنه ها و دره های این کوه ها با برخورداری ازطبیعت دست نخورده و زیبا، وجود مجموعه متنوع از اشکال فرسایشی، پدیده های 
زمین شناسی مشخص، صخره ها و پرتگاه های اعجاب انگیز، زیباترین مناظر طبیعی را در خود جای داده اند. از میان این کوه ها، تودٔه 

سبالن به تنهایی بزرگ ترین مجموعٔه طبیعت گردی استان است. برخی از مهم ترین زمینه های طبیعت گردی آن عبارت اند از:
گردشگری ییالقی در دامنه های سرسبز سبالن ــ 

وجود دره های موییل و شیروان دره سی ــ 
صخره نوردی در دیواره های طبیعی این دره ها ــ 

قابلیت اسکی و ورزش های زمستانی در پیست ــ 
 اسکی آلوارس

بازدید از عشایر مستقر در مناطق ییالقی ــ 

ـ  5  ــ کوهنوردی در ارتفاعات سبالن شکل 2ـ

2ــ آب های معدنی: آب های گرم و سرد معدنی یکی از پرطرف دارترین پدیده های گردشگری می باشد. استان ما به ویژه منطقٔه 
آتشفشانی سبالن از نظر فراوانی چشمه های معدنی در سطح کشور بی نظیر و معروف بوده و هر ساله پذیرای میلیون ها گردشگر داخلی 

و خارجی است. عالوه بر تعدد چشمه ها داغ ترین، پر آب ترین و مرتفع ترین چشمه های آب معدنی نیز در استان ما واقع شده اند.
آب های معدنی استان به صورت مجتمع های آب درمانی در سرعین، سردابه، نیر، ارجستان، موئیل، شمال سبالن )مشکین شهر( 

و خلخال در سطح استان پراکنده شده اند.

ـ  5  ــ مجتمع آب درمانی سردابه ــ اردبیل ـ  5  ــ مجتمع آب درمانی ایرانیان ــ سرعین                                                 شکل 4ـ                        شکل 3ـ



95

توانمندی های استان

3ــ جنگل ها: مهم ترین جنگل ها با کاربرد گردشگری در استان اردبیل شامل پارک جنگلی فندقلو، پارک جنگلی مشکین شهر 
و جنگل های بین شهرستان خلخال و استان گیالن است. در این میان جنگل فندقلوی نمین به دلیل دارا بودن یکسری از قابلیت ها در 

سطح بین المللی اهمیت دارد. نمونه ای از این قابلیت ها عبارت اند از:
دسترسی مناسب به گردنٔه حیران و شهر آستارا، آب و هوای ییالقی، چشم انداز جنگلی،  امکان ایجاد زنجیرٔه گردشگری، نزدیکی 
به فرودگاه اردبیل، داشتن پیست اسکی روی چمن، دهکدٔه گردشگری و تله کابین. پیست هاکی روی چمن فندقلوی نمین بعد از اتمام 

کار بزرگ ترین پیست هاکی روی چمن کشورخواهد شد.

ـ   جنگل اسالم ــ خلخال ـ  5 ـ ـ  5 ــ فندقلو در نمین                                                                                      شکل 6ـ                                           شکل 5ـ

سبالن  قلٔه  دریاچٔه  و  شورابیل  نئور،  دریاچه  های  شامل  گردشگری  قابلیت  با  استان  دریاچه های  مهم ترین  دریاچه ها:  4ــ 
می باشد.

دریاچۀ شورابیل: دریاچه شورابیل در جنوب شهر اردبیل یکی از مناطق نمونٔه گردشگری استان است. این دریاچه  ـ  ـ
و  میدانی، دوچرخه سواری، هتل های مجهز  قایقرانی، دو  اسکلٔه  از جمله:  دارد  بسیاری  فرهنگی  و  تفریحی، ورزشی  امکانات 
و… دریاچه  آب  روی  رستوران  شهربازی،  مجموعه  دستی،  صنایع  بازارچٔه  و  بین المللی  نمایشگاه  طبیعی،  تاریخ  گنجینٔه  زیبا، 

نفر  هزار  ده ها  ساالنه  است.  شده  نامیده  کوثر  تفریحی  مجتمع  مجموعه،  این  گیرد.  قرار  گردشگران  استفاده  مورد  می تواند  که 
استان  در  پذیرش گردشگران  دوم  رتبٔه  از شهر سرعین  به طوری که پس  دیدن می کنند،  دریاچه  این  از  استان  در داخل  گردشگر 

اردبیل را داراست.
دریاچۀ نئور: این دریاچه در 48 کیلومتری جنوب شرقی اردبیل و در ارتفاع 2700 متری از سطح دریا قرار گرفته  ـ  ـ
است. وسعت دریاچه بیش از 220 هکتار و مشتمل بر دو دریاچه کوچک و بزرگ است که در فصل پرآبی )بهار( به هم می پیوندند 
و دریاچٔه واحدی را تشکیل می دهند. بیشترین عمق دریاچه 5/5 متر و میانگین ژرفای آن 3 متراست. ماهی قزل آالی این دریاچه 
در جهت گسترش  آن  از  برنامه ریزی صحیح  با  می توان  دریاچه  این  طبیعی  توان های  و  موقعیت  به  توجه  با  دارد.  شهرت جهانی 
به  می توان  دریاچه،  این  تفریحی  و  گردشگری  مختلف  کاربری های  از  کرد.  بهره برداری  اجتماعی  رفاه  و  گردشگری  فعالیت های 
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ـ  5  ــ دریاچه نئورــ اردبیل     شکل 7ـ

موارد زیر اشاره کرد:
ــ جنگل کاری مصنوعی در حاشیٔه دریاچه

ــ بهره برداری از سطح دریاچه برای فعالیت های ورزشی از جمله اسکی روی آب در تابستان
ــ بهره گیری از فضای سبز حاشیٔه دریاچه و موقعیت طبیعی بسیار مناسب آن در جهت استفادٔه مسافران و مردم محل

ــ پرورش ماهی و صید انفرادی با قالب
ــ ایجاد مراکز تفریحی سالم و فعالیت های ورزشی زمستانی از جمله اسکی در ارتفاعات و روی دریاچٔه یخ زده. 

آنها  باغرو و جلگه های حّد فاصل  و  تاالب کوهستانی و دشتی در کوه های سبالن  ده ها  اردبیل  استان  5  ــ تاالب ها: در 
شکل گرفته است. این زیست گاه های آبی که اکثرًا آب شیرین دارند، از نظر ذخیره و تأمین آب، زیستگاه پرندگان مهاجر آبزی و 
کنار آبزی و جذابیت های گردشگری اهمیت دارند. تاالب شورگل، مالاحمد، قره سو، پته خور، نوشهر و آلوچه از تاالب های مهم 

استان اند.
6  ــ رودخانه ها و آبشارها: وضعیت خاص آب و هوایی و ناهمواری در استان اردبیل موجب پیدایش رودها و آبشارهای 
زیبایی گردیده است که در صورت فراهم آوردن امکانات مناسب در زمینٔه ورزش های آبی می توان گردشگران زیادی را به منطقه جذب 

کرد، مانند رودهای دره رود، بالیخلی چای، خیاوچای، آراز چای، خلخال و آبشارهای گورگور، سردابه، آلوارس و آق بالغ.
7ــ غارها: در استان اردبیل به خصوص در منطقٔه خلخال غارهای کوچک و بزرگ متعددی با جاذبه های گردشگری وجود 

دارد که مهم ترین آنها عبارت اند از: غاریخگان، غار هفت خانه )یدی اولر(، غار جالل آباد.

ـ  5  ــ دریاچۀ شورابیل در اردبیل  شکل 8 ـ
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ـ  5  ــ کاروانسرای شاه عباسی شکل 10ـ

ـ  5  ــ قیز قلعه سی شکل9ـ

فعالیت 1ـ٥
1ــ کدام یک از مناطق جنگلی استان از نظر گردشگری اهمیت دارند؟ دو مورد از اثرات مطلوب و نامطلوب 

گردشگری در این مناطق را بنویسید.
2ــ سه مورد از اقدامات انجام شده جهت توسعٔه گردشگری در دریاچٔه شورابیل رابنویسید.

3ــ برای حفاظت از محیط زیست حاشیٔه دریاچٔه شورابیل چه اقداماتی می توان انجام داد؟
4ــ با راهنمایی دبیرخود دو مورد از زیر ساخت های الزم جهت توسعٔه گردشگری در رودخانه ها را نام ببرید.

ب( جاذبه های انسانی 
1ــ جاذبه های یادمانی ــ تاریخی: استان اردبیل در محدودٔه کنونی خود، انبوهی از یادمان های تاریخی و باستانی دارد،  این 

جاذبه های یادمانی و تاریخی از نظر گردشگری عبارت اند از:
دلمن های پیش از تاریخ )مساکن اولیٔه انسان ها در یک کیلومتری شمال نمین( ـ  ـ

ــ قلعه های باستانی و تاریخی: قلعٔه قهقهه در مشکین شهر، کهنه قلعه، قلعٔه دیو، قلعٔه اولتان و قلعٔه بوینی یوغون
ــ تپه های تاریخی و باستانی: تپٔه نادری، کرکرق، دمیرچی و ایالنجیق

ــ کاروان سراها: شاه عباسی نیر، قانلی بالغ
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ـ  5  ــ قرمزی کورپی نیر شکل 11ـ

ـ  5  ــ خانۀ تاریخی رضازاده شکل12ـ

ــ بناها و پل های تاریخی: اردبیل به دلیل استقرار در مسیر راه های ارتباطی شمال، جنوب ، شرق و غرب به طور طبیعی یک 
گذرگاه تاریخی به شمار می رفته است. در همین حال وجود رودخانه های زیاد با رژیم طغیانی در محدودٔه این منطقه، احداث راه ها و 
پل های ارتباطی را ضروری می ساخته است.برخی از مهم ترین پل های استان عبارت انداز: هفت چشمه، پل کلخوران، نادری، پل 

قرمز و پل نوجه ده.

خانه های تاریخی: خانٔه رضازاده، خانٔه هاشم  ـ  ـ
ابراهیمی از دورٔه زندیه، خانٔه یوسف صادقی و خانٔه صارم 

السلطنه نمین

حمام های تاریخی: حمام تاریخی شیخ، حمام تاریخی نصر ـ  ـ
و  اورارتو  روستای  نبشتٔه  سنگ  و  خلخال  مشکول  روستای  نبشتٔه  سنگ  مشکین شهر،  نبشتٔه  سنگ  نبشته ها:  سنگ  ـ  ـ

روستای اباذر
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ـ  5  ــ سنگ نبشته در مشکین شهر شکل13ـ

فعالیت 2ـ٥
1ــ علت تعدد پل های تاریخی در استان اردبیل چیست؟

2ــ چرا اکثر پل های تاریخی در استان اردبیل دچار فرسودگی شده است؟

ـ تاریخی استان مجموعٔه خانقاهی و آرامگاهی شیخ صفی الدین  ـ تاریخی: مهم ترین جاذبه های مذهبیـ  2ــ جاذبه های مذهبیـ 
اردبیلی است. این مجموعه یکی از مظاهر زیبای فرهنگ ایران است که در سال 1389 به عنوان اثری ارزشمند به ثبت جهانی یونسکو 

رسیده است.
بناهای تاریخی این مجموعه که از آثار قرن هفتم هجری است، در طول بیش از 4 سده شکل گرفته و توسعه پیدا کرده است. 
اهمیت این بقعه نه تنها به خاطر جنبٔه زیارتی آن بلکه به واسطٔه ویژگی هایی است که در ابعاد هنری و معماری تاریخی آن نهفته است.

)قندیل خانه(،  تاالردارالحفاظ  چینی خانه،  عمارت  نشین،  شاه  کرد:  اشاره  زیر  موارد  به  می توان  مجموعه  این  اصلی  بخش های  از 
دیگر  از  اردبیل.  قالی  و  اول  اسماعیل  شاه  و  صفی الدین  شیخ  وآرامگاه  حرم خانه  شهیدگاه،  چله خانه،  خانقاه،  مسجدجنت سرا، 

جاذبه های مذهبی ــ تاریخی استان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ــ بقعه ها: بقعٔه شیخ امین الدین جبرائیل، بقعٔه شیخ حیدر، بقعٔه کورائیم، بقعٔه شیخ بدرالدین

امام زاده ها: امام زاده عبدالله کلور، امامزاده پیر، امام زاده سید سلیمان فخرآباد ـ  ـ
مساجد: مسجد جامع عتیق، مسجد اعظم، مسجد کلخوران و مسجد جمعه ـ  ـ
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ـ    5  ــ مسجدکلخوران                                                     شکل 15ــ5  ــ گنبدالّله الّله ــ دورۀ صفوی                            شکل14ـ

جدول 1ــ 5 ــ اماکن متبرکه )امامزاده های شاخص( استان اردبیل

شهرستاننام امامزادهردیف

اردبیل ــ عالی قاپوامامزاده صالح )ع(1

اردبیل ــ میدان وحدت به طرف مغانامامزاده سید صدرالدین2

اردبیل ــ پشت بیمارستان آرتاامامزاده حلیمه خاتون3

اردبیل ــ نیارامامزاده سید عبدالعزیز4

اردبیل ــ روستای آقاباقرامامزاده  حلیمه خاتون5

مشکین شهر ــ فخرآبادامامزاده سید سلیمان )ع( 6

مشکین شهر ــ الهرودامامزاده سید ابراهیم7

مشکین شهر ــ انارامامزاده سید جعفر )ع(8

مشکین شهر ــ رحیم بیگلوامامزاده سید عماالدین9

خلخال ــ خانقاه سادات بخش مرکزیامامزاده سید دانیال )ع(10

خلخال ــ روستای سفید آب بخش خورش رستمبقعه سید احمد معراجی11

خلخال ــ بخش شاهرود شهر کلورامامزاده سید عبداللّٰه12

خلخال ــ روستای آل هاشم بخش مرکزیامامزاده امیر نعمت اللّٰه )ع(13

خلخال ــ روستای کاالر بخش مرکزیامامزاده سید ابوالقاسم14

گرمی ــ روستای قلعه برزندگرمیامامزاده سید محمد بن حنفیه علی بن ابیطالب )ع(15

سرعینامامزاده سید ابوالقاسم )ع(16
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فعالیت 3ـ٥

ـ  5  ــ امام زاده سید سلیمان ــ فخر آباد شکل 16ـ

ـ  5  ــ عشایر شاهسون شکل17ـ

3ــ جاذبه های فرهنگی:  آداب و رسوم مانند ادبیات شفاهی و فولکلور، ادبیات سنتی، جشن ها، سوگ ها،  جشنواره ها،  مراسم 
سنتی و جاذبه های زندگی عشایری، از جاذبه های فرهنگی استان اند که در درس فرهنگ عامه با آن آشنا شدید.

 در مورد علت برگزاری یکی از جشنواره ها و نمایشگاه هایی که در رابطه با گردشگری در سطح استان برگزار 
می  شود گزارشی تهیه کرده و در کالس ارائه دهید. 

4ــ جاذبه های اقتصادی: بازار تاریخی شهر اردبیل،  بازار سنتی شهر های مشکین شهر و گرمی و بازارچٔه مرزی بیله سوار از 
جاذبه های اقتصادی استان اند. قسمت های اصلی بازار تاریخی اردبیل که بافت قدیمی آن تا حدودی حفظ شده است، از راسته های 
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پیرعبدالملک، قیصریه، کفاشان، عالفان، زرگران و… تشکیل شده و سرای خشکبار از مهم ترین سراهای آن می باشد. بازار اردبیل در 
دوران صفویه به دلیل تجارت ابریشم و حضور کاروانیان در این بازار جایگاه ویژه ای داشته  است.

شکل18ــ 5 ــ بازار اردبیل

ـ  5  ــ موزۀ باستان شناسی و نگارخانۀ خطایی ــ اردبیل شکل 19ـ

 5  ــ موزه ها: موزه های استان عبارت اند از: 
موزٔه چینی خانه، موزٔه مردم شناسی،حمام تاریخی شیخ 
تاریخ طبیعی استان،  )موزٔه صنایع دستی استان(، موزٔه 
موزٔه باستان شناسی خلخال )حمام تاریخی نصر(، موزه 
صارم  )خانه  نمین  موزٔه  مشکین شهر،  شناسی  باستان 

السلطنه(، موزٔه باستان شناسی و نگارخانٔه خطایی

مناطق نمونۀ گردشگری و روستاهای هدف گردشگری 
و  میراث فرهنگی، گردشگری  از ظرفیت های گردشگری و رشد و شکوفایی آن سازمان  به منظور استفاده  در سال های اخیر 

صنایع دستی استان مناطقی را تحت عنوان مناطق نمونٔه گردشگری و روستاهای هدف گردشگری تعیین و انتخاب کرده است.
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توانمندی های استان

ـ  5  ــ موزۀ باستان شناسی و نگارخانۀ خطایی ــ اردبیل شکل 19ـ

 برای مطالعه 
ـ  5  ــ مناطق نمونۀ گردشگری استان جدول 2ـ

شهرستاننام منطقۀ نمونهشهرستاننام منطقۀ نمونهشهرستاننام منطقۀ نمونهشهرستاننام منطقۀ نمونه

سرعینکلخوران ویندپارس آباد کشت و صنعتنمینجنگل های فندقلواردبیلنئور

اردبیلدربند هیرپارس آبادتپراق کندیگرمیگیالرلواردبیلشورابیل

نیرسد یامچیکوثرآبگرم گیوینیربوالخالرپارس آبادساحل ارس

نیرآبگرم ایالنجقکوثرغاریخگانسرعینسبز پارس سرعینسرعینسرعین

نیرسقزچیکوثرداش حماماردبیلسردابهخلخالازناو

نیرقره شیرانمشکین شهرقطورسوئیسرعینبیله درقسرعینآلوارس

نیرگلستانمشکین شهرشابیلسرعینکنزقمشکین شهرخیاو تاگردولی

گرمیاینی سفلیمشکین شهرقینرجهخلخالامام زاده عبدالله کلورمشکین شهرشیروان دره سی

گرمیداش دیبیمشکین شهرآبگرم ایالندوخلخالالماسنمینآالدیزگه

مشکین شهرشیروان دره سینیربرجلو

 برای مطالعه 
ـ  5  ــ روستاهای با هدف گردشگری دراستان اردبیل جدول 3ـ

شهرستانروستا
سرعینروستای آلوارس

گرمیروستای قلعه برزند
پارس آبادروستای هدف گردشگری اولتان

نیرروستای کور عباسلو
خلخالروستای اندبیل
خلخالروستای برندق
خلخالروستای کرج
مشکین شهرروستای انار
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فعالیت 4ـ٥

1ــ علت اهمیت بازار اردبیل در دورهٔ صفویه چه بوده است؟ دو مورد از جاذبه های اقتصادی استان را نام 
ببرید.

2ــ سه مورد از راهکارهای الزم جهت توسعٔه گردشگری را بنویسید.
3ــ نمونه ای از پیامدهای مثبت ومنفی ناشی از توسعٔه گردشگری را در مناطق خود بنویسید.

راهکارهای الزم برای توسعۀ گردشگری در استان
با توجه به اینکه گردشگری یکی از محورهای توسعٔه استان معرفی شده است به منظور توسعٔه پایدار و یکپارچٔه استان از بعد 

گردشگری در این قسمت به برخی از راهکارهای الزم جهت توسعٔه این بخش اشاره می شود:
ــ ایجاد مراکز آموزش تخصصی برای تأمین نیروی انسانی ماهر در زمینٔه گردشگری

ــ بهبود زیرساخت های مناسب جهت افزایش ماندگاری مسافران
شما چه راهکارهای دیگری برای توسعٔه گردشگری در استان پیشنهاد می دهید؟ 

محدودیت ها و مشکالت توسعۀ گردشگری در استان
ــ محدودیت توسعٔه زیست محیطی در برابر توسعٔه گردشگری در منطقه سبالن

ــ محدودیت جغرافیایی و اجتماعی برای توسعٔه گردشگری 
ــ آسیب پذیری توسعٔه گردشگری با توجه به محدود بودن دورهٔ زمانی حضور گردشگران در استان به خصوص سرعین
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توانمندی های استان

بازرگانی،  معدن،  و  زمینه های کشاورزی، صنعت  در  زیادی  توانمندی های  اردبیل  استان  مناسب،  به دلیل شرایط جغرافیایی 
حمل و نقل و فرهنگ و هنر دارد. در این درس با برخی از این توانمندی ها آشنا می شویم.

کشاورزی
آیا می دانید استان اردبیل در زمینٔه کشاورزی توانمندی های قابل مالحظه ای دارد؟ براساس سالنامٔه آماری سال 1388 بیش 
از 43/2 درصد شاغالن 10 ساله و بیشتر استان در این بخش فعالیت داشته اند. از طرف دیگر با توجه به سهم نسبی مساحت استان 
از مساحت کل کشور )1/1درصد(، مالحظه می شود که تراکم نسبی تمرکز اراضی زیرکشت در این استان به مراتب بیشتر از متوسط 
مشابه آن در کشور بوده و این استان یکی از قطب های کشاورزی و باغداری کشور است. آیا می توانید دالیل آن را بیان کنید؟ در ادامه 

به برخی از این قابلیت ها اشاره می شود:

جدول 4   ــ 5  ــ جدول مقایسه اراضی زیر کشت استان با کشور

استانکشور

149874517953کل مساحت به کیلومتر مربع

9/639/5مساحت اراضی زیر کشت به درصد

توانمندی های استان در بخش کشاورزی
و  پست جلگه ای  مناسب،اراضی  آب وخاک  منابع  مناسب ساالنه،  بارندگی  هوایی،  و  وآب  تنوع محیطی  از  برخورداری  ــ 

دشت ها
ــ برخورداری ازقابلیت های بسیار مهم در بخش کشاورزی، کشت وصنعت، دامپروری های مغان و پارس به عنوان دو قطب 

مهم تولید کشاورزی دراستان و نیز مراکز تحقیقات کشاورزی
وجود رودخانه های دائمی و پرآب ارس و قزل اوزن در داخل حوضه های آبریز استان ــ 

توانمندی های استان اردبیل در زمینٔه کشاورزی را می توان در بخش های زیر مطالعه کرد:
الف( زراعت: زراعت، از نظر ایجاد اشتغال، تولید، ایجاد ارزش افزوده و از نظر گسترش در سطح استان اهمیتی به مراتب 
بیشتر از سایر فعالیت های بخش کشاورزی دارد و یکی از مهم ترین رشتٔه فعالیت های نظام اقتصادی استان است.استان ما با داشتن 

توانمندی های اقتصادیدرس سیزدهم
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فعالیت 5ـ٥

 برای مطالعه 

4/4 درصد اراضی زراعی کشور جایگاه ویژه ای را در تولید محصوالت زراعی دارد. مهم ترین فراورده های زراعی استان عبارت اند 
از: گندم، جو، عدس، یونجه، سیب زمینی، پنبه، چغندرقند، پیاز، ذرت وحبوبات.

ـ  5  ــ مهم ترین محصوالت زراعی استان در سال زراعی 1388 )برحسب تن( جدول 5   ـ

رتبه در کشوردرصد تولید از کشورمیزان تولید در کشورمیزان تولید در استاننام محصول

دوم2242510017422/39عدس

دوم40340642744909/44سیب زمینی

سوم2726020045213/6کلزا

سوم138501626988/51سویا

پنجم20277935795895/66جو

ـ  5   به سؤاالت پاسخ دهید: 1ــ با توجه به نمودار شکل20ـ

ـ  5  ــ نمودار سهم اراضی زراعی و باغی از کل اراضی زیر کشت استان شکل20ـ

میوه              زراعت آبی                    زراعت دیم
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توانمندی های استان

 برای مطالعه 

الف( چند درصد اراضی زراعی استان دیم و چند درصد آبی است؟
ب( علت رواج کشت دیم در استان اردبیل چیست؟ 

2ــ مهم ترین محصوالت زراعی شهر یا روستای محل زندگی خود را نام ببرید.

با کل کشور رواج کمتری دارد، چنان که از کل مساحت اراضی  باغداری در استان ما در مقایسه  ب( باغداری: فعالیت 
نظر  از  توجه شود(.  ـ  5  )به شکل 27ـ باغی است  استان،  حدود 4/15 درصد )29/1 هزار هکتار(  زیرکشت محصوالت  زیرکشت 

ـ  5 مهم ترین تولیدات باغی استان را نشان می دهد. تولیدات نیز رتبٔه 14 کشور را به خود اختصاص داده است. جدول 7  ـ
تولید شده در  به طوری که محصوالت  استان اند،  باغداری  نقاط مهم  از  و کوثر  مغان، خلخال  شهرستان مشکین شهر، جلگٔه 
تاکستان ها و باغات میؤه  این نواحی به خصوص سیب،  عالوه برتأمین مصرف داخلی استان، به نواحی دیگر نیز فرستاده می شود. کاشت 

انگور در مشکین شهر توسط مجتمع کشت وصنعت مغان موجب توسعٔه باغداری در سطح استان شده است. 

ـ  5  ــ تولید محصوالت عمدۀ باغی استان اردبیل در سال 1389برحسب تن جدول 6  ـ

میزان تولید در استانانواع میوه

124248سیب

4705گردو

42077هلو

14676انگور

19974شلیل

ج( دامپروری: با توجه به ویژگی های طبیعی و آب و هوایی استان، فعالیت دامپروری از جمله فعالیت های تولیدی در بخش 
کشاورزی است که به صورتی نسبتاً گسترده در همٔه نواحی رواج دارد و در مجموع، استان اردبیل را به یکی از کانون های دامپروری 
کشور تبدیل کرده است. به طوری که سهم نسبی استان اردبیل از جمعیت دامی کشور در حدود 4/1 درصد است. مهم ترین دام های 
استان اردبیل عبارت اند از: گوسفند، بز، گاو، گاومیش،  اسب، شتر یک کوهان و شتر دو کوهان.  فعالیت های دامداری در سطح استان 
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 برای مطالعه 

اردبیل به دو شکل انجام می شود:
الف( دامداری سنتی متکی بر رمه گردانی در سطح مراتع استان و پس چرای مزارع که عموماً شامل دام سبک است. تراکم 

بیشتر این نوع دامداری درنیمٔه شمالی استان است.
ب( دامداری صنعتی و نیمه صنعتی)دامداری ایستاده( متکی بر تعلیف با علوفٔه دستی که عموماً شامل دام سنگین است.

فعالیت  با  ارتباط  در  دارد.  رواج  غاز  و  اردک  بوقلمون،  نظیرمرغ،  طیور  پرورش  و  نگهداری  نیز  طیورداری  زمینٔه  در 
وجود  استان  در  فعال  عسل  زنبور  کندوی  از506200  بیش  به طوری که  است.  برخوردار  باالیی  توان  از  ما  زنبورداری  استان 
دارد که حدود 11/5 درصد از کل تعداد کندوهای عسل فعال کشور را تشکیل می دهد. پیرامون دامنه های سبالن، یعنی شهرهای 
مشکین شهر،اردبیل و نیر نقاط عسل خیز استان هستند. حدود 99 درصد کندوهای عسل استان، کندوهای مدرن و تنها 1 درصد 

آنها کندوی بومی است.

ـ  5  ــ میزان فراورده های پروتئینی استان ومقایسه با کشور در سال 1388 جدول 7    ـ

شرح
مقدار تولید به هزارتن

عسلتخم مرغگوشت مرغشیرخامگوشت قرمز

38/43382/335/068/874/59استان اردبیل

9029552161075146/42کل کشور

4/2642/21/29/9سهم نسبی استان در کشور

ـ  5  ــ دامپروری کشت و صنعت مغان شکل21ـ
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 برای مطالعه 

د( شیالت: یکی دیگر از توان های استان فعالیت آبزی پروری است. که با در نظر گرفتن منابع آبی زیاد با سرمایه گذاری در این 
بخش می توان نسبت به تأمین پروتئین مورد نیاز ازاین نوع فرآورده اقدام کرد. 

ـ  5  ــ میزان تولید آبزیان استان و مقایسه با کشور در سال 1388 جدول 8  ـ

شرح
مقدار تولید به تن

شاه میگومنابع آبیسردآبیگرم آبی

29591089518استان اردبیل

1004307364227503278کل کشور

0/31/23/26/5سهم نسبی استان در کشور

فعالیت 7ـ٥
از  نمونه  دو  آن چیست؟  علت  دارد؟  رواج  استان  در  ماهی  نوع  کدام  تولید  بگویید  ـ  5  8   ـ به جدول  توجه  با 

گونه های آن را نام ببرید.

فعالیت 6ـ٥
به چند شکل انجام می شود؟ کدام بهتر است؟ برای انتخاب خود دو دلیل  1ــ فعالیت دامپروری در استان 

بنویسید.
2ــ نقاط عسل خیز استان را نام ببرید.

فعالیت 8ـ٥
1ــ به نظر شما عالوه برموارد اشاره شده در متن، چه قابلیت های دیگری در بخش کشاورزی وجود دارد؟
2ــ با توجه به نقاط قوت وضعف بخش کشاورزی برای توسعٔه این بخش چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟

منطقه  اقتصاد  در  را  یا روستای خود  نقش محصوالت کشاورزی شهر  دبیر خود  راهنمایی  و  با کمک  3ــ 
بررسی کنید.
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صنعت و معدن
الف( معدن: وضعیت خاص زمین شناسی استان اردبیل، استعدادهای کانی سازی منطقه، قرار گرفتن در منطقٔه جهانی مس  و 
تشابه آن با مناطق زنجان و سونگون اهر بیانگر آن است که استان اردبیل دارای توان های بالقؤه باالیی در زمینٔه مواد مصرفی مختلف 
است. با انجام سرمایه گذاری مناسب در زمینٔه اکتشاف و بهره برداری از معادن استان می توان دستاوردهای معدنی مناسب به خصوص 
در مورد فلزات استراتژیک مانند طال، مس، سرب، روی، مولیبدن و غیره به دست آورد.تعداد کل معادن قابل بهره برداری استان بالغ بر 

92 معدن است. معادن مواد و مصالح ساختمانی )سنگ الشه و پوکٔه معدنی( از مهم ترین مواد معدنی استان اند.

مواد و مصالح ساختمانی
معادن غیر فلزی
معادن فلزی

ـ  5  ــ نمودار صنایع تبدیلی )کشت و صنعت مغان( به درصد شکل 22ـ

 عالوه بر موارد فوق، به طور محدود منابع نفت و گاز در مناطقی از مغان، منابع رادیواکتیو درمناطق شمال مشکین شهر ومنابع 
زمین  گرمایی در نواحی آتشفشانی سبالن نیز وجود دارند که منابع انرژی زمین گرمایی به عنوان انرژی نو از اهمیت و ارزش بیشتری 

برخوردار است.

پراکندگی  نقشۀ  ـ    5    ــ  23ـ شکل 
معادن استان

استان آذربایجان غربی استان گیالن
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ـ  5  ــ تأسیسات زمین  گرمایی مشکین شهر شکل 24ـ

ـ  5  ــ نقشۀ پراکندگی جغرافیایی صنایع استان شکل 25ـ
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ب( صنعت
نواحی صنعتی: در استان اردبیل هفت ناحیٔه صنعتی شامل نواحی صنعتی روح کندی در شهرستان بیله سوار، شکرآب در 
شهرستان گرمی، نوجه ده در شهرستان نمین، پارس آباد، مشکین شهر، نیر و رضی وجود دارد. از این تعداد برخی فعال و برخی در 

حال مطالعه و اجرا می باشند.
شهرک های صنعتی: در حال حاضر در استان اردبیل هشت شهرک صنعتی شامل شهرک های صنعتی اردبیل1، اردبیل 2، 
پارس آباد، خلخال، گرمی، کوثر، مشکین شهر و ساواالن )شهرک تخصص آب در نیر( فعالیت دارند. توضیحات بیشتر در این زمینه 

را در درس های آینده خواهید خواند.
علل توسعه نیافتگی استان در بخش صنعت: با وجود توان های قابل مالحظه در استان اردبیل، اهمیت نسبی بخش صنعت 
در نظام اقتصادی استان پایین تر از اهمیت نسبی این بخش در نظام اقتصادی کشور است و تا صنعتی شدن استان راه درازی در پیش 

است که از جمله دالیل این امر، بافت اجتماعی روستایی و غالب بودن کشاورزی در اقتصاد منطقه است.

فعالیت 9ـ٥

1ــ مهم ترین محدوده های صنعتی استان را نام ببرید.
2ــ چه عواملی در پراکندگی جغرافیایی صنایع در استان ما نقش دارند؟

3ــ در شهرستان محل زندگی شما کدام نوع فعالیت صنعتی وجود دارد؟ علت استقرار آن را بنویسید.
4ــ چه رابطه ای بین توزیع جغرافیایی صنایع و پدیدهٔ مهاجرت در استان اردبیل وجود دارد؟

صنایع دستی
صنایع دستی نقش مهمی در ایجاد اشتغال در سطح استان دارد به طوری که هم اکنون بالغ بر120000 نفر به طور رسمی و تعداد 
زیادی به صورت غیر رسمی در این بخش فعالیت دارند. مهم ترین صنایع دستی استان عبارت اند از: قالی بافی، ورنی بافی و جاجیم 
بافی که تقریباً منحصر به فرد است، درمناطقی همچون مغان وخلخال، بافت گلیم و مسند، کارخاص هنرمندان بخش  های نمین، عنبران، 

گرمی وخلخال است.

تجارت و بازرگانی
امور مرتبط با تجارت و بازرگانی در هر کشور و استانی معموالً به  دو حوزهٔ تجارت و بازرگانی داخلی و تجارت و بازرگانی 

خارجی تقسیم می شوند که در مطالب بعدی با این دو حوزه در استان آشناخواهیم شد:
تجارت و بازرگانی داخلی: استان اردبیل با دارا بودن زیر ساخت های مناسب برای تسهیل و روان سازی بازرگانی داخلی 
و  تأمین  اردبیل و همچنین وجود زنجیره های  بین المللی  نمایشگاه  انبارهای مکانیزه و سیلوها،  با سردخانه ها،  مرتبط  تأسیسات  نظیر 
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توزیع کاالها وخدمات جایگاه مناسبی را در کشور به خود اختصاص داده است. از مهم ترین بخش های فعالیتی دراستان می توان به 
بخش های صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و گردشگری اشاره کرد که بخش کشاورزی از جنبه های  برجسته فعالیتی در استان در 

بین سایر استان های دیگر به شمار می رود. 

ـ  5  ــ سیلوی کشت و صنعت شکل26ـ

تجارت و بازرگانی خارجی: استان اردبیل به دلیل موقعیت ویژٔه جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر جادٔه ابریشم و تنها ورودی 
به بازار کشورهای آسیای میانه و حوزٔه قفقاز، داشتن مرز مشترک با کشور جمهوری آذربایجان از طریق 4 شهرستان استان به طول 

282/5 کیلومتر به عنوان فرصت ترانزیتی وتجاری قابلیت های فراوانی در جهت گسترش بازرگانی خارجی دارد.

ـ  5  ــ بازارچۀ مرزی بیله سوار شکل 27ـ
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فعالیت 10ـ٥

از زیر ساخت های تجارت خارجی موجود در داخل استان می توان به وجود فرودگاه اردبیل، گمرک اردبیل وگمرک بیله سوار 
در مرز ایران وآذربایجان اشاره کرد. همچنین وجود تشکل فعاالن تجارت خارجی استان که درقالب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 

استان انسجام یافته اند، از دیگر زیرساخت های تجارت و بازرگانی خارجی استان محسوب می گردند.
از عمدٔه محصوالت مزیت دار استانی می توان به کاالهای کشاورزی، محصوالت سنگی و ساختمانی و محصوالت پالستیکی 

اشاره کرد که در حال حاضر این کاالها سهم عمده ای از سبد کاالهای صادراتی استان را تشکیل می دهند.
بازارهای هدف صادراتی استان: بیش از90 درصد کاالهای صادر شده از استان به مقصد جمهوری آذربایجان و بقیه به 

کشورهای  مشترک المنافع صادرمی شود.

1ــ الف( با توجه به نقشٔه سیاسی استان شهرستان های هم مرز با جمهوری آذربایجان را نام ببرید.
ب ( هر یک از این شهرستان ها با جمهوری آذربایجان چند کیلومتر مرز مشترک دارند؟

پ( در رابطه با نقش بازارچٔه مرزی بیله سوار در اقتصاد منطقه گزارشی تهیه کرده در کالس ارائه دهید.


