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  پیشگفتار
  

 

 أ

 پیشگفتار

های بلندمدت و ریزیهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی الزمه برنامهتحلیل خصوصیات و ویژگی

باشد. شناخت وضعیت کالن و عمومی استان و آگاهی رشد و توسعه میمدت برای پیشبرد اهداف میان

های شده بخشتواند به عنوان مبنای مقایسه اهداف از پیش تعیینها میاز روند تغییرات این شاخص

کامالً  ،شده ریزیها را در راستای نیل به اهداف برنامهگرفته و نقاط قوت و ضعف بخش مختلف قرار

های مذکور را ارائه نموده و مسئوالن مچنین درک و شناخت صحیح از عملکرد شاخصنمایان سازد. ه

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی های صحیح به منظور فائق آمدن بر کاستیریزیاستانی را در برنامه

« گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»های توسعه در قالب یاری رساند. پایش ساالنه و مستمر برنامه

شده در مسیر نیل به اهداف  های انجامگیرد و به عنوان ابزاری کارآمد برای ارزیابی تالشصورت می

 شود.برده می کارساله توسعه بههای پنجبرنامه

شده است. در این های قبل به دو حوزه فرابخشی و بخشی تقسیم گزارش حاضر مطابق سال

 مورد 8931-8931های ساله توسعه در طی سالنجهای پگزارش سعی شده است که عملکرد برنامه

بخشی شامل فصول مربوط به تحوالت جمعیتی، بازار کار، تولید ش و ارزیابی قرار گیرد. حوزه فراسنج

ناخالص داخلی، پول و بانکداری، بازار سرمایه، بودجه و درآمدهای عمومی، هزینه و درآمد خانوارها، 

حوزه بخشی شامل امور تولیدی، امور زیربنایی، امور اجتماعی، زیست و  کار و محیط و فضای کسب

ها و باشد که در تمامی فصول عملکرد متغیرهای کلیدی و تحلیل روند آنامور فرهنگی، علمی می

 های پیشرو پرداختهگرفته؛ و سپس به تنگناها و چالش مقایسه با متوسط کشوری مورد بررسی قرار

 شده است.

ریزی و جناب های ارزنده کارشناسان محترم معاونت توسعه و برنامهت از تالشدر پایان الزم اس

ریزی سازمان که در تدوین گزارش نقش آقای دکتر پرویز محمدزاده معاون محترم توسعه و برنامه

های اجرایی که با ارائه اطالعات و آمار اند تقدیر و تشکر نمایم؛ و همچنین از کلیه دستگاهاساسی داشته

 نمایم.ورد نیاز همکاری الزم را نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی میم

 داود بهبودی                                       

 شرقیریزی استان آذربایجان رییس سازمان مدیریت و برنامه
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 6۹۵ .. ۳3-۳۱ آبی سال اسفند 6۳ تا مهر اول از کیدرجه زیآبر یهاحوضه یتجمع یبارندگ تیوضع: ۸-۸۹ جدول

 6۳1 .............................................. مترمکعب ونیلیم: واحد استان مهم یهارودخانه در یسطح اناتیجر:6-۸۹ جدول

 6۳2 ..............................................................................................استان آب مصارف و یآب لیپتانس حجم: ۹-۸۹ جدول

 6۳2 ............................................................. ۸۹۳3 اسفندماه انیپا تا کشور مخزنی سدهای یبرداربهره: ۳-۸۹ جدول

 6۳3 ............................................................. استان یهاآبخوان ییستایا سطح تغییرات تجمعی میانگین: ۵-۸۹ جدول

 6۵۹ ............................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) ۳۵ سال ثابت متیق به صنعت بخش ارزش افزوده: ۸-۸۳ جدول

-۸۹۳2) ۳۵ ثابت متیق به کشور و استان صنعت بخش نیشاغل تعداد و ثابت هیسرما لیتشک: 6-۸۳ جدول
۸۹۳1) ............................................................................................................................................................................ 6۵۵ 

 6۵2 .....................................................................(۸۹۳1-۸۹۳2) استان و کشور در کار یروین یوربهره: ۹-۸۳ جدول

 6۵۳ ............................................ (۸۹۳1-۸۹۳2) استان و کشور در اسیمقکوچک عیصنا افزوده ارزش: ۳-۸۳ جدول

 621 ........................ (۸۹۳1-۸۹۳2) ۳۵ ثابت متیق به نفر ۸1-۳۳ یهاکارگاه اشتغال و افزوده ارزش: ۵-۸۳ جدول

 626 ......................... (۸۹۳1-۸۹۳2) ۳۵ ثابت متیق به نفر ۸1-۳۳ یهاکارگاه تعداد و یگذارهیسرما: 2-۸۳ جدول

 62۹ ......................................... (۸۹۳1-۸۹۳2) نفر ۸1-۳۳ یهاکارگاه ستانده از هواسط مصارف سهم: 3-۸۳ جدول

 62۹ .............................................................................. (۸۹۳1-۸۹۳2) نفر ۸1-۳۳ یهاکارگاه صادرات:  ۱-۸۳ جدول

 62۵ ..... (۸۹۳1-۸۹۳2) ۳۵ ثابت متیق به شتریب و کارکن نفر ۵1 یهاکارگاه الاشتغ و ارزش افزوده: ۳-۸۳ جدول



 

  فهرست مطالب
  

 

 ج

 623 ...(۸۹۳1-۸۹۳2) ۳۵ ثابت متیق به شتریب و کارکن نفر ۵1 یهاکارگاه تعداد و یگذارهیسرما:  ۸1-۸۳ جدول

 62۳ .................... (۸۹۳1-۸۹۳2) شتریب و کارکن نفر ۵1 یهاکارگاه ستانده از واسطه مصارف سهم: ۸۸-۸۳ جدول

 62۳ .......................................................... (۸۹۳1-۸۹۳2) شتریب و کارکن نفر ۵1 یهاکارگاه صادرات: ۸6-۸۳ جدول

 63۸ .................................................................................. (۸۹۳1-۳۱) صنعت بخش سیتأس یجوازها: ۸۹-۸۳ جدول

 63۵ ........................................... (۸۹۳1-۸۹۳3) کشور و استان صنعت بخش یبرداربهره یهاپروانه: ۸۳-۸۳ جدول

 63۱ .......... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان در صادره سیتأس جواز به یبرداربهره یهاپروانه نسبت:  ۸۵-۸۳ جدول

 6۱۸ ........ (۸۹۳1-۸۹۳3) ۳۵ الس ثابت متیق به کشور و استان معدن بخش یهاشاخص عملکرد: ۸2-۸۳ جدول

 6۱۹(۸۹۳1-۸۹۳3) ۸۹۳1 سال ثابت متیق به کشور و استان معدن بخش در ثابت هیسرما لیتشک: ۸3-۸۳ جدول

 6۱۳ ................. (۸۹۳1-۸۹۳3) کشور و استان معدن بخش در کار یروین یوربهره و نیاغلش تعداد: ۸۱-۸۳ جدول

 6۱۵ ......................................................... (۸۹۳1-۸۹۳2) کشور و استان در ستانده به واسطه مصارف: ۸۳-۸۳ جدول

 6۱2 ..................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳3) کشور و استان یمعدن صادرات مقدار: 61-۸۳ جدول

 6۱3 ................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳3) کشور و استان یمعدن صادرات ارزش:  6۸-۸۳ جدول

 6۱۱ ......................................... (۸۹۳1-۸۹۳3) کشور و استان یمعدن داتیتول مقدار از صادرات مسه: 66-۸۳ جدول

 6۱۳ ......... (۸۹۳1-۸۹۳3) کشور و استان یمعدن داتیتول کل ارزش از یمعدن صادرات ارزش سهم:  6۹-۸۳ جدول

 6۳۵ ........................................... (۸۹۳1-۸۹۳3) کشور و استان یلوهایس و هاسردخانه تیظرف و تعداد: ۸-۸۵ جدول

 6۳2 ........................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان اصناف یهااتاق و هاهیاتحاد واحدها،: 6-۸۵ جدول

 ۹16 ............................................................................................................ (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان صادرات: ۹-۸۵ جدول

 ۹1۵ .............................................................................. (۸۹۳1-۸۹۳3) کشور و استان گمرکات صادرات: ۳-۸۵ جدول

 ۹13 ................................................................................ (۸۹۳1-۸۹۳3) کشور و استان گمرکات داتوار: ۵-۸۵ جدول

 ۹۸۸ ................................................................. (۸۹۳1-۸۹۳۱) یعیطب گاز پوشش تحت یخانوارها آمار: ۸-۸2 جدول

 ۹۸6 ................................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) شده یگازرسان یروستاها آمار: 6-۸2 جدول

 ۹۸۹ ................................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) شدهاحداث یشهر گاز شبکه:  ۹-۸2 جدول

 ۹۸۳ ................ (۸۹۳1-۸۹۳۱) شدهاحداث ازگ انتقال یعیطب گاز خطوط و یعیطب گاز نیمشترک تعداد: ۳-۸2 جدول

 ۹۸۵ ............................. ۸۹۳1-۸۹۳۱ یهاسال یط در کشور و استان برق دیتول یهاشاخص عملکرد: ۵-۸2 جدول

 ۹۸2 ................................................................................ (۸۹۳1-۸۹۳۱) برق یانرژ یداخل فروش زانیم: 2-۸2 جدول

 ۹۸2 ..................................................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) یمصرف بار حداکثر: 3-۸2 جدول

 ۹۸۱ ............................................................. (۸۹۳1-۸۹۳3) استان یحرارت یهاروگاهین راندمان متوسط: ۱-۸2 جدول

 ۹۸۳ ......................................................(۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان برق یانرژ یهاشاخص عملکرد: ۳-۸2 جدول

 ۹6۸ ...................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان برق مصرف زانیم یهاشاخص عملکرد: ۸1-۸2 جدول

 ۹۹۵ ................................................................. (۸۹۳1-۳2) کشور و استان مسکن یهاشاخص عملکرد: ۸-۸3 جدول

 ۹۹۵ ... (۸۹۳1-۳2) کشور و استان یشهر یمسکون یهاساختمان در یخصوص بخش یگذارهیسرما: 6-۸3 جدول

 ۹۹2 ......... (۸۹۳1-۳2) کشور و استان یشهر یمسکون شدهشروع یهاساختمان یبنا نهیهز متوسط: ۹-۸3 جدول

 ۹۹2 ........ (۸۹۳1-۳2) کشور و استان یشهر یمسکون شدهشروع یهاساختمان نیزم نهیهز متوسط: ۳-۸3 جدول
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 ۹۳۹ ........................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان ییروستا و یشهر عمران یهاشاخص عملکرد: ۸-۸۱ جدول

 ۹۳2 ........................................................... (۸۹۳1-۸۹۳3) استان یشهر تیریمد یهاشاخص عملکرد: 6-۸۱ ولجد

 ۹۵1 ......................................................... (۸۹۳1-۸۹۳3) استان ییروستا تیریمد یهاشاخص عملکرد: ۹-۸۱ جدول

 ۹۵۱ ........................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان یارتباط یهاراه یهاشاخص عملکرد: ۸-۸۳ جدول

 ۹21 ...................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان هینقل لیوسا عمر طول متوسط: 6-۸۳ جدول

 ۹2۸ ..................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان ییهوا ناوگان با شده جابجا فرمسا سهیمقا: ۹-۸۳ جدول

 ۹2۹ ...........................................(۸۹۳1-۸۹۳3) کشور و استان یلیر نقل و حمل یهاشاخص عملکرد: ۳-۸۳ جدول

 ۹۱1 ...................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان ارتباطات و اطالعات آوریفن یهاشاخص عملکرد: ۸-61 جدول

 ۹۳۳ ..................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور با استان احوالثبت و یستیبهز یهاشاخص سهیمقا: ۸-6۸ جدول

 ۹۳2 ........................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) ینیخم امام امداد تهیکم یهاشاخص سهیمقا: 6-6۸ جدول

 ۹۳۱ ...................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان ثارگرانیا با مرتبط یهاشاخص: ۹-6۸ جدول

 ۳16 ..................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان احمر هالل تیجمع یهاشاخص: ۳-6۸ جدول

 ۳۸3 ............................................ (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان درمان و بهداشت بخش یهاشاخص:  ۸-66 جدول

 ۳63 .............................................. (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان یاجتماع نیتأم یهاشاخص عملکرد: ۸-6۹ جدول

 ۳۳۳ ................................................ (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان هنر و فرهنگ یهاشاخص عملکرد: ۸-6۳ جدول

 ۳۵۳ .................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان یآموزدانش یورزش یهاشاخص عملکرد: ۸-6۵ جدول

 ۳۵3 ............................................ (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان جوانان و ورزش یهاشاخص از یبرخ عملکرد: 6-6۵ جدول

 ۳26 .................................................................................. (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان یفرهنگ راثیم عملکرد: ۸-62 جدول

 ۳2۵ .........................................................................................(۸۹۳1-۸۹۳۱) استان یدستعیصنا عملکرد:6-62 جدول

 ۳2۱ .................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان یگردشگر یهاشاخص عملکرد: ۹-62 جدول

 ۳2۳ .............................................................................................. (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان گردشگران تعداد: ۳-62 جدول

 ۳۱۳ ................ (۸۹۳۵-۸۹۳۱) کشور و استان پرورش و آموزش یدیلک یهاشاخص عملکرد سهیمقا: ۸-63 جدول

 ۵۹1 .................................... (۸۹۳۹-۸۹۳3) کشور و استان یعال آموزش یهاشاخص عملکرد سهیمقا: ۸-6۳ جدول

 ۵۹۹ ........................................................... (۸۹۳1-۸۹۳3) تیجنس کیتفک به استان انیدانشجو تعداد : 6-6۳ جدول

 ۵۹۹ .................................... (۸۹۳۹-۸۹۳3) کشور و استان یعال آموزش یهاشاخص عملکرد سهیمقا: ۹-6۳ جدول
 



 

  فهرست مطالب
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 هافهرست نقشه

 6۳...................................................................................................... یشرق جانیآذربا استان یعیطب تیوضع-۸-۸ نقشه

 6۳................................................................................................................................ استان یاسیس ماتیتقس :6-۸ نقشه
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 فهرست نمودارها

 ۹2.................................................................. (۸۹3۵-۸۹۳۵) کشور و استان تیجمع ساالنه رشد متوسط: ۸-6 نمودار

 ۹۳..............................................................................................کشور و استان تیجمع یسن ساختار سهیمقا:6-6 نمودار

 ۳1........................................................................................ (۸۹۳۵ و ۸۹۳1)  در استان تیجمع یسن هرم: ۹-6 نمودار

 ۵2..................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان یاقتصاد مشارکت نرخ روند سهیمقا: ۸-۹ نمودار

 ۵۳................................................................................ (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان یکاریب نرخ سهیمقا: 6-۹ نمودار

 2۸...............................................(۸۹۳1 -۸۹۳۱) کشور و استان ساله ۸۵-6۳ تیجمع یکاریب نرخ روند: ۹-۹ نمودار

 26................................. (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان کردهلیتحص زنان و مردان یکاریب نرخ سهیمقا: ۳-۹ نمودار

 2۳........................................................................ ۸۹۳۱ کشور و استان یاقتصاد یهابخش نیشاغل سهم: ۵-۹نمودار

 2۵.............................................. (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان مختلف یهابخش نیشاغل روند سهیمقا: 2-۹ نمودار

 2۵.............................................................................. (۸۹۳۱) یخصوص و یدولت یهابخش نیشاغل سهم: 3-۹ نمودار

 22........................................ (۸۹۳1-۸۹۳۱) یعموم و یخصوص هابخش در اشتغال درصد روند سهیمقا: ۱-۹ نمودار

 33................................................................................. (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان سرانه درآمد سهیمقا: ۸-۳نمودار

 33......................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور به استان سرانه درآمد نسبت روند:6-۳ نمودار

 3۱..................................................................... (۸۹۳۱) کشور و استان یاقتصاد یهابخش سهم سهیمقا: ۹-۳ نمودار

 ۱۵................................. (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان ییروستا و یشهر مناطق تورم نرخ روند سهیمقا:۸-۵ نمودار

 ۱2.......................................................................................................... گذشته سال به نسبت تورم راتییتغ: 6-۵ نمودار

 ۱۱....... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان ییروستا و یشهر مناطق در یاصل یهاگروه تورم نرخ سطمتو: ۹-۵ نمودار

 ۱۳..................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) ییروستا و یشهر مناطق در یاصل یهاگروه تورم نرخ راتییتغ درصد: ۳-۵ نمودار

 ۳1.................................. (۸۹۳۱) هاسوخت ریسا و گاز برق، آب، مسکن، یهارگروهیز تورم نرخ سهیمقا: ۵-۵ نمودار

 استان ییروستا و یرشه مناطق در هاسوخت ریسا و گاز برق، آب، مسکن، رگروهیز تورم نرخ متوسط: 2-۵ نمودار
 ۳۸................................................................................................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و

 ۳6............................................................................ (۸۹۳۱) هایدنیآشام هایخوراک یهارگروهیز تورم نرخ: 3-۵نمودار

 ۳۹................................. (۸۹۳1-۸۹۳۱) هایدنیآشام و هایخوراک یهارگروهیز تورم نرخ راتییتغ درصد: ۱-۵ نمودار

 ۳۳..................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) هایدنیآشام و هایخوراک رگروهیز تورم نرخ متوسط: ۳-۵ نمودار

-۸۹۳۱) کشور و استان ییروستا و یشهر مناطق در یاصل یهاگروه ینسب متیق راتییتغ درصد: ۸1-۵ ارنمود
۸۹۳1) ...............................................................................................................................................................................۳۵ 

 ۳2................................ (۸۹۳1-۸۹۳۱) هایدنیآشام و هایخوراک رگروهیز متوسط متیق راتییتغ درصد: ۸۸-۵نمودار

 بر کشور و استان ییروستا و یشهر یمصرف خدمات و کاالها یاصل یهاگروه تیاهم بیضر: ۸6-۵ نمودار
 ۳3.....................................................................................................................................................۸۹۳۵ هیپا سال اساس

 ۳۱...................................................................... (۸۹۳۱) متیق شاخص بر ییکاال یهاگروه یرگذاریتأث: ۸۹-۵ نمودار

 ۳۳...... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان ییروستا و یشهر متیق شاخص بر یرگذاریتأث راتییتغ درصد:۸۳-۵ نمودار

 ۸1۱ ........................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) زیتبر بورس در شدهمعامله تقدم حق و سهام تعداد درون: ۸-2 نمودار
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 ۸۸1 .............................. (۸۹۳1-۸۹۳۱) زیتبر بهادار بورس در یداخل ناخالص دیتول به بازار ارزش نسبت: 6-2نمودار

 ۸۸۸ ...... (۸۹۳1-۸۹۳۱) تهران و زیتبر بهادار اوراق بورس در یداخل ناخالص دیتول به مبادالت ارزش : ۹-2 نمودار

 ۸۸6 ......................................... (۸۹۳1-۸۹۳۳) تهران و زیتبر بهادار اوراق بورس در سهام یالیر گردش: ۳-2 نمودار

 ۸6۸ ..............۸۹۳۱ کشور یهابانک در یاقتصاد یهابخش کیتفک به یپرداخت التیتسه انواع سهم: ۸-3 نمودار

 ۸66 .....................................(۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان یهاسپرده به التیتسه نسبت روند سهیمقا: 6-3 نمودار

 ۸6۹ ......................(۸۹۳1-۸۹۳2) کشور و استان یبانک بخش ستانده به واسطه مصرف نسبت سهیمقا: ۹-3 نمودار

 ۸6۱ ............................................ (۸۹۳۱) کشور و استان یشهر یخانوارها یواقع نهیهز بیترک هسیمقا: ۸-۱ نمودار

 ۸6۳ ......................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان یشهر یخانوارها یواقع سرانه نهیهز روند سهیمقا: 6-۱ نمودار

 ۸۹1 ......................................... (۸۹۳۱) کشور و استان یشهر یخانوارها یخوراک نهیهز بیترک سهیمقا: ۹-۱ نمودار

-۸۹۳۱) کشور و استان یشهر یخانوارها یدنیآشام و یخوراک یواقع سرانه یهانهیهز روند سهیمقا: ۳-۱ نمودار
۸۹۳1) ............................................................................................................................................................................ ۸۹۸ 

 ۸۹6 ............................. (۸۹۳۱) کشور و استان یشهر یخانوارها یرخوراکیغ یهانهیهز بیترک سهیمقا:۵-۱ نمودار

 ۸۹۳ ...... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان یشهر یخانوارها یرخوراکیغ یواقع سرانه یهانهیهز سهیمقا: 2-۱ نمودار

 ۸۹۵ ........................................................ (۸۹۳۱) کشور و استان یشهر یخانوارها درآمد بیترک سهیمقا: 3-۱ نمودار

 ۸۹2 .......................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان یشهر یخانوارها یواقع سرانه درآمد روند سهیمقا: ۱-۱ نمودار

 ۸۹3 ..................................................... (۸۹۳۱) کشور و استان ییروستا یخانوارها نهیهز بیترک سهیمقا: ۳-۱ نمودار

 ۸۹۱ ............................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان ییروستا یخانوارها سرانه نهیهز روند سهیمقا: ۸1-۱ نمودار

 ۸۹۳ ................................................ (۸۹۳۱) کشور و استان ییروستا یخانوارها یخوراک بیترک سهیمقا:۸۸-۱ نمودار

-۸۹۳۱) کشور و استان ییروستا یخانوارها یدنیآشام و یخوراک سرانه یهانهیهز روند سهیمقا: ۸6-۱ نمودار
۸۹۳1) ............................................................................................................................................................................ ۸۳1 

 ۸۳۸ ...................... (۸۹۳۱) کشور و استان ییتاروس یخانوارها یرخوراکیغ یهانهیهز بیترک سهیمقا: ۸۹-۱ نمودار

 ۸۳6 ... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان ییروستا یخانوارها یرخوراکیغ سرانه یهانهیهز روند سهیمقا: ۸۳-۱ نمودار

 ۸۳۹ ................................................... (۸۹۳۱) کشور و استان ییروستا یخانوارها درآمد بیترک سهیمقا: ۸۵-۱ نمودار

 ۸۳۵ .................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان ییروستا یخانوارها یواقع سرانه درآمد روند سهیمقا: ۸2-۱ نمودار

 ۸۳3 ................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان ییروستا و یشهر یخانوارها یواقع اندازپس سهیمقا: ۸3-۱ نمودار

 ۸۳۱ .....................(۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان ییروستا و یشهر مناطق انگل بیضر روند سهیمقا: ۸۱-۱ نمودار

-۸۹۳۱) کشور و استان ییروستا و یشهر یخانوارها بودجه در یاساس یکاالها سهم سهیمقا: ۸۳-۱ نمودار
۸۹۳1) ............................................................................................................................................................................ ۸۳۳ 

-۸۹۳۱) استان ییروستا و یشهر یخانوارها بودجه در یرخوراکیغ یاساس یکاالها سهم سهیمقا: 61-۱ نمودار
۸۹۳1) ............................................................................................................................................................................ ۸۵۸ 

 ۸22 ................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) ۳۵ سال ثابت متیق به کشور از استان سهم و یاتیمال درآمد :۸-۳ نمودار

 ۸23 ......................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) ۳۵سال ثابت متیق کشوربه و استان یوصول یاتیمال درآمد سهیمقا: 6-۳ نمودار
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 ثابت و یجار متیق به( یاختصاص درآمد و هافیرد بدون) استان ماهانه یانهیهز اعتبارات سرانه: ۹-۳ نمودار
(۸۹۳۱-۸۹۳۸) .............................................................................................................................................................. ۸31 

 ۸3۹ ....................................................................... (۸۹۳2 تا ۸۹۳1) کشور و استان یاتیمال تالش سهیمقا: ۳-۳ نمودار

 ۸۳۵ ........................................... (یالدیم 61۸1 - 61۸۳) کار و بکس سهولت شاخص در کشور رتبه: ۸-۸۸ نمودار

 61۵ .................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور سطح در استان کار و کسب طیمح عملکرد سهیمقا: 6-۸۸ نمودار

 66۳ ................................................. (۸۹۳۱) استان یباغ محصوالت دیتول و بارور باغات سطح سهیمقا: ۸-۸6 نمودار

 663 ........................................................................................... ۸۹۳۱ سال در استان دام تیجمع سهیمقا: 6-۸6 نمودار

 6۹۵ .................. بلندمدت و مدتانیم نیانگیم و قبل سال با ۳3-۳۱ یآب سال یتجمع بارش سهیمقا: ۸-۸۹ نمودار

-۳3 یال ۸۹۳6-۳۹ یآب سال استان یهاآبخوان از یبرخ ییستایا سطح تغییرات تجمعی میانگین: 6-۸۹ نمودار
۸۹۳2 ............................................................................................................................................................................. 6۳6 

 6۳6 .............. سنجش شبکه لیتشک یابتدا از استان یهاآبخوان ییستایا سطح رییتغ ساالنه متوسط: ۹-۸۹ نمودار

 6۳۹ ........................................سنجش شبکه لیتشک یابتدا از استان یهاآبخوان حجم تغییر میانگین: ۳-۸۹ نمودار

 6۵3 ...................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳2) کشور و استان ینسب یوربهره سهیمقا:۸-۸۳ نمودار

 6۵۱ ........................................ (۸۹۳1-۸۹۳2) کشور و استان ستانده به واسطه مصارف نسبت سهیمقا: 6-۸۳ نمودار

 62۸ .... (۸۹۳1-۸۹۳۵) کشور متوسط یهاکارگاه در شاغل کار یروین و ارزش افزوده از استان سهم: ۹-۸۳ نمودار

 622 .... (۸۹۳1-۸۹۳2) کشور متوسط یهاکارگاه در شاغل کار یروین و افزوده ارزش از استان سهم: ۳-۸۳ نمودار

 62۱ ............................ (۸۹۳1-۸۹۳2) کشور متوسط یهاکارگاه تعداد و یگذارهیسرما از استان سهم: ۵-۸۳ نمودار

-۸۹۳2) کشور به استان شتریب و کارکن نفر ۵1 یصنعت کارگاه هر یازا به یگذارهیسرما متوسط: 2-۸۳ نمودار
۸۹۳1) ............................................................................................................................................................................ 62۱ 

 636 ........................................................................ یصنعت واحد هر یازا به یگذارهیسرما متوسط: 3-۸۳ نمودار

 63۹ ..................................................................... (8931) شاغل هر یازا به یگذارهیسرما متوسط: ۱-۸۳ نمودار

 632 ................................ (یبرداربهره پروانه اساس بر) یصنعت واحد هر یگذارهیسرما متوسط: ۳-۸۳ نمودار

 633 ....................................... (یبرداربهره پروانه اساس بر) شاغل هر یازا به یگذارهیسرما متوسط: ۸1-۸۳ نمودار

 6۱6 ................................ (۸۹۳1-۸۹۳3) کشور معادن تعداد و استخراج افزوده، ارزش از استان سهم :۸۸-۸۳ نمودار

 6۱۳ ...................................................................................... کشور معدن بخش شاغالن از استان سهم: ۸6-۸۳ نمودار

 6۱۵ ......................................................... کشور به استان معادن در شاغل کار یروین یوربهره نسبت: ۸۹-۸۳ نمودار

 6۱2 ......................................................... (۸۹۳1-۸۹۳2) کشور و استان در ستانده به واسطه مصارف: ۸۳-۸۳ نمودار

 6۳3 ................................................................ (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان پروانه یدار یصنف یواحدها تعداد: ۸-۸۵ نمودار

 6۳۱ ...................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) پروانه یدارا یصنف یواحدها از یدیتول یواحدها سهم:  6-۸۵ نمودار

 6۳۳ ........................................ (۸۹۳1-۸۹۳۱) پروانه یدارا یصنف یواحدها از یعیتوز یواحدها سهم: ۹-۸۵ نمودار

 ۹11 ........................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) پروانه یدارا یصنف یواحدها از یخدمات یصنف یواحدها سهم: ۳-۸۵ نمودار

 ۹1۸ ...................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) یصنف یواحدها کل از پروانه فاقد یصنف یدهاواح سهم: ۵-۸۵ نمودار

 ۹1۹ ...................................(۸۹۳1-۸۹۳۱) استان یرنفتیغ صادرات از یصادرات یصنعت یکاالها سهم: 2-۸۵ نمودار



 

  فهرست مطالب
  

 

 ز

 ۹1۹ ........................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان یرنفتیغ صادرات از یکشاورز محصوالت صادرات سهم: 3-۸۵ نمودار

 ۹12 ...................................... (۸۹۳1-۸۹۳3) کشور یرنفتیغ صادرات از استان گمرکات صادرات سهم: ۱-۸۵ نمودار

 ۹۸6 ....................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان شده یگازرسان یروستاها تعداد: ۸-۸2نمودار

 ۹۸۵ ........................................ (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان( ژهیو نا) برق دیتول راتییتغ روند سهیمقا: 6-۸2 نمودار

 ۹۸3 ..... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان مصرف اوج ازین حداکثر -یمصرف بار حداکثر راتییتغ سهیمقا: ۹-۸2 نمودار

 ۹۸۱ ................................... (۸۹۳1-۸۹۳۳) کشور و استان یحرارت یهاروگاهین راندمان متوسط سهیمقا:۳-۸2 نمودار

 ۹۸۳ ..................... (۸۹۳1-۸۹۳۳) کشور و استان براق عیتوز شبکه تلفات زانیم راتییتغ روند سهیمقا: ۵-۸2 نمودار

 ۹61 .............................................................................. (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان یخانگ برق مصرف زانیم: 2-۸2 نمودار

 ۹6۸ ................... (۸۹۳۱) کشور و استان برق مصرف مختلف یهابخش ساالنه متوسط سهم سهیمقا: 3-۸2 نمودار

 شدهلیتکم و تماممهین شده،شروع یهاساختمان در یخصوص بخش یگذارهیسرما محج سهیمقا: ۸-۸3 نمودار
 ۹۹۸ ................................................................................................................................................ (۸۹۳1 – ۸۹۳2) استان

 ۹۹6 ................ (۸۹۳1 – ۸۹۳2) استان یمسکون یواحدها نیزم و ربنایز سطح متوسط راتییتغ روند: 6-۸3 نمودار

 ۹۹۹ ............................................................ (۸۹۳1 – ۸۹۳2) استان و کشور در ساختمان تراکم سهیمقا: ۹-۸3 نمودار

 ۹۳1 ........................ (۸۹۳1 – ۸۹۳۱) استان ییروستا و یشهر فاضالب و آب شبکه پوشش تیوضع: ۸-۸۱ نمودار

 ۹۳6 .......................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان ییروستا و یشهر مناطق درآمد بدون آب سهم: 6-۸۱ نمودار

 ۹۵3 ........................................................................ (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان یارتباط یهاراه راتییتغ روند: ۸-۸۳ نمودار

 ۹2۸ ............................... (۸۹۳1-۸۹۳3) کشور و استان( یداخل) ییهوا مسافر ییجابجا زانیم سهیمقا: 6-۸۳ نمودار

 ۹26 ..............................(۸۹۳1-۸۹۳3) کشور و استان( یخارج) ییهوا مسافر ییجابجا زانیم سهیمقا: ۹-۸۳ نمودار

 ۹2۹ ........................................(۸۹۳1-۸۹۳3) کشور و استان( یداخل) یلیر بار ییجابجا زانیم سهیمقا: ۳-۸۳ نمودار

 ۹2۳ ......................................................... (۸۹۳1-۸۹۳3) کشور و استان یلیر مسافران ییجابجا زانیم: ۵-۸۳ نمودار

 ۹36 ...................................................... ۸۹۳۵ ثابت متیق به استان ارتباطات بخش ارزش افزوده سهم: ۸-61 نمودار

 ۹3۹ ........................................................................ (۸۹۳1-۸۹۳2) استان ارتباطات بخش ینسب تیمز:  6-61 نمودار

 ۹3۳ ...................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳2) ثابت تلفن سهم راتییتغ روند سهیمقا: ۹-61 نمودار

 ۹3۳ ....................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) ثابت تلفن نفوذ بیضر یشیاافز روند: ۳-61 نمودار

 ۹3۵ ...................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) همراه تلفن نفوذ بیضر راتییتغ روند: ۵-61 نمودار

 ۹32 .............................................. (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور در استان یپست مرسوالت دتعدا راتییتغ روند: 2-61 نمودار

 ۹33 ............................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان یپست مرسوالت سرانه راتییتغ روند: 3-61 نمودار

 ۹3۱ ............................................................. (۸۹۳۵-۸۹۳۱) استان 3G, 4G اریس باند پهن نیترکمش: ۱-61 نمودار

 ۹3۳ .............................................................. (۸۹۳۸-۸۹۳۱) استان یتلفن ارتباط یدارا یروستاها تعداد: ۳-61 نمودار

 ۹۱2 ............... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان یستیبهز پوشش تحت یاصل انیمددجو نسبت سهیمقا: ۸-6۸ نمودار

 ۹۱3 .......................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان امداد تهیکم پوشش تحت خانوار تعداد: 6-6۸ نمودار

 ۳13 ..................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور و استان کل یبارور نرخ سهیمقا: ۸-66 نمودار

 ۳66 . (۸۹۳1-۸۹۳۱) کشور با استان یاجتماع نیتأم یهامهیب سازمان پوشش تحت تیجمع سهیمقا: ۸-6۹ نمودار
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 ۳6۳ ................................................................. (۸۹۳1-۸۹۳۱) یاجتماع نیتأم سازمان یبانیپشت بیضر: 6-6۹ نمودار

 ۳۹۳ ......... (۸۹۳1- ۸۹۳3) استان یکشور سهم و نوجوان و کودک یسن رده دیجد کتب انتشار روند: ۸-6۳ نمودار

 ۳۵2 ............................. (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان ورزشکاران یجهان و ییایآس شدهکسب یهامدال تعداد: ۸-6۵ نمودار

 ۳2۳ ........................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان شده صادره یمجوزها سهم: ۸-62 نمودار

 ۳2۳ ..................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) تعداد نوع مجوزهای صادر شده استان: 6-62 نمودار

 ۳3۵ ......................................... (۸۹۳1—۸۹۳۱) یلیتحص مقطع کیتفک به استان آموزان دانش تعداد: ۸-63 نمودار

 ۳33 ................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) یلیتحص مقطع اساس بر استان یلیتحص پوشش نرخ روند: 6-63 نمودار

 ۳3۱ ................................... (۸۹۳۸-۸۹۳۱) یلیتحص مقطع اساس بر کشور یلیتحص پوشش نرخ روند: ۹-63 نمودار

 ۳۱1 .................................... (۸۹۳۵-۸۹۳۱) کشور و استان یهاکالس در آموزان دانش تراکم سهیمقا: ۳-63 نمودار

 و دوم یهاهیپادانش و کار و یاحرفه و یفن یهاشاخه سوم و دوم یهاهیپا انیهنرجو تعداد روند: ۸-6۱ نمودار
 ۳۳۸ ........................................................................................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان متوسطه سوم

 ۳۳۹ ...................................................... (۸۹۳1-۸۹۳۱) استان یاحرفه و یفن یررسمیغ آموزش زانیم: 6-6۱ نمودار

 ۳۳۵ (۸۹۳1-۸۹۳۳) صنعت نهیزم در کشور و استان یاحرفه و یفن یررسمیغ آموزش سهم سهیمقا: ۹-6۱ نمودار

 ۳۳۵ (۸۹۳1-۸۹۳۳) خدمات نهیزم در کشور و استان یاحرفه و یفن یررسمیغ آموزش سهم سهیمقا: ۳-6۱ نمودار

 ۳۳2 ..... (۸۹۳1-۸۹۳۳) یکشاورز در کشور و استان یاحرفه و یفن یررسمیغ آموزش سهم سهیمقا: ۵-6۱ نمودار

 ۵16 ...........۸۹۳3-۳۱ یلیتحص سال در تیجنس کیتفک به یشرقجانیآذربا استان انیدانشجو ادتعد: ۸-6۳ نمودار

 ۵1۹ ....................................................... (۸۹۳۹-۸۹۳3) تیجنس کیتفک به استان شدگاننامثبت تعداد: 6-6۳ نمودار

 ۵1۵ .......................... ۸۹۳3-۳۱ یلیسالتحص در یلیتحص دوره کیتفک به استان شدگاننامثبت سهم: ۹-6۳ نمودار

 ۵13 ................................................................. (۸۹۳1-۳3) تیجنس کیتفک به استان انیدانشجو تعداد: ۳-6۳ نمودار

 ۵۸1 ............................... ۸۹۳3-۳۱ یلیسالتحص در یلیتحص دوره کیتفک به استان انیدانشجو تعداد: ۵-6۳ نمودار

 ۵۸۹ ............................ ۸۹۳3-۳۱ یلیتحص سال در یلیتحص دوره کیتفک به استان انیدانشجو تعداد: 2-6۳ نمودار

 ۵۸۵ ........ ۸۹۳3-۳۱ یلیتحص سال در ییاجرا دستگاه به یوابستگ نوع کیتفک به استان انیدانشجو: 3-6۳ نمودار

 ۵۸۱ .. ۸۹۳2-۳3 یلیتحص سال در تیجنس و یلیتحص روهگ کیتفک به استان آموختگاندانش تعداد: ۱-6۳ نمودار

 ۵61 ................... ۸۹۳2-۳3 یلیتحص سال در ،یلیتحص دوره کیتفک به استان آموختگاندانش تعداد: ۳-6۳ نمودار

 یلیتحص سال در تیجنس و یعلم مرتبه کیتفک به استان وقتتمام یدانشگاه آموزشگران تعداد: ۸1-6۳ ودارنم
۳۱-۸۹۳3 ...................................................................................................................................................................... ۵6۸ 

 تیجنس و یعلم مرتبه کیتفک به استان وقتتمام یدانشگاه آموزشگران متوسط رشد نرخ سهیمقا: ۸۸-6۳ نمودار
 ۵6۹ .............................................................................................................................................................. (۸۹۳۹-۳3) در
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 فصل اول: کلیات

 موقعیت جغرافیایی-1-1

های مهم، پرجمعیت و آباد ایران است که در گوشه شمال شرقی از استاناستان آذربایجان

دقیقه  5درجه و  55النهار رب کشور واقع گردیده است و از نظر موقعیت جغرافیایی بین نصفغ

درجه و  93دقیقه الی  55درجه و  93دقیقه غربی و شرقی و بین مدارهای  22درجه و  51الی 

الیه شمالی و جنوبی قرار گرفته است. این استان از نظر موقعیت طبیعی در دقیقه منتهی  23

کوه البرز و زاگرس، به عبارتی در زون البرز و آذربایجان و در خوردگی دو رشتههممحل به

 شده است. گوشه شمال غرب فالت ایران واقع

 مرزهای استان-1-2

شرقی از ناحیه شمال، با کشورهای آذربایجان، ارمنستان و جمهوری استان آذربایجان

جواری کیلومتر دارای خط هم 295طول خودمختار نخجوان )وابسته به کشور آذربایجان( به 

کیلومتر  811های جلفا و کلیبر در طول تقریبی است در این قسمت از حدود استان، شهرستان

باشند که مرز مشترک این مرز میبا جمهوری آذربایجان )جمهوری خودمختار نخجوان( هم

اط استان با کشورهای دهد. در حال حاضر ارتباستان با کشورهای فوق را رود ارس تشکیل می

نقطه جلفا، خداآفرین و کردشت )مرز نوردوز( انجام جوار در طول این مرز تنها از سه هم

گیرد که در این میان جلفا از اهمیت خاصی برخوردار است. شهر مرزی جلفا از طریق خط می

 مهم رتباطیا آهن نخجوان، ایروان و تفلیس به جمهوری اکراین و بنادر دریای سیاه )این راه

آهن این خط شود.دارد( وصل می فاصله آن از کیلومتر 231تنها  مستقیم خط به که المللیبین

. این امر و نزدیکی استان به دریای سیاه 8شودپس از گذر از ایروان به شهر باکو نیز وصل می

ته باشد و باعث شده این استان از نظر موقعیت ارتباطی، اهمیت و جایگاه خاصی در منطقه داش

                                                           

 .گیردانجام نمی آهن خطگونه ترانزیتی از طریق این باغ، فعالً در مسیر نخجوان ـ ایروان هیچبه دلیل مناقشه قره - ۸
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خصوص با کشورهای همسایه محسوب ترین مناطق کشور در روابط خارجی بهیکی از مهم

 شود.می

کیلومتر( است و همچنین  51مرز )هم ارمنستاناست که با  ایراناین استان، یگانه استان 

جمهوری خودمختار و هم با  جمهوری آذربایجانتنها استان کشور است که هم با خاک اصلی 

 .است، مرز مشترک دارد جمهوری آذربایجانمتعلق به  برون بومیکه  نخجوان

باشد که بخش جوار میغربی هماین استان از ناحیه غربی و جنوب غربی با آذربایجان

. وجود وحدت قومی و ها را دریاچه ارومیه تشکیل داده استای از مرز مشترک آنعمده

فرهنگی و عوامل اقتصادی سبب شده است که آذربایجان غربی بیشترین سهم را در روابط 

شرقی داشته باشد. این روابط از طریق پنج محور اصلی مرند ـ جواری با استان آذربایجانهم

انجام بازرگان، مرند ـ خوی، شبستر ـ سلماس، جزیره اسالمی ـ ارومیه و بناب ـ میاندوآب 

گیرد؛ که محور اخیر، خط ارتباطی آذربایجان به کردستان و غرب کشور نیز محسوب می

 مراغه، شبستر، مرند، هایشهرستان با مشترک حدود کیلومتر 521با  غربیشود آذربایجانمی

 تخت هایکوه و ارومیه دریاچه قطور، رود .دارد قرار اول رتبه در چاراویماق و بناب، ملکان جلفا،

 .شوندمی محسوب استان دو بین در جواریهم روابط موانع طبیعی سلیمان

 جنوبی همسایه که است جوارهم زنجان استان با خود جنوب در شرقیآذربایجان

 موانع وجود فرهنگی، و قومی وحدت باوجود .شودمی محسوب میانه و های چاراویماقشهرستان

 محور سویآن در تهران چون جاذبی قطب دوجو همچنین و استان بین دو حدود در طبیعی

 شده باعث (.باشدمی محور این در اجتماعی اقتصادی حرکت جاذب هرگونه زنجان )که تبریز

 دلیل همین باشد. به نداشته خوبی رونق محور این در طول جواریهم روابط که است

 شمار به ستانا دورافتاده و منزوی هایاز شهرستان هشترود و چاراویماق هایشهرستان

 استان دو بین ارتباط طبیعی محور تنها چای زنجان و چای شهر هایرودخانه دره .آیندمی

 خط همچنین غربی، و شرقیآذربایجان اعظم قسمت ارتباطی محور این خط، که باشد،می

 .شودمی کشور محسوب مرکز با اروپا، و ترکیه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D8%AE%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D8%AE%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D8%AE%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
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 اهر، کلیبر، آفرین، خدا ای شهرستان با مشترک مرز کیلومتر 511 داشتن با اردبیل استان

 هایکوه الراس خط سو،قره یا رود دره که باشد،می شرقی همسایه میانه و سراب، هریس

 الیهمنتهی در اوزنقزل رود همچنین و نور چهل کوهرشته و صائین و گردنه نرمیق سبالن،

 مرزی محور و اردبیل سراب حورم در صائین کنند. گردنهمی هم جدا از را استان دو این جنوبی

 .باشندمی استان دو بین اصلی هایگذرگاه شهرمشکین اهر محور همچنین و ارس کنار

های اردبیل ویژه استانجوار خویش، بههای هماز نظر اشتراکات طبیعی، این استان با استان

ه استان غربی اشتراکات طبیعی زیادی دارد. رودخانه ارس از محدوده سو آذربایجان

گذرد که برای هر سه استان شاهرگ حیاتی شرقی و اردبیل میغربی، آذربایجانآذربایجان

که بیشترین سطح استان را تحت پوشش آبریز آن شود. دریاچه ارومیه و حوضهمحسوب می

شود. حوضه آبریز غربی محسوب میدهد از منابع طبیعی مشترک با استان آذربایجانقرار می

اوزن که پهنه جنوب شرقی استان را تحت پوشش قرار داده از اشتراکات طبیعی ـ قزلسفیدرود 

 .باشدهای اردبیل و زنجان و این استان میمابین استان

توان به توده جوار، میهای هماز سایر اشتراکات طبیعی مابین این استان با استان

غربی این کوهستان در محدوده های کوهستانی سبالن در شرق استان اشاره نمود که دامنه

ای از استان اردبیل را تشکیل های شرقی آن پهنهشرقی قرارگرفته و دامنهاستان آذربایجان

غربی های تخت سلیمان و اربط نیز در حد فاصل استان آذربایجانکوهدهد و همچنین رشتهمی

منابع طبیعی این  برداری ازو این استان قرار گرفته است که در تدوین استراتژی بهره

 جوار هماهنگی الزم به عمل آید.های همها نیز بایستی با استانکوهستان

غربی، از جنوب به به طور خالصه این استان از غرب و جنوب غربی به استان آذربایجان

استان زنجان، از شرق به استان اردبیل و از شمال با کشورهای آذربایجان، ارمنستان و جمهوری 

، حدود شمالی آن را با جمهوری «ارس»باشد. رودخانه مرزی جوار میر نخجوان همخودمختا

دهد. همچنین رودخانه آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان تشکیل می

 دهد.غربی تشکیل می، حدود غربی آن را با استان آذربایجان«ارومیه»و دریاچه « قطور»
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ها موجب پیوستگی توپوگرافی این ها و دشتها، جلگهدرهها، کوهدر جنوب، کشیدگی رشته

و « دره رود»غربی و زنجان شده است. در شرق دره رودخانه های آذربایجاناستان با استان

این استان « اوزنقزل»و در جنوب رودخانه « صائین»و گردنه « چهل نور»، «سبالن»های کوه

 د.سازرا از استان اردبیل جدا می

 9911در سال  مشخصات حدود استان آذربایجان شرقی :9-9جدول 

نام 

حدود

کشور یا استان 

جوارهم

 طول مرز

)کیلومتر(

 نوع

مرز
موانع طبیعی

محورهای 

ارتباطی

 هایشهرستان

شده در مرزواقع

 شمالی
جمهوری 

 خودمختار نخجوان
 جلفا جلفا رودخانه ارس آبی 31

 کلیبر -جلفا  دوزال ارس رودخانه آبی 95 جمهوری ارمنستان شمالی

 کلیبر خدا آفرین رودخانه ارس آبی 881 جمهوری آذربایجان شمالی

 511 اردبیل شرقی
آبی و 

 خاکی

های سبالن، کوه

نرمیق، چهل نور، 

رودهای دره رود و 

 اوزنقزل

کلیبر، اهر، 

 میانه و سراب

کلیبر، اهر، هریس، 

 سراب و میانه

 خاکی 893 زنجان جنوبی
تخت  چله خانه،

 سلیمان

 -محور زنجان 

 میانه
 میانه -هشترود 

جنوبی 

 و غربی
 521 غربیآذربایجان

آبی و 

 خاکی

های رود قطور، کوه

تخت سلیمان و 

 دریاچه ارومیه

بازرگان، خوی، 

سلماس، ارومیه 

 و میاندوآب

مرند، شبستر، تبریز، 

مراغه، بناب، 

هشترود، آذرشهر و 

 ملکان

 

 ستان و سیمای طبیعی آنو هوای ااقلیم و آب -1-3

شرقی به طور کلی سرد و خشک است ولی به علت تنوع توپوگرافی هوای آذربایجان و آب

های متفاوتی برخوردار است. این استان همواره تحت تأثیر بادهای سرد شمالی و از اقلیم

و  سیبری از شمال و بادهای مرطوب دریای سیاه و مدیترانه و اقیانوس اطلس از سمت غرب

عالوه، بادهای محلی نیز تحت تأثیر شرایط طبیعی استان از جنوب غربی قرار گرفته است؛ به

وزند. ها میها و جلگهسوی دشتهای ارومیه و خزر به های بلند و دریاچهسوی کوهستان

های اقلیمی جزو بندیشرقی یک منطقه سردسیر و کوهستانی است و از لحاظ تقسیمآذربایجان
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متر میلی 911الی  251آید و میانگین بارندگی سالیانه آن حساب میخشک بهیمهمناطق ن

 .است

موقعیت کوهستانی و عرض هوای سرد کوهستانی بوده که  و این استان دارای آب

جغرافیایی استان از عوامل برودت و سرمای قسمت اعظم این منطقه است. کم ارتفاعی و اثرات 

ای از مناطق از عوامل اعتدال اقلیمی آن به شمار خزر در پاره کننده بخارهای دریایمالیم

های طوالنی و سرد و آید. جلگه در اثر ارتفاعی که از سطح دریا دارد، دارای زمستانمی

 دامنه شرقی ترین، ارتفاعاتگرم رود دره و ارس رود دره پست نواحی .های معتدل استتابستان

 .شوندمی محسوب استان مناطق ینسردتر بزقوش غربی هایدامنه سهند

 تنوع اقلیمی از که است شده سبب هوایی جریانات و جغرافیایی توپوگرافی، عرض عوامل

متر می 9511بر باشد. اختالف ارتفاع در این محدوده جغرافیایی بالغ برخوردار توجهیقابل 

ش گیاهی و در گیری شرایط اقلیمی، پوشباشد که این اختالف ارتفاع نقش مهمی در شکل

ترین نقطه در استان، قله کند. مرتفعهای انسانی ایفا مینهایت توزیع و استقرار سکونتگاه

های یعنی زمین« ارس»ترین نقطه آن در کنار رودخانه متر و پست 9181با ارتفاع « سهند»

 باشد.متر می 831ساحلی رودخانه در شهرستان کلیبر با ارتفاع 

ای و کوهستانی استان وجود ای، درهمتنوعی که در فضاهای جلگه عالوه بر پوشش گیاهی

های متراکمی نیز نقاط مختلف استان را پوشانده است. در شمال ارسباران، دره دارد، جنگل

شده است که پوشیده از درختان باشی واقع داغی و قندراتهای قازانارس و شهر ورزقان، کوه

بئل پوشیده از درختان نیمه جنگلی و مراتع های گویچههجنگلی و مراتع کوهستانی است. کو

شده است. این مکان کوهستانی، ییالق ایالت  سرسبز و خرم است و در جنوب غربی اهر واقع

شود، های درختی که در جنوب غربی اهر مشاهده میخانلو و مددلو است. بیشترین گونهقره

اغه و هشترود نیز از نظر درجه اهمیت در مرتبه های مرنهای شهرستابلوز و ممرز است. جنگل

های ارسباران برخوردار ها که از وسعت کمتری نسبت به جنگلبعدی قرار دارند. این جنگل

 .شده استاست عمدتاً از درختچه گز تشکیل 

های مدتاً در شهرستانکیلومترمربع است که ع 815بر  های استان بالغمساحت جنگل

 2311بر جلفا و ورزقان قرار گرفته است. پوشش مرتعی استان بالغ  آفرین،کلیبر، خدا
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درصد  25درصد از کل وسعت استان را به خود اختصاص داده که  2/55کیلومترمربع است که 

 شود.عنوان مرتع ییالقی نیز قلمداد میباشد و به صورت متراکم میآن به 

 51شود که حدود محسوب می شرقی یک منطقه کوهستانیدر حالت کلی، آذربایجان

های هموار درصد را زمین 1/98ماهورها و درصد را تپه 2/21درصد از سطح آن را کوهستان، 

توان از مناطق کوهستانی معروف منطقه، می های میانکوهی( فرا گرفته است.ها و جلگه)دشت

داغ در ای قرههکوهفشانی سبالن در شرق و سهند در غرب و جنوب غربی و رشتهتوده آتش

های تخت سلیمان و اربط در جنوب و ارتفاعات بزقوش در جنوب شرق و کوهشمال و رشته

 .قوشا داغ در شمال شرق استان را نام برد

 شرقیوضعیت طبیعی استان آذربایجان: 9-9نقشه 
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 های آبریز استانحوضه -1-4

اوزن و س، سفیدرود، قزلهای آبخیز ارهای آبریز کشور، حوضهاز نظر تقسیمات حوضه

دهند که بیشترین مساحت استان در محدوده حوضه دریاچه ارومیه پهنه استان را پوشش می

 .8گرفته است آبریز دریاچه ارومیه قرار

گذرد که شرقی و اردبیل میغربی، آذربایجانرودخانه ارس از محدوده سه استان آذربایجان

که شود. دریاچه ارومیه و حوضه آبریز آنمیبرای هر سه استان شاهرگ حیاتی محسوب 

دهد از منابع طبیعی مشترک با استان بیشترین سطح استان را تحت پوشش قرار می

اوزن که پهنه جنوب شرقی استان شود. حوضه آبریز سفیدرود قزلغربی محسوب میآذربایجان

و زنجان و  های اردبیلرا تحت پوشش قرار داده از اشتراکات طبیعی مابین استان

 باشد.شرقی میآذربایجان

اوزن و های آبخیز ارس، سفیدرود ـ قزلهای آبریز کشور، حوضهاز نظر تقسیمات حوضه

دهند که بیشترین مساحت استان در محدوده حوضه دریاچه ارومیه پهنه استان را پوشش می

 گرفته است. آبریز دریاچه ارومیه قرار

شده است. قسمت  تان در حوزه آبریز دریاچه ارومیه واقعاز نظر منابع آب، قسمت عمده اس

قرار دارد. « اوزنقزل»شمالی استان تحت تأثیر حوزه ارس و قسمت جنوبی آن تحت تأثیر رود 

متر در سال در میلی 311متر در سال در قسمت شمال استان تا میلی 211بارش ساالنه از 

 باشد.متغیر می« سهند»ارتفاعات 

 ت سیاسیتقسیما-1-5

منطقه آذربایجان به علت موقعیت خاص جغرافیائی، یکی از مناطق حساس و مهم کشور 

است. همین اهمیت حساسیت و گستردگی، باعث شده است تا این منطقه باوجود خصوصیات 

غربی و اردبیل آذربایجان شرقی،مشترک جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی، به سه استان آذربایجان

اندازه آشنایی شرقی قدمتی بههمیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک استان آذربایجانتقسیم شود. ا

                                                           

 .باشندخزر می یهاحوضه ریزهای آبخیز ارس و سفیدرود از حوضه - ۸
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انسان با بازرگانی دارد. از زمان جاده ابریشم تاکنون این منطقه محور ارتباط خاور دور با قلب 

 آسیا بوده است

شد. بر طبق تقسیمات قاجاریه به صورت یکپارچه اداره می ایالت آذربایجان در دوره

های سوم و جای آن استانهجری شمسی، ایالت آذربایجان منحل و به  8983وری سال کش

گردید. استان سوم به مرکزیت تبریز چهارم تشکیل شد و در این سال ایران شامل ده استان 

های های تبریز و اردبیل و استان چهارم به مرکزیت ارومیه شامل شهرستانشامل شهرستان

که اولین تقسیمات کشوری قانونی شد و  8983مراغه و بیجار بود. از سال  خوی، ارومیه، مهاباد،

های بندیشرقی استان سوم نام گرفت و تاکنون نیز تغییرات متعددی در تقسیمآذربایجان

 .کشوری به وجود آمده است

شهرستان،  28شرقی دارای ، استان آذربایجان8931در حال حاضر، مطابق تقسیمات سال 

آبادی  2113آبادی استان  9111همچنین از  .دهستان است 855شهر و  31بخش،  53

 باشند.درصد( دارای سکنه می 15/11)

درصد مساحت کل  11/2کیلومترمربع )حدود  55391برابر  8این استان با مساحتی خاکی

 های کشور در رتبه یازدهم قرار دارد.باشد و از لحاظ وسعت در بین استانکشور( می

  

                                                           

 درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است. ...که  باشدیم لومترمربعیک ...ی استان خاک و آبمساحت  - ۸
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 تقسیمات سیاسی استان : 2-9نقشه 

 
 9911در سال  جایگاه تقسیمات سیاسی استان در کشور: 2-9جدول 

 رتبه در کشور سهم استان کشور استان عنوان شاخص ردیف

 ۸۸ ۱1/6 ۸26۱3۳6 ۳۵2۹3 کیلومترمربع()مساحت  9

 3 ۱6/۳ ۳۹۵ 6۸ تعداد شهرستان 2

 ۱ 62/۳ ۸13۳ ۳2 تعداد بخش 9

 2 ۸۸/۵ ۸۹۹۸ 2۱ تعداد شهر 4

 ۳۵ ۵6/۵ 62۸1 ۸۳۳ تعداد دهستان 5

 ۸۹ ۱۱/6 ۳۳۸۱۵ 63۸1 تعداد روستا دارای سکنه 6

درصد خالی از  28/81درصد دارای سکنه و  29/82شهرستان میانه بیشترین آبادی )

درصد آبادی بدون سکنه  21/1درصد آبادی دارای سکنه و  15/8سکنه( و شهرستان بناب با 

 های استان را به خود اختصاص داده است.ادیکمترین سهم از آب
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 13/5115که میانه با مساحت طوریهای استان متفاوت بوده، به وسعت شهرستان

ترین کیلومترمربع کوچک 151شیر با وسعت ترین شهرستان و عجبکیلومترمربع بزرگ

 ت.درج گردیده اس 9-8ها در جدول اطالعات کامل آن باشد؛ کهشهرستان استان می

 9911ها در سال تقسیمات سیاسی استان بر اساس شهرستان: 9-9جدول 

 شهرستان

 سهم در آبادی سهم در استان

 مساحت
 )کیلومترمربع(

 تعداد
 بخش

 تعداد
 شهر

 تعداد
 دهستان

 دارای
 سکنه 

 خالی از
 سکنه 

 کل

 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 کل استان

 ۵/۸ 3۵/6 ۹۹/۸ ۱2/۳ 6۵/2 ۵6/2 ۱۳/۸ آذرشهر
 ۵۹/۸ 2۹/۸ ۵6/۸ ۳3/۹ 2۳/۳ ۹۵/۳ ۱3/۹ اسکو
 ۵۹/3 3/۱ ۹۱/3 ۱2/۳ ۵2/۸ ۹۵/۳ 2۵/۳ اهر
 ۸۹/2 ۵۹/۹ ۳۳/2 6۵/2 ۸6/۹ ۹۵/۳ ۸۳/2 آبادبستان

 ۳۵/1 63/1 1۳/۸ 6 ۸6/۹ ۸3/6 3۸/۸ بناب
 6۱/6 ۹2/۸ ۳۸/6 ۸3/۳ 6۵/2 ۹۵/۳ 32/۳ تبریز
 ۳۳/۸ 36/6 ۱۳/۸ ۳3/۹ 2۱/۳ ۹۵/۳ 23/۹ جلفا

 1۳/۱ ۸1 ۱6/3 ۸3/۳ ۵2/۸ ۹۵/۳ 1۳/3 اراویماقچ
 ۵۳/2 ۹۳/3 ۳۳/2 ۱2/۳ ۵2/۸ ۵6/2 ۹۵/۹ خدا آفرین

 13/2 ۵6/2 2 6۵/2 6۵/2 ۹۵/۳ ۵۱/3 سراب
 ۵۱/6 ۹2/۸ 3۳/6 ۵2/۵ ۸۳ ۵6/2 33/۵ شبستر

 ۵۹/۸ ۸3/6 ۳۵/۸ 3۱/6 ۸6/۹ ۹۵/۳ 26/۸ شیرعجب
 ۳۹/3 3۳/2 1۱/۱ ۱2/۳ ۸6/۹ ۹۵/۳ ۵۵/۳ کلیبر

 33/۵ ۵۹/۹ 1۱/2 ۸3/۳ ۸6/۹ ۹۵/۳ ۱1/۳ غهمرا
 ۳ 1۱/۳ ۳ 6۵/2 ۱۸/3 ۹۵/۳ 6۸/3 مرند

 23/6 ۵۳/1 ۳3/6 ۳3/۹ 2۳/۳ ۹۵/۳ 6۸/6 ملکان
 ۳۵/۸6 6۸/۸۱ 6۹/۸6 ۱1/۸۸ ۱۸/3 31/۱1 6۱/۸6 میانه

 ۵۹/۵ ۸3/6 3۳/۵ ۱2/۳ ۸6/۹ ۹۵/۳ 61/۵ ورزقان
 ۹2/۹ ۳۵/6 ۱۳/۹ ۸3/۳ ۹3/۳ ۹۵/۳ ۸۵/۵ هریس
 2/3 ۳2/۸۸ 1۸/3 ۱2/۳ ۸6/۹ ۹۵/۳ ۹3/۳ هشترود
 26/۹ ۳1/۸ ۱۵/۹ 3۱/6 ۵2/۸ ۹۵/۳ 66/6 هوراند

 شرقیآذربایجان هایناهمواری-9-6

 هاآن میان هایجلگه و هادره و کوهستانی واحد 1 یافته شکل آذربایجان طبیعی سیمای

 سلیمان تخت و زقوشب سهند، سبالن، داغ، قوشا مورو، و میشو داغ،قره از عبارت باشد، کهمی
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 در داغ دیوان از که باشد،می داغ قره کوهرشته واحدها این ترینبزرگ و ترینشمالی .باشدمی

 و کلیبر اهر، تبریز، شبستر، مرند، هایشهرستان از عبور از پس و آغاز استان الیه غربیمنتهی

 سویآن در کوهرشته این از ایشاخه شود.می ختم روددره و سوقره دره رودخانه به شهرمشکین

 این که پیونددمی داغ( )صلوات برزند هایکوه به دیگر ایشاخه و لوهای خروسکوه به رود دره

 شمالی الیهمنتهی به اردبیل استان در مغان و سواربیله هایاز شهرستان عبور از پس نیز هاکوه

 قلل از جهانگیر سلطان و قصبه ،آغداش سر، گشت شیور، هایقله .پیونددمی تالش کوهرشته

 کیامکی قله داغ قره هایکوه نقطه بلندترین .روندبه شمار می کوهرشته این معروف و مرتفع

 .دارد ارتفاع متر 9585 که باشدمی

 از ایشاخه به غرب در کوهرشته این .باشدمی داغ قوشا کوهرشته دیگر توپوگرافی عارضه

 نقطه بلندترین. پیونددمی سبالن فشانیآتش و عظیم توده به ودخ شرق در و داغ های قرهکوه

 و ساپالخ نرمیق، توانمی آن دیگر قلل شود. ازمی نامیده داغ قوشا قله ارتفاع متر 9851آن با 

 طبیعی مرز آن الرأسخط و بوده غربی شرقی کوهرشته این امتداد جهت .برد نام را داغ یاغلی

 .شودمی محسوب شمال در اهر و جنوب در و هریس سراب هایشهرستان

 استان نقطه بلندترین و قوشاداغ کوهرشته شرقی الیهمنتهی ارتفاع، متر 5188سبالن با 

 زیباترین از خود اطراف فراوان نعمات و بدیع مناظر با خاموش فشانآتش آید. اینبشمار می

 و بالغقره کسری، هرم، توانمی فشانیآتش توده این دیگر قلل از شود.می جهان محسوب قلل

 .برد نام را برهقزل

وجود  به استان مرکز و غرب در را توپوگرافی عوارض ردیف دومین مورو و میشو کوهرشته

 غرب شمال تا و آغاز ارومیه دریاچه شمال در استان، غرب الیهمنتهی از کوهرشته آورد. اینمی

 تبریز شمال هایکوه رشته به ارتفاع کم هاییتپه توسط منطقه این در و شودمی تبریز کشیده

 قله رشته، این نقطه پیوندد. بلندترینمی یابد،می ادامه شبلی گردنه تا که بن علی عون یعنی

 آن دیگر معروف و مرتفع قلل از پیر موسی و زنکی گوی میشو، و متر 9855علمدار با  علی

 .باشندمی

 منظر آن زیبای قلل که است دیگری فشانیآتش معظی توده ارتفاع متر 9111 با سهند

 توپوگرافی واحد یک به صورت کوهستانی مجتمع این .است آورده وجود به را شهر تبریز جنوبی
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 درویش، سلطان، سهند، توانمی آن قلل از و دارد قرار آذربایجان میانی در غرب بزرگ منفرد

 .برد منا را قبله و بوز گیروه، اروانه، اولیاء، میدان،

ردیف  سومین سهند همراه به که باشدمی استان دیگر کوهستانی واحد بزقوش کوهرشته

 الیهمنتهی از کوهرشته آورد. اینمی وجود به را شرقیآذربایجان غربی شرقی هایکوهرشته

 و شده کشیده میانه و سراب هایشهرستان میان مرز سراسر در و شروع سهند های شرقیدامنه

 رود دره و نور چهل هایکوه به و داده جهت تغییر جنوب طرفبه خود الیه شرقیهیمنت در

 .آیدمی بشمار آن نقطه بلندترین ارتفاع متر 9912قله بزقوش با  .شودمی ختم سنگور

 کوهرشته آید، اینمی بشمار استان کوهستانی عارضه آخرین سلیمان یا تخت اربط هایکوه

 از کوهستانی، واحدهای دیگر برخالف باشد،می شرقیآذربایجان هایکوه ترینکه جنوبی

 در آن نقطه بلندترین است. شده کشیده جنوب طرفبه  و آغاز جنوبی سهند هایدامنه

 آن دیگر قلل از شوانت و بابا دامن، گل اربط، و ارتفاع متر 9213 با داغقبله استان، محدوده

 فراوان هایچشمه با آن گیربرف قلل و داشته ویماق قرارچارا شهرستان در هاکوه این باشند.می

 .رودمی قرانقو بشمار و آیدوغموش رودهای آبخیز خود هایدامنه

اند. از مناطق کوهستانی ها و ارتفاعات تشکیل دادهبه طور کلی کل محدوده استان را کوه

و جنوب غربی و  فشانی سبالن در شرق و سهند در غربتوان توده آتشمعروف منطقه، می

های تخت سلیمان و اربط در جنوب و ارتفاعات کوهداغ در شمال و رشتههای قرهکوهرشته

 .بزقوش در جنوب شرق و قوشاداغ در شمال شرق استان را نام برد
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 فصل دوم: جمعیت

 مقدمه -2-1

توسعه و اهمیت فزاینده این تعامل، موجب ارتباط تنگاتنگ جمعیت با تعامل جمعیت و 

شود که ها برای افرادی تهیه میریزیریزی توسعه پایدار شده است. در واقع تمام برنامهبرنامه

عنوان های توسعه، جمعیت بهریزیدهند. اگرچه در ابتدای برنامهجمعیت جامعه را تشکیل می

ها و های نیمه دوم قرن بیستم سیاستویژه از سالد، اما بعدها به شعامل بیرونی تلقی می

 های توسعه قرار گرفت.ای در کانون برنامهطور فزایندههای جمعیتی بهمشیخط

ای و ملی های منطقهریزیها و برنامهگذاریهای جمعیتی در سیاستعدم توجه به شاخص

ا جمعیت آن تناسب نداشته و مشکالت ای و سرزمین بگردد که توازن منطقهموجب می

یابی به توسعه متوازن در سطح ملی به وجود آورد؛ بنابراین شناخت ویژگیبسیاری جهت دست

 گذاری ضرورت دارد.ریزی و سیاستاجتماعی جمعیت، برای برنامه -های اقتصادی

و خصوصیات  شود حجمها مدنظر گرفته میریزیترین متغیرهایی که در برنامهیکی از مهم 

های جمعیت، تعداد و آینده باشد. شناخت تحوالت و دگرگونیجمعیت و روند تحوالت آن می

هایی که به نحوی با مسائل جمعیتی مرتبط هستند دارای اهمیت و جمعیت در تمام فعالیت

 جایگاه ویژه است.

 تعـداد و ساخـتار جمعـیت-2-2

نفر در  9925551جمعیت استان از بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

و نهایتاً  8931نفر در سال  9125321و سپس به  8915نفر در سال  9319553به  8915سال 

سال اخیر  5رسیده است. افزایش مطلق جمعیت در دوره  8935نفر در سال  9313352به 

افزایش باشد. در این مدت متوسط هزار نفر در کشور می 5111هزار نفر در استان و  815

باشد. بر همین مبنا هزار نفر می 33هزار نفر و  91ساالنه جمعیت در استان و کشور به ترتیب 

طور متوسط جمعیت استان به 8931-8935و  8915-8931، 8915-8915های طی سال

 23/8، 38/8درصد و جمعیت کشور به ترتیب  31/1درصد و  33/1درصد، 1/1ساالنه به ترتیب 

 (8-2)نمودار ته است رشد داش 25/8و 
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 (9935-9915متوسط رشد ساالنه جمعیت استان و کشور ) :9-2نمودار 

درصد کل جمعیت کشور بوده که با روند  55/5، 8915سهم جمعیتی استان در سال 

 13/5به  8935درصد و در سال  5به  8931درصد، در سال  88/5به  8915کاهشی در سال 

مرور زمان و  شرقی به. کاهش سهم جمعیت آذربایجاندرصد کل جمعیت کشور رسیده است

پائین بودن نرخ رشد جمعیت استان از کشور گویای مهاجر فرستی آن است که طی آن 

برند و این جابجایی جمعیت و مهاجران عالوه بر ترک استان مهارت و تخصص را نیز با خود می

 (.8-2جدول ده است )نیروی انسانی در روند توسعه استان بسیار تأثیرگذار بو

 13نفر در هر کیلومترمربع بوده که به  19، 8915متوسط تراکم نسبی جمعیت استان در 

یافته است در  افزایش 8935نفر در سال  13و  8931نفر در سال  12، 8915نفر در سال 

 نفر در 53نفر در هر کیلومترمربع به  91همین فاصله زمانی تراکم نسبی جمعیت در کشور از 

هر کیلومترمربع رسیده است. در داخل استان نیز تراکم نسبی کامالٌ ناهمگون است. طبق نتایج 

ترین شهرستان و شهرستان نفر متراکم 152، شهرستان تبریز با 8935سرشماری سال 

 باشد.ترین شهرستان استان مینفر کم تراکم 88چاراویماق با 

بر اینکه در طی بیست سال گذشته توزیع دهد عالوه همچنان که آمارهای فوق نشان می

نامتعادل و نامتوازن جمعیت در استان بیش از متوسط کشوری بوده، افزایش این نابرابری نیز 

0.78 0.81
0.66

0.97

1.47
1.62

1.29 1.24

1375 1385 1390 1395

نرخ رشد جمعیت استان نرخ رشد جمعیت کشور
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صورت باشد. در داخل استان نیز جمعیت بهدر استان بیش از افزایش نابرابری کشوری می

فوس و مسکن سال متعادل و متناسب توزیع نشده است. طبق نتایج سرشماری عمومی ن

و  8اند.شهرستان متمرکز شده 5نفر( از جمعیت استان در  2932853درصد ) 38، حدود 8935

اند که غالباٌ کوچک آبادی استقرار یافته 2991نقطه شهری و  51درصد( در  93بقیه جمعیت )

 و خاک و همچنین شرایطباشند؛ که شرایط طبیعی اعم از توپوگرافی، آب جمعیت میو کم

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجب این امر شده است؛ و این وضعیت نیز در حال تشدید 

ها و ارائه باشد. در این صورت ناگریز بسیاری از اعتبارات صرف ایجاد زیرساختشدن می

گذاری بازمانده و شده و مناطق دیگر از خدمات و سرمایهخدمات به جمعیت شهرهای بزرگ

و جابجایی نیروی کار و سرمایه صورت گیرد؛ بنابراین توزیع نامتعادل  نابرابری فضایی تشدید

های گذاری جمعیت، باعث از بین رفتن زمینجمعیت و روند توسعه آن در صورت عدم سیاست

های زیربنایی بسیار زیست و گسترش آلودگی شده و بعالوه هزینه کشاورزی، تخریب محیط

ها توزیع بهینه امکانات و خدمات در ریزیا بایستی در برنامهباالیی را به دنبال خواهد داشت. لذ

 سطح سرزمین صورت گیرد تا توزیع مناسب جمعیت و کاهش نابرابری فضایی تحقق یابد.

دهد که بُعد نشان می 8935تا  8915های بررسی روند بُعد خانوار در استان در طی سال

نفر رسیده است. در این فاصله  2/9فر به ن 1/5خانوار در استان روندی کاهشی داشته و از 

در  8935یافته است. در سال نفر کاهش  91/9نفر به  15/5زمانی بعد خانوار در سطح کشور از 

درصد بوده است.  5هزار نفر خانوار وجود داشته که سهم آن از خانوار کشور  8229استان تعداد 

باشد که به معنی کوچک بودن بعد ر مینف 2/9نفر و در استان  9/9بُعد خانوار درکل کشور 

های استان به خانوار در استان نسبت به متوسط کشوری است که مفهوم آن نیاز بیشتر خانواده

 مَسکن و نیازهای ناشی از آن است.

نفر در سال  2115515جمعیت مناطق شهری استان از  8915-8935های در فاصله سال

یافته است بر افزایش 8935نفر در سال  2113525 و 8915نفر در سال  2512593به  8915

، در حدود 8915-8935های هزار نفر و در سال 931، 8915-8915های همین مبنا طی سال

                                                           

 های تبریز، بناب، آذرشهر، مراغه و ملکانشهرستان - ۸
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دیگر نرخ شهرنشینی  عبارتشده است. به  هزار نفر به جمعیت نقاط شهری استان افزوده 311

سال  21رسیده است. در طی  8935درصد در سال  13/18به  8915درصد در سال  2/35از 

برابر  28/8برابر و در کشور  83/8کل جمعیت در استان  گذشته نسبت جمعیت شهرنشین به

 یافته است.افزایش 

هزار نفر از جمعیت روستایی استان  811هزار نفر و  821های فوق به ترتیب در سال

، تبدیل برخی از نقاط کاسته شده است؛ به بیانی مناطق روستایی به دالیلی چون مهاجرت

روستایی پرجمعیت به شهر و یا ادغام و استحاله شدن در توسعه کالبدی شهرهای فعلی و یا از 

باشند. نتیجه این عمل دست دادن تعدادی از جمعیت خود با نرخ رشد منفی مواجه می

است  شهرها و شهرهای پیرامونیتر کالننشینی و توسعه کالبدی و افقی سریعگسترش حاشیه

کند. هرچند که توسعه های اجتماعی بیشتری بر جامعه تحمیل میکه به دنبال خود هزینه

جویی ناشی صرفهتوان به شهرنشینی دستاوردهای گوناگونی به ارمغان آورده که از آن جمله می

ها اشاره کرد که موجب افزایش دسترسی گسترده به خدمات از تمرکز جمعیت و فعالیت

 های شهری شده است.انی، فرهنگی و زیرساختآموزشی، درم

های مهم در بررسی ساختار سنی جمعیت، میانگین و میانه سنی جمعیت است. از شاخص

دهد نشان می 8915-8935های بررسی میانه و میانگین سنی جمعیت استان در فاصله سال

 85/25ت از سال و میانگین سنی جمعی 98سال به  5/21که میانه سنی جمعیت استان از 

 81سال میانه سنی بیش از  21دیگر در طی عبارت یافته است؛ به سال افزایش  5/92سال به 

سال(  5/98یافته است؛ که در مقایسه با میانگین )سال افزایش  1سال و میانگین سنی بیش از 

سبت تر و پیرتر بودن جمعیت استان نسال( سن در سطح کشور، گویای میانسال 91و میانه )

 (.2-2نمودار باشد )به کشور می



 

جمعیت: دوماول: حوزه های فرابخشی/فصل  بخش  
  

 

۹۳ 

 

 مقایسه ساختار سنی جمعیت استان و کشور:2-2نمودار 

 25های استان بین سن جمعیت شهرستان، میانه8935بر اساس نتایج سرشماری سال 

سال را جمعیت جوان،  21سال قرار دارد. از آنجائی که در مطالعات، میانه سنی زیر  98سال و 

آورند. حساب میسال و باالتر را جمعیت پیر به  91سال و ل را جمعیت میانسا 91تا  21بین 

های آذرشهر، تبریز، شبستر، جلفا، اسکو، بناب، میانه و مرند دارای با این تعابیر شهرستان

های اسکو، باشند. در شهرستانسال میهای دارای جمعیت میانجمعیت پیر و سایر شهرستان

یبر، هریس ساختار جمعیت مناطق شهری و روستایی یکسان، در آباد، سراب، کلبستان

تر از مناطق های جلفا، شبستر، میانه، ورزقان ساختار جمعیت مناطق روستایی مسنشهرستان

 تر از مناطق روستایی هست.شهری و در سایر شهرها جمعیت مناطق شهری مسن

ساختار سنی جمعیت در در مطالعات جمعیت برای داشتن تصویر کلی از ساخت جمعیت، 

شود. نتایج این ساله و بیشتر بررسی می 35ساله و  85-35ساله،  1-85سه گروه عمده سنی 

درصد  3/22در استان معادل  8شاخص ضریب جوانی 8935دهد که در سال بررسی نشان می

درصد  25درصد و  2/22به ترتیب برابر با  8915و  8931های بوده است. این ضریب در سال

                                                           

 آید.کل جمعیت به دست میساله( به 1-۸۳سال ) ۸۵ضریب جوانی از نسبت جمعیت زیر  - ۸
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استان شهری استان انروستایی است کشور شهری کشور ورروستایی کش

زن ومرد مرد زن
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سال رسیده و در مرورزمان از جمعیت جوان به جمعیت میاندهد استان بهبوده که نشان می

ساله و بیشتر در سال  35های آینده به جمعیت سالخورده خواهد رسید. نسبت جمعیت دهه

یافته است. گروه سنی  افزایش 8915و  8931های درصد بوده که نسبت به سال 2/1، 8935

درصد در  1/33باشد از ویژه از نظر اقتصاد جمعیت حائز اهمیت می ه بهساله ک 85-35جمعیت 

نمودار )رسیده است  8935درصد در سال  3/33و  8931درصد در سال  1/11به  8915سال 

2-9.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان ۳۵هرم سنی جمعیت سال  استان ۳1هرم سنی جمعیت سال 

 

 (9915و  9919 )هرم سنی جمعیت استان در  :9-2نمودار 

، 8915-8915ساله از کل جمعیت استان که در دهه  85-23)تورم جوانی( سهم جمعیت 

 1/95درصد به بیش از  5/23توجه از حدود با رشدی قابل 31به دلیل انبوه متولدین دهه 

درصد  31/29به  8935از این گروه سنی در سال  31درصد رسیده بود، با خروج متولدین دهه 

 یافته است. درصد زنان( رسیده و تورم جوانی در استان کاهش 33/29مردان،  درصد 81/25)

با توجه به اینکه تأمین نیازهای آموزش و اشتغال، ازدواج، تشکیل خانواده، مسکن، بهداشت 

ترین مسائل جمعیتی استان است ولی با کاهش و سالمت برای خیل عظیم جوانان یکی از مهم
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تدریج از فشار مطالبات شغل کاسته های آینده بهرود در سالظار میسهم جمعیتی این گروه انت

 و روند معقولی به خود گیرد.

 3/52به  8915درصد در سال  23ساله دریک روند صعودی از  91-53سهم گروه سنی 

-23یافته است. درواقع سهم جمعیتی کاسته شده از گروه سنی افزایش  8935درصد در سال 

رود جمعیت شده است. در شرایط معمول انتظار می جمعیتی این گروه افزودهساله، به سهم  85

این گروه سنی به تثبیت شغلی رسیده و تشکیل خانواده نیز داده باشند. در این صورت حجم 

ساز رشد جمعیتی باالی این گروه سنی با کاهش بار تکفل و افزایش تعداد شاغالن، زمینه

شود. ولی با شرایط رکود و تحریم اقتصادی در دهه ه میاقتصادی و ثبات اجتماعی جامع

به بازار کار، مطالبات شغل و  31، در کنار ورود حجم عظیم جوانان متولد دهه 8935-8915

سالگی موکول شد. در کنار  91خانوادگی بخشی از این جوانان پاسخ نگرفته و به سنین بعد از 

و تحریم در کشور، بخشی از جوانان متقاضی کار  جا مانده از دوران رکودمشکالت اقتصادی به

های اخیر اضافه شد که این امر متقاضی کار، در سال 11نیز به متولدین دهه  31متولد دهه 

 های اصلی کشور و استان گردد.باعث شده است که مشکل اشتغال، یکی از دغدغه

درصد در سال  8/53روند صعودی از ساله در یک 85-35سهم جمعیتی واقع در گروه سنی 

 رسیده است. 8935درصد در سال  3/33و  8915درصد در سال  1/33به  8915

پنجره جمعیتی که در بستر فرآیند انتقال جمعیتی، درنتیجه گذارهای ساختار سنی دریک 

سوم جمعیت به یکشود که در آن ای اطالق میافتد به دورهدوره زمانی نسبتاً کوتاه اتفاق می

سنین فعالیت و بیشتر از دوسوم جمعیت در سنین فعالیت باشند. در این حال نسبت خارج از 

رسد. بر اساس درصد می 51ترین سطح خود و به کمتر از به پایین 8وابستگی نسبی یا بار تکفل

یافته و در سال درصد کاهش 51، نسبت وابستگی به کمتر از 8915نتایج سرشماری سال 

ویژه از  ه است. وضعیت پنجره جمعیتی که با توجه به تبعات آن بهدرصد رسید 1/59به  8935

برند، در تاریخ منظر اقتصادی، برخی از اقتصاددانان از آن با نام موهبت جمعیتی نام می

دهه دوام می 5افتد و عمر کوتاهی دارد. معموالً حدود بار اتفاق میجمعیتی هر ملت فقط یک

                                                           

سال و باالتر( بر جمعیت در  2۵ساله و  ۸۵)زیر نسبت وابستگی یا بار تکفل از تقسیم جمعیت خارج از سنین فعالیت  - ۸
 آید.سال( به دست می ۸۵-2۳سنین فعالیت )
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تواند به توسعه کشور به نحو شایان توجهی کمک کند. در د میدرستی هدایت شوآورد و اگر به

تواند به مانع بزرگی در مسیر توسعه ریزی صحیح میغیر این صورت، در صورت عدم برنامه

خصوص در میان جوانان گردد. باید اذعان نمود که بنا به شده و منجر به رشد بیکاری به تبدیل

نشده درستی استفاده های گذشته بهره جمعیتی در سالای، از فرصت طالیی پنجدالیل عدیده

 شده است. و بر حجم جوانان بیکار در استان و کشور افزوده

های استان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ضریب جوانی در شهرستان

درصد قرار  83/81درصد و  58/5درصد و ضریب سالخوردگی بین  11/23درصد و  21/28بین 

 باشد.رد؛ که بیانگر رو به سالخوردگی بودن ساختار جمعیتی استان میدا

اثر پیامدهای سالمندی جمعیت، افزایش بار تکفل است. با سالخوردگی جمعیت، میزان 

دهندگان در یابد در نتیجه از شمار مالیاتنیروی کار کاهش و تعداد مستمر بگیران افزایش می

های طح خرد کاسته شده و این امر درآمد دولت و صندوقسطح کالن و حق بیمه پردازان در س

کننده، تولید ناخالص بیمه را کاهش خواهد داد. با کاهش نیروی کار و افزایش افراد مصرف

یابد. از طرف دیگر اقدامات دیگر از تأمین رفاه داخلی و کاهش صادرات و واردات افزایش می

های سالمندان، تهیه مسکن مناسب، ، باشگاهسالخوردگان، ساختن آسایشگاه برای سالمندان

های توسعه بایستی های درمانی و نگهداری سالمندان ضروری است. در برنامهپوشش هزینه

 توجهی ویژه به وضعیت رفاهی سالمندان شود.

 و میر موالـید و مرگ- 2-3

استان به شده در رقم کل موالید ثبت 8931احوال کشور، در سال طبق اعالم سازمان ثبت 

شود که این درصد از تعداد موالید کل کشور را شامل می 53/5هزار مورد رسیده است که  59

 دهد.درصد کاهش نشان می 9، 8931تعداد نسبت به سال 

و  811در استان حدود  8931شاخص نسبت جنسی حاصل از ثبت رویداد والدت در سال 

 811شرقی در مقابل هر استان آذربایجاندیگر در عبارت باشد به می 813در کشور حدود 

 والدت پسر به ثبت رسیده است. 813والدت پسر و در کشور  811شده دختر، والدت ثبت
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 3هزار مورد واقعه فوت در استان به ثبت رسیده است که حدود  29تعداد  8931در سال 

 شود.شدگان کشور را شامل میدرصد از فوت

و  892در استان حدود  8931رویداد فوت در سال شاخص نسبت جنسی حاصل از ثبت 

مورد فوت  892زن  811بوده است یعنی در استان در برابر ثبت فوت هر  898در کشور برابر 

 فوت مردان به ثبت رسیده است. 898مردان و در کشور 

میزان امید به زندگی در زنان  8935بر اساس آمار دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 

 باشد.سال می 8/12ال و در مردان س 3/15

 ازدواج و طـالق -2-4

های ازدواج و طالق از رویدادهای مهم حیاتی هستند. آمارهای ازدواج و طالق و نسبت

ها، جرائم و ... ها متأثر از وضعیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری، امنیت شغلی، سنتمربوط به آن

شده احوال، تعداد ازدواج ثبتاس آمار سازمان ثبت است که با همدیگر در ارتباط هستند. بر اس

درصد کاهش  3حدود  8931هزار مورد بوده که در مقایسه با سال  21، 8931استان در سال 

های درصد از کل ازدواج 93/5شده در استان تعداد ازدواج ثبت 8931دهد. در سال نشان می

تغییرات فرهنگی و اجتماعی، بدتر شدن دهند که در کنار ها نشان میباشد. پژوهشکشور می

 شرایط اقتصادی کشور نیز در کاهش میزان ازدواج مؤثر بوده است.

، 8931هزار مورد بوده که نسبت به سال  3شده در استان تعداد طالق ثبت 8931در سال 

درصد از  12/5شده در استان تعداد طالق ثبت 8931یافته است. در سال درصد افزایش  83/9

 شده در کشور را به خود اختصاص داده است.های ثبتداد طالقتع

گیرد هایی که در مطالعه وضعیت ازدواج و طالق مورد استفاده قرار مییکی از شاخص

دهد در یک سال به ازای هر صد مورد ازدواج چند نسبت طالق به ازدواج است که نشان می

روند صعودی طی کرده  8931-8931های داده است. این شاخص طی سال مورد طالق روی

نسبت به سال قبل  8931به باالترین حد خود رسیده است و در سال  8931است و در سال 

مورد طالق و در  92صد مورد ازدواج در استان یافته است. در این سال به ازای هر یککاهش 

 مورد به ثبت رسیده است. 99کشور 
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شده حاکی از معضالتی در درون های ثبتشی طالقسیر نزولی تعداد ازدواج و روند افزای

ها و نیز کاهش گرایش جوانان به ازدواج است که خود عامل پیامدهای ناگوار در حیات خانواده

 باشد.اجتماعی آحاد جامعه می

 مهاجـرت -2-5

نشان  8915-8931و دوره  8915 -8915بررسی وضعیت مهاجرت در استان در دوره 

هزار نفر از  918هزار نفر مهاجر وارد استان شده است و  851اول تعداد  دهد که در دورهمی

هزار نفر است. در این دوره  859اند و خالص مهاجرت در این دوره منفی شدهاستان خارج 

ترین استان از لحاظ میزان مطلق های کشور، مهاجرفرستشرقی در بین استاناستان آذربایجان

عنوان مهاجر وارد استان شده و هزار نفر به  11/35در دوره دوم تعداد مهاجرین بوده است. 

اند. خالص مهاجرت در این های دیگر مهاجرت نمودههزار نفر از این استان به استان 51/12

توجه این دوره معکوس شدن روند مهاجرفرستی هزار نفر بوده است. نکته قابل  1دوره حدود 

رقم قابل توجه  8915-8915مهاجرفرستی استان در دوره  که میزانباشد در حالی استان می

هزار نفر  1این روند معکوس شده و استان میزبان  8915-8931نفر بوده اما در دوره  859

 212های کشور شده است. تعداد کل مهاجرین استان در این دوره زمانی مهاجر از سایر استان

درصد(  55هزار نفر ) 858در محدوده استان و درصد(  53هزار نفر ) 891باشد که هزار نفر می

 اند.های دیگر و سایر کشورها جابجا شدهبین استان

نفر محل  818132، تعداد 8935بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

درصد( در داخل  31نفر ) 819325اند که تعداد قصد مهاجرت ترک نموده زندگی خود را به

 درصد( در محدوده بین استانی بوده است. 51نفر ) 31331محدوده استان و 

درصد نرخ مهاجرت به  9/8نفر ) 51955شرقی با تعداد مهاجران واردشده استان آذربایجان

درصد نرخ مهاجرت به خارج( دارای خالص مهاجرت منفی  1/8نفر ) 31331داخل( در مقابل 

بررسی ارقام فوق حاکی از این  باشد.میزان خالص مهاجرتی( می 5/1نفر )منفی  81385

واقعیت است که تقریباٌ در مقابل هر دو مهاجر واردشده به این استان سه نفر این استان را به 

درصد( از نرخ  9/8اند. پایین بودن نرخ مهاجرپذیری استان )های دیگر ترک نمودهمقصد استان
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ها از ده از سایر استانشدرصد( نشان از عدم تمایل مهاجران خارج 1/2متوسط کشوری )

 باشد.عنوان مقصد مهاجرت میانتخاب این استان به 

است  15/1، در استان 8935تا  8931های نسبت مهاجرپذیری به مهاجرفرستی طی سال 

ساله اخیر است. سهم استان از جمعیت مهاجر  5که بیانگر مهاجرفرست بودن استان در دوره 

 رسیده است. 8935درصد در سال  1/9به  8931ر سال درصد د 1/9درصد کاهش از  8/1با 

 19حدود  8955-8935بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در فاصله زمانی 

اند. آبادی در استان خالی از سکنه گردیده و بخش عمده از این افراد به شهر تبریز روانه شده

غرب شهر سکنی غرب و جنوبشمال طور عمده در چهار ناحیه شمال، جنوب،این مهاجران به 

هزار خانوار(  811هزار نفر )در حدود  511که از لحاظ جمعیتی قریب به طوری گزیدند به 

 .8گیردچهارم جمعیت شهر را دربر مینشین در این شهر وجود دارد که حدود یکحاشیه

 باسوادی جمعیت -2-6

 1/15به  8915درصد در سال  3/18ساله و بیشتر استان از  3نرخ باسوادی در جمعیت 

یافته است. در طول ده درصد افزایش  3/11درصد به  3/15و در کشور از  8935درصد در سال 

سال گذشته نرخ باسوادی روند افزایش داشته است. هر چند که شدت افزایش نرخ باسوادی 

باشد. در سال یباشد ولی همچنان نرخ باسوادی استان کمتر از کشور ماستان بیش از کشور می

درصد(  31/13درصد وزنان  95/13درصد )مردان  1/15نرخ باسوادی در کل جمعیت  8935

 99/13درصد وزنان  85/32درصد )مردان  89/11بوده است. نرخ باسوادی در جمعیت شهری 

درصد( بوده  15/31درصد وزنان  23/12درصد )مردان  11/15درصد( و در جمعیت روستایی 

 است.

، کل جمعیت باسواد استان 8935نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  بر اساس

درصد از کل  11/5باشد که هزار نفر زن( می 8915هزار نفر مرد و  8381هزار نفر ) 2331

هزار نفر( در  2255درصد ) 85/15باشد؛ که از این تعداد جمعیت باسواد کشور را شامل می

باشند. همچنین از زار نفر( در مناطق روستایی ساکن میه 152درصد ) 15/25مناطق شهری و 

                                                           

 ۳۵، ص زیدر تبری آن و ساماندهی کنترل و راهکارهای نینشهیحاش لیتحل و هیتجزنژاد، شعاری -۸
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هزار نفر زن(  238هزار نفر مرد و  992هزار نفر دارای تحصیالت عالی ) 539این تعداد 

هزار نفر( در  55درصد ) 3هزار نفر( در مناطق شهری و  591ها )درصد آن 38باشند که می

داد افراد باسواد دارای تحصیالت عالی، باشند. از لحاظ تعمناطق روستایی استان ساکن می

 قرار دارد. 8استان در جایگاه هفتم

 های جمعیتـی استـانتنگـناها و چالش -2-7

 کاهش نرخ رشد جمعیت -

 روند کاهشی سهم جمعیت استان از کشور -

 مهاجرت جمعیت از استان -

 کاهش نرخ رشد جمعیت روستایی -

 کاهش نرخ باروری -

 کل جمعیتهسال ب 85کاهش سهم جمعیت زیر  -

 ساله و بیشتر( 35افزایش سهم جمعیت سالمندی ) -

 افزایش نرخ طالق به ازدواج. -

 توزیع نامتعادل جمعیت، تمرکز و ساختار قطبی جمعیت  -

 عدم تعادل بین جوامع شهری و روستایی -

 باال بودن نسبت شهرنشینی -

 اثر عوامل اقلیمی و اقتصادی بر توزیع جمعیت -

  

                                                           

، خوزستان و مازندران بیش از ی تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارسهااستانتعداد افراد باسواد دارای تحصیالت عالی  - ۸
 .باشدیمشرقی آذربایجان
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 9935-9915های ی استان طی سالهای جمعیتشاخص :9-2جدول

 1395 1391 1385 1375 منطقه شرح

 نفر(جمعیت )

 91253219313352 9319553 9925551 استان

 13323211 15853333 11535112 31155511 کشور

 13/5 33/5 88/5 55/5 سهم

 نفر(زن )

 81525138321252 8135815 8359515 استان

 93521121 91255111 95323521 23551923 کشور

 11/5 35/5 13/5 53/5 سهم

 نفر(مرد )

 81121988313511 8193952 8312133 استان

 51531552 91315333 95133932 91585853 کشور

 38/5 31/5 89/5 58/5 سهم

 نسبت جنسی
 812815 815 812 استان

 819 812 815 819 کشور

 نفر(شهری )جمعیت 

 25138112113525 2512593 2115515 استان

 53853151 59353338 51253335 93181113 کشور

 15/5 18/5 31/5 55/5 سهم

 نفر(زن )جمعیت شهری 

 8911315 8211555 8813555 315281 استان

 23915599 23329129 29319522 81182133 کشور

 15/5 11/5 31/5 53/5 سهم

 نفر(مرد )جمعیت شهری 

 8521521 8918125 8229115 8121233 استان

 23158585 21129391 25513552 81115129 کشور

 13/5 12/5 31/5 59/5 سهم

 نفر(روستایی )جمعیت 

 88555528811221 8211121 8928153 استان

 21191325 28553119 22898818 29123239 کشور

 98/5 95/5 59/5 31/5 سهم

 نفر(زن )جمعیت روستایی 

 598955 535895 515382 353881 استان

 81811113 81539533 81135253 88528928 کشور

 23/5 99/5 91/5 11/5 سهم

 نفر(مرد )جمعیت روستایی 

 531115 511911 383211 338311 استان

 81391553 81159281 88293155 88315312 کشور

 95/5 95/5 51/5 11/5 سهم

 تراکم جمعیت

 (لومترمربعیک)نفر در 

 1213 13 19 استان

 53 53 59 91 کشور

 درصد(شهرنشینی )ضریب 
 25/3313/18 1/33 21/31 استان

 15 93/18 53/31 98/38 کشور
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 9935-9915های های جمعیتی استان طی سالشاخص: 9-2جدول ادامه 

 1395 1391 1385 1375 منطقه شرح

 درصد(روستایی )درصد جمعیت 
 15/9185/21 99/99 12/93 استان

 35/25 55/21 93/98 33/91 رکشو

 تعداد(خانوار )

 81131198229121 388325 335918 استان

 25833195 28815351 81518118 82931295 کشور

 15/5 89/5 28/5 38/5 سهم

 بعد خانوار
 59/921/9 35/9 11/5 استان

 55/99/9 19/5 15/5 کشور

 درصد() تیجمعنرخ رشد 
 31/1 33/1 18/1 11/1 استان

 23/825/8 32/8 51/8 کشور

 درصد() یشهرنرخ رشد جمعیت 
 12/8 59/8 19/8 5/2 استان

 31/8 85/2 15/2 35/2 کشور

 درصد() ییروستانرخ رشد جمعیت 
 -11/1 -35/1 -35/1 -5/8 استان

 -31/1 -39/1 -51/1 -52/1 کشور

 درصد(ساله ) 1-85سهم جمعیت 
 11/22 21/22 11/29 15/93 استان

 91/2918/25 11/25 58/93 کشور

 درصد(ساله ) 85-35سهم جمعیت 
 13/33 19/11 31/11 83/51 استان

 15/1113/33 19/33 82/53 کشور

 درصد() شتریبساله و  35سهم جمعیت 
 25/1 13/1 92/3 35/5 استان

 12/581/3 83/5 92/5 کشور

 سال() تیجمع سنانهیم
 98   5/21 استان

 91 21 25 52/83 کشور

 سال() تیجمعمیانگین سن 
 5/92   85/25 استان

 8/98 1/23 31/21 19/25 کشور

 نرخ باسوادی
 1/15 8/12 3/18 __ استان

 3/11 1/15 3/15 __ کشور

 ۸۹۳۵، ۸۹۳1،۸۹۱۵،۸۹3۵های مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال
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 (9919-9911ند ساختار حیاتی جمعیت استان و کشور )مقایسه رو: 2-2جدول 

 991999199912991999149915991699139911منطقهشاخص

تعداد ازدواج )هزار مورد(

 ۳2۳3۳۳۳۸۹2۹2۹۸۹16۱استان

 ۱3۵۱۹133۳36۳2۱۵31۵21۳۵۵۸۵۹1کشور

 62/۵22/۵2۱/۵22/۵62/۵۸۸/۵1۳/۵2۹/۵۹2/۵سهم

تعداد طالق )هزار مورد(

 33۱۳۱۳۳۸1۳استان

 ۸۳6۸۵1۸۵۵۸2۹۸2۳۸۱۸۸3۳۸3۵۸3۵کشور

 ۳۹/۳23/۳۸2/۵۳۸/۳۱۱/۳۳3/۳۸3/۵3۸/۵6۸/۵سهم

تعداد فوت )هزار نفر(

 6۵6۸6۹6۹666666۵۹/666۹استان

 ۳66۹23۹36۳۳2۹3۵۹31۹33۹33۹۳۵کشور

 ۳6/۵36/۵۸۱/2۸2/۵۱3/۵۳۵/۵۱۳/۵۱۳/۵۱6/۵سهم

تعداد والدت )هزار نفر(

 2۱2۳31363631232۸۵۹استان

 ۸۹۱6۸۳6۸۸۳3۱۸۵۹۳۸۵31۸۵6۱۸۳۱۱۸۹22۸۸۳2کشور

 ۳6/۳۱2/۳3۳/۳2۳/۳۵۳/۳۵۱/۳۵1/۳۳2/۳۳2/۳سهم

نسبت طالق به ازدواج
 66/۸۵۱۳/۸۳۸۱/۸۱۳۵/6۸66/666۵6۳۹۹/۹۹1۳/۹6استان

 6۹/۸213/۸۱16/61۵۸/66۳۳/6۹23/6۵۵3/6۱۹6۳3/۹6کشور

 ۸۹۳1-۸۹۳۱های احوال کشور سالمأخذ: سالنامه آماری ثبت
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 9915ها بر اساس نتایج سرشماری ساختار جمعیتی استان به تفکیک شهرستان :9-2جدول 

 منطقه شرح
میانگین  

 سن

میانگین سن 

 مرد

 میانگین سن

 زن
 سنمیانه

سن میانه

 مرد

سن میانه

 زن

 کل کشور

  ۹1  ۹1  ۹1  ۹1/۹۸ ۳1/۹1   ۸1/۹۸ کل

 ۹۸ ۹۸ ۹۸ 21/۹۸  ۹1/۹۸  ۵1/۹۸  شهری

  6۱  6۱  6۱ ۵1/۹1  31/6۳  ۸1/۹1  روستایی

 آذربایجان شرقی

 ۹6 ۹۸ ۹۸ 31/۹6 61/۹6 ۳1/۹6 کل

 ۹6 ۹6 ۹6 ۳1/۹6 31/۹6 ۵1/۹6 شهری

 ۹1 6۳ 6۳ ۹6 ۳1/۹1 ۳1/۹۸ روستایی

 آذرشهر

 6۵/۹6 6۱/۹6 62/۹6 ۳۳/۹6 26/۹6 ۱1/۹6 کل

 ۳2/۹6 2۹/۹6 ۵۵/۹6 ۸۱/۹۹ ۱۳/۹6 1۸/۹6 شهری

 ۱1/۹۸ ۵۳/۹۸ 2۳/۹۸ 21/۹6 ۸۳/۹6 ۹۳/۹6 روستایی

 اسکو

 6۵/۹6 6۱/۹6 62/۹6 ۳۳/۹6 26/۹6 ۱1/۹6 کل

 ۳2/۹6 2۹/۹6 ۵۵/۹6 ۸۱/۹۹ ۱۳/۹6 1۸/۹۹ شهری

 ۱1/۹۸ ۵۳/۹۸ 2۳/۹۸ 21/۹6 ۸۳/۹6 ۹۳/۹6 روستایی

 اهر

 3۹/۹1 6۳/6۳ ۳۳/6۳ 3۵/۹۸ 16/۹۸ ۹۱/۹۸ کل

 ۹۸ ۸۸/۹1 ۵۵/۹1 23/۹۸ ۳۳/۹1 ۹۹/۹۸ شهری

 ۳1/6۳ 21/63 2۱/6۱ ۳/۹۸ 13/۹۸ ۳/۹۸ روستایی

 آبادبستان

 ۳۳/6۱ 1۳/6۱ ۵۸/6۱ 6۹/۹1 ۳۵/6۳ ۱6/6۳ کل

 ۱۸/6۱ 6۳ ۳۸/6۱ ۹1/6۳ ۳۹/6۱ ۸۸/6۳ شهری

 1۵/6۳ 36/63 ۹2/6۱ ۵2/۹1 2۹/6۳ 1۱/۹1 روستایی

 بناب

 ۹3/۹۸ ۸6/۹۸ 6۳/۹۸ 3۱/۹۸ 6۳/۹۸ ۵۹/۹۸ کل

 21/۹۸ 3۹/۹۸ 23/۹۸ ۱3/۹۸ 23/۹۸ 33/۹۸ شهری

 ۳۳/۹1 ۸۸/۹1 ۵۵/۹1 2۸/۹۸ 2۵/۹1 ۸6/۹۸ روستایی

 تبریز

 3۸/۹6 33/۹6 3۳/۹6 ۸2/۹۹ 1۱/۹۹ ۸6/۹۹ کل

 1۵/۹۹ ۸۸/۹۹ 1۱/۹۹ ۵6/۹۹ ۳3/۹۹ ۳۳/۹۹ شهری

 ۳۸/6۱ ۸6/6۳ 16/6۳ ۸3/6۳ 1۸/6۳ 1۳/6۳ روستایی

 جلفا

 ۱۳/۹6 3۵/۹۸ 63/۹6 22/۹۹ ۵2/۹6 1۳/۹۹ کل

 ۹6 ۵۳/۹۸ 32/۹۸ ۹۵/۹6 3۳/۹۸ 1۹/۹6 شهری

 3۹/۹3 ۳۵/۹6 ۹۳ 13/۹3 ۱۹/۹۳ ۳۳/۹۵ روستایی

 چاراویماق

 ۹2/62 ۹3/6۵ 3۱/6۵ ۵2/6۱ 1۳/6۱ 6۳/6۱ کل

 ۱6/6۵ ۳۵/62 ۸۵/62 ۸۵/63 ۹۳/63 6۳/63 شهری

 ۵۳/62 ۸۹/6۵ 2۱/6۵ ۳6/6۱ 6/6۱ ۵۵/6۱ روستایی

 خدا آفرین

 ۹۱/۹۸ 21/6۱ ۱2/6۳ ۸1/۹۹ ۱1/۹۸ ۳1/۹6 کل

 ۳۱/63 2۸/6۱ ۹۹/6۱ ۸۳/6۱ ۵۳/63 ۱۳/63 شهری

 2۹/۹۸ ۵۳/6۱ ۳۳/6۳ ۳1/۹6 12/۹6 36/۹6 روستایی
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۵۸ 

 9915ها بر اساس نتایج سرشماری رستانساختار جمعیتی استان به تفکیک شه: 9-2جدول ادامه 

 منطقه شرح
میانگین  

 سن

میانگین سن 

 مرد

میانگین سن 

 زن
 سنمیانه

سن میانه

 مرد

سن میانه

 زن

 سراب

 ۹۳/۹۸ ۳2/6۳ 21/۹1 ۹۵/۹6 3۹/۹۸ ۱۱/۹۸ کل

 ۹6/۹۸ ۵2/۹1 ۳۸/۹1 ۳۵/۹۸ ۹6/۹۸ 2۹/۹۸ شهری

 ۹۵/۹۸ ۹۳/6۳ 6۳/۹1 3۹/۹6 ۵6/۹۸ ۸1/۹6 روستایی

 شبستر

 ۳۳/۹۹ ۵۸/۹6 ۹1/۹۹ ۳6/۹۳ ۱1/۹۹ ۹2/۹۳ کل

 6۳/۹۹ ۳۵/۹۹ ۱3/۹6 12/۹۳ 61/۹۹ 2۹/۹۹ شهری

 3۸/۹۳ ۵/۹6 2۹/۹۹ ۱3/۹۵ ۳3/۹۳ ۸2/۹۵ روستایی

 شیرعجب

 ۵۳/۹۸ 36/62 ۸۸/6۳ ۳۱/۹6 ۱۳/6۳ 1۱/۹۸ کل

 62/۹6 6۳/۹۸ 31/۹۸ ۳۵/۹6 ۳1/۹۸ ۳6/۹6 شهری

 ۱۵/۹1 3۹/6۹ ۹۳/62 ۳2/۹۸ 6۳/6۱ ۱۹/6۳ روستایی

 کلیبر

 33/۹1 ۳/6۱ ۵6/6۳ ۳۳/۹6 3۳/۹۸ 1۱/۹6 کل

 3۳/6۳ ۹6/6۳ ۵2/6۳ ۱6/۹1 3۹/۹1 33/۹1 شهری

 ۸۱/۹۸ 1۱/6۱ ۵۸/6۳ ۹۹ ۸1/۹6 ۵۵/۹6 روستایی

 مراغه

 ۳6/۹۸ 32/۹1 32/۹1 62/۹6 3۳/۹۸ 3۳/۹۸ کل

 ۹۵/۹6 ۵۳/۹۸ ۳3/۹۸ 13/۹۹ 6۹/۹6 2۵/۹6 شهری

 ۹۱/6۳ 6۳/63 66/6۱ ۵۸/۹1 6۵/6۳ ۱۵/6۳ روستایی

 مرند

 ۳3/۹6 ۳۹/۹۸ ۳۳/۹۸ ۹۹ 1۳/۹6 ۵۳/۹6 کل

 ۳۳/۹6 ۳6/۹۸ ۸۱/۹6 2۳/۹6 6۳/۹6 ۳3/۹6 شهری

 ۵6/۹6 2۸/۹1 ۵۹/۹۸ ۵۹/۹۹ ۱۹/۹۸ 22/۹6 روستایی

 ملکان

 63/۹1 3۵/6۳ ۳۳/6۳ ۸6/۹۸ 62/۹1 2۱/۹1 کل

 ۹۸/۹۸ 6۸/۹۸ 62/۹۸ 3۹/۹۸ ۸6/۹۸ ۳6/۹۸ شهری

 31/6۳ 1۱/6۳ ۹3/6۳ ۱1/۹1 ۱6/6۳ 6۳/۹1 روستایی

 میانه

 ۳۹/۹6 6۳/۹۸ ۱1/۹۸ ۵۹/۹6 ۱1/۹6 ۸۵/۹۹ کل

 33/۹۸ ۹3/۹۸ ۵2/۹۸ ۳3/۹6 1۹/۹6 6۳/۹6 شهری

 ۸۸/۹۳ ۳۳/۹1 ۹۸/۹6 ۹2/۹۵ 1۳/۹۳ 31/۹۳ روستایی

 ورزقان

 1۱/۹1 ۸۸/6۱ 1۹/6۳ ۵3/۹۸ ۵3/۹1 1۵/۹۸ کل

 63/63 1۵/62 3۳/62 ۳3/6۱ ۹3/63 ۳/63 شهری

 ۵2/۹1 ۳۹/6۱ ۳۳/6۳ ۸3/۹6 6۸/۹۸ 2۱/۹۸ روستایی

 هریس

 36/6۳ ۸۵/6۱ ۳2/6۱ 2۳/۹1 2۳/6۳ ۸2/۹1 کل

 36/6۳ 33/6۱ 6۵/6۳ ۵۱/۹1 21/6۳ 1۳/۹1 شهری

 36/6۳ 21/63 2۱/6۱ ۱۸/۹1 23/6۳ 6۹/۹1 روستایی

 هشترود

 ۳6/۹1 66/6۳ ۱۸/6۳ 26/۹۸ 36/۹1 ۸۵/۹۸ کل

 ۹1/۹1 12/۹1 ۸۱/۹1 21/۹1 ۸۳/۹1 ۹۳/۹1 شهری

 1۵/۹1 3/6۱ ۵۵/6۳ 62/۹6 1۹/۹۸ 26/۹۸ روستایی
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 ی برنامه ششم توسعههاسالی جمعیت استان و کشور در طول نیبشیپ :4-2 جدول

 واحد: هزار نفر، خانوار

 1411 1399 1398 1397 1396 سال منطقه

 استان

 جمع

 5112 5158 5181 9315 9351 مرد و زن

 2133 2155 2151 2125 2111 مرد

 2189 8333 8311 8331 8352 زن

 8929 8919 8219 8239 8259 خانوار

 نقاط شهری 

 9111 2339 2323 2111 2151 مرد و زن

 8528 8519 8515 8531 8553 مرد

 8513 8531 8558 8528 8518 زن

 318 332 359 325 315 خانوار

نقاط  

روستایی و 

 غیرساکن

 8112 8111 8132 8131 8811 مرد و زن

 551 552 555 551 531 مرد

 599 593 591 551 558 زن

 952 958 951 993 991 خانوار

 کشور

 جمع

 15318 15191 19115 12115 18111 مرد و زن

 52391 52515 52181 58591 58153 مرد

 52195 58559 58151 51553 51122 زن

 23333 23833 25331 25833 25319 خانوار

 نقاط شهری 

 35931 39931 32931 38923 31218 مرد و زن

 92593 92158 98593 98198 91581 مرد

 98138 98953 91121 91233 23135 زن

 21552 21151 83538 83111 81531 خانوار

نقاط  

روستایی و 

 غیرساکن

 21515 21351 21111 21155 21113 مرد و زن

 81518 81559 81511 81511 81598 مرد

 81819 81215 81223 81251 81251 زن

 3825 3883 3813 3132 3115 خانوار

 

  



 

 

 

 
 های فرابخشیبخش اول: حوزه

 فصل سوم: نیروی کار
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۵۵ 

 فصل سوم: نیروی کار

 مقدمه -3-1

 باشد و درآمد حاصل از آن همیشه بخشترین عامل تولید در جوامع مینیروی کار مهم

دهد، لذا بررسی تحوالت بازار کار به دلیل ارتباط بزرگی از درآمد ملی هر کشور را تشکیل می

 ها و بازارها از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ زیرا از یکتنگاتنگ آن با تحوالت سایر بخش

ن های اقتصادی در نهایت اثر خود را در تحوالت بازار کار نشاطرف برآیند تحوالت سایر بخش

اقتصادی مهمی را در  –دهد و از طرف دیگر تحوالت دیگر تحوالت بازار کار آثار اجتماعی می

تنها از منظر اقتصادی بلکه از منظر تأثیرات فرهنگی و اخالقی آن نیز دارای  پی دارد. اشتغال نه

دل اهمیت بوده و توجه به همه این ابعاد، رشد اشتغال را به یکی از اهداف اساسی توسعه ب

بر این اساس ارائه یک تصویر درست از شرایط موجود در بازار کار و تحلیل  .ساخته است

ها گذاری در بازار کار و سایر بخشتواند اثرات مهمی بر کیفیت سیاستموقع تحوالت آن میبه

 .و بازارهای مرتبط داشته باشد

ترین سی قرارداد. از مهمتوان در دو بعد عرضه و تقاضا مورد بررتحوالت بازار کار را می

عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار، رشد جمعیت، سطح دستمزدها، هزینه فرصت نیروی کار، 

های ترین عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار، تولید، هزینهتحصیالت و بعد خانوار است و از مهم

 توان نام برد.واقعی استفاده از نیروی کار و سرمایه را می

 ارکتنرخ مش -3-2

ترین شاخص کلیدی بازار کار نرخ مشارکت است. رابطه تحوالت جمعیتی با اولین و مهم

ساله و بیشتر )نرخ بازار کار توسط تغییرات جمعیت فعال و سهم آن از کل جمعیت ده

گردد. تغییرات نرخ مشارکت بیانگر تحول ساختاری است که مستقیماً مشارکت( بررسی می

دهد. عوامل متنوعی بر میزان تغییرات جمعیت فعال تأثیرگذار یر قرار میبازار کار را تحت تأث

 باشد.است اما دو عامل: رشد جمعیت و تحصیالت دارای اهمیت می

بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن، تعداد جمعیت فعال استان )کل عرضه نیروی 

هزار نفر در سال  8231به  8915هزار نفر در سال  8211نفر از  8811کار( با کاهش ساالنه 
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رسیده است و برآیند آن موجب گردیده است سهم استان از جمعیت فعال کشور از  8935

 55/58و نرخ مشارکت نیروی کار از  8935درصد در سال  13/5به  8915درصد در سال  55/5

برسد. کاهش فشار عرضه نیروی کار به  8935درصد در سال  53/91به  8915درصد در سال 

-9ها و مؤسسات آموزش عالی بوده است )جدول لیل افزایش زیاد پذیرش دانشجو در دانشگاهد

8.) 

درصد در  1/93بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار نرخ مشارکت در استان از  

رسیده است در همین فاصله نرخ مشارکت در کشور  8931درصد در سال  3/51به  8931سال 

های اخیر نرخ مشارکت در استان یافته است. در سالدرصد افزایش  3/93درصد به  3/93از 

طوری باالتر از کشور بوده اما در مقابل، روند افزایشی آن در استان کمتر از کشور بوده است. به 

نرخ مشارکت در مناطق شهری استان کمتر از کشور شده است، هر چند که  8931که در سال 

دهد باشد. همچنان که نمودار نیز نشان میاستان بیش از کشور مینرخ مشارکت در روستاهای 

درصد کاهش و در کشور  2/1های برنامه ششم توسعه، نرخ مشارکت در استان در طول سال

حدود یک درصد افزایش داشته است؛ که یکی از دالیل عمده آن کاهش نرخ مشارکت زنان در 

 (.8-9)نمودارباشد استان نسبت به سطح کشور می

 
 (9919-9911مقایسه روند نرخ مشارکت اقتصادی استان و کشور ) :9-9نمودار 
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-8931های هر چند که نسبت نرخ مشارکت مناطق شهری و روستایی در طول سال

باشد )تفاوت نرخ یافته است ولی همچنان این نسبت در استان بیش از کشور می، کاهش 8931

باشد(. ز نرخ مشارکت شهری و روستایی در کشور میمشارکت شهری و روستایی استان بیش ا

و  15/1های برنامه ششم، نرخ مشارکت در مناطق شهری استان و کشور به ترتیب در طول سال

 81دهد نسبت افزایش نرخ مشارکت در کشور حدود یافته که نشان میدرصد افزایش  15/1

ها، نرخ مشارکت در . در همین سالباشدبرابر افزایش نرخ مشارکت مناطق شهری در استان می

 یافته است.درصد افزایش  13/8کاهش و در کشور  53/1مناطق روستایی استان 

، هر چند همواره نرخ مشارکت مردان بیش از زنان بوده 8931-8931های در طول سال

است ولی روند افزایش نرخ مشارکت زنان بیش از مردان بوده است. نرخ مشارکت در استان 

باشد ولی افزایش نرخ مشارکت در استان کمتر از کشور نان و مردان( بیش از کشور می)ز

، نرخ مشارکت زنان در استان در کمتر از کشور شده است. 8931های باشد در نتیجه از سالمی

درصد در سال  93/5به  8931درصد در سال  53/5نسبت مشارکت مردان نسبت به زنان از 

یافته است؛ که این شاخص نیز  درصد کاهش 8/5درصد به  1/5کشور از در استان و در  8931

های باشد. در طول سالنشانگر افزایش بیشتر نرخ مشارکت زنان در کشور نسبت به استان می

درصد زنان( و  91/8درصد مردان و  12/1برنامه ششم توسعه نرخ مشارکت در استان کاهش )

 (.2-9درصد زنان( یافته است )جدول  13/9مردان و  95/1در کشور افزایش )

 22/31بر اساس اطالعات سرشماری نفوس و مسکن، در استان نرخ مشارکت مردان از 

 51/89و نرخ مشارکت زنان به ترتیب از  8935درصد در سال  35/35به  8915درصد در سال 

روند  یافته است. در این مدت نرخ مشارکت مردان در کشور درصد کاهش 31/81درصد به 

، نرخ 8935که در سال طوری کاهشی و نرخ مشارکت زنان روند افزایشی داشته است. به 

مشارکت زنان استان کمتر از کشور بوده و این امر موجب کاهش نرخ مشارکت در استان نسبت 

(. پایین بودن نرخ مشارکت زنان با توجه به افزایش نسبت 8-9به کشور نیز شده است )جدول 

تر میحصیالت عالی، بازنگری در سازوکارها و قوانین و مقررات را بیش از بیش ضروریزنان با ت

 کند.
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، نرخ مشارکت در شهرهای 8935بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

درصد( بیش از  83/58درصد( و در روستاها ) 55/91درصد( کمتر از کشور ) 53/91استان )

درصد(  55/53د. بیشترین نرخ مشارکت در شهرستان هریس )باشدرصد( می 13/51کشور )

های درصد( بوده است. در شهرستان 98/95ترین نرخ مشارکت در شهرستان خداآفرین )حکم

جلفا، خداآفرین، کلیبر و ملکان، نرخ مشارکت مناطق شهری بیش از مناطق روستایی و در 

-9باشد )جدول از مناطق شهری میها نرخ مشارکت در مناطق روستایی بیش سایر شهرستان

9.) 

 نرخ بیـکاری-3-3

استان نشان  8915-8935های روند تحول تقاضای نیروی کار )جمعیت شاغل( طی سال 

 31هزار نفر بوده که با کاهش ساالنه  8855، 8915دهد که جمعیت شاغل استان در سال می

مین فاصله تعداد بیکاران جویای رسیده است. در ه 8935هزار نفر در سال  8135هزار نفر به 

رسیده است  8935هزار نفر در سال  812به حدود  8915هزار نفر در سال  829کار استان از 

به  8915درصد در سال  35/5و این امر موجب شده سهم جمعیت شاغل استان از کشور از 

صد افزایش در 21/5درصد به  88/5و سهم نیروی بیکار استان از  8935درصد در سال  19/5

هزار فرصت  31نرخ بیکاری استان با از دست دادن  8915-8935های یابد. به بیانی طی سال

هزار فرصت شغلی نرخ  2835درصد و در سطح کشور با ایجاد  55/89درصد به  38/3شغلی از 

 یافته است.کاهش  8935درصد در سال  51/82به  8915درصد در سال  15/82بیکاری از 

دهد که در فاصله بیکاری به تفکیک مناطق شهری و روستایی نشان میبررسی نرخ 

نرخ بیکاری در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی و در شهرها و  8915-8935های سال

 باشد.روستاهای استان بیش از شهرها و روستاهای سطح کشور می

بیکاری مردان از  دهد. در استان نرخبررسی نرخ بیکاری به تفکیک جنسیت نیز نشان می

و نرخ بیکاری زنان به ترتیب از  8935درصد در سال  3/88به  8915درصد در سال  35/1

یافته است. در این مدت نرخ بیکاری مردان در کشور از درصد افزایش  13/25درصد به  23/81

 95/29و نرخ بیکاری زنان از  8935درصد در سال  55/81به  8915درصد در سال  18/81
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رغم پایین یافته است. این امر باعث شده علی کاهش 8935درصد در سال  51/22د به درص

، نرخ بیکاری بین 8915بودن نرخ بیکاری در بین زنان و مردان استان نسبت به کشور در سال 

  (.8-9)جدول  بیشتر شده است 8935زنان و مردان استان نسبت به کشور در سال 

، شهرستان شبستر با نرخ 8935ی نفوس و مسکن سال بر اساس نتایج سرشماری عموم

درصد به ترتیب کمترین و بیشترین نرخ  92/25درصد و شهرستان هشترود با نرخ  35/5

های بناب، چاراویماق، ورزقان و اند. نرخ بیکاری مناطق روستایی شهرستانبیکاری را داشته

یکاری در مناطق شهری بیش از ها، نرخ بهشترود بیش از مناطق شهری و در سایر شهرستان

 باشد.مناطق روستایی می

درصد  1/1نرخ بیکاری در استان  8931بر اساس نتایج آمارگیری از نیروی کار در سال 

درصد رسیده است. در طی  81به  8931درصد و در سال  5/82به  8938بوده که در سال 

تر از نرخ بیکاری در استان پائینها در بقیه سال 8938استثنای سال  به 8931-8931های سال

درصد( و روند  38/8کل کشور بوده است؛ و با توجه به روند افزایشی نرخ بیکاری در استان )

درصد(، شکاف بین استان و کشور کم شده است. در طول  15/8کاهشی آن در کشور )

درصد  92/1درصد و در کشور  53/1های برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری در استان سال

  (.2-9)نمودار  یافته استافزایش 

 

 

 (9919-9911مقایسه نرخ بیکاری استان و کشور ): 2-9نمودار 
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، در 8931-8931های دهد در طول سالبررسی نرخ بیکاری به تفکیک جنسیت نشان می

یافته است. در همین در درصد افزایش  88/2درصد و زنان  51/8استان نرخ بیکاری مردان 

یافته است. نسبت نرخ بیکاری درصد کاهش  83/2/ درصد و زنان 38رخ بیکاری مردان کشور ن

یافته است؛ که کاهش  51به  58افزایش و در کشور از  33به  39مردان به زنان در استان از 

 باشد.نشانگر کاهش نرخ مشارکت زنان در استان نسبت به کشور می

(، نشانگر افزایش نرخ بیکاری در بین 31 تا 32های برنامه ششم توسعه )در طول سال

 15/2درصد( و کاهش نرخ بیکاری در بین زنان ) 15/1درصد و کشور  58/2مردان )استان 

باشد. نسبت نرخ بیکاری مردان به زنان در استان درصد در کشور( می 15/2درصد در استان و 

گر افزایش نرخ بیکاری زنان در یافته است؛ که نشانکاهش  59به  58و در کشور از  53به  39از 

 باشد.های برنامه ششم توسعه میطول سال

نشانگر  8931-8931های نرخ بیکاری به تفکیک مناطق شهری و روستایی در طول سال 

روند افزایش آن در مناطق شهری استان و روند کاهشی در مناطق روستایی استان و کشور و 

ور )شهری و روستایی( بیش از استان )شهری و باشد. نرخ بیکاری در کششهری کشور می

باشد. نرخ بیکاری در استان )شهری و روستایی( بیش از کشور )شهری و روستایی( می

های برنامه ششم نرخ بیکاری شهری در استان روند افزایشی باشد. در طول سالروستایی( می

در مقابل نرخ بیکاری در  درصد( داشته است. 25/8درصد( و در روستاها روند کاهشی ) 53/1)

 یافته است. درصد افزایش 11/1شهرهای کشور تغییر نکرده ولی در روستاها 

نشان  8931-8931های ( ساله در طی سال85-23بررسی نرخ بیکاری در بین جوانان )

دهد هرچند که نرخ بیکاری در بین جوانان استان کمتر از کشور بوده است ولی با شتاب می

 98/1درصد افزایش و در کشور  5یافته است )استان حدود ت به کشور افزایش بیشتری نسب

های برنامه ششم نرخ بیکاری در بین جوانان استان با درصد کاهشی بوده است(. در طول سال

و در بین  8931درصد در سال  3/22به  8932درصد در سال  1/28درصد افزایش از  31/1

درصد در سال  5/29به  8932درصد در سال  2/28ایش از درصد افز 33/81جوانان کشور با 

  (.9-9)نمودار  رسیده است 8931
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 (9919 -9911ساله استان و کشور ) 95-21روند نرخ بیکاری جمعیت : 9-9نمودار 

باشد. بخشی از جمعیت های اقتصاد جمعیت بیکار و غیرفعال میترین چالشیکی از بزرگ

آموختگان مراکز آموزش عالی تشکیل صیالن دانشگاهی و دانشالتحبیکار در کشور را فارغ

اند شغل مرتبط رغم اخذ مدرک دانشگاهی در مقاطع لیسانس و باالتر، نتوانستهدهند که بهمی

های گذشته، امکان اشتغال شده یا گروه تحصیلی خود را بیابند. اگر تا دههبا مهارت کسب

ر از آن، پس از پایان تحصیالت فراهم بود و معموالً دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و باالت

کرد، میالتحصیالن دانشگاهی از آینده بازار کار فراهم مدرک تحصیلی حاشیه امنی را برای فارغ

زایی و جذب نیروی کار های اخیر برای اشتغالها طی سالدولت گذاریاما سیاست

تعادلی میان عرضه و تقاضا میان تعداد  است ای بوده که نتوانستهگونهکرده، بهتحصیل

 .ها به بازار کار ایجاد کندالتحصیالن دانشگاهی و ورود آنفارغ

کل جمعیت فعال دارای  8935بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

درصد از کل جمعیت فعال  13/28هزار نفر بوده که نزدیک به  211تحصیالت عالی حدود 

باشند. در هزار نفر بیکار می 53هزار نفر شاغل و  281دهد که از این تعداد شکیل میاستان را ت

درصد  93/85کرده دانشگاهی از نرخ بیکاری نیروی کار تحصیل 8931-8935های فاصله سال

یافته است که در مقایسه با رقم افزایش  8935درصد در سال  98/28به  8931در سال 
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دهد. بررسی نرخ بیکاری در میان نیروی کار ری را نشان میمتوسط کشوری، رقم باالت

طوری های قابل مالحظه درمورد زنان و مردان است. به کرده دانشگاهی نشانگر تفاوتتحصیل

 29/92درصد و در میان زنان در حدود  1/83این رقم در میان مردان حدود  8935که درسال 

درصد را نشان  3/29درصد و  3/88ترتیب  به 8931درصد بوده است. این نسبت در سال 

  (.8-9)جدول  دهدمی

در استان، نرخ  8931-8931های بر اساس نتایج آمارگیری از نیروی کار در فاصله سال

ویژه برای زنان بوده بیکاری برای نیروی کار با تحصیالت عالی بیش از نرخ بیکاری عمومی به

رغم پائین بودن نرخ بیکاری کل در استان نسبت به است؛ همچنین در مقایسه با کل کشور علی

متوسط کل کشور، برای نیروی کار دارای تحصیالت عالی این نرخ در استان باالتر از کل کشور 

کرده روند های برنامه ششم نرخ بیکاری در بین جوانان تحصیلاست. هر چند که در طول سال

 .(5-9)نمودار  باشدبیشتر می 8931 کاهشی یافته است ولی همچنان از نرخ بیکاری سال

 

 (9919-9911کرده استان و کشور )مقایسه نرخ بیکاری مردان و زنان تحصیل :4-9نمودار 
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 خالص عرضه و تقاضای جدید نیروی کار – 9-4

، تعداد خالص عرضه 8935بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

، 8915باشد در مقایسه با سال هزار نفر می 8122شور هزار نفر و ک 85نیروی کار استان 

هزار نفر کاهش یافته است و سهم  5321هزار نفر و کشور  231خالص عرضه نیروی کار استان 

 درصد کاهش یافته است. 12/1درصد به  11/5خالص عرضه نیروی کار استان در کشور از 

باشد که در هزار نفر می 92ی ، تعداد خالص تقاضای نیروی کار استان منف8935در سال 

هزار نفر  9111هزار نفر و کشور  212، خالص تقاضای نیروی کار استان 8915مقایسه با سال 

درصد کاهش نشان  51/5یافته است. سهم خالص تقاضای نیروی کار استان در کشور کاهش 

  (.8-9)جدول  دهدمی

شرقی وی کار در استان آذربایجاننتایج آمارگیری نیروی کار تعداد خالص عرضه جدید نیر

هزار نفر رسیده است که ارقام  25به  8931هزار نفر بوده که در سال  81، 8938در سال 

باشد. تعداد خالص هزار نفر می 811هزار نفر و  13های فوق به ترتیب متناظر کشوری در سال

هزار  95به  8931سال هزار نفر بوده که در  91، منفی 8938شاغلین جدید در استان در سال 

 599هزار نفر و  881های فوق به ترتیب یافته است. ارقام متناظر کشوری در سال نفر افزایش

باشد که مقایسه خالص عرضه جدید نیروی کار و خالص شاغلین جدید در استان با هزار نفر می

 ر است.متوسط کشوری نشانگر وخیم بودن وضعیت بازار کار استان نسبت به متوسط کشو

های اخیر منجر به افزایش در مجموع عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار در سال

صورت شدیدتری منجر به افزایش تعداد جمعیت غیرفعال دارای تحصیالت  نرخ بیکاری و به

 عالی شده است.

 مسئله بیکاری و ایجاد شغل برای جمعیت جوانی که در آینده وارد بازار کار خواهند شد

آموختگان در های آینده خواهد بود. ادامه تحصیل دانشترین چالش اقتصاد استان در سالاصلی

صورت موقت، عرضه نیروی کار را تبع آن افزایش طول مدت تحصیل به مقاطع باالتر و به

های تحصیل، این بخش از جمعیت جوان وارد که با پایان یافتن سالکاهش داده است. در حالی 

ار شده و با افزایش عرضه نیروی کار نرخ بیکاری در جامعه افزایش خواهد یافت و در بازار ک

صورت عدم جذب در بازار کار افزایش جمعیت غیرفعال را به همراه خواهد داشت. در صورت 
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بروز هر دو حالت و با ثابت بودن تعداد شاغلین شاهد آثار و تبعات منفی آن در جامعه از جمله 

های اجتماعی خواهیم بود که اقتصاد و جامعه را با تهدید جدی مواجه روز تنشگسترش فقر و ب

 خواهد ساخت.

 ترکیب اشتغـال -9-5

درصد از شاغلین استان در  28، 8931بر اساس نتایج آمارگیری از نیروی کار در سال 

درصد در بخش خدمات مشغول فعالیت بوده 59درصد در بخش صنعت و  93بخش کشاورزی، 

درصد بوده است. همچنان که نمودار  9/51و  92، 1/81ها در کشور به ترتیب این نسبت اند.

-9)نمودار  باشددهد سهم بخش کشاورزی و صنعت در استان بیش از کشور مینیز نشان می

5.)  

 

های اقتصادی استانسهم شاغلین بخشهای اقتصادی کشورسهم شاغلین بخش

 9911های اقتصادی استان و کشور خشسهم شاغلین ب: 5-9نمودار

های دهد که سهم بخشتحوالت ساختار شغلی شاغلین در طی دوره مورد بررسی نشان می

که در کشاورزی و خدمات روند افزایشی و سهم بخش صنعت روند کاهشی بوده است. در حالی 

شی بوده های کشاورزی و صنعت کاهشی و در بخش خدمات افزایکشور سهم اشتغال در بخش

های کشاورزی و صنعت بیش از کشور و سهم بخش است. در استان سهم اشتغال در بخش

های برنامه ششم توسعه نرخ اشتغال در بخش خدمات کمتر از کشور بوده است. در طول سال

کشاورزی و خدمات روند افزایشی و در بخش صنعت روند کاهشی داشته است. در همین دوره 

صنعت؛  

52.8

کشاورزی

 .81.1

.  خدمات

51.9

صنعت؛  

91

کشاورزی

 .28

.  خدمات

59
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های صنعت و خدمات افزایشی و بخش کشاورزی کاهشی ر کشور در بخشروند نرخ  اشتغال د

  (.3-9)نمودار  بوده است

 
 (9919-9911های مختلف استان و کشور )مقایسه روند شاغلین بخش :6-9نمودار 

درصد در  3/82درصد در بخش خصوصی و  5/11از کل شاغلین استان  8931در سال 

درصد در بخش خصوصی و  2/15در همین سال در کشور اند بخش عمومی مشغول به کار بوده

  (.1-9)نمودار  انددرصد در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده 1/85

استانکشور

 (9911های دولتی و خصوصی )سهم شاغلین بخش: 3-9نمودار 

38.4 36.7 38.7 39 39 40.1 40.8 43 43.1

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

بخش کشاورزی استان بخش صنعت استان بخش خدمات استان

بخش کشاورزی کشور بخش صنعت کشور بخش خدمات کشور

.  خصوصی

15.2

. عمومی

85.1

.  خصوصی

11.5

. عمومی

82.3
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دهد در استان هر چند که های خصوصی و عمومی نشان میمقایسه روند اشتغال در بخش

اشتغال در بخش عمومی کمتر از بخش خصوصی است و روند اشتغال در بخش خصوصی سهم 

و عمومی افزایشی بوده است. در همین مدت سهم افزایش اشتغال در بخش خصوصی در کشور 

  (.1-9)نمودار  باشدبیش از استان می
 

 (9919-9911ها خصوصی و عمومی )مقایسه روند درصد اشتغال در بخش :1-9نمودار 

 هاوضعیت نیروی کار شهرستان – 9-6

، شهرستان هریس با 8935بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

درصد در مناطق روستایی( بیشترین  53/51درصد در مناطق شهری و  13/52درصد ) 55/53

 55/25درصد در مناطق شهری و  15/22درصد ) 92/25نرخ مشارکت و شهرستان هشترود با 

های صد در مناطق روستایی( بیشترین نرخ بیکاری را داشته است. نرخ بیکاری در شهرستاندر

باشد. بیشترین سهم از جمعیت بیکار استان بعد از درصد می 21میانه و ملکان نیز باالی 

باشد. همچنین نرخ درصد( می 18/1درصد(، متعلق به شهرستان مراغه ) 55شهرستان تبریز )

 51شیر، ملکان، میانه و هشترود باالی آباد، عجبهای آذرشهر، بستانانمشارکت در شهرست

  (.9-9)جدول  باشددرصد می

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

۱2.31

۱۳.۹1

۱2.۳1

۱3.۵1

۱۱.۵1

۱۱.۸1

۱۱.11

۱۵.۱1

۱3.۳1

۱6.21

۱۹.11

۱6.۳1

۱۹.۸1

۱۹.۹1

۱۹.۵1

۱۳.11

۱۳.۵1

۱۵.61

۸۹.۹1

۸1.31

۸۹.۸1

۸6.۵1

۸۸.۵1

۸۸.۳1

۸6.11

۸۳.61

۸6.21

17.4 17

17.1

16.9

16.7

16.5 16

15.5

14.8

بخش خصوصی استان بخش خصوصی کشور بخش عمومی استان بخش عمومی کشور
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 های حوزه بازار کار:تنگناها و چالش-3-7

 زنان نرخ مشارکت مردان وکاهش  -

 شد منفی عرضه نیروی کار در استانر -

 ابر(.بر 5/2باال بودن نرخ بیکاری جوانان نسبت به نرخ بیکاری کل )حدود  -

 های دانشگاهی باألخص در مورد زنان.کردهافزایش تدریجی نرخ بیکاری تحصیل -

کرده دانشگاهی نسبت به نرخ بیکاری مردان تحصیلباال بودن نرخ بیکاری زنان تحصیل -

 برابر( 2کرده دانشگاهی )بیش از 

 عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار -

 کاهش شاغلین بخش صنعت. -

 ازار کار برای جذب افراد دارای تحصیالت عالیمحدود بودن ب -

نتیجه نبود اطالعات کافی از نیاز نیروی انسانی و  نبود نظام جامع اطالعات بازار کار و در -

 نیاز بازار کار های موردمهارت
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 9935-9915های های بازار کار استان و کشو ر بر اساس نتایج سرشماری سالشاخص :9-9جدول 

 سطح د سنجشواح شرح ردیف
 های سرشماریسال

1375 1385 1391 1395 

 تعداد جمعیت فعال 1
 هزار نفر

 8231 8252 8211 315 استان

 25323 25811 29533 83121 کشور

 13/5 83/5 55/5 11/3 سهم درصد

 تعداد جمعیت شاغل 2
 هزار نفر

 8135 8821 8855 385 استان

 22318 21551 21513 85512 کشور

 19/5 51/5 35/5 21/3 سهم درصد

 تعداد جمعیت بیکار 3
 هزار نفر

 812 825 829 38 استان

 9251 9531 2332 8553 کشور

 21/5 58/9 88/5 83/5 سهم درصد

 تعداد خالص عرضه جدید نیروی کار 4
 هزار نفر

 85 -23 919 -15 استان

 8122 391 1552 83182 کشور

 12/1 -11/5 11/5 -59/1 سهم درصد

 تعداد خالص شاغالن جدید 5
 هزار نفر

 -92 -21 251 -3 استان

 2825 18 5315 85553 کشور

 -58/8 -55/93 11/5 -15/1 سهم درصد

 درصد نرخ مشارکت نیروی کار 6
 53/91 51/93 55/58 21/28 استان

 15/93 88/91 59/93 91/95 کشور

 درصد نرخ مشارکت مردان 7
 35/35 95/31 22/31 11/35 تاناس

 92/35 53/35 31/35 13/31 کشور

 درصد نرخ مشارکت زنان 8
 33/81 51/88 51/89 93/81 استان

 98/89 91/88 93/82 81/3 کشور

 درصد نرخ مشارکت شهری 9
 53/91    استان

 55/91    کشور

 درصد نرخ مشارکت روستایی 11
 83/58    استان

 13/51    کشور

 درصد نرخ بیکاری 11
 55/89 39/3 38/3 28/3 استان

 51/82 11/85 15/82 11/3 کشور

 درصد نرخ بیکاری مردان 12
 31/88 12/1 53/1 13/5 استان

 55/81 89/89 18/81 53/1 کشور

 درصد نرخ بیکاری زنان 13
 13/25 83/81 23/81 38/1 استان

 51/22 81/25 95/29 95/89 کشور

 درصد نرخ بیکاری شهری 14
 58/85    استان

 22/89    کشور

 درصد نرخ بیکاری روستایی 15
 29/88    استان

 15/81    کشور

 35و  31، 15، 15مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری سال
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های کار سالهای بازار کار استان و کشور بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی شاخص: 2-9جدول 

9911-9919 

 عنوان شاخص
ش

ج
واحد سن

 

منطقه
 1391
 1391
 1392
 1393
 

1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 

نرخ مشارکت نیروی 

 کار
 درصد

 2/۳1 5/51 8/52 58 9/93 5/58 8/58 5/51 1/93 استان

 ۳/۹۳ 5/51 8/51 55/93 2/91 2/91 3/91 5/91 3/93 کشور

 درصد نرخ مشارکت شهری
 2/۹۱ 2/91 1/93 2/93 9/93 91 5/91 93 1/91 استان

 6/۹۳ 1/93 1/93 3/91 5/91 5/93 3/93 5/93 1/95 کشور

نرخ مشارکت 

 روستایی
 درصد

 ۳2 2/53 2/51 1/55 5/53 3/53 9/51 1/59 8/55 استان

 ۹/۳6 3/52 5/52 58 51 8/93 1/93 51 1/93 کشور

 درصد نرخ مشارکت مردان
 ۱/2۵  5/31 1/33 3/39 1/35 3/35 3/39 1/35 استان

 ۹/2۳  5/35 8/35 2/39 5/32 39 2/38 1/31 کشور

 درصد نرخ مشارکت زنان
 ۸۵  83 5/85 3/85 9/81 9/83 3/81 5/85 استان

 ۵/۸۵  83 3/85 9/89 82 5/82 1/89 3/82 کشور

 درصد نرخ بیکاری
 ۸1 3/81 1/81 1/81 9/1 1/1 3/3 5/82 1/1 استان

 2/۸1 82 8/82 5/82 88 3/81 5/81 8/82 9/82 کشور

 درصد نرخ بیکاری مردان
 ۳  1/3 3/3 3/3 1/3 1/1 8/82 1 استان

 ۳  2/81 5/81 9/3 1/1 3/1 5/81 5/81 کشور

 درصد نرخ بیکاری زنان
 ۹/۸۳  3/85 85 3/1 5/88 81 5/89 8/82 استان

 ۵/۸3  1/83 1/21 5/83 1/83 1/83 1/83 3/21 کشور

بیکاری جوانان  نرخ

 ساله( 29-15)
 درصد

 ۳/66 5/23 3/25 9/25 3/81 83 1/28 1/22 3/83 استان

 ۳/6۹ 8/25 9/25 3/25 9/29 3/28 2/28 5/25 25 کشور

نرخ بیکاری نیروی کار 

 دارای تحصیالت عالی
 درصد

 ۱1/۸2  8/29 8/25 8/83 2/83 11/22 5/25 2/85 استان

 ۱۱/۸2  93/83 21 5/81 5/81 3/81 3/21 5/83 کشور

نرخ بیکاری مردان 

 دارای تحصیالت عالی
 درصد

 ۱3/۸6  9/81 3/21 3/83 5/85 3/85 5/28 3/81 استان

 6۳/۸6  5/89 8/85 3/82 89 3/82 1/85 9/89 کشور

نرخ بیکاری زنان 

 دارای تحصیالت عالی
 درصد

 1۳/63  5/95 2/91 5/25 3/23 9/95 1/95 3/22 استان

 ۹3/62  5/91 8/98 5/23 3/23 9/98 92 1/91 کشور

 درصد نرخ بیکاری شهری
 ۸/۸6 3/89 3/82 5/89 1/3 81 1/88 8/83 2/81 استان

 ۱/۸۸ 5/89 5/89 1/89 2/82 3/88 1/88 81 1/89 کشور

 درصد نرخ بیکاری روستایی
 ۸/۵ 1/5 3 5 3/2 3/9 5/5 3/5 3/5 استان

 ۹/3 3/1 2/1 3/1 8/1 3/1 1 2/1 3/1 کشور
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های بازار کار استان و کشور بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار شاخص: 2-9جدول ادامه 

 9919-9911های سال

 عنوان شاخص
ش

ج
واحد سن

 

منطقه
 1391
 1391
 1392
 1393
 

1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 

تعداد خالص عرضه 

جدید نیروی کار 

)تفاوت نیروی فعال 

 دو سال پیاپی(

 نفر هزار

 25 -51 551 892 -811 -93 31 81 -811 استان

 811 515 131 8131 119 -83 951 13 -511 کشور

تعداد خالص شاغالن 

جدید )تفاوت نیروی 

در دو سال شاغل 

 پیاپی(

 هزار نفر

 95 -53 52 15 -39 -3 33 -91 -51 استان

 599 595 131 383 331 -52 181 881 -851 کشور

سهم اشتغال در
 

ش
خ

ب
 

 درصد کشاورزی
 ۳/61 2/28 1/83 8/21 2/22 22 5/21 1/28 83 استان

 3/۸3 1/81 3/81 81 81 3/81 9/81 5/83 3/81 کشور

 درصد صنعت
 ۹2 1/95 5/93 1/93 91 93 1/51 5/58 3/52 استان

 ۹6 92 92 3/98 99 95 9/25 5/99 5/99 کشور

 درصد خدمات
 ۸/۳۹ 59 1/51 8/51 93 93 1/91 1/93 5/91 استان

 ۹/۵1 9/51 5/51 8/51 53 51 5/51 2/51 51 کشور

 درصد خصوصی
 ۳/۱3 1/15 11 8/11 5/11 5/11 3/13 9/13 1/13 استان

 6/۱۵ 5/15 15 5/19 9/19 8/19 3/12 19 3/12 کشور

 درصد عمومی
 2/۸6 2/85 82 3/88 5/88 5/82 8/89 1/81 9/89 استان

 ۱/۸۳ 5/85 83 5/83 1/83 3/83 8/81 81 5/81 کشور

 8931-8931مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار 
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 ها بر اساس نتایج سرشماریهای بازار کار استان به تفکیک شهرستانشاخص : 9-9جدول 

 9915سال  

 نام
 شهرستان 

  منطقه

 81جمعیت 
سال و بیشتر 

 )نفر(

جمعیت فعال 
 )نفر(

نرخ 
 شارکتم

سهم 
جمعیت 

 شاغل

سهم 
جمعیت 

 بیکار

نرخ 
 بیکاری

نسبت  
اشتغال به 

 81جمعیت 
 ساله و بیشتر

 کشور

 89/95 53/82 811 811 15/93 25323219 33528313 کل

 95/99 22/89 91/11 15/19 55/91 83135551 53531523 شهری

 91/93 15/81 51/22 35/23 13/51 3193351 83112581 روستایی

 ناستا

 95/99 55/89 33/85 811 53/91 8233335 9215555 کل

 88/92 58/85 15/88 11/33 53/91 135111 2911195 شهری

 53/93 29/88 12/9 22/91 83/58 912351 315581 روستایی

 آذرشهر

 95/91 55/1 35/8 85/9 91/51 91255 32255 کل

 11/95 88/1 85/8 19/2 39/91 25818 32131 شهری

 53/51 53/3 53/1 82/8 91/59 89112 91851 اییروست

 اسکو

 91/93 81/3 13/2 99/5 33/93 52813 891512 کل

 52/95 1/3 85/2 85/9 29/93 91153 31182 شهری

 15/91 19/1 35/1 83/8 13/52 85891 99511 روستایی

 اهر

 13/99 88/85 91/5 15/9 33/91 53329 821215 کل

 51/98 15/81 51/9 51/2 95/91 99993 13358 شهری

 52/93 55/3 38/1 95/8 91/51 83211 51955 روستایی

 آبادبستان

 55/91 93/1 95/8 32/2 55/51 98181 13513 کل

 33/95 19/89 31/1 39/1 15/93 1358 83352 شهری

 51/91 55/5 19/1 33/8 13/51 29153 53595 روستایی

 بناب

 13/95 91/89 52/9 51/9 51/51 55131 888523 کل

 33/95 38/88 11/8 25/2 25/93 21158 11115 شهری

 11/95 83/83 35/8 99/8 31/52 81951 51125 روستایی

 تبریز

 28/92 33/89 33/55 51/55 92/91 539521 8513381 کل

 31/98 95/85 31/52 83/51 31/93 589392 8913328 شهری

 93/91 13/3 33/8 22/5 29/58 53535 821213 روستایی

 جلفا

 91/92 89/88 22/8 59/8 59/93 81153 58123 کل

 51/92 15/88 35/1 88/8 18/93 89131 91518 شهری

 99/92 55/3 21/1 52/1 1/95 5113 85251 روستایی

 چاراویماق

 21/99 81/83 39/1 15/1 38/93 3195 25123 کل

 35/23 19/83 83/1 89/1 9/95 8151 5323 شهری

 11/95 28/83 13/1 32/1 31/51 1135 83311 روستایی

 خداآفرین

 18/92 91/1 52/1 19/1 98/95 3135 21191 کل

 89/99 29/88 15/1 15/1 99/91 538 8519 شهری

 31/92 85/1 91/1 11/1 83/95 3299 23295 روستایی
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اساس نتایج سرشماری  ها برهای بازار کار استان به تفکیک شهرستانشاخص: 9-9جدول ادامه 

 9915سال 

 نام
 شهرستان 

  منطقه

 81جمعیت 
سال و بیشتر 

 )نفر(

جمعیت 
 فعال )نفر(

نرخ 
 مشارکت

سهم 
جمعیت 

 شاغل

سهم 
جمعیت 

 بیکار

نرخ 
 بیکاری

نسبت اشتغال  
 81به جمعیت 

 ساله و بیشتر

 سراب

 13/93 51/1 19/2 59/9 58/93 51318 819131 کل

 11/95 91/81 83/8 51/8 1/91 83831 53931 شهری

 98/91 13/3 11/1 15/8 33/93 28199 55939 روستایی

 شبستر

 53/93 35/5 55/8 18/9 1/91 55595 885599 کل

 52/95 1/1 19/8 35/8 91/91 29181 53315 شهری

 35/91 11/5 58/1 11/8 25/93 28581 55553 روستایی

 شیرعجب

 15/51 32/5 21/8 81/2 5359 25382 53513 کل

 55/92 18/81 35/1. 15/1 55/93 81515 21133 شهری

 11/51 12/3 55/1 92/8 11/51 85521 91111 روستایی

 کلیبر

 53/92 81/85 98/8 85/8 91/91 85193 91351 کل

 95/98 52/83 55/1 23/1 35/93 9111 3315 شهری

 31/92 32/89 11/1 13/1 81/91 81351 21319 روستایی

 همراغ

 13/91 33/81 18/1 28/3 33/91 19182 221511 کل

 31/23 15/81 19/5 11/5 28/93 55595 851923 شهری

 51/99 13/81 31/2 85/2 11/51 21511 11112 روستایی

 مرند

 38/99 52/82 15/5 21/3 52/91 11328 215383 کل

 99 93/82 13/9 35/9 82/91 53125 891111 شهری

 31/95 88 15/8 95/2 33/91 21133 19382 روستایی

 ملکان

 85/99 81/28 13/5 11/2 13/52 91519 38183 کل

 31/98 29/25 2 39/1 13/52 89533 98115 شهری

 11/99 33/81 13/2 15/8 33/58 25315 53388 روستایی

 میانه

 53/98 82/28 53/1 55/5 51 38395 855159 کل

 33/23 25 91/5 32/2 19/93 91121 33311 شهری

 11/95 52/83 23/2 18/8 31/58 29113 51893 روستایی

 ورزقان

 92/92 99/85 93/8 21/8 12/91 83915 59228 کل

 38/21 5/89 81/1 81/1 32/98 2252 1155 شهری

 29/99 51/85 81/8 8/8 15/91 85152 93833 روستایی

 هریس

 32/51 38/88 13/8 11/2 55/53 25113 55532 کل

 13/95 15/85 31/1 11/1 13/52 88951 23353 هریش

 33/55 31/3 12/1 83/8 53/51 85533 21319 روستایی

 هشترود

 33/98 92/25 11/2 93/8 11/58 83153 51813 کل

 82/91 15/22 13/1 53/1 35/91 3381 81388 شهری

 35/92 55/25 38/8 11/1 13/59 82195 23235 روستایی
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 داخلی ناخالصفصل چهارم: تولید 

 مقدمه -4-1

اقتصاد های ها و ارزیابیو تحلیلترین متغیری است که در تجزیه تولید ناخالص داخلی مهم

شود و در ایران برابر با کل ارزش ریالی محصوالت نهایی تولیدشده از آن استفاده می کالن

توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین )ساالنه یا فصلی( است. در واقع، 

دهنده مقدار ریالی است که عدد آن برای ایران نشان متغیر روانهتولید ناخالص داخلی یک 

تولید  تحلیل .)عموماً یک سال( است جریان کاال و خدمات، در یک دوره زمانی مشخص

ندگی در یک اقتصاد تغییر ناخالص داخلی مطالب فراوانی را درباره اینکه چگونه استاندارد ز

گیری رفاه یک جامعه و ترین شاخصی است که برای اندازهرو رایجاز این سازد؛کند آشکار میمی

 .شودمقایسه آن با سایر جوامع توسط اقتصاددانان بکار گرفته می

زمانی که از رونق اقتصادی یا رکود اقتصادی صحبت کنیم، قبل از هر چیز، بحث از تولید 

شود، عمالً در مورد رشد اقتصادی بحث می شود. همچنین وقتی ازلص داخلی مطرح میناخا

 .زنندافزایش )کاهش( تولید ناخالص داخلی حرف می

های های کلیدی تولید ناخالص داخلی از نتایج حسابدر این گزارش برای بررسی شاخص

 شود.مار منتشر میتوسط مرکز آ ارزش افزودهشده است که به روش ای استفاده منطقه

 های کلیدیعملکرد متغیرها و شاخص -4-2

 سرانه تولید ناخالـص داخـلی -4-2-1

هزار میلیارد ریال بوده  8853، تولید ناخالص داخلی استان به قیمت بازار 8931در سال 

هزار میلیارد ریال( را  99513درصد از تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور ) 55/9که 

داری درصد است از فاصله معنی 5دهد که در مقایسه با سهم جمعیتی استان که تشکیل می

میلیون ریال به ازای هر نفر بود که  211برخوردار است. در همین سال تولید سرانه استان 

 باشد.میلیون ریال به ازای هر نفر( می 519درصد از تولید سرانه کشور ) 18حدود 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C#cite_note-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C#cite_note-4
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هزار میلیارد  255 8لی بدون نفت استان به قیمت ثابتتولید ناخالص داخ 8933در سال 

هزار میلیارد ریال(  3955درصد از تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور ) 55/9ریال بوده که 

، 8931دهد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت استان به قیمت ثابت سال را تشکیل می

، 38-33های یافته است. در طول سالیش درصد افزا 5درصد و کشور  5نسبت به سال قبل 

، در استان و کشور به 8931های ثابت سال نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت

 درصد رشد داشته است. 15/9درصد و  81/5ترتیب 

و مقایسه آن با میانگین  8931-8931های بررسی تولید سرانه استان در طی سال 

تر از متوسط کشوری است. ها تولید سرانه استان پایینر تمام سالدهد که دکشوری نشان می

درصد تولید سرانه استان و کشور،  5/81و  83رغم افزایش به طوری که در طول دوره علی

میلیارد ریال به ازای هر نفر بوده  881میلیارد ریال و کشور  35متوسط تولید سرانه استان 

شود؛ که این امر بیانگر پائین بودن سطح ور را شامل میدرصد از تولید سرانه کش 11است که 

رفاه در استان نسبت به متوسط کشور است و با توجه به باال بودن نرخ تورم در استان نسبت به 

نمودار  شدهسطح کشور، شکاف و فاصله سطح رفاه در استان از کشور بیش از مقادیر نشان داده

 باشد.می 5-8

                                                           

 آمار، منتشرشده توسط مرکز ۸۹۳1سال  هیبر پا دکنندهیتولشاخص قیمت  بر اساستولید ناخالص داخلی  - ۸
 است. شدهلیتعدایران 
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 (9919-9911آمد سرانه استان و کشور )مقایسه در :9-4نمودار

 (9919-9911) روند نسبت درآمد سرانه استان به کشور:2-4نمودار 

  

66.37
67.27

63.36

66.73

73.14

71.86

69.63

67.33

69.19

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

142 136 132 128 121 132 141 152 151

213 203 208
191

165
185

202
225 218

استان کشور
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 اقتصـادی هایبخش ارزش افزوده -4-2-2

ایجادشده در استان،  ارزش افزودهمیلیارد ریال  8851131، از مجموع 8931در سال 

 13/55میلیارد ریال ) 512511درصد( به بخش کشاورزی،  95/3میلیارد ریال ) 813119

درصد( به بخش خدمات اختصاص دارد.  3/55میلیارد ریال ) 598513درصد( به بخش صنعت، 

 59/9بخش کشاورزی،  ارزش افزودهدرصد از  15/9شرقی در همین سال استان آذربایجان

 بخش خدمات کشور را به ارزش افزودهدرصد از  91/9بخش صنعت و  ارزش افزودهدرصد از 

 (.9–5خود اختصاص داده است )نمودار 

 

  
 (۸۹۳۱کشور ) های اقتصادیسهم بخش (۸۹۳۱های اقتصادی استان )سهم بخش

 (9911) های اقتصادی استان و کشورمقایسه سهم بخش :9-4نمودار 

افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری استان با  ارزش 8931-8931های طی سال

میلیارد  813115به  8931میلیارد ریال در سال  85153درصد از  81/25متوسط رشد ساالنه 

رسیده است. در همین دوره رشد بخش کشاورزی استان پائین تر از رشد  8931ریال در سال 

درصد( بوده است.  25درصد( و باالتر از رشد اقتصادی استان ) 91/21بخش کشاورزی کشور )

درصد در  12/1افزوده استان از  کشاورزی از کل ارزشافزوده بخش  در همین دوره سهم ارزش

 یافته است. افزایش 8931درصد در سال  95/3به  8931سال 

های معدن، صنعت ساخت، ساختمان، تأمین آب، برق، گاز بخش صنعت شامل بخش

باشد که طی های تصفیه میرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتطبیعی و تهویه هوا، آب

گروه  

صنعت و

معدن

95%

گروه  

کشاورزی

1%

گروه  

خدمات

43%

گروه 

صنعت و

معدن

گروه 

کشاورزی

8%

گروه 

: خدمات
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درصد بوده که در مقایسه با رشد ساالنه  21نرخ رشد متوسط ساالنه  8931-8931های سال

افزوده بخش صنعت از کل  درصد( کمتر است. در همین دوره سهم ارزش 25اقتصادی استان )

یافته افزایش  8931درصد در سال  55به  8931درصد در سال  52افزوده استان از  ارزش

 است.

افزوده بخش صنعت استان از تولید ناخالص داخلی  سهم ارزش 8931-8931های در سال

رسیده است؛ که با لحاظ نرخ تورم باالی  8931درصد در سال  59به  8931درصد  52از 

باشد. در این مدت استان نسبت به کشور نشانگر کاهش تولیدات بخش صنعتی استان می

 51یافته و از ناخالص داخلی کاهش افزوده بخش صنعت کشور از تولید  همچنین سهم ارزش

 رسیده است. 8931درصد در سال  55به  8931درصد در سال 

میلیارد ریال  812853افزوده بخش خدمات استان از  ارزش 8931-8931های طی سال

یافته است. در همین دوره افزایش  8931میلیارد ریال در سال  598513به  8931در سال 

درصد در  53به  8931درصد در سال  58استان از  ارزش افزودهسهم بخش خدمات از کل 

 رسیده است. 8931سال 

درصد  25نرخ رشد متوسط ساالنه بخش خدمات در استان  8931-8931های طی سال

افزوده بخش  درصد( بیشتر و ارزش 25بوده که در مقایسه با رشد ساالنه اقتصادی استان )

 اشد.بدرصد( بیشتر می 22خدمات کشور )
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واحد: هزار میلیارد  (9919-9911و کشور )ی اقتصادی استان هابخش ارزش افزوده: 9-4جدول 

 ریال

 9911 9913 9916 9915 9914 9919 9912 9919 9919 منطقه شاخص

 بخش ارزش افزوده
 کشاورزی 

 811 11 53 53 51 59 51 25 83 استان

 2133 2139 8538 8923 8835 8138 383 511 915 کشور

 95/3 98/3 5/3 3/81 91/88 1/81 9/88 1/3 1/1 استان سهم در

 1/9 1/9 13/9 22/5 21/5 15/5 93/5 52/5 29/5 در کشور سهم

 بخش ارزش افزوده
 صنعت

 519 951 291 833 832 859 893 815 15 استان

 85319 88831 1191 5531 5293 5529 5383 5151 9551 کشور

 55 59 51 91 15/91 5/91 93 91 1/58 استان سهم در

 9 21/9 93/9 52/9 19/9 19/2 51/2 31/2 51/2 در کشور سهم

 بخش ارزش افزوده
 خدمات

 592 519 915 253 223 219 811 899 812 استان

 85135 88111 3115 1182 3191 3113 5255 9915 9129 کشور

 51 51 58 31/51 53/58 58 51 51 51 استان سهم در

 91/9 93/9 91/9 93/9 93/9 95/9 93/9 59/9 91/9 در کشور سهم

 ارزش افزودهکل 

 8858 191 531 588 591 511 953 235 219 استان

 99213 25881 81525 85315 82891 82531 88132 1538 3191 کشور

 55/9 99/9 58/9 51/9 38/9 8/9 18/9 81/9 31/2 در کشور سهم

محصول ناخالص 
مت به قی)داخلی 
 بازار(

 8853 158 381 581 558 933 953 235 215 استان

 99513 25919 81193 85159 82811 82558 88115 1599 3131 کشور

 55/9 95/9 55/9 58/9 32/9 81/9 12/9 88/9 31/2 در کشور سهم

محصول ناخالص 
 داخلی بدون نفت

 (به قیمت بازار)

 ____ ____ 531 581 595 932 955 238 833 استان

 ____ ____ 85335 82188 81131 81233 1331 3511 5131 کشور

 ____ ____ 5 18/5 19/5 12/9 19/2 31/9 38/9 در کشور سهم

محصول ناخالص 
داخلی بدون نفت 

 (۳1به قیمت ثابت )

   255 255 221 213 213 219 5/833 استان

 ____ ____ 3955 3111 5535 5933 5551 5888 5131 کشور

 ____ ____ 5 18/5 12/5 12/9 19/9 31/9 38/9 در کشور همس

سرانه محصول 
ناخالص داخلی 
بدون نفت )به 
( ۳1قیمت ثابت 
 میلیون ریال

 ____ ____ 891 891 881 889 885 881 828 استان

 ____ ____ 831 853 859 855 851 851 859 کشور

نسبت استان  
 به کشور

13 11 11 11 12 12 12 ____ ____ 



 

 

 

 

 

 های فرابخشیبخش اول: حوزه

 کننده: تورم وشاخص قیمت مصرفپنجمفصل 
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 کنندهقیمت مصرف شاخصتورم و فصل پنجم: 

 مقدمه:-5-1

 رشد توانمی را مردم و گذارانسیاست کارشناسان، اصلی هایدغدغه ترینمهم از یکی

ویه سطح عمومی قیمت کاالها و رتورم افزایش دائم و بی دانست تورم یا همان و هاقیمت

تورم معموالٌ  .خدمات است که در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی است

 ها و کاهش قدرت خرید واحد پولی همراه است.با افزایش واقعی یا بالقوه سطح عمومی قیمت

 آثار آن که بروز است رانگذاسیاست و اقتصاددانان برای فراوان اهمیت دارای جهتاز آن  تورم

 و نااطمینانی افزایش درآمد ثابت، با شاغلین زیان به درآمد توزیع نابرابری چون نامطلوبی

 حتی و گذاریکاهش سرمایه و ریزیبرنامه افق شدن ترکوتاه در نتیجه و کالن اقتصاد ثباتیبی

 .دارد دنبال به را اقتصاد رشد

های نسبی است که نقش مهمی در اندازه تورم قیمت مشکل اصلی و واقعی اقتصاد تغییرات

گیری کنند. چرا که افزایش قیمت برخی اقالم با کاهش قیمت برخی اقالم در میانگینبازی می

های نسبی اثری تواند باال باشد در حالی که بر قیمتعالوه تورم میشود. به ها خنثی میقیمت

مت نسبی کاالها توجه به عوامل مؤثر بر عرضه و نداشته باشد. برای مقابله با تغییرات قی

 های نسبی وخصوص قیمتبه هاقیمت شاخص گیریاندازه تقاضای آن کاال، ضروری است. لذا،

 آثار تورم نرخ افزایش زیرا اقتصادی است؛ هر در مهم مباحث از )میزان تورم(، هاآن تغییر نرخ

 صدور در رقابتی توان و رفاهی وضعیت درآمد، زیعتو گذاری،سرمایه اشتغال، بر تولید، نامطلوبی

 عنوانبه  آن گذارد، بررسیمی توسعه فرآیند بر کل در و خارجی و داخلی به بازارهای محصول

 آن کنترل و کاهش برای الزم راهکارهای ارائه و استان اقتصادی مسائل تریناز مهم یکی

های نسبی و تورم از مباحث مهم شاخص قیمت طور کلی اندازه باشد. بهانکارناپذیر می ضرورتی

 شود.در هر اقتصادی است که در این گزارش به آن پرداخته می

 تورم-5-2

درصد در  5/95، 8931کننده( استان در سال نرخ تورم )تغییرات شاخص قیمت مصرف

 5/3باشد که نسبت به سال قبل به ترتیب درصد در مناطق روستایی می 93مناطق شهری و 
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درصد  5/95یافته است. این رقم در مقیاس کشوری در مناطق شهری درصد افزایش  1رصد و د

 3درصد و  1/1باشد که نسبت به سال قبل به ترتیب درصد می 9/91و در مناطق روستایی 

درصد( در مناطق روستایی استان و کمترین  93یافته است. باالترین نرخ تورم ) درصد افزایش

درصد( در مناطق شهری استان و کشور بوده است. بیشترین افزایش نرخ تورم  5/95نرخ تورم )

داده است؛ و این امر در مناطق روستایی کشور و کمترین افزایش در مناطق شهری استان رخ 

 9درصد( مناطق شهری و روستایی استان بیش از سطح کشور ) 5موجب شده شکاف تورمی )

 (.8-5)جدول باشد درصد( می

دهد در این مدت اقتصاد استان و کشور نشان می 8931-8931های نرخ تورم سالبررسی 

و  8935های برده است؛ و در اندک مواردی )سالهمواره از نرخ تورم دورقمی و مزمن رنج 

رقمی را تجربه کرده است. در دوره بررسی روند نرخ تورم مناطق روستایی ( نرخ تورم تک8933

و  9/1درصد افزایش و در سطح کشور به ترتیب  2/1شهری استان  درصد کاهش و مناطق 8/1

نشان   8-5نمودار  در 8931درصد افزایش داشته است. روند تغییرات نرخ تورم از سال  5/9

تحت تأثیر عوامل  8939شود نرخ تورم از سال شده است. همچنان که مالحظه میداده 

رقمی شده است؛ تک 8935ی خود در سال متعددی کاهش پیدا کرده و در ادامه مسیر کاهش

 یافته است. بهشده و حتی نسبت به سال قبل افزایش متوقف  8933اما این روند در سال 

، نرخ تورم در شهرها و روستاهای استان به ترتیب 8935-8931های که در طول سالطوری 

 فزایش داشته است.درصد ا 19درصد و  121درصد و در سطح کشور به ترتیب  39درصد و  13

جهت با نرخ تورم مناطق روستایی سطح راستا و همنرخ تورم مناطق روستایی استان هم 

باشد. اغماض میکشور بوده است؛ و شکاف تورم مناطق روستایی استان از سطح کشور قابل 

، همواره بیش از سطح کشور بوده و 8935ولی نرخ تورم مناطق شهری استان به جز سال 

در دوره بررسی همواره  یافته است.تحقق  8935و  8938های ین شکاف تورمی در سالبیشتر

 (.8-5)نمودار نرخ تورم در روستاها بیش از شهرهاست 
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۱۵ 

 

 (9919-9911) کشور مقایسه روند نرخ تورم مناطق شهری و روستایی استان و:9-5نمودار 

خانگی و نگهداری  بلمان، لوازمم»های دهد گروههای اصلی نشان میبررسی نرخ تورم گروه

در مناطق شهری و روستایی استان و گروه« و نقلحمل »و « پوشاک و کفش»، «هامعمول آن

و در « و نقل حمل»، «تفریح و فرهنگ»، «هاخانگی و نگهداری معمول آن مبلمان، لوازم»های 

اند. در این سال گروهشتهدا 8931مناطق شهری و روستایی کشور باالترین نرخ تورم را در سال 

در سطح « ارتباطات»و « آموزش»، «هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت»های کاالیی 

 اند.استان و کشور )شهری و روستایی( کمترین نرخ تورم را داشته

پوشاک و »، «هاخانگی و نگهداری معمول آنمبلمان، لوازم»های کاالیی نرخ تورم در گروه

و بهداشت و درمان استان )شهرها و روستاها( بیش از سطح کشور « نقل وحمل »، «کفش

 باشد.های کاالیی نرخ تورم درسته کشور کمتر از کشور میباشد. در سایر گروهمی

های کاالیی دهد تورم گروهبررسی شکاف تورمی شهری و روستایی استان نشان می

، «هاها و آشامیدنیخوراکی»، «و نقل حمل»، «هاخانگی و نگهداری معمول آن مبلمان، لوازم»

های که در سطح کشور نرخ تورم گروهباشد. در حالی در شهرها بیش از روستاها می« متفرقه»

مسکن، آب، برق، »، «بهداشت و درمان»، «هاها و آشامیدنیخوراکی»، «و نقلحمل »کاالیی 
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-5)جدول  باشدبیش از روستاها می در شهرها« ارتباطات»و « آموزش»، «هاگاز و سایر سوخت

8). 

دهد عالوه بر های کاالیی نسبت به سال گذشته نشان میبررسی تغییرات نرخ تورم گروه

اند، نرخ تورم یافته که در سطح استان و کشور کاهش« ارتباطات»و « دخانیات»گروه کاالیی 

در « تفریح و فرهنگ»و « اهخانگی و نگهداری معمول آنمبلمان، لوازم »های کاالیی گروه

های کاالیی نسبت به استان، نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. نرخ تورم سایر گروه

هتل »و « و نقل حمل»های کاالیی سال گذشته افزایش بوده است و بیشترین افزایش در گروه

 .(2-5)نمودار بوده است « آموزش»و کمترین افزایش در گروه کاالیی « و رستوران

 

 تغییرات تورم نسبت به سال گذشته :2-5نمودار 

های کاالیی دهد که گروه، نشان می8931-8931های بررسی نرخ تورم در طول سال

اند و عالوه بر کمترین نرخ تورم در سطح استان و کشور داشته« آموزش»و « ارتباطات»

بلمان و اثاثیه منزل و م»، گروه کاالیی «کاالها و خدمات متفرقه»، «دخانیات»های گروه

ها در کشور بیشترین ها و آشامیدنیدر استان و گروه کاالیی خوراکی« هانگهداری معمول آن

 اند.نرخ تورم را داشته
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متوسط نرخ تورم « ارتباطات»و « آموزش»های های کاالیی به جزء گروهدر تمام گروه

مبلمان و »های ورمی در گروهباشد و بیشترین شکاف تشهری استان بیش از سطح کشور می

و « کاالها و خدمات متفرقه»و « بهداشت و درمان»، «هااثاثیه منزل و نگهداری معمول آن

 بوده است.« و نقلحمل »و « تفریح و فرهنگ»کمترین شکاف تورمی در گروه 

در روستاهای « آموزش»، «دخانیات»، «هاها و آشامیدنیخوراکی»های کاالیی تورم گروه

های کاالیی متوسط نرخ تورم روستایی استان باشد در سایر گروهتان کمتر از سطح کشور میاس

مبلمان و اثاثیه »های کاالیی بیش از سطح کشور بوده که بیشترین شکاف تورمی نیز در گروه

و کمترین شکاف « بهداشت و درمان»و « پوشاک و کفش»، «هامنزل و نگهداری معمول آن

بوده « هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت»و « و نقلحمل »ای کاالیی هتورمی در گروه

 است.

بررسی شکاف تورمی مناطق شهری و روستایی استان حاکی از باال بودن نرخ تورم 

، «هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت»، «دخانیات»، «هاها و آشامیدنیخوراکی»های گروه

در « و نقلحمل »و « بهداشت و درمان»، «های معمول آنمبلمان و اثاثیه منزل و نگهدار»

کاالیی  باشد؛ که بیشترین شکاف تورمی نیز در گروهشهرها نسبت به روستاهای استان می

های یافته است در سطح کشور به جز گروهتحقق « هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت»

متوسط نرخ تورم « و نقلحمل »و « موزشآ»، «هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت»کاالیی 

  .(9-5)نمودار  باشددر روستاها بیش از مناطق شهری می
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کشور های اصلی در مناطق شهری و روستایی استان و : متوسط نرخ تورم گروه9-5نمودار 

(9911-9919) 

یر مسکن، آب، برق، گاز و سا»، «هاها و آشامیدنیخوراکی»های کاالیی نرخ تورم گروه

های در استان و کشور )شهرها و روستاها( در طول سال« کاالها و خدمات متفرقه»و « سوخت

اند و های کاالیی روند افزایشی داشتهاند؛ و سایر گروه، روند کاهشی داشته8931-8931

مبلمان و اثاثیه »و « ارتباطات»، «تفریح و فرهنگ»های کاالیی بیشترین افزایش نیز در گروه

 (.5-5)نمودار  بوده است« هانگهداری معمول آن منزل و
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۱۳ 

  

های اصلی در مناطق شهری و روستایی استان و درصد تغییرات نرخ تورم گروه: 4-5نمودار 

 (9919-9911) کشور

دهد در سال نشان می« هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت»های بررسی زیرگروه

خدمات »، «هاآب، برق، گاز و سایر سوخت»رگروه ، باالترین نرخ تورم به ترتیب در زی8931

بوده است، نرخ تورم در استان )شهرها و « اجاره»، «مسکن»، «نگهداری و تعمیر واحد مسکونی

دهد در سطح کشور نرخ باشد. بررسی شکاف تورمی نیز نشان میروستاها( کمتر از کشور می

در شهرها بیش از روستاها « هایر سوختمسکن، آب، برق، گاز و سا»های تورم در تمام زیرگروه

آب، برق، گاز و »و « مسکن»های که در همین سال نرخ تورم در زیرگروهباشد. در حالی می

 (.5-5)نمودار باشد در مناطق شهری استان بیش از روستاها می« هاسایر سوخت
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 (9911ها )سوخت آب، برق، گاز و سایر های مسکن،مقایسه نرخ تورم زیرگروه: 5-5نمودار 

دهد که نرخ تورم نشان می 8931نسبت به سال  8931بررسی تغییرات نرخ تورم سال 

 8931نسبت به سال  8931در سال « هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت»تمام زیرگروه 

آب، برق، گاز و سایر »های افزایش داشته است؛ و بیشترین افزایش به ترتیب در زیرگروه

)جدول باشد می« اجاره»و « مسکن»، «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» ،«هاسوخت

5-8.) 

آب، برق، گاز و »، باالترین نرخ تورم به ترتیب در زیرگروه 8931-8931های در طول سال

بوده است، به « اجاره»، «مسکن»، «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی»، «هاسایر سوخت

ها در استان ، نرخ تورم سایر زیرگروه«هاآب، برق، گاز و سایر سوخت»گروه غیر از نرخ تورم زیر

دهد در سطح باشد. بررسی شکاف تورمی نیز نشان می)شهرها و روستاها( کمتر از کشور می

در شهرها بیش « هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت»های کشور نرخ تورم در تمام زیرگروه

خدمات نگهداری و »های حالی که در همین سال نرخ تورم در زیرگروهباشد. در از روستاها می
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۳۸ 

در مناطق شهری استان بیش از « هاآب، برق، گاز و سایر سوخت»و « تعمیر واحد مسکونی

 (.3-5)نمودار باشد روستاها می

 
ها در مناطق نرخ تورم زیرگروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت متوسط :6-5نمودار 

 (9919-9911) روستایی استان و کشورشهری و 

، 8931دهد در سال ها نشان میها آشامیدنیهای خوراکیبررسی نرخ تورم زیرگروه

و بیشترین نرخ « سبزیجات»و « جاتقند و شکر شیرینی»، «های غیرالکلینوشابه»های زیرگروه

، «نان و غالت»ه اند و عالوه بر زیرگروتورم در استان و کشور )شهری و روستایی( داشته

در « هاها و چربیروغن»در روستاهای کشور و زیرگروه « مرغشیر و پنیر و تخم»زیرگروه 

شیر و پنیر و »های اند. عالوه بر نرخ تورم زیرگروهروستاهای استان کمترین نرخ تورم را داشته

ها و روستاها( که در استان )شهر« های غیرالکلینوشابه»و « هاها و چربیروغن»، «مرغتخم

« جاتقند، شکر و شیرینی»، «میوه و خشکبار»های باشد، نرخ تورم زیرگروهبیش از کشور می

محصوالت »و « های آنگوشت قرمز و فراورده»های در شهرهای استان بیش از کشور و زیرگروه

رخ باشد. ندر روستاهای استان بیش از کشور می« بندی نشده در جاهای دیگرخوراکی طبقه

در « های غیرالکلینوشابه»و « مرغشیر و پنیر و تخم»، «نان و غالت»های تورم در زیرگروه
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قند و »های فوق نرخ تورم زیرگروه شهرها بیش از روستاها است؛ که در استان عالوه بر زیرگروه

 (.1-5)نمودار  باشددر شهرها بیش از روستاها می« جاتشکر شیرینی

 

 
 (9911) هایدنیآشامها های خوراکیرم زیرگروهتو نرخ :3-5نمودار

، «هاها و چربیروغن»های غیراز زیرگروهها بهدر مقایسه با سال قبل نرخ تورم تمام زیرگروه

نسبت به سال گذشته « بندی نشده در جاهای دیگرمحصوالت طبقه»، «میوه و خشکبار»

، «جاتقند، شکر و شیرینی»های افزایش داشته است که بیشترین افزایش در زیرگروه

نان و »های و کمترین افزایش در زیرگروه« های غیرالکلینوشابه»و « ها و حبوباتسبزی»

 (.8-5)جدول بوده است « مرغشیر پنیر، تخم»و « های آنگوشت و فرآورده»، «غالت

محصوالت »های ، روند افزایش نرخ تورم زیرگروه8931-8931های در طول سال

« های آنگوشت و فرآورده»و « های غیرالکلینوشابه»، «ی نشده در جاهای دیگربندطبقه

کمتر « ها و حبوباتسبزی»و « میوه و خشکبار»، «مرغشیر پنیر، تخم»های بیشتر و زیرگروه
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۳۹ 

در سطح کشور و « هاها و چربیروغن»و « نان و غالت»بوده است. همچنین نرخ تورم زیرگروه 

 (.1-5)نمودار ای استان( روند کاهشی داشته است استان )به جز روستاه

 
 (9919-9911ها )ها و آشامیدنیهای خوراکیدرصد تغییرات نرخ تورم زیرگروه :1-5نمودار 

چای قهوه و »، «ها و حبوباتسبزی»های در دوره بررسی، متوسط نرخ تورم زیرگروه

در استان )شهرها و روستاها( « شکبارمیوه و خ»و « هاها و چربیروغن»، «های غیرالکلینوشابه

و « میوه و خشکبار»، «های غیرالکلیچای قهوه و نوشابه»، «ها و حبوباتسبزی»های و زیرگروه

 اند.در کشور باالترین نرخ تورم را داشته« نان و غالت»

 در شهرهای استان و« های آنگوشت و فرآورده»غیراز زیرگروه ها بهنرخ تورم تمام زیرگروه

و « بندی نشده در جاهای دیگرمحصوالت خوراکی طبقه»، «ها و حبوباتسبزی»های زیرگروه

 باشد.در روستاهای استان بیش از کشور می« نان و غالت»

مقایسه متوسط نرخ تورم مناطق روستایی استان و کشور حاکی از باال بودن نرخ تورم در 

در شهرها نسبت به روستاهای استان « شکبارمیوه و خ»غیر از زیرگروه ها به تمام زیرگروه

، «نان و غالت»های باشد؛ و این در حالی که است که در سطح کشور نرخ تورم زیرگروهمی

 (.3-5)نمودار  باشددر شهرها کمتر از روستاها می« های غیرالکلینوشابه»و « میوه و خشکبار»
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۳۳ 

 
 (9919-9911)ها شامیدنیآ ها ومتوسط نرخ تورم زیرگروه خوراکی: 1-5نمودار 

 های نسبیقیمت-5-3

کننده برای تقاضای مؤثر کاالها و خدمات بر گیری مصرفمطابق اصول اقتصادی، تصمیم

 8که قیمت نسبیگیرد و در صورتی ای صورت میهای نسبی و به صورت مقایسهاساس قیمت

ر سبد مصرفی خود جای برخی اقالم باال باشد، خانوارها کاالهای جانشین کاالی خاص را د

های اصلی کاالها و در بین گروه 8931دهند. بیشترین میزان شاخص قیمت نسبی در سال می

، «تفریح و فرهنگ»و « هامبلمان، لوازم منزل و نگهداری آن»، «دخانیات»های خدمات در گروه

اشد. کمترین بمی« کاالها و خدمات متفرقه»و « پوشاک و کفش»، «هاها و آشامیدنیخوراکی»

« هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت»و « ارتباطات»میزان این شاخص در گروه 

 (.2-5)جدول باشدمی

مسکن، آب، »های بررسی در استان و کشور، شاخص قیمت نسبی گروه های موردطی سال

ند؛ اروند کاهشی داشته« آموزش»و « ارتباطات»، «نقل و حمل»، «هابرق، گاز و سایر سوخت

باشد. در این دوره بیشترین روند می« ارتباطات»که بیشترین روند کاهش نیز مربوط به گروه 

                                                           

 شود.می درصد محاسبهبرحسب و حاصل قیمت کل تقسیم  بر شاخص نظر موردشاخص قیمت کاالهای  - ۸
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۳۵ 

و « هاخوراکی»و « مبلمان و اثاثیه منزل»، «دخانیات»های افزایش در شهرهای استان در گروه

و همچنین در کشور « تفریح و فرهنگ»و  «دخانیات»های در روستاهای استان در گروه

« تفریح و فرهنگ»و « هاها و آشامیدنیخوراکی»، «دخانیات»های روستایی( در گروه)شهری و 

 (.81-5)نمودار بوده است 

 

های اصلی در مناطق شهری و روستایی درصد تغییرات قیمت نسبی گروه: 99-5نمودار 

 (9919-9911کشور )استان و 

و « هاق، گاز و سایر سوختآب، بر»، در استان )شهرها و روستاها( زیرگروه 8931در سال 

بیشترین « خدمات نگهداری، تعمیر واحد مسکونی»در کشور )شهرها و روستاها( زیرگروه 

 اند.قیمت نسبی را داشته

مسکن، آب، برق گاز و »های ، قیمت نسبی تمام زیرگروه8931-8931های در طول سال

اند که د کاهشی داشتهدر مناطق روستایی و شهری )استان و کشور( رون« هاسایر سوخت
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آب، برق، گاز و سایر »، «مسکن»، «اجاره»های بیشترین نرخ کاهش به ترتیب در زیرگروه

 (.2-5)جدول  بوده است« خدمات نگهداری، تعمیر واحد مسکونی»و « هاسوخت

و « ها و حبوباتسبزی»های ، عالوه بر زیرگروه8931در بین مواد خوراکی در سال 

های نوشابه»اند، زیرگروه رین قیمت نسبی را در استان و کشور داشتهکه باالت« گوشت»

نان و »های در استان نیز باالترین قیمت نسبی را داشته است. همچنین زیرگروه« غیرالکلی

کمترین قیمت نسبی را در سطح استان و کشور به خود « جاتقند، شکر و شیرینی»و « غالت

 (.2-5)جدول اند اختصاص داده

روند کاهشی و قیمت نسبی سایر « نان و غالت» دوره بررسی قیمت نسبی گروهدر 

ها و سبزی»های اند. بیشترین تغییرات قیمت نسبی در زیرگروهها روند افزایش داشتهزیرگروه

 (.88-5)نمودار بوده است « های غیرالکلیچای، قهوه و نوشابه»و « حبوبات

 
 (9919-9911)ها آشامیدنی ها وزیرگروه خوراکی بینسدرصد تغییرات قیمت  :99-5نمودار

 کنندهتأثیرگذاری بر شاخص قیمت مصرف -5-4

های اصلی، باالترین ضریب اهمیت و سهم در سبد ، در میان گروه8935بر اساس سال پایه 

ها و خوراکی»های مصرفی خانوارهای استان و کشور )شهری و روستایی( متعلق به گروه
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۳3 

و « بهداشت و درمان»، «و نقلحمل »، «هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت» ،«هاآشامیدنی

درصد از مجموع مخارج  31تا  11ها در حدود باشد که سهم این گروهمی« پوشاک و کفش»

دهند از آنجائی که این کاالها جزء کاالهای ضروری بوده که نیازهای خانوارها را تشکیل می

ها، هزینه خانوارها در این نمایند لذا با افزایش قیمت این گروهمی اساسی خانوارها را برطرف

یافته و بالطبع هزینه سایر کاالها چون تفریح و آموزش کاهش خواهند یافت.  ها افزایشگروه

« هتل و رستوران»و « دخانیات»های کاالیی دهد گروهنیز نشان می 82-5نمودار  همچنان که

در مناطق روستایی « هتل و رستوران»و « آموزش»شور( و در مناطق شهری )استان و ک

 .کمترین ضریب اهمیت در بودجه خانوارها دارند

 
خدمات مصرفی شهری و روستایی  های اصلی کاالها وضریب اهمیت گروه :92-5نمودار 

 9915بر اساس سال پایه  استان و کشور

مسکن، آب، برق، گاز و »، «اهها و آشامیدنیخوراکی»های کاالیی ، گروه8931در سال 

 13-13در حدود « پوشاک و کفش»و « بهداشت و درمان»، «و نقلحمل »، «هاسایر سوخت

خوراکی و آشامیدنی

دخانیات

پوشاک وکفش

مسکن، آب ،برق،گاز و سایر سوخت ها

مبلمان و اثاثیه منزل

بهداشت و درمان

حمل و نقل

ارتباطات

تفریح و فرهنگ 

آموزش

رستوران و هتل

کاالها و خدمات متفرقه

روستایی کشور

شهری کشور

روستایی استان

شهری استان
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درصد از خانوارهای  13-12درصد از هزینه خانوارهای )شهری و روستایی( استان و در حدود 

گروه کاالیی شوند. البته در این سال میزان تأثیرگذاری )شهری و روستایی( کشور را شامل می

کننده شهری استان بر شاخص قیمت مصرف 8نیز بیشترین تأثیرگذاری« مبلمان و اثاثیه منزل»

 (. 89-5)نمودار و کشور داشته است 

 
 (9911) های کاالیی بر شاخص قیمتی گروهرگذاریتأث :99-5نمودار 

دهد میهای اصلی بر شاخص قیمت نسبت به سال گذشته نشان بررسی تأثیرگذاری گروه

در « هتل و رستوران»و « و نقل حمل»، «بهداشت و درمان»، «پوشاک و کفش»های که گروه

مسکن، آب، برق، گاز و سایر »، «پوشاک و کفش»هایی کاالیی شهرهای استان و کشور و گروه

در روستاهای استان و کشور « هتل و رستوران»و « آموزش»، «بهداشت و درمان»، «هاسوخت

 اند.کننده بودههای کاالیی باعث کاهش شاخص قیمت مصرفش و سایر گروهباعث افزای
                                                           

ضرب، ضریب اهمیت هر گروه و تغییرات شاخص مورد ها، ابتدا حاصلبرای محاسبه میزان تأثیرگذاری شاخص قیمت -۸
گروه برحسب درصد مشخص  ها را با هم جمع نموده و سهم هرنظر نسبت به سال قبل محاسبه و سپس حاصل کل گروه

 باشد.میشود. این سهم، بیانگر میزان تأثیرگذاری هر گروه بر شاخص کل می

شهری استان شهری کشور

روستایی استان روستایی کشور
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۳۳ 

، «پوشاک و کفش»های کاالیی ، تأثیرگذاری گروه8931-8931های در طول سال

« هتل و رستوران»و « تفریح و فرهنگ»، «آموزش»، «و نقل حمل»، «مبلمان و اثاثیه منزل»

های اند. در استان عالوه بر گروهور بودهدر جهت افزایش شاخص قیمت در سطح استان و کش

نیز در افزایش شاخص قیمت تأثیرگذار بوده « بهداشت و سالمت»کاالیی فوق گروه کاالیی 

 (. 85-5)نمودار است 

 
تأثیرگذاری بر شاخص قیمت شهری و روستایی استان و کشور  متوسط:94-5نمودار 

(9911-9919) 

  

-81

-5

1

5

81

85

تغییرات تاثیر گذاری شهری استان تغییرات تاثیر گذاری شهری کشور

تغییرات تاثیر گذاری روستایی استان تغییرات تاثیر گذاری روستایی کشور



 

 9911شرقی گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان
  
 

۸11 

 (9919-9911) کشور ی استان وشهری و روستای نرخ تورم: 9-5جدول

 9911 9913 9916 9915 9914 9919 9912 9919 9919 منطقه های کاالها و خدماتگروه

 نرخ تورم

 استان
 ۳/۹۳ ۳/63 ۵/۳ 2 ۱/۸2 3/۸۵ ۳/۹2 ۵/۹۳ ۹/6۳ شهری

 ۹۳ ۸/۹1 ۳/۳ ۳/۵ ۱/۸۸ ۳/۸6 ۱/۹3 6/۹۸ ۳/۹۳ روستایی

 کشور
 ۳/۹۳ 2/62 ۸/۱ ۱/2 ۹/۸۸ ۱/۸۳ ۸/۹6 2/6۱ ۳/62 شهری

 ۹/۹3 ۸/6۱ ۱/۱ 6/3 2/۸1 3/۸۹ ۸/۹2 3/۹6 ۵/۹2 روستایی

ها آشامیدنی ها،خوراکی
 دخانیات

 استان
 ۳/۳۸ ۳/۹۱ ۹/۸6 ۸/2 3/۱ 2/3 6/۳3 ۳/۵6 __ شهری

 ۳۸ 6/۹2 ۹/۸6 ۱/۸ ۵/۸۵ ۹/3 ۹/۳۹ ۳/۳۸ 6/۳6 روستایی

 کشور
 3/۳6 ۳/۹۱ ۹/۸6 2/3 3/۳ 3/۳ ۳/۳۳ ۱/۳۵ 3/۹6 شهری

 6/۳6 ۹/۹3 ۱/۸۸ ۹/3 ۱/۳ ۳/۱ ۹/۳۹ ۱/۳۳ 6/۳3 روستایی

 هاخوراکی و آشامیدنی

 استان
 ۱/۳6 ۳/۹2 2/۸6 ۳/۵ 3/۱ ۳/3 ۳/۳2 ۸/۵6 ۳/۳۵ شهری

 2/۳۸ ۸/۹۵ ۵/۸6 2/۸ ۳/۸۵ ۹/3 2/۳6 3/۳1 __ روستایی

 کشور
 ۸/۳۹ ۹/۹3 ۳/۸6 ۳/3 ۳/۳ ۱/۳ 3/۳۹ ۳۵ ۱/۹۳ شهری

 2/۳6 6/۹۵ ۸6 ۸/3 6/۸1 ۳ ۹/۳6 ۵/۳۹ ۱/۵1 روستایی

 دخانیات

 استان
 ۳/66 ۳/۳۱ 2/۵ 2/۸1 2/6 ۳/۸ 21 ۸/۳۵ __ شهری

 6/6۳ ۱/۳۵ ۳/3 ۸1 ۹/۹ 3/2 2/2۵ 6/36 __ روستایی

 کشور
 ۹/6۳ 3/۳۱ ۳/2 2/۸۸ ۸/۹ ۹ ۳/۵2 3/۱۸ __ شهری

 6/۹۸ ۳/۸۸۸ ۳/2 ۳/۸6 ۹ 6/۳ 2/2۸ ۳/۱۳ __ روستایی

کاالهای غیرخوراکی و 
 خدمات

 استان
 ۸/۹۸ 3/6۹ ۵/۱ 2 ۳/61 3/۸۳ ۹/۹6 2/63 2/6۹ شهری

 ۵/۹3 ۵/62 ۹/۱ ۳/3 ۳/۳ ۸/۸2 6/۹۳ 6/6۵ 2/۹2 روستایی

 کشور
 ۸/۹۸ ۵/66 3/2 ۳/2 ۸6 6/۸3 ۸/63 2/66 ۳/6۹ شهری

 ۵/۹۹ ۱/6۸ ۳/2 6/3 6/۸۸ ۱/۸3 ۵/۹1 2/6۳ 6۵ روستایی

 پوشاك و کفش

 استان
 ۵/۳3 ۳/۹3 ۵/۱ ۹/۵ 6/3 ۵/۸۳ ۳/۳۵ 2/۳3 ۱/6۹ شهری

 ۳/۳۳ 2/۳1 ۹/3 2/۵ ۸/3 ۵/۸۵ ۳/۳۳ ۳/۳2 ۵/6۹ روستایی

 کشور
 3/۳۹ ۹/6۳ ۸/2 ۳/۵ 2/۱ ۱/۸۵ ۳/۳۸ ۳/۹۵ ۳/۸۵ شهری

 2/۳۳ ۸/۹۸ 2 ۸/2 ۱/۳ 3/۸2 2/۳۹ ۵/۹2 ۳/۸2 روستایی

گاز و  برق، آب، مسکن،
 هاسایر سوخت

 استان
 ۸۹ ۹/۸1 ۳/۳ ۳/۹ 6/۳6 ۳/6۵ 3/۸3 ۵/61 62 شهری

 ۱/۸۳ 6/۵ 3/۸۸ 2/۳ 2/۱ 6/۸۸ ۸/۸۱ ۸/۱ 2/26 روستایی

 کشور
 ۳/6۹ ۳/۸3 6/3 2 ۵/۸۳ ۳/۸3 ۳/۸۳ 6/۸۱ 3/63 شهری

 2/6۸ ۳/۸1 6/۱ 3/3 ۱/۸۹ 3/۸۳ 6/۸3 3/۸۹ 6/۹۱ روستایی

خانگی و لوازم مبلمان،
 هاتعمیر و نگهداری آن

 استان
 6/۵۵ 21 2/3 ۳/۳ 3/۳ 6/۳ 3/۵6 3/۵۹ ۳/61 شهری

 6/۵۳ ۳/۵۵ ۳/2 3/۳ 3/۵ ۳/۸۸ ۵/۵۳ ۳/۳۳ 2/۸۳ روستایی

 کشور
 ۹/۳۱ ۳/۳۸ ۳/۵ ۳/۳ ۳/2 ۱/۸1 3/۳۳ ۹۱ ۹/۸6 شهری

 2/۵6 ۸/۳3 ۳/۵ ۹/۳ ۸/2 ۹/۸۸ 2/۳3 ۵/۹۱ 6/۸۹ روستایی
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۸1۸ 

 (9919-9911) کشور شهری و روستایی استان و نرخ تورم: 9-5جدول ادامه 

 9911 9913 9916 9915 9914 9919 9912 9919 9919 منطقه دماتهای کاالها و خگروه

 بهداشت و درمان

 استان
 2/۹6 3/61 ۳/۱ 3/۸۸ ۵/۸3 2/6۹ ۳/۳۳ 3/6۱ ۵/۸3 شهری

 ۳/۹۹ 66 3/۱ 3/۸۸ ۸3 ۳/66 ۱/۳۳ 6/63 6/۸۵ روستایی

 کشور
 ۳/6۵ ۹/۸3 6/3 ۸/۳ ۸۵ ۳/61 ۱/۹۱ ۵/6۸ ۸/۸۸ شهری

 ۱/6۵ ۵/۸2 ۵/3 3/۳ 3/۸۵ ۹/6۸ 3/۳۸ 66 6/۸۸ روستایی

 ونقلحمل

 استان
 ۱/۵۸ ۳/۹۸ ۹/۵ ۸/۵ ۸/۸1 ۱/6۵ ۹۵ 2/6۳ 6/۸۱ شهری

 ۳/۳3 ۱/6۹ ۵/۳ ۵ ۳/۸1 ۹/6۱ ۵/۹6 ۵/61 ۳/6۳ روستایی

 کشور
 6/۳3 ۸/6۱ ۳/۳ ۹/۵ ۸1 ۵/6۹ 3/۹۹ ۳/66 ۹/6۸ شهری

 6/۳۳ 66 ۸/۵ ۳/۵ ۸1 ۸/6۳ 3/۹۹ ۸/66 ۹/6۳ روستایی

 ارتباطات

 تاناس
 6/۸1 ۵/۸1 6/۹ 2/2 ۳/6 -۹ ۵/۸۳ ۵/3 ۳ شهری

 6/۸3 ۱/6۳ ۳/۹ ۳/3 -۸ -۳/۵ ۸/۸۳ ۳/3 ۹/۳ روستایی

 کشور
 3/۸۵ ۵/6۹ ۹ ۹/۸ 6/۹ ۵ ۳/۸1 3/3 3/۹ شهری

 ۸/۸۳ ۹/66 ۵/۹ 2/۸ ۳/6 6/۱ ۳/۸۸ ۳/3 6 روستایی

 تفریح و فرهنگ

 استان
 6/۳6 ۹/۵6 ۳/۱ ۱/۳ ۵/۵ ۱/۸۸ ۸/۳۳ ۱/۹1 ۸۳ شهری

 ۳/۳۳ ۹/۵۳ 3/۵ ۵/۵ ۵/۸1 ۵/۸۵ 6/۳۳ 3/۳1 ۳/۱ روستایی

 کشور
 6/۳۵ 3/۳۹ 2/3 ۹/۵ 3/۸1 ۹/۸۵ 2/۹۳ ۳/۹6 ۵/۸۳ شهری

 6/۳3 ۳/۳6 ۱/2 ۳/۵ 2/۸6 6/۸۳ ۵/۳1 ۱/۹۱ ۵/۱ روستایی

 آموزش

 استان
 ۹/۸۵ ۸۵ ۸۳ 2/۸۹ ۸/۸۳ ۳/۸۹ ۵/۸۳ ۵/۳ ۵/۱ شهری

 ۳/۸3 ۳/۸3 2/۸۵ 3/۸2 2/۸2 6/۸۳ 2/۸۳ 3/۳ ۱/6 روستایی

 کشور
 66 2/۸3 ۸۸ 2/۸6 ۵/۸2 2/۸2 ۹/۸۹ 6/۸1 ۳/۸1 شهری

 3/۸۳ ۹/۸2 ۱/۸۳ ۳/۸۵ ۳/۸3 ۵/۸2 ۸/۸۹ ۸1 ۹/2 روستایی

 هتل و رستوران

 استان
 ۹/۹۱ ۸/6۵ ۱/2 ۱/2 ۵/۸۸ ۹/۸2 ۳/۳2 ۳/۹۵ ۸/۸۱ شهری

 ۵/۳1 6۵ ۸1 3/3 ۵/۸6 ۵/۸3 ۵۳ 2/۹1 ۱/۸۱ روستایی

 کشور
 ۱/۹۳ 2/6۸ ۱/2 ۳/۱ ۳/۸۹ 6/۸۱ ۹۵ 3/۹1 ۸3 شهری

 ۳/۳6 2/6۸ 3/3 ۳/۳ ۱/۸6 ۸/۸3 6/۹۳ 3/۹۳ ۸3 روستایی

 کاالها و خدمات متفرقه

 استان
 ۵/۹۳ ۹/۳6 ۵/۸۸ ۳/۸1 3/2 ۵/۸1 ۹/۹۹ ۵/۵6 ۱/۳۹ شهری

 ۵/۹3 ۳/6۹ ۳/۳ ۳/۸۸ 2/۳ ۸۵ ۱/۹۹ ۹/۵۱ ۹/۵2 روستایی

 کشور
 ۸/۹3 ۹۵ ۳/3 6/۸1 ۵/3 ۸1 2/6۳ ۵/۳2 ۵/۳6 شهری

 ۹۱ ۵/6۹ ۵/3 ۸/۸6 ۸/۳ ۳/۸۸ 3/6۳ 2/۵۳ ۵/۳۵ روستایی

 مرکز آمار ایران مأخذ: 

 

  



 

 9911شرقی گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان
  
 

۸16 

 کشور کننده شهری و روستایی استان وقیمت نسبی شاخص قیمت مصرف : 2-5جدول 

 (9911-9919) 

های کاالها و گروه
 خدمات

 9911 9913 9916 9915 9914 9919 9912 9919 9919 منطقه

 ها،خوراکی
ها آشامیدنی
 دخانیات

 استان
 ۵/۸۸3 ۹/۸۸۸ 2/۸16 ۸11 ۱/۳۳ ۵/۸13 3/۸۸۵ ۳/۸13 ۳۳ شهری
 3/۸1۱ ۸13 6/۸16 ۸11 ۵/۸1۹ 6/۸11 ۸1۵ ۸1۸ ۱/۳۹ روستایی

 کشور
 ۵/۸61 ۵/۸۸۹ ۸1۳ ۸11 ۳۳ ۸1۸ ۸1۵ ۳2 ۱۵ شهری
 ۸۸۳ ۸۸1 3/۸16 ۸11 ۸11 3/۸1 ۸/۸1۵ ۱/۳۳ ۵/۳۸ روستایی

خوراکی و 
 هامیدنیآشا

 استان
 ۱/۸۸2 ۸۸1 ۱/۸16 ۸11 ۳/۳۳ ۳/۸13 ۵/۸۸۵ ۳/۸13 ۵/۳۳ شهری
 ۱/۸13 ۱/۸1۵ ۳/۸16 ۸11 ۱/۸1۹ ۸/۸11 ۳/۸1۳ ۹/۸1۸ ۵/۳۳ روستایی

 کشور
 ۸61 3/۸۸6 ۸1۳ ۸11 ۳۳ ۸1۸ ۸1۵ ۳2 ۱۵ شهری
 ۸۸۹ ۵/۸1۱ ۱/۸16 ۸11 ۸/۸11 2/۸11 ۳/۸1۳ ۸11 6/۳6 روستایی

 دخانیات

 استان
 ۳/۸۹2 ۸۵1 ۳2 ۸11 ۳2 ۸1۳ 3/۸6۳ 3/۸12 2/3۹ شهری
 ۸۹2 ۹/۸۳2 3/۳3 ۸11 ۱/۳۵ 3/۸1۹ ۹/۸1۳ ۳/۳1 ۹/2۳ روستایی

 کشور
 ۸۳۳ ۸/۸۵۵ ۳/۳۱ ۸11 ۳2 ۸1۹ ۸۸۵ ۳3 2۳ شهری
 ۸۵۵ ۸26 6/۳۱ ۸11 ۳/۳۵ ۳/۸16 3/۸۸۸ ۸/۳۳ ۵/23 روستایی

کاالهای 
غیرخوراکی و 

 خدمات

 استان
 ۳/۳۹ 3/۳۵ ۳۳ ۸11 ۸11/ ۳3 ۱/۳۹ ۳3 ۸16 شهری
 ۹/۳۳ ۳۵ ۵/۳۱ ۸11 3/۳3 ۱/۳۳ 3/۳2 ۹/۳۳ ۸/۸1۳ روستایی

 کشور
 6/۳۹ ۵/۳۵ 3/۳۱ ۸11 ۸11 ۸11 ۳۱ ۸16 ۸12 شهری
 ۳۸ ۳۹ 6/۳۱ ۸11 ۸11 ۵/۳۳ ۳2 6/۸11 3/۸12 روستایی

 پوشاك و کفش

 استان
 3/۸۸2 ۸12 ۳۳ ۸11 ۸1۸ ۸۸1 ۸۸۸ ۸1۳ ۳۵ شهری
 ۸۸۹ ۸1۵ 2/۳3 ۸11 ۱/۳۳ 6/۸1۳ ۳/۸1۸ ۳/۳2 ۳/۱2 روستایی

 کشور
 ۸13 ۸11 ۳۱ ۸11 ۸1۸ ۸1۹ ۸16 ۳2 ۳۸ شهری
 ۸1۵ 3/۳۳ ۳/۳3 ۸11 ۸1۸ 3/۸1۸ ۸/۳۳ ۳/۳۹ ۹/۳۸ روستایی

 آب، مسکن،
گاز و  برق،

 هاسایر سوخت

 استان
 ۳/36 ۱2 ۳/۳۳ ۸11 ۸1۹ ۱۳ 33 ۳1 ۸1۸ شهری
 ۵/31 ۱6 2/۸1۸ ۸11 6/۳2 ۳۳ ۸/۸11 ۱/۸۸2 ۱/۸۳۸ روستایی

 کشور
 ۱/۱۳ ۳6 6/۳۳ ۸11 ۸1۸ ۳۱ ۳۵ ۸1۵ ۸۸۳ شهری
 ۱/3۵ 3/۱۵ ۳/۳۳ ۸11 2/۳۳ ۱/۳2 ۳/۳۸ 2/۸12 ۵/۸6۳ روستایی

 مسکن
 استان

 3/3۹ ۱/۱۵ ۵/۳3 ۸11 ۸/۸1۸ ۱/۸12 ۱/۸1۸ ۵/۸۸۳ ۸/۸۳2 شهری
 ۳/2۳ ۱۹ ۱/۳2 ۸11 ۵/۸11 ۵/۸1۸ ۳۳ ۳/۸۸1 ۱/۸۹۸ روستایی

 کشور
 ۱۵ ۳۹ ۳/۳۱ ۸11 ۱/۸1۸ ۱/۸1۸ ۳/۳۳ ۹/۸1۱ ۸۸۱ شهری
 ۱/3۵ ۱3 ۳۱ ۸11 ۱/۸1۸ ۵/۸1۸ ۳۳ ۸۸۹ 2/۸۹1 روستایی

 اجاره
 استان

 ۵/3۹ 3/۱۵ ۵/۳3 ۸11 ۸/۸1۸ ۵/۸12 ۹/۸1۸ 3/۸۸۳ ۳/۸۳3 شهری
 ۹/2۳ ۱۳ 6/۳3 ۸11 ۳/۸11 ۳/۸1۸ 3/۳۹ ۳/۸۸۸ ۱/۸۹۹ روستایی

 کشور
 ۱۵ ۳۹ ۳/۳۱ ۸11 ۳/۸1۸ ۳/۸1۸ ۸/۸11 ۵/۸1۱ ۵/۸۸۱ شهری
 3/3۵ ۱3 ۸/۳۱ ۸11 ۱/۸1۸ ۵/۸1۸ 6/۳۳ 2/۸۸۹ 2/۸۹۸ روستایی

خدمات نگهداری 
و تعمیر واحد 

 مسکونی

 استان
 ۱2 ۳/۱۳ ۳/۳3 ۸11 ۳/۸1۸ ۸/۸۸۹ ۸/۸۸۹ ۳/۸۸۳ 2/۸۸۱ شهری
 ۳/31 3۳ ۳/۳۹ ۸11 ۸/۸1۸ ۸/۸1۹ ۸/۳۱ ۳/۳3 ۱/۸1۵ روستایی

 کشور
 ۳۸ ۳۳ ۵/۳۱ ۸11 3/۳۱ ۸/۳۱ 3/۳۳ ۸/۳۳ ۹/۳6 شهری
 3۱ ۹/۱۳ ۹/۳2 ۸11 3/۸11 ۹/۸11 6/۳2 ۳/۸11 ۹/۸1۳ روستایی
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 کشور کننده شهری و روستایی استان وقیمت نسبی شاخص قیمت مصرف: 2-5جدول ادامه  

(9911-9919) 

های کاالها و گروه
 خدمات

 9911 9913 9916 9915 9914 9919 9912 9919 9919 منطقه

آب، برق، گاز و 
 هاتسایر سوخ

 استان
 3/2۵ ۱۱ ۳/۸۸6 ۸11 ۱/۸1۹ 6/2۳ 3/۵۵ 2۳ 6/21 شهری
 ۳/3۸ ۱1 ۳/۸1۱ ۸11 ۱/۳6 ۸/۳3 ۳/۸1۳ 3/۸6۸ 2/۸۳۳ روستایی

 کشور
 ۱6 ۱۵ 2/۸1۸ ۸11 ۳/۳۵ ۱/3۱ 2/36 6/۱۳ ۳2 شهری
 32 ۱۹ ۵/۸16 ۸11 ۵/۳2 ۳1 3/۱۸ ۵/۳3 3/۸۸۵ روستایی

 مبلمان،
خانگی و لوازم

تعمیر و 
 هاآننگهداری 

 استان
 ۱/۸۳۸ ۸6۹ ۳۱ ۸11 ۸16 ۸۸۹ ۸61 ۸1۱ ۳۳ شهری
 ۸6۱ ۸۸۵ ۱/۳2 ۸11 2/۸11 ۵/۸12 ۸13 ۳/۳۵ 2/۱۹ روستایی

 کشور
 ۸6۸ ۸1۳ ۳3 ۸11 ۸16 ۸13 ۸۸۸ ۸1۸ ۳۳ شهری

 2/۸6۹ ۸۸۸ ۱/۳2 ۸11 ۱/۸16 ۸/۸13 ۳/۸1۳ ۳/۸11 3/۳2 روستایی

بهداشت و 
 درمان

 استان
 ۸/۳6 ۹/۱2 ۳۳ ۸11 ۳۵ ۳۳ ۱۱ ۱۸ ۱۵ شهری
 ۱۳ ۹/۳6 ۳/۳۱ ۸11 ۹/۳۳ 6/۳1 ۳/۱6 ۳/3۱ ۳/۱1 روستایی

 کشور
 ۱2 ۳6 ۸/۳۳ ۸11 ۳۱ ۳۵ ۳1 ۱2 ۳۸ شهری
 ۹/۱6 ۳1 3/۳۱ ۸11 ۱/۳3 ۳/۳۹ ۵/۱3 ۸/۱۳ ۳/۳۸ روستایی

 و نقلحمل 

 استان
 ۵/۸۸۸ ۱/۳۱ ۳2 ۸11 ۳/۸11 ۸13 ۳۱ ۳/۳۳ ۸1۱ شهری
 ۵/۳۵ ۳1 ۸/۳۵ ۸11 ۳/۸11 3/۸1۸ ۸/۱۳ 3/۳6 ۸1۸ روستایی

 کشور
 ۸13 ۳۱ ۳3 ۸11 ۸1۸ ۸1۹ ۳۵ ۳۳ ۳۳ شهری
 3/۳2 ۳6 2/۳2 ۸11 3/۸1۸ 6/۸16 2/۳۹ ۹/۳۵ 2/۸1۹ روستایی

 ارتباطات

 استان
 3/22 ۳/۱۸ ۳۳ ۸11 ۵/۳۳ ۸۸۹ ۸۹۵ ۸2۸ 616 شهری
 3۳ ۳۳ 2/۳۳ ۸11 ۸/۳۱ ۱/۸۸1 2/۸۹۸ ۹/۸۵6 ۸/۸۱2 روستایی

 کشور
 ۱1 ۳۹ ۳۵ ۸11 ۸1۵ ۸۸۳ ۸6۳ ۸۳۱ ۸33 شهری
 ۳/3۵ ۳۸ ۸/۳۵ ۸11 2/۸1۵ ۵/۸۸۹ 6/۸۸۳ ۸۳۵ ۳/۸3۱ روستایی

تفریح و 
 فرهنگ

 استان
 2/۸6۳ ۸۸۱ ۳۳ ۸11 6/۸1۸ ۸۸6 ۸۸2 ۸12 ۸۸1 شهری
 2/۸۸3 ۵/۸۸۹ 6/۳2 ۸11 ۳/۳۳ 6/۸1۸ ۵/۳۱ ۸/۳۳ ۱/۱3 روستایی

 کشور
 ۸66 ۸۸۹ ۵/۳۳ ۸11 ۸1۸ ۸16 ۸16 ۳2 ۳۹ شهری
 ۸۸3 ۸1۳ ۸/۳۱ ۸11 ۹/۸1۸ ۵/۳۳ ۳۳ ۳/۳۵ 3/۳۸ وستاییر

 آموزش

 استان
 ۱1 ۳۳ ۸1۳ ۸11 ۳۹ ۳2 ۳3 ۸۸2 ۸۳۹ شهری
 ۳/۱1 ۳/۳۳ 6/۸1۵ ۸11 ۹/۳1 3/۱2 ۹/۱۵ 3/۸16 ۱/۸66 روستایی

 کشور
 ۱3 2/۳۵ ۸1۹ ۸11 ۳۵ ۳۸ ۱۳ ۸1۳ ۸6۸ شهری
 ۵/۱۹ ۱/۳۵ ۵/۸1۵ ۸11 2/۳6 6/۱3 ۱۵ ۹/۸16 ۵/۸6۹ روستایی

 هتل و رستوران

 استان
 ۳۱ ۳۵ ۳۱ ۸11 ۳۳ ۸1۳ ۸1۳ ۳3 ۳2 شهری
 2/۳2 3/۳۵ ۸/۸11 ۸11 ۳/۳3 ۹/۳3 ۸/۳۹ ۳/۱۹ ۱/۱۹ روستایی

 کشور
 ۳۳ ۳۵ 3/۳۱ ۸11 ۳۱ ۳3 ۳۳ ۳6 ۳1 شهری
 2/۳3 ۳۳ ۳/۳۱ ۸11 2/۳3 2/۳۵ ۱/۳6 ۱/۳1 ۳/۱۳ روستایی

کاالها و 
 خدمات متفرقه

 استان
 ۸۸3 ۸۸۹ ۸16 ۸11 ۳2 ۸1۵ ۸۸1 ۸۸۹ ۱/۳۳ شهری
 3/۸11 ۸16 2/۳۳ ۸11 6/۳۳ ۸/۳2 ۳۳ ۳/۳2 ۹/۱1 روستایی

 کشور
 ۸1۳ ۳/۸12 ۱/۳۳ ۸11 ۳3 ۸11 ۸1۵ ۸۸۸ ۳3 شهری
 ۸1۹ ۸1۹ ۳۱/۱ ۸11 2/۳۵ ۳/۳2 ۳/۳۱ ۳/۸13 2/۳6 روستایی

 اساس اطالعات مرکز آمار ایران محاسبات کارشناس بر مأخذ:



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 بخشیفراهای بخش اول: حوزه

 بازار سرمایه فصل  ششم:
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 : بازار سرمایهششمفصل 

 مقدمه-6-1

بازارهای مالی معموالً در دو گروه اصلی بازار پول و بازار سرمایه )و سایر بازارها از قبیل بازار 

امل عنوان بازار دادوستدهای بلندمدت مالی ششوند. بازار سرمایه به بندی میطبقه 8مشتقات

هایی از قبیل حضور باشد و تأمین مالی در این بازار از روشبورس سهام و بازار اوراق قرضه می

های بلندمدت از شبکه در بازارهای متشکل بورس اوراق بهادار داخلی و خارجی، دریافت وام

ها و گذاری، دریافت وام از دولتهای سرمایهبانکی، معامله اوراق بهادار از طریق بانک

گیرد. بورس اوراق بهادار گذاری مستقیم خارجی صورت میهای جهانی و جذب سرمایهسازمان

ترین نماد متشکل بازار سرمایه در کشور، عالوه بر جذب و نهادهای فعال در آن به عنوان مهم

های مولد ها به طرحمدت و بلندمدت جامعه و هدایت آناندازهای ریز و درشت کوتاهپس

 گردد.سازی میباعث تسریع خصوصی 55راستای اجرای اصل  اقتصادی، در

های کلیدی از آمار و اطالعات موجود در سایت بورس و همچنین برای بررسی شاخص

شده است و به بررسی روند گذشته و وضع موجود  شرقی استفادهای آذربایجانبورس منطقه

ر بورس اوراق بهادار تهران پرداخته های کلیدی بازار سرمایه تبریز و مقایسه آن با تاالشاخص

 شده است.

 هاهای عملکرد کلیدی و تحلیل روند آنشاخص-6-2

 شده تعداد سهام و حق تقدم معامله -6-2-1

شده، ارزش معامالت را در طول یک سال به صورت شاخص ارزش سهام و حق تقدم معامله

زش معامالت در طول روزهای دهد. در واقع این شاخص حاصل تجمیع ارانباشته نشان می

کاری یک دوره مشخص )یک سال( است و اهمیت شاخص مذکور برای نشان دادن جذب 

گر پویایی و رونق شده بیاننقدینگی اقتصاد در بازار سرمایه است. افزایش تعداد سهام معامله

 شود.ای از رکود، تلقی میبیشتر در بازار و کاهش آن نشانه

                                                           
وعی بازار مالی برای مبادله ابزارهای مشتقه، مثل بازار معامالت آتی یا اختیار معامله است که ارزش آن از ارزش دیگر ن. ۸
 شود.ها مثل اوراق بهادار، نرخ بهره، کاالی اساسی و شاخص اوراق بهادار مشتق میدارایی
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شده که تعداد سهم میلیون سهام و حق تقدم در استان معامله  22128، 8931در سال 

تعداد  8931تا  8931های یافته است. در سالدرصد افزایش  53ها نسبت به سال قبل آن

میلیون  2918درصد از  32/92شده به طور متوسط، با رشد ساالنه سهام و حق تقدم معامله

 میلیون سهم رسیده است. 22128سهم به 

شده در شده در بورس اوراق بهادار تبریز به تعداد سهام مبادلهعداد سهام مبادلهنسبت ت

و  8931درصد در سال  2به حدود  8931درصد در سال  85/9بورس اوراق بهادار تهران از 

شده در بورس نسبت ارزش سهام مبادله شده در بورس اوراق بهادار تبریز به ارزش سهام مبادله

یافته  کاهش 8931درصد در سال  2به حدود  8931درصد در سال  23/9ن از اوراق بهادار تهرا

شده در بورس اوراق بهادار دهد طی این دوره تعداد و ارزش سهام مبادلهاست که نشان می

 تبریز رشد کمتری نسبت به بورس اوراق بهادار تهران داشته است.

 
 (9919-9911) زیدر بورس تبر شدهتعداد سهام و حق تقدم معامله روند :9-6نمودار 

 ارزش بازار -6-2-2

ضرب قیمت بسته شدن آخرین روز کاری سال سهام شاخص بازار با تجمیع حاصل

کند اگر دیگر این شاخص بیان میعبارت شود. به ها در تعداد سهام منتشره محاسبه میشرکت

2301

1896

5708

3792

6762

5826 5654

15144

22021
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بازار باید پرداخت شود، تمام سهام موجود در بورس به فروش برسد چه مبلغی برای خرید کل 

 هر بازار است. اندازه دهندهدر نتیجه این شاخص نشان

باشد که نسبت به میلیارد ریال می 998131ارزش بازار اوراق بهادار تبریز،  8931در سال 

، با متوسط رشد 8931-8931های درصد افزایش داشته است. این رقم در سال 811سال قبل 

میلیارد ریال در  998131به  8931میلیارد ریال در سال  85181ز درصدی ا 55/51ساالنه 

باالترین ارزش در  8931رسیده است. به علت افزایش شاخص قیمت سهام در سال  8931سال 

های مربوط به ارزش بازاری بورس شده است. )با توجه به عدم دسترسی به داده این سال ثبت

 این دو بازار وجود ندارد(. اوراق بهادار تهران، امکان مقایسه بین

 داخلی ناخالص تولید به بازار ارزش نسبت-6-2-3

کند. شاخص مذکور، حاصل تقسیم طور نسبی بیان می بازار سهام را به این شاخص اندازه

بازار سهام  اندازه دهندهارزش بازار بر تولید ناخالص داخلی )قیمت جاری( است. بنابراین نشان

 باشد.اد و همچنین معیار سنجش عمق بازار سهام مینسبت به کل اقتص

، نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی در بورس اوراق بهادار تبریز در 8931در سال  

زمان با افزایش ارزش بازاری اوراق بهادار، نسبت به باشد که این نسبت همدرصد می 23حدود 

مده آن افزایش بیشتر ارزش بازاری اوراق درصد افزایش داشته است؛ که علت ع 59سال قبل 

باشد. عملکرد این نسبت در بورس اوراق بهادار بهادار نسبت به افزایش تولید ناخالص داخلی می

 بررسی نیست.تهران در همین سال، به دلیل عدم وجود داده قابل 

وراق ، نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی در بورس ا8931-8931های در طی سال

درصد در  23به  8931درصد در سال  1درصدی از  55/83بهادار تبریز با رشد متوسط ساالنه 

 یافته است.افزایش  8931سال 

 

 



 

 9911شرقی گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان
  
 

۸۸1 

 
-9911) زیدر بورس بهادار تبر یناخالص داخل دینسبت ارزش بازار به تول :2-6نمودار

9919) 

 نسبت ارزش مبادالت به تولید ناخالص داخلی -6-2-4

 انیببه تولید ناخالص داخلی(  نسبت) نسبی طور به را سهام معامالت ارزش شاخص این

تری است. شاخص مذکور، حاصل تقسیم ارزش لذا برای مقایسه، شاخص مناسب کندیم

 .است( جاری قیمتمعامالت بر تولید ناخالص داخلی )

 زیادار تبرنسبت ارزش مبادالت به تولید ناخالص داخلی در بورس اوراق به ،8931 سال در

سال،  نیداشته است. در هم افزایشدرصد  33/33که نسبت به سال قبل  باشدیدرصد م 81

درصد  851قبل که نسبت به سال  باشدیدرصد م 85تهران،  دارنسبت در بورس اوراق بها نیا

 است. افتهی شیافزا

بورس نسبت ارزش مبادالت به تولید ناخالص داخلی در  ،8931-8931 یهاسال یط در

 81به  8931در سال  درصد 5از  یدرصد 89/82 ساالنه شیافزابا متوسط  زیاوراق بهادار تبر

 تهران بهادار اوراق بورس در شاخص نیا مدت نیا در است افتهی شیافزا 8931درصد در سال 

 دهیرس 8931در سال  درصد 85به  8931درصد در سال  5و از  افتهی شیافزا درصد 33/81

 است.
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و تهران  زیدر بورس اوراق بهادار تبر یناخالص داخل دیمبادالت به تول ارزش : 9-6ودار نم

(9911-9919) 

 سهام ریالی گردش-6-2-5

 یک) معین دوره یک برای سهام شدن دستبهدستتعداد متوسط  گرانیبشاخص،  این

 باالترشود. میسال( در یک بازار است، به همین خاطر به این نسبت، نسبت فعالیت نیز گفته 

 .کندیم منعکس را بازار در شتریب ییایپو مذکور، شاخص رفتن

 52که نسبت به سال قبل  باشدیدرصد م 13/52 سهام یالیر گردش ،8935سال  در

گردش ریالی سهام با کاهش  8931-8935 یهاسال یدر ط یاست. ول افتهی درصد بهبود

رسیده است.  8935درصد در سال  21/91ه ب 8931درصد در سال  91/51درصد از  5ساالنه 

شاخص  نیا در تهران بورس بازار عملکرد ههموار دهدینشان م زین ریدر نمودار ز که همچنان

موجود  8935سال  ی)اطالعات بازار بورس تهران برا باشدیم زیکمتر از عملکرد بازار بورس تبر

 (.ستین

4
3

13

6

13

10

4

6

10

4
5

18

10 10

12

3

6

15

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398



 

 9911شرقی گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان
  
 

۸۸6 

 
 (9919-9914) تهران و زیتبر بهادار اوراق بورس در سهام یالیرگردش  :4-6نمودار 

 ۸شده پذیرفته هایشرکت-6-2-6

 یشرکت با سهام 61 زیتبر بورسدر بورس و فرا  شدهرفتهیپذ یهاتعداد شرکت ۸۹۳۱سال  در

در بورس نسبت به سال  شدهرفتهیپذهای از این تعداد، شرکتکه  باشدیسهم ممیلیون  61۸13معادل 

 وجود نیا بای فرابورسی اضافه گردیده است. هاشرکت به شرکتنها یک قبل تغییری نکرده است و ت

در  این در حالی است که داشته است. شیدرصد افزا ۳۱/۸۳ ها نسبت به سال قبلتعداد سهام این شرکت

 یط در. بوده استسهم  میلیون ۸3۹12معادل  یشرکت با سهام ۸۳ها شرکت نی، تعداد ا۸۹۳3سال 

 یهادرصد و تعداد سهام شرکت ۱6/6 شدهرفتهیپذ یهاتعداد شرکت ،۸۹۳1-۸۹۳۱ یهاسال

 .است داشتهرشد  درصد ۸۳حدود  در شدهرفتهیپذ

 هایکارگزار تعداد-6-2-3

 از تعداد نیا که کردندیم تیفعال زیتبر بورس بازاردر  کارگزار ۳۸ تعداد ،۸۹۳۱سال  در

 ،۸۹۳1-۸۹۳۱ یهاسال ی. در طاست افتهی اهشدرصد ک ۱۸/2نسبت به سال قبل  فعال یهایکارگزار

 داشته است. شیدرصد افزا ۳۱/۹ طور متوسطبه هایتعداد کارگزار

                                                           

صالحیت پذیرفته  ۸۹۱۳مصوب آذر قانون بازار اوراق بهادار  اساس هایی است که براین شاخص بیانگر تعداد شرکت - ۸
 .اند و قابلیت معامله در بازار را دارا هستندشدن در بورس را احراز کرده
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 (9919-9911سهام ) بازار یهاشاخص عملکرد: 9-6جدول 

 زیتبر یامنطقه بورس: مأخذ

 

 

 

 عنوان شاخص
 واحد

 گیریاندازه
 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح

متوسط 

 نرخ رشد

تعداد سهام و 

تقدم  حق

 شدهمعامله

میلیون 

 سهم

 2۵/۹6 6616۸ ۸۵۸۸۳ ۵2۵۳ ۵۱62 2326 ۹3۳6 ۵31۱ ۸۱۳2 6۹1۸ استان

 26/۳1 ۸۸۸۳۵۵۱ ۵6۸۳63 626۳۳۳ 6۵62۸۹ 6633۳۱ ۸2۵۸۱۳ ۸۱۳2۱۳ ۱1۸۵2 3۹۸۱۳ کشور

ارزش سهام و 

حق تقدم 

 شدهمعامله

 میلیارد ریال

 ۳۱/۳1 ۸۸6۳۱۵ ۳3۳۱۸ ۸۱36۸ 616۵۵ 6۸۱3۳ ۸۸۳۹3 6۳623 2۱3۳ 3۳۳۳ استان

 2۳/۳3 ۵۸62۳۸۸ ۸21216۳ ۵۹۵13۵ 2۹۱۵۳1 ۳3۹26۳ ۵۳6۵66 ۳2۳۸۳۱ 6۵3136 662۳۳3 کشور

ارزش بازار 

 اوراق بهادار
 میلیارد ریال

 ۳۵/۳3 ۹۹۸1۳1 ۸2۵۹۳3 ۵3۵33 ۵۳۸۱۱ ۵13۳۳ 6۳۳۸2 261۱۱ 6۹3۳1 ۸۳۱۸1 استان

 - - - - - - 6۱۸۹۳3۱ ۹۱2262۸ ۸3132۳۵ ۸6۱6۵۳۳ کشور

سبت ارزش ن

بازار به تولید 

 ناخالص داخلی

 درصد

 ۳۳/۸۳ 6۳ - - 6۱ ۹1 ۸2 ۹۹ ۸6 3 استان

 _ - - - - - ۵۹ 3۳ ۹۹ 6۵ کشور

نسبت ارزش 

معامالت به 

تولید ناخالص 

 داخلی

 درصد

 ۸۹/۸6 ۸1 - - ۸1 ۸۹ 2 ۸۹ ۹ ۳ استان

 ۳2/۸3 ۸۵ - - ۸6 ۸1 ۸1 ۸۱ ۵ ۳ کشور

گردش ریالی 

 سهام
 - - - - - ۳۹ ۹1 ۹۳ 61 ۵1 استان درصد

های شرکت

 شدهپذیرفته
 ۱6/6 61 ۸۳ ۸۳ - ۸۱ ۸3 ۸3 ۸3 ۸2 استان شرکت

تعداد سهام 

های شرکت

 شدهپذیرفته

 ۳۱/۸۳ 61۸13 ۸3۹12 ۸۹163 - ۱۹/۸۸131 2۹/2۱3۸ ۳۹/2۸۱۸ ۳/۵۱۳۵ ۳۸/۳۱۹۳ استان میلیون عدد

تعداد 

های کارگزاری

 فعال

 ۳۱/۹ ۳۸ ۳۳ ۳۵ ۳۳ ۵1 ۳۹ ۳1 ۹۹ ۹1 استان شرکت

سرانه معامالت 

 هاکارگزاری
 - - - - - 3۱/۳۹۵ 21۵/۹33 23۵/212 ۳۵۳/61۱ ۹/6۳۱ استان میلیارد ریال
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 پول و بانکداریفصل هفتم: 

 :مقدمه-7-1

و رشد  در توسعهمنابع اصلی مالی نقش بسیار مهمی  عنوان بهها ی، بانککل طور به

کشوری حمایت و کمک به بالندگی ر ه ها دراساساً وظیفه بانکاقتصادی یک کشور دارند و 

نیازهای مالی واحدهای تولیدی و  نیها در اقتصاد کشور تأمبانکاصلی نقش . اقتصادی است

در به واحدهای تولیدی و صنعتی های خرد با جذب سرمایهها باید بتوانند بازرگانی است. بانک

را در اقتصاد ملی واحدهای تولیدی تا موجبات تقویت نقش  خدمات بدهندقالب تسهیالت 

های اقتصاد جامعه، ترین بخشترین و اساسیفراهم آورند. لذا نظام بانکی به عنوان یکی از مهم

ها بانک نماید.های اقتصادی ایفاء مینقش و جایگاه بسزایی را در فعالیتدر قالب بازارهای مالی، 

آوری، جلب و جذب انواع جمع کنندگاناستقراضو  اندازکنندگانپسبه عنوان واسطه مالی بین 

های گوناگون اقتصادی را بر عهده ها برای تأمین نیازهای مالی فعالیتها و تخصیص آنسپرده

های مردم، سرمایه الزم را در اختیار متقاضیان سرمایهاز منابع خود و سپرده داشته و با استفاده

گذاری، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزان، بازرگانان و ... 

انداز، سرمایهدهند و با استفاده از متغیرها و ابزارهای سیاستی خود به افزایش پسقرار می

 کنند.اشتغال کمک می گذاری، تولید و

های کلیدی نظام بانکی استان و مقایسه آن با در این قسمت به بررسی وضعیت شاخص

 .است شده پرداختهای متناظر کشوری شاخص

 هاهای کلیدی و تحلیل روند آنعملکرد شاخص-7-2

 ATMهای های اعتباری و دستگاهتعداد کارتواحدهای بانکی و -7-2-1

های مدرن و پیشرفته الکترونیکی به عرصه بانکداری، و با ورود سیستم های اخیرطی سال

، گرید انیب بهاند. ها شدههای جدید جایگزین آنحذف و روش زمان مرور بههای سنتی روش

از مرحله سنتی به مرحله نوین و مدرن پا گذاشته است. استفاده  باره کی بهبانکداری در ایران 

نوین و الکترونیک با ملزومات بانکداری سنتی متفاوت بوده و افراد برای  از خدمات بانکداری

های الکترونیک بانکی به ابزارهای جدیدی نیاز دارند. یکی از این ابزارها که استفاده از سیستم
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توانند ی میبانک کارتهای بانکی است. افراد از طریق ، کارتقرارگرفتهها نفر در اختیار میلیون

ی استفاده از جا بههای الکترونیکی داشته و شت وجه نقد از خودپردازها، پرداختضمن بردا

 حجم زیاد اسکناس، امور بانکی خود را از طریق یک کارت انجام دهند.

 یکموجود در استان نسبت به سال قبل حدود  یاعتبار یها، تعداد کارت8931سال  در

. است دهیرسکارت  هزار 89398 به 8931سال کارت در  هزار 89191از  و افتهی شیافزا درصد

به طور  ساالنه ،8931تا  8931 یهاسال یموجود در استان در ط یاعتبار یهاکارت تعداد

 درموجود  یاعتبار یهاکارتتعداد  یزمان دوره نیهم در است، افتهی شیدرصد افزا 88 متوسط

 .استداشته  یدرصد 58/81 ساالنهمتوسط  رشد کشور

 31/8درصد رشد داشته و از  81 ساالنهدر استان به طور متوسط  یاعتبار یهارتکا سرانه

 سال در نفر هزار هر یازا به کارت هزار 52/9به  8931هر هزار نفر در سال  یهزار کارت به ازا

 متوسططور  در کشور به یاعتبار یهامدت سرانه کارت نی. در هماست افتهی شیافزا 8931

به  8931هر هزار نفر در سال  یهزار کارت به ازا 92/2رشد داشته و از درصد  5/1 ساالنه

 .استگشته  بالغ 8931هر هزار نفر در سال  یهزار کارت به ازا 82/5

 تا 8931 یهاسال در و کردندیم تیدر استان فعال یواحد بانک 331، تعداد 8931سال  در

 نیا. است داشته کاهش درصد 5 سطمتوبه طور  ساالنه استان یبانک یواحدها تعداد، 8931

 تعداد رشدکه  چرا باشد داشته یخوب عالمت تواندیم یبانک یواحدها تعداد در کاهش

مواقع  یبرخ دربلکه  ستین یجهت عملکرد بهتر بخش پول یاریمع ییتنها به یبانک یواحدها

جامعه موجب  ازیز نا شیب گسترش رایز د؛یاقتصاد به شمار آ یبرا دیتهد کیعنوان  به تواندیم

 یتوانمند افت جهینت در و هابانک اسیمقاز  یناش یهاصرفهو کاهش  یحبس منابع بانک

 و مهم یهاشاخص از. باشد یمال گرواسطهعنوان  به خود یاساس فیوظا انجام از هابانک

 زانیم و یاقتصاد تیظرف نیهمچن و شعب سرانه به توجه هابانک شعب تعداد بر رگذاریتأث

به  یواحد بانک 81استان،  یبانک ی، سرانه واحدها8931. در سال باشدیم یناخالص داخل دیتول

طور  ، ساالنه به8931تا  8931 یهاسال یکه ط باشدیم تیهر صد هزار نفر جمع یازا

در  یکیالکترون یبا گسترش بانکدار رودیاست. انتظار م افتهی درصد کاهش 13/5متوسط 

 تیجمع به نسبت یبانک یواحدها سرانه جهینت در و یبانک یواحدها تعداد زین یآت یهاسال
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 .(ستیموجود ن 8931سال  یبرا تعداد واحدهای بانکی)اطالعات  ابدی کاهش

 قبل سال به نسبت که داشته وجود استان در دستگاه  2132تعداد  ،8931 سال در

  یهادستگاه تعداد ،8931 -8931 یهاسال یط در. است افتهی شیافزا درصد 38/1

 از درصد 35/5 ،8931 سال در. است داشته رشد درصد 82 حدود متوسط به طور ساالنه

 سرانه. است داده اختصاص خود بهشرقی آذربایجان استان را کشور  یهادستگاه

 ساالنه متوسط رشد درصد 31/81 با 8931 -8931 یهاسال در استان در  یهادستگاه

توجه به  با. این در حالی است که است دهیرس نفر هزار هر یازا به دستگاه 33/1 به 91/1 از

 لذا است، یضرور خودپرداز دستگاه کی صادرشده کارت 8111 استانداردهای جهانی برای هر

 .ردیگ صورت دیجد خودپرداز یهادستگاه نصب و گسترش جهت در یاقدامات است بهتر

 سپرده جذب-7-2-2

از سمت تقاضا شامل دو جزء پول )اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و  نقدینگی

انداز و الحسنه پسهای قرض( و شبه پول )سپردهیردولتیهای دیداری بخش غسپرده

ها قسمت عمده نقدینگی را به خود اختصاص سپرده و بودهدار( گذاری مدتهای سرمایهسپرده

 دهند.می

 یدولت یهابانکاستان ) یهادر بانک یگذارسپرده الیر اردیلیمهزار  315 ،8931 سال در

درصد از  13/2 ودرصد رشد داشته  95گرفته که نسبت به سال قبل  صورت( یخصوص و

متوسط  رشد ،8931-8931 یهاسال یط در. ردیگیبرم درکشور را  یهابانک یهاسپرده

 زانیم. تاس بودهدرصد  15/21درصد و در سطح کشور  85/91 استان در سپرده جذب ساالنه

 15درصد و  23 بیبه ترت 8932، 8938 یهااستان در سال یهادر بانک هاسپرده مانده رشد

های رشد مانده سپرده در بانک .داشته است هشدرصد کا 21 ،8939و در سال  شیدرصد افزا

 52 ،درصد 83درصد،  13 بیبه ترت 8931و  8931، 8933 ،8935، 8935 یهادر سالاستان 

 یهادر سال استان در هااست. سرانه سپرده افتهی شیافزادرصد  95و  درصد 21، درصد

 هر یبه ازا الیر ونیلیم 33/28درصد رشد داشته و از  21/23متوسط  طور به 8931 -8931

 دوره نیاست. در هم افتهی شیافزا 8931در سال  الیر ونیلیم 13/811به  8931 سال در نفر
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 ونیلیم 15/55رشد داشته و از  درصد 59/23 ساالنهطور متوسط  به کشور در هاسرانه سپرده

سرانه  یانیاست. به ب دهیرس 8931در سال  الیر ونیلیم 15/911به  8931 سال در الیر

به حدود  8931درصد در سال  51و از  افتهی بهبود درصد 3سپرده در استان نسبت به کشور 

 در استان یبانک ستمیس تواناز بهبود  یحاک تواندیم کهاست  دهیرس 8931در سال  درصد 51

.باشد پول بازارآن در شبکه  تیریخرد و کالن و مد یاندازهاپس و هاسپرده جذب

 تسهیالت-7-2-3 

که نسبت  باشدیم الیر اردیلیم هزار 913استان  یهابانک التیتسه مانده ،8931سال  در

کشور را  یهابانک التیدرصد از مانده تسه 18/2رشد داشته و  درصد 19/23به سال قبل 

از سهم استان  شتریکشور ب یهااست که سهم استان از سپرده یادآوری)الزم به  شودیشامل م

-8931 یهاسال در التیمانده تسه ساالنه متوسط رشد(. باشدیکشور م التیاز مانده تسه

. سرانه مانده است بوده درصد 55/22و در سطح کشور  درصد 82/81در استان  ،8931

 8931 سال در الیر ونیلیم 53/21از  درصد 25/81 ساالنهمتوسط  رشددر استان با  التیتسه

 32/51کل کشور  یمتناظر برا ارقاماست.  دهیرس 8931در سال  الیر ونیلیم 51/31به 

 بتنس یانیب به. است بوده( 8931 سال) الیر ونیلیم 15/291 و( 8931 سال) الیر ونیلیم

درصد در سال  55/55داشته و از  کاهش درصد 89 کشور به نسبت استان در التیتسه سرانه

 است. دهیرس 8931درصد در سال  25/58به  8931

 مختلف یهابخش در یپرداخت التیتسه سهم از یمرکز بانک اطالعات نیآخر اساس بر

 بخش به درصد 92 ،یکشاورز بخش به التیتسه از درصد 1 حدود ،8931 سال در یاقتصاد

 و یداخل) یبازرگان بخش به درصد 83 مسکن، و ساختمان بخش به درصد 1 معدن، و صنعت

 .است افتهی اختصاص درصد به بخش خدمات 95و  (یخارج
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 9911 کشور یهابانک در یاقتصاد یهابخش کیتفک به یپرداخت التیتسه :9-3نمودار 

 1سپرده به تسهیالت نسبت -7-2-4

توانند از بانک خارج شوند می یزمان انداز هرهای پسی معامالتی و سپردههاسپرده 

 دوره یک طول در جدید هایسپرده از یتوجه بنابراین زمانی که خروجی به شکل قابل

. که البته معیارهایی برای شد خواهد مواجه نقدینگی مشکل با بانک شود بیشتر مدتکوتاه

 تسهیالت نسبت به توانمیآن جمله  ازها وجود دارد که مشخص نمودن میزان نقدینگی بانک

 اتیاز عمل تیحما یرا که بانک قادر است برا ینسبت حد نیاشاره کرد که ا هاسپرده به

ها وام سپرده نیاز محل ا تواندیرا که م یحد نیو همچن دینما زیها را تجهسپرده ،یدهوام

ها است. چون باال بودن بانک یبرا شتریب سکیر انگرنش نسبت،. باال بودن دینمایم یابیدهد، ارز

برداشت  جهینت ای یبانک، روند نامطلوب اقتصاد یبرا ترنییپا ینگیاز نقد ینسبت حاک نیا

وام یبرا یکاف یهاتیعدم وجود موقع انگریبودن نسبت ب نییها است. پااز سپرده حد از شیب

است. سطح مطلوب  یدهوام در موجود یهاکسیر لیدل به وام یاعطا به لیتما عدم ای یده

 تواندیم درصد 11-15به طور متوسط  یمتفاوت بوده ول گریبه کشور د ینسبت از کشور نیا

 نسبت باشد. نیتوازن معقول ا انگریب

                                                           

۸- ۸11*
میزان خالص تسهیالت

حجم کل سپرده
 = نسبت تسهیالت به سپرده

 

…۱کشاورزی 

…صنعت و  

درصد3مسکن 
…۸۳بازرگانی 

درصد۹۳خدمات 
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 یبرا و درصد 31/51 استان هایبانک یبرا 8931 سال در هاسپرده به تسهیالت نسبت

 از استفاده و یوربهره زانیم دهندهنشان نسبت نیا اشد،بیم درصد 91/13 کشور یهابانک

 یبرا و درصد 25/3 استان یهابانک یبرا قبل سال به نسبت که هاستبانک موجود منابع

 دهدیم نشان زین ریزنمودار  که یطور به. است افتهی کاهش درصد 13/5 کشور یهابانک

 نسبت ،8931-8931 یهاسال یط در و تاس داشته ینزول روند هاسپرده به التیتسه نسبت

. است افتهی کاهش درصد 13/5 کشور سطح در و درصد 25/3 استان در هاسپرده به التیتسه

 التیتسه یدرصد 82/81 رشدو  8931 یال 8931 یهاسال یط سپرده یدرصد 85/91 رشد

 و یافتیدر یهاسپرده نیب فاصله که دهدیم نشان یزمان بازه نیهم در استان در یپرداخت

 .است شده شتریب استان یبانک نظام توسط یپرداخت التیتسه

 

 
 (9919-9911استان و کشور ) یهابه سپرده التینسبت تسه روند سهیمقا :2-3نمودار 

 ستانده به واسطه مصرف نسبت و نسبی مزیت-7-2-5

بت به که نس باشدیم 91/1 برابر 3893در استان در سال  یبخش بانکدار 8نسبی مزیت

 ینسب یتیمز، 8931-8933 یهاسال در. است افتهی شیدرصد افزا 9در حدود سال قبل از آن 

                                                           

ارزش این بخش در  ارزش افزودهاستان به سهم  ارزش افزودهبانکداری در  ارزش افزودهمزیت نسبی از نسبت سهم  -۸

 آید.کشور به دست می افزوده

125.3

110 87.03
104.38

89.37

86.75
70.71

61.2
57.67

110.63
99.7

92.87
94.05

82.68

87 85.37 81.26
79.38
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 سال در 13/1از  یدرصد 88کاهش متوسط ساالنه  با و داشته ینزول روند بخش نیا در استان

استان کمتر از  ینسب یتیهمواره مز مدت نیاست. در ا دهیرس 8933سال  در 91/1به  8931

داده است که  دست بخش از نیخود را در ا ینسب تیاستان مز دهدیو نشان م اشدبیواحد م

 .باشدیمبخش در استان نسبت به کشور  نیا شتریب ارزش افزودهآن کاهش  لیاز دال یکی

 که باشدیم درصد 22/51نسبت مصرف واسطه به ستانده این بخش در استان،  ،8933سال  در

نسبت در کشور  نیسال ا نیاست. در هم افتهی رصد کاهشد حدود یک، 8935نسبت به سال 

 یهاسال یداشته است. در ط کاهشدرصد  13/1که نسبت به سال قبل  باشدیم درصد 93/55

درصد  12/81درصد و در کشور  99/89 استان درساالنه به طور متوسط  نسبت نیا، 8933-8931

 یوربهره کاهش از یحاک فوق ارقامال قبل، رغم بهبود جزئی نسبت به سعلی. است افتهی شیافزا

 .باشدیبا کل کشور م سهیمقا در استانبخش از اقتصاد  نیدر ا دیعوامل تول کل

 
 استان و کشور ینسبت مصرف واسطه به ستانده بخش بانک سهیمقا: 9-3نمودار 

 (9916-9919) 
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 (9919-9911استان و کشور ) یبانک ستمیس یهاعملکرد شاخص : 9-3جدول 

عنوان 
 شاخص

واحد 
 گیریاندازه

 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح
رشد متوسط 
 دوره

واحدهای 
 بانکی

تعداد 
 شعب

 -۸۹/۳ - 22۱ ۱1۸ ۱6۳ ۳33 ۱۳6 ۳66 ۳1۵ ۱۳۱ استان
 ۱6/1 - 66۵۳۱ 6۹11۳ 6۹۳۸۵ 66۳۳۵ 66۵3۳ 66۱۳۳ 61۹6۹ 6۸6۱۸ کشور

سرانه 
واحدهای 
 بانکی

به ازا  واحد
هر 
۸11111 
 نفر

 -۱2/۳ - ۸3 6۱/61 61/6۸ 6۳/6۵ 63/6۹ 6۱/6۳ 12/6۳ ۸۸/6۳ استان

 -6۵/1 - ۱۸/63 ۹۱/6۱ ۱۱/6۱ ۸۳/6۳ ۳۵/6۱ 36/6۳ 3۸/62 ۹6/6۱ کشور

های کارت
 اعتباری

 هزار کارت
 ۵6/۸1 ۸۹۳۹۸ ۸۹۱۹۱ ۸۹۸۵۳ ۸۵۱12 ۸۸۳16 ۸۸۱۹۸ ۳6۹۱ ۱13۹ 26۵3 استان
 ۵۸/۱ ۹۹۳312 ۹۳۸۹۸۳ ۹۳۸131 ۳۸۳۵۳1 ۹۹1۱۵۸ ۹۹۳۵۱۹ 6۱1۸3۹ 66۵32۳ ۸3۳16۵ کشور

سرانه 
های کارت
 اعتباری

هزار کارت 
به ازا هر 
 نفر ۸111

 2۱/۳ ۵6/۹ ۵۳/۹ ۹۹/۹ 1۳/۳ 13/۹ 1۳/۹ ۳۹/6 ۸۵/6 2۱/۸ استان

 ۳۳/3 ۸6/۳ 6۸/۳ 6۸/۳ ۸۳/۵ ۸۳/۳ 6۳/۳ 2۳/۹ ۳3/6 ۹6/6 کشور

های دستگاه
ATM 

 دستگاه
 ۸3/۸6 6326 6۵۹2 6۳۸۸ 613۳ ۸33۱ ۸2۳۳ ۸۳۳3 ۸611 ۸۸16 استان
 ۵2/۸1 ۵۳۳۳3 ۵3۵۹1 ۵۱6۱۳ ۳3۹3۳ ۳۹۳۹۳ ۳1۵66 ۹۳۸۹۳ ۹1۸3۹ 62262 کشور

 سپرده
هزار 
میلیارد 
 ریال

 ۸۵/۹1 23۵ ۵1۳ ۹۳۵ 633 6۹۳ ۸۹۳ ۸۱۵ ۸1۵ ۱6 استان

 3۳/63 6۳۹۱۸ ۸۱۵2۱ ۸۳3۳6 ۸۸۹3۳ ۳۵3۳ 21۱۸ 36۵3 ۳۳1۳ ۹۳۹۱ کشور

 سرانه
 سپرده

میلیون 
ریال به ازا 
 هر نفر

 61/6۳ ۱/۸31 1۵/۸6۳ ۳۹/۳۳ ۱۳/31 3۹/2۸ ۱۵/۹۳ 2۵/۳۱ 1۳/6۱ ۳۳/6۸ استان

 ۵۹/62 ۹1۸ 1۳/66۳ ۱۳/۸۱۸ ۹۸/۸۳6 63/۸6۸ ۳۱/33 66/۳۳ ۱۱/۵3 3۵/۳۵ کشور

 ۱2/۸ 32/6 ۳۱/6 2۱/6 ۳۳/6 ۵/6 6/6 ۵۵/6 ۹۳/6 ۹۱/6 سهم درصد

 تسهیالت
هزار 
میلیارد 
 ریال

 ۸6/۸۱ ۹۱۳ ۹1۳ 63۳ 6۳6 6۸۳ ۸۹۳ ۸2۸ ۸۸2 ۸1۹ استان

 ۵۵/66 ۸۳۹۵2 ۸۵1۳1 ۸6۵۱3 ۳۱23 3۳۸2 ۵3۸۳ 23۳1 ۳۹۳۸ ۹۱1۳ کشور

سرانه 
 تسهیالت

میلیون 
ریال به ازا 
 هر نفر

 6۵/۸3 ۵/۳۱ ۳۱/3۱ 22/31 ۱6/2۸ 6۸/۵۵ ۹۱/۹2 ۹۹/۳6 ۱2/۹1 ۵2/63 استان

 ۳6/۸۳ 3۵/6۹۱ ۸۹/۸۱2 62/۸۵۵ ۳۵/۸6۹ 63/۸11 ۹۵/3۹ ۵/۱3 3۸/۵3 26/۵1 کشور

نسبت 
تسهیالت 
 هابه سپرده

 درصد
 -6۳/۳ 23/۵3 61/2۸ 3۸/31 61/۱3 ۹3/۱۳ ۹۱/۸1۳ 1۹/۱3 12/۸۸1 ۹/۸6۵ استان

 -12/۳ ۹۱/3۳ 62/۱۸ ۹۱/۱۵ 3۵/۱2 2۱/۱6 1۵/۳۳ ۱3/۳6 3/۳۳ 2۹/۸۸1 کشور

مزیت نسبی بخش 
 بانکی

   - - 2/1 62/1 6۳/1 ۳6/1 ۵۳/1 3۳/1 استان

 مصارف
 واسطه

 اردیلیم
 الیر

 _  - - 6۳6۱ 63۳۳ 66۸2 ۸۳۸۹ ۸6۳2 ۱۱۵ استان
 _  - - ۸62۱۹۳ ۸۸۵6۸1 ۳۳۵۳6 ۱۸3۹۳ ۵۳۸6۹ ۳16۳۵ کشور

 مصارف
 ستانده

 اردیلیم
 الیر

 _  - - ۳۳۹1 ۵166 ۳6۳۳ ۳۳6۳ ۳۸۳۵ ۹2۸۱ استان
 _  - - 6۱163۵ 622۳32 6۸۱۳23 613231 ۸۱62۸۳ ۸2۸۸61 کشور

 بتنس
 به واسطه
 ستانده

 درصد
 -  - - ۹۳/۵۳ 3۹/۵۵ 21/۵۸ ۸۳/۳۹ 13/۹1 ۳3/63 استان

 _  - - 6۵/۳۵ ۸۵/۳۹ ۱6/۳۸ ۹۵/۹۳ 2۹/6۳ 11/6۵ کشور
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۸63 

 فصل هشتم: هزینه و درآمد خانوارها

 مقدمه:-8-1

نیل به اهداف  منظور بهمطالعاتی است که  نیتریاساسه خانوار، یکی از بررسی بودج

توان به چگونگی از طریق این بررسی میگیرد. ی در اغلب کشورها صورت میاجتماع اقتصادی،

چون ها و نیز آمار و اطالعات گوناگون دیگری ها و درآمدهای خانوارها و روند تغییرات آنهزینه

تلف در زمینه چگونگی توزیع درآمد، محاسبه حساسیت درآمدی ی مخهاشاخصمحاسبه 

ی و اجتماعدر جامعه به ارزیابی اثرات اقتصادی  اندازپستقاضا، میل نهایی به مصرف و 

 ی دولت بر زندگی خانوارها پرداخت.هابرنامه

نقل،  و حمل، های مسکن، خوراک، پوشاک، خدماتهای خانوار به هزینهسبد هزینه

، تجملی، فرهنگی، حوادث غیرمترقبه، یرضروریغ هایو درمان، آموزش، هزینهبهداشت 

جز نیازهای در این الگو به .شودیبندی مهای سالمت و ورزش تقسیمهای دینی و هزینههزینه

کرد در خانوار  نهیبنا به شرایط واقعی هز نیازهاسایر  ،اولیه شامل خوراک و پوشاک و مسکن

بندی تقسیم نیهای دیگری نیز در شرایط خاص در اکن است هزینهحذف هستند و ممقابل

بیانگر میزان برخورداری افراد جامعه از امکانات مادی، کاالها و خدمات شاخص  نیا .قرار گیرند

مجموع  خرج خانوار ارتباط دارد و در و در دسترس است. این مفهوم در سطوح خرد با دخل

هایی نظیر میزان خانواده از شاخص خرج در و د. نحوه دخلزنکیفیت زندگی افراد را رقم می

ها، شرایط اجتماعی و فرهنگی ها، سبک زندگی، طبقه اجتماعی، باورها و نگرشدرآمد و دارایی

 .کندای تنگاتنگ و علی و معلولی را ترسیم میپذیرد و رابطهمی ریو... تأث

مناطق شهری و روستایی کشور  شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت حاکم بر

درآمد  جهینت درموجب شده است که الگو و عادات مصرفی خانوارها و نحوه فعالیت و اشتغال و 

خانوارها در مناطق شهری و روستایی متفاوت از یکدیگر باشد، در این بخش عالوه بر بررسی 

درآمد واقعی، درآمد  ی الگوی مصرف خانوارها از میزانریرپذیتأثهزینه خانوارها، به لحاظ 

 .ردیگیمو بررسی قرار  بحث موردخانوارها نیز به تفکیک مناطق شهری و روستایی 
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 هزینه و درآمد خانوارهای شهری -8-2

 هزینه خانوارهای شهری -8-2-1

هزار ریال )ماهانه  815192، ساالنه 1893در سال خانوارهای شهری استان  8هزینه واقعی

 83؛ و داشته است درصد کاهش 55/83که نسبت به سال قبل  اشدبیمهزار ریال(  83919

هزار ریال( صرف  255158)درصد  15ی خوراکی و هانهیهزریال( صرف  هزار 53185درصد )

درصد کاهش به  81کشور هزینه واقعی خانوارها با  در سطحی شده است. رخوراکیغی هانهیهز

 39115درصد ) 85ریال( رسیده است که هزار  25512ماهانه ) در سالریال  هزار 251185

ی هانهیهزهزار ریال( صرف  953151) درصد 15ی خوراکی و هانهیهزهزار ریال( صرف 

 (.8-1)جدول  استی شده رخوراکیغ

شاخص رفاه در نظر بگیریم. مقایسه  عنوان بهی مصرفی را هانهیهزچنانچه تغییرات 

رفاه خانوارهای شهری استان  که دهدیمشان ی مصرفی مناطق شهری استان و کشور نهانهیهز

 افتهی درصد کاهش 81و درصد  55/83نسبت به سال قبل به ترتیب  8931 در سال و کشور

 12درصد به  11ای مناطق شهری استان از کشور از و این امر موجب شده سهم هزینه است

 .دی مناطق شهری استان از کشور افزایش یابانهیهزدرصد کاهش و شکاف 

  
 کشور استان

 (9911ترکیب هزینه واقعی خانوارهای شهری استان و کشور ) سهیمقا :9-1نمودار 

                                                           

 .باشدیم ۸۹۳۵ی سال مبنا برگزارش  نیدر ای عددی واقعی به رفته هاشاخص ریو ساواقعی  درآمد هزینه واقعی، - ۸

خوراکی

22%

;غیر خوراکی

11%

خوراکی

29%

غیر

خوراکی

11%
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۸6۳ 

در دوره بررسی هزینه سرانه واقعی خانوارها  دهدیمی نشان واقعبررسی روند مصرف سرانه 

هزینه  8932الی  8931ی هاسالهر چند طی  در مناطق شهری استان روند نزولی داشته است

هزینه  8932ه واقعی خانوارهای استان با سطح کشور تقریباٌ یکسان است ولی از سال سران

درصد کاهش  5استان در سطح کشور یک درصد و  در سطحسرانه واقعی خانوارهای شهری 

 سطحبه  و بیانگر کاهش بیشتر رفاه خانوارها در مناطق شهری استان نسبت دهدیمنشان 

به ای مناطق شهری استان از کشور بیشتر شده است هزینه و در نتیجه شکاف باشدیمکشور 

درصد در  19/8نسبت هزینه سرانه واقعی خانوارهای شهری استان نسبت به کشور از  طوری که

بیانگر کاهش بیشتر  این امر ؛ واست افتهی کاهش 8931 در سالدرصد  13/1به  8931سال 

قدرت خرید  جهیو درنت باشدیمشور شهری استان نسبت به ک در مناطققدرت خرید مردم 

  باشدیم 8932ی و حت 8931کمتر از سال  8931 در سال و کشور خانوارهای شهری استان
  

 

 و کشورروند هزینه سرانه واقعی خانوارهای شهری استان  سهیمقا :2-1نمودار 

 (9911-9919) 

نوارها در دو بخش، به دلیل اهمیت عادات و نحوه تغذیه خانوارها، هزینه خا در ادامه

 .رندیگیمی قرار بررس مورد لیتفص بهی رخوراکیغی خوراکی و هانهیهز
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 ی خانوارهای شهریدنیو آشامی خوراکی هانهیهز -8-2-1-1

هزینه  که دهدیمنشان  و کشوربررسی ترکیب سبد غذایی خانوارهای شهری استان 

« آنی هافرآوردهشیر و »و  «هایسبزمیوه و » ،«گوشت» ،«و غالتنان » ییغذای هاگروه

ی غذایی هاگروه 8931در سال  دهندیمی خوراکی خانوارها را تشکیل هانهیهزاقالم  نیترمهم

را به خود اختصاص  و کشوردرصد از هزینه خوراکی خانوارهای شهری استان  13و  12فوق 

 (.9-1)نمودار  اندداده

 
 (9911و کشور )خانوارهای شهری استان  مقایسه ترکیب هزینه خوراکی :9-1نمودار 

ی هاسالدر طی  دهدیمبررسی روند الگوی مصرفی خوراکی خانوارهای استان نشان 

در الگوی  «خشکبار و حبوبات» ،«گوشت» ،«و غالتنان »ی غذایی هاگروه، سهم 8931-8931

و  هاروغن» ،«گوشت» ،«و غالتنان » ییغذای هاگروهمصرفی خانوارهای شهری استان و سهم 

ی از علل آن افزایش کی است. افتهی کاهشدر الگوی مصرفی خانوارهای شهری کشور « هایچرب

6636۵
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۸۹۸ 

موجب شده  ؛ کهباشدیمی غذایی هاگروهنسبت به سایر  ذکرشدهی غذایی هاگروهقیمت نسبی 

 (. 8-1)جدول افزایش یابد « میوه و سبزی» ،«ی آنهافرآوردهشیر و »میزان مصرف خانوارها از 

 هزار 85185، 8931در سال  ثابتهزینه سرانه خوراکی خانوارهای شهری استان به قیمت 

در  است. افتهی کاهشدرصد  5که نسبت به سال قبل  باشدیمریال(  هزار 8981ماهانه )ریال 

درصد کاهش نسبت به  1کشور با  در سطحهزینه سرانه خوراکی خانوارهای شهری  سال نیا

هزار ریال( رسیده است و این امر موجب شده  8535ماهانه ) الیرهزار  83825سال قبل به 

 شکاف هزینه سرانه خوراکی خانوارهای شهری استان از کشور افزایش یابد.

، هزینه سرانه خوراکی خانوارها به قیمت ثابت در مناطق 8932در دوره بررسی تا سال 

همواره نسبت هزینه سرانه  8939لی از سال و شهری استان بیش از سطح کشور بوده است

خوراکی خانوارها به قیمت ثابت در مناطق شهری استان به کشور روند کاهشی داشته است و 

تنزل نموده و هزینه سرانه  8931 در سال 19/1به  8931درصد در سال  11/8این نسبت از 

 .(5-1)نمودار باشد  8931کمتر از سال  8931واقعی خوراکی خانوارها در سال 

 
ی خانوارهای شهری دنیو آشامواقعی خوراکی  ی سرانههانهیهزمقایسه روند  :4-1نمودار 

 (9919-9911کشور )استان و 
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ی غیرخوراکی خانوارهای شهریهانهیهز -8-2-1-2

دهد یم نشان، 8931 سال درکه  دهدیمی غیرخوراکی نشان هانهیهزبررسی ترکیب اقالم 

اختصاص « مسکن» ییکاالی واقعی غیرخوراکی خانوارها به گروه هانهیهزبیشترین سهم از 

به ترتیب  «کفش وپوشاک » ،«درمانبهداشت و » ،«مسکن» یاساسهای کاالی هاگروه ؛دارد

را شامل  کشور وهای غیرخوراکی خانوارهای شهری استان درصد ا هزینه 18درصد و  318

ی هانهیهز درصد 12شهری استان و  ی غیرخوراکی خانوارهایهانهیهز درصد 13.شوندیم

 ییکاالی هاگروهی کاالیی فوق شامل هاگروه برغیرخوراکی خانوارهای شهری کشور عالوه 

هتل و » و «یسرگرمتفریحات و »ی کاالیی هاگروه. سهم باشدیم« آموزش» و« نقل و حمل»

 (.5-1)نمودار  باشندیمدر سبد کاالهای مصرفی خانوارها ناچیز  «رستوران

 

 
 (9911کشور )ی خانوارهای شهری استان و رخوراکیغی هانهیهز سهممقایسه  :5-1نمودار 
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« ارتباطات» و« بهداشت و درمان» ،«متفرقه» ،«آموزش» ،«مسکن» ییکاالهای سهم گروه

نسبت به سال قبل افزایش و سهم  های واقعی غیرخوراکی خانوارهای شهری استاناز هزینه

« هتل و رستوران» ،«لوازم و اثاثیه منزل» ،«نقل حمل» ،«پوشاک و کفش» ییکاالی هاگروه

« ارتباطات» ،«مسکن» ییکاالی هاگروهاست. در مناطق شهری کشور، سهم  افتهی اهشک

 است. افتهی کاهشی کاالیی هاگروهسایر  سهم وبه سال قبل افزایش  نسبت

 دردهد نشان می 8931-8931 یهاسال دری رخوراکیغی کاالهای هانهیهزبررسی ترکیب 

 و حمل» ،«و اثاثیه ملزومات» ،«پوشاک و کفش»یی کاالی هاگروهشهری استان سهم  مناطق

شهری کشور سهم  مناطق دراست.  افتهی شیافزای کاالیی هاگروهسهم سایر  وکاهشی « نقل

 ،«فریح و سرگرمیت» ،«نقل و حمل» ،«و اثاثیه ملزومات» ،«پوشاک و کفش»یی کاالی هاگروه

  (.2-1)جدول  استی کاالیی افزایشی بوده هاگروهکاهشی و سهم سایر  و« آموزش وتحصیل »

 55358، 8931در سال  ثابتهزینه سرانه غیرخوراکی خانوارهای شهری استان به قیمت 

کشور  سطح درو  درصد 22که نسبت به سال قبل  باشدیمهزار ریال(  9123ماهانه )هزار ریال 

است، لذت شکاف هزینه سرانه غیرخوراکی خانوارهای شهری استان و  افتهی کاهشدرصد  1

 .است افتهی شیافزا کشور

، همواره هزینه سرانه غیرخوراکی 8932 و 8931ی هاسالبه جزء  در دوره بررسی 

و این  باشدیمخانوارها به قیمت ثابت در مناطق شهری استان کمتر از مناطق شهری کشور 

تنزل نموده است. هزینه سرانه  8931 سال در 11/1به  8931 سال دردرصد  13/8از  تنسب

و در  8931 سالکمتر از  8931 سال درواقعی غیرخوراکی خانوارها در مناطق شهری استان 

ی خانوارهای رخوراکیغی هانهیهزباشد و شکاف  8931مناطق شهری کشور بیش از سال 

 (.3-1)نمودار  بداشهری استان از کشور افزایش ی
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ی خانوارهای شهری استان و رخوراکیغی سرانه واقعی هانهیروند هز سهیمقا :6-1نمودار 

 (9919-9911) کشور

 درآمد خانوارهای شهری -8-2-2

ماهانه در )هزار ریال  292318، درآمد واقعی خانوارها ساالنه در حدود 8931 سالدر 

کاهش داشته است. در این  درصد 82بت به سال قبل باشد که نسهزار ریال( می 83919حدود 

 حدود درماهانه ) الیرهزار  235125کشور ساالنه  سطح درسال درآمد واقعی خانوارها 

این امر  و ؛است افتهی کاهشدرصد  1به سال گذشته  باشد که نسبتریال( می هزار 255129

ش یابد و همچنان قدرت خرید موجب شده شکاف درآمد خانوارهای شهری استان و کشور افزای

 (.5-1)جدول  باشدخانوارهای شهری استان کمتر از کشور 

 دهدیم، نشان 8931 سال دربررسی درآمد خانوارهای شهری استان برحسب انواع درآمد 

 81) الیرهزار  15121بگیری، ( از آن ناشی از درآمد حقوقدرصد 91) الیرهزار  838155که 

( ناشی از درآمدهای درصد 53) الیر هزار 218951 وشاغل آزاد درصد( ناشی از درآمد م

 .باشدیمدرصد  58 و 99، 83در سطح کشور به ترتیب  هاآنباشد. ارقام متناظر متفرقه می

ی خانوارها درآمدی متفرقه و درآمد مشاغل آزاد به ترتیب بیشترین و کمترین سهم در درآمدها

 (.1-1ر نمودا) اندداشته کشور وشهری استان 

63065

57864

61817

52541 50934
57502 57324

59107

4595159505

58900

60613

60883 61483
63611 69068

67970

62334

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

استان کشور
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بگیری بیشترین افزایش و از محل درآمدهای حقوق خانوارها درآمددر مناطق شهری استان 

به سال قبل داشته است. در مناطق شهری  کمترین افزایش نسبت از محل درآمدهای متفرقه

از محل درآمدهای متفرقه بیشترین افزایش و از محل درآمدهای مشاغل  خانوارها درآمدکشور 

 .به سال قبل داشته است ین افزایش نسبتکمتر آزاد

  
 کشور استان

 (9911کشور )مقایسه ترکیب درآمد خانوارهای شهری استان و : 3-1نمودار 

، سهم درآمد خانوارها شهری استان از محل درآمدهای متفرقه و 8931-8931ی هاسال در

ی است حال دراست و این  افتهی شیافزای ریبگحقوقمشاغل آزاد کاهش و از محل درآمدهای 

ی افزایش و درآمدهای متفرقه ریبگحقوقکشور درآمد ناشی از مشاغل آزاد و  سطح درکه 

 است. افتهی کاهش

دهد از کل درآمد می نشان 8931ها در سال بررسی ترکیب درآمد خانوارها از بعد بخش

از طریق فعالیت در  (درصد 58) الیرهزار  31833ی، ریبگحقوقدریافتی خانوارها از محل 

 خصوصی بوده است. بخش دردرصد( از طریق فعالیت  53هزار ریال ) 35311بخش عمومی و 

( از محل درصد 5/1) الیرهزار  5318از کل دریافتی خانوارها از محل مشاغل آزاد،  نیهمچن

درصد( از محل مشاغل آزاد غیرکشاورزی  5/32) الیرهزار  33521مشاغل آزاد کشاورزی و 

 ده است.بو

۰.۳۷

۰.۱۷

۰.۴۶

درامد حقوق بگیری درآمد مشاغل آزاد

۰.۳۳

۰.۱۶

۰.۵۱
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 دراز محل فعالیت  کشور وشهری استان  خانوارها درآمد، سهم 8931-8931 یهاسال در

سهم درآمد  نیهمچن است. افتهی شیافزاخصوصی  بخشعمومی و تعاونی کاهش و در  بخش

 افتهی شیافزاآزاد کشاورزی  مشاغل دری کاهش و رکشاورزیغناشی از فعالیت در مشاغل آزاد 

 (.5-1)جدول یت در سطح کشور نیز صادق است است که این وضع

هزار  19158، درآمد سرانه ساالنه به قیمت ثابت خانوارهای شهری استان 8931 سال در

هزار  1993ماهانه ) الیرهزار  11192هزار ریال( و خانوارهای شهری کشور  3859ریال )ماهانه 

 در است. افتهی کاهش درصد 1 و درصد 82به ترتیب  که نسبت به سال قبل باشدیمریال( 

درصد کاهش و  25/1خانوارها به قیمت ثابت در مناطق شهری استان  دوره بررسی درآمد سرانه

و نسبت درآمد خانوارهای شهری استان به درآمد  افتهی بهبوددرصد  19/1مناطق شهری کشور 

درآمدی  شکاف درصد تنزل یافته و موجب شده 15درصد به  38خانوارهای شهری کشور از 

بد و همچنان قدرت خرید خانوارهای شهری استان ایافزایش  کشور وخانوارهای شهری استان 

 (.1-1نمودار ) باشدکشور  سطح درکمتر از قدرت خرید خانوارها شهری 

 

 
 کشورواقعی خانوارهای شهری استان و  درآمد سرانهمقایسه روند : 1-1نمودار 

 (9911-9919) 

75320 81866
68090 74064

82749
94804 94166

84084 73841

82411 83472 80189 82833
86018

92481 98939
94548

88032

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

استان کشور
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 خانوارهای روستایی هزینه و درآمد -8-3

 هزینه خانوارهای روستایی -8-3-1

 ماهانههزار ریال ) 858881، هزینه واقعی ساالنه خانوارهای روستایی استان 8931 در سال

داشته است که از این  کاهش درصد 88که نسبت به سال قبل  باشدیم( الیر هزار 88131

در  ی شده است.رخوراکیغی هانهیهزدرصد صرف  31ی خوراکی و هانهیهزصرف  51مبلغ 

به  درصد کاهش نسبت به سال قبل 55/3کشور، هزینه واقعی ساالنه خانوارها با  سطح

 35ی خوراکی و هانهیهزدرصد صرف  93( رسیده است که 88935ماهانه )ریال  هزار 893931

 .استی شده رخوراکیغی هانهیهزدرصد صرف 

نسبت به سال قبل نشان  کشور وایی استان ی مصرفی خانوارهای روستهانهیهزمقایسه 

رفاه خانوارهای روستایی  کاهش ازکاهش رفاه خانوارهای روستایی استان بیش  که دهدیم

 (.3-1)نمودار  باشدیمسطح کشور 

 

  
 کشور استان

 (9911مقایسه ترکیب هزینه خانوارهای روستایی استان و کشور ) :1-1نمودار 

 ؛ ورانه واقعی خانوارها در مناطق روستایی روند نزولی داشته استدر دوره بررسی هزینه س

درصد(  95/9) کشور سطح ازدرصد( بیش  23/5) استانروستایی  مناطق درآهنگ کاهش 

امر موجب شده شکاف هزینه سرانه خانوارهای روستایی استان از کشور کاهش  نیا و باشدیم

خوراکی

91%

;غیر خوراکی

31%
خوراکی

93%

غیر

خوراکی

35%
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یی استان بیش از قدرت خرید خانوارهای ی روستاخانوارها دیخرقدرت  که چند هر یابد.

قدرت خرید  درمجموع. باشدیمکاهش  حال درروند  ولی این باشدیمروستایی سطح کشور 

 (.81-1)نمودار  باشدمی 8931کمتر از سال  8931خانوارها در مناطق روستایی در سال 

 
 (9919-9911) کشورو روند هزینه سرانه خانوارهای روستایی استان  سهیمقا :99-1نمودار 

 ی خانوارهای روستاییدنیو آشامی خوراکی هانهیهز -1-9-9-9

 8931 سالدر  کشور وخوراکی خانوارهای روستایی استان  بررسی ترکیب سبد غذایی

شیر » و« هایسبزمیوه و » ،«گوشت»، «غالت ونان » ییغذای هاگروهکه هزینه  دهدیمنشان 

و به ترتیب  دهندیمی خوراکی خانوارها را تشکیل هانهیهزم اقال نیترمهم« آنی هافرآوردهو 

را به خود اختصاص  از هزینه خوراکی خانوارهای روستایی استان و کشور درصد 32درصد و  35

ی مصرف خانوارهای الگو در بیشترین سهم «گوشت» ،«و غالتنان »ی غذایی هاگروه .اندداده

 (.۸۸-۱ نمودار) دارندروستایی 

 

58251 57817
53653 54213

48949
54708 51972

45944
4102350698 50769 46315 44056 42972 42988 45365 42463 38631

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

استان کشور
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 (9911و کشور )مقایسه ترکیب خوراکی خانوارهای روستایی استان :99-1دار نمو

ی هافراورده وشیر » ،«و غالتنان »ی غذایی هاگروه، سهم 8931-8931ی هاسالی ط در

ی هاگروهدر الگوی مصرفی خانوارهای روستایی استان و سهم « خشکبار و حبوبات»، «آن

الگوی مصرفی  در« خشکبار و حبوبات» و« یچرب وروغن »، «گوشت» ،«و غالتنان » ییغذا

ی هاگروهی از علل آن افزایش قیمت نسبی کی است. افتهی کاهشخانوارهای روستایی کشور 

 (. 5-1)جدول  باشدیمی غذایی هاگروهنسبت به سایر  ذکرشدهغذایی 

ریال  هزار 85151، 8931هزینه سرانه واقعی خوراکی خانوارهای روستایی استان در سال 

 نیا در. افتهی درصد افزایش 32/1که نسبت به سال قبل  باشدیمهزار ریال(  8928ماهانه )

درصد کاهش نسبت به  15/1کشور با  سطح درهزینه سرانه خوراکی خانوارهای روستایی  سال

این امر موجب شده  و ؛هزار ریال( رسیده است 8888ماهانه ) الیرهزار  89995سال قبل به 

 ینه سرانه خوراکی خانوارهای روستایی استان از کشور افزایش یابد.شکاف هز

هزینه سرانه خوراکی خانوارها به قیمت ثابت در مناطق  که هرچنددر دوره بررسی 

روستایی استان و کشور روند نزولی داشته و این امور موجب شده هزینه سرانه واقعی خانوارها 

66226

66۹۳3

۸11۱۵

۳۹1۳

۸۱۳1۳

۳266

۳1۳۳

۳1۸۳

3133

6۹6۵۳

6۱۵36

۸۹۸۸۹

۵۳۸۵

۸۱۵۳6

۵۳۳6

۸۸۹2۳

6۹3۹

۳۱11

آرد وغالت

گوشت

شیر وفراورده های ان

روغن و چربی ها

میوه وسبزی

خشکبار وحبوبات

قند وشکر

ادویه وچاشنی

نوشابه وغذاهای اماده

استان

کشور
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ر دوره بررسی همواره هزینه سرانه واقعی خانوارهای باشد. د 8931کمتر از سال  8931در سال 

سرانه واقعی  نهیهزی به دلیل کاهش شدیدتر ول .باشدیمروستایی استان بیش از سطح کشور 

روستایی کشور نسبت به استان، نسبت هزینه سرانه واقعی خانوارهای  مناطق درخانوارها 

و شکاف هزینه سرانه  افتهیشیافزا درصد 83/8درصد به  15/8روستایی استان به کشور از 

 استواقعی خوراکی خانوارهای روستایی استان نسبت به مناطق روستایی کشور بیشتر شده 

 (.82-1نمودار )

 

روستایی استان  ی خانوارهایدنیو آشامی سرانه خوراکی هانهیهزروند  سهیمقا :92-1نمودار 

 (9919-9911)کشور و 

ی خانوارهای روستاییی غیرخوراکهانهیهز -8-3-1-2

، بیشترین 8931 سال درکه  دهدیمی غیرخوراکی نشان هانهیهزبررسی ترکیب اقالم 

اختصاص دارد. « مسکن» ییکاالی واقعی غیرخوراکی خانوارها به گروه هانهیهزسهم از 

 55 بیترت به« کفش وپوشاک » ،«درمان وبهداشت » ،«مسکن»های اساسی کاالی هاگروه

را شامل  کشور وی غیرخوراکی خانوارهای روستایی استان هانهیهزدرصد از  31درصد و 

ی هانهیهزدرصد  13ی غیرخوراکی خانوارهای روستایی استان و هانهیهزدرصد  12. شوندیم

 ییکاالی هاگروهی کاالیی فوق شامل هاگروهغیرخوراکی خانوارهای روستایی کشور عالوه بر 

22882
24550

21789 21389

17833
20941

19521 15713

1585821739 21530
19065

18010 16892 16375 16433
14455

13335

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

استان کشور
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هتل و » و« یسرگرمتفریحات و » ییکاالی هاگروه سهم .باشدیم «آموزش» و «نقل و حمل»

 (.89-1)نمودار  باشندیمدر سبد کاالهای مصرفی خانوارها ناچیز  «رستوران

 
ی خانوارهای روستایی استان و رخوراکیغواقعی ی هانهیهزترکیب  سهیمقا :99-1نمودار 

 (9911کشور )

و « هتل و رستوران» ،«یسرگرم وفریحات ت» ،«بهداشت و درمان» ییکاالهای سهم گروه

کفش » و ی واقعی غیرخوراکی خانوارهای روستایی استانهانهیهزاز « متفرقه خدمات وکاالها »

 خدمات وکاالها »و « هتل و رستوران» ،«یسرگرم وتفریحات » ،«حمل و نقل» ،«و پوشاک

ی نسبت به سال قبل ی کاالیهاگروهنسبت به سال قبل کاهش و سهم سایر  کشور «متفرقه

 است. افتهی شیافزا

 دردهد نشان می 8931-8931 یهاسال دری رخوراکیغی کاالهای هانهیهزبررسی ترکیب 

 ،«کفش وپوشاک » ،«منزل هیاثاث ولوازم »یی کاالی هاگروهروستایی استان سهم  مناطق

ی کاالیی اهگروهی و سهم سایر کاهش« آموزش وتحصیل »، «نقل و حمل» ،«ارتباطات»

2۹26

۹6۳1۵

2۵6۱

۸23۳۵

۸۹6۳۸

۳۸63

۵۳۱

۸1۳۱

۵۱2

۸1۵۳۳

313۵

6۳۵۳۳
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۸۳۹۵2

۹1۱۳

۳1۳

۸۱۹۹
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۸۸۱۹2
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 وپوشاک » ،«اثاثیه منزل»یی کاالی هاگروهروستایی کشور سهم  مناطق درافزایشی بوده است. 

 ،«کفش وپوشاک »و  «نقل و حمل» ،«درمان وبهداشت » ،«آموزش وتحصیل » ،«کفش

 (. 3-1)جدول  ی کاالیی افزایشی بوده استهاگروهکاهشی و سهم سایر 

 29132، 8931در سال  ثابتهای روستایی استان به قیمت ی خانواررخوراکیغهزینه سرانه 

و با  افتهی کاهش درصد 81که نسبت به سال قبل  باشدیمریال(  هزار 8319ماهانه )ریال  هزار

درصدی هزینه سرانه غیرخوراکی خانوارهای روستایی کشور، شکاف هزینه  82 کاهشتوجه به 

 است. افتهی کاهشقبل کشور نسبت به سال  غیرخوراکی خانوارهای روستایی استان و سرانه

در دوره بررسی همواره، هزینه سرانه غیرخوراکی خانوارها به قیمت ثابت در مناطق  

هزینه سرانه  کاهش ترعیسرآهنگ و  روستایی استان بیش از مناطق روستایی کشور بوده است

درصد( موجب شده  35/5) کشورنسبت به  درصد 21/5 استانی خانوارهای روستایی رخوراکیغ

کاهش یابد و هزینه سرانه  و کشوری مناطق روستایی استان رخوراکیغی هانهیهزشکاف 

 باشد 8931کمتر از سال  8931 در سال و کشور غیرخوراکی خانوارهای روستایی استان

 (.85-1)نمودار 

 
کشور ستان و ی خانوارهای روستایی ارخوراکیغی سرانه هانهیروند هز سهیمقا: 94-1نمودار 

(9911-9919) 

36795 33043 30767
32748

30496
33767

32024
29132
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 درآمد خانوارهای روستایی -1-3-2

ماهانه در )ریال  هزار 818811درآمد واقعی خانوارهای روستایی استان ساالنه در حدود 

درصد کاهش داشته است. در این  85باشد که نسبت به سال قبل هزار ریال( می 85235حدود 

ماهانه ) الیر هزار 855815شور ساالنه ک سطح در سال درآمد واقعی خانوارهای روستایی

درصد کاهش داشته است. آهنگ  1به سال گذشته  هزار ریال( بوده است که نسبت 82392

درآمد روستائیان استان نسبت به کشور موجب شده شکاف درآمدی کاهش یابد  ترعیسرکاهش 

درصد  81/8به  8931درصد در سال  83/8و نسبت درآمد روستائیان استان نسبت به کشور از 

 (. 1-1)جدول  ابدکاهش ی 8931در سال 

درصد( از  29) الیر هزار 11289دهد که یی استان نشان میروستا خانوارهابررسی درآمد 

( ناشی از درآمد مشاغل آزاد و درصد 51) الیر هزار 835132بگیری، آن ناشی از درآمد حقوق

آزاد و  باشد. درآمدهای مشاغلتفرقه میدرصد( ناشی از درآمدهای م 23) الیرهزار  811111

درآمد ناشی از  اندداشته کشور ومتفرقه بیشترین سهم از درآمد خانوارهای روستایی استان 

)نمودار  استی روستایی استان و کشور داشته خانوارها درآمدی کمترین سهم در ریبگحقوق

1-85.) 

 

  
 کشور استان

 (9911کشور )خانوارهای روستایی استان و  مقایسه ترکیب درآمد :95-1نمودار 

۰.۲۳

۰.۴۸

۰.۲۹

درامد حقوق بگیری درآمد مشاغل آزاد درامدهای متفرقه

۰.۳۱

۰.۳۴

۰.۳۶
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ی متفرقه در استان کاهش درآمدها ی وریبگحقوق، سهم درآمد 8931-8931 یهاسال در

و در سطح کشور سهم درآمد ناشی از  افتهی شیافزاو سهم درآمد ناشی از مشاغل آزاد 

 افتهی شیافزااد ی و مشاغل آزریبگحقوقی متفرقه کاهش و سهم درآمدهای ناشی از درآمدها

 است.

دهد از کل درآمد می نشان 8931ها در سال بررسی ترکیب درآمد خانوارها از بعد بخش

از طریق فعالیت در  (درصد 5/89) الیرهزار  81552ی، ریبگحقوقدریافتی خانوارها از محل 

خصوصی بوده  بخش در( از طریق فعالیت درصد 51/15) الیر هزار 33513بخش عمومی و 

 12) الیرهزار  881121ست. همچنین از کل درآمد دریافتی خانوارها از محل مشاغل آزاد، ا

درصد( از محل مشاغل آزاد  21) الیرهزار  53112درصد( از محل مشاغل آزاد کشاورزی و 

 غیرکشاورزی بوده است.

 بخش درروستایی استان از محل فعالیت  خانوارها درآمد، سهم 8931-8931 یهاسال در

این وضعیت در سطح کشور نیز  که ؛است افزایش یافتهخصوصی  بخش درمومی کاهش و ع

 درصادق است. همچنین سهم درآمد ناشی از فعالیت در مشاغل آزاد غیرکشاورزی کاهش و 

 (. 1-1)جدول  است افتهی شیافزاآزاد کشاورزی  مشاغل

هزار  53138ستایی استان ، درآمد سرانه ساالنه به قیمت ثابت خانوارهای رو8931 سال در

 9339ماهانه ) الیرهزار  59338خانوارهای روستایی کشور  و( هزار ریال 5851ریال )ماهانه 

 کاهش داشته است. درصد 1و  درصد 85که نسبت به سال قبل به ترتیب  باشدیمهزار ریال( 

درآمدد سرانه  دوره بررسی درآمد سرانه به قیمت ثابت خانوارهای روستایی استان بهبود و در

واقعی خانوارهای روستایی کشور کاهش داشته و نسبت درآمد سرانه خانوارهای روستایی استان 

 درصد رسیده و موجب شده 89/8درصد به  31/1به درآمد سرانه خانوارهای روستایی کشور از 

رهای قدرت خرید خانوا همواره یابد. شیافزا کشور ودرآمدی خانوارهای روستایی استان  شکاف

 (.83-1)نمودار  باشدکشور  سطح درروستایی استان بیش از قدرت خرید خانوارها روستایی 
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 کشورروستایی استان و  واقعی خانوارهای درآمد سرانهمقایسه روند : 96-1نمودار 

 (9911-9919) 

 یبندو جمعخالصه -1-4

متوسط  به طورنه ساال و کشور ، درآمد خانوارهای شهری استان8931-8931 یهاسالدر 

ریال )ماهانه  هزار 231121و  ریال( هزار 289518ماهانه ) الیر هزار 253813به ترتیب 

 باشد؛یمکه عمده منبع درآمد خانوارها از محل درآمدهای متفرقه  باشدیم ریال( هزار 25193

ی گویای این واقعیت است که خانوارهای شهری به طریقی غیر از اشتغال چون درآمدها و

بازنشستگی، اجاره اموال منقول و  حقوق ،در خانه شدهساختهحاصل از فروش مصنوعات 

 مؤسساتاجتماعی و  نیتأمهای های دریافتی از سازمانی، کمکگذارهیسرماغیرمنقول، سود 

 در سالمتوسط  طور بهشهری استان هر خانوار  در مقابلو  اندنمودهخیریه درآمد کسب 

هزار ریال  215133هزار ریال( و خانوارها شهری کشور  81191ماهانه ) الیر هزار 223132

هزار ریال  91885این معنی که  به .اندکردهاز این درآمد را هزینه  هزار ریال( 22319ماهانه )

و  باشدیمخانوارهای شهری کشور  اندازپس الیر هزار 22221خانوار شهری استان و  اندازپس

شهری استان نسبت به کشور،  مناطق درپایین بودن رفاه  رغمیعله گویای این واقعیت است ک

 لذا .باشدیمخانوارهای شهری کشور  اندازپسبرابر  95/8خانوارهای شهری استان  اندازپس

46,862

49,093
45,445

55,802

68,188 66,158 68,198

57,754

49,761
48,135

47,529
43,288 44,222

47,081 48,456

51,248

47,106
43,961
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ی تولیدی و هاتیفعالبه سمت  اندازهاپسبایستی اقداماتی در خصوص هدایت این 

 ی در سطح استان صورت گیرد.گذارهیسرما

 ماهانه) الیرهزار  212382ی روستائیان استان خانوارها درآمددوره، متوسط  نیمه در

هزار  89338ماهانه ) الیر هزار 831132 کشوری روستایی خانوارها وهزار ریال(  83313

به ترتیب از محل  و کشور که عمده منبع درآمد خانوارهای روستایی استان باشدیمریال( 

ی این واقعیت است که اغلب روستائیان ایو گورقه بوده است مشاغل آزاد و درآمدهای متف

به طریقی غیر  کشور در سطحاستان در بخش کشاورزی فعالیت دارند ولی خانوارهای روستایی 

 در سالمتوسط  طور بهروستایی استان  هر خانوار در مقابلو  اندنمودهاز اشتغال درآمد کسب 

هزار  851813ی روستایی کشور خانوارهاریال( و  هزار 85113ماهانه ) الیر هزار 813515

ریال  هزار 23511این معنی که  به .اندکردههزار ریال( از این درآمد را هزینه  89132) ریال

خانوارهای روستایی کشور  اندازپسهزار ریال  81111ی روستایی استان و خانوارها اندازپس

انداز واقعی خانوارهای روستایی استان نسبت پسبرابر بودن میزان  55/2 بهو با توجه  باشدیم

به کشور وضعیت رفاهی بهتر خانوارهای روستایی استان نسبت به خانوارهای روستایی کشور 

 دور از انتظار نیست.

در  اندازپسمتوسط میزان  به طوردوره  طول در دهدیمنشان  81-1نمودار  که همچنان

و با آهنگ بیشتری نسبت به سطح  باشدیمشور شهری و روستایی( بیش از سطح ک) استان

 استان در ی )تفاوت مناطق شهری و روستایی(امنطقهکشور روند افزایش داشته است. نابرابری 

 .باشدیمکشور  از کمتر
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 (9919-9911کشور )خانوارهای شهری و روستایی استان و  اندازپس سهیمقا: 93-1نمودار 

دوره سهم  در طول چند که هر دهدیمخانوارها نشان  ی ترکیب درآمدهای دریافتیبررس

بیشتر  کشور وشهری استان  مناطق دردرآمدهای دریافتی خانوارها از محل درآمدهای متفرقه 

دولتی روند افزایش و سهم درآمد  ریبگحقوقی دریافتی از محل درآمدهاولی سهم  باشدیم

روستایی نیز  مناطق در .باشدیمکاهش  الح دری متفرقه و مشاغل آزاد هاتیفعالدریافتی از 

دولتی روند  ریبگحقوقسهم درامد از محل مشاغل آزاد روند افزایشی و درآمدهای متفرقه و 

 کاهشی دارد.

ی صورت هانهیهزدهد از کل بررسی ترکیب هزینه خانوارها در دوره بررسی نشان می

هزار ریال(  5151ریال )ماهانه  هزار 51111متوسط  به طورشهری استان  هر خانوارگرفته 

ی هانهیهزهزار ریال( را صرف  89111)ماهانه  الیر هزار 853331ی خوراکی و هانهیهزصرف 

از منابع  درصد 25/25متوسط  به طور خانوار هرمدت  نیدر ای کرده است. به عبارتی رخوراکیغ

ی رخوراکیغی هانهیهز درصد را صرف 15/15ی خوراکی و هانهیهزصرف  ار خودی اندازپسغیر

 خودی اندازپسدرصد از منابع غیر 55/93مدت خانوارهای روستایی استان  نیا درکرده است. 

( صرف الیر هزار 813111درصد ) 35/31 وی خوراکی هانهیهزهزار ریال( صرف  33323) را

درصد و  21/29 یشهری خانوارها زینکشور  سطح در. اندنمودههای غیرخوراکی هزینه

-14805

-16290

-4246

-2416

2265

-16924

-6906

2960

-29402

-22619

-8468

-1433

12341 5038 523

6453

41981

66825

14055

16474

57652 40534 19958

32389

63648

62952

23171

37323

51121

51132

22311

58311

شهری استان روستایی استان روستایی کشور شهری کشور
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های خوراکی هزینه صرف رای خود اندازپسدرصد از منابع غیر 58/93 ییروستاخانوارهای 

 اند.نموده

ی خانوار یا همان ضریب انگل در دوره بررسی روند هانهیهزی خوراکی از کل هانهیهزسهم 

استان و کشور و بیشترین افزایش در  افزایشی داشته است. کمترین کاهش در مناطق روستایی

این ضریب در مناطق روستایی همواره بیش از مناطق  مقدار است. داده رخق شهری کشور مناط

 (.81-1)نمودار  باشدیمو در استان بیش از سطح کشور  شهری

 
 کشورروند ضریب انگل مناطق شهری و روستایی استان و  سهیمقا: 91-1نمودار 

 (9911-9919) 

نان » ییغذای هاگروهبررسی  در دوره دهدیمبررسی ترکیب سبد غذایی خانوارهای نشان 

الگوی مصرفی خانوارها  در« ی آنهافراورده وشیر »، «میوه و سبزیجات» ،«گوشت»، «و غالت

خوراکی خانوارها را به خود  هایدرصد از کل هزینه 12سهم بسزایی دارند و در حدود 

ی مصرفی الگو در« شتگو»، «نان و غالت» ییغذای هاگروه. سهم مصرفی دهندیماختصاص 

میوه »ی غذایی هاگروهکاهشی و سهم مصرفی  روند( خانوارهای مصرفی شهری )استان و کشور

میوه و »روند افزایش دارد. عالوه بر سهم گروه غذایی « ی آنهافراورده وشیر »، «و سبزیجات

رد، سهم روند افزایشی دا کشور وی روستایی استان خانوارهای مصرف الگو درکه « سبزیجات

24.68
27.13 26.68 24.75 23.79

23.40 23.29 24.03

24.78

93.29
52.99 59.21 58.81

93.98 91.13

91.13

91.22
93.99

26
30 28 27

26 25 25 23
27
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37 42
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« ی آنهافراورده وشیر »در مناطق روستایی استان و سهم غذایی گروه « گوشت»گروه غذایی 

 .دارنددر مناطق روستایی کشور روند افزایش 

از  درصد 38درصد و  51ی مصرفی خانوارها بیانگر اختصاص سبد کاالهابررسی ترکیب 

و خوراک، مسکن » یاساسکاالیی ی هاگروهکل هزینه خانوارهای شهری و روستایی استان به 

 باشد.درصد می 35درصد و  39کشور به ترتیب  سطح درکه رقم متناظر آن  باشدیم «پوشاک

گروه کاالهای اساسی نیز بعد از مواد خوراکی که بیشترین سهم را در سبد مصرفی  نیب در

ارها اهمیت مصرفی خانو دیدرسکاالی مسکن  گروه خانوارها را به خود اختصاص داده است.

دارد که نقش مسکن در سبد مصرفی خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی و در سطح 

ی مصرفی خانوارهای الگو درروند افزایش سهم مسکن  .باشدیمکشور بیش از سطح استان 

خانوارها بایستی اقداماتی در  رفاه بهبود منظور به. لذا باشدیمروستایی بیش از مناطق شهری 

مسکن و خوراک در الگوی مصرفی  خصوص بهکاالهای اساسی  هت کاهش هزینه گروهج

 (.83-1)نمودار  ردیگخانوارها صورت 

 
مقایسه سهم کاالهای اساسی در بودجه خانوارهای شهری و روستایی استان و  :91-1نمودار 

 (9919-9911کشور )

61.36
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66.8531.11
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35.51

32.12

32.22

38.11

39.53

31.13

59 63
58 60

55 56 55
53

63

59
65 63 62

60 59 59 58
64

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398
شهری کشور روستایی کشور

شهری استان روستایی استان
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۸۵1 

درصد از کل  22رصد و د 25 درمجموع« نقل و حمل و آموزش سالمت،» یکاالهاگروه 

 در هاآنکه رقم متناظر  انددادههزینه خانوارهای شهری و روستایی استان را به خود اختصاص 

در مناطق  ذکرشدههای گروه سهم .باشدیمدرصد  21درصد و  22کشور به ترتیب  سطح

ایین این نشانگر پ و باشد؛یمشهری بیش از مناطق روستایی و در استان بیش از سطح کشور 

در استان نسبت به سطح « تفریح و هتل و رستوران و اثاثیه منزل» چونیی هاگروهبودن سهم 

 .باشدیمکشور و در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری 

 دراختصاص دارد. « سالمت»بیشترین سهم به گروه کاالی  ی کاالیی فوقهاگروه نیب در

از کل هزینه خانوارهای در مناطق  سالمت بهوط های مربمتوسط سهم هزینه طور به دوره طول

 .باشدیم درصد( 11/88)درصد( بیش از مناطق روستایی  13/82شهری )

در مناطق شهری استان نسبت به روستاها، « سالمت» ییکاالبه سهم بیشتر گروه  توجه با

 یخانوارها ازاستان بیش  خانوارهای شهری بیج از پرداخت، 8931 سال درموجب شده 

همواره پرداختی از جیب خانوارهای  8931-8931 یهاسال طول در نیهمچن روستایی شود.

وضعیت نامناسب  نشانگر که ؛بیش از روستاها بوده است شهرها دراستان بیش از سطح کشور و 

 .باشدیم کشور درمالی سالمت  نیتأمو ناعادالنه 

درصد از کل  19/1درصد و  59/3متوسط  به طور 8931-8931 یهاسال طول در

 طول دراست.  افتهی اختصاص نقل و حملی خانوارهای شهری و روستایی استان به هانهیهز

 درروند کاهشی و در روستاها روند افزایشی داشته است. شدت کاهش  شهرها دردوره این سهم 

 در نقل و حملی هانهیهزشهری استان بیش از مناطق شهری کشور بوده است. سهم  مناطق

 .باشدیمخانوارهای شهری استان بیش از روستاها 

های خانوارهای درصد از کل هزینه 11/8 درصد 55/2 متوسط به طور بررسی طول در

روستایی  مناطق دراین سهم  و ؛است شده دادهشهری و روستایی استان به آموزش اختصاص 

آموزش در  سهم ت.داشته اس شیافزا رونداستان با شدت بیشتری نسبت به مناطق شهری 

ی آموزشی هانهیهزبه  توجه بودجه خانوارها در سطح شهری کشور روند کاهشی دارد.

ی رخوراکیغی هانهیهزی از افزایش این نسبت در میان حاک توسط خانوارها، شدهمصرف

امر  نیا خانوارهای شهری و روستایی است که حتی از رقم متوسط کشوری هم باالتر است.



 

 هزینه و درآمد خانوارها: هشتمفصل اول: حوزه های فرابخشی/  بخش
  

 

۸۵۸ 

 آموزشباشد که حاضرند جهت  استانی خانوارها انیم در آموزش تیاهم نگرنشا تواندیم

 .(21-1نمودار ) گردندی را متقبل توجه قابلی اهنهیهزشان فرزندان

 
ی در بودجه خانوارهای شهری و رخوراکیغسهم کاالهای اساسی  سهیمقا: 29-1نمودار 

 (9919-9911استان )روستایی 
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بهداشت شهری   آموزش شهری حمل و نقل شهری

بهداشت روستایی آموزش روستایی حمل و نقل روستایی
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  (9919-9911ی خوراکی خانوارهای شهری استان و کشور )هانهیهزشاخص  سهم: 9-1جدول 

 واحد: درصد                                                                                                                              

 9911 9913 9916 9915 9914 9919 9912 9919 9919 منطقه شرح

 ه خوراکیجمع هزین
 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 استان

 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 کشور

نان و  غالت، رشته، آرد،
 های آنفرآورده

 2۱/66 ۳2/61 1۳/66 3۳/6۸ ۳۵/6۹ ۸6/6۳ ۳3/6۸ 3۱/6۳ ۳۸/6۳ استان

 ۹۳/۸۳ ۸۸/61 13/66 ۱۱/6۸ 1۸/66 ۳۱/61 63/6۸ ۳1/6۸ ۳2/66 کشور

 وشتگ
 ۳۳/۸۱ 3۳/۸۱ 36/۸2 ۳۳/۸2 6۵/۸2 31/۸۱ 32/61 6۳/61 ۳6/61 استان

 ۵۳/6۸ ۱۸/61 ۳۳/61 ۸۹/6۸ ۳۳/61 ۵3/6۸ 32/62 ۱2/6۹ 2۳/6۹ کشور

های آن و شیر و فراورده
 تخم پرندگان

 36/۸6 ۱3/۸۹ ۱۹/۸۹ ۱۱/۸6 61/۸۳ 1۹/۸۳ ۳۸/۸۹ 32/۸6 ۸3/۸6 استان

 32/۸1 ۳۸/۸1 3۹/۸1 ۸۳/۸۸ 2۸/۸۸ ۵۵/۸۸ ۸1/۸۳ ۳2/۸۸ 2۸/۸1 کشور

 هاها و چربیروغن
 6۸/۳ ۸۸/۳ ۳۳/۳ 3۱/۹ ۸2/۳ ۸3/۳ ۳6/۹ 12/۳ ۱۳/۹ استان

 ۹۸/۹ ۹1/۹ ۹۳/۹ ۵3/۹ ۱۳/۹ ۱1/۹ ۳۳/۳ ۳ 3۳/۹ کشور

 هاها و سبزیمیوه
 62/۸۱ ۳2/۸۱ ۳۱/۸3 ۳۹/۸۵ 6۵/۸3 ۳۹/۸2 ۳۵/۸3 ۳۸/۸۵ ۵6/۸2 استان

 ۵3/۸۳ 22/۸۱ ۳۸/۸2 16/۸3 2۹/۸3 ۹۳/۸۱ ۵۹/66 ۵۳/۸2 2۱/۸2 کشور

 خشکبار و حبوبات
 ۸1/۳ 3۵/۳ ۸۱/2 ۳۹/۵ ۵6/۵ ۵۹/۵ ۹۵/۵ ۱1/۵ ۵۳/۵ استان

 ۸۸/۵ ۳۳/۵ ۳3/2 1۸/2 2۵/۵ ۳۱/۵ ۹۳/2 1۳/۵ ۳۱/۳ کشور

 ها،شیرینی قند و شکر،
 قهوه و کاکائو چای،

 ۳۳/۱ 32/3 ۹۳/۱ ۳2/۱ ۱3/3 63/۱ ۹1/3 ۸۱/۱ ۵6/3 استان

 12/۱ 3۸/3 ۳2/3 32/3 62/3 12/3 ۵۳/۱ 1۵/3 3 کشور

ها و سایر ها، چاشنیادویه
 ترکیبات خوراکی

 ۸1/6 ۳2/6 ۵۳/6 ۹۳/6 ۳2/6 ۵2/6 ۹1/6 3۳/۸ 36/۸ استان

 ۳۳/۹ ۳۸/۹ ۳6/۹ ۹6/۹ ۹2/۹ 6۵/۹ ۱1/۹ ۱3/6 3۱/6 کشور

ها، غذاهای آماده و نوشابه
 دخانیات

 ۵2/۱ ۱۵/۱ ۹۳/۱ ۳1/۸۸ ۱۳/۱ ۸۳/2 1۹/۱ ۳3/2 ۹۸/3 استان

 ۹۸/۱ ۸۳/۳ 2۵/۱ ۸3/۱ 23/3 ۳۹/3 66/۳ 6۹/3 ۵3/3 کشور
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   (9919-9911)ی غیرخوراکی خانوارهای شهری استان و کشور هانهیهزسهم شاخص : 2-1جدول 

 واحد: درصد                                                                                                                                  

 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 منطقه شرح

جمع هزینه خالص 

 غیرخوراکی

 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 استان

 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 کشور

 پوشاک و کفش
 22/۵ ۳۳/۳ 6۹/۵ 3۳/2 ۱1/2 ۸3/۳ 2۳/۱ ۳۳/۱ 6۳/۱ استان

 13/۳ ۳۳/۳ 6۹/۵ 66/۵ ۵۵/۵ 12/2 ۹۹/2 ۸۱/2 2۸/۵ کشور

 مسکن
 ۵۹/۹۵ ۳2/۹۵ ۱3/۹۳ ۱۳/۹۹ ۸3/۹6 ۹۱/۹6 ۸۵/6۳ 26/۹2 ۹۱/۹۳ استان

 ۹۳/۳۱ ۳۹/۳2 ۳۱/۳6 ۳۳/۳۳ ۸2/۳۳ ۳1/۳۳ 6۳/۳۵ 12/۳2 ۳1/۳۳ کشور

ملزومات و  اثاث، لوازم،

 خدمات خانوار

 2۵/2 ۹۳/2 6۵/۱ ۱۱/2 ۹۵/2 ۵۱/۱ ۳3/2 1۳/3 ۱۳/۳ استان

 ۹۳/۵ 2۵/۳ 6۳/۵ ۱۱/۳ ۸۳/۵ ۳۳/۵ 2 ۹3/۵ ۹6/۵ کشور

 بهداشت و درمان
 23/۸۳ ۳۵/۸3 2۸/۸۵ ۱۱/۸۳ ۳3/۸۵ 32/۸2 61/۸۱ ۳۵/۸6 ۳2/۸۳ استان

 ۳۸/۸۹ ۳۸/۸۳ ۱۸/۸۹ 2۹/۸۹ 3۳/۸۹ 2۵/۸6 ۵۹/۸6 ۱3/۸۸ 2۸/۸۸ کشور

 ونقلحمل
 3۳/۳ ۵۳/۸3 3۵/۸۸ ۵۳/۸۹ ۱۵/۸۹ ۹۳/۸۸ ۹۳/۸۹ 33/۸6 ۹۳/۸۳ استان

 ۹1/۸1 1۳/۸6 ۱1/۸6 1۹/۸6 ۵3/۸۸ ۹1/۸۸ ۵۳/۸1 22/۸1 ۱۸/۸۸ کشور

 ارتباطات
 6۱/۹ 3۵/۹ ۳۸/۹ 2۸/۹ ۳۵/۹ 62/۳ ۹2/۳ ۳۹/۳ ۱۹/۳ استان

 ۹ 66/۹ ۹2/۹ ۳6/۹ ۵3/۹ 36/۹ 3۳/۹ ۸6/۳ 2۳/۳ کشور

 هاسرگرمی تفریحات،
 ۱۳/1 ۱6/1 ۸3/۸ 61/۸ 6۵/۸ 2۸/1 ۳۱/1 ۳1/1 ۳6/1 استان

 3۸/1 ۱۳/1 ۳۱/1 ۱6/1 ۱۳/1 ۱۳/1 ۸ ۱2/1 ۳۳/1 کشور

 آموزش تحصیل و
 2/۹ ۱۱/6 ۳6/۹ 21/۹ ۵۹/۹ ۵۸/۹ ۳6/۹ ۸۳/۹ ۹3/۳ استان

 6۵/6 21/6 3۳/6 ۱1/6 ۳۹/6 1۵/۹ ۸1/۹ ۹6/۹ ۹3/۹ کشور

 هتل و رستوران
 26/1 21/1 ۸3/۸ ۹3/۸ ۵۳/1 ۹6/۸ 3۳/۸ ۵۳/۸ 3۸/۹ استان

 ۳۵/1 2۵/1 21/1 2۸/1 2۱/1 ۳6/1 ۱۵/1 ۱۵/1 62/۸ کشور

کاالها و خدمات متفرقه 

 خانوار

 ۹2/۸۳ ۸3/۸1 ۸۹/۸۵ ۹1/۸۳ ۵۳/۸۵ 12/۸6 2۸/۸6 1۱/۸6 32/۳ استان

 ۵۱/۸۸ ۸3/۸1 61/۸6 ۸1/۸6 33/۸۸ ۵۸/۸۸ ۵3/۸1 31/۸1 16/۸۸ کشور
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 15مت ثابت به قی های هزینه خانوارهای شهری استان و کشورشاخص عملکرد: 9-1جدول

 واحد: هزار ریال                                        (9911-9919)                                                             

 9911 9913 9916 9915 9914 9919 9912 9919 9919 منطقه شرح

هزینه کل 

ساالنه به 

 قیمت ثابت

 ۸۱۵1۹6 66۳۳۵۱ 6۳2۳3۳ 6۳۱۵2۵ 6۹161۱ 6۹6۱6۹ 631۳1۵ 63662۵ 6۳۵۸۵1 استان

 6۵3۱۸۵ 6۱36۹3 ۹1۳۱۹۹ 6۱۳۱6۸ 6۱11۳۸ 63۱۳۹3 6۱۸1۸6 6۳2116 ۹136۸۵ کشور

 36/1 ۱/1 ۱۸/1 1۱3/1 ۱6/1 ۱۹/1 ۳2/1 ۳6/1 ۳2/1 نسبت

هزینه سرانه 

ساالنه به 

 قیمت ثابت

 ۵۱3۳1 3۹6۹۵ 32662 32۳۵۵ 2۳۹۳1 2۳۳۳۳ ۱1263 ۱1۵۵6 ۱2۱1۳ استان

 33۸۳1 ۱۵۳۱3 ۱۱۱3۹ ۱۹1۹۱ ۱1۳۹3 ۱12۸۱ ۱13۵۸ ۱۸۳۳۵ ۱۹۳۹۳ ورکش

 32/1 ۱2/1 ۱2/1 ۳۹/1 ۱2/1 1۱2/1 ۸ ۳۱/1 1۹/۸ نسبت

هزینه خوراکی 

 به قیمت ثابت

 ۳۳۱۸۳ ۵6۸3۱ 26۳۹۳ 26۱۹6 21۳63 2۸۱6۱ 3۵۳۳3 ۱6۳۹3 3۵2۹۳ استان

 2۹۱3۳ 2۳1۹6 31۳۳۳ 222۹۵ 2226۳ 2۳1۹۹ 3۳۳31 ۱1۹12 3۵۱۸۵ کشور

 32/1 ۱۳/1 ۳۳/1 ۳۸/1 ۳1/1 1۸/۸ 1۹/۸ ۸ ۸ نسبت

هزینه 

غیرخوراکی به 

 قیمت ثابت

 ۸۳۳3۳۵ ۸۱۵۵۳۵ ۸۱۵3۹۸ ۸۱۵3۹۹ ۸2۳۸16 ۸321۸۸ 61331۳ ۸۳۵۵۱1 6۸۳۳61 استان

 61۱۸۳3 66۱۹۱۸ 6۹2۳1۹ 6۸۱۸۱2 6۸63۹۸ 6۸12۵۳ 6۸1۳۹۳ 6۸62۹۸ 6۸33۱۳ کشور

 31/1 ۱۸/1 3۱/1 ۱۵/1 3۳/1 ۱۳/1 ۳۱/1 ۳6/1 ۳۱/1 نسبت

شکاف هزینه  

و درآمد به 

 قیمت ثابت

 ۳3۵2۳ ۹۳122 ۵۱۸62 ۵32۵6 ۳۳۵۸۳ ۸۵6۳6 -۳6۸6۹ ۳۳۳۸ -۹۳12۹ استان

 ۹26۸۸ ۹1۳۳۳ ۹۳۵62 ۹6۹۱۳ ۸3۵۱6 322۳ -۸۳۵۵ ۵۹۹۹ -۵۵۳۹ کشور

 ۹۸/۸ ۸6/۸ 2۱/6 3۱/۸ ۵6/6 6 ۵۵/6۸ ۱۹/1 ۳۱/2 نسبت

نسبت هزینه 

خوراکی از کل 

 هزینه

 ۳6/62 6۹۱1 6۵/1 6۵/1 62/1 163/1 6۱/1 ۹1/1 62/1 استان

 3۱/6۳ 6۳/1 6۹/1 6۹/1 6۳/1 6۵/1 63/1 63/1 6۵/1 کشور

هزینه سرانه 

سالمت به 

 قیمت ثابت

 ۳۸2۳ ۸1۵۱2 ۱۳۵۳ ۱۵۵۵ ۱۵۱6 ۳13۹ ۸۸۳21 ۱2۵۹ ۸۸۳۳۹ استان

 ۳۹۳2 ۸1۸66 ۳۳۳۳ ۱23۹ ۱311 ۱۸1۳ ۱6۵6 ۱6۱2 ۱۸۸1 کشور

 ۳۱/1 1۵/۸ ۳۳/1 ۳۳/1 ۳۳/1 ۸6/۸ ۳۵/۸ 1۳/۸ ۳۸/۸ نسبت

هزینه سرانه 

آموزش به 

 قیمت ثابت

 ۸۳6۱ ۸2۳۳ ۸۱2۵ 612۳ ۸۳6۱ ۸۱3۱ 6۹۳6 ۸۵۳۳ ۸۳3۳ استان

 ۸۵13 ۸322 ۸۱۵۵ ۸3۱۹ ۸۳13 61۳2 6121 ۸۳۸۸ ۸326 کشور

 6۱/۸ ۳2/1 1۸/۸ ۸2/۸ 1۸/۸ ۳6/1 ۸۳/۸ ۱۸/1 ۸6/۸ نسبت

 

 

  



 

 هزینه و درآمد خانوارها: هشتمفصل اول: حوزه های فرابخشی/  بخش
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 (9919-9911)خانوار شهری استان و کشور عملکرد شاخص درآمد متوسط : 4-1جدول 

واحد: هزار ریال

 9911 9913 9916 9915 9914 9919 9912 9919 9919 منطقه شرح

 درآمد

 قیمت ثابت()

 6۹621۸ 62۳16۳ ۹1۵۸11 ۹126۸3 63۳362 6۳۱۸۸۵ 66۱3۱6 632312 6۵21۱3 استان

 6۳۳16۵ ۹۸32۱۸ ۹۹۳۹21 ۹۸36۸1 6۳3266 6۱221۸ 63۳1۵3 ۹1۸۹۹۵ ۹1۸26۹ کشور

 3۳/1 ۱۹/1 ۳1/1 ۳3/1 ۳6/1 ۱3/1 ۱6/1 ۳6/1 ۱۵/1 نسبت

 درآمد سرانه

 )قیمت ثابت(

 3۹۱۳۸ ۱۳1۱۳ ۳۳۸23 ۳۳۱1۳ ۱63۳۳ 3۳12۳ 2۱1۳1 ۱۸۱22 3۵۹61 استان

 ۱۱1۹6 ۳۳۵۳۱ ۳۱۳۹۳ ۳6۳۱۸ ۱21۸۱ ۱6۱۹۹ ۱1۸۱۳ ۱۹۳36 ۱6۳۸۸ کشور

 ۱۳/1 ۱۳/1 ۳۵/1 1۹/۸ ۳2/1 ۱۳/1 ۱۵/1 ۳۱/1 ۳۸/1 نسبت

 مزد و

بگیر حقوق

 دولتی

 23۸22 ۵۸۸۸1 ۳۳321 ۹۱۵۵۸ ۹2۳۸۱ 6۹۸۵۹ ۸۳136 ۸۹۵1۵ ۸۳3۸۸ استان

 2۵۹۱2 ۵۳21۳ ۳۳1۱۹ ۳۸3۱2 ۹۳۵61 ۹1661 6۳2۵۹ ۸۳۸۸2 ۸۵۳6۵ کشور

 1۹/۸ ۳۳/1 1۸/۸ ۳6/1 1۵/۸ 33/1 33/1 3۸/1 ۳6/1 نسبت

مزد و 

 بگیرحقوق

خصوصی و  

 تعاونی

 ۳۳23۱ 3۳۱1۱ 2۵۹۹۳ 2۹1۳1 ۵۱6۸۵ ۵11۳۸ ۹13۱۵ 611۳۹ ۸6۹۹6 استان

 ۸۸1۵۸۱ ۳1۳۱۳ 32۳21 2۳111 ۵۱3۸6 ۳33۸۵ ۹2223 63۸32 66۹3۹ کشور

 ۱2/1 ۱۱/1 ۱۵/1 ۳۳/1 ۳۳/1 1۵/۸ ۱۳/1 3۳/1 ۵۵/1 نسبت

مشاغل آزاد 

 کشاورزی

 ۵21۸ ۸132۳ ۹۹۸۳ ۹6۱3 663۵ ۸۳۳6 ۸2۳۵ ۸۹3۱ ۵۵۹ استان

 3۱۵۱ 2۹۱۱ ۳۹۸۳ ۹۳۵۹ ۹۸۳۵ 6۱2۹ 6۳1۸ 6۸1۳ ۸۹۳۱ کشور

 3۸/1 2۳/۸ 33/1 ۳۵/1 36/1 ۵1/1 3۸/1 2۵/1 ۳1/1 نسبت

مشاغل آزاد 

 غیر کشاورزی

 2۳۳6۱ ۵۹۵۸3 2۹۵۳۳ 26۸۳1 ۳۱۸23 ۹۵۵3۳ 62۸66 ۹۳33۳ ۸۳۵۳1 استان

 3۱۳۱۳ 23۹۵3 ۵۳3۳۵ ۵1۳2۳ ۳663۹ ۹2۹۱2 ۹۸33۸ 6۵۳6۵ ۸۱23۳ کشور

 ۱۱/1 3۳/1 ۸2/۸ 6۹/۸ ۸۳/۸ ۳۱/1 ۱6/1 ۹۳/۸ 1۵/۸ نسبت

 متفرقه

 61۸۹۳3 ۸3۳2۳۳ ۸۵613۸ ۸۹۳۸۳۳ ۸۸۹۳۳۸ ۱۳۳2۹ ۱6622 3۸2۸۳ ۳۳۳61 استان

 63۱626 6۸213۳ ۸۱۸3۳3 ۸۵3۵16 ۸۳166۹ ۸6۳۸۹۹ ۸1۳1۵3 ۳6۳61 3۸۳۹6 کشور

 36/1 ۱۸/1 ۱۳/1 ۱۱/1 ۱۸/1 36/1 3۵/1 33/1 2۳/1 نسبت

 

 

 

 

 



 

 9911شرقی گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان
  
 

۸۵2 

     (9919-9911روستایی استان و کشور )ی خوراکی خانوارهای هانهیهزسهم شاخص  :5-1جدول 

 واحد: درصد                                                                                                                                 

 9911 9913 9916 9915 9914 9919 9912 9919 9919 منطقه شرح

جمع هزینه 

 خوراکی

 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 استان

 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 کشور

 غالت، رشته، آرد،

های نان و فرآورده

 آن

 2۵/۸۳ ۳۵/66 36/6۸ ۳۳/6۹ ۳6/62 1۱/6۳ ۸6/6۳ 3۳/62 ۸2/6۳ استان

 13/66 ۸1/6۵ 6۸/6۵ ۳۵/6۵ 1۳/62 ۸1/6۵ 3۹/6۳ ۳۱/6۳ 23/62 کشور

 گوشت
 ۸۹/6۳ ۸1/61 ۵۱/6۸ 2۱/61 31/۸۳ ۳۹/61 ۹۵/61 2۸/61 ۳1/61 استان

 66 ۳۱/6۸ ۱۳/61 ۳3/61 ۱۳/۸۳ 63/61 ۳3/61 ۵3/66 3۸/66 کشور

های شیر و فرآورده

 و تخم پرندگان آن

 ۸۸ ۸6 ۹3/۸6 ۳۹/۸6 6۱/۸۸ 16/۸6 ۹۵/۸۹ ۸6/۸۳ 1۸/۸6 استان

 ۸1 ۳2/۳ ۸۵/۸1 ۹2/۸1 32/۸1 3۳/۸1 ۳6/۸1 ۳۵/۸1 ۵۱/۳ کشور

 هاها و چربیغنرو
 ۵3/۳ 26/۵ 13/۳ ۳۱/۹ 26/۳ ۹۳/۳ 6۹/۳ ۳۵/۳ ۵۹/۳ استان

 ۸۳/۳ ۱۵/۳ 1۹/۳ 62/۳ ۳۱/۳ ۵۳/۳ ۳۸/۳ ۱۵/۳ 2۳/۳ کشور

 هاها و سبزیمیوه
 22/۸۵ ۹6/۸2 ۹۵/۸۳ 2۵/۸۹ 6۵/۸۳ 23/۸۵ ۳3/۸۳ 61/۸۹ ۳۳/۸6 استان

 ۸۱ 1۹/۸3 3۱/۸۵ ۳۵/۸۵ ۳۹/۸۵ ۵۵/۸2 ۹3/۸2 3۸/۸۳ ۵۸/۸۳ کشور

 خشکبار و حبوبات
 ۵ ۳۸/۵ ۱۹/2 ۳۸/2 ۵۱/2 6۹/2 6۳/۵ ۵1/۵ ۱۵/۵ استان

 ۵/۳ 12/۵ 2۱/۵ 2۳/۵ ۳۱/۵ ۸۸/۵ ۳2/۳ ۳6/۳ 3۸/۳ کشور

 ها،شیرینی قند و شکر،

 قهوه و کاکائو چای،

 2/۳ ۹2/۱ 6۳/۳ ۸۹/۸1 ۸۱/۳ 66/۸1 ۳۳/۳ 13/۳ ۸۳/۳ استان

 ۱2/۱ ۹3/3 13/۱ ۳۸/۱ 1۹/۱ ۳۵/3 ۳3/3 ۸۵/۱ ۳۵/۱ کشور

ها و ها، چاشنیادویه

سایر ترکیبات 

 خوراکی

 6 6۵/6 ۳۱/6 ۳۸/6 ۸3/6 ۳۹/6 ۱۳/۸ 32/۸ 3۹/۸ استان

 ۳ ۸۹/۳ ۹۱/۹ ۳۸/۹ ۳1/۹ ۹1/۹ ۸1/۹ ۳۸/6 ۱3/6 کشور

 ها، غذاهاینوشابه

 آماده و دخانیات

 63/۱ ۸3/2 ۹6/3 ۹3/۵ ۹1/۵ ۵6/۳ ۹۵/2 ۵1/۳ 36/۳ استان

 ۱۳/2 ۵6/۵ ۱2/2 ۵1/2 ۵۹/2 ۹۳/2 ۵3/2 ۳2/2 ۱1/۵ کشور

 

  



 

 هزینه و درآمد خانوارها: هشتمفصل اول: حوزه های فرابخشی/  بخش
  

 

۸۵3 

                                                                                                         9919-9911کشور ی غیرخوراکی خانوارهای روستایی استان و هانهیهزسهم شاخص : 6-1جدول 

 واحد: درصد                                                                                 

 9911 9913 9916 9915 9914 9919 9912 9919 9919 منطقه حشر

جمع هزینه 

 خالص

 غیرخوراکی

 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 استان

 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 کشور

 پوشاک و کفش
 3۳/۳ ۱۳/3 62/۸1 ۹2/۸۸ ۳1/۸1 12/۸۵ ۹۸/۸1 ۳۹/۸۳ 62/۸6 استان

 ۱ 3۳/3 ۵2/۱ 3۵/۱ ۳3/۱ ۸1 ۳۳/۸1 ۳۸/۸1 ۸۳/۸1 کشور

 مسکن
 ۸۹/6۸ ۵3/6۳ 1۵/6۹ ۱۹/66 ۳6/6۹ ۵1/66 2۸/6۵ ۵2/63 66/۹1 استان

 ۹1 66/۹۸ 3۳/6۱ 6۹/۹1 21/6۳ ۳۳/6۱ 2۳/63 12/6۱ 1۳/۹1 کشور

 اثاث، لوازم،

 ملزومات

 و خدمات خانوار

 ۸3/۸۹ ۱2/۱ 6۳/۸1 ۸1/۸۸ ۹6/۸۸ ۸۸/۸6 ۳۳/۸1 1۳/۳ 3۹/۱ استان

 3۵/۳ 1۳/3 ۱۳/۱ ۱2/۱ ۸6/۳ ۱1/۳ ۹۳/۸1 ۳6/۳ 1۹/۳ کشور

 بهداشت و درمان
 6۹/۸۱ 61/۸۳ ۳۱/6۸ ۵۳/۸۳ 62/61 63/۸3 ۳2/۸۵ ۸۱/۸۹ 2۳/۸۹ استان

 22/۸2 ۱۹/۸۳ ۹۸/۸2 2۹/۸۵ ۳3/۸۵ ۹3/۸۳ 3۳/۸۳ ۳3/۸۹ ۹6/۸۹ کشور

 نقل و حمل
 3۵/۸2 ۱۸/۸6 ۳۱/۸۹ 6۱/۸6 ۹۳/۸6 ۹1/۸۹ ۸۳/۸2 1۱/۸۹ 2۵/۸۵ استان

 ۵۹/۸۵ ۳۳/۸۳ 61/۸2 1۱/۸۵ ۱۹/۸۳ 13/۸۵ ۱3/۸۳ ۱۳/۸۳ ۹۹/۸۵ شورک

 ارتباطات 
 ۳۱/6 ۸3/۹ ۱۹/۹ ۱۳/۹ ۸۳/۳ 66/۳ ۸۸/۵ 3۵/۵ 1۸/2 استان

 32/۹ ۳۸/۹ 6۸/۳ 6۳/۳ ۳۳/۳ 22/۳ ۱۳/۳ 6۹/۵ ۵۳/۵ کشور

 تفریحات،

 هاسرگرمی

 ۹۸/۸ 2۳/۸ ۳6/1 23/۸ -62/1 1۳/۸ 22/1 ۹۳/1 ۹۹/1 استان

 ۱۵/1 ۸۵/6 ۸۱/۸ 1۸/۸ ۱۳/1 ۸۳/۸ ۸۳/۸ 1۹/۸ ۱۱/1 کشور

 آموزش تحصیل و
 ۱1/۸ ۸۸/۸ 2۳/۸ 1۳/6 ۸6/6 ۸3/6 66/6 ۹۹/6 6۳/6 استان

 ۱1/۸ 1۳/۸ ۱۸/۸ 1۳/6 ۸6/6 ۸3/6 66/6 ۹۹/6 6۳/6 کشور

 هتل و رستوران
 ۹۸/1 ۵۸/۸ ۹2/1 ۸6/۸ 61/۸ 2۸/1 3۳/1 ۸6/۸ ۱۵/1 استان

 2۳/1 3۳/۸ 3۱/1 2۹/1 23/1 ۱۹/1 ۳۳/1 ۳6/1 ۸۵/۸ کشور

 کاالها و خدمات

 متفرقه خانوار

 ۵2/۸۳ ۸1/۸۳ 2۳/۸۳ 22/۸۳ ۹۳/۸۳ 13/۸6 6۳/۸۹ ۹6/۸۹ 2۳/۸1 استان

 ۸۳/۸۹ ۹۳/۸۵ ۹۹/۸۹ ۳۳/۸۹ ۹۱/۸۹ ۳2/۸6 2۹/۸6 ۱1/۸6 6۹/۸6 کشور

 

 

 



 

 9911شرقی گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان
  
 

۸۵۱ 

 (9919-9911عملکرد شاخص هزینه متوسط خانوار روستایی استان و کشور ): 3-1جدول 

 زار ریالواحد: ه

 9911 9913 9916 9915 9914 9919 9912 9919 9919 منطقه شرح

 هزینه کل

 )قیمت ثابت(

 ۸۳۸۸۸۱ ۸۵۱1۳۳ ۸۱۹۳21 ۸۳۹223 ۸3۳۸۵۳ 6163۵۱ ۸۳۵۱۹6 61۳23۹ ۸۳۳۱1۸ استان

 ۸۹2۹23 ۸۵13۳۹ ۸2۳661 ۸۵2۳1۱ ۸۵3313 ۸2۳۹63 ۸3۳21۱ ۸۳۱۵1۱ 61۳۹۸۳ کشور

 1۹/۸ 1۵/۸ ۸6/۸ 6۹/۸ ۸۳/۸ 6۹/۸ ۸6/۸ 1۹/۸ ۳۱/1 نسبت

 هزینه سرانه

 )قیمت ثابت(

 ۳۸166 ۳۵۳۳۳ ۵۸۳36 ۵۳31۱ ۳۱۳۳۳ ۵۳6۸۹ ۵۹2۵۹ ۵3۱۸3 ۵۱6۵۸ استان

 ۹۱2۹۸ ۳6۳2۹ ۳۵۹2۵ ۳6۳۱۱ ۳6۳36 ۳۳1۵2 ۳2۹۸۵ ۵132۳ ۵12۳۱ کشور

 12/۸ 1۱/۸ ۸۵/۸ 63/۸ ۸۳/۸ 6۹/۸ ۸2/۸ ۸۳/۸ ۸۵/۸ نسبت

شکاف هزینه و 

 درآمد

 ۹11۵۳ ۳126۳ ۵36۱۸ ۳1۵۹۳ 31۳۸2 ۵۳۳۸ -6۳۳۵۳ -۹1۱۱۹ -۹۳12۵ استان

 ۸۱۱۸3 ۸2۳۱۹ 6۸6۳3 ۸۳۳۵۱ ۸۵1۱1 261 -۸۸۳۸6 -۸6236 -۸1۹۹۸ کشور

 21/۸ ۳2/6 2۳/6 1۹/6 23/۳ ۵۱/۳ 2۹/6 ۳۳/6 3۱/۹ نسبت

 هزینه خوراکی

 )قیمت ثابت(

 ۵۳۵۵۸ ۵۳1۵۳ 2۱۳1۳ 3۳۸۹۸ 2۵62۳ 3۳۳۳2 3۳۵۹1 ۱2۳1۱ 3۱۳۱2 استان

 ۳3136 ۵۸۹۸۵ ۵۳۳۱2 ۵۳32۳ 2۸۳۳۳ 23۸33 3۸۱32 ۱۳۸۱۳ ۱3212 کشور

 ۸2/۸ 1۵/۸ ۸2/۸ 6۳/۸ 1۵/۸ ۸۳/۸ ۸۸/۸ 1۹/۸ ۳1/1 نسبت

هزینه 

 غیرخوراکی

 )قیمت ثابت(

 ۱۸۱۳۹ ۸116۸۵ ۸۸۹1۳۵ ۸۸۳۵۹2 ۸۸۸2۸۵ ۸66۳3۳ ۸۸66۳۳ ۸۸2۳3۹ ۸6261۳ استان

 ۱636۱ ۳۳63۵ ۸1۹1۳۳ ۳3۸۹۳ ۳۵3۸۳ ۳223۹ ۳۳1۵۸ ۸۸۳۳3۳ ۸6۳۸2۱ کشور

 ۳۳/1 12/۸ ۸1/۸ 6۹/۸ ۸3/۸ 63/۸ ۸۹/۸ 16/۸ 16/۸ نسبت

نسبت هزینه 

خوراکی از کل 

 هزینه

 ۳6 ۹3/1 ۹۱/1 ۹۱/1 ۹2/1 ۹۳/1 ۳۸/1 ۳6/1 ۹۳/1 استان

 ۹/۹۳ ۹3/1 ۹2/1 ۹۱/1 ۹۳/1 ۳۸/1 ۳۸/1 ۳6/1 ۳۹/1 کشور

هزینه سرانه 

سالمت به 

 قیمت ثابت

 ۳۱۱6 ۵۳12 2۳2۳ 2۵۳۳ 2۵۵6 262۳ ۵33۵ ۵۵۳۳ 2۸۳6 استان

 ۳3۳۳ ۳616 ۳36۵ ۳۸21 ۳6۵3 ۹۳۱۳ ۳۳۳۸ ۳۱2۵ ۳۳۱2 کشور

 1۹/۸ ۳۸/۸ ۳3/۸ ۵۳/۸ ۵۳/۸ ۵3/۸ ۹1/۸ ۸۳/۸ ۹۱/۸ نسبت

هزینه سرانه 

آموزش به 

 قیمت ثابت

 ۵۹۹ ۹۳1 ۵۳۱ ۵6۵ ۵۱۵ 23۸ 2۸1 2۱۳ ۳۳۳ استان

 ۹۸۸ 6۳۵ ۵6۵ ۵۵3 ۵۳2 2۳۵ 2۱2 222 ۵۵۱ کشور

 3۸/۸ ۸۵/۸ 1۳/۸ ۳۳/1 ۳۱/1 1۳/۸ ۱۳/1 1۹/۸ ۱۳/1 نسبت

  

 

 

 



 

 هزینه و درآمد خانوارها: هشتمفصل اول: حوزه های فرابخشی/  بخش
  

 

۸۵۳ 

 (9919-9911شاخص درآمد متوسط خانوار روستایی استان و کشور ) عملکرد: 1-1جدول 

 واحد: هزار ریال                                     

 9911 9913 9916 9915 9914 9919 9912 9919 9919 منطقه شرح

درآمد کل به 

 قیمت ثابت

 ۸3۸۸33 ۸۳۱23۹ 6۳13۳۸ 6۹۳61۸ 6۳۳۵31 61۱2۳۳ ۸2۵۱3۹ ۸3۹3۳1 ۸213۹2 استان

 ۸۵۵۸۱۳ ۸23663 ۸۱۵۵۸3 ۸32۱22 ۸363۱۱ ۸2۳۳۳۱ ۸2۹۸۳۵ ۸۱۵۱۹3 ۸۳۹۳۱۹ کشور

 ۸1/۸ ۸۳/۸ ۹1/۸ ۹6/۸ ۳۳/۸ 63/۸ 16/۸ ۳۳/1 ۱۹/1 نسبت

درامد سرانه 

به قیمت 

 ثابت

 ۳۳32۸ ۵33۵۳ 2۱۸۳۱ 22۸۵۱ 2۱۸۱۳ ۵۵۱16 ۳۵۳۳۵ ۳۳1۳۹ ۳2۱26 استان

 ۳۹۳2۸ ۳3۸12 ۵۸6۳۱ ۳۱۳۵2 ۳31۱۸ ۳۳666 ۳۹6۱۱ ۳3۵6۳ ۳۱۸۹۵ کشور

 ۸۹/۸ 6۹/۸ ۹۹/۸ ۹3/۸ ۳۵/۸ 62/۸ 1۵/۸ 1۹/۸ ۳3/1 نسبت

مزد و 

بگیر حقوق

 دولتی

 ۸1۳۳6 ۸1۸26 ۵2۵۱ ۵۳۳۱ ۳626 ۳6۵۹ 62۹۵ 6۵61 ۹13۵ استان

 ۸۱12۹ ۸۹۵6۱ ۸۸۵۸۳ ۳۱۱3 ۳1۸۳ 2۳6۳ ۵23۹ ۵612 ۳313 کشور

 ۵۱/1 3۵/1 ۳۳/1 2۸/1 1۹/۸ 2۸/1 ۳2/1 ۳۱/1 2۵/1 نسبت

مزد و 

بگیر حقوق

خصوصی و 

 تعاونی

 2233۸ 21۸۸3 ۳۳3۱۱ ۹۳۸۳۳ ۹۳۳۸3 ۹3۳۵۳ 6261۹ 6۳3۵ ۸63۳۱ استان

 3۹6۵۸ ۵۱1۱1 ۳3۱2۵ ۳۹32۳ ۹۳۵۳1 ۹۳6۵۱ 63۳۸6 ۸۳۳۱۸ ۸22۱3 کشور

 ۳۸/1 1۳/۸ 1۳/۸ ۱۳/1 ۸ ۸۸/۸ ۳2/1 ۸۵/1 33/1 نسبت

ل آزاد مشاغ

 کشاورزی

 ۸۸۱161 33۸۸۳ ۱6۵۳6 3۵۵1۹ ۱۱۱۹۸ ۵۹1۳۵ ۹6۸۱3 663۳۱ ۸61۹۳ استان

 26۳6۹ ۳۵۹1۵ ۹۱۱۳2 ۹۹۵۹۸ ۹1۵2۳ 626۸۱ 6۸۵1۸ ۸31۹1 ۸6۱۱2 کشور

 ۱۳/۸ 31/۸ ۸6/6 6۵/6 ۳۸/6 1۹/6 ۵1/۸ ۹۳/۸ ۳۹/1 نسبت

مشاغل آزاد 

 کشاورزی غیر

 ۳2336 ۹۱۵۹3 ۹31۱1 ۹۹2۱۵ 6۱۳۵۸ 6۳۳6۳ ۸2۱۳۱ ۸6۱۵6 ۱3۹۳ استان

 ۹31۳1 6۳113 6۵۸22 6۸۵۵۱ ۸۳62۵ ۸2۳1۱ ۸۳۸۸1 ۸61۳1 ۳6۹۹ کشور

 62/۸ ۹۹/۸ ۳3/۸ ۵2/۸ ۵1/۸ ۱6/۸ ۸۳/۸ 12/۸ ۳۵/1 نسبت

درآمدهای 

 متفرقه

 ۸11113 ۳۱۸3۹ ۱۳۵1۱ 3۳۱36 31۹۱1 ۵۸3۵6 ۳3۹2۸ ۳16۱۸ ۹1۹3۳ استان

 ۸12۸۳۳ ۱3۸۳۵ 3۱۳11 2۱۸66 262۳۵ ۵۵6۹3 ۵6۹۳2 ۳2۳3۳ ۹26۸۹ کشور

 ۳۳/1 ۸۹/۸ ۸۳/۸ ۸3/۸ ۸6/۸ ۱۹/1 ۱2/1 33/1 2۵/1 نسبت



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 های فرابخشیبخش اول: حوزه

 بودجه و درآمدهای عمومیفصل نهم: 
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۸2۹ 

 بودجه و درآمدهای عمومیفصل نهم: 

 مقدمه:-9-1

ا تنظیم بودجه های اقتصادی کشورها دارد و بگیری فعالیتنهاد دولت نقش مهمی در شکل

برنامه دست یابد. کمیت  در چارچوب اهداف تا به کوشدیماست  ساالنه خرج و دخلبرنامه  که

توان با مشخص کردن مقدار مخارج دولت در تولید ناخالص دخالت دولت در اقتصاد را می

 ترین سند اقتصادی دولت همینو در این رابطه مهم قراردادی بررس موردداخلی هر کشور 

گردد. در بررسی وضعیت بودجه و درآمدهای در آن ذکر می هانهیهزودجه است که درآمدها و ب

های اجرایی از بودجه ملی ی است که برخی از دستگاهضرورعمومی استان ذکر این نکته 

احوال و کلیه اسناد، ثبت ، امور مالیاتی، بنیاد شهید، ثبت پرورش و )آموزشکنند استفاده می

های دولتی ی ملی هستند(؛ ضمن اینکه بودجه شرکتانهیهزها دولتی دارای بودجه دانشگاه

متمرکز عمل شده و در  صورت به (های وابسته وزارت نفت، نیرو و...شرکت) فعال در استان

 شود.های خزانه معین استان وارد نمیحساب

با تنگنا مواجه را  8931های نفتی، بودجه کشور در سال تحریمبا ذکر این نکته کلی که 

درصدی صندوق  21در قانون بودجه کل کشور این سال موضوعاتی از قبیل سهم  ساخته است

 دولتی هایبنگاه بند الف تبصره یک، واگذاری) ینفتتوسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات 

 هایبخش به دولت وپرداخت بدهی واگذاری متقاضی اهلیت ای وحرفه صالحیت احراز از پس

(،  2ها )بند الف تبصره واگذاری محل از عمومی غیردولتی نهادهای و تعاونی و خصوصی

ها ای استانی، اتمام پروژههای سرمایههای تملک داراییاستفاده از اوراق مالی اسالمی برای طرح

بصره بند ب ت)(، آبرسانی به روستاها و عشایر 5بند ب تبصره ) هاهای ساماندهی دانشگاهو طرح

 هایبخش های اجرایی باهای دستگاهمشارکت در اجرای طرح یا و واگذاری قرارداد ، انعقاد(5

( 83تعاونی )تبصره  و خصوصی هایبخش اولویت با هادهیاری و هاشهرداری و خصوصی، تعاونی

 بودند. گرفته قرار دیتأکمورد  (21تبصره )ی مبتنی بر عملکرد زیربودجه و

ی است که برخی ضروربودجه و درآمدهای عمومی استان ذکر این نکته  در بررسی وضعیت

، امور مالیاتی، بنیاد پرورش و )آموزشکنند های اجرایی از بودجه ملی استفاده میاز دستگاه

ی ملی هستند(؛ انهیهزها دولتی دارای بودجه احوال و کلیه دانشگاهاسناد، ثبت شهید، ثبت 
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 (های وابسته وزارت نفت، نیرو و...شرکت) ای دولتی فعال در استانهضمن اینکه بودجه شرکت

 شود.های خزانه معین استان وارد نمیمتمرکز عمل شده و در حساب صورت به

های مربوط به منابع درآمد الذکر در گزارش حاضر، شاخصبا امعان نظر به موارد فوق

ی قرار بررس موردلی این بخش های کهای استانی و برخی شاخصعمومی استان و هزینه

 .گیردمی

 های کلیدیعملکرد متغیرها و شاخص -9-2

 درآمدهای عمومی استان: -9-2-1

هزینه  -ی کامل نظام درآمددر اجراقانون برنامه چهارم دولت مکلف بود  12در ماده 

ری کل دادرآمد استانی وصول و از طریق خزانه عنوان بهرا  شدهمشخصاستان، اقالم درآمدی 

به خزانه معین استان واریز و در اجرای وظایف جاری و عمرانی هزینه نماید. این اقالم درآمدی 

های دولتی(، مالیات بر ی مالیات بر شرکتاستثنا بههای مستقیم )عبارت بودند از: کلیه مالیات

ت دولت که ی حقوق ورودی(، آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیاستثنا بهکاالها و خدمات )

های کشور عمومیت دارد، درآمدهای حاصل از خدمات که در استانها در همه استانوصول آن

ی، صنعت، معدن و احرفههای استانی ادارات فنی و شود و توسط برخی از دستگاهها عرضه می

گردد، درآمدهای حاصل از ی و گردشگری و ... وصول میدست عیصناتجارت، میراث فرهنگی، 

مبارزه با  جرائمی درآمد ناشی از استثنا بهشود )ها وصول میو خسارات که در استان ائمجر

 قاچاق و مواد مخدر(.

ها، تمرکززدایی ها، ایجاد نظام تنظیم بودجه استانتهیه و تدوین اسناد ملی توسعه استان

ی استانی هر اوابسته کردن اعتبارات تملک دارایی سرمایه در زمینه وظایف عمرانی دولت،

های گذاری در بخشهای سرمایهاستان به درآمد آن استان، واگذاری اختیار تعیین اولویت

مختلف به نهادهای استانی و تهیه برنامه عملیاتی توسعه استان، شش رویکرد مهم در نظام 

لب روند که در قانون برنامه چهارم توسعه در قاریزی کشور به شمار میریزی و بودجهبرنامه
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ای در راستای بخشی از مواد قانونی فصل ششم تحت عنوان آمایش سرزمین و توازن منطقه

 .8بود شده ـ هزینه، درج  تقویت نظام درآمد

( دولت 8933-8511)قانون برنامه ششم  23از بند الف ماده  2 فیردبههمچنین با استناد 

و  8933ی هاسال طی و تعیین را ددارن استانی یی که ماهیتهانهیهز و موظف بود که درآمدها

 سرجمع صورت به استانی هزینه -درآمد  نظام چهارچوب در قانون برنامه اجرای 8931

 به واریزی وجوه استان بر مبنای هر یاهیسرما یهاییداراو تملک  یانهیهز اعتبارات درآمدها،

 نماید. اعمال بودجه سنواتی در کشور کل یدارخزانه

 -مصارف دولت در هر استان به شناسایی اندازه دولت، استقرار نظام درآمد  احصاء منابع و

 -نماید. هدف غایی نظام درآمد ای کمک بسزایی میهای منطقههزینه جامع و رفع عدم تعادل

هزینه که از ابتدای برنامه سوم توسعه مطرح گردید، به دنبال برقراری ارتباط بین منابع و 

ها برای ایجاد درآمد از طریق واگذاری بخشی از آن به انگیزه در استانمصارف استان و ایجاد 

ها و امور استان مرحله اجرای قانون و با استناد به توضیحات دفتر کننده است. دراستان وصول

هزینه  - های سنواتی بخش کوچکی از نظام درآمدبودجهدر بودجه  و مناطق سازمان برنامه

های استانی ای و تملک داراییو برش مصارف محدود به بودجه هزینه ستا شده ها ارائهاستان

درصد از درآمدهای عمومی کشور در جداول  51برش استانی حدود  8931است و تا پایان سال 

 93ای و درصد اعتبارات هزینه 5در حوزه مصارف، صرفاً حدود است همچنین  شده نشان داده

درصد از کل  88صورت سرجمع حدود  ای و بهسرمایههای درصد اعتبارات تملک دارایی

 .2مصارف بودجه عمومی کشور در قوانین بودجه سنواتی دارای برش استانی بودند

درآمد عمومی شامل سه بخش اساسی درآمدهای مالیاتی، گمرکی و درآمدهای وصولی 

دارائی یا درآمد افراد  از ماًیکه مستقناشی از ارائه خدمات است. توضیح اینکه درآمدهای مالیاتی 

مالیات بخش  ، مالیات حقوق بخش عمومی،هاشرکتشامل: مالیات بر  عمدتاً شوندگرفته می

)مالیات ، مالیات بر ثروت و دارایی (اجاره)خصوصی، مالیات مشاغل، مالیات امالک و مستغالت 

دهای مالیاتی که ( و درآمساالنه امالک، مستغالت مسکونی خالی، اراضی بایر، ارث و حق تمبر

                                                           

 نشریه برنامه - ۸
 .بودجه( و ها و مناطق سازمان برنامهامور استاندفتر  سی)رئی دکتر نعمتی ارسانهمصاحبه  - 6
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، عوارض خروج ارزش افزودهنیز شامل مالیات  شودیمگرفته  میرمستقیغ صورت بهو  باواسطه

 ی خودرو است.گذارشماره مسافر از مرزها، مالیات فروش سیگار، مالیات بر نقل و انتقاالت و

وق مالیات گمرکی نیز شامل حقوق ورودی، ثبت معافیت و تخفیفات گمرکی و استرداد حق

 ورودی کاالهای وارداتی است

ی عمومی دولت شامل: درآمد حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از ارائه درآمدها ریسا

ی دولت و اهیسرمای هاییدارادرآمد حاصل از واگذاری  خدمات و فروش کاال، جرائم و خسارات،

 درآمدهای متفرقه است.

میلیارد ریال بوده که با  5511عادل م 8931کل درآمدهای عمومی وصولی استان در سال 

 است. دهیرس 8931سال میلیارد ریال در  99351 به درصد 51/25رشد متوسط ساالنه 

گیرد در این مقایسه رشد متوسط  صورت 8935بر مبنای قیمت پایه سال  سهیاگر مقا 

ز حدود درصد و درآمد متناظر ملی ا 11/5درصد به حد  51/25ساالنه درآمد وصولی استان از 

 .ابدییمدرصد کاهش  13/2 یمنفبه  درصد 93/81

تا  8931ی هاسالت رشد متوسط درآمد وصولی استان در فاصله زمانی حالدو  در هر

بیشتر از کشور است مقایسه سهم درآمدهای مالیاتی استان از کشور نشان داد که در  8931

 23/2به  95/8ه و سهم استان از این سهم با رشد متوسط ساالنه همراه بود یبررس مورددوره 

 است. افتهی شیافزادرصد 

 
 (9919-9911) 15درآمد مالیاتی و سهم استان از کشور به قیمت ثابت سال  :9-9نمودار 

1

5111

81111

85111

21111

1

8

8

2

2

9

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

درامدمالیاتی وصولی  سهم استان درکشور
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قام گرفته شود؛ در هر دو سطح استانی و کشوری ار در نظراگر درآمدها به قیمت جاری 

درآمدی سیر صعودی خواهند داشت اما در قیمت ثابت درآمدهای مالیاتی کشور و استان از 

بر این  مؤثراز عوامل  توانندیمبه بعد کاهشی است که تحریم اقتصادی و تورم  8933سال 

 پدیده محسوب شوند.

تا  8931الزم به ذکر است که سهم استان از درآمدهای مالیاتی کشوری و در بازه زمانی 

در نوسان بوده و در این دوره، بیشترین سهم مربوط به سال  درصد 8/2تا  95/8بین  8931

 است. 8931

 
  15به قیمت ثابت سال و کشور: مقایسه درآمد مالیاتی وصولی استان 2-9نمودار 

(9911-9919) 
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  (9919-9911)ی وصولی استان و کشور درآمدهای عموم: 9-1جدول 

                                                                                             واحد: میلیارد ریال                               

 ۸۹۳1۸۹۳۸۸۹۳6۸۹۳۹۸۹۳۳۸۹۳۵۸۹۳2۸۹۳3۸۹۳۱منطقهشاخص
رشد 
متوسط 
دوره

مالیاتی درآمد 

وصولی به قیمت 

 جاری

 ۵/62 ۹۸311 66۸۳2 ۸۳6۸2 ۸312۸ ۸۳۹2۳ ۸۸23۳ ۱۳۹۸ 2۳۱2 ۳۱۹۹استان

 ۵۹/۸۱ ۸۳11111 ۸131111 ۸۸۵26۸3 ۸1۳۸361 ۱12611 31۳2۵6 ۳۳۳6۵1 ۹۳۵۸23 ۹۵۳۳۵6کشور

درآمد مالیاتی 

ه قیمت ب وصولی

 ۸۹۳۵پایه سال 

 ۵۳/۵ ۸366۳ ۸26۸1 ۸333۸ ۸312۸ ۸۵۹۹۳ ۸۹۱2۳ ۸۸۵1۸ ۸۸2۱۵ ۸۸۸۳۳استان

 -۸6/۸ 321۱۳1 3۱۸۳۵1 ۸12۳6۳۳ ۸1۳۸361 ۱21262 ۱۳۹123 23۳6۸۳ 3۸۸۳۳۱ ۱۹6۵۳3کشور

سایر درآمدهای 

وصولی به قیمت 

 جاری

 ۱۵/۸۳ ۹3۳3 6۵۵3 ۸۳۳2 ۸۹۱۸ ۸۹۳۹ ۸۳۳۹ ۸62۸ ۱۳2 2۵۵استان

 ۵۵/۸3 ۵21111 ۵3۹۳2۳ ۵۸32۵۱ ۵۹۵۵۸2 ۹6۹3۸۳ 62۱۹۸۸ 66۹۸۹۳ ۸3۹1۹3 ۸۱۵1۸۳کشور

سایر درآمدهای 

 وصولی به قیمت

 ۸۹۳۵ ثابت سال

 -22/6 ۸66۹ ۸6۹۳ ۸۹۹3 ۸۹۱۸ ۸۳۱3 ۸3۸۳ ۸361 ۸2۸۳ ۸۵۸3استان

 -۸۳/۳ ۹1۳۹۵2 ۵21۳۳3 ۳3۱3۳۸ ۵۹۵۵۸2 ۹۳۵۵3۹ ۹۸۱3۵۳ ۹1۳۹۱۹ ۹۸۸3۵1 ۳6۱۵۹۹کشور

درآمد عمومی 

وصولی به قیمت 

 جاری

 ۵۱/6۵ ۹۹۳۵1 6۹۱۱۵ 61226 ۸۱۳۳6 ۸۵3۵3 ۸۹۸۸3 ۳2۳6 3۹۱6 ۵۳۱۱استان

 ۹2/۸3 ۸۳21111 ۸۱۹۱132 ۸2321۹۹ ۸۵336۹2 ۸۸6۳۳۸۳ ۳33۳2۹ 3۸3۹۱۳ ۵2۱61۹ ۵۳۳۳31کشور

درآمد عمومی 

وصولی به قیمت 

 ۸۹۳۵ثابت سال 

 33/۳ ۸۱۳۵6 ۸3۳۳۳ ۸۳۸1۳ ۸۱۳۳6 ۸2۱6۸ ۸۵۵۱۹ ۸۹66۸ ۸۹۹11 ۸63۸۸استان

 -1۳/6 ۸12۵6۳2 ۸۹۳6۹۳2 ۸۵۵11۹۸ ۸۵336۹2 ۸612۸۳۳ ۸۸2۸۱6۸ ۳3۱216 ۸16۹2۳3 ۸62۸133کشور

 مأخذ: گزارشات اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و برآورد کارشناسی

 مصارف: -9-2-2

ای و اعتبارات های سرمایهشامل اعتبارات تملک دارائی بخش مصارف در بُعد استانی عمدتاً 

 8931 در سالمصوب ای ای و هزینهای سرمایههاست. مجموع اعتبارات تملک دارائی ایهزینه

ریال  اردیلیم 3138به  درصد 33/82میلیارد ریال بوده که با رشد متوسط سالیانه  9139 مبلغ

 رشد متوسط ساالنه های فوق اعتبارات مذکور در کل کشوررسید. در طی سال 8931در سال 

ی اهیسرمای هایدارائی و تملک اهنیهزسهم استان از مجموع اعتبارات  درصد بوده است 53/89

و سپس با  8931درصد در سال  31/2به  8931درصد در سال  13/9مصوب کشور از حدود 

 ای مصوب استان ازهمچنین اعتبارات هزینه درصد رسید. 39/9افزایش کمتر از یک درصد به 
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د ریال با سهم میلیار 5113به  8931درصدی ملی در سال  22/5میلیارد ریال و با سهم  8351

ی رشد متوسط بررس موردهای است. در سال بالغ گردیده 8931درصدی ملی در سال  81/5

 بود. درصد 81ای مصوب استان و کشور حدود اعتبارات هزینه

ی اجرایی هادستگاه کارکنانی استان نشان داد که تعداد انهیهزبررسی عملکرد اعتبارات  

با رشد منفی متوسط ساالنه  8938نفر در سال  1118استانی از  یانهیهزبرخوردار از اعتبارات 

استان با رشد متوسط ساالنه  افتهیصیتخصی انهیهزرسیده و اعتبارات  1115درصد به  92/8

 8931میلیارد ریال در سال  5115 به 8931میلیارد ریال در سال  8393درصد از  53/81

که سرانه  کندیمی این نتیجه را تداعی انهیهز افزایش یافت. کاهش نیرو و افزایش اعتبارات

افزایش داشته باشد و منجر به رشد سرانه اعتبارات  ستیبایمی استان انهیهز اعتبارات

با لحاظ نمودن نیروهای  که یطور بههم هست؛  طورنیهماستانی گردد و  کارکنانی انهیهز

ی هانهیهزشامل استان )ی انهیهزارات ی اجرایی استانی سرانه ماهانه اعتبهادستگاهدولتی 

با رشد متوسط ساالنه حدود  8938میلیون ریال در سال  5/85ی( از کارکنانی و غیر کارکنان

ی تنها بخشی از واقعیت را نشان ریگجهینتمیلیون ریال رسیده است. این  5/52به  درصد 83

ثابت سال  متیباقعدیل اعتبارات ی دوره را لحاظ کنیم با تهاسالاگر تورم در  که چرا دهدیم

درصد  53/81از  توجه قابلی استان با کاهشی انهیهز، نرخ رشد متوسط ساالنه اعتبارات 8935

 83متوسط رشد ساالنه سرانه دریافتی ماهانه از حدود  جهیدرنتبه حدود منفی یک درصد و 

ایش سرانه متوسط ساالنه در افز گرید عبارت بهدرصد پائین خواهد آمد.  5/1 کمتر ازدرصد به 

 تورم دوره نبوده است. کنندهجبران 8931تا  8938بازه زمانی 
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 ( بهیو درآمد اختصاص هافیاستان )بدون ردی ماهانه انهیهزسرانه اعتبارات  :9-9نمودار 

 (9919-9911قیمت جاری و ثابت )

 

  

1

81

21

91

51

51

31

1

81

21

91

51

1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

اعتبار ماهانه به قیمت جاری اعتبار ماهانه به قیمت ثابت
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 (9919-9911)ای استان عملکرد اعتبارات هزینه: 2-1جدول 

 

 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ واحد شاخص

متوسط  رشد
  دوره
(۳۱-۳۸) 

عملکرد اعتبارات 

)بدون  استانی یانهیهز

و درآمد  هاردیف

 (یاختصاص

میلیون ریال
 

۸2۹۱3۹1 ۸۳66۱۳1 ۸۳۳1۵2۱ 6۳۹33۵1 ۹۹16۳32 ۹۳2۸6۳1 ۳۹3۳213 ۵1۱۵۹۱۸ ۵2/۸3 

تعداد کل نیروهای 

مشمول اعتبارات 

 ای استانیهزینه

نفر
 

۱۱3۸ ۱۳2۳ ۱1۸۱ ۳3۸۵ 3۱33 ۱621 ۱۹2۵ ۱1۱۵ ۹6/۸- 

سرانه ساالنه اعتبارات 

ای استان به قیمت هزینه

 جاری

میلیون ریال
 

۸۱۵ 6۸۳ 6۳۱ ۹16 ۳۸۳ ۳۱1 ۵6۳ 26۳ ۸۹/۸۳ 

سرانه ماهانه اعتبارات 

ای استان به قیمت هزینه

 جاری

میلیون ریال
 

۹۳/۸۵ ۱3/۸3 2۳/61 61/6۵ ۳۳/۹۳ ۳2/۹۳ 2۹/۳۹ ۳/۵6 ۸۹/۸۳ 

عملکرد اعتبارات 

)بدون  استانی یانهیهز

و درآمد  هاردیف

به قیمت ( یاختصاص

 ۸۹۳۵ثابت سال 

میلیون ریال
 

6۳۵6۳1۸ 626۹12۵ 6۹2۳3۳3 ۹۸۹213۵ ۹۹16۳32 ۹22۹۳۹۳ ۹۸۳۱۵۳۳ 632۹۱2۳ ۳۳/1- 

ارات اعتب سرانه ساالنه

)بدون  استانی یانهیهز

و درآمد  هاردیف

به قیمت ( یاختصاص

 ۸۹۳۵ثابت سال 

میلیون ریال
 

۹۹۹ 6۳6 6۳۵ ۹6۹ ۳۸۳ ۳۳۳ ۹۱6 ۹۳6 ۹۱/1 

اعتبارات  سرانه ماهانه

)بدون  استانی یانهیهز

و درآمد  هاردیف

به قیمت ( یاختصاص

 ۸۹۳۵ثابت سال 

میلیون ریال
 

3۹/63 ۹3/6۳ ۵۱/6۳ ۳/62 ۳۳/۹۳ ۳2/۹2 ۱2/۹۸ ۵/6۱ ۹۱/1 

سرانه ماهانه اعتبارات 
 ایهزینه

میلیون ریال
 

3۹/63 ۹3/6۳ ۵۱/6۳ ۳/62 ۳۳/۹۳ ۳2/۹2 ۱2/۹۸ ۹۳/6 3۳/۸۹- 
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ای استان های سرمایهبخش دیگر از مصارف مربوط به استفاده از اعتبارات تملک دارایی

درصد از  1ساالنه معادل  با رشد متوسط 8931تا  8931ی هاسالاست که در محدوده زمانی 

میانگین رشد ساالنه  در حالی که افتهی شیافزامیلیارد ریال  9312میلیارد ریال به  2853

ی اهیسرمای هایدارائاست. شاخص سهم استان از اعتبارات تملک درصد بوده  55/81کشوری 

ه سطح شاخص میانگین ساالن 8931 تا 8931ی هاسالکه در دوره زمانی  دهدیمکشور نشان 

درصد  19/9به  8931درصد در سال  32/9سطح شاخص از  مجموع در( است؛ -22/2) یمنف

 است. افتهی کاهشدر سال پایانی 

ی به اهیسرمای هایدارائای و همچنین نسبت اعتبارات تملک بررسی نسبت اعتبارات هزینه

حاکی از  8931تا  8931ی هاسالکل مصارف در استان و رشد متوسط ساالنه در محدوده 

ای در طول دوره است اما های سرمایهای و اعتبارات تملک دارائیکاهش سهم اعتبارات هزینه

کاهش  دهندهنشانی استانی بیشتر بوده و اهیسرمای هایدارائاین کاهش در بخش تملک 

 .هزینه دولت در این زمینه در استان است

 د ناخالص داخلی استانها با تولیمقایسه درآمدها و هزینه-9-2-3

در ارتباط درآمد و هزینه، معیار تالش مالیاتی است. تالش  ذکر قابلی هاشاخصیکی از 

به ظرفیت مالیاتی است. ظرفیت مالیاتی به عوامل  شدهیآورجمعمالیاتی نسبت مالیات 

مدنی  ی نهادی و فرهنگهاییتوانابه  اخذشدهساختاری مانند تولید ناخالص داخلی و مالیات 

 وابسته است.

 tax) تالش مالیاتیبانک جهانی،  2185 یهادادهدر سطح کشورهای جهان و بر اساس  

effort)  بر این  درصد بود. 823/85میانگین  به طورناخالص داخلی  یا نسبت مالیات به تولید

با درصد برآورد شده است که فاصله زیادی  5/1مبنا شاخص تالش مالیاتی برای کشور ایران 

درصد  3/29نروژ با  زیخنفتمیالدی و کشور  2181درصد در سال  9/21اتحادیه اروپا با 

آمده نسبت مالیات وصولی استان به تولید عملبررسی به بر اساس دارد. (میالدی 2181)

 12/5با رشد متوسط ساالنه  8933تا  8931 یهاسالناخالص داخلی بدون نفت در طی 
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است؛ در سطح ملی تالش مالیاتی در سال پایه  افزایش یافته 28/9 درصد به 52/2درصدی از 

 رسید. 8933درصد در سال  19/1درصد به  55/8درصد بود که با رشد متوسط ساالنه  15/1

فاصله زیاد است و اگر دلیل نسبت پایین  دهندهنشانمقایسه تالش مالیاتی استان با کشور 

بدون نفت( ناشی از فرار مالیاتی در ) یداخللص درآمدهای مالیاتی استان به تولید ناخا

 مؤثربه ارتقا سطح شاخص  تواندیمهای درآمدی باشد در این صورت رفع این مانع گروه

 .بینجامد

 
 (9916تا  9919مقایسه تالش مالیاتی استان و کشور ): 4-1نمودار 

 ای به تفکیک امورهای سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارائی -1-2-4

های اخیر، ای در سالهای سرمایهای اعتبارات تملک داراییی بودجهبندمیتقسبا تغییر در 

شرح جداول  به 8931تا  8935های شده استان به تفکیک امور در سالکل اعتبارات هزینه

گانه، امور اقتصادی شامل فصول  81در بین امور  ،شدهاشارهسال  5. در بخش استپایانی این 

بیشترین سهم اعتبارات  نقل و حملمنابع طبیعی، آب، صنعت و معدن، بازرگانی و  کشاورزی و

پس از امور  8935ی را به خود اختصاص داده بودند. در سال اهیسرمای هایدارائتملک 

درصد اختصاص داشت  52/25اقتصادی، رتبه دوم به امور مسکن و عمران شهری و روستایی با 

. پایین بودن انددادهی بدنتیتربد را به امور فرهنگی، گردشگری و جای خو هاسالکه در بقیه 

2.52 2.53 2.55 2.31 9.91 9.95

9.28

1.15 3.18 5.53

3.38
1.51

1.21

1.19

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
استان کشور
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ی عمدتاً ناشی از ملی بودن اعتبارات این امور بوده هاسالسهم اعتبارات امور دفاعی در این 

 .است

 (9919-9911های عمده بودجه و درامد استان و کشور )شاخص : 9-1جدول 

عنوان 

 شاخص

 واحد

 گیریاندازه 
 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح

متوسط 

رشد 

 دوره

جمع منابع 

درآمدی عمومی 

 مصوب

میلیارد هزار 

 ریال

6/6۵ 92 25 25 22 81 85 81 1 5 استان  

۸2/63 8913 333 151 113 335 521 911 235 838 کشور  

11/2 سهم درصد  53/2  35/2  38/2  39/2  13/2  13/2  51/2  53/2  ۵۳/۸-  

د مالیاتی درآم

 مصوب

میلیارد هزار 

 ریال

 3۵/6۳ 6۱ 66 ۸۳ ۸3 ۸۳ ۸6 ۱ 2 ۵ استان

 ۵۹/۸۱ ۸۳11 ۸131 ۸۸۵2 ۸1۳6 ۱12 3۸1 ۳۳۳ ۹۳۵ ۹۵۳ کشور

1۹/6 ۸/6 22/۸ 2۳/۸ 3۱/۸ 2۵/۸ 3۸/۸ 2۳/۸ ۹۳/۸ سهم درصد  6۵/۵  

سایر درآمدهای 

 عمومی مصوب

میلیارد هزار 

 ریال

 ۱۵/۸۳ ۳ 9 8 8 8 8 8 8 8 استان

 ۵۵/۸3 ۵21 515 581 593 925 231 229 819 815 کشور

95/1 سهم درصد  52/1  51/1  55/1  59/1  23/1  21/1  55/1  23/1  6۱/۱  

سهم درآمدهای 

مالیاتی مصوب از 

کل درآمدهای 

 عمومی مصوب

 درصد

 1 ۱۱ 11 39 39 38 13 11 11 11 استان

۳/3۸ 33 33 33 18 19 33 11 33 کشور  ۳۳/1  

 کل درآمد

 عمومی وصولی

میلیارد هزار 

 ریال

3۸/6۳ 95 25 28 81 83 89 81 1 5 استان  

۹2/۸3 8331 8191 8313 8511 8891 311 181 531 555 کشور  

18/8 سهم درصد  9/8  95/8  95/8  93/8  81/8  29/8  9/8  2۳/۸  62/2  

درآمد مالیاتی 

 وصولی

میلیارد هزار 

 ریال

 ۵/62 ۹6 66 ۸۳ ۸3 ۸۳ ۸6 ۱ 2 ۵ استان

 ۵۹/۸۱ ۸۳11 ۸131 ۸۸۵2 ۸1۳6 ۱12 3۸1 ۳۳۳ ۹۳۵ ۹۵۳ کشور

62/6 13/6 22/۸ 2۳/۸ 3۱/۸ 2۵/۸ 3۸/۸ 2۳/۸ ۹۳/۸ سهم درصد  6۵/۵  

سایر درآمدهای 

 وصولی

میلیارد هزار 

 ریال

 2۱/۸2 6 6 ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ استان

 ۱۵/۸۳ ۵21 32۱ ۵61 ۵۹2 ۹6۳ 62۱ 66۹ ۸3۹ ۸۱۵ کشور

۳1/1 66/1 6۱/1 62/1 ۳۹/1 ۵۳/1 ۵3/1 ۵6/1 ۹۵/1 سهم درصد  ۵۳/۸  

سهم درآمدهای 

مالیاتی وصولی 

از کل درآمدهای 

 عمومی وصولی

 درصد

3۹/1 ۳۹ 39 39 39 38 13 11 11 11 استان  

۳۳/1 3۸ 51 33 33 18 19 33 11 33 کشور  

تولید ناخالص 

داخلی بدون 

 درآمد از نفت

میلیارد هزار 

 ریال

 درصد

 - - - ۵۳۱ ۵۸1 ۳۹۵ ۹۳6 ۹۳۵ 62۸ 611 استان

 - - - ۸۳۳2۳ ۸63۸۸ ۸13۳۱ ۸162۳ ۱۳۳۱ 2۵3۱ ۵1۳3 کشور

 - - - ۳ 1۸/۳ 1۹/۳ ۱۹/۹ ۱۹/۹ ۳3/۹ ۳۸/۹ سهم



 

 بودجه و درآمدهای عمومی: نهماول: حوزه های فرابخشی/ فصل  بخش
  

 

۸3۵ 

 (9919-9911های عمده بودجه و درامد استان و کشور ):  شاخص9-1ادامه جدول 

 عنوان شاخص
 واحد

 گیریاندازه
 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح

متوسط 

رشد 

 دوره

جمع هزینه و 

های تملک دارایی

 مصارف()ایسرمایه

میلیارد 

 ریال

2۳/۸6 ۳۱2۸ 3۳۹2 ۱۱1۵ ۵۳۱3 ۳333 ۳۸6۱ ۵۸11 ۳۳2۵ ۹3۳۹ استان  

۵2/۸۹ 63۸۱1۸ 62236۵ 63۵12۸ ۸33۸6۳ ۸۵1۳۸۹ ۸6۱۳۳۸ ۸2۳6۳۳ ۸۸۵۳۸۹ ۳۱6۵2 کشور  

2۹/۹ ۳۱/6 6/۹ ۹۱/۹ ۸3/۹ 6۸/۹ ۸/۹ ۱3/۹ ۱2/۹ سهم درصد  33/1-  

 ایاعتبارات هزینه

میلیارد 

 ریال

۵۳/۸3 216۸ ۳2۵6 ۹21۳ ۹1۸6 62۸۹ ۸۱۸3 ۸۱۳۸ ۸2۳6 ۸2۳3 استان  

۹۱/۸3 ۸۳13۸۱ ۸۸۳3۸۵ ۱۱66۳ 3۵۸11 2۹۳۵3 ۳۳۳۱3 ۳۵۹۳۵ ۹۳۱61 ۹۳1۵۵ کشور  

6۱/۳ 12/۳ 1۳/۳ 1۸/۳ ۸6/۳ 1۳/۳ 12/۳ ۸6/۳ 66/۳ سهم درصد  ۸۱/1  

لک اعتبارات تم

های دارایی

 ایسرمایه

میلیارد 

 ریال

 ۱ ۹۳36 ۹6۱۳ ۵61۸ 6۳3۵ 6۸2۳ 6۹۸۸ ۹6۵۳ 6۱6۹ 6۸۳2 استان

۳۵/۸1 ۸۹۸1۱۹ ۸۵61۸1 ۸۱2۱۹3 ۸1616۳ ۱3۳۵2 ۱۹۳۵۳ ۸۸۱۳۳۳ 3۵۵۳۹ ۵۳61۸ کشور  

1۹/۹ ۸2/6 3۱/6 ۳6/6 ۳3/6 33/6 3۳/6 3۹/۹ 26/۹ سهم درصد  66/6-  

نسبت درآمدهای 

 مالیاتی وصولی به

تولید ناخالص 

 داخلی بدون نفت

 درصد

 - - - 6۸/۹ ۹۳/۹ ۹1/۹ ۳3/6 ۳۵/6 ۳۳/6 ۳6/6 استان

 - - - 3۹/3 61/۱ ۳3/3 ۳۸/2 ۳۳/۵ 1۸/2 1۵/3 کشور

نسبت اعتبارات 

ای به تولید هزینه

ناخالص داخلی 

 بدون درآمد از نفت

 درصد

 - - - 21/1 ۵۳/1 21/1 ۳2/1 ۵۹/1 2۹/1 ۱۹/1 استان

 - - - ۵۳/1 ۵۳/1 ۵۳/1 ۳۳/1 ۵1/1 2۸/1 33/1 کشور

نسبت اعتبارات 

های تملک دارائی

ای به تولید سرمایه

ناخالص داخلی 

 بدون درآمد از نفت

 درصد

 - - - ۱3/1 ۵۱/1 ۵1/1 ۵۳/1 ۳۵/1 1۱/۸ 1۱/۸ استان

 - - - 6۵/۸ ۱1/1 ۱۸/1 ۱۸/1 ۹6/۸ ۸۵/۸ ۸2/۸ کشور

نسبت اعتبارات 

های تملک دارایی

ای به کل یهسرما

 مصارف

 درصد

6۱/۳1 ۹۱/۳۸ 13/۵۳ 2۳/۳۳ ۹/۳۵ ۳۱/۵۵ ۳/2۹ 66/2۹ ۵3/۵2 استان  ۸2/۳-  

6۹/۳۱ ۳۳/۵2 ۳۹/23 2/۵3 ۳۵/۵3 ۳3/2۳ ۳/36 ۵/2۵ 6۵/21 کشور  3۳/6-  

نسبت اعتبارات 

ای به کل هزینه

 مصارف

 درصد

12/2۸ 26/۵۱ ۳۹/۳1 ۹۸/۵1 31/۵۳ 16/۳۳ ۸/۹2 3۱/۹2 ۳۹/۳۹ استان  ۹۵/۳  

33/۵۸ 1۸/۳۹ 13/۹6 ۳/۳6 1۵/۳6 1۹/۹۵ 2/63 ۵/۹۳ 3۵/۹۳ کشور  ۹2/۹  

قوانین -۹ریزی آذربایجان شرقی معاونت بودجه سازمان مدیریت و برنامه -6سند تفضیلی برنامه ششم، جلد اول  -۸مأخذ:

 بودجه سنواتی
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 (9919-9911) ای استان به تفکیک امور و سالهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی: 4-1جدول 

 9914 9919 9912 9919 9919 واحد عنوان ردیف

 23۱2۱۳ 316۳۳6 ۸1۵۳36۱ ۱61۱6۹ 211661 میلیون ریال امور اجتماعی ۸

 ۸۹13۹۹1 ۱۳/۸۵۸۸۳6۱ ۳3۱۳62۳ ۸۱۳۵6۵3 ۸۳۵۳211 میلیون ریال امور اقتصادی 6

 ۸36۸1 ۸2۱۳1 6۳2۱6 61۱۵6 66۳21 میلیون ریال امور دفاع ملی ۹

 ۸2123۸ 3۳۱۵2 ۸۳۹۸3۳ ۵۸۳۵3 ۳۵۹۳3 میلیون ریال عمومیامور  ۳

 6۸2۹۳11 6۹۸۸123 216۸۱۵۱ 63۱۱۹۱۳ 6۸63233 میلیون ریال جمع  ۵

 

 واحد عنوان
9915 9916 9913 9911 

 سهم اعتبار سهم اعتبار سهم اعتبار سهم اعتبار

 ۱۹/۸6 ۹۳311۱ ۵6/3 ۸۳32۳۸ 22/۳ 6۳6۵۸1 ۸۹/۵ ۸۵6۵۱۱ میلیون ریال امور خدمات عمومی

 ۵/6 33۳۹1 ۱/1 61۳6۱ 3/1 ۹2۳1۵ 1۵/۸ ۹۸1۳1 میلیون ریال امور دفاعی امنیتی

 ۳۳/6 33۸۵1 ۳۳/6 2۳6۸۳ ۸۸/6 ۸1۳۵3۱ ۵۳/6 32۳۳6 میلیون ریال امور قضایی

 ۱۹/۹1 ۳۵۹۳11 ۳۳/۹۹ ۱3۱۳۳۹ 32/۹3 ۸۳26۱۳2 ۵۳/۹6 ۳2۱1۹۹ میلیون ریال امور اقتصادی

 3/1 6۸۱11 ۳۳/1 6۵۳۳۸ ۵2/1 6۱۱۱۸ 3۳/1 6۹۵13 ریالمیلیون  زیستامور محیط

 ۱۵/۳ ۹1۳2۳۵ 1۹/۸۵ ۹۳۳۱۵۵ ۳3/۸3 ۳۹۳612 ۵6/6۵ 3۵۳۸۹۵ میلیون ریال امور مسکن، عمران

 23/6 ۱63۸۳ ۹6/۹ ۱3۹۵1 ۱۸/۳ 6۳۳۱۹6 2۸/۹ ۸13۵6۵ میلیون ریال امور سالمت

امور فرهنگی، گردشگری و 

 بدنی تربیت
 13/۹۸ ۳2۸۳۳۵ ۹/6۱ 3۳۹۳6۱ ۹۱/66 ۸۸2۹۳6۹ ۸3/۸۱ ۵۳1۵2۱ میلیون ریال

 3۵/۵ ۸33۱۳۸ ۵۹/2 ۸3۸۵۸2 ۸۹/3 ۹31۳۸۸ 32/۱ 621236 میلیون ریال امور آموزش و پژوهش

 ۹/۸ ۳16۵۹ 2۹/۸ ۳63۵6 ۳۹/۸ ۸11۹۵3 ۱۵/۸ ۵۳۳۳1 میلیون ریال امور رفاه اجتماعی

 ۸11 ۹1۳۳6۳6 ۸11 6263۸۸۱ ۸11 ۵۸۳۱۵11 ۸11 6۳3۵111 میلیون ریال جمع
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 فصل دهم: محیط زیست

مقدمه-11-1

های متفاوت چهره یریگشرقی به علت شکلطبیعی آذربایجان ستیز طیساختار مح

شماری نظیر وضعیت ها عوامل بیزاییده شرایط متعددی بوده و در پدید آمدن آن، طبیعت

 یهاکوه ، خاک، اقلیم و روند تکامل و عوامل زیستی مؤثر بوده است. تالقی رشتهیاسشننیزم

مرکزی ایران در این منطقه و وجود دشت یهاکوه البرز و زاگرس و قرار گرفتن مبدأ آغاز رشته

 - آلپ یخوردگنیها از خصوصیات چکوهمندی این رشتههای مستعد و بهرهها و کوهپایه

تنوع و غنای زیادی در ساختار گیاهی و ، مراه برخورداری منطقه از چهار نوع اقلیمهیمالیا به ه

فرد خود کلکسیونی از های منحصربهجانوری منطقه فراهم نموده است. ارسباران با ویژگی

شود. عالوه بر تنوع عناصر هیرکانواکسینی و عناصر سایر مناطق گیاهی کشور محسوب می

رال، ام)مانند یا کمیاب  شدهتیهای پستانداران و پرندگان حماگونهترین عظیم گیاهی، عمده

 یاشدهتیپرندگان حما گربه وحشی و، گوشاهیسکل و بز وحشی، ای، شوکا، پلنگ، خرس قهوه

همچون سیاه خروس، قرقاول، دراج، طرالن و سایر پرندگان شکاری و طیف وسیعی از پرندگان 

در این  یهای آبی مهم و باارزشدارد. عالوه بر آن زیستگاهرا نیز در چتر حمایت خود ( کوچک

ها و ، جنگلهای حاشیه دریاچه ارومیهگل و تاالبیقورالمللی تاالب بین استان وجود دارد که

حمایت، در  تحتپرندگان  انواع پشت سدها که مأمن یهاو دریاچه های حاشیه ارسزیستگاه

 .اندآن جمله ، ازباشدپذیر میحال انقراض و آسیب

 زیست طبیعیمحیط-11-2

تنوع گیاهی و جانوری-11-2-1

 225گونه پستاندار،  52 )شامل گونه جانوری 953گونه گیاهی و  2511وجود بیش از 

 -ی مهاجر پستانداران هاگونه(، گونه ماهی 21 و گونه دوزیست 3گونه خزنده،  91گونه پرنده، 

های تنوع و ذخایر فسیلی ارزشمند از مزیتم وپوگرافیکیپرندگان، ساختارهای مورفولوژیکی و ت

مناطق چهارگانه  باشد.میطبیعی  ستیز طیمحدر حوزه شرقی آذربایجانگیر استان چشم

 .باشدیمطبیعی به شرح زیر  ستیز طیمح
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و در سال  ایجاد 8112در سال  کایآمر در استون لوی یمل پارک، جهان یمل پارک نیاول

حفاظت از توازن اکولوژیک کره زمین  به منظوربالی کلیه کشورهای جهان  در اجالس 8312

درصد عرصه سرزمینی گردیدند. ایران نیز  81در حداقل  شدهحفاظتمتعهد به ایجاد مناطق 

همپای سایر کشورهای متعهد به کنوانسیون مذکور، نسبت به تعریف و تصویب مناطق 

 کانون لیتشک و حفاظت قانون بیتصوقدام نمود. ی مختلف مدیریتی اهاکالسدر  شدهحفاظت

 رانیا در جانوران تنوع و تیجمع حفظ یبرا مدون اقدام نی، نخست8995 سال در رانیا شکار

 8953 سال در دیص بر نظارت و یشکاربان سازمان بنام دیجد یدولت نهاد سپس. دیآیم شمار به

 یهاپارک به کشور از ییهابخش صاصاخت سازمان، امکان نیا به مربوط یهاقانون و سیتأس

 یبنا سنگ نیاول بیترت نیا به. نمود فراهم نیمع یهافیتعر بارا شده حفاظت مناطق و یمل

 پارک دو سیتأس شنهادیپ سال نیا در. شد نهاده بنا 8953 سال در رانیاشده حفاظت مناطق

 به رانیاشده حفاظت قمناط از گروه نینخست به عنوانشده حفاظت منطقه پانزده و یمل

 طیمح حفاظت سازمان سیتأسبدو  از. دیرس دیص بر نظارت و یشکاربان یعال یشورا بیتصو

 حفاظت قانون 9 ماده یاجرا در ستیز طیمح حفاظت چهارگانه مناطق 8951 سال در ستیز

نیز دو منطقه  شرقیآذربایجان. در استان دیگرد تیریمد و فیتعر ستیز طیمح یبهساز و

منطقه  8952مصوب و سپس در سال  8951کیامکی و ارسباران در سال  شدهحفاظت

ارسباران از  شدهحفاظتمنطقه  8955و در سال  وحشاتیحکیامکی به پناهگاه  شدهحفاظت

ی ارسباران اولین اقدامات جدی هاجنگلنیز برخوردار گردید. در  کرهستیزگاه عنوان ذخیره

ی مدیریت منابع جنگلی برای هاطرحبا تهیه  8931از سال  هاجنگلجهت حفظ و احیاء این 

ی فنی هاپروژهصرفـاً جهت  هاطرحی ناوپشته و ایلگنه چای شروع شد که این هاحوزه

 به علتیی حاصل شد ولی هاتیموفقی فنی هاپروژهدر اجرای  اگرچهبود.  شده هیتهجنگلداری 

ی هاجنگلدر حفظ  هاطرحن کارآمدی این مسائل اجتماعی و اقتصادی مردم بومی، میزا

طرح صیانت ارسباران با توجه به تجربیات گذشته  8919ارسباران چشمگیر نبود لذا در سال 

ی اجرایی هاپروژهتوسط اداره کل منابع طبیعی استان تهیه شد که در دو بُعد جنگلداری و 

جتماعی و اقتصادی، و مسائل، مشکالت و راهکارهای ا هاجنگلحفظ، احیاء و اصالح 

 811ی ارسباران در هاجنگلهزار هکتار از  853است. در قالب این برنامه برای  شدهی زیربرنامه
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 هاآنعملیات اجرایی  8915تهیه و از سال  چندمنظورهی جنگلداری هاطرحسامانه جنگلی 

بومی انجام ی اجرایی با همکاری و مشارکت مردم هاتیفعالاست. سعی شده کلیه  شده شروع

های شود. این رویکرد به ارتقا سطح درآمد روستائیان و کسب تجربه ساکنان در خصوص فعالیت

 منظور بهنشینان ی مردمی با عضویت جنگلهاتشکلی ریگشکلگردد و جنگلداری منجر می

 تواند از پیامدهای آتی این رویکرد باشد.ی ارسباران میهاجنگلحفاظت از 

، وحشاتیح، پناهگاه شدهحفاظتعرصه استان تحت عناوین مختلف  از درصد 89حدود 

 شکارممنوعمناطق  به عنواندرصد استان  1/81ی سایت رامسر و هاو تاالباثر طبیعی ملی 

 طیمحی، تیریمد یهابندیطبقه نظر ازاست  ذکر انیشاباشد. ی میطیمحستیزتحت کنترل 

، پناهگاه یمل یهامتشکل از پارک منطقه هر چهار نوع یدارااستان  یعیطب ستیز

 باشد.ی میلیفس منطقهو  شده، مناطق حفاظتوحشاتیح

 منطقه 3 و هکتارهزار  552 مساحت با تیریمد تحت منطقه 89 حاضر حال در

این  از یبعض که دارد وجود شرقیآذربایجان استان در هکتارهزار  538 مساحت باشکارممنوع 

 13 با یامکیک وحشاتیح پناهگاه. دارد راچهارگانه  مناطق به ارتقاء تیقابلشکارممنوع  مناطق

و پارک ملی  ارسبارانشده حفاظت منطقه و است دهیگرد بیتصو 8952 سال در که هکتارهزار 

 به، هکتارهزار  13 مساحت با کشورشده حفاظت مناطق نیتریمیقد از یکی به عنوان ارسباران

 طیمح مجامع همه نظر زنده لیفس به عنوان و ملل سازمان توجه هکرستیز گاهرهیذخ عنوان

 با مراغه یلیفس یمل یعیطب اثر نیهمچن .است داشته معطوف خود به را یالمللنیب یستیز

 با که شودمی محسوب استان در تیریمد تحت منطقه نیترکوچک هکتار 8123 مساحت

 زون با گذشته یهادوره در آن یستیز اطارتبو  اندارمهره لیفس تنوع و ژهیو طیشرا داشتن

 .است یاژهیو تیاهم یدارا جهان نقاط ریسا و اروپا یلیفس

 به عنوانهزار هکتار آن  835که حدود  باشدیمهزار هکتار  811های استان وسعت جنگل

اکوسیستم ارزشمند ارسباران در شمال استان در پنج شهرستان کلیبر، خداآفرین، جلفا، ورزقان 

 اهر پراکنش دارد.و 



 

 9911شرقی گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان
  
 

۸۱6 

های بیولوژیک در بانک ژن گونه جانوری تحت عنوان نمونه 85گونه گیاهی و  11تعداد  

های نمونه عنوان بهگونه جانوری  85گونه گیاهی و  82، همچنین باشندیماستان موجود 

 .است شده ارسالبیولوژیک استان به بانک ژن سازمان مرکزی 

 دریاچه ارومیه -11-2-2

ی طیمحستیزالذکر، وضعیت استان از منظر ی فوقطیمحستیزهای غم وجود مزیتعلیر

در محیط طبیعی و انسانی مشکالت و معضالت  کهی طور بهدر شرایط حساسی قرار دارد 

های انسانی خورد. در صورت تداوم وضع موجود، تنوع زیستی و سکونتگاهمهمی به چشم می

 های جدی خواهند بود.دچار چالش

که در بخش  شرقیآذربایجاندر استان  تنها نهخشک شدن دریاچه ارومیه حیات طبیعی را 

 عدم لیدل به ایدن در هااچهیدر شدن خشککند. تهدید می شدت بهی از کشور قابل توجه

 است افتاده اتفاق یشهر و یکشاورز مثل گرید مصارف برای آب صرف و هاآن یآب ازین تیرعا

 نمک اچهی، در(Owens Lake) اونز(، Aral Sea) آرال یهااچهیدر مثل هاآن از یبرخ که

 Mono) مونو اچهیدر و( The Salton Sea) سالتون یای، در(Great Salt Lake) بزرگ

Lake )اچهیدر با هاآن طیشرا و گرفته قرار یبررس مورد هیاروم اچهیدر یایاح ستاد توسط 

 در آرال اچهیدر مثال طور به. است شده لیتحل وعموض با برخورد یهاروش و قیتطب هیاروم

 دهه ازبوده است.  لومترمربعیک هزار 31 به وسعت ایدن بزرگ اچهیدر چهار از یکی گذشته

 به) قومقره یصحرا به ایدر ریس و ایآمودر یهارودخانه ریمس انحراف یشورو دولت 8331

 اچهیدر دو به 8311 سال در و خشک جیتدربه اچهیدر نیکرد، ا آغاز را( یکشاورز منظور

درصد  25 به آن مساحت 2115 سال در. شد میتقس یجنوب آرال و یشمال آرال کوچک

 81 به آن مساحت 2111 سال در و شد برابر 5 آن آب یشور درصد و دهیرس یاصل مساحت

 اچهیدر که داد نشان یاماهواره ریتصاو 2113 سال در. دیرس اچهیدر یاصل مساحت درصد

 در. است شده ترکوچک اریبس زین یغرب اچهیدر و شده خشک یبه کل یجنوب اچهیدر و یرقش

 وعیش و ریتأث تحت جوامع مهاجرت به منجر و رفت نیب از شغل 31111 از شیب دهیپد نیا اثر

 ایپو ستمیاکوس کی یبجا لومترمربعیک 93111 ی به وسعتنمک پهنه جادیا و هایماریب انواع
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 طور به قزاقستان دولت توسط یشمال آرال اچهیدر یجهان بانک تیحما با حاضر . در حالدیگرد

 .است شده اءیاح ینسب

 لومترمربعیک 211 متوسط مساحت با کایآمر (Owens Lake) اونز اچهیدر گرید نمونه

 انتقال با 8385 سال از . دریاچهشدیم نیتأم اونز رودخانه قیطر از این دریاچه آب. باشدیم

 انتشار به ساکنان منطقه اعتراض به توجه با. دیگرد خشک رفتهرفته آنجلسلس شهر به آب

 بصن مانند یداتیتمه اتخاذ با و گرفت قرار کار دستور در یکنترل برنامهی، نمکغبار  و گرد

 کشت مثل ییهاپروژه انجام با انتشار یهاکانون مهار و زگردهایر هشداردهنده یسنسورها

 شن و گیر ختنیر، تور کردن پهن، آب دنیپاشی، عیطب یهامالچ از استفاده شورپسند، اهانیگ

 اچهیدر بودن کوچک به توجه با کهگردید  مبادرت آن یمنف تبعات کنترل به نسبت نیزم یرو

 .دیگرد واقع مؤثر آن مجدد یایاح به ازین عدم و

است.  بوده متریلیم 951ساله  51یه در دوره اروم اچهیدر زیآبر حوضه در بارش زانیم

متر و میلی 511، متریلیم 211به ترتیب  8931و  8933، 8935های آبی میزان بارش در سال

باشد. کاهش میزان بارش و میها در منطقه متر بوده که حاکی از نزولی بودن بارشمیلی 535

در  یآب یاراض کشت ریز سطحدر کنار افزایش  حوضه ریپذدیتجد آب منابعکاهش پتانسیل 

حجم آب دریاچه ارومیه در . های اخیر به کاهش شدید آب دریاچه ارومیه منجر شده استسال

را به خود اختصاص  لومترمربعیک 2211بوده و مساحت  مترمکعبمیلیارد  153/8، 8935سال 

و  مترمکعبمیلیارد  52/2با اندکی افزایش به  8933داده است. حجم آب دریاچه در پایان سال 

حجم آب دریاچه به  8931 اسفندماهدر پایان  بالغ گشت. لومترمربعیک 2519به  مساحت آن

طور متعارف و در رسیده است. به  لومترمربعیک 1/2515و سطح آن به  مترمکعبمیلیارد  51/2

 در شودیم گرفته نظر در مصرف یبرا ریپذدیتجد آب درصد 51 تا 21قالب اصول کارشناسی 

 از . وضعیت کنونیشودیم مصرف ریپذدیتجدآب  درصد 11 از شیب در این حوضه کهی حال

 در است ذکر انی. شاباشدیم یبحرانحاکی از شرایط  و بوده باالتر ستیز طیمح تحملظرفیت 

 55 مصردر  و درصد 23 نیچ درصد، در 99 هند درصد، در 25 ایاسپان درصد، در 28 کایآمر

 .شودمی مصرف کشور ریدپذیتجدقابل آب درصد
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 مثبت یکیاکولوژ کارکرد عمالً و افتهی ینزول روند 8915 سال از هیاروم اچهیدر یآب تراز

 از اجتناب و گذشته یهایکاست جبران یبرا. دیگرد متوقف ارزشمند ستمیاکوس نیا

 نیب 11 سال در هیاروم اچهیدر جامع تیریمد به مربوط نامهتفاهمی، بخش یهاتیفعال

 طیمح حفاظت سازمان و روین و یکشاورز جهاد یهاوزارتخانه و ربطیذ استان سه استانداران

 یمنف نفعان، روندیذ توسط نیشیپ یروندها در رییتغ عدم لیدل به یول گردید منعقد ستیز

 ی،استان هیسهم آبهحق نیتأم بر عالوه یمنف تبعات تیریمد ضرورت و افتهی تداوم حوضه النیب

 .گرددیم احساس شیپ از شیب

سال اخیر تراز آبی دریاچه ارومیه وضعیت ثابتی را طی کرده است  5الزم به ذکر است در 

متر افت تراز داشته، به سانتی 51میانگین  طور بهساالنه  که آنی قبل از هاسالو در مقایسه با 

ها در چند سال اخیر و همچنین ثبات نسبی رسیده است. که در این میان بهبود وضعیت بارش

ها و مسیرگشایی جریانات ورودی ساماندهی بستر رودخانه جمله ازای اقدامات احیایی اجر

 دریاچه تأثیرگذار بوده است.

های آزاد از سطح آب متر 35/8211 به اچهیدر یآب تراز 8931سال  اسفندماهپایان  در

 دست از اچهیدر یکیاکولوژ کارکرد عمالً هیاروم اچهیدر متوسط عمق به تیعنا بارسیده است 

از  و دارد یپ در را داتیتهد انواع احتمال جادشدهیا ینمک خشک یهاپهنه سوکی ازاست.  رفته

به دلیل برداشت از منابع آبی برای مصارف  (استان یامنطقه آب شرکت اعالم طبق) سو گرید

بر  که ریزدمی اچهیدربه  یاستان سهم عنوان بهمنظور شده به آحق از کمتر ساالنهکشاورزی، 

 افزاید.وخامت وضعیت موجود می

 به جدیدهای توسعه از جلوگیری، حوضه یآب منابع از برداشت افزایشهرگونه  ممنوعیت

 یوربهره شیافزااز طریق  بخشاین  در آب مصرف کاهش و کنترل، کشاورزی بخش در ویژه

 یوربهره شیافزاز مورد نیا یهایتکنولوژ و هیسرما نیتأمی و کشاورز جهاد وزارت توسط آب

 و حوضه هایچاه ساماندهیی، سطح یهاآب از رمجازیغ برداشت از یریجلوگ، دولت توسط آب

 درهای آبیاری و شبکه یسدساز یهاطرح هیکل توقف، حجمی و هوشمند کنتورهای نصب

اعتبار مورد نیاز  نیتأم، (سیو چراغ و یمدن دیشه یسدها یاستثنابه) ییاجرا و مطالعه دست

، اچهیدر به زیآبر حوضه یهاخانههیتصف پساب انتقال، زاباز رودخانه  آب انتقال در عیو تسر
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، ارس رودخانه از آب انتقال طرح یاجرا در عیتسرو  دریاچه آبی پیکره به هارودخانه آب انتقال

 و یعموم مشارکت جلب و سازیرسانی، آگاهآموزش، اطالع جامع برنامه سازیپیاده و تدوین

، هیاروم اچهیدر یایاح اهمیت و موجود وضعیت پیامدهای تبیین راستای در یمحل جوامع

 از یمحل جوامع توسط مصرف مورد ینیرزمیز و یسطح یهاآب بهآحق قابل مالحظه کاهش

 هیحاش یهاتاالب و ریجزا به آب انتقال(، سال دو مدت در)رو ین وزارت توسط دیخر قیطر

 تهیه، جنوبی هایتاالب به ورودی هایآبراهه مسیر بازگشایی و لوحسن سد از هیاروم اچهیدر

اجرایی،  هایدستگاه توسط مصوب هایطرح اجرای، ارومیه دریاچه آبریز حوضه اراضی کاداستر

 جاده اثرات بررسی و مطالعه، ارومیه دریاچه احیای ستاد توسط هاطرح اجرای پایش و نظارت

، تعیین نیاز اصالحی راهکارهای ارائه و ارومیه دریاچه یستماکوس بر کالنتری شهید گذرمیان

 برداریهبهر سنجیامکان و ارزیابیهای حوضه آبریز و ها و تاالبی رودخانهطیمحستیزآبی 

 تولید هایکانون شناساییی، طیمحستیز مالحظات تیرعا با ارومیه دریاچه امالح از صنعتی

 با ارومیه دریاچه ملی پارک اکولوژیک حفاظت برنامه جرایا و مطالعه، هاآن تثبیت وگرد زیر

 به منتهی اصلی هایرودخانه آبدهی بر اثرگذار هایمحدوده شناسایی، آن یجنوب منطقه تیاولو

 افزایش به منظور داریآبخوان و آبخیزداری عملیات طریق از هاآن تقویت و ارومیه دریاچه

 حفاظت سازمان توسط ارومیه دریاچه پژوهیآینده مرکز ایجاد، دریاچه به ورودی آب حجم

 از یناش محیطیزیست و سالمتی، بهداشتی، اجتماعی اثرات یشناسبیآس، زیست محیط

 توسط جایگزین معیشت و اشتغال افزایش برنامه تهیه، هیاروم اچهیدر از یبخش شدن خشک

 دریاچه احیای راستای در نوین هایوریآفن از استفاده سنجیامکانو  ربطذی هایدستگاه

 .باشدتوسط هیئت دولت برای احیای دریاچه ارومیه می شدهبیتصواقدامات  جمله از ارومیه

 

 و خاک آلودگی آب-11-3

قلمرو خاص  یک یا و کشور یک تنها جهان، مشکل امروز ستیز طیمح آلودگی مشکل

 ، گرموهواآب آلودگی انندم مختلفی مسائل دربردارنده که است جهان کل مشکل نیست، بلکه

 الیه جانوری، فرسایش و گیاهی یهاگونه دریاها، انهدام آب سطح آمدن زمین، باال کره شدن

 اشاره... و  یاهسته یهاشیآزماصوتی،  یهایآلودگاسیدی،  یهاباران، هاجنگل اوزن، تخریب
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 و خاک لوژیکی، فرسایشبیو تنوع رفتن دست ، ازهایآلودگ انواع امروز، وجود جهان در .کرد

بر  دیتأکهستند. لذا اندیشمندان توسعه با  مشهود یهاچالش شهرنشینی، از روزافزونرشد 

 اصرار دارند. اجتماعی و یطیمحستیاقتصادی، ز مسائل توأمانتوسعه پایدار به لحاظ 

ری حیات موجودات زنده است از این نظر جلوگی عواملترین و بنیادی نیترآب یکی از مهم

 کننده آب بسیارعوامل آلوده. باشدتوجه می آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد از

کنند.  های سطحی را آلودههای زیرزمینی و هم آبتوانند هم منابع آبند و میهست گوناگون

باشند که نیازمند مدیریت می آبعوامل آالینده  نیترهای شهری و صنعتی یکی از مهمفاضالب

 عمومی هایآگاهی افزایش. باشندهای مختلف تصفیه فاضالب میبا استفاده از سیستم صحیح

 سطح در مواد و انرژی( منابع و )محدودیت سوکی از یطیمحستیز و بهداشتی به مسائل نسبت

 آن بر را ریزاندیگر، برنامه طرف از توسعه حال در کشورهای در خصوص به افزایش تقاضا و دنیا

ها و فاضالب مدیریت آب و نیبهینه برای تأم هایروش اجرای و طراحی به تا نسبت تاس داشته

 اقدام نمایند.پسماندها 

، یطیمحستیز مسائل رعایت با و اصولی هایشیوه ها و حفظ منابع آب بهپسماند مدیریت

 لیاص باشد. اجزایمیی طیمحستیزدر مقوله مدیریت توجه  مورد موضوعات نیتراز مهم یکی

، ، تفکیک، بازیافتیآورتولید، جمع شامل یکل طور به امروزی پسماند مدیریت سیستم یک

پسماند  جریان مدیریت از مرحله هر در بازیافت و تفکیک، پردازش. باشدمی دفع و پردازش

 .گیرد انجام است ممکن

ش های شهری به دلیل رشد سریع جمعیت و گسترها و پسماندچالش مربوط به فاضالب

آمریکای التین و آفریقا بیش از گذشته موجب نگرانی ، شهرنشینی در بیشتر نقاط آسیا

سیستم  تیکفاها و عدمعدم مدیریت مناسب و دفع نادرست پسماند. مسئوالن شده است

این کشورها نقش  ستیز طیطور مشهود در تخریب مح جمله عواملی است که به از یآورجمع

 .دارد

ی اقتصاد یهارساختیزی و معدن ریخاص مثل ذخا ینسب یهاتیمز، یعیطب یهاتقابلی

تجارت  یبازارها ریمس، شمال غرب کیدر منطقه استراتژآن شدن واقعو  شرقیآذربایجاناستان 

 عیصناو  یو معدن یصنعت یواحدها، شرایط مناسبی را برای استقرار شمیو جاده ابر یجهان
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 ی و ...، خودروسازمانی، سییایمی، شیداروساز عیصنا نفت، شگاهی، پاالیمیچون پتروش یبزرگ

توسعه استان را ارتقاء داده  یهاشاخصاگرچه  واحدهایی نیچنفراهم آورده است. فعالیت 

ی به آن، توسعه توجهیبنموده است که  ستیزطیمحی خارجی را نیز متوجه امدهایپ اما است،

، فرسایش شدید خاک، شدهبیتخرو مراتع  هاجنگل، هاتاالب. دهدیمپایدار را هدف قرار 

ی شور و ناکافی بودن مطالعات منابع آالینده، هاپهنهو وجود  افتهی کاهش وحشاتیحجمعیت 

 استان را با تهدیدات جدی مواجه نموده است. ستیزطیمح

تن زباله صنعتی و  91111تن زباله شهری و  2211شرقی روزانه در استان آذربایجان

اصولی مدیریت  صورت هدرصد زباله شهری ب 51حدود گردد و فقط تولید می صنعتی ویژه

های ویژه گیرد، اکثر پسماندی صورت میراصولیغمراکز، به شکلی  %51در  و دفن گرددیم

شود. های صنعتی نگهداری میتولیدی در استان به دلیل فقدان مرکز دفع و بازیافت، در واحد

برای پسماندهای کشاورزی باعث اتالف منابع موجود گردیده  فقدان برنامه مدیریتی خاص

باشد )پسماندهای ویژه به دلیل درصد می 11های بیمارستانی است. میزان دفن بهداشتی زباله

های عفونی مراکز درمانی بزرگ خطرناک و سمی بودن نیاز به مدیریت خاص دارند(. پسماند

های عفونی مراکز درمانی کوچک برای پسماند استان ساماندهی شده است اما سیستم مدونی

 وجود ندارد.

درصد جمعیت تحت پوشش استان و تولید  33آب شرب سالم برای بیش از  نیتأمعلیرغم 

 51شهر استان، در حال حاضر تنها  88فاضالب شهری در  مترمکعبمیلیون  852بیش از 

فاضالب  مترمکعبمیلیون  1/83گردد. از ی و تصفیه میآورجمعدرصد فاضالب شهری استان 

ی فاضالب هاخانههیتصفگردد و علیرغم وجود درصد تصفیه می 11در استان،  دشدهیتولصنعتی 

های صنعتی استان ها و کویمتعدد برای صنایع دارای پتانسیل آالیندگی، بسیاری از شهرک

 باشند.فاقد سیستم تصفیه فاضالب می

فعلی با نتایج تعیین ظرفیت  یهایکاربرو تطابق  عدم تناسب، بارگذاری صنعتی ناموزون

انجام اقدامات اقتصادی و اجتماعی و  هاگسلامکان انتشار آلودگی در اثر فعالیت ، برد محیط

.دهدیمرا افزایش  برد محیط بدون توجه به ظرفیت
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 آلودگی هوا-11-4

ی است. از طیحمستیزی تحت بررسی مدیریت هامقولهی از کیآن و کنترلآلودگی هوا 

ی در رابطه با آلودگی شدید هوا در شهرهای بزرگ دنیا اکنندهنگرانبه بعد حوادث  8325سال 

 آن از که شد استانداردهایی و قوانین، مقررات وضع به ات منجراتفاقاتفاق افتاد، این حوادث و 

 سه از در ایران در این حوزه یگذارقانون سابقه. است تجدید شده بار چندینحال  به تا زمان

 شورای مجلس تصویب به 8933 سال در قانون )قانون هوای پاک( آخرین. کندنمی تجاوز دهه

 منظور بهقانون اساس جمهوری اسالمی ایران و  رسید، جهت تحقق اصل پنجاه اسالمی

و کلیه اشخاص حقیقی و  مؤسساتها و ها کلیه دستگاهی و حفاظت هوا از آلودگیسازپاک

 های مقرر در این قانون را رعایت نمایند.موظف هستند مقررات و سیاستحقوقی 

ابوریحان  چهارراهدر  8915اولین ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر تبریز در سال 

 5با تشکیل مرکز پایش و کنترل آلودگی هوا، با استقرار  12در سال  عمالًی گردید ولی اندازراه

میدان نماز، آبرسان،  جمله ازدر مناطق مختلف  ای شهرتعیین کیفیت هو هدف باایستگاه 

شهر هوای کالن رسمیت پیدا کرد. تاکنون در خصوص آلودگی آهنراهحکیم نظامی، باغشمال و 

(، مرکز 13طرح مطالعاتی توسط دانشگاه تبریز )سال  5 تبریز و تعیین سهم منابع آالینده هوا،

(، دانشگاه صنعتی سهند تبریز 18آزاد اسالمی )سال و انرژی دانشگاه  ستیز طیمحتحقیقات 

 است. شده انجام 33-35( و دانشگاه تربیت مدرس سال 38)سال 

شهر تبریز با دارا بودن مراکز صنعتی مهمی نظیر نیروگاه حرارتی، مجتمع پتروشیمی، 

 311یش از جرپزی و ...و همچنین تردد روزانه بآ ها کورهپاالیشگاه، واحدهای صنعتی بزرگ، ده

هزار خودرو و مصرف یک میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل، موقعیت توپوگرافی و عدم پراکنش 

طرح  . بر اساسرودبه شمار می یکی از هشت شهر آلوده کشور عنوان بهها، آالینده مؤثر

( نقلیه طیوسا، سهم منابع متحرک )35ها در سال مطالعاتی تدوین فهرست منابع انتشار آالینده

درصد بوده است و صنایع، منابع ساکن و بقیه منابع به  12شهر تبریز در آلودگی هوای کالن

 انیشا. انددادهدرصد آلودگی هوای تبریز را به خود اختصاص  2درصد و  5درصد،  28ترتیب 

شدن قسمت  گازسوزبیشترین سهم در آلودگی هوا داشتند. با  عیصنا 8915است تا سال  ذکر
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از سهم این بخش در آلودگی  8913تا  8915ی هاسالهای صنعتی در فاصله بین اعظم واحد

 هوای تبریز کاسته شده است.

شهر تبریز نشان میایستگاه سنجش آلودگی هوا مستقر در کالن 3آمار دریافت شده از 

 یروند صعوداز  باًیتقری دارای هوای پاک در شهر تبریز روزها 8933تا  8911دهد که در دوره 

روز( رسیده است. تعداد  15به کمترین مقدار خود ) 8935برخوردار بوده است، اما در سال 

شهروندان  8931روز بوده است. در سال  295، 8935روزهای دارای هوای سالم در سال 

روز  2های حساس و روز ناسالم برای گروه 81روز سالم،  811روز پاک،  882تبریزی به ترتیب 

 .اندخطرناک را تجربه نمودهروز  8ناسالم و 

 اقدامات ضروری-11-5

 و آبی مهاجر، وجود آلودگی منابع هاگونهجمعیت  کاهش ،هیاروم دریاچه شدن خشک

در بخش  هاندهیآالی خطرناک و تجمع هاندهیآال خصباالی استان )هاپهنهدر برخی از  خاک

ی آبی و آلودگی هوای هاستمیسدر اکوی طیمح ستیزآبه (، عدم رعایت حقهاستمیاکوسزنده 

باشند. استقرار صنایع بر استان می ستیز طیمح انکاررقابلیغتهدیدات  جمله ازتبریز  شهرکالن

های اساس نتایج سند آمایش استان، تولید سوخت و انرژی استاندارد و پاک، توسعه زیرساخت

و توسعه سیستم بازیافت عمومی، مدیریت اصولی فاضالب و پسماندهای تولیدی  نقل و حمل

 جمله ازمحوطه(  وشویشستبرای استفاده مجدد در صنعت، آبیاری فضای سبز و آب )

استان جلوگیری نماید و رعایت اسناد  ستیزطیمحتواند از تخریب بیشتر اقداماتی است که می

بودن  ریذپدیتجدی توسعه(، هابرنامهی در طیمحستیزباالدستی قانونی )الزام به رعایت مسائل 

تواند وضعیت می وحشاتیحپتانسیل احیاء یا پرورش اقتصادی و  دهیدبیآس یهاستمیاکوس

 .بهبود بخشید آن را

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 های فرابخشیبخش اول: حوزه
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 کار و فصل یازدهم: فضای کسب

مقدمه-11-1

های اقتصادی است که مدیران یا عملکرد بنگاه بر مؤثر، عوامل کار و کسبمنظور از محیط 

محیط  گرید عبارت بهرا تغییر داده یا بهبود بخشند.  هاآنتوانند های اقتصادی نمیمالکان بنگاه

های ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیتای از سیاستمجموعه کار و کسب

های های کشور، کیفیت دستگاهالن، کیفیت زیرساختحاکم هستند. ثبات اقتصاد ک کار و کسب

اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به آمار و اطالعات، فرهنگ کار و 

قرار  ریتأث، از عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت دست نیا ازعوامل دیگری 

 بگذارند. هاآنتوانند تأثیر چندانی بر صادی نمیمدیران واحدهای اقت کهی حال دردهند، می

دهد و باعث های اقتصادی را افزایش مینامناسب، هزینه عملکرد بنگاه کار و کسبمحیط 

گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی از بین رفتن انگیزه سرمایه

میالدی و  8311ه اقتصادی از اوایل دهه و رابطه آن با توسع کار و کسبشود. بهبود محیط می

قرار گرفت. دسوتو در مطالعات  توجه مورددر پی مطالعات هرناندو دسوتو، اقتصاددان پرویی 

که موانع سخت و دیوانساالری اداری در کشورهای مختلف باعث  افتی دستخود به این نتیجه 

شده و توسعه اقتصادی  دولمریغبخش خصوصی به بخش زیرزمینی، غیررسمی و  شدن لیتبد

یکی  عنوان به کار و کسببهبود محیط  رو نیا ازسازد. در کشورها را با مشکل جدی روبرو می

 قرار گیرد. توجه مورداز راهبردهای توسعه اقتصادی باید 

ای، فراهم بودن محیط گذاری در هر کشور یا منطقهو سرمایه وکارکسبالزمه شروع یک 

 درتصادی و امنیتی در آن کشور یا منطقه است. بدون شک صاحبان سرمایه، نهادی، سیاسی، اق

های امنیت اقتصادی در آن محیط گذاری خواهند نمود که عالئم و نشانهیی سرمایهجا

به بررسی اجمالی وضعیت کشور در جهان از منظر  منظور نیبدباشد. لذا  مشاهدهقابل

استان در سطح کشور  کار و کسبط محیط و همچنین شرای کار و کسبهای فضای شاخص

 .شودپرداخته می
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 و کارفضای کسب  -11-2

تغییرات جزئی یا کلی در متدولوژی بانک جهانی برای محاسبه  ساله هرنظر به اینکه 

 صرفاً شدهگزارشهای شود، باید توجه داشت که رتبهاعمال می وکارکسبی سهولت هارشاخهیز

 شده دادهد مقایسه قرار گیرند که با متدولوژی جدید بانک جهانی تطبیق هایی مورباید با رتبه

 است. گرفته قرارهای مربوط به دو سال اخیر مورد مقایسه تنها گزارش منظور نیبداست 

 831 بین در ایران 8کار و کسب انجام سهولت شاخص جهانی، بانک گزارشبر اساس  

 رتبه از ایران المللیبین جایگاه. استگرفته  قرار 825 جایگاه در میالدی 2181 سال در کشور

 در. است یافته تنزل 2181 سال در 825 رتبه به نزول پله 5 با میالدی 2181 سال در 821

 شاخص از آن فاصله بهبود رغمعلی ایران رتبه تضعیف میالدی 2181 تا 2181 هایسال طی

 هاآن فاصله و اندداشته بهتری عملکرد نایرا با مقایسه در کشورها برخی دهدمی نشان پیشرو،

 ایران جایگاه مذکور دوره طی در. استکاهش یافته  ایران از بیشترمراتب  به پیشرو شاخص از

 ،کار و کسب شروع یهارشاخهیز یاستثنا کار به و کسب سهولت یهارشاخهیز تمامی در

 .است شده فیتضع فرامرزی تجارت و اعتبارات اخذ مجوز، اخذ مقررات و شرایط

 (میالدی 2999 - 2991های سال)کار  و رتبه کشور در شاخص سهولت کسب :9-99جدول 

 

 سال             شاخص
61۸1 61۸۸ 61۸6 61۸۹ 61۸۳ 61۸۵ 61۸2 61۸3 61۸۱ 61۸۳ 

 ۸۳1 ۸۳1 ۸۳1 ۸۱۳ ۸۱۳ ۸۱۳ ۸۱۵ ۸۱۹ ۸۱۹ ۸۱۹ تعداد کشورها

ت رتبه کشور در سهول

کار و انجام کسب  
۹3۸  ۸6۳ ۸۳۳ ۸۳۵ ۸۵6 ۸۹1 ۸۸۱ ۸61 ۸6۳ ۸6۱ 

اد فاصله کشور از اقتص

 پیشرو
_ _ _ _ ۵/۵۵  3۳/۵2  1۱/۵3  62/۵3  ۳۱/۵2  ۳۱/۵2  

 61۸۳تا  61۸1های وکار بانک جهانی، سالمأخذ: گزارش سهولت انجام کسب

                                                           

1. doing business 
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 (میالدی 2999 - 2991)کار  و رتبه کشور در شاخص سهولت کسب: 9-99نمودار 

 کار و های سهولت کسبشاخص -11-3

 ،(انحالل تا گیریشکل زمان ازوکار )کسب یک عمر از مرحله ده جهانی، بانک گزارش در

 هایسال طی در ایران کشور رتبه زیر جدول در. سازدمیمتأثر  راکار  و کسب سهولت شاخص

 هر در. استفته گر قرار مقایسه و ارزیابی مورد شاخص ده اینبر اساس  2183 تا 2181 متوالی

 و اداری مراحل تعداد و بیشتر فعالیت یک دادن انجام سرعتقدر  هر مراحل این از یک

 سایر با مقایسه در آن رتبه و ترمناسب کشور آنکار  و کسب محیط باشد، کمتر آن هایهزینه

 سهولت شاخص زیر سه تنها( 2183 تا 2181) اخیر سال دو طی. بود خواهد بهتر کشورها

.است افتهی بهبود کشور در فرامرزی تجارت و دیون پرداخت و ورشکستگی مالیات، اختپرد
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 میالدی( 2999 - 2991)های سهولت انجام کار رتبه کشور به تفکیک زیر شاخص: 2-99جدول 

سالشاخص         2181 2188 2182 2189 2185 2185 2183 2181 2181 2183 

ه تغییر رتب

 2در طی 

 سال اخیر

ت انجام سهول

کار و کسب  
891 823 855 855 852 891 881 821 825 821 5 

وکارشروع کسب  51 52 59 11 11 32 11 812 31 819 13 

شرایط و مقررات 

 اخذ مجوز
858 859 835 833 838 812 33 21 25 13 38 

 3 811 33 35 11 811 883 839 832 839 _ دسترسی به برق

538 835 839 853 859 ثبت مالکیت  838 38 13 11 31 9 

 3 33 31 818 31 13 13 19 31 13 889 اخذ اعتبارات

حمایت از 

گذاران سرمایه

 خرد

835 831 833 851 859 855 851 835 811 819 9 

سهولت پرداخت 

 مالیات
881 885 823 823 881 825 829 811 851 853 8- 

 5-5 828 833 811 831 851 855 859 891 898 895 تجارت فرامرزی

 3 13 11 11 32 33 31 59 51 53 59 اجرای قراردادها

ورشکستگی و 

 پرداخت دیون
813 888 881 823 891 891 851 853 831 898 -23 

 61۸۳تا  61۸1های وکار بانک جهانی، سالمأخذ: گزارش سهولت انجام کسب

 کار و شاخص شروع کسب-99-3-1

 نام، انتخاب قانونی، ثبت پروسه نمودن طی ت،فعالی یک قانونی و رسمی آغاز الزامات از

 یک رسمی کار به آغاز برای که است مراحلی ،... و موضوعه هایمالیات و عوارض پرداخت

 اجرایی هایدستگاه از هیدییتأ اخذ و هافرم تکمیلمرحله  5/81 ایران در. گردد طی باید فعالیت

. انجامدمیبه طول  روز 5/12 فرآیند این و دشومی طی الزم هایپروانه و مجوزها اخذ و ربطذی
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 میالدی 2183 سال دروکار کسب شروع شاخص برای ایران رتبه جهانی بانک گزارشبر اساس 

 .است شده فیتضع پله 13 آن از قبل سال به نسبت و باشدمی 819

 (میالدی 2999 - 2991)کار  و رتبه کشور در شاخص شروع کسب: 9-99جدول 

سال                   شاخص  61۸1 61۸۸ 61۸6 61۸۹ 61۸۳ 61۸۵ 61۸2 61۸3 61۸۱ 61۸۳ 

 ۸3۹ ۳3 ۸16 ۱3 26 31 ۱3 ۵۹ ۳6 ۳۱ رتبه کشور

۵/۸1 ۱ ۱ ۱ 2 3 3 2 2 3 تعداد مراحل  

زمان )روز(مدت  ۳ ۱ ۱ ۸۹ ۸۵ ۸6 ۸۵ ۸۵ ۵/۸۳  ۵/۸3  

هزینه )درصد از درآمد 

 سرانه(
۳/۹  ۳ ۱/۹  ۹/۹  ۸/۹  ۸/۹  3/6  ۸/۸  ۳/۸  6/۸  

 61۸۳تا  61۸1های وکار بانک جهانی، سالمأخذ: گزارش سهولت انجام کسب

شاخص شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت-99-9-2

 نمودن عملیاتی به منظور را مقرراتی است موظف کارآفرین یک شرکت، ثبت از پس

 بخش لیاتعم فرآیندهای بررسی به گزارشات فرآیند، این بررسی برای. نماید رعایت فعالیت،

( میالدی 2181 -2183) سال دو طی شاخص این در ایران کشور رتبه. است مبتنی ساختمان

 2183 سال در که است یدر حال این. است یافته تنزل 13 جایگاه به 25 از نزول پله 38 با

 سال در 58/98 امتیاز از و شده کمتر قبل سال به نسبت پیشرو شاخص از ایران فاصله میالدی

 .است رسیده میالدی 2183 سال در 13/91 به یالدیم 2181

 (میالدی 2999 - 2991)رتبه کشور در شاخص شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت : 4-99جدول 

 61۸۳تا  61۸1های وکار بانک جهانی، سالمأخذ: گزارش سهولت انجام کسب

 

سال      شاخص   61۸1 61۸۸ 61۸6 61۸۹ 61۸۳ 61۸۵ 61۸2 61۸3 61۸۱ 61۸۳ 

 ۱2 6۵ 63 2۳ ۸36 ۸2۸ ۸22 ۸2۳ ۸۳۹ ۸۳۸ رتبه کشور

2۸ ۸3 ۸3 تعداد مراحل  ۸2 ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸2 

زمان )روز(مدت  ۹66 ۹66 ۹61 ۹61 ۵/۹۸۱  ۵/۹۸۱  ۳۳ ۳۳ ۳۳ ۸۹1 
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 شاخص دسترسی به برق-99-9-9

 به دارند نیاز برق پیوسته عرضه به که صنایعی در بخصوص برق، جریاناعتماد قابل عرضه

 و برق تولیدکننده هایشرکت وریبهره به شاخص این وضعیت. شودمی منتج بهتر لکردعم

 با کشورها. دارد ارتباط بخش این در خارجی، و داخلی از اعم گذاری،سرمایه میزان

 در. ببخشند بهبود را خودوکار کسب فضای توانندمی انرژی و برق بخش در گذاریسرمایه

 هفت از 2185 تا 2188 هایسال طی ایران در برق به سترسید مراحل جهانی بانک گزارش

. است افتهی کاهش روز 11به  روز 851 از انشعاب واگذاریزمان  مدت و مرحله شش به مرحله

 سال به نسبت میالدی 2183 سال در برق به دسترسی شاخص در کشور رتبه حال نیا با ولی

 برق انشعاب اخذ درخواست کردن الکترونیکی .است رسیده 811به  33 از و یافته تنزل 2181

 بازرسی برای الزم هایروز تعداد کاهش ای،منطقه برق شرکت یا نیرو وزارت سایتوب طریق از

 ادغام طریق از برق به دسترسی مراحل تعداد کاهش ای،منطقه برق شرکت توسط محل از

 شاخص در ایران رتبه کاهش ایبر عملیاتی راهکارهایجمله  از توانندمی...  و مراحل برخی

 .باشند برق به دسترسی

 (میالدی 2999 - 2991 )رتبه کشور در شاخص دسترسی به برق  : 5-99جدول 

سال        شاخص  61۸1 61۸۸ 61۸6 61۸۹ 61۸۳ 61۸۵ 61۸2 61۸3 61۸۱ 61۸۳ 

 ۸1۱ ۳۳ ۳۳ ۱۱ ۸13 ۸۸۳ ۸2۹ ۸26 ۸2۹ _ رتبه کشور

 2 2 2 2 2 3 3 3 3 _ تعداد مراحل

زمان )روز(مدت  _ ۸۳1 ۸۳1 ۸۳1 33 33 33 33 33 33 

هزینه )درصد از درآمد 

 سرانه(
_ ۳/۸۸1۱  ۵/۸1۵۱  ۳/3۱۱  ۳/2۳۳  2/۱2۵  ۳/۱6۹  2/۱6۱  ۳/۸12۳  ۳6۹ 

 61۸۳تا  61۸1های وکار بانک جهانی، سالمأخذ: گزارش سهولت انجام کسب

 شاخص ثبت مالکیت-11-3-4

 ثبت بر مترتب هایهزینه و مراحل تعداد ملشا مالکیت حقوق ثبت سهولت شاخص

 دارای میالدی 2181 تا 2183 هایسال طی در ایران در مالکیت ثبت فرآیند. باشدمی مالکیت

 تعداد است و افتهی کاهش مرحله 2 قبل هایسال به نسبت مراحل تعداد و بوده مرحله 1
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 رسیده مرحله 3 به کاهش همرحل یک با 2183 سال در مالکیت حقوق ثبت برای الزم مراحل

 الزمزمان  مدت مالکیت، ثبت برای الزم مراحل کاهشوجود  با که است حالی در این. است

 گرفته صورت اقدامات رغمعلی. است افتهی شیافزا روز 98به  روز 82 از پروسه این انجام برای

 از تنزل پله 9 با کشور رتبه مالکیت، ثبت برای الزمزمان  مدت و مراحل کاهش خصوص در

 .است رسیده میالدی 2183 سال در 31 جایگاه به میالدی 2181 سال در 11 جایگاه

 (میالدی 2999 - 2991)رتبه کشور در شاخص ثبت مالکیت  :6-99جدول 

سال          شاخص  61۸1 61۸۸ 61۸6 61۸۹ 61۸۳ 61۸۵ 61۸2 61۸3 61۸۱ 61۸۳ 

 ۳1 ۱3 ۱2 ۳۸ ۸2۸ ۸۵۳ ۸2۵ ۸2۹ ۸۵2 ۸۵۹ رتبه کشور

 2 3 3 3 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ تعداد مراحل

زمان )روز(مدت  ۹2 ۹2 ۹2 ۹2 ۹2 ۹۵ ۸6 ۸6 ۸6 ۹۸ 

هزینه )درصدی از 

 ارزش دارایی(
۵/۸1  ۵/۸1  ۵/۸1  ۵/۸1  2/۸1  2/۸1  _ _ 3/۵  3/۵  

 61۸۳تا  61۸1های وکار بانک جهانی، سالمأخذ: گزارش سهولت انجام کسب

 شاخص اخذ اعتبارات-11-3-5

 قانونی حقوق و اعتبارات به نسبت افراد آگاهی به مربوط معیارهای خصشا این

 و بوده دهتا  صفر دامنه در قانونی حقوق شاخص. ردیگیبرم در را گیرندگانوام و دهندگانوام

. اندشدهی طراح بهتری نحو به تسهیالت ارائه جهت قوانین که است آن مبین باالتر امتیاز

 از خصوصی و عمومی هایبخش اطالع کیفیت و دسترسی میزان اعتباری، اطالعات شاخص

 2183 تا 2185 سال از و بوده 3تا  صفر بین 2189 سال تا شاخص این. دهدمی نشان را هاوام

 اطالعات به خصوصی و عمومی هایبخش بهتر دسترسی مبین باالتر ارقام باشد،می 1تا  صفر از

 .باشدمی اعتباری

دهنده نشان موضوع این و افتهی کاهش میالدی 2185 سال از نیقانو حقوق قدرت شاخص

 اطالعات شاخص. باشدمی تسهیالت ارائه جهت قوانین مطلوب و بهینه تنظیم و طراحی عدم

 5 با اعتبارات اخذ شاخص در کشور رتبه و است یافته ارتقا 1 امتیاز به 2185 سال در اعتباری

 در این. است یافته تنزل میالدی 2181 سال در 818 به میالدی 2183 سال در 31 از نزول پله
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 سال در مجدد و است رسیده 31 به صعود پله 88 با کشور رتبه ،2181 سال در که است حالی

 الزم قانونی، حقوق شاخص بهبود به منظور. است یافته تنزل 33 رتبه به نزول پله 3 به 2183

 بانکی شبکه حقوقی ادارات توسط وثیقه اخذ بر ناظر قوانین اصالحمنظور  به اقداماتی است

 شرایط برقراری با توانمی و بوده 1 ،2183 سال در اعتباری اطالعات شاخص. پذیرد صورت

 .بخشید ارتقا را شاخص این بانکی سیستم اعتباری وضعیت از مشتریان سازیآگاه برای مناسب

 (میالدی 2999 - 2991)رتبه کشور در شاخص اخذ اعتبارات : 3-99جدول 

سال            شاخص  61۸1 61۸۸ 61۸6 61۸۹ 61۸۳ 61۸۵ 61۸2 61۸3 61۸۱ 61۸۳ 

 ۳۳ ۳1 ۸1۸ ۳3 ۱۳ ۱2 ۱۹ ۳۱ ۱۳ ۸۸۹ رتبه کشور

 قدرت حقوقی قانونی

(۸1-۸)  
۳ ۳ ۳ ۳ 6 6 6 6 6 6 

 ۱ ۱ 3 3 3 3 ۵ ۳ ۳ ۹ اطالعات اعتباری

 61۸۳تا  61۸1های وکار بانک جهانی، سالمأخذ: گزارش سهولت انجام کسب

 گذاران(شاخص حمایت از سهامداران خرد )سرمایه-11-3-6

بر  که باشدمی بهادار اوراق قانون اجرای به معطوف شاخص این تحقق مراتب از بخشی

واقع  . دراست بهادار اوراق و بورس سازمان عهده بر آن اجرای مسئولیت نیز قانون مفاداساس 

 باز بهادار اوراق و بورس سازمان فعالیت گستره از ارانگذسرمایه شناخت به شاخص این

 چگونگی و است برخوردار باالیی اهمیت از سرمایه بازار در گذارانسرمایه از حمایت. گرددیم

 بانک. است مالی محافل در مهم موضوعات از گذارانسرمایه از حمایت شاخص کمی سنجش

 :است گرفته بهره زیر شرح هب دیگر شاخص سه از شاخص این سنجش برای جهانی

 این برای رقم باالترین و برگرفته در را افشا شاخص، گستره: معامالت شفافیت شاخص .8

 شاخص این 2183 الی 2189 سال از. باشدمی صفر امتیاز ترینپایین و 81 شاخص

 .است بوده 1 ایران برای

 مدیر ئولیتمس شاخص، گستره: محوله وظایف حیطه در مدیر گوییپاسخ توان شاخص .2

. باشدمی صفر امتیاز ترینپایین و 81 شاخص این برای رقم باالترین و گیردبرمی در را

 .است بوده 5 ایران برای شاخص این 2183 تا 2181 سال از
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 گستره: کارشناسان و مدیران سوءرفتار زمینه در قانونی بازخواست برای سهامداران توان .9

 شاخص این برای رقم باالترین شودمی شامل ار سهامداران دادخواست سهولت شاخص،

 به 2181 سال در 1/2 از ایران برای شاخص این. باشدمی صفر امتیاز ترینپایین و 81

 .استکاهش یافته  2183 سال در 9

 سال در خرد سهامداران از حمایت شاخص در کشور رتبه جهانی، بانک گزارشبر اساس 

 اخیر سال چند طی در. است دهیرس 819 جایگاه به 2181 سال به نسبت نزول پله 9 با 2183

 سیتأس موضوع به گذار،سرمایه از حمایت شاخص در ایران رتبه به مربوط هایگزارش تهیه در

 برایآمده  دست به اعداد دلیل این به و است نشده توجه ایران سرمایه بازار در ناظر مقام

.دهدنمی نشان را مطلوبی ارقام اخیر سال سه در گذارسرمایه از حمایت با مرتبط هایشاخص

 (میالدی 2999 - 2991) رتبه کشور در شاخص حمایت از سهامداران خرد:: 1-99جدول 

سال                   شاخص  61۸1 61۸۸ 61۸6 61۸۹ 61۸۳ 61۸۵ 61۸2 61۸3 61۸۱ 61۸۳ 

 ۸3۹ ۸31 ۸2۵ ۸۵1 ۸۵۳ ۸۳۹ ۸۵1 ۸22 ۸23 ۸2۵ رتبه کشور

(1-۸1افشا ) گستره شاخص  ۵ ۵ ۵ 3 3 3 3 3 3 3 

 گستره مسئولیت مدیر

 (۸1- 1)  
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 

 حمایت از سهامداران 

(۸1-1)  
۹ ۹ ۹ 3/۹  6/۳  6/۳  ۳ ۵/۹  3/6  ۹ 

 61۸۳تا  61۸1های وکار بانک جهانی، سالمأخذ: گزارش سهولت انجام کسب

 شاخص سهولت پرداخت مالیات-99-9-3

 اساس آن بر دولتی حقوق و عوارض پرداخت که است فرآیندی یات،مال پرداخت فرآیند

 تحت متوسط، اندازه با شرکت یک پرداختی میزان مبین هاشاخص و اطالعات. گیردمی صورت

 کارفرما کی یهاپرداخت تعداد شامل مزبور معیارهای. باشدمی مالی سال یک در مالیات عنوان

 در را کشور رتبه مالیاتی، امور انجام برای شده رفص ساعت و مالیات عنوان تحت بایستمی

 .کندمی تعیین مالیات پرداخت سهولت شاخص
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 ،2181 سال در مالیات پرداخت سهولت شاخص در کشور رتبه جهانی، بانک گزارش طبق

 مالیات پرداخت هایشیوه به توسل. است بوده 853( بهبود پله یک با) 2183 سال در و 851

 درمؤثر  گامی کشور در ارزش افزوده بر مالیات شیوه ترویج همچنین و یرحضوریبه صورت غ

 .شودمی محسوب کشور در مالیاتی نظام ارتقا جهت

 (میالدی 2999 - 2991 )رتبه کشور در شاخص سهولت پرداخت مالیات : 1-99جدول 

سال                 شاخص   61۸1 61۸۸ 61۸6 61۸۹ 61۸۳ 61۸۵ 61۸2 61۸3 61۸۱ 61۸۳ 

 ۸۳۳ ۸۵1 ۸11 ۸6۹ ۸6۳ ۸۸۱ ۸6۳ ۸62 ۸۸۵ ۸۸3 رتبه کشور

 61 61 61 61 61 61 61 61 61 66 تعداد پرداخت در هرسال

زمان صرف شده )ساعت در 

 هرسال(
۹۳۳ ۹۳۳ ۹۳۳ ۹۳۳ ۹۳۳ ۹۳۳ ۹۳۳ ۹۳۳ ۹۳۳ 6۸2 

 61۸۳تا  61۸1های وکار بانک جهانی، سالمأخذ: گزارش سهولت انجام کسب

 ارت فرامرزیشاخص تج-11-3-8

 انجام تا گرفته سفارش ثبت و بازرگانی کارت اخذ مرحله از کاال صادرات و واردات فرآیند

 هویت احراز و شناسایی برای مشابهی مراحل انجام متضمن در برخی مواقع ،... و گمرکی امور

 سیستم اجرای با توانمیقطعاً  که موضوعی. است مختلف هایسازمان و ادارات در افراد

 سوابق معرف) الکترونیکی هایکارت صدور و کشور در افراد هویت احراز یکپارچه الکترونیکی

 انجام برای الزم زمان وشده عنوان مراحل یراحت به افراد، برای...(  و شغلی آموزشی، ای،حرفه

 دو طی فرامرزی تجارت شاخص در کشور رتبه. داد کاهش یتوجه قابل میزان به را مراحل این

 .است رسیده 828 به 833 از بهبود پله 55 با( میالدی 2181 -2183) الس

 و واردات پیچیده و طوالنی فرآیند تجاری، هایمحدودیت تعدد باحاضر کشور  حال در

 مراحل گمرکی، متعدد هایتعرفه اجرای. است مواجه مقررات و قوانین در ثباتیبی و صادرات

 باالی هایهزینه و دهدمی افزایش را کاال ضایعات ال،کا ترخیص طوالنی زمان و زیاد اداری

 تجارت بخش در بزرگ مانعیصورت  به عوامل این. گرددمی فساد افزایش باعث گمرک،

 وزمان مدت کاهش با توانسته هامحدودیت این تمامیوجود  ؛ که بانمایدمی نقش ایفای خارجی

 .بخشد بهبود را شاخص این رتبه واردات و صادرات برای الزم هزینه
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 (میالدی 2999 - 2991)رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی :99-99جدول 

سال                 شاخص  61۸1 61۸۸ 61۸6 61۸۹ 61۸۳ 61۸۵ 61۸2 61۸3 61۸۱ 61۸۳ 

 ۸6۸ ۸22 ۸31 ۸23 ۸۳۱ ۸۵۵ ۸۳۹ ۸۹۱ ۸۹۸ ۸۹۳ رتبه کشور

زمان صادرات )ساعت(مدت  _ _ _ _ _ _ 622 6۵۹ 66۸ ۳۸۹  

 ۳3۵ 2۳1 31۱ 31۱ _ _ _ _ _ _ هزینه صادرات )دالر(

زمان واردات )ساعت(مدت  _ _ _ _ _ _ ۳۹6 ۳۸۸ ۹۹۹ ۸۱۸ 

 3۵1 ۱۵3 ۱۵3 ۱۵3 _ _ _ _ _ _ هزینه واردات )دالر(

 61۸۳تا  61۸1های کار بانک جهانی، سال و مأخذ: گزارش سهولت انجام کسب

 شاخص اجرای قراردادها-11-3-9

 افراد میان حقوقی دعاوی بروز هنگام در قراردادها کارایی میزان مبین صشاخ این

 در 11 از نزول پله 3 با جهان سطح در قراردادها اجرای شاخص در ایران کشور رتبه. باشدمی

 تجاری اختالفات حل دشواری. است رسیده میالدی 2183 سال در 13 به میالدی 2181 سال

 فرآیند در تأخیر فرآیندها، بودن برزمان و هزینه ها،هدادگا طریق از مطالبات وصول و

 ابزارهای دنبال به تا سازدمی مجبور را هابنگاه ،... و حکم اجرای در طوالنی زمان ،دنظریتجد

. نکنند دنبال قانونی مسیر از را خود مطالبات و باشند خود اختالفاتوفصل حل برای دیگری

 خود بر عالوه هاآنشدن  اجرا ناقص یا دیر و اردادهاقر اجرای عدم که است حالی در این

 فضایبه کل  جهینت در و هاآن معامله هایطرف و شرکا زنجیره به متضرر، هایبنگاه و هاشرکت

 .نمایدمی وارد ضربهوکار کسب
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 (میالدی 2999 - 2991) اجرای قراردادهارتبه کشور در شاخص  :99-99جدول 
سال                   شاخص   61۸1 61۸۸ 61۸6 61۸۹ 61۸۳ 61۸۵ 61۸2 61۸3 61۸۱ 61۸۳ 

 ۱۳ ۱1 31 26 22 23 ۵۹ ۵1 ۳۳ ۵۹ رتبه کشور

 ۳1 ۳1 ۳1 ۳1 ۳1 ۳1 ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۹۳ مراحل )تعداد(

 ۵1۵ ۵1۵ ۵1۵ ۵1۵ ۵1۵ ۵1۵ ۵1۵ ۵1۵ ۵1۵ ۵61 زمان )روز(

 هزینه 

 )درصدی از میزان مطالبه(
۸3 ۸3 ۸3 ۸3 ۸3 ۸3 ۸3 ۸3 ۸3 ۸۳ 

ی کیفیت فرآیندهای قضای

(1-۸۱)  
_ _ _ _ _ _ ۵/2  ۵/۵  ۵ ۵ 

 61۸۳تا  61۸1های کار بانک جهانی، سال و مأخذ: گزارش سهولت انجام کسب

 شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون-11-3-11

 شاخصواقع  در دهد.می نشان را ورشکستگی اعالم برای الزم هزینه و زمان شاخص این

 فرآیند به مربوط اداری تنگناهای و موجود ورشکستگی قانون ضعف میزان مبین مذکور

 باعث ورشکستگی قانون ناکارآمدی و هابدهی پرداخت در هابنگاه ناتوانی. است ورشکستگی

. یابد کاهش اعتباردهندگان قدرت و نگردد اشتغال ایجاد و تولید صرف مالی منابع شودمی

 صعود پله 23 با که باشدمی 831 با برابر 2181 الس برای شاخص این با رابطه در کشور جایگاه

 .است یافته صعود 898 جایگاه به 2183 سال در

 (میالدی 2999 - 2991)رتبه کشور در شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون  :92-99جدول 

سال                شاخص  61۸1 61۸۸ 61۸6 61۸۹ 61۸۳ 61۸۵ 61۸2 61۸3 61۸۱ 61۸۳ 

 ۸۹۸ ۸21 ۸۵2 ۸۳1 ۸۹۱ ۸۹3 ۸62 ۸۸۱ ۸۸۸ ۸1۳ رتبه کشور

۳/۸3 ۸۱ _ _ _ - _ _ نرخ بازیابی  ۳/۸۵  ۹3 

۵/۳ زمان )سال(  ۵/۳  ۵/۳  ۵/۳  ۵/۳  ۵/۳  ۵/۳  ۵/۳  ۵/۳  ۵/۸  

 ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ هزینه )درصدی از دارایی(

 61۸۳تا  61۸1های کار بانک جهانی، سال و مأخذ: گزارش سهولت انجام کسب
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 کار استان در سطح کشور و د محیط کسبعملکر-11-4

 تا 8931 هایسال طی در کشور و استانوکار کسب محیط عملکرد مقایسه زیر، نمودار

 با مقایسه در ی،بررس مورد دوره در استانوکار کسب محیط عملکرد. دهدمی نشان را 8931

 هایسال بهبود، 8932 تا 8931 هایسال در که یطور به بوده زیادی نوسان دارای کشور کل

 8931 و 8933 هایسال در و بهبود 8935 و 8935 هایسال در نامناسب، 8935 تا 8932

و  8931های و در سال داشته وجود استان وکارکسبنامساعدی در محیط  شرایطمجدداً 

 ،8932 هایسالجز  به یبررس مورد دوره دوباره شرایط مساعدی حاکم شده است. در 8931

 .است بوده کشور متوسط از نامساعدتر استانوکار کسب محیط عملکرد 8931و  8935،8931

 

 (9919-9911)کار استان در سطح کشور  و عملکرد محیط کسب: 99-99جدول 

 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح شاخص

وکارمحیط کسب  
6/2 کشور  ۸۸/2  1۹/2  12/2  6/2  ۱۵/۵  3۱/۵  ۹۹/2  1۵/2  

۳6/2 استان  6۳/2  ۳۹/۵  ۸۵/2  6۳/2  2۱/۵  ۳۹/۵  1۱/2  ۱2/۵  

 ۸۹۳۱الی  ۸۹۳1های های مجلس، طی سالکار ایران، مرکز پژوهش و مأخذ: پایش ملی محیط کسب

 
 (9919-9911)کار استان در سطح کشور  و مقایسه عملکرد محیط کسب: 2-99نمودار 
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 اندکی که باشدمی 15/3 عدد با برابر ،8931 زمستان دروکار کسب محیط ملی شاخص

( 19/3 میانگین با برابر 8931 پائیز) گذشته فصل ارزیابی در شاخص این وضعیت از نامساعدتر

 سال زمستان) قبل سال مشابه فصل در گرفته صورت ارزیابی به نسبت شاخص این. باشدمی

 بسیار) بهبود بیانگر ابیارزی این. دهدمی نشان بهتری را شرایط ،(21/3 میانگین با برابر 8931

 به نسبت 8931 سال در ایرانکار  و کسب محیط برمؤثر  یهامؤلفه از نیمی از بیش در( جزئی

 قبل فصل به نسبت را شرایط شدن نامساعد شاخص این عدد کهی حال . درباشدمی قبل سال

 .دهدمی نشان

 شاخص که دهدمی نشانوکار کسب فضای ملی پایش دروکار کسب محیط یهامؤلفه

 ( کاهش8931 سال مشابه فصل به نسبت) 8931 سال زمستان دروکار کسب محیط استانی

 قرار با ،8931 سال زمستان درشرقی آذربایجان استان لذا است رسیده 13/5 به 13/3 از و افتهی

 زمستان به نسبتوکار کسب برای مساعدتری شرایط و فضا کشور، کل جایگاه یازدهم در گرفتن

.است داشته 8931 سال

 هاتنگناها و چالش-11-5

 هاتنگناها و چالش -11-5-1

ی مجریان از قوانین و مقررات )برق، گاز، نیبشیپ رقابلیغای و های سلیقهبرداشت -

 ، تأمین اجتماعی و ...(ستیز طیمح

 های قرارداد به ایفای تعهداتعدم تعهد طرف -

 هایمتی بودن قنیبشیپ رقابلیغثباتی و بی -

 هادشواری و مشکالت عدیده در تأمین منابع مالی از بانک -

های های عظیم و پیچیده اداری در دستگاه، موانع و بروکراسیرانهیگسختهای رویه -

 کار و کسباجرایی مرتبط با 

 عدم استقبال از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول -

 رغبتی به خرید محصوالت ایرانیبیتمایل شهروندان به خرید کاالهای خارجی و  -

 کار و کسبهای اجرایی ناظر به ها، مقررات و رویهثباتی سیاستبی -
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 برای فعالیت اقتصادی مورد نیازفقدان و عدم شفافیت اطالعات  -

 متجاوزان به حقوق دیگران مؤثرها در رسیدگی به شکایات و پیگرد ضعف دادگاه -

 های تولیدینی و خوشهفقدان یا نقص ارتباطات پسینی و پیش -

 مورد نیازهای آوریفنکمبود  -

 کار و کسبصادرکننده مجوز  مؤسساتها و پراکندگی سازمان -

 های باال برای دریافت مجوزهازمان، مراحل طوالنی و صرف هزینه -

 هاها و فرصتمزیت -11-5-2

 گذاریوجود سامانه پنجره واحد ارائه خدمات سرمایه -

و صنعتی ارس وجود منطق آزاد تجاری -

ها و نواحی صنعتی متعددوجود شهرک -

عنوان ابزاری برای استفاده از تأمین وجود بورس اوراق بهادار و بورس کاال در استان به -

  طریق بازار سرمایه و بورس کاال مالی از

 



 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 های بخشیبخش دوم: حوزه

 کشاورزیفصل دوازدهم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

کشاورزی : دوازدهمبخشی/ فصل های دوم: حوزه بخش  
  

 

6۸۸ 

 کشاورزیفصل دوازدهم: 

 مقدمه-92-1

های راهبردی دولت تأمین امنیت غذایی و خودکفائی در تولید ترین برنامهیکی از مهم

آب از  مسئلهوری در این حوزه است. از سوی دیگر توجه به محصوالت کشاورزی و افزایش بهره

بنابراین داشتن برنامه کشت علمی ؛ های اساسی دولت در تدوین برنامه ششم بوده استاولویت

 کشور، کالن هایسیاست بر تولیدات مبتنی تناسب نوع محصول با شرایط اقلیمی، پایداری و

مسئوالن  توجه موردای باید منطقه هایظرفیت از بهینه گیریبهره و بومی کشاورزان دانش

 بخش کشاورزی استان باشد.

ارای در تولید برخی از محصوالت کشاورزی در کشور د شرقیآذربایجاناستان  چه اگر

دهد مزیت نسبی است، اما بررسی جایگاه استان در مجموعه بخش کشاورزی کشور، نشان می

های های بسیار خود در این حوزه بهره کافی نبرده و حتی در سالکه این استان از توانمندی

 .از اهمیت بخش کشاورزی استان در کشور کاسته شده است جیتدر بهاخیر 

 ه بخش کشاورزیهای عمدبررسی شاخص -12-2

 شاغلین بخش کشاورزی -12-2-1

درصد است که نسبت به سال  28، سهم اشتغال بخش کشاورزی در استان 8931در سال 

 8931برخالف سال  8931رسد در سال دهد. به نظر میدرصد( کاهش نشان می 2/28) 8931

هم اشتغال . ساندشده جذباز بخش کشاورزی در بخش صنعت استان  آزادشدهنیروی کار 

 شیافزا 8931درصد در سال  1/81به  8931درصد در سال  1/81بخش کشاورزی در کشور از 

 .باشداست که از نسبت متناظر استانی آن کمتر می افتهی
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 (9919-9911ی عمده اقتصادی استان )هابخشاشتغال در  سهم: 9-92جدول 

 خدمات صنعت کشاورزی سال

۸۹۳1 1/۸۳ 2/۳6 ۳/۹۱ 
۸۹۳۸ ۱/6۸ ۳/۳۸ 3/۹2 
۸۹۳6 ۵/61 ۱/۳1 3/۹۱ 
۸۹۳۹ 1/66 ۱/۹۱ 6/۹۳ 
۸۹۳۳ 6/66 ۳/۹۱ ۳/۹۳ 
۸۹۳۵ ۸/61 3/۹۳ ۸/۳1 
۸۹۳2 2/۸۳ ۳/۹۳ ۳/۳1 
۸۹۳3 6/6۸ 3/۹۵ ۳۹ 
۸۹۳۱ 6۸ ۳/۹۵ ۳۹ 

 کار نیروی و جمعیت دفتر ایران، آمار مرکزمأخذ: 

 سهم و نزولی ش کشاورزیبخ اشتغال سهم استان و کشور در 8933تا  8935 هایسال در

سهم این بخش هم  8931در سال  اما است، بوده صعودی صنعت و خدمات هایبخش اشتغال

سهم اشتغال بخش کشاورزی استان  8931و در سال  افتهی شیافزادر استان و هم در کشور 

 هافتی شیافزاو با ثابت ماندن سهم بخش خدمات سهم بخش صنعت اندکی  افتهی کاهشدوباره 

تغییر چندانی نکرده و  8931ی گرایش اشتغال در استان نسبت به سال کل طور بهاست. 

 در همچنان بخش خدمات سهم بیشتری را از اشتغال استان به خود اختصاص داده است.

 پولی و مالی هایسیاست طریق از را کار بازار هایتعادل عدم عمدتاً کشورها اقتصادی ساختار

 عمل دایره از ییروستا هایحوزه و کشاورزی بخش انزوای دلیل به ایران در اام کنند،می مرتفع

 پولی و مالی هایسیاست طریق از تعادل ایجاد و بخش این در بیکاری رفع ها،سیاست این

 .باشدمی دشوار بسیار

 خدمات و صنعت کار بازار با است، فصلیبه صورت  کشاورزی کار بازار چون آنکه ضمن

 باآن  از بعد و بوده سال از خاصی فصول به محدود کشاورزی بخش تقاضای. دارد کلی تفاوت

 انگیزه نبوده ساالنه بخش این کار بازار چون بنابراین؛ است روروبه کار نیروی گسترده مازاد

 .نیست باال نیز آن در مشارکت
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 درصد 91 به قریب ،8939 سال در کشور کشاورزی عمومی سرشماری آخرینبر اساس 

 کشور سوادبی بردارانبهره تعداد سال این در باشند،می سوادبی استان کشاورزی بردارانبهره

 و استان در درصد 3/1 کشاورزی عالی تحصیالت با بردارانبهره تعداد همچنین. است درصد 95

 حضور عدم از استان کشاورزی بخش گردد،می مالحظه چنانچه بنابراین؛ باشدمی کشور در 1/1

 .بردمی رنج کشور در آن متوسط از بیش کشاورزی متخصص و باسواد روهاینی

 انزوای بودن، سنتی استان، کشاورزی بخش در کافیدانش  با نیروهای جذب عدم تبعات از

 پیش سالیان تجربه. باشدمی سرمایه مؤثر جذب توان عدم آن تبع به و تکنولوژیکی و اطالعاتی

 به هدایت یجا به بخش این به پرداختی هایسرمایه از میمه بخش که است داده نشان نیز

 بنابراین؛ استشده  خارج بخش این از موارد برخی در و نموده پیدا مصرفی جنبه تولیدی بخش

 و سرمایه جذب نه کند،می تضمین را استان کشاورزی پایداری و رشدآنچه  کنونی شرایط در

 .است تولید استمرار برای هوایی و آب مساعد شرایط تنها بلکه متخصص کار نیروی

 کشاورزی هایبخش در تولید ترکیب و افزوده ارزش -12-2-2

بخش  ریز ترینبزرگ باغداری و زراعت استثناءبدون  8933تا  8931های سال در

 از درصد 11/33 متوسططور  اشاره به مورد دوره طی کهی طور به است؛ بوده استان کشاورزی

واسطه به باغداری و زراعتبخش  ری. زاست داده اختصاص خود به را بخش این ارزش افزوده

 سال در درصد 5/31از  استان کشاورزی ارزش افزوده از را خود سهم بخش، کل از ترسریع رشد

 شدیداً بخش این هایفعالیت اگرچه. است داده افزایش 8933 سال در درصد 3/35 به 8931

 پایین به رو روندها بخش ریز سایر نسبت به آن رشد اما باشد،می اقلیمی شرایط تأثیر تحت

 .ندارد
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 (9919-16) کشور از استان کشاورزی هایفعالیت سهم و ارزش افزوده : 2-92جدول 

 ()جاری ریال میلیون واحد:

 زراعت و باغداری سطح سال
 پرورش حیوانات

 جمع ماهیگیری جنگلداری
 اریمرغد دام سنتی گاوداری صنعتی

 عسل پرورش زنبور
 ، کرم ابریشم، ...

 جمع

۸۹۳1 

 ۸۵۱21 ۸۸۸ ۸1۹ 2126 ۳13 ۵2۳ ۳۱1۳ 6۱1 ۳ استان

 ۹3۵63۳ ۸321۳ ۳۵۱۱ ۱۱۸۱۹ 623۳ ۸۹۸۳۵ 2۸۳۸۵ ۸1۹۳۱ 62۱ کشور

 6۹/۳ 2۳/1 62/6 ۱3/2 6۹/۸۵ ۹6/۳ 32/3 31/6 26/۹ سهم

۸۹۳۸ 

۱26۵۳ 611 ۸۸6 ۸1۸26 ۸۹۱3 ۱۸۳ 3۳۱۳ ۳32 ۸۵1 استان  

 ۵33۸62 ۹۸۵۹2 ۵63۳ ۸۳۳۹۱2 ۵66 6۹۹62 ۸1۹۸۳2 ۸32۱۱ ۹۳1 کشور

 ۳6/۳ 2۳/1 ۸۹/6 ۱1/2 ۵2/62 ۳۳/۹ 62/3 2۳/6 ۱۳/۹ سهم

۸۹۳6 

 ۳1۹6۹ 6۵۵ ۸۵1 ۸6۳۹۳ ۸۱۵۳ ۸13۳ ۳۹۸۹ 2۱3 63 استان

 ۳۸۳13۸ ۳۵۳۵6 31۵۸ 61۸۳۵1 3۱۱۱ ۹6۵36 ۸۹۱۳۹2 66۵۵6 22۳ کشور

 ۹۳/۳ ۵2/1 ۸۳/6 ۳1/2 ۵3/6۹ ۹6/۹ 31/2 1۵/۹ 12/۳ سهم

۸۹۳۹ 

 ۳6۱۸6 63۳ 611 ۸۵۸1۳ 66۳۳ ۸36۳ ۸16۹۳ ۱۳1 63 استان

 ۸1213۸3 ۵۳۵63 ۳۹۸۵ 6۹۸۹6۱ ۸13۱6 ۹6۸۸6 ۸2۸۳۹6 62۵11 321 کشور

 1۳/۳ ۳3/1 ۸۵/6 ۵6/2 6۱/6۸ ۹۳/۵ ۹6/2 ۸3/۹ ۵۱/۹ سهم

۸۹۳۳ 

 ۳۳3۳۳ ۹33 6۸۳ ۸۵۸۳2 63۸6 ۸۳۳6 ۳۵22 ۳3۳ ۹۳ استان

 ۸۸2۳61۳ 2۱۸3۹ ۳233 6۳۱1۳۵ ۸6۱۵۸ ۹6۵۱1 ۸3۳1۳۳ 6۱2۸۹ ۱۹۱ کشور

 6۱/۳ ۵۵/1 63/6 ۸6/2 ۸۸/6۸ ۳2/۵ ۵1/۵ ۳۸/۹ 12/۳ سهم

۸۹۳۵ 

 ۵۵۳66 ۳6۳ 622 ۸2۸36 6۸23 61۸۵ ۸1۳۹۱۹ ۸1۵۸ ۹۳ استان

 ۸۹62116 3۱6۳۳ ۸1۸۵2 62۳۱۳۳ ۱32۳ ۹3311 ۸۱3۹۳۳ ۹۸163 ۳36 کشور

 66/۳ ۵۳/1 2۹/6 ۸۸/2 3۸/6۳ ۹۵/۵ ۱۳/۵ ۹۳/۹ 16/۳ سهم

۸۹۳2 

 ۵213۹ ۳۳۳ ۹12 ۸۱۵۹6 ۸۳26 6212 ۸۹626 ۸611 ۹23۱۵ استان

 ۸۳۳12۱۹ ۱۳۳63 ۸۹۹6۱ ۹1۵۱۱۹ 263۸ ۳2166 6۸3۵۹۵ ۹21۵۵ ۸1۱61۳۳ کشور

 32/۹ ۵1/1 6۳/6 1۵/2 ۹6/6۹ 22/۵ 1۳/2 ۹6/۹ ۹۳/۹ سهم

 ایمنطقه هایحساب ایران، آمار مرکزمأخذ: 

کشاورزی از حیث سهم در  بخش ریز نیترمهم سنتی یپروردام غداری،با و زراعت بعد از

 ارزش درصد 83/25 یبررس مورد هایسال در متوسططور  به بخش است که افزوده ارزش

افزوده  ارزش 8935 سال به نسبت 8933 سال در. گرددمی شامل را کشاورزی بخشافزوده 

درصد  25/28ی سنتی پروردام بخش ریز زودهاف ارزشو  درصد کاهش 1/5زارعت و باغداری 

 شد باعث نماید،می متأثر را بخش کلافزوده  ارزش هابخش ریزاین  سهم چون و افتهی شیافزا

 .یابد رشد درصد 23/1 کشاورزی تنها بخش کلافزوده  ارزش

 کشاورزی بخشافزوده  ارزش در ماهیگیری و جنگلداری یهابخش ریز ازهرکدام  سهم

. باشدنمیها بخش ریز این بودن اهمیتبی معنای به این ولی رسد،نمی هم درصد یک به ناستا
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 که 8933 سال در حتی و اندبوده خودافزوده  ارزش در افزایش شاهد دوره طی بخش دو این

 جنگلداری بوده، مواجه ارزش افزوده کاهش با استانپرورش زنبورعسل و کرم ابریشم  بخش

 هایآگاهی افزایش اخیر هایسال در. اندیافته رشد درصد 15/5 هیگیریما و درصد 32/85

 بخش توسعه در آبزیان، مصرف فواید مورد در جمعی، هایرسانه و مدارس طریق از عمومی

 .است داشته ییبسزا اهمیت پروریآبزی و ماهیگیری

 کشور و بخش در استان ه افزود های کشاورزی از ارزشبخش سهم زیر: 9-92جدول 

 درصد واحد:                                          (9916-9919)                                                                

 سطح سال
زراعت و 
 باغداری

 پرورش حیوانات

گاوداری  جمع ماهیگیری جنگلداری
 صنعتی

دام 
 سنتی

 مرغداری
پرورش 

زنبورعسل، کرم 
 ...ابریشم، 

 جمع

۸۹۳1 
۳/21 استان  ۱/۸  ۹/۹1  2/۹  2/6  6/۹۱  3/1  3/1  ۸11 
2/3 کشور  ۱/6  ۵/۸2  ۵/۹  3/1  ۵/6۹  6/۸  3/۳  ۸11 

۸۹۳۸ 
۳/۵۱ استان  ۳/۸  ۳/6۳  6/۹  ۳/۵  ۳/۹۳  ۳/1  ۱/1  ۸11 
3/23 کشور  ۸/۹  ۳/۸3  1/۳  ۳/1  ۳/6۵  ۳/1  ۵/۵  ۸11 

۸۹۳6 
۳/22 استان  3/۸  ۸/6۹  6/3  2/۳  ۸/۹6  ۳/1  2/1  ۸11 
۹/36 کشور  ۵/6  ۸/۸۵  ۵/۹  ۳/1  1/66  ۱/1  ۳/۳  ۸11 

۸۹۳۹ 
2/2۹ استان  1/6  ۳/6۹  1/۳  ۳/۵  ۹/۹۵  ۵/1  3/1  ۸11 
3/3۸ کشور  ۵/6  ۹/۸۵  1/۹  1/۸  ۱/6۸  ۳/1  2/۵  ۸11 

۸۹۳۳ 
۹/2۱ استان  1/6  6/۸۳  ۳/۹  ۳/۵  ۵/۹1  ۳/1  ۱/1  ۸11 
1/36 کشور  ۵/6  ۳/۸۳  ۱/6  ۸/۸  ۹/6۸  ۱/1  ۳/۵  ۸11 

۸۹۳۵ 
۱/2۳ استان  ۳/۸  2/۸۳  2/۹  ۳/۹  ۳/6۱  ۵/1  ۱/1  ۸11 
۳/3۹ کشور  ۹/6  ۸/۸۳  ۱/6  3/1  1/61  ۱/1  ۳/۵  ۸11 

۸۹۳2 
 ۸11 ۱/1 ۵۵/1 ۹۹ 2۸/6 2۵/۳ 2۵/66 ۸۳/6 2/2۵ استان

 ۸11 2 ۱۳/1 ۵6/61 ۳6/1 1۳/۹ ۵۳/۸۳ ۳6/6 ۵۳/36 کشور

 محاسبات گزارش: مأخذ

 و الیر اردیلیم 85131 ،8931 سال در استان کشاورزی بخشافزوده  ارزش یکل طور به

 اینافزوده  ارزش ساالنه رشد نرخ متوسط. بوده است الیر اردیلیم 53119 ،8933 سال در

 و رقم بوده درصد 81/81 یبررس مورد هایسال در جاری( هایقیمت در استان )به بخش

در  هم استان و کشور کشاورزی بخشافزوده  ارزش باشد.درصد می 18/81کشوری  متناظر
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 داشته( درصد 51 بیش از) زیاد بسیار نسبت به سال قبل رشد 8932و هم در سال  8938سال 

 .(2-82)جدول است  بوده سابقهیب باشدمی دسترس در اطالعات که هاییسال تمام به نسبت که

 سال در درصد 29/5 از کشور کشاورزی حوزه در جادشدهیافزوده ا ارزش کل از استان سهم

 این ترپیش هایسال دردر حالی که  است، افتهی کاهش 8933 سال در درصد 13/9 به 8931

 تنها کشورافزوده  ارزش مجموع از استان سهم کاهش البته. باشدمی درصد 5 از بیش سهم

 .ردیگیبرم در را استان اقتصاد کل و نبوده کشاورزی بخش به منحصر

 استان کشاورزی بخش در گذاریسرمایه -12-2-3

 در سرمایه کمبود ،دارند دیتأک آن روی کشاورزی حوزهنظران صاحب که مواردی از کیی

 دالیلی به استان و کشور کشاورزی بخش شد اشاره نیز نیا از شیپ چنانچه. باشدمی حوزه این

 از. ندارد را سرمایه مؤثر جذب توان است، متخصص نیروهای یریکارگبه عدم آن ترینمهم که

 به نهاده از واحد یک درپیپی افزایش نزولی، بازدهی قانونبر اساس  قتصادی،ا تئوری منظر

 در و دهدمی افزایش زیاد مقدار به اول مرحله در را تولید مقدار ها،سایر نهاده ثباتشرط 

 یک در یطور به یابدمی افزایش کمتر و کمتر تولید مقدار نهاده، بیشتر افزایش با بعدی مراحل

 تولید کاهش به منجر نهاده افزایش شود(می گفته تولید سوم مرحله آن به طالحاًاص )که مقطع

 .گرددمی

 اگر حتی اما گردد،نمی تزریق کشاورزی بخش به کافی سرمایه که است درست بنابراین

 متخصص کار نیروی که دیگر مهم نهاده چون شود، منتقل کشاورزی بخش به الزم سرمایه

کاهش  بخش به دلیل خروج از حتی) بوده ثابت باشد،می سرمایه این از گیریبهره برای

 افزایش بخش این در گذاریسرمایه ریسک و افتهی کاهش نیز سرمایه نهائی تولید( یابدمی

 .یافت خواهد

 کشاورزی بخش در گذاریسرمایه حجم مجموع اطالعات بهکه  یآنجائ ازحال  هر در

 صنایع در هاگذاریسرمایه حجم تحلیل به تنها سمتق این در ندارد، وجود دسترسی استان

 839 صادره تأسیس جواز تعداد 8931 سال در. شودمی بسنده کشاورزی تکمیلی و تبدیلی

 از نیز استان سهم. دهدمی نشان کاهش درصد 32 ،8931 سال به نسبت که بوده فقره
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 کاهش 8931در سال درصد  5/3 به 8931 سال در درصد 3/3 کشور از کل صادره جوازهای

 هایسال در. اندنرسیده تولید مرحله به لزوماً صادره تأسیس جوازهای همه البته است؛ افتهی

از  32/51درصد و  8/81درصد،  5/85درصد،  3/88به ترتیب  8931و  8931، 8933 ،8935

تناظر برای ارقام م کهی حال . دراندرسیده تولید در استان به مرحله صادرشده سیتأسجوازهای 

 .باشددرصد می 15/95درصد و  9/51 درصد، 5/52 درصد، 3/91 ترتیب کل کشور به

 (9915-9911) استان کشاورزی بخش گذاریسرمایه هایشاخص عملکرد: 4-92جدول 

 سطح سال 
 واحد به تولید رسیده صدور جواز تأسیس

تعداد 
 )فقره(

سرمایه 
 ریال( )میلیارد

اشتغال 
 )نفر(

ظرفیت 
 زاران()ه

تعداد 
 )فقره(

سرمایه 
 ریال( )میلیارد

اشتغال 
 )نفر(

ظرفیت 
 )هزاران(

۸۹۳۵ 

 ۸۸۱3 ۹۸۸۵ 6۹1۵ 62۹ ۸۸621 ۹6۸1۱ ۵1۳۵۵ 662۸ استان

 ۹3136 ۸۸6233 333۵۵ ۳۹36 ۸1۵1۸۹ ۹۹622۸ ۹22۹6۹ 6۳36۱ کشور

 61/6 32/6 ۳2/6 ۱۸/6 36/۸1 2۵/۳ 33/۸۹ ۸۳/۳ سهم

۸۹۳2 

 ۸۵1۳ ۹۳۳۳ ۳۸۸1 ۳3۸ ۹۱۵۳ ۸۹۸۳۸ 2۱۱۹۳ ۹1۹۸ استان

 ۳632۳ ۸6۱۳12 ۸11262 ۸1۹۳1 ۸1۹۸2۸ ۹۹3۳۹3 ۳6۵121 6۳۹۵3 کشور

 ۵۹/۹ ۸۸/۹ 1۱/۳ ۵2/۳ 3۳/۹ ۱۳/۹ ۸۳/۸2 ۳۳/۸6 سهم

۸۹۳3 

 ۸36۹ ۵۸۳1 ۱۸1۳ ۹3۹ ۸13۵1 ۹۳۸3۱ ۳۳۱۱۹ 6۸3۳ استان
 ۳3۱۸۸ ۸۳16۹6 ۸۵3۹۱۱ ۸۸1۱6 ۳۳22۸ 6۸۱636 ۳۳۳۹۱۵ 661۳۳ کشور

 21/۹ 23/۹ ۸۵/۵ ۹3/۹ ۹2/۸۸ 22/۸۵ ۸1/۸1 ۱۱/۳ سهم

۸۹۳۱ 

 ۵۵۳ ۸۹13 6۱۳6 ۱۹ ۳66 62۱۹ ۱۹66 ۸2۹ استان

 ۳۳13 ۸661۳ ۹63۹۸ ۱۱6 ۸۸۵۹۱ ۳۸۱۳۱ ۸6۵2۳۹ 6۵۹۸ کشور

 ۵3/۸6 3/۸1 2۱/۱ ۳۸/۳ ۳۳/3 ۳۸/2 26/2 ۳۳/2 سهم

 کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی آمارنامه: مأخذ 

 ی دربرداربهرههای و پروانه تأسیس در جوازهای شدهثبت سرمایه میزان 8931 سال در

سرمایه  درصد 3/3 که باشدمی هزار میلیارد ریال 1/2 و هزار میلیارد ریال 9/1 استان به ترتیب

برداری های بهرهپروانه در شدهثبتسرمایه  درصد 3/1 و سیتأسدر جوازهای  شدهثبت

 .در کشور است صادرشده

 استان تبدیلی و تکمیلی صنایع صادره مجوزهای عمده گردد،می مالحظه چنانچه بنابراین

 رسدمی نظر بهحال  هر به اما؛ دارد زیادی دالیل البته که رسدنمی تولید و ساخت مرحله به

 تکمیلی صنایع تولیدی هایواحد تأسیس جواز صدور مرحله در استان یجهاد کشاورز سازمان
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 اگر تا دهدنمی قرار یبررس مورد را طرح جوانب همه و نبسته کار به را الزم دقت تبدیلی و

 بیهوده متولیان و گذارانسرمایه زمان و سرمایه نباشد، اقتصادی و فنی توجیه دارای طرحی

 .نشود تلف

 استان زراعی امور موجود وضعیت بررسی -12-3

 وتار هزار هک 333 استان زراعیکشت  ریز اراضی مجموع ،8931-31 زراعی سال در

 اراضی مجموع از استان سهم سال همین در. باشدمی هزار تن 2253 آن از تولیدی محصول

 پانزدهم و پنجم رتبه حائز ترتیب به که بوده درصد 19/2 تولید از و درصد 13/5 کشور، زراعی

 .است کشوری

 دربه طوری که  رود؛می گندم ژهیو به و غالتکشت  ریز استان زراعی هایزمین عمده

 استان زراعی هایزمین کل از درصد 33 در گندم و درصد 11 در غالت ،31-31 زراعی سال

 از بیش زارهادیم از و درصد 53 استان آبی اراضی از محصوالت گروه این سهم. استشده  کشت

کشت  ریز اراضی در و هفتم کشور غالتکشت  ریز اراضی در استان رتبه. باشدمی درصد 13

. باشدمی ششم یازدهم و ترتیب به محصول گروه دو این تولید در آن رتبه اما است، سوم گندم

 کشور در آنکشت  ریز اراضی سهم از غالت انواع همه تولید از استان سهم همواره یکل طور به

 .است بوده کمتر
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 (9919 – 9911) کشور و استان آبی باغی و زراعی اراضی مساحت : 5-92جدول 

 هکتار هزار واحد:

 9911 9913 9916 9915 9914 9919 9912 9919 سطح اراضی
 متوسط

 نرخ رشد 

مساحت 
اراضی 
 زراعی

 -6۳/۹ 61۱ 6۳۳ 6۹3 6۵۹ 6۳۳ 6۳3 6۹۵ 626 استان

 -۳۵/1 2۸۳۳ ۵۳1۸ 21۳۳ 2۸۸1 216۸ 2۸۹6 2۹16 2۵3۹ کشور

 _ ۹۱/۹ ۸۹/۳ ۳6/۹ ۸۳/۳ 1۵/۳ 1۹/۳ 3۹/۹ ۳۳/۹ سهم

مساحت 
اراضی 
 باغات مثمر

 ۳۳/۸ ۱3 ۸11 ۳۱ ۳2 ۳6 ۱۳ ۱2 32 تاناس

 3۳/6 6۸33 6۸۳1 6۸1۸ 61۵۳ ۸۳۵3 ۸۱۱۳ ۸۱۳۳ ۸3۳۵ کشور

 _ ۳۳/۹ 23/۳ 22/۳ 22/۳ 31/۳ 36/۳ 2۵/۳ 6۹/۳ سهم
مساحت 
اراضی 
باغات غیر 
 مثمر

 -۳۸/1 ۸۵ ۸6 ۸۹ ۸۳ ۸۹ ۸6 ۸۹ ۸2 استان

 -۸۱/۸ ۹۱1 ۹۱2 ۹۳۳ ۳1۱ ۹۳۱ ۹63 ۹۵2 ۳۸۹ کشور

 _ ۳۳/۹ ۸۸/۹ 62/۹ ۳۹/۹ 3۳/۹ 23/۹ 2۵/۹ ۱3/۹ سهم

کل مساحت 
 اراضی آبی

 -۱3/۸ ۹۸1 ۹۵2 ۹۳۱ ۹2۹ ۹۳۳ ۹۳۱ ۹۹۳ ۹۵۳ استان

 -۸۹/1 ۱31۸ ۱۳63 ۱۵۳۳ ۱۵33 ۱۹62 ۱۹۳۹ ۱۵13 ۱3۱۸ کشور

 _ ۵2/۹ 66/۳ 13/۳ 6۹/۳ ۸۳/۳ ۸3/۳ ۳۹/۹ 1۹/۳ سهم

 کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی، آمارنامه مأخذ:

 (9919 – 9911) کشور و استان دیم باغی و زراعی اراضی مساحت : 6-92جدول 

 هکتار واحد: هزار

 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ سطح اراضی
متوسط 
 نرخ رشد

مساحت 
 اراضی زراعی

 ۳۳/1 ۳۳۸ ۵6۵ ۳۵2 ۳۱3 ۵1۹ ۳۵6 ۳21 ۳32 استان

 -6۸/1 ۵3۸3 ۵۸۱۳ ۵16۵ ۵2۵2 ۵۹۵2 ۵31۵ ۵۱26 ۵۱1۳ کشور

 _ ۵۱/۱ ۸۹/۸1 13/۳ 2۸/۱ ۹۳/۳ ۳6/3 ۱۵/3 61/۱ مسه

مساحت 
اراضی باغات 
 مثمر

 -21/3 2۳/1 ۵/۸ 61/6 ۵1/۸ ۵1/۸ 31/۸ ۸1/۸ 61/۸ استان

 ۳۸/2 ۹6۳ ۹66 6۳۵ ۹۹۱ ۹۹۳ ۹۳6 ۹۳2 612 کشور

 _ 61/1 ۳3/1 3۵/1 ۳۳/1 ۳۳/1 ۵1/1 ۹6/1 ۵۱/1 سهم

مساحت 
اراضی باغات 
 غیر مثمر

 -۱۳/6 23/1 3۳/1 3۳/1 3۵/1 32/1 2۸/1 ۵3/1 ۱6/1 استان

 ۳۵/۹ ۳/22 ۳/2۸ ۳۳ 2۸ ۳۸ ۳1 ۳۳ ۵۸ کشور

 _ 11/۸ 6۸/۸ ۵۸/۸ 6۹/۸ ۱۵/۸ ۵۹/۸ ۹1/۸ 2۸/۸ سهم

کل مساحت 
 اراضی دیم

 ۳6/1 ۳۳6 6۳/۵63 ۳۳/۳۵۱ ۳۱۳ 62/۵1۵ ۹۸/۳۵۳ 23/۳2۸ ۳3۱ استان

 ۸6/1 2۸۸6 ۳1/۵۵23 ۵۹2۳ 21۵۵ ۵3۹2 21۱3 26۵6 212۸ کشور

 _ 1۵/۱ ۳3/۳ ۵۵/۱ 1۱/۱ ۱۸/۱ ۳2/3 ۹۱/3 ۱۳/3 سهم

 کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی، آمارنامه مأخذ:
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 9/92درمجموع  و دیمهزار هکتار  91 آبی،هزار هکتار  9/2 استان حبوباتکشت  ریز سطح

 هزار تن 3/5 محصوالت گروه این تولید همچنین است؛ بوده 31-31 زراعی سال درهزار هکتار 

 ریز مساحت درصد 1/9. باشدمی نظر مورد سال در تن هزار 3/25 کالً و دیم هزار تن 83 ،آبی

 از که استشرقی آذربایجان استان به متعلق کشور حبوبات تولیدی محصول درصد 5/9 وکشت 

 3/5 استان زراعی اراضی از. استگرفته  قرار یازدهم و هشتم هایرتبه در ترتیب به حیث این

 .دارد اختصاص حبوبات به آن درصد 13/8 تولیدی زراعی محصول لک از و درصد

کشت  ریز دارد. سطح استان در را تولید وکشت  ریز سهم بیشترین نخود حبوبات میان از

 95/9 معادل ترتیب به که باشدمی تن هزار 2/82 آن تولید وهزار هکتار  9/83 استان نخود

 ذکر به الزم. باشددهم می رتبه استان دارای حیث این از و است کشوری درصد 91/5 و درصد

 کشت آبیصورت  به آن درصد 21/9 تنها و دیمصورت  به استان نخود درصد 31/33 که است

 .است دیم عملکرد برابر دو باًیتقر آن آبی عملکرد ولی گردد؛می

 3/313 آن تولید وکشت  ریز سطح درصد 5/89 معادلهزار هکتار  3/35 ایعلوفه نباتات

 در باید البته. است داده اختصاص خود به را استان زراعی تولیدات درصد 91 معادل هزار تن

 گردد،می محاسبه کاه ازجداشده  دانهبر اساس  تولیدی حبوبات و غالت وزن که داشت نظر

 برای حتی و بوده حجیم اغلب که میوه وزن ،شدهبرداشت هایعلوفه و سبزیجات وزن در ولی

 . ازشودمی محاسبهشده برداشت محصول جزو نیز گیاه ساقه و برگ سبزیجات برخی و هاعلوفه

 تفاوت یکدیگر با زراعی محصوالت هکتار در عملکرد و برداشت حجم طبیعیطور  به رو نیا

 که باشدمی دارا را کشوری سوم رتبه استان ایعلوفه نباتاتکشت  ریز سطح. دارد زیادی بسیار

 .است استان در یونجه وسیع شتک خاطر به بیشتر

 به آن اقالم از برخی و بوده باالیی بسیار ارزش افزوده دارای صنعتی نباتات نکهیا وجود با

 کشاورزان بین در هاآن برداشت و کاشت اما دهند،می نشان زیادی مقاومت خشکی هایتنش

آب و اقلیمی ناسبت عدم بهمسئله  این از بخشی. است نشده مواجه زیادی اقبال با استان

 کشاورزان ییآشنا عدم و سنتی کشاورزی به آن دیگر بخش اما گردد،برمی استان وهوایی

 برای دولت گذاریسیاست اینکه ضمن. شودمی مربوط گیاهان نوع این اقتصادیباارزش  منطقه
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 ریدخ عدم یا خرید به وابسته را هاآن کاشت کلزا،از جمله  محصوالت از برخی تضمینی خرید

 .است نموده دولت تضمینی

 وهزار هکتار  1/1 استان صنعتی محصوالتکشت  ریز اراضی کل 31-31 زراعی سال در

کشت  ریز هایزمین مساحت از استان سهم. استهزار تن  9/85 آن برداشتی محصول

 از آن سهم و دارد قرار شانزدهم رتبه در و بوده درصد 9/8 کشور کشاورزی صنعتی محصوالت

 محصوالت تولید اصوالً. باشدبیست و یکم می آن رتبه و درصد 83/1 گروه این تولیدی لمحصو

 پنبه، چغندر قند تنها آن از ریغ وشده خالصه کلزا ژهیو به و روغنی یهادانه در استان صنعتی

 توتون سویا،جمله  از صنعتی نباتات از بسیاری. آیدمی عمل به محدود مقدار و کتان و کنف به

 .گرددنمی کشت استان در و نیشکر اصالً تنباکو و

 ریز اراضی کل. دانست استان کشاورزی محصول ترینپربازده باید را سبزیجات و صیفی

 1/2 و استان در اراضی نوع این درصد 81/2 معادل هکتار هزار 2/85 محصوالت گروه اینکشت 

هزار  8/591 برابر نیز دیتولی محصول وزن. باشدمی کشور سبزیجاتکشت ریز اراضی درصد

 کشور تولیدی سبزیجات کل درصد 3/2 و استان تولیدی زراعی محصوالت درصد 11/29 ،تن

 .است

 استان سبزیجاتشده برداشت درصد محصول 53بیش از  وکشت  ریز هایزمین درصد 53

 شده یگذارهدف و استراتژیک محصوالت از یکی محصول این. است زمینیسیب به مربوط

 سنتیصورت  . بهاست استان ساکنین داخلی غذائی امنیت تأمین آن دلیل که باشدمی اناست

 در آن تولید نیز دلیل همین به دارند، باالیی ینیزمبیس مصرفشرقی آذربایجان استان مردم

در رتبه  گیاه اینکشت ریز سطح در شرقیآذربایجان استان وجود نیا باباشد اما می زیاد استان

 هایسیاست دیگر مهم نکته. استقرارگرفته  کشوری یازدهم رتبه در آن تولید در هفتم و

 است ارومیه دریاچه حوزه در خصوصاً پیاز کاشت ساختن محدود برای یجهاد کشاورز وزارت

 .گیرد قرار کشور سیزدهم رتبه در و افتهی کاهش آن تولید اخیر هایسال در شده باعث که

 ریز اراضی مجموع از و ندارند استان در وسیعی کشت الیزیج محصوالت آنکهرغم  به

 و ستیب نیز آن کشوری رتبه و رفته محصوالت نوع اینکشت ریز درصد 9/1 تنها زراعیکشت 

 حساسیت هندوانه خصوصاً گروه این تولیدی محصوالت زیاد بسیار بریآب اما باشد،می شمش
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 جالیزیشده برداشت و کاشت محصول عمده. استبرده  باال استان در را آن کاشت به نسبت

به صورت  آنکشت  ریز اراضی سطح درصد 18 که داشت نظر در باید اما است، هندوانه استان

 خربزه و خیار محصول حالی است که این در باشد،می درصد آن اراضی دیمی 81آبی و تنها 

 .ندارند دیم کاشت اصالً

 ترپایین بسیار عملکرد دارد، وجود که مهمی یاربس نکته استان، زراعی محصوالت مورد در 

 کم و کویری هایاستان برخی به نسبت موارد از برخی در حتی و کشوری متوسط به نسبت آن

 کل عملکرد 31-31 زراعی سال در گردد،می مالحظه( 1) جدول در چنانچه. است آب

 در تن 31/3 کشوری ظرمتنا رقم و هکتار در تن 29/9 استان( دیم و آبی) زراعی محصوالت

 زراعی اراضی برابر دو بیش از کشور زراعی اراضی از هکتار هر از که معنا بدین. باشدمی هکتار

 استراتژیکی محصوالت مورد در الخصوصعلی موضوع این. شودمی برداشت محصول استان

 .است زیادی بسیار اهمیت حائز گندم همچون

 زراعی سال - استان زراعی محصوالت عملکرد و دتولی کشت، زیر سطح تیوضع: 3-92جدول 

  (11-9913) 

 محصول
 عملکرد )تن در هکتار( درصد(-میزان تولید )هزارتن درصد(-کشت )هزارهکتار سطح زیر
 کشور استان سهم از کشور حجم سهم از کشور مساحت

 ۵۹/6 ۵/۹ ۳/1 ۸/6 2/1 2/1 پنبه

 ۱3/۳3 ۳۵ 1۳/1 ۱/۸ 1۵/1 1۳/1 قند چغندر

 ۱2/۸ 6/۸ ۹/۸ ۵/۵ ۸/6 ۵/۳ لزاک

 ۵۳/۸۳ 3/۸ ۸/1 ۹3/۸۵ ۹/۸ ۱/۱ کل محصوالت صنعتی

 2۳/۹2 ۳۵/۹۹ 3/۳ ۹/6۵۸ ۸/۵ ۳/3 زمینیسیب

 ۵2/۳3 2/۳3 ۳/6 ۳/3۸ ۳/6 ۵/۸ پیاز

 36/۳2 ۱2/۳۹ 6/6 ۳/۸۵3 ۳/6 2/۹ فرنگیگوجه

 ۵۳/۹3 ۹۹/۹۵ 2/6 ۸/۵۹3 ۱/6 6/۸۵ کل سبزیجات

 ۵2/۹۵ ۱/۹6 ۱/1 ۱/۹6 ۳/1 1/۸ هندوانه

 2۱/63 ۹2/۸۱ 3/1 ۸/۸1 1/۸ ۵۵/1 خیار

 ۵۱/6۳ ۳6/6۵ ۱/1 ۸/22 ۳/1 2/6 کل محصوالت جالیزی

 ۳۹/۳ ۳۱/2 3/۱ 1/۵۳1 ۹/۸۹ ۹/۱۹ یونجه

 ۸6/۵۹ ۱1/۹2 2/1 ۹/33 ۳/1 ½ ایذرت علوفه

 23/61 ۸2/3 ۸/۹ 2/23۳ ۳ ۳/۳۳ ایکل نباتات علوفه

 ۳3/2 6۹/۹ 3/6 ۱/66۵۱ ۱/۵ ۳/2۳۱ کل محصوالت زراعی

  کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی، آمارنامه: مأخذ
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نخود، جز  به محصولی هیچ تولید در استان کشاورزی بخش گرفت نتیجه توانمی بنابراین

 پیاز در تولید در مورد سبزیجات نیز تنها نیست. نسبی مزیت دارای پنبه، عدس و سبزیجات

 خاک تخریب موجب حتی و بوده برآب بسیار مزیت نسبی وجود دارد که این محصول

 منابع بر بیشتر فشار معنای به محصول دو این بهتر عملکرد رو نیا از شود،می نیز کشاورزی

 یا ارومیه دریاچه حوضه در محصول این کاشت عمده مناطق باشد ومی استانخاک  و آب

 را مناطق این کشت الگوی ترسریع چه هر اصالح که است شبستر و مرند ممنوعه هایدشت

 .نمایدمی ضروری بسیار

 بخش از بیش پایین وریبهره و ییکاراعدم از استان زراعی بخش که است آن واقعیت

 داشت، وجود دسترسی نیز کشاورزی آب راندمان اطالعات به اگر البته برد؛می رنج کشور زراعی

توانمندیوجود  با حتی بخش این یینپا وریبهره. گردیدمی آشکارتر شیپ از شیمسئله ب عمق

 خروج باعث و نموده غیراقتصادی زیادیتا حدود  را استان کشاورزی بخش آن، بالقوه های

 شده مذکور بخش از زمین حتی و سرمایه ،دهیدآموزش انسانی نیروی یعنی آن اصلی منابع

 آن از منابع خروج یا کشاورزی پایین وریبهره بودن معلول یا علت مورد در هنوز البته. است

 گذر نیازمند استان غذائی امنیت تحقق برای بخش اینصورت  هر در اما ندارد، وجودنظر  اتفاق

 .است صنعتی و تجاری مرحله به معیشتی و سنتی تولید مرحله از سریع

 استان باغی امور موجود وضعیت بررسی -12-4

 93/5 کشور، دشدهیتول انیباغب محصوالت تن هزار 29553 مجموع از 8931 سال در

 این حیث این از که بودهشرقی آذربایجان استان به متعلقهزار تن  8191 یعنی آن درصد

 درصد 53/9 کشور بارور باغات سطح از استان سهم ولی است؛ داده قرار هشتم رتبه در را استان

 .باشددر رتبه هشتم می هم بازکه 



 

 9911شرقی گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان
  
 

66۳ 

 
 (9911) استان باغی محصوالت تولید و ربارو باغات سطح مقایسه: 9-92نمودار 

و  بارور باغات سطح از درصد 91 بیش از که است سیب استان باغبانی محصول ترینمهم

 سیبکشت  ریز سطح. گرددمی شامل را استان تولیدی باغی محصوالت درصد 59 بیش از

 سوای. شدبامی دوم رتبه حائز که بوده کشوری درصد 1/89 آن تولید و درصد 5/89 استان

 در تن 9/83 مقابل در هکتار در تن 1/83 محصول این تولید در استان عملکرد کیفی، سطح

 دلیل بهشرقی آذربایجان استان که داشت داشته نظر در باید است. البته کشوری متوسط هکتار

 شهرستانخصوص  به و دارد سیب انواع تولید در طوالنی بسیار سابقه مناسب اقلیم داشتن

 شهرستان این محصول عمده و گرددمی محسوب کشور در سیب تولید مهم هایقطب از همراغ

 دلیل به یجهاد کشاورز وزارت اخیر هایسال در هرچند. شودمی صادر دیگر کشورهای به

 کرده جلوگیری سیب باغات توسعه از ارومیه دریاچه شدن خشک و یآبکم مشکالت برخی

 .است

هزار  9/291 و بارور سطحهزار هکتار  1/83 با استان باغی همم محصول دومین انگور میوه

 درصد 8/1 سطح تولید و نظر ازدهم کشوری  رتبه و درصد 5/5 سهم دارای ترتیب به تولید،تن 

 سطح درصد 19/83 در محصول این کاشت. میزان تولید است نظر از هفتم کشوری رتبه و
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 تولیدی میوه کل درصد 15/29 نیز آن یتولید محصول و گرفته صورت استان بارور باغات

 بیشتر است. کشوری متوسط از محصول این عملکرد در هکتار. باشدمی استان

 (9911استان ) باغبانی برخی از محصوالت عملکرد و تولید کشت، زیر سطح وضعیت :1-92جدول 

 محصول

 در هکتار(عملکرد )تن  درصد(-میزان تولید )هزارتن درصد( -هکتار سطح بارور )هزار

 کشور استان
سهم از 
 کشور

 کشور استان
سهم از 
 کشور

 کشور استان

 ۳۳/۸3 3۸/۸2 3۹/۸۹ ۳/۳1۳۸ ۸/۵۵۵ 3۱/۸۳ 2/66۳ 6/۹۹ سیب

 ۳۱/۸6 ۸۳/۸1 ۵۹/6 6/61۵ 6/۵ 66/۹ ۱/۸۵ ۵۸/1 گالبی

 ۳3/2 ۸/2 32/۳ ۸6۵ 6/۸6 ۹2/۸1 ۹/۸۳ 6 آلبالو

 ۹1/۸۵ ۸6/۸۹ ۹3/۹ 6/۸6۳2 ۳6 ۳۹/۹ ۳/۱۸ 6/۹ هلو

 ۸1/۱ ۹/۵ ۵۳/۳ 6/۳۳۳ ۳/۳6 ۵۳/۸۳ ۱/۵۳ ۱ زردآلو و قیسی

 ۳3/۸۸ ۸6/۸۳ ۸6/3 ۹۹۹6 ۹/6۹3 3۱/۵ ۹/6۳1 ۱/۸2 انگور

 ۱۹/1 ۱3/1 ۸1/1 ۹/۹۹3 ۹۵/1 ۸/1 2/۳1۵ ۳/1 پسته

 ۱۱/1 63/۸ ۹2/۳ ۹/۸6۱ 2/۵ 16/۹ ۹/۸۳۵ ۳/۳ بادام

 ۳۹/۸ 1۱/6 3۳/3 ۱/621 6/61 ۸۳/3 ۳/۸۹۳ 3/۳ گردو

 36/۸۹ ۸۵ ۳1/1 ۸1۳۳ ۵/۳ ۹3/1 ۸/۱1 ۹/1 انار
جمع محصوالت 
 باغبانی

6/۱3 ۱/6۵12 ۳3/۹ ۸1۹1 ۳/6۹۳۵۳ ۹۳/۳ ۱۸/۸۸ ۹۵/۳ 

 کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی، آمارنامه: مأخذ

 رواج و اهمیت آن به وابسته تبدیلی صنایع به توجه با دنیا مختلف مناطق در انگور تولید

 قطب ملکان شهرستان. باشندنمی انگور تجاری تولید مستعد اطقمن این همه اما دارد، بسیاری

 ساکنین روستایی و شهری جمعیت از بسیاری اصلی شغل و بوده استان کشمش و انگور تولید

 تیپ اراضی، کاربریجمله  از اقلیمی عوامل بررسی وجود نیا . بااست تاکداری شهرستان این

 استعداد از نیز جلفا و شبستر میانه، بناب، هایتانشهرس دهد،می نشان ارتفاع و شیب اراضی،

 .گیرد قرار استان مسئوالنتوجه  مورد است الزم که برخوردارند انگور تولید برای خوبی بسیار

 8931 سال در. باشدمی دارا را کشور قیسی و زردآلو تولید دوم رتبهشرقی آذربایجان استان

 این بارور باغات کل درصد 53/85 که بودهتار هزار هک 1/1 محصول این بارور باغات سطح

 در عملکرد حال نیا . بااست کشور از درصد 55/3 نیز آن تولید و باشدمی کشور در محصول

 از برخی عملکرد حتی و بوده آن کشوری متوسط از کمتر تن 1/2 استان در محصول این هکتار

 .استشرقی ربایجانآذ استان برابر سه تا قیسی و زردآلو مورد در هااستان
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 بوده استان تولیدی عمده هایمیوه جزو دیرباز از آن قیسی و برگه و زردآلو مختلف ارقام

 و صنعتی فرآوری و تولید است. شبستر و جلفا مرند، هایشهرستان آن مراکز ترینعمده که

 هاینشهرستا در بسیاری انسانی نیروی یریکارگبه موجب اینکه بر عالوه محصول این سنتی

 آسیای اروپایی، کشورهای از برخی بازارهای و کشور داخلی بازارهای در باشد،می مذکور

 مهم اقالم از یکی زردآلو صادرات کهی طور . بهشودمی عرضه نیز فارسجیخل حاشیه و مرکزی

 در محصول این تولید اهمیتوجود  با اما؛ باشدمی کشاورزی حوزه در کشور غیرنفتی صادرات

 سرمای هوایی، و آب تغییرات ادواری، یهایسالخشک وقوع کشور، و استان کشاورزی هحوز

 زردآلو تولیدکنندگان و بردارانبهره به بسیاری هایزیان دست نیا از عواملی و بهاری زودرس

 ایستگاه ظرفیت از استفاده با استان یجهاد کشاورز سازمان اخیر هایسال در. کندمی وارد

 ریسک آن نژادیبه اصالح و جدید ژئوتیپ ارقام معرفی با تا کوشدمی سهند غبانیبا تحقیقات

 .بیاورد پایین را حوزه این در تولید

 استان دامی امور موجود وضعیت بررسی -12-5

درصد دام سبک کشور و با  28/1 سبک دام رأس هزار 3/9515 با استان 8931 سال

شور را به خود اختصاص داده است. سهم استان از درصد دام سنگین ک 28/3، رأسهزار  5/523

ثابت مانده است اما سهم استان از دام  8931نسبت سال  8931دام سبک کشور در سال 

 سبک دام عمده است. افتهی کاهشدرصد  28/3به  8931درصد در سال  23/3سنگین کشور از 

 سال در کهی طور به د،باشمی گوساله و گاو آن سنگین دام عمده و بره و گوسفند استان

 و بیش از بوده بزغاله و بز درصد 85 تنها و بره و گوسفند استان در سبک دام درصد 15 ،8931

 تعداد. است بوده شتر درصد 9/1 و گاومیش درصد 2/3 گوساله، و گاو سنگین دام درصد 39

 به نسبت 8931 سال در درصد 55/8درصد و تعداد دام سنگین استان  81/2استان  دام سبک

 .است افتهی کاهش 8931 سال
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 (9913 و 9911) و کشور استان سبک دام جمعیت: 1-92جدول 

 سال

 درصد( -رأس کل دام سبک )هزار درصد( -رأس بز و بزغاله )هزار درصد( -رأس گوسفند و بره )هزار

 کشور استان
سهم از 
 کشور

 کشور استان
سهم از 
 کشور

 کشور استان
سهم از 
 کشور

۸۹۳3 ۵/۹1۸۳ 1/۳۵266 26/2 ۱/۵6۳ 1/۸۱۸۸6 ۳۹/6 ۹/۹۵۳۳ 1/2۹3۹۳ ۵3/۵ 

۸۹۳۱ 6۳۵2 ۳۳22۳ 26/2 2/۵۸۱ 3/۸33۹۸ ۳6/6 2/۹۳3۳ 3/26۹۳۵ ۵3/۵ 

 - -1۳/6 -۸1/6 - -1۳/6 -۸۸/6 - -1۳/6 -۸1/6 رشد

 کشاورزی جهاد وزارت ایران، آمار مرکز: مأخذ

 (9913 و 9911) استان و کشور سنگین دام جمعیت:99-92جدول 

 سال

 درصد( -کل دام سنگین )رأس درصد( -شتر )نفر درصد( -گاومیش )رأس درصد( -گاو و گوساله )رأس

 کشور استان
سهم از 
 کشور

 کشور استان
سهم از 
 کشور

 کشور استان
سهم از 
 کشور

 کشور استان
سهم از 
 کشور

۸۹۳3 ۳۳۳.3 ۱،1۱۳.1 ۸۱/2 ۹62 6۸۱2 ۳۸/۸۳ ۸۱ ۸۱۳2 ۳۵/1 ۵۹۳.۸ ۱۳۳3.6 6۳/2 

۸۹۳۱ ۳۳۸2 ۱1۵36 ۸1/2 ۹۹ 66۸3 ۱۱/۸۳ ۸۱ ۸۳۵۳ ۳6/1 ۵62۳ ۱۳3۳۹ 6۸/2 

 - -62/1 -۳۳/۸ - 1۵/۹ 1 - ۸.۳۸ 66/۸ - -۹۳/1 -26/۸ رشد

 کشاورزی جهاد ایران، وزارت آمار مرکز: مأخذ

 

 9911 سال در استان دام جمعیت مقایسه: 2-92نمودار 

۷۳.۸۸

۱۲.۹۶ ۱۲.۲۹

۰.۸۳ ۰.۰۴

گوسفند و بره   بز و برغاله   گاو و گوساله   گاومیش شتر  



 

 9911شرقی گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان
  
 

66۱ 

 18/3 سهم قرمز گوشتهزار تن  1/58 ولیدت با 8931 سال در شرقیآذربایجان استان

گوشت قرمز بیشتر  تولید مقدار 8931 سال به نسبت که دارد کشور در آن تولید از درصدی

 از استان سهم نیز مرغ گوشت مورد در. است افتهی کاهش کشور از استان تولید شده ولی سهم

 .است افتهی کاهش 8931 نسبت به سال 8931 در سال کشور تولید

 تولید درصد 3/3 معادل که بودههزار تن  8/13 ،8931 سال در استان تولیدیمرغ تخم

 به افزایشهزار تن  1 از بیش با استان درمرغ تخم تولید 8931 سال در بوده، کشور در محصول

 .است افتهی کاهش درصد 53/3 به کشور از استان سهمبا این حال ولی  رسیدههزار تن  9/33

 درصد 5/9 ،8931 نسبت به 8931 سال در استان در دشدهیتول یرش حجم همچنین

درصد در  8/5به دلیل نرخ رشد بیشتر تولید شیر در کشور، سهم استان از . است افتهی شیافزا

 است. افتهی کاهش 8931درصد در سال  19/5به  8931سال 

 ندوهایک و یهزار کلن 285 ،8931 سال در استان بومیزنبورعسل  کندوهای مجموع

 که باشدمی سنتی استان کندوهای ششمکی تقریباً ترتیب بدین است؛ یهزار کلن 8813 مدرن

 کندوی یهزار کلن 959 از. است کشور هایاستان میان در کندوها نوع این از تعداد بیشترین

 از بسیاریدر حالی که  بوده،شرقی آذربایجان استان به متعلق آن درصد 3/32 کشور سنتی

 حالی در این. اندنموده خارج خود عسل تولید چرخه از را کندوها نوع این یکل طور به هااستان

 استان به آن درصد 5/88 تنها کشور مدرن کندوی کلنی هزار 81235 از که است

 .دارد تعلقشرقی آذربایجان

 و بوده استان کشاورزی تولید مزایای ترینمهم از یکی عسل تولید که است آن مهم نکته

 8931 سال در. داشته است مؤثری بسیار نقش غیرنفتی صادرات و داخلی بازارهای تأمین در

 9/89 به سهم این 8931 سال که در بوده؛ درصد 1/85 کشور عسل تولید در استان سهم

 .است افتهی کاهش درصد
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 (9913 – 9911) طی کشور و استان دامی محصوالت تولید عملکرد : 99-92جدول 

 درصد –تن  واحد: هزار                                                                       

 نرخ رشد 9911 9913 سطح محصول

 گوشت قرمز

 ۹3/6 3/۵۸ ۵/۵1 استان

 ۵۳/۹ ۱۵۳ 2/۱6۳ کشور

 - 1۸/2 1۳/2 سهم

 گوشت مرغ

 -23/1 6۱/32 ۱/32 استان

 ۸2 63۹۹ 6۹۵۵ کشور

 - 3۳/6 ۹/۹ سهم

 مرغتخم

 1۱/۱ ۹/۳2 ۸/۱۳ استان

 ۱۸/۸6 ۸1۸3 ۵/۳1۸ کشور

 - ۳2/۳ ۳/۳ سهم

 شیر

 ۳۵/۹ ۳/۵۵۹ ۳/۵۹۵ استان

 ۳1/۹ ۸۸116 2/۸1۵۱۱ کشور

 - 1۹/۵ ۸/۵ سهم

 عسل

 ۳1/۸6 1۸3/۸۵ ۹/۸۹ استان

 ۹1/6۳ ۵/۸۸6 ۵/۳1 کشور

 - ۹۳/۸۹ 3/۸۳ سهم

 یکشاورز جهاد وزارت کشاورزی، آمارنامه: مأخذ

 بندیجمع -12-6

 کشاورزی بخش هایچالش و تنگناها -12-6-1

 آن در مشارکت انگیزه کاهش و استان کشاورزی کار نیروی بازار بودن فصلی -

 پایین آن توان تبعبه و استان کشاورزی بخش در کردهتحصیل هاینیروی حضور عدم -

 بخش این در سرمایه جذب

 و هواییآب  و اقلیمی رایطش به استان کشاورزی تولید شدید وابستگی -

 تکمیلی و تبدیلی صنایع صادرشده تأسیس جوازهای عمده نرسیدن تولید مرحله به -

 استان کشاورزی

 کشوری متوسط به نسبت استان باغی و زراعی امور ترضعیف بسیار هکتار در عملکرد -
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 کشاورزی بخش هایفرصت و هامزیت -12-6-2

ظرفیت و استان کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز مطالعات نتایج از استفاده امکان -

 دامی و باغی زراعی، هایحوزه در آن زیرمجموعه تحقیقاتی هایایستگاه های

 در ایکاردا -ایران یا محور غالت تولیدی هاینظام وریبهره افزایش طرح شدن عملیاتی -

 استان هایشهرستان برخی زارهایدیم

 کشاورزی تکمیلی و تبدیلی صنایع بخش در ریگذاسرمایه اقتصادی پذیریتوجیه -

 



 

 

 

 
 های بخشیبخش دوم: حوزه
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 آبفصل سیزدهم: 

 :مقدمه 13-1

شدن به یک بحران اجتماعی و ژئوپلیتیکی در بسیاری از نقاط جهان آب در حال تبدیل 

تلف آن با بحران بسیار درصد ساکنین جهان در مناطق مخ 51بیش از  2195است. تا سال 

های این مناطق برای تأمین و شدید آب مواجه خواهند بود، در صورتی که توان اکوسیستم

درصد آب شیرین جهان از  31بازسازی ذخایر آب شیرین در معرض خطر جدی قرار دارد. 

ه شود که در نوارهای مرزی بین کشورها قرار دارد، اما اینکهایی تأمین میحوضه رودخانه

های پیشروی آب مؤثر المللی تا چه حد در مقابل بحرانهای بین دول و توافقات بیننامهموافقت

درصد سطح کره زمین را آب فراگرفته  11باشند، مشخص نیست. هرچند بیش از اتکا میو قابل

ابع باشد. این مناستفاده برای انسان میهای مذکور شیرین و قابل درصد آب 5/2است، اما تنها 

، 2151شود تا سال محدود باید آب مورد نیاز جمعیت فعلی جهان و جمعیتی را که برآورد می

 .8میلیارد نفر شود، تأمین نماید 1/3

 در ایران ناخالص داخلی تولید و جمعیت درصد 31 از بنابر گزارش بانک جهانی بیش

 آن به یا و رفته فراتر ایدارپ برداریبهره حد از از منابع آبی، برداشت که دارند قرار مناطقی

ها ها، رودخانهآبی، شامل خشک شدن دریاچهمحیطی بحران کمهای زیستاست. نشانه نزدیک

مشاهده است. در ها در بسیاری از نقاط کشور قابل ها و فرونشست زمین و آلودگی آبو تاالب

 هایدریاچه ترینبزرگ ترین دریاچه خاورمیانه و یکی ازغرب کشور، دریاچه ارومیه که بزرگ

 باالدستی، هایآب از از حدبیش  برداشت و های پیاپیسالیخشک دلیل است، به جهان نمکی

دهه  در آن سطح از ترکوچک درصد 11 آن، حدود باالدستی هایذخیره آب و مسیر تغییر

از اجتماعی حاصل  -های زیستی و اقتصادیشده است. خشک شدن این دریاچه و بحران 8931

شرقی است که های پیشروی منطقه شمال غرب و استان آذربایجانترین چالشیکی از مهمآن 

  .توان نسبت به حل آن امیدوار بودسختی میبه

  
                                                           

1. "GLOBAL WATER CRISIS: THE FACTS", United Nations University, Institute for 

Water, Environment and Health, 7112. 
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 منابع آب استان:-13-2

های آبریز کل کشور، حوضه آب منابع مدیریت هیدرولوژیکی شرکت هایبندیتقسیم طبق

محدوده مطالعاتی  388سی حوزه آبریز درجه دوم و  کشور به شش حوضه آبریز اصلی،

شرقی شامل دو حوضه آبریز اصلی ارومیه بندی و کدگذاری شده است. استان آذربایجانتقسیم

گردد. این استان دارای و خزر و سه حوضه آبریز درجه دوم ارس، ارومیه و سفیدرود بزرگ می

های آذربایجان غربی، اردبیل و اتی با استانمحدوده مطالع 89 محدوده مطالعاتی بوده که در 21

 .باشدزنجان مشترک می

 های جوی استانوضعیت ریزش -13-2-1

های مرطوب دریای مدیترانه از سمت غرب و اقلیم آذربایجان تا حدودی تحت تأثیر جریان

ذارد. گوهوای آن اثر میهای هوای سرد سیبری نیز از شمال بر آبجنوب غربی قرار دارد و توده

به  31-31های جوی تجمعی سه حوضه ارومیه، ارس و سفیدرود بزرگ در سال آبی شریز

شده است که نسبت به  متر گزارشمیلی 225و متوسط کشوری  233و  815، 922ترتیب 

متر در حوضه رودخانه ارس و میلی 83متر در حوضه دریاچه ارومیه، میلی 13سال پیش از آن 

دهد، در کل کشور نسبت به مدت ه سفیدرود بزرگ افزایش نشان میمتر در حوضمیلی 13

 متر افزایش نزوالت وجود داشته است.میلی 821مشابه سال گذشته 

نزوالت جوی حوضه دریاچه ارومیه، رود ارس و رود سفیدرود بزرگ نسبت به سال گذشته 

 53ساله  51مدت درصد افزایش و نسبت به متوسط بلند 93درصد و  88درصد،  91به ترتیب 

های جوی کشور نیز در سال آبی دهد. ریزشدرصد افزایش را نشان می 92درصد و  95درصد، 

درصد افزایشی  21ساله  51درصد و نسبت به متوسط  891نسبت به سال آبی گذشته  31-31

فارس و دریای عمان و دریاچه های دریای خزر، خلیجبوده که عمده افزایش بارش آن در حوضه

های آبریز اصلی کشور نسبت به رومیه بوده است. البته در سال آبی مذکور در همه حوضها

 3شده و تنها حوضه اصلی مرز شرقی با کاهش ساله افزایش ریزش جوی گزارش  51بلندمدت 

 .باشدرو میدرصدی نزوالت روبه
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 کشور کی درجه زیآبر یهاحوضه یتجمع یبارندگ تیوضع :9-99جدول 

 13-11اسفند سال آبی  21مهر تا  از اول 

 سال آبی جاری با یدرصد اختالف بارندگ
 اسفند 6۳از اول مهر تا  آبیبارش تجمعی از ابتدای سال 
 ی اصلیهاحوضه (متریلیم)

میانگین  (کیدرجه)
 ساله ۵1

میانگین 
 ساله ۸۸

سال آبی 
 گذشته

میانگین 
 ساله ۵1

میانگین 
 ساله ۸۸

 سال آبی سال آبی

۳3-۳2 ۳۱-۳3 
 دریای خزر ۹2۵.6 6۳۹.6 6۵۱.۵ 6۵6.۳ ۵1 ۳۸ ۳۳

 و دریای عمان فارسجیخل ۸/۹۱۹ ۵/۸۹۹ 3/66۹ ۹/6۱۵ ۸۱3 3۸ ۹۳
 دریاچه ارومیه 6/۹66 ۳/6۹۹ ۹/61۳ ۳/612 ۹۱ ۵۱ ۵2
 فالت مرکزی ۵/۸6۳ ۸/۵1 ۳/۳2 ۳/۸۸۳ ۸۵۳ ۹۳ ۸۹
 مرزی شرق 6/2۵ ۱/۸3 ۹/۵۳ 3/3۸ 622 ۸1 -۳
 قومقره ۱/۸۵3 ۹/3۱ 6/۸۸۸ ۸۹3 ۸1۸ ۳6 ۸۵
 کل کشور 66۳ ۹/۳3 2/۸۳۱ ۱/۸3۳ ۸۹1 ۵۸ 6۱

 نیرو وزارت ایران، آب منابع مدیریت شرکت آب، منابع پایه مطالعات دفتر ماخذ:

 
 با سال قبل و میانگین 13-11بارش تجمعی سال آبی  سهیمقا: 9-99نمودار 

 بلندمدتو  مدتانیم 

 های آبریز استانحوضه -31-2-2

استان آذربایجان آبخیز دو حوضه بسته ارومیه و خزر است. قسمت میانی استان یعنی حد 

کوه بزقوش و داغ، قوشاداغ و سبالن از شمال و شرق و رشتههای میشو، قرهکوهتهفاصل رش

های سهند و اربط آبخیز سهند از جنوب به همراه گوشه جنوب غربی استان یعنی غرب کوه

دهند. سایر مناطق استان در حوضه آبریز خزر قرار داشته شرقی دریاچه ارومیه را تشکیل می
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ر آن توسط دو شریان اصلی رود ارس در شمال و رود قزل اوزن در که کلیه نزوالت جوی د

  .8پیونددجنوب به دریای خزر می

 حوضه آبریز ارومیه -13-2-2-1

هزار کیلومترمربع بوده که تقریباً نیمی از آن در استان  52مساحت این حوضه حدود 

شرقی و بخش آذربایجانهزار کیلومترمربع( در استان  83شده و مابقی )غربی واقعآذربایجان

درصد این حوضه  31هزار کیلومتر( در استان کردستان قرار دارد. بیش از  5محدودی نیز )

درصد سطح  81هزار کیلومتر تقریباً  5مناطق کوهستانی بوده و دریاچه ارومیه با مساحت 

 89ند، از شوهایی که به آن ختم میدهد. دریاچه ارومیه بر اساس رودخانهحوضه را تشکیل می

رود، گادار چای، آجیرود، سیمینههای زرینهشده که رودخانهسیستم هیدرولوژیکی تشکیل 

کننده دریاچه میهای تغذیهترین رودخانهچای از مهمچای، نازلوچای، باراندوزچای و مردوق

 .2باشند

چه در حوضه دریا 9م.م.م 8333سد مخزنی با ظرفیت  89درمجموع  8931تا پایان سال 

های حاصل از عملیات برداری بوده که بر اساس آخرین دادهارومیه در حال اجرا و بهره

باشد. حجم آب موجود سدهای مخزنی درصد حجم سدهای مخزنی کشور می 5/9هیدروگرافی 

م.م.م است که نسبت به پایان اسفندماه  8823، 8931حوضه دریاچه ارومیه در پایان اسفندماه 

دهد. دلیل افزایش حجم آب موجود در درصد افزایش نشان می 81.م بوده، م.م 355که  8933

نسبت به مدت  8931درصدی نزوالت جوی این حوضه سال  91مخازن سدهای مذکور افزایش 

م.م.م و  119، 8933باشد. چنانچه حجم آب ورودی سدها در سال مشابه سال پیش از آن می

دیگر در این بازه زمانی حجم آب ورودی عبارت  هم.م.م بوده است، ب 8212به  8931در سال 

حال حتی با در نظر گرفتن این حجم از افزایش آب یافته است. با این درصد افزایش  35

                                                           

امه آماری استان آذربایجان شرقیسالن -۸

گزارش طرح جامع ارومیه -6

 میلیون مترمکعب -۹
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درصد حجم مخازن سدهای حوضه دریاچه ارومیه  3/31تنها  8931ورودی، در پایان سال 

 دارای آب بوده است.

های جم آب ورودی سدهای مخزنی سایر حوضهح 8931البته باید در نظر داشت در سال 

 811طوری کلی حجم آب ورودی افزایش داشته و به  8933آبریز اصلی کشور نسبت به سال 

درصد افزایش مواجه بوده  813سد مخزنی کشور در این سال نسبت به سال پیش از آن با 

درصد افزایش  8185است. بیشترین افزایش حجم آب ورودی نیز مربوط به حوضه هامون با 

درصد افزایش حجم آب ورودی مواجه بوده  213فارس با باشد و بعد از آن حوضه خلیجمی

های جوی در فصول بارندگی پائیز و زمستان، حال حتی با وجود افزایش ریزش است. ولی با این

های مؤثر خواهد شد و خشکی زمین در بسیاری از مناطق کشور مانع از تشکیل روان آب

شده است، حجم آب تنظیمی سدهای مخزنی کشور اغلب تا  های اخیر مشاهدهنچه در سالچنا

 رسد.شده نمیبینیبه مقدار پیش 31سال 

، 8933از سوی دیگر حجم آب خروجی سدهای مخزنی حوضه دریاچه ارومیه در سال 

جی آب دهد. خرودرصد افزایش نشان می 38م.م.م است که  553، 8935م.م.م و در سال  151

جز دو حوضه آبریز شرق کشور، حجم آب خروجی های در این سال افزایشی بوده بهتمام حوضه

درصد  35درصد و  55به ترتیب  8933های آبریز سرخس و هامون نسبت به سال حوضه

شرقی در حوضه برداری استان آذربایجانکاهش دارد. برخی از سدهای مخزنی در حال بهره

 باشد.قلعه چای، تاجیار سراب، کردکندی، علویان و نهند می دریاچه ارومیه شامل

شود، ای است که در نهایت به دریاچه ارومیه ختم میحوضه آبریز ارومیه حوضه بسته

های سطحی این حوضه نسبت به پتانسیل آبی آن چندان که برداشت از منابع آبعلیرغم این

های توسعه در باالدست این ای آبی و طرحهباال نیست، اما باید در نظر داشت احداث سازه

دست که دریاچه ارومیه در آن قرار دارد، تأثیر خواهد محیطی پایینحوضه بر شرایط زیست

های سطحی به های توسعه منابع آب، حجم ورود جریانهای اخیر احداث طرحگذاشت. در سال

سطح و حجم، افزایش شوری شدت کاهش داده است که افت شدید تراز، دریاچه ارومیه را به 

 .و خاک کشاورزی اطراف دریاچه از پیامدهای آن بوده استآب 
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 حوضه آبریز خزر -13-2-2-2

رودهای مهم حوضه خزر در استان شامل رود ارس در شمال و رود قزل اوزن در جنوب می

گردد که قسمت غربی باشد. حوضه آبریز ارس خود به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می

گیرد و قسمت شرقی که بخش اعظم آن های کلیبر، مرند و قسمتی از اهر را در برمیهرستانش

باشد. حوضه آبریز قزل اوزن نیز شامل شده، حوضه دره رود و بالهارود میدر استان اردبیل واقع

های میانه و هشترود و قسمتی از شهرستان مناطق وسیعی از جنوب استان یعنی شهرستان

 است. آبادبستان

دهنه با  52، 8931برداری حوضه خزر تا انتهای سال تعداد سدهای مخزنی مورد بهره

درصد حجم این  5/83م.م.م است. حجم مخازن سدهای حوضه خزر  1185حجم ذخیره 

م.م.م حجم آب ورودی سدهای مخزنی حوضه  5151، 8931باشد. در سال مخازن در کشور می

دهد، هرچند حجم آب ورودی درصد افزایش نشان می 21 خزر بوده که نسبت به سال پیشین

کمتر شده است. به طور کلی حجم  8933درصد نسبت به اسفندماه  3حدود  8931اسفندماه 

درصد افزایش داشته،  51حوضه خزر  8933نسبت به مدت مشابه سال  8931های سال بارش

د. به هر صورت در پایان سال باشدرصد بیشتر می 55ساله  51های درازمدت همچنین از بارش

درصد حجم مخازن بر اساس  1/55آب موجود در مخازن سدهای حوضه مورد بحث تنها  8931

 های هیدروگرافی در دسترس است.آخرین داده

 8322، 8933حجم آب خروجی مخازن سدهای این حوضه نیز از ابتدا تا انتهای سال 

رسیده است. سدهای مخزنی  8931.م.م در سال م 2233درصد افزایش به  83م.م.م بوده که با 

ارس، خداآفرین، ارسباران، ستارخان اهر، زنوز در حوضه رود ارس و سدهای مخزنی سهند و 

برداری استان اوزن از جمله سدهای مخزنی در حال بهرهآیدوغموش در حوضه رود قزل

 باشد.شرقی در حوضه آبریز خزر میآذربایجان

حوضه آبریز خزر بین کشورهای ایران، ترکمنستان، آذربایجان، روسیه الزم به ذکر است که 

شده است. جریان آب ورودی به این حوضه عمدتاً توسط و مقداری از خاک ترکیه توزیع 

نماید؛ درصد آب حوضه را تأمین می 11شود که آورده آن بیش از رودخانه ولگا تعیین می

شدت آن و به طور کلی اکوسیستم این حوضه به بنابراین سطح آب دریا و شرایط پیرامونی
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های اخیر احداث سدها و آبباشد. در سالمتأثر از نوسانات و شرایط آب رودخانه ولگا می

های منطقه، پسبندهای متعدد روی این رودخانه در کشور روسیه و تغییر جریان آب رودخانه

کی در دلتاها، افزایش درجه حرارت روی آب دریای خزر و کاهش تراز آن، تغییرات هیدرولوژی

  .8ریزی ماهیان خاویاری را موجب شده استآب و کاهش تخم

  های استانجریانات سطحی رودخانه -13-2-3

 3های سنجش ای استان جریانات سطحی در ایستگاهبنا بر گزارش شرکت آب منطقه

چای، کوهساالر، ای، آجیرودخانه معروف استان شامل؛ لیقوان، صوفی چای، نهند، ارس، اهر چ

م.م.م بوده؛ در حالی که  5/852، درمجموع 33-31قلعه چای و آیدوغموش در مهرماه سال آبی 

، 35-33م. م. م بوده و در مهرماه سال آبی  1/831درمجموع  35 -33در مهرماه سال آبی 

دخانه در رو 3م.م.م است؛ بدین ترتیب جریان سطحی این  5/283م.م.م و در درازمدت  2/281

م.م.م نسبت به سال آبی پیش و میانگین درازمدت  31و  9/91، به ترتیب 9332-31سال آبی 

 گردد.ها را شامل میدرصد جریان آن 91و  25کاهش داشته که 

غیر از  های مورد بررسی اتفاق افتاده )بهتغییرات منفی جریانات سطحی برای همه رودخانه

ها، درصد افزایش روبرو بوده( که حاصل کاهش بارندگی 815/ م.م.م معادل 19نهند که با 

باشد. به طوری که در های توسعه منابع آبی میهای مستقیم و حجم آب تنظیمی طرحبرداشت

های مرکید آجی چای، میانه کوهساالر و بوداق بیگ آیدوغموش این جریانات برای ایستگاه

سد در  855استان دارای  8939. تا سال شده استصفر گزارش  8935-8933مهرماه سال آبی 

 899میلیون مترمکعب آب و  8112سد بزرگ با ظرفیت تنظیمی  82برداری شامل حال بهره

 میلیون مترمکعب آب بوده است. 11/818سد کوچک با ظرفیت تنظیمی 

م.م.م نسبت به  1/91بیشترین حجم کاهش جریان در ایستگاه ورودی سد ارس با منفی 

شده است. بر م.م.م نسبت به میانگین درازمدت آن اعالم  1/51و منفی  8935-8935سال آبی 

                                                           

1. State of the Environment of the Caspian Sea, Report by the interim Secretariat of the 

Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea 

and the Project Coordination Management Unit of the “Casp Eco” project, 7111. 
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، پتانسیل آبی )ظرفیت 8932اساس آخرین اطالعات منتشرشده وزارت نیرو در سال 

دسترس( استان را در مجموع منابع آبی سطحی و زیرزمینی برای کلیه مصارف در اختیار قابل

م.م.م از حوضه سفیدرود بزرگ،  5/953از حوضه ارس،  م.م.م 1/525استان بر اساس سهم 

شده این بینیم.م.م بوده که پیش 5/2988م.م.م از حوضه دریاچه ارومیه و درمجموع  9/8593

م.م.م از حوضه سفیدرود بزرگ،  5/925م.م.م از حوضه ارس،  5/123، 8525منابع برای افق 

م.م.م باشد؛ بنابراین استان در  1/2228 م.م.م از حوضه دریاچه ارومیه و در مجموع 1/8111

م.م.م از منابع آب خود را از دست خواهد داد که مربوط به کاهش سهم  1/13، 8525افق 

باشد ولی م.م.م از حوضه سفیدرود بزرگ می 22م.م.م از حوضه دریاچه ارومیه و  5/931

 .م.م.م به سهم منابع آب در دسترس حوضه ارس افزوده خواهد شد 1/911

 مترمکعبمیلیون  واحد: ی مهم استانهارودخانهجریانات سطحی در :2-99جدول 

 تغییرات نسبت به میانگین درازمدت  مهرجمع تا آخر ماه 
تغییرات نسبت به سال 

 ردیف نام رودخانه و ایستگاه ۳2-۳۵

۳2-۳۵ ۳3-۳2 درازمدتمیانگین  درصد میزان درصد میزان

۸ لیقوان -لیقوان  1/۸۳- ۳۳- 1/3۸6- ۱1- ۱۳/1 ۸3۱/1 ۹6/1

6 تازه کند -صوفی چای  16/1 ۸ ۸/۵6- ۵6- ۳۵/6 ۳۹/۸ ۳۸/۸

۹ ورودی سد -نهند  16۱/1 ۸3۵ 1/6۵۳- ۱۵- ۹1۹/1 1۳۳/1 1۸2/1

۳ ورودی سد ارس ۹3/۱- 61- ۵۳/۱- 6۳- ۱/61۳ ۸۵1 ۱/۸۱3

۵ اورنگ - یاهر چا 1/۸۵- ۸2- ۸/۳6- 3۸- 2۳/6 33/1 ۳6/1

2 مرکید -آجی چای  1 1 1/۹۵۳- ۸11- ۹۵۳/1 1 1

3 میانه-کوهساالر 1 1 ۸/۸3- ۸11- ۸3/۸ 1 1

۱ بارازلو -قلعه چای 1/6- ۱3- 1/32۹- ۳2- 3۳۹/1 1۹/1 6۹/1

۳ بوداق بیگ -آیدوغموش 1 1 1/۳33- ۸11- ۳33/1 1 1

 جمع ۹۱/6-   22/۳۱-   ۳/6۸۳ ۳/۸۵6 3/۸۳1

 ای آذربایجانآب منطقه شرکت ب،آ منابع پایه مطالعات دفتر مأخذ:

 منابع آب زیرزمینی -13-2-4

های منابع آب تجدیدپذیر هر حوضه آبریز محسوب میترین مؤلفهآب زیرزمینی از مهم

عنوان ذخایر راهبردی آب شیرین از اهمیت بسیار زیادی در همه جای دنیا برخوردار گردد و به 

ها ها، قنوات و تغذیه و تأمین آبدهی پایه رودخانهها، چشمهبوده و نقش اساسی در آبدهی چاه
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های زیرزمینی درصد قابل توجهی از منابع آب شیرین زمین را به خود بر عهده دارد. گرچه آب

رویه و ناپایدار بسیار حساس و های بیاند، اما این منابع در مقابل برداشتاختصاص داده

دهد، این در صورتی است سرعت از دست میبهپذیر بوده و قدرت تجدیدپذیری خود را آسیب

 ها زمان نیاز دارد.فشار آن حتی به قرنهای زیرین و تحتکه تجدید الیه

-8931تحلیل آخرین اطالعات دریافتی از دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران در سال آبی 

جزایر ارومیه  های شیرامین و سرای در محدوده مطالعاتیجز آبخواندهد، بهنشان می 8933

سال گذشته با  5های استان حداقل طی میانگین تجمعی تغییرات سطح ایستایی تمام آبخوان

های مطالعاتی نظیر اند که کاهش سطح ایستایی در برخی از محدودهتراز منفی مواجه بوده

 باشد.صوفیان و تسوج بسیار شدید می -مرند، تبریز، شبستر 

های استان )از زمان تشکیل شبکه سنجش در محدودهآبخوان میانگین افت ساالنه ایستایی

باشد. میانگین دهد که فشار بر منابع زیرزمینی تا چه اندازه حاد میهای مطالعاتی( نشان می

شده  های شمالی سهند )تبریز( نزدیک به دو متر در سال گزارشمذکور برای آبخوان دامنه

های استان که برنج، سبزیجات یا نباتات علوفهدشت است. اصوالً الگوی کشت غالب هرکدام از

ها رو به افزایش گذاشته و عدم دسترسی کافی همه مناطق دشت ای بوده، استفاده از آب در آن

ها را شدیداً در الخصوص در فصول گرم سال منابع آب زیرزمینی آنهای سطحی علیبه آب

 .معرض تهدید قرار داده است



 

 9911شرقی گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان
  
 

6۳6 

 
استان سال آبی  هایبرخی از آبخوان ایستایی سطح تغییرات تجمعیگین میان: 2-99نمودار 

 9916-13الی  19-9912

 
 های استان از ابتدای تشکیل شبکه سنجشمتوسط ساالنه تغییر سطح ایستایی آبخوان: 9-99نمودار 

های زیرزمینی استان، حداکثر های آماری بلندمدت وزارت نیرو برای آببا توجه به داده

در آبخوان مرند و  8933-8931های استان در سال آبی تغییرات تجمعی ایستایی آبخوانعمق 
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م.م.م از حجم آبخوان  5/515متر به وقوع پیوسته که به صورت تجمعی  25/81به میزان منفی 

شیر منفی های عجبکاسته شده است. در این سال میانگین تغییرات تجمعی ایستایی آبخوان

متر،  58/85های شمالی سهند )دشت تبریز( منفی متر، دامنه 35/2نفی متر، تبریز م 23/3

متر و تسوج  15/81متر، شبستر منفی  95/3آباد منفی متر، بستان 33/5دوزد وزان منفی 

 .شده است متر گزارش 95/85منفی 

 

 
 های استان از ابتدای تشکیل شبکه سنجشآبخوان تغییر حجم میانگین :4-99نمودار 

سالی و توزیع نامتناسب نزوالت جوی انتظار بر وی دیگر با توجه به ادامه روند خشکاز س

ها نیز بیشتر تدریج شوری آبخوانرویه از منابع زیرزمینی به آن است که با ادامه برداشت بی

هایی که افت سطح اند، شوری آب در آبخوانها نشان دادهشود. بررسی سطح ایستایی آبخوان

های زیرین بسیار بیشتر میدر الیه نمکی سازندهای اند به علت انحاللشتری داشتهایستایی بی

  .8باشد

                                                           

1. Abadeh, M. Ounagh, M. Mosaedi, A. & Zayn-alDini A.S. (7112). Effect of low salinity 

ground Water table on Sirjan Zeydabad, Journal of Sciences Agricultural and Natural 

Resources, vol. 11(7), pp. 11-54. 
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 مصارف آب استان -13-3

شرقی پتانسیل آبی به شده در بخش پیشین برای استان آذربایجانمنابع آبی شرح داده

های بمیلیارد مترمکعب آن مربوط به آ 13/9میلیارد مترمکعب ایجاد نموده که  83/5حجم 

 8/8های زیرزمینی است. درمجموع از میلیارد مترمکعب آن مربوط به آب 8/8سطحی و 

میلیارد مترمکعب آن به مصرف کشاورزی،  19/8شده زیرزمینی، میلیارد مترمکعب آب برداشت

میلیارد مترمکعب آن به مصرف شرب  855/1میلیارد مترمکعب آن به مصرف صنعت و  19/1

میلیارد  15/1میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی،  5/8های سطحی نیز رسد. در مورد آبمی

گردد که البته میلیارد مترمکعب برای شرب مصرف می 85/1مترمکعب در بخش صنعت و 

 باشد.محیطی واحدهای هیدرولوژیکی میبدون احتساب مصارف زیست

ر تأمین آب نیز از موازات توسعه مناطق شهری و افزایش جمعیت، یافتن منابع پایدابه 

گردد. ضمن آنکه تغییرات مورفولوژی که محصول تغییرات اهمیت به سزایی برخوردار می

آورد. تغییر در وخاک به بار میباشد، مشکالتی را در زمینه مدیریت منابع آبفرآیندهای آبی می

اندازد و ر میها را به خطهای واقع در اطراف بستر و حاشیه رودخانهها، سازهبستر رودخانه

 کند.همچنین سیستم اکولوژیک را ناپایدار می

های سطحی هرگز مطلوب سازی آبمتأسفانه از آنجائی که عملکرد استان در مهار و ذخیره

ناپذیر شده است. برای ها اجتنابآوری به منابع آب زیرزمینی و فشار بر آبخواننبوده، روی

ه تحلیل بیالن منابع و مصارف آب پرداخت؛ یعنی چرخه بررسی پایداری منابع آب لزوماً باید ب

های ورودی و خروجی در حوضه آبریز. در صورتی که آب در یک مرز مشخص و تفاضل آب

 توان به پایداری منابع در حوضه امیدوار بود.بیالن مثبت و یا حتی صفر باشد می

استان بوده، در  کننده منابع آبگردد بخش کشاورزی عمده مصرفچنانچه مالحظه می

باشد. محصوالت زراعی و دامی در یک حالی که راندمان آب در این بخش بسیار پایین می

عنوان آب رسند که از آن به بر تولید شده و به مصرف غذائی مراکز جمعیتی میفرآیند آب

شود، ولی در محاسبات مصارف آب این بخش به عنوان مصرف خانوارها محاسبه مجازی یاد می

 د.گردنشده و تنها آب شرب شهری و روستایی لحاظ می
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 ی بخشهاتیمزو  هاچالش -13-4

 هاتنگناها و چالش -13-4-1

های مس جمهوری ارمنستان در مرز مشترک ایران و ارمنستان به ورود پساب کارخانه -

 داخل رود ارس

بهره حقوق هب توجهیبی و فاقد پروانه و غیرمجاز آب هایچاه از برداریبهره و حفر -

 آب از دیگران برداری

ها و از دست آب و فرآیند طوالنی رسیدگی به آن حقوقی هایپرونده روزافزون افزایش -

 های غیرمجازدادن زمان برای انسداد چاه

 هاآنهای سنتی آبیاری در افزایش سطح باغات در استان و استفاده از روش -

 یرزمینیو ز نیآب روزمیرفتن منابع  یناز ب زمین و فرونشست -

 توسط کشور ترکیه «گاپ» طرح موسوم به اجرای -

 هایفرصت و هامزیت -13-4-2

آب به دغدغه عمومی و ورود نهادهای مدنی و مردمی برای حفظ و  مسئله شدنلیتبد -

 حراست از منابع آب

 در حوضه ارومیه باألخصهای بارندگی در استان افزایش شاخص -

 ه ارومیهی سدسازی در حوضهاپروژهتوقف  -
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 مترمکعب اردیلیم واحد:                           مصارف آب استان پتانسیل آبی و حجم: 9-99جدول 

 کل زیرزمینی سطحی 
13/9 پتانسیل آبی ۸۸۳/۸2 
535/8 مصارف آب ۹۵۵۸۱۵16

 

 9913 اسفندماهسدهای مخزنی کشور تا پایان  یبرداربهره: 4-99 جدول

ترمکعبم: میلیون واحد حجم  
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 واحد: متر                  ی استانهاآبخوان ایستایی سطح تغییرات تجمعیمیانگین : 5-99جدول 

 نام آبخوان
نام محدوده 

۳۸ مطالعاتی
-

۸۹۳1
 

۳6
-

۸۹۳۸
 

۳۹
-

۸۹۳6
 

۳۳
-

۸۹۳۹
 

۳۵
-

۸۹۳۳
 

۳2
-

۸۹۳۵
 

۳3
-

۸۹۳2
 

ط ساالنه تغییر سطح 
متوس

ی آبخوان )متر(
ایستای

 

-11/5 دوزال-جلفا هرزندات  11/9-  85/5-  21/5-  53/9-  51/9-  13/9-  85/1-  

-58/8 دوزال-فاجل هادی شهر  13/8-  12/2-  51/8-  5/2-  2/2-  1/2-  11/1-  

-85 مرند مرند  83-  91/83-  81-  83-  11/83-  25/81-  51/1-  

-32/8 خلخال -طارم ترک  9-  5-  3-  15/5-  55/5-  5-  55/1-  

-51/1 3/11- 1/29- 1/93- 1/92- 3/35- 5/25- 2/25- میانه ترکمانچای  

-15/1 8/53- 1/13- 1/51- 1/95- 1/29- 1/85 1/11- میاندوآب ملکان  

-15/1 2/22- 8/15- 8/95- 8/31- 8/19- 8/85- 1/39- مراغه مراغه  

-82/1 3/23- 3/11- 5/51- 5/33- 5/18- 5/21- 5/38- شیرعجب شیرعجب  

-81/1 1/15 1/38 1/93 1/11 1/13- 1/19- 1/18 شیرامین شیرامین  

-12/1 2/11- 2/23- 2/99- 2/15- 2/15- 2/51- 2/31- آذرشهر آذرشهر  

-11/1 2/35- 2/15- 2/18- 2/32- 2/51- 2/81- 2/11- تبریز تبریز  
های دامنه

 شمالی سهند
-59/1 85/58- 89/11- 89/29- 82/15- 82/25- 88/32- 88/51- تبریز  

-83/1 2/51- 9/11- 2/23- 2/12- 8/51- 8/33- 8/39- تبریز قوری گل  

-13/1 1/33- 1/11- 1/12- 1/13 1/81- 8/25 1/53 تبریز سپیدان  

-12/2 دوزدوزان-بیلوردی بیلوردی  -9 35/2-  8/9-  12/9-  -9/92 -9/93 81/1-  

-38/1 دوزدوزان-بیلوردی دوزدوزان  15/1-  13/8-  19/2-  89/5-  38/5-  33/5-  5/1-  

-13/1 2/51- 2/52- 8/59- 2/22- 9/15- 8/33- 8/28- دوزدوزان-بیلوردی مهربان  

-91/1 3/95- 3/25- 5/51- 5/82- 5/29- 9/32- 2/95- آبادبستان آبادتانبس  

-21/1 5/85- 9/39- 9/31- 9/53- 2/39- 2/91- 2- آبادبستان کردکندی  

-11/1 2/35- 2/21- 8/51- 8/33- 8/18- 8/52- 1/29- سراب سراب  

-18/1 1/35- 1/35- 1/55- 1/52- 1/95- 1/88 1/99 سراب اسبفروشان  

-21/1 81/15- 3/31- 3/33- 81/81- 81/22- 3/31- 3/19- صوفیان -شبستر بسترش  

-55/1 85/95- 85/23- 85/51- 85/92- 85/98- 85/33- 85/93- تسوج تسوج  

-18/1 جزایر دریاچه ارومیه گمیچی  31/1-  88/8-  15/8-  99/8-  51/8-  51/8-  13/1-  

38/1 جزایر دریاچه ارومیه سرای  81/8  15/1  81/8  93/1  83/1  35/1  51/1  

  نیرو وزارت ایران، آب منابع مدیریت شرکت آب، منابع پایه مطالعات دفتر مأخذ:
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 فصل چهاردهم: صنعت و معدن

 صنعت -14-1

مقدمه:-14-1-1

ملیات تغییر شکل فیزیکی و شامل ع ،(Manufacturing Industry)صنعت ساخت 

شده و یا انجام شده یا تکمیلها به کاالها و مواد فرآوریشیمیایی مواد و قطعات و تبدیل آن

های اکتشاف و صنعتی است. بخش معدن شامل فعالیت –خدمات در قالب یک بنگاه اقتصادی 

 استخراج و فرآوری مواد معدنی تا مرحله تغلیظ است.

های فنّی و ماندگیدادن به عقب ترین راه در جهت خاتمهن کوتاهعنواصنعتی شدن به 

وری تولید شده که کارکردی در جهت باال بردن بهرهاقتصادی، در کمترین زمان ممکن شناخته 

تدریج از سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و بازده کار دارد. در روند توسعه به 

در حقیقت انتقال مرکز ثقل اقتصادی از طریق  ده خواهد شد.کاسته شده و بر سهم صنعت افزو

( توسعه بخش 8351پذیر است. از نظر هیرشمن )های صنعتی شدن امکاناعمال سیاست

باشد. علت این امر ارتباط تنگاتنگ میان بخشهای اقتصاد نیز میصنعت به سود دیگر بخش

الی بین این سه بخش ضروری است. های کشاورزی، صنعت و خدمات است؛ بنابراین رعایت تو

های اقتصادی، اشتغال، تولید و درآمد را در رشد بخش صنعت و به تحرک واداشتن سایر بخش

های باالیی جوییعالوه صنعتی شدن دارای نرخ بازده و صرفهکل اقتصاد افزایش خواهد داد. به 

، روابط بیشتر سهیالت زیربناییاست که این امر در نتیجه آموزش بهتر نیروی کار، استفاده از ت

باشد. همچنین باید یادآور شد تر بین صنایع، اثر تقلید در تولید، مصرف و غیره میو محکم

تبع آن انداز و بهیابد، پسچون با فرآیند صنعتی شدن درآمدها با سرعت بیشتری افزایش می

دمات به سطح باالتری ارتقا رشد یافته و در نتیجه عرضه و تقاضای کاالها و خ گذاریسرمایه

 .یابدمی

های اقتصادی است که نقش مهمی در تعیین چرخهبخش صنعت و معدن از جمله بخش

توسعه نماید. در روند توسعه اقتصادی کشورهای در حال های رونق و رکود اقتصادی ایفا می

 آید.افزایش سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی شاخصی مهم به شمار می
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های صنعتی در بنگاه ارزش افزودهدهد که ارتقای یافته نشان میتجربه کشورهای توسعه

شود مگر اینکه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی با یک برنامه مشخص و محقق نمی

سازی اهداف توسعه صنعتی ریزی و پیادهکارآمد در کنار یکدیگر قرار گیرند و در برنامه

 مشارکت داشته باشند.

شده ر این فصل به بررسی وضعیت صنعت و معدن استان در قیاس با کل کشور پرداخته د

گذاری، صادرات بخش، میزان سرمایه ارزش افزودهاست. در بررسی وضعیت بخش صنعت ابتدا 

برداری های بهرههای کوچک و متوسط، تعداد جواز تأسیس صادره و تعداد پروانهدر کارگاه

قتصادی استان مورد ارزیابی قرارگرفته است. در بررسی بخش معدن صادرشده در این بخش ا

با وضعیت  ارزش افزودهنیز وضعیت بخش در استان اعم از تعداد معادن، میزان استخراج و 

وری بخش معدن کشور مورد مقایسه قرار گرفته است. در ادامه به بررسی تعداد شاغلین، بهره

شده است؛ و در نهایت تنگناها ادرات معدنی پرداخته مقدار و ارزش صنیروی کار بخش معدن، 

های این بخش طرح های پیش روی بخش صنعت و معدن و همچنین مزایا و فرصتو چالش

 .گردیده است

 افزوده بخش صنعت ارزش ـ 2ـ  14-1

افزوده بخش صنعت استان و  نرخ رشد متوسط ساالنه ارزش 8931تا  8931های در سال

درصد بوده است. نرخ رشد  91/9درصد و  11/9، به ترتیب 8935ثابت سال کشور، به قیمت 

ارزش بخش صنعت استان در مقایسه با کشور به افزایش سهم استان از  ارزش افزودهباالتر 

منجر  8931درصد در سال  13/1به  8931درصد در سال  11/3بخش صنعت کشور از  افزوده

درصد در  99در تولید ناخالص داخلی استان از شده است. در دوره مذکور سهم بخش صنعت 

یافته است. این در حالی است که ارقام  افزایش 8931درصد در سال  31/95به  8931سال 

باشد. در ( می8931درصد )سال  23/83( و 8931درصد )سال  21/85متناظر برای کل کشور 

باً دو برابر رقم متناظر دوره مورد بررسی سهم صنعت استان از تولید ناخالص داخلی تقری

کشوری بوده است، این موضوع نشان از نقش مهم صنعت در اقتصاد استان و خلق حداقل 

 .استان در این بخش است ارزش افزودهسوم یک
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 (9919-9911) 15بخش صنعت به قیمت ثابت سال  ارزش افزوده: 9-94 جدول

یارد ریال/ درصدلیم واحد:                                                                                                               

 8931 8931 8933 8935 8935 8939 8932 8938 8931 سال
متوسط 

 رشد
ارزش افزوده 

 استان
853881 853159 852113 855212 899131 855931 831311 218192 213151 11/9  

32/58 سرانه استان  11/58  21/51  13/91  91/95  51/93  11/52  35/51  29/52  13/2  

ارزش افزوده 

 صنعت کشور
6631۹۱۱ 6۹۸۸6۵۳ 6۹3۵۳6۵ 66۸3۳۹۹ ۸۱۳1۳2۵ 6۸3۱۱۸۳ 6۳36۱۹6 ۹۳۱6۸2۹ 6۳۵۳1۱6 ۹3/۹  

28/91 سرانه کشور  91/91  15/91  55/21  35/29  23/21  51/91  52/52  32/95  11/2  

سهم استان از 

ارزش افزوده 

 صنعت کشور

11/3  13/3  59/3  55/3  15/1  11/1  19/3  11/5  13/1  93/1  

سهم 

افزوده ارزش

صنعت استان 

 GDPاز 

 استان

99 15/92  53/98  35/91  23/21  11/23  31/23  13/99  31/95  19/1  

سهم 

افزوده ارزش

صنعت کشور 

 GDPاز 

 کشور

21/85  19/85  15/85  11/85  55/85  11/85  11/85  13/81  23/83  35/8  

 محاسبات پژوهشی -۸۹۳۱تا  ۸۹۳1ی هاسالای، های منطقهایران، حساب مأخذ: مرکز آمار

 :افزوده ارزشسرانه  -14-1-3

 93میلیون ریال ) 38/58بخش صنعت استان معادل  ارزش افزودهسرانه  8931در سال 

سرانه بخش  ارزش افزودهدرصد بیش از رقم متناظر کشوری( بوده است، نرخ رشد متوسط 

درصد  11/2درصد و  13/2در استان و کشور به ترتیب  8931تا  8931 هایصنعت در سال

درصد بیش از رقم  53میلیون ریال رسیده که  29/52سرانه استان به  8931باشد. در سال می

 .متناظر کشوری است
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 تشکیل سرمایه ثابت ـ 4ـ  14-1

، به 8933تا  8931های تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت استان و کشور در سال

درصد برخوردار بوده و تعداد شاغلین بخش نیز به ترتیب  19/1و  15/89ترتیب از رشد متوسط 

درصد رشد داشته است. سهم استان از شاغالن بخش صنعت در  85/3درصد و  1/1ساالنه 

 12/5درصد،  19/5 درصد، 13/5معادل  8933تا  8931های کشور به ترتیب در طی سال

درصد بوده است. در حالی که سهم  31/5درصد و  35/5درصد،  38/5درصد،  59/5درصد، 

 15/5درصد،  33/2درصد،  21/2ها برابر تشکیل سرمایه ثابت استان از کشور در این سال

درصد بوده است، با وجود اینکه در سال  83/9درصد و  13/9درصد،  13/5درصد،  15/9درصد، 

ثابت استان و نیز سهم استان از تشکیل  رقم تشکیل سرمایه 8935نسبت به سال  8935

یافته است، سهم شاغلین استان از شاغلین کشور در بخش سرمایه ثابت در کشور کاهش 

دهد. از طرفی با توجه به اینکه تعداد درصدی را نشان می 15/1صنعت در این سال افزایش 

توان نتیجه گرفت که ذا میشاغلین به ازای هر کارگاه در استان و کشور تقریباً برابر هستند ل

باشد. البته بررسی روند ارقام تعداد های صنعتی استان در مقایسه با کشور کاربر میفعالیت

دهد تعداد شاغلین در استان و کشور با شاغلین در هر کارگاه در دوره مورد نظر نشان می

نفر در  51به  8931نفر به ازای هر کارگاه در سال  19درصد از  -35/5و  -33/5متوسط رشد 

رسیده است. با عنایت به رشد  8933نفر در کشور به ازای هر کارگاه در سال  53استان و 

درصد(  85ها در استان )معادل ها در این سالتقریباً متناسب تشکیل سرمایه با تعداد کارگاه

کاربری  و کاهش ترآالت پیشرفتهتوان گفت که صنعت استان به سمت استفاده از ماشینمی

درصد و رشد تشکیل  5/82های کشور حرکت کرده است. در حالی که رشد تعداد کارگاه

های صنعتی کشور به سمت استفاده بیشتر از درصد بوده است و کارگاه 19/1سرمایه ثابت 

 .اندنیروی کار حرکت کرده
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      15قیمت ثابت  سرمایه ثابت و تعداد شاغلین بخش صنعت استان و کشور به لیتشک: 2-94جدول 

 ریال/ نفر اردیلیم واحد:                                      (9916-9919)                                                     

 از کشور سهم استان کشور استان گیریواحد اندازهعنوان

۸۹۳1 

 63/6 ۸۵۱6۱۳ ۹211 میلیارد ریال تشکیل سرمایه ثابت

 ۱۳/۳ ۸6۳6۳۱۹ 213۳6 نفر وی کارنیر

 - ۱۹ ۱۹ نفر هر کارگاه یبه ازا نیشاغلتعداد 

۸۹۳۸ 

 22/6 ۸232۳1 ۳۳۵2 میلیارد ریال تشکیل سرمایه ثابت

 ۱۹/۳ ۸61۳2۳۳ ۵۱۸23 نفر نیروی کار

 - ۱۸ 33 نفر هر کارگاه یبه ازا نیشاغلتعداد 

۸۹۳6 

 3۵/۳ ۸۵۹۱۱۳ 3۹۸۹ میلیارد ریال تشکیل سرمایه ثابت

 ۱6/۵ ۸63۳۵33 3۳۳۵۹ نفر نیروی کار

 - ۱3 ۱۱ نفر هر کارگاه یبه ازا نیشاغلتعداد 

۸۹۳۹ 

 ۱۵/۹ ۸232۱۹ ۱61۹ میلیارد ریال تشکیل سرمایه ثابت

 ۵۹/۵ ۸۹1۳1۵۱ 36۳6۵ نفر نیروی کار

 - ۳۸ ۱۳ نفر هر کارگاه یبه ازا نیشاغلتعداد 

۸۹۳۳

 32/۳ ۸۳3۹3۱ *۳۹۱۳ لمیلیارد ریا تشکیل سرمایه ثابت

 2۸/۵ ۸3۳۹۹۵۱ ۸11۵۱2 نفر نیروی کار

 - ۵۳ ۵۳ نفر هر کارگاه یبه ازا نیشاغلتعداد 

۸۹۳۵

 1۳/۹ 6۹۳۱۳۸ 36۳۳ میلیارد ریال تشکیل سرمایه ثابت

 2۵/۵ ۸3۱۱2۵۸ ۸1۸۸۹۸ نفر نیروی کار

 - ۵3 ۵2 نفر هر کارگاه یبه ازا نیشاغلتعداد 

۸۹۳2

 ۸2/۹ 6۹3۳۳1 3۵۸۵ میلیارد ریال ابتتشکیل سرمایه ث

 23/۵ ۸33۱1۸۹ ۸113۵2 نفر نیروی کار

 - ۵۳ ۵3 نفر هر کارگاه یبه ازا نیشاغلتعداد 

نرخ رشد 
متوسط 
 ساالنه

 تشکیل سرمایه ثابت

 درصد

1۵/۸۹ 1۹/3 26/۵ 

 ۵/6 ۸۵/2 ۱/۱ نیروی کار

 - -2۵/۵ -۳2/۵ هر کارگاه یبه ازا نیشاغلتعداد 

 های مختلفکارکن و بیشتر سال نفر 81های صنعتی نتایج طرح آمارگیری از کارگاه - مأخذ:

 های آماریسالنامه -  

  محاسبات -   

 ی نیروی کاروربهره ـ 5ـ  14-1

)به  ارزش افزودهمیلیون ریال  2391هر نفر در بخش صنعت استان معادل  8931سال در 

میلیون ریال بوده  8355که رقم متناظر کشوری ( ایجاد کرده در حالی 8935های ثابت قیمت
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وری نیروی کار در دوره مورد بررسی برای استان و کشور به است. رشد متوسط ساالنه بهره

درصد بوده است؛ با عنایت به اینکه نرخ رشد متوسط تعداد  -55/5درصد و  -11/3ترتیب 

صد بیشتر از کشور و نرخ رشد در 35/2معادل  8933تا  8931های شاغلین استان در دوره سال

وری نیروی کار استان نسبت به کشور درصد اختالف داشته لذا بهره 5/1 ارزش افزودهمتوسط 

میلیون ریال در استان و  8311به  8933نرخ کاهشی بیشتری داشته و ارقام مذکور در سال 

تواند ر در استان میوری نیروی کامیلیون ریال در کشور رسیده است. باال بودن رقم بهره 8938

 .با سهم بیشتر بخش خصوصی در صنایع استان نسبت به کشور قابل توجیه باشد

 (9919-9916ی نیروی کار در کشور و استان )وربهره: 9-94جدول 

 واحد: میلیون ریال بر نفر

 نرخ رشد 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1391 منطقه

2225 2811 2153 2391 استان  8951 3853  8311 11/3-  

3839 2155 8355 کشور  8191 5188  8912 8893 55/5-  

 یپژوهشمحاسبات  :مأخذ

همواره از رقم  8933تا  8931های وری نسبی بخش صنعت استان در سالاگرچه بهره

 11وری نسبی بخش صنعت در استان بهره 8933متناظر کشوری بیشتر بوده است و در سال 

وری نسبی استان در این بوده است، اما در حالی که بهره درصد بیشتر از متوسط کشوری

 85/5به  8931درصد در سال  95/1درصد در حال کاهش بوده و از  -11/3ها با نرخ رشد سال

 53/1وری نسبی کشور با نرخ رشد متوسط درصد رسیده است، بهره 8933درصد در سال 

رسیده است.  8933درصد در سال  59/2به  8931درصد در سال  93/2درصد رشد کرده و از 

شرقی در کشور از مزیت نسبی مدت بخش صنعت استان آذربایجانبا وجود این در این 

بر سهم بخش صنعت در  GDPوری نسبی = سهم بخش صنعت در برخوردار بوده است. )بهره

 .اشتغال(
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 (9919-9916) کشور و استان ینسب یوربهره سهیمقا:9-94نمودار 

 سهم مصارف واسطه از کل ستانده ـ 6ـ  14-1

بخش برای ایجاد عنوان شاخصی از توان  تواند بهسهم مصارف واسطه از ستانده بخش می

مورد استفاده قرار گیرد. سهم مصارف واسطه از ستانده بخش صنعت در استان  ارزش افزوده

درصد  3/15د به درص 5/18افزایش یافته و از  8932تا سال  8931شرقی از سال آذربایجان

درصد در سال  5/11درصد به  -51/1رسیده است و بعدازآن با روند نزولی نرخ رشد متوسط 

درصد  3/15رسیده است. رقم مذکور برای کشور نیز در دوره مذکور کاهشی بوده و از  8933

 ارزش افزودهرسیده است. به عبارت دیگر توان خلق  8933درصد در سال  1/18به  8931سال 

 .استیافته بخش صنعت استان و کشور در دوره مورد بررسی کاهش  در

7.35
7.48

5.94
6.15

3.92 3.92
4.15

2.36
2.57 2.46 2.42

1.78
2.13 2.43

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

استان کشور
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 (9919-9916مقایسه نسبت مصارف واسطه به ستانده استان و کشور ): 2-94نمودار 

شرقی صنعت در استان آذربایجان ارزش افزودهنفر از  51سهم واحدهای صنعتی کمتر از 

درصد در  1/5درصد در نوسان بوده و از  31/5درصد تا  3/5بین  8939تا  8931های در سال

سهم این  8933تا  8935های رسیده است. در سال 8939درصد در سال  3/5به  8931سال 

 8935درصد در سال  8/81مالحظه به افزوده بخش در استان با افزایش قابل  واحدها از ارزش

افزوده  دها از ارزشرسیده است. افزایش سهم این واح 8933درصد در سال  3/83و سپس به 

باشد. ارقام نفر می 53ایجاد شده در بخش حاکی از کاهش سهم واحدهای با اشتغال بیش از 

 .باشدمی 8933درصد در سال  1/81و  8931درصد در سال  5/82متناظر برای کل کشور 

 

  

71.4
72.4

74.5
73.1

70.9

69.7

70.5

74.3 73.2

74.9
74.1

73.2
70.9

71.7
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 (9919-9916در کشور و استان ) اسیمقکوچکصنایع  افزوده ارزش: 4-94جدول 

 رصدواحد: د 

 9916 9915 9914 9919 9912 9919 9919 سال

 ۳/۸۳ 3/۸1 ۸1 2/۳ ۳/۳ ۳/۵ ۳/۳ استان

 ۱/۸1 ۳/۸1 ۸۸ ۳/۸1 ۳/۸1 ۱/۵ ۳/۸6 کشور

 

 نفر 11-49ی هاکارگاه ـ 7ـ  14-1

نفر کارکن به  53تا  81های افزوده ایجاد شده در کارگاه رشد متوسط ساالنه ارزش

 1/21، به ترتیب 8933تا  8931های ان و کشور در سالدر است 8935های ثابت سال قیمت

های کوچک افزوده ایجاد شده در کارگاه درصد بوده است. سهم استان از ارزش-1/1درصد و 

های یافته و مجدداً در سالدرصد در سال یک افزایش  1به  8931درصد در سال  1/2کشور از 

افزوده  ه است. سهم این واحدها از ارزشیافت درصد کاهش 1/2درصد و  9به  8939و  8932

رسیده است  8933درصد در سال  3/82یافته و به  افزایش 8933تا  8935های بخش در سال

با یک وقفه زمانی در  8932)به دلیل سهم باالی بخش خصوصی در صنعت استان رکود سال 

یجه سهم استان تأثیر بیشتری بر صنعت استان نسبت به کشور داشته و در نت 8939سال 

درصد  15/5درصد به حدود  19/5ها از یافته است(. سهم استان از شاغالن این کارگاه کاهش

افزوده در مقایسه با سهم از اشتغال این  یافته است. سهم بیشتر استان از ارزشافزایش 

سط وری نیروی کار در استان در مقایسه با متوتر بهرهها حاکی از وضعیت مناسبکارگاه

وری نیروی کار در استان و کشور به ترتیب از رشد کشوری است. در دوره مورد بررسی بهره

 .درصد برخوردار بوده است 2/82درصد و منفی  1/81متوسط ساالنه 
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                                                                      (9919-9916) 15نفر به قیمت ثابت  99-41ی هاکارگاهافزوده و اشتغال  ارزش: 5-94جدول 

 میلیارد ریال/ هزار نفر() واحد:

 سهم استان از کشور کشور استان شاخص سال 

۸۹۳1 

 3/6 6۱1۱۳3 331۳ افزوده ارزش

 1۹/۵ 6۹۵ ۱۹/۸۸ نیروی کار

 - ۸۸۳۳ 2۵۸ وریبهره

۸۹۳۸ 

 3 ۸۹۳3۹۹ ۳۹۱۸ ارزش افزوده
 ۳/۵ 6۹۱ ۸۹ نیروی کار

 - ۵23 3۹۹ وریبهره

۸۹۳6 

 ۹ 6۳2۱۳۳ 3۳۹۱ افزوده ارزش

 ۱/۵ 6۹1 ۹۸/۸۹ نیروی کار

 - ۸13۹ ۵۵۳ وریبهره

۸۹۳۹ 

 ۱/6 6۳۸۸۹3 22۳3 افزوده ارزش

 2 66۸ ۹1/۸۹ نیروی کار
 - ۸1۳1 ۵1۳ وریبهره

۸۹۳۳ 

 ۳/2 6۸1۸۹۳ ۸۹۳۱۳ افزوده ارزش

 3۳/۵ ۵6۱ ۵۱/۹1 نیروی کار

 - ۹۳۱ ۳۳۸ وریبهره

۸۹۳۵ 

 ۳/2 6۹۱6۵۸ ۸2۵۸3 افزوده ارزش

 ۳/۵ ۵۸6 66/۹1 نیروی کار

 - ۳2۵ ۵۳3 وریبهره

۸۹۳2 

 2/۸6 623۳۳۳ ۹۹2۹1 ارزش افزوده

 3۵/۵ ۳۱۱ 6۱ نیروی کار

  ۵۳3 ۸۸۳3 وریبهره

نرخ رشد متوسط 

 ساالنه

 - -۱/1 6۱ افزوده ارزش

 - ۸۹ ۵/۸۵ نیروی کار

 - -6/۸6 3/۸1 وریبهره

 های مختلفنفر کارکن، سال ۸1-۳۳ی صنعتی هاکارگاهمأخذ: نتایج طرح آمارگیری از 
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متوسط کشور  یهاکار شاغل در کارگاه یرویافزوده و ن سهم استان از ارزش :9-94نمودار 

(9916-9919) 

سـاالنه بـه    8933تـا   8931های های کوچک استان در سالگذاری در کارگاهمیزان سرمایه

ــزایش 25درصــد و در کــل کشــور  9/22طــور متوســط  یافتــه اســت. رشــد کمتــر  درصــد اف

گـذاری  گذاری در استان و رشد باالی آن در کشـور بـه کـاهش سـهم اسـتان از سـرمایه      سرمایه

منجـر   8933درصـد در سـال    53/5بـه   8931درصد در سـال   35/5صورت گرفته در کشور از 

استان در مقایسـه بـا کشـور در دوره مـذکور، در حـالی      گذاری در شده است. رشد کمتر سرمایه

درصدی برخـوردار   1/81های کوچک در استان ساالنه از رشد اتفاق افتاده است که تعداد کارگاه

ها در کشـور بـوده اسـت. نتیجـه رونـد مـذکور       درصد بیش از رشد تعداد این کارگاه 1/9بوده و 

میلیون ریـال در سـال اول    8181ه در استان از گذاری به ازای هر کارگاکاهش میانگین سرمایه

رسیده در حالی که رقم متناظر کشـور   8933میلیون ریال در سال  8281دوره مورد بررسی به 

یافتـه اسـت. بـه عبـارت      میلیون ریال به ازای هر کارگاه افزایش 8531میلیون ریال به  331از 

درصـد رقـم    11در اسـتان کمتـر از    گذاری در هـر کارگـاه  متوسط سرمایه 8933دیگر در سال 

 .متناظر کشوری بوده است
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      (9919-9916) 15ثابت  متیقنفر به  99-41ی هاکارگاهگذاری و تعداد سرمایه: 6-94جدول 

 درصد(واحد/ ال / میلیارد ری) واحد:                                                                                                  

 کشور استان شاخص سال
سهم استان از 

 کشور

۸۹۳1 

 ۳۵/۳ ۸1۹۳1 ۵۸6 گذاری سرمایه

 ۱۹/۳ ۸1۳۱۸ ۵12 تعداد کارگاه 

 - ۳۳/1 1۸/۸ ازای هر کارگاه گذاری بهمتوسط سرمایه

۸۹۳۸ 

 ۸۳/2 ۸62۳3 3۱1 گذاری سرمایه

 ۸۸/۵ ۸1۹۵۵ ۵6۳ تعداد کارگاه 

 - 6۹/۸ ۳3/۸ ازای هر کارگاه ری بهگذامتوسط سرمایه

۸۹۳6 

 ۵۵/۹ ۸۹۹1۵ ۳36 گذاری سرمایه

 3۳/۵ ۳۳3۹ ۵36 تعداد کارگاه 

 - ۹۹/۸ ۱۹/1 ازای هر کارگاه گذاری بهمتوسط سرمایه

۸۹۳۹ 

 1۹/۳ ۸۳۳۳۹ 21۳ گذاری سرمایه

 ۵3/۵ ۳۳36 ۵۳۳ تعداد کارگاه 

 - ۵۹/۸ ۸۸/۸ ازای هر کارگاه گذاری بهمتوسط سرمایه

۸۹۳۳ 

 ۹۹/۳ ۹2۸۹1 ۸۵2۹ گذاری سرمایه

 2۹/۵ 63۸12 ۸۵63 تعداد کارگاه 

 - ۹۹/۸ 16/۸ ازای هر کارگاه گذاری بهمتوسط سرمایه

۸۹۳۵ 

 ۸۸/۹ ۹۵۱۱1 ۸۸۸3 گذاری سرمایه

 ۱1/۵ 6۳۳۱۸ ۸۳۵1 تعداد کارگاه 

 - ۳۳/۸ 33/1 ازای هر کارگاه گذاری بهمتوسط سرمایه

۸۹۳2 

 ۵2/۳ ۹3۵23 ۸3۸6 گذاری ایهسرم

 ۱3/۵ 6۳131 ۸۳۸۳ تعداد کارگاه 

  ۵2/۸ 6۸/۸ ازای هر کارگاه گذاری بهمتوسط سرمایه

نرخ رشد 

متوسط 

 ساالنه

  6۳ ۹/66 گذاری )میلیون ریال(سرمایه

  ۳/۸۳ 3/۸۱ تعداد کارگاه )واحد(

 - ۳/3 ۹ ازای هر کارگاه گذاری بهمتوسط سرمایه

 های مختلفنفر کارکن، سال ۸1-۳۳ی صنعتی هاکارگاهایج طرح آمارگیری از مأخذ: نت



 

صنعت و معدن : چهاردهمبخشی/ فصل های دوم: حوزه بخش  
  

 

62۹ 

با نوساناتی  8935تا  8931های های کوچک در سالسهم مصارف واسطه از ستانده کارگاه

یافته است، در کشور افزایش  8933درصد در سال  89/11به  8931درصد در سال  52/38از 

 8933درصد در سال  1/35به  8931درصد سال  93/31این شاخص روند نزولی داشته و از 

باشد افزوده می های مذکور در ایجاد ارزشیافته است. ارقام فوق حاکی از توان کارگاهکاهش 

تا  8931های های کوچک استان در قیاس با متوسط کشوری در سالدهد کارگاهکه نشان می

این وضعیت  8933اند اما در سال ردار بودهافزوده برخو از توان کمتری برای خلق ارزش 8935

 .های استان نبست به کشور بیشتر شده استبهبود یافته و توان کارگاه

 (9919-9916نفر ) 99-41های سهم مصارف واسطه از ستانده کارگاه: 3-94 جدول

 واحد: درصد

 13931394 1395 1396 1392 1391 1391 منطقه

 59/3328/3351/39 89/11 23/33 91/32 52/38 استان

 82/1111/3351/33 1/35 52/11 35/33 93/31 کشور

 های مختلفنفر کارکن، سال ۸1-۳۳های صنعتی مأخذ: نتایج طرح آمارگیری از کارگاه

همواره سهم  8933تا  8931های نفر کارکن استان در سال 53تا  81های صنعتی کارگاه

اند که با توجه به سهم های کوچک کشور داشتهکارگاه ای از ارزش دالری صادراتمالحظه قابل

 3تا  9های مذکور در کل کشور )بین گذاری، اشتغال و تعداد کارگاهاستان از میزان سرمایه

 .دهدهای کوچک استان را نشان میدرصد( توان بالنسبه باالی صادراتی کارگاه

 (9919-9916نفر ) 99-41 یهاصادرات کارگاه : 1-94جدول 

 99199914 9915 9916 9912 9919 9919 گیریاندازه واحد صادرات

63۱1 ۳111 ۹۳6۳ ۹6۳3 ۸222 3۵۹ 3۹۵ ریال میلیارد استان

 3۹ ۸۸۱ ۸6۸ ۸1۵ ۵6 6۳ 31 دالر میلیون استان

 ۳12۳3 ۳۳2۳۸ ۹3۳3۵ 6۸۹1۸ ۸۵1۵1 ۸۸۸۸۳ 3۸۵۳ ریال میلیارد کشور

 ۸1۳2 ۸۹۸6 ۸۸۵۵ 3۸1 ۱3۸ ۵۵۸ ۵۳۹ دالر میلیون کشور

 ۱/2 ۳ ۹/۸1 ۵/۸۵ ۸۸ 3۱/2 63/۸1 درصد استان ریالی سهم

 3/2 ۳ ۵/۸1 3/۸۳ 2 ۵ ۸۸ درصد استان دالری سهم

 های مختلفنفر کارکن، سال ۸1-۳۳ی صنعتی هاکارگاهمأخذ: نتایج طرح آمارگیری از  
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نفر کارکن و بیشتر 51های کارگاه ـ 8ـ  14-1

نفر کارکن و بیشتر به  51های ایجاد شده در کارگاه افزوده رشد متوسط ساالنه ارزش

 3/21به ترتیب  8933تا  8931های در استان و کشور در سال 8935های ثابت سال قیمت

افزوده ایجاد  سهم استان از ارزش 8933تا  8931های درصد بوده است. در سال 1/5درصد و 

( از 8935های ثابت سال ر )به قیمتنفر کارکن و بیشتر کشو 51های صنعتی شده در کارگاه

ها یافته است. سهم استان از نیروی کار شاغل در این کارگاه درصد افزایش 5/82درصد به  3/9

یافته است. افزایش کمتر سهم درصد افزایش  3/5درصد به  3/5در کل کشور در دوره مذکور از 

وری نیروی کار به افزایش نسبت بهره افزوده، استان از نیروی کار نسبت به سهم استان از ارزش

 .منجر شده است 8933درصد در سال  221به  8931درصد در سال  2/15استان به کشور از 
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  15نفر کارکن و بیشتر به قیمت ثابت  59های افزوده و اشتغال کارگاه ارزش: 1-94 جدول

 (واحد: )میلیارد ریال / هزار نفر                        (9916-9919)                                                        

 کشور استان شاخص سال 
نسبت استان به 

 کشور

8931 
 2/۹ ۸۹۸۳۱32 ۳3۵66 )میلیارد ریال( ارزش افزوده

 ۳/۳ ۸11۱ ۳۳ نیروی کار )هزار نفر(
 - ۸۹۸1 ۳3۸ وری )میلیون ریال(بهره

8938 
 ۹/۹ ۸۹۳۹۳2۱ ۳21۸۳ ()میلیارد ریال ارزش افزوده

 3/۳ ۳23 ۳۵ نیروی کار )هزار نفر(
 - ۸۳۳۸ ۸1۸۳ وری )میلیون ریال(بهره

8932 
 2/۹ ۸۵6۳۹۱۳ ۵۵661 )میلیارد ریال( ارزش افزوده

 ۱/۵ ۸1۳۳ 2۸ نیروی کار )هزار نفر(
 - ۸۳۵6 ۳1۹ وری )میلیون ریال(بهره

8939 
 3/۹ ۸۳3۹6۸6 ۵۳۳۳۳ )میلیارد ریال( ارزش افزوده

 ۳/۵ ۸1۱۱ ۵۳ نیروی کار )هزار نفر(
 - ۸۹۵۳ ۳۹1 وری )میلیون ریال(بهره

8935 
 ۳/۳ ۸۸6263۹ ۳2۳۳۵ )میلیارد ریال( ارزش افزوده

 ۵/۵ ۸62۵ 31 نیروی کار )هزار نفر(
 - ۱۳1 22۹ وری )میلیون ریال(بهره

8935 
 ۱/۳ ۸۹۳۳1۳۹ 2۳۵6۸ )میلیارد ریال( ارزش افزوده

 2/۵ ۸632 3۸ وی کار )هزار نفر(نیر
 - ۸1۵3 ۱۳6 وری )میلیون ریال(بهره

8933 
 ۳/۸6 ۸3۹۳۸۳1 6۸۳۳2۱ )میلیارد ریال( ارزش افزوده

 2/۵ ۸6۱۳ 3۹ نیروی کار )هزار نفر(
 - ۸6۸1 ۳۵۳ وری )میلیون ریال(بهره

نرخ رشد متوسط 

 ساالنه )درصد(

 - 3/۳ 2/6۱ ارزش افزوده
 - 6/۳ ۱/2 نیروی کار
 ۳/1 ۳/61 وریبهره

 
 های مختلفنفر کارکن و بیشتر، سال 51های صنعتی مأخذ: نتایج طرح آمارگیری از کارگاه
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های متوسط کشور افزوده و نیروی کار شاغل در کارگاه سهم استان از ارزش :4-94نمودار 

(9916-9919) 

نفر کارکن و بیشتر نسبت به  51 هایگذاری صورت گرفته در کارگاهسهم استان از سرمایه

افزایش و  8935تا  8932های درصد در سال 5، به حدود 8938درصد در سال  32/8کشور از 

رسیده است. در حالی  8933درصد در سال  9کاهش و به کمتر از  8933و  8935های در سال

گذاری سرمایهدرصد بوده است. نسبت  5ها همواره بیش از که سهم استان از تعداد کارگاه

درصد در سال  31، به 8931درصد سال  91سرانه به ازای هر کارگاه در استان به کشور از 

درصد در سال پایانی دوره مورد بررسی  52افزایش یافته و مجدداً با روند نزولی به  8935

متر از های مذکور همواره کگذاری کارگاهکه سهم استان از سرمایهرسیده است. با عنایت به این

نفر استان  51های صنعتی باالتر از ها بوده است، لذا کارگاهسهم استان از تعداد این کارگاه

 .باشند.های کشوری میتر از کارگاهکوچک
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  15نفر کارکن و بیشتر به قیمت ثابت  59های گذاری و تعداد کارگاههیسرما : 99-94جدول 

 واحد: )میلیارد ریال / درصد(                        (       9916-9919)                                                   

 کشور استان شاخص سال
نسبت استان به 

 کشور

۸۹۳1 

 ۳6/۸ ۸۳۳236 63۱۳ گذاریسرمایه

 1۳/۵ ۳۳۱۸ 662 تعداد کارگاه )واحد(

 - 6۳/۹6 ۹6/۸6 گذاری به ازای هر کارگاهمتوسط سرمایه

۸۹۳۸ 

 ۳۵/6 ۸۳۹162 ۹۵16 گذاریایهسرم

 ۸۸/2 ۳۳۹6 63۸ تعداد کارگاه )واحد(

 - 63/۹6 ۳6/۸6 گذاری به ازای هر کارگاهمتوسط سرمایه

۸۹۳6 

 ۱۵/۳ ۸۹2۵۸۳ 2263 گذاریسرمایه

 36/۵ ۳36۳ 631 تعداد کارگاه )واحد(

 - ۳1/6۱ ۵۳/6۳ گذاری به ازای هر کارگاهمتوسط سرمایه

۸۹۳۹ 

 ۱۹/۳ ۸66۳۵2 ۵۳۹2 اریگذسرمایه

 3۹/۵ ۳2۱1 62۱ تعداد کارگاه )واحد(

 - 63/62 ۸۵/66 گذاری به ازای هر کارگاهمتوسط سرمایه

۸۹۳۳ 

 ۱۵/۳ ۸2۸6۳۱ 3۱62 گذاریسرمایه

 ۹۱/۵ 2۹۵2 ۹۳6 تعداد کارگاه )واحد(

 - ۹3/6۵ ۱۱/66 گذاری به ازای هر کارگاهمتوسط سرمایه

۸۹۳۵ 

 1۱/۹ ۸۳۳1۸۸ 2۸۹۸ گذاریسرمایه

 ۳۵/۵ 2۹63 ۹۳۵ تعداد کارگاه )واحد(

 - ۳۵/۹۸ 33/۸3 گذاری به ازای هر کارگاهمتوسط سرمایه

۸۹۳2 

 ۳/6 611۳6۸ ۵۱1۹ گذاریسرمایه

 ۵۳/۵ 2۸3۸ ۹۳6 تعداد کارگاه )واحد(

 - ۳۱/۹6 ۳3/۸2 گذاری به ازای هر کارگاهمتوسط سرمایه

نرخ رشد 

متوسط 

 ساالنه

 - 2/۵ ۸۹ گذاریسرمایه

 - ۵/۵ ۸/3 تعداد کارگاه

 - ۸/1 ۵/۵ به ازای هر کارگاه گذاریمتوسط سرمایه

 های مختلفنفر کارکن و بیشتر، سال ۵1های صنعتی مأخذ: نتایج طرح آمارگیری از کارگاه
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 های متوسط کشورگذاری و تعداد کارگاهسهم استان از سرمایه: 5-94نمودار 

 (9916-9919) 
 

 

نفر کارکن و بیشتر استان  59ی هر کارگاه صنعتی به ازاگذاری متوسط سرمایه: 6-94نمودار 

 (9919-9916به کشور )

 

نفر کارکن و بیشتر استان در  51های صنعتی سهم مصارف واسطه از ستانده کارگاه

ری به یافته است. ارقام متناظر کشودرصد کاهش  15درصد به  18از  8933تا  8931های سال

های کشور در درصد بوده است. ارقام مذکور حاکی از توان باالی کارگاه 11درصد و  13ترتیب 

 .دباشهای استان میدر مقایسه با کارگاه ارزش افزودهایجاد 
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  (9919-9916) شتریبنفر کارکن و  59ی هاکارگاهمصارف واسطه از ستانده  سهم: 99-94جدول 

 واحد: درصد                                                                                                                              

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1391 منطقه

 15 19 13 11 19 18 18 استان

 11 33 12 15 11 15 13 کشور

 های مختلفنفر کارکن و بیشتر، سال ۵1ی صنعتی هاکارگاهمأخذ: نتایج طرح آمارگیری از 

 محاسبات پژوهشی

های نفر کارکن و بیشتر کشور در سال 51های صنعتی سهم استان از صادرات کارگاه

 8933درصد در سال  11/9به  8931درصد در سال  5/8صعودی بوده و از  8933تا  8931

ها، وضعیت فعلی با سهم بالغ گشته است. علیرغم افزایش سهم استان از صادرات این کارگاه

 نیست. سهیمقا قابلافزوده، اشتغال، تعداد کارگاه و ...  استان از ارزش

 (9919-9916) شترینفر کارکن و ب 59 یهاصادرات کارگاه: 92-94جدول 

 منطقه
 واحد

 یریگاندازه
۸۹۳1۸۹۳۸۸۹۳6۸۹۳۹ ۸۹۳۳۸۹۳۵۸۹۳2

 ۹6۵۱۸ 6۹2۳3 ۸۵۳۳3 ۸۸1۸1 ۳۳۵۳ ۵۸۱۳ ۳۹2۳ ریال میلیارداستان

 3۹6 232 ۳23 ۹۳۳ ۹۳۵ 6۸۳ ۳۹۸ دالر میلیون استان

 ۸1۵311۸ 321۱۳۳ ۵۳2۳6۸ ۵۳36۵۱ ۵22۳1۸ ۹۹۱۵۳1 ۹۸۵۸31 ریال میلیارد کشور

 6۳66۵ 6۸۵1۳ ۸۵۳۵۸ 61323 6۸۵۵3 ۸۵2۳6 622۳3 دالر میلیون کشور

 1۱/۹ ۸۸/۹ 2/6 ۵۹/۸23/۸۱۳/۸ ۹۱/۸ درصد استان ریالی سهم

 2۱/۸۳۹/6 ۸۳/۹ 16/۹ 21/۸ ۹3/۸ 26/۸درصد استان ریدال سهم

 های مختلفنفر کارکن و بیشتر، سال ۵1ی صنعتی هاکارگاهمأخذ: نتایج طرح آمارگیری از  

 

 

 برداریجواز تأسیس و پروانه بهره ـ 9ـ  14-1

گذاری در انجام منظور سرمایه جواز تأسیس مجوزی است که پس از احراز شرایط الزم به

موجب آن به دارنده گردد و به فعالیت صنعتی از سوی سازمان صنایع و معادن استان صادر می

شود در چارچوب طرح مورد تصویب وزارت متبوع نسبت به احداث واحد جواز، اجازه داده می
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شود که تمامی اقدامات مورد برداری نیز به جوازی گفته میتولیدی خود اقدام نماید. پروانه بهره

آالت خط تولید، تأمین از مانند تأمین زمین و تأسیسات، احداث ساختمان جهت نصب ماشیننی

برداری اند و بدین ترتیب قادر به اخذ پروانه بهرهنیروی انسانی و تولید آزمایشی را انجام داده

 .خواهند بود

 جواز تأسیس-14-1-9-1

از رشد  8931تا  8931تعداد جوازهای تأسیس صادره در بخش صنعت استان در دوره 

درصد  5/1درصدی برخوردار بوده است. رقم متناظر برای کل کشور  11/8متوسط ساالنه منفی 

گذاری و اشتغال قید شده در جوازهای تأسیس بوده است. در دوره مذکور رشد متوسط سرمایه

ترتیب  درصد و برای کل کشور به 93/1درصد و  35/83شرقی به ترتیب برای استان آذربایجان

 .درصد بوده است 29/1درصد و  19/21
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 (9919-11صنعت )ی تأسیس بخش جوازها :99-94جدول 

 تعداد )فقره( سال منطقه
 میزان سرمایه

 )میلیارد ریال( 
 اشتغال )نفر( 

 استان

۸۹۳1 61۳3 ۵2۸3۳ ۳۳2۸۹ 

۸۹۳۸ ۸۵۱3 2۵6۸۹ ۹۵۸2۱ 

۸۹۳6 6۸۵۳ - - 
۸۹۳۹ 6۸۳۹ 3۵61۹ ۳66۵۳ 

۸۹۳۳ 613۹ 2۳۳2۹ ۳22۳۱ 

۸۹۳۵ ۸162۵۸۹6۳636۳۸

۸۹۳2۸13۸36۸336۱3۹3

۸۹۳3 ۸۳۹۳۸1۸۸۵۳۹۳266

۸۹۳۱ ۸۱3۱۸۳1۵۸1۵۸۸۱۱

 ۹۳/1 ۳۳/۸2 -13/۸ ۳1-۳۵ متوسط رشد

 کشور

۸۹۳1 ۸۵۱36 ۱۸2۳2۸ ۹2۱۳61 

۸۹۳۸ ۸۵6۸1 22۹۹23 ۳22۸۳۸ 

۸۹۳6 ۸۳6۱3 - - 
۸۹۳۹ ۸۱26۳ ۸16۵۸۱۳ ۳2۹622۹ 

۸۹۳۳ ۸21۸1 ۸۸۳۳21۹ ۹۱633۹ 

۸۹۳۵ 83331 8219311 913389 

۸۹۳26۸61۱۸۳1261۹۳3۳11۳

۸۹۳3 6۳۳۸۳6۱۱۵۹۱3۵۵۳۳۱1

۸۹۳۱ 6۱۹1۹۹2۱۳۳۸۹2۳۹۳۳۱

 6۹/3 3۹/61 ۵/3 ۳1-۳۵رشد متوسط 

سهم 
استان از 
 کشور

۸۹۳1 ۳1/۸6 ۱۱/2 ۳3/۸۹ 

۸۹۳۸ ۳۹/۸1 ۱۹/۳ ۵۳/3 

۸۹۳6 ۸۳/۸۸ - - 
۸۹۳۹ ۵۸/۸۸ ۹۳/3 ۳۸/1 

۸۹۳۳ ۳1/۸6 ۳۳/۵ ۸۳/۸6 

۸۹۳۵ 13/2 1۹/۳ 1۵/3 

۸۹۳2 1۵/۵ 3۳/۹ 2 
۸۹۳3 ۱3/۵ ۵6/۹ 6۳/2 
۸۹۳۱ 2۳/2 ۸3/۵ ۳۵/3 

 های مختلفمأخذ: محاسبه بر اساس سالنامه آماری استان و کشور، سال
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ات مندرج در جوازهای گذاری متوسط به ازای هر واحد، بر اساس اطالعمیزان سرمایه ۸۹۳1در سال 

های مورد درصد متوسط کل کشور بوده است، این نسبت در سال ۵6 شرقیتأسیس، در استان آذربایجان

باشد. این رقم در سال درصد می 3۵برابر با  ۸۹۳2بررسی در نوسان بوده و بیشترین مقدار آن در سال 

گذاری کمتر نسبت به متوسط کشوری هدرصد رسیده است. میزان سرمای 3۱پایانی دوره مورد بررسی به 

 .پایین واحدهای صنعتی مستقر در استان باشد آوریفنتواند دلیلی بر کاربر بودن و ها میدر این کارگاه

 
 گذاری به ازای هر واحد صنعتیسرمایه متوسط: 3-94نمودار 

در طول دوره درصد  1۳/۸2گذاری به ازای هر شاغل با نرخ رشد متوسط همچنین میزان سرمایه

میلیارد ریال  36/۹به  ۸۹۳1میلیارد ریال در سال  ۸۹/۸وضعیت بهتری نسبت به اول دوره پیداکرده و از 

گذاری به ازای رسیده است، بر اساس اطالعات مندرج در جوازهای تأسیس، میزان سرمایه ۸۹۳۱در سال 

توسط کل کشور بوده است که درصد م 2۵شرقی در سال پایانی دوره هر شاغل در استان آذربایجان

 .وری نیروی کار در استان باشدتواند دلیلی بر پایین بودن بهرهمی
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 (1398گذاری به ازای هر شاغل )متوسط سرمایه: 1-94نمودار 

 برداریپروانه بهره-14-1-9-2

از رشد  8931تا  8931برداری صادره در بخش صنعت استان در دوره های بهرهتعداد پروانه

 55/1درصدی برخوردار بوده است، رقم متناظر برای کل کشور  33/8وسط ساالنه منفی مت

های گذاری و اشتغال قیدشده در پروانهدرصد بوده است. در دوره مذکور رشد متوسط سرمایه

 88/21درصد و برای کل کشور به ترتیب  2درصد و  53/81برداری برای استان به ترتیب بهره

که آمار مناطق آزاد و ویژه  8931تا  8939های درصد بوده است. در سال 88/1درصد و منفی 

گذاری و اشتغال به شده است، منطقه آزاد ارس از نظر تعداد، سرمایهاقتصادی جداگانه ارائه 

درصد متوسط ساالنه بوده است ارقام  3/85درصد و منفی  1/25درصد،  1/83ترتیب دارای 

 1/23درصد و  18درصد،  8/23ویژه اقتصادی کشور به ترتیب  متناظر برای کل مناطق آزاد و

درصد  81برداری صادر شده در کشور از های بهرهدرصد بوده است. سهم استان از تعداد پروانه

یافته است. در دوره کاهش  8931درصد در سال  1با نوسانات مختصری به  8931در سال 

به حداکثر مقدار خود در طی  8931د در سال درص 5گذاری از مذکور سهم استان از سرمایه

است.  یافته درصد کاهش 5به  8931افزایش و مجدداً در سال  8935درصد( در سال  1دوره )
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درصد سال  3برداری صادره در کشور از های بهرهشده در پروانه سهم استان از اشتغال ثبت

 رسیده است. 8931درصد در سال  1به  8931

بخش صنعت کشور  ارزش افزودهبخش صنعت استان از  ارزش افزودهنکه سهم با توجه به ای

های باشد و سهم استان از تعداد و اشتغال پروانهدرصد می 1در حدود  8931در سال 

باشد لیکن سهم می ارزش افزودهمتناسب به سهم  درصد تقریباً 1و  1برداری به ترتیب بهره

ای کمتر از سهم مالحظه درصد است که به میزان قابل 5 ها تنهاگذاری پروانهمیزان سرمایه

گذاری تر اشتغال و سرمایهباشد. نرخ رشد منفی تعداد و نرخ رشد پایینموارد مذکور می

برداری )باثبات سایر عوامل( استان نسبت به کشور به کاهش سهم استان از های بهرهپروانه

 .های آینده منتهی خواهد شدر سالایجاد شده در بخش صنعت کشور د ارزش افزوده
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 (9919-9913کشور )ی بخش صنعت استان و برداربهرهی هاپروانه: 94-94جدول 

 اشتغال )نفر( )میلیارد ریال( میزان سرمایه تعداد )فقره( سال منطقه

 استان

۸۹۳1 2۹۵ 2232 2۹۱۳ 

۸۹۳۸ ۹۵۵ ۳۹2۳ ۵۳۳1 

۸۹۳6 ۳۳۳ ۳213 ۳۹۱۱ 

۸۹۳۹ ۳6۹ ۳۳۸۸ ۳21۵ 

۸۹۳۳ ۳۳۳ ۸۹۸61 ۳3۱۸ 

۸۹۳۵ ۹6۳ ۸۵1۱6 ۳۵۹۱ 
۸۹۳2 ۳۳6 ۸۹3۳۹ 362۵ 
۸۹۳3 ۳2۳ 6۳2۳1 2۳6۱ 
 1۳/1 ۵۸/61 -6۳/۳ رشد متوسط

 ارس منطقه آزاد

۸۹۳۹ ۹1 ۱3۳ 2۳۳ 
۸۹۳۳ ۳۳ ۸۸۵3 3۳6 
۸۹۳۵ ۳۹ ۸۹۸2 361 
۸۹۳2 ۳2 61۳۱ ۱۹۹ 
۸۹۳3 ۳۸ ۸۵13 ۵۳6 
 -۸/6 ۳/۸۳ ۸/۱ رشد متوسط

 کشور

۸۹۳1 26۳6۸۵۵۳26۸1۳۸11

۸۹۳۸۳۸۸6۳۸2۱۳31۳21

۸۹۳6۳۹2۳۸۵6۱2۱3۱2۵۳

۸۹۳۹۵66۹۸۵۵۵۵6۱۹16۸

۸۹۳۳۵۸13۸۱1۵۳۳3۱۳۳۳

۸۹۳۵ ۵2۳66۳۱۳۸2۱۳۳۳۳

۸۹۳2 ۵۵666۱3۵31۸1۳۳۵۵

۸۹۳3 ۵۱۳۱۵6۱۹۸۳۸1261۹

1۳/۸- 6۳/2-۹۱/1-رشد متوسط

و  مناطق آزاد
ی ویژه اقتصاد
 کشور

۸۹۳۹ ۸13 6۳۸3 626۳ 
۸۹۳۳ ۸۹۱ ۹3۹۸ 6۸۵2 
۸۹۳۵ ۸32 ۸۸۹16 ۹16۵ 
۸۹۳2 6۳۱ ۳1۵6 ۵۸۸۳ 
۸۹۳3 ۹۹1 2۳1۳3 ۱۸11 
 2/۹6 ۳/۸62 ۵/۹6 رشد متوسط

سهم استان از 
 درصد() کشور

۸۹۳1 ۸1۳2
۸۹۳۸۳۵۱
۸۹۳6۸1۹2
۸۹۳۹۱۹2
۸۹۳۳ ۸1 3 2 
۸۹۳۵3۵۵
۸۹۳2۳۵3
۸۹۳3۱۳2

 26/۸ -۳۸/1 -6۹/۹ رشد متوسط

 های مختلفمأخذ: محاسبه بر اساس سالنامه آماری استان و کشور، سال
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گذاری متوسط به ازای هر بنگاه، بر اساس میزان سرمایه 8939تا سال  8931از سال 

درصد )سال  23شرقی حداقل برداری، در استان آذربایجانهای بهرهاطالعات مندرج در پروانه

و  8935های ( متوسط کل کشور بوده است، در سال8938درصد )سال  55( و حداکثر 8932

درصد رسیده است )احتماالً  15درصد و  15این نسبت اندکی بهبود یافته و به ترتیب به  8935

های بعد کاهش روز به صنعت استان( لیکن مجدداً در سالآالت جدید و بهبه دلیل ورود ماشین

تواند دلیلی بر کاربر بودن رسیده است که می 8931درصد در سال  53یافته و نسبت مذکور به 

پایین واحدهای صنعتی مستقر در استان )باثبات سایر عوامل( باشد. بین متوسط  آوریفنو 

داری وجود دارد و الزم گذاری هر واحد صنعتی استان با متوسط کشوری اختالف معنیسرمایه

 .ای به این موضوع داشته باشندین صنعت استان توجه ویژهاست مسئول

 

 
 ی(برداربهرهبر اساس پروانه )گذاری هر واحد صنعتی متوسط سرمایه: 1-94نمودار 

میلیارد  15/8درصد از  83/83گذاری به ازای هر شاغل با نرخ متوسط رشد میزان سرمایه

رسیده است، به عبارتی در سال  8931میلیارد ریال در سال  51/9به  8931ریال در سال 

های گذاری به ازای هر شاغل، بر اساس اطالعات مندرج در پروانهمیزان سرمایه 8931

درصد متوسط کل کشور بوده است؛ که با نرخ رشد  19شرقی برداری، در استان آذربایجانبهره

 .ه استرسید 8931درصد میانگین کشوری در سال  53درصد به کمتر از  93/9منفی 
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27
38

28

53
47

25 22
35 30 35

52 54

101 103

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

حد
وا

 :
ال

ری
د 

ار
لی

می

استان کشور



 

صنعت و معدن : چهاردهمبخشی/ فصل های دوم: حوزه بخش  
  

 

633 

 
 ی(برداربهرهبر اساس پروانه )گذاری به ازای هر شاغل سرمایه متوسط: 99-94نمودار 

وکار عنوان شاخصی برای فضای کسب تواند بهبرداری به جواز تأسیس مینسبت پروانه بهره

همه  8939تا  8931های شرقی در سالمورد استفاده قرار گیرد. این نسبت در استان آذربایجان

روند صعودی به  8935یافته اما از سال درصد کاهش  21درصد به  98اله نزولی بوده و از س

درصد تنزل  23به  8931رسیده و مجدداً در سال  8933درصد در سال  53خود گرفته و به 

درصد به  51نزولی بوده و از  8932تا  8931یافته است. نسبت مذکور برای کل کشور از سال 

درصد در  95صعودی شده و به  8939افته است اما روند مذکور از سال ی درصد کاهش 29

رسیده است. نسبت  8931درصد در سال  29یافته سپس با روند نزولی به افزایش  8935سال 

 تر بودهاز متوسط کشوری پایین 8935برداری به جواز تأسیس برای استان تا سال پروانه بهره

ای کل کشور بهبود یافته است اما در استان بر 8939است. این شاخص در سال 

از نسبت  8931تا  8933های شده و در سال روند بهبود آغاز 8935شرقی از سال آذربایجان

توان واحد درصد باالتر بوده است. به عبارت دیگر می 3واحد و  1واحد،  21کشوری به ترتیب 

کشوری نامطلوب بوده لیکن با  وکار استان در بخش صنعت از شرایط متناظرگفت فضای کسب

 .روند رو به بهبودی که داشته توانسته است در سال پایانی از متوسط کشوری بهتر گردد

  

1.
04

0.
8 1.
05

1.
07

2.
74 3.

31

1.
9

3.
83

3.
47

1.
43

1.
29 1.

94

1.
87 2.

29

3.
28

0.
56

6.
04 6.
24

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

حد
وا

 :
ال

ری
د 

ار
لی

می

استان کشور



 

 9911شرقی گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان
  
 

63۱ 

 صادره در استان و کشور سیتأسبرداری به جواز ی بهرههاپروانهنسبت  : 95-94جدول 

 (9911-9919) 

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1391 منطقه

 23 99 53 91 25 21 28 22 98 استان

 29 25 23 95 92 21 29 21 51 کشور

 

 معدن -14-2

 مقدمه: -14-2-1

نظر  خاص دارای جایگاه ویژه از یشناسنیموقعیت و ساختار زم لیبه دل جانیاستان آذربا

 -و ایالت فلززائی )زون سنندج یشناسنیدر حدفاصل دو زون مهم زم کهیطورمعدنی است به

 شمال استان( واقع داغ در شمال شرق وقره –زون طارم  جنوب شرق و در جنوب و سیرجان

...  روی و و سرب ،تواند ازنظر اکتشاف فلزات باارزش مثل مس، طال، مولیبدن، نقرهشده که می

های زیر توان به بخشرا از منظر توسعه معادن، می جانیاستان آذربا .دارای اهمیت ویژه باشد

 نمود. یبندمیتقس

در زون  شدنواقع لی( به دلانهیزون جنوبی استان )جنوب چاراویماق و هشترود و م -8

 زنجان و معادن طالی آغ دره و -با منطقه فلززائی تکاب یجوارسیرجان و هم - سنندج

تواند دارای ارزش تکاب می روی انگوران و معادن آهن زنجان وو زره شوران، سرب 

 حتی آهن باشد. و روی ،جیوه، سرب ،مطالعاتی باال در خصوص طال

وقوع در زون طارم قره داغ دارای ارزش باال ازنظر فلزات  لیزون شمالی استان به دل -2

چندین  در حال حاضرکه  است ذکرانیشا. باشد... میو  باارزش مثل مس، طال، مولیبدن

 اکلیبر و خاروان ،ورزقان ،مس در مناطق اهر و اکتشاف در زمینه طال و برداریپروانه بهره

 است. صادرشده

تن ذخیره ماده معدنی نفلین سینیت  دارا بودن میلیاردها لیمنطقه سراب و کلیبر به دل -9

یکی از مواد یی برخوردار است. نفلین سینیت به سزااز اهمیت ...(  زرگاه و بزگوش و )در

شده  صادر خصوص این در اکتشاف برداری وچند پروانه بهره باشد.می اولیه تولید آلومینا

 .واقع گردددر توسعه استان بسیار مؤثر  تواندبرداری مناسب میبهرهدر صورت  و است
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وجود  لیهشترود و شمال چاراویماق به دل ،آبادبخش مرکزی استان میانه، بستان -5

احداث چندین کارخانه گچ دارای اهمیت  ذخایر باالی گچ و ژهیوهای تبخیری بهنهشته

 ویژه است.

 1) دارای ذخایر باالی سنگ تزئینی تراورتن و مرمر با تنوع رنگی متفاوت ه آذرشهرمنطق -5

های مهم سنگ تزئینی تراورتن کشور یکی از قطب دارای شهرت جهانی بوده و نوع رنگ(

 شود.محسوب می

های مالحظه پوکهغرب هشترود دارای ذخایر قابل شمال و و تبریز ،آبادطق بستانامن -3

محصوالت منطقه  .شودترین ذخایر پوکه کشور محسوب میشاخص ازبوده و معدنی 

 شود.نیز صادر می فارسجیخل هشیاعراق و ح هایعالوه بر مصارف داخلی کشور به کشور

تواند باشد که میمراغه دارای پتانسیل باالی میلیاردها تن آهک می منطقه آذرشهر و -1

 ای برای تولید آهک هیدراته باشند.زمینه

جزو معادن  وزنوز مرند و آبگرم چاراویماق دارای پتانسیل باالی کائولن هستند  منطقه -1

 .شوندخوب کشور محسوب می

نیز یبی ساحل دریاچه ارومیه سهای ترمعادن گنبدهای نمک شمال تبریز و نمک -3

 شود. محسوبتواند از مواد معدنی مناسب می

قابلیت و  لحاظ ازمعدنی، معادن را ی به لحاظ پتانسیل یا امکان ایجاد فعالیت کل طوربه

 بندی نمود:توان به سه نوع طبقهامکانات می

ای است که در آن آثار یک یا چند اندیس یا نشانه معدنی: اندیس به معنی محدوده -

 باشد. شده مشاهدهاز اقتصادی بودن آن  نظرصرفماده معدنی 

آن برای استخراج یک یا چند شود که در ای اطالق میکانسار: کانسار به یک محدوده -

گیرد.ماده، مطالعات تکمیلی صورت می

یا  شده استخراجیا چند ماده معدنی  کی آنای است که از معدن: معدن محدوده -

 گردد.می
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 افزوده بخش معدن ارزش -14-2-2

از رشد  8931تا  8931های افزوده ایجاد شده در بخش معدن استان در سال ارزش

رشد متوسط ساالنه برای بخش معدن  درصدی برخوردار بوده است 19/83نه متوسط ساال

معدن در استان در مقایسه با کل  ارزش افزودهدرصد بوده است. رشد بیشتر  13/9کشور منفی 

 8931درصد در سال  82/1افزوده بخش معدن کشور از  کشور به افزایش سهم استان از ارزش

 شده است. منجر 8931درصد در سال  12/1به 

درصد در  53/1استان صعودی بوده و از  (GDPسهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی )

است. ارقام متناظر برای کل کشور به یافته افزایش  8931درصد در سال  21/3به  8931سال 

 ( بوده است.8931درصد )سال  38/23( و 8931درصد )سال  18/88ترتیب 

در استان  8931شده در سال ازای هر تن ماده معدنی استخراج  افزوده ایجاد شده به ارزش

افزوده هر تن ماده  هزار ریال بوده است. به عبارت دیگر ارزش 315هزار ریال و در کشور  2582

برابر رقم متناظر  5طور متوسط بیش از  شرقی بهشده در استان آذربایجان معدنی استخراج

ر مقایسه با ارقام متوسط کشوری از مزیت نسبی برخوردار کشوری بوده و بخش معدن استان د

 بوده است.

( از 8932درصد ) 9/5( و حداکثر 8931درصد ) 5حداقل  8931تا  8931های در سال

اند. در دوره مذکور میزان استخراج از معادن شده شرقی واقعمعادن کشور در استان آذربایجان

درصد برخوردار بوده است رقم مذکور برای کل کشور  83/1استان از رشد متوسط ساالنه منفی 

شده در کشور با روندی درصد بوده است. سهم استان از وزن ماده معدنی استخراج  19/1

درصد در سال  5/2رسیده و سپس با روندی نزولی به  8939درصد در سال  2/9صعودی به 

 .تنزل یافته است 8935
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  15سال  ثابتمعدن استان و کشور به قیمت های بخش شاخص عملکرد :96-94جدول 

(9913-9919) 

 سال عنوان

معدن ارزش افزوده میزان استخراج معادن فعال  
دسهم از تولی  

ناخالص 

 داخلی
 تعداد

سهم از 

 کشور

 مقدار 

)میلیون 

 تن(

سهم از 

 کشور

 ارزش )میلیون

 ریال(

سهم از 

 کشور

 استان

89316۹۸۳/۳ ۳136۵6/6 5155313 ۹۱/۳ ۳2/1 

8938636۸/۵ ۸1۵26۸/۹ 5515535 ۱۱/۹ 2۹/1 

89326۱3۹/۵ ۸1626۱۱/6 5338918 3۹/۹ 3۸/1 

893962۱۵۸۸۹۹۵۸6/۹ 5851181 3۳/۹ 3۳/1 

8935 6۵۱۳/۳ ۸1۸۸۸۳۵/6 5113552 ۱3/۵ ۳3/1 

89356۸۸۹/۳ ۱3۹۸۳3/6 3115231 ۵3/۱ ۱۳/۸ 

8933 6۹۳۵/۳ ۱۵21۹3/6 83389381 1۸ 6۳/۹ 

8931 ۸۳3۳۱1316۹/6 21215529 ۹6/۱ ۳3/۳ 

رشد 

متوسط
3۳/۸- 22/۸- ۳۱/6۸ -

رکشو  

8931 ۵6۳2۹2122۱885255118 ۹۸/1 

8938۵۹۸2۹۳1۳2۸893515528 ۵1/1 

8932۵۳۳۵۹۵۵۱۳۱825331925 ۵3/1 

8939 ۵۹۵۵۹2۹۵۱۱888895598 2۹/1 

5893 ۵6۸۳۹۳۹11۳19115211 21/1 

8935 ۳۳۸۹۹۵۳۸1۹885255532 33/1 

8933 ۵۹۵-۹2۸612833281591 ۸6/۸ 

8931 ۳۳۸2-۹2۸۹2۱259158521 ۱/۸ 

رشد 

متوسط
۹1/۸- 1۹/1 6۳/۸۸ -

 محاسبات پژوهشی –ای های منطقهمأخذ: محاسبه بر اساس سالنامه آماری استان و کشور، حساب 
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 کشورافزوده، استخراج و تعداد معادن  استان از ارزش سهم :99-94نمودار 

 (9913-9919) 

 تشکیل سرمایه ثابت-14-2-3

گذاری در بخش معدن استان و رشد متوسط ساالنه سرمایه 8931تا  8931های در سال

گذاری تر میزان سرمایهدرصد بوده است. رشد بیش 12/1درصد و منفی  33/23کشور به ترتیب 

درصد  1/8در بخش معدن استان به افزایش سهم استان از سرمایه ثابت بخش معدن کشور از 

با افت محسوس بیش  8933منجر شده است در سال  8935در سال  15/82به  8931در سال 

درصد  3یافته و به  دوباره افزایش 8931یافته ولی در سال  درصد کاهش 39/2درصدی به  1از 

 .بالغ گشته است

  

4.38 3.88 3.73 3.74

5.87

8.57 10

8.32

4.4
5.1

5.3 5

4.9

4.3 4.5
4

2.52 3.1 2.88 3.12 2.95
2.47 2.37

2.23

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397

سهم از ارزش افزوده سهم از تعداد معادن سهم از استخراج
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    9919به قیمت ثابت سال کشور در بخش معدن استان و  سرمایه ثابت لیتشک :93-94جدول 

 واحد: میلیارد ریال /درصد                             (9913-9919)                                                          

 رسهم استان از کشو کشور استان سال

8931 6۳۸۸۳6۳۹2۳/۸

89386۹۱۸۵۵12۵۳/۸

8932۹۸۳۸33123۱/۸

8939۵۱۸6۹21۳۳2/6

8935 ۹3۱1۹۸۳131۳/۸6

89356۹2361۹2۱26/۸۸

8933۵۱۱6112۹۳۹/6

8931۸6۱۸۸۳66۳۳

۳2/6216/1--رشد متوسط

 های مختلفبرداری کشور، سالمأخذ: نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره

 اشتغال -14-2-4

تعداد شاغالن بخش معدن در استان و کشور ساالنه به ترتیب  8931تا  8931های در سال

است و سهم استان از شاغالن این بخش در کشور از  افتهیشیافزادرصد  33/2درصد و  58/2

 است. افتهی کاهشبالغ  8931درصد در سال  88/5به  8931سال درصد در  83/5

کمتر  8939وری نیروی کار شاغل در بخش معدن استان تا سال ی بهرهبررس مورددوره در 

وری نیروی کار شاغل در معادن استان به از متوسط کشوری و نزولی بوده است )نسبت بهره

اما در است(  افتهیکاهش 8939درصد در سال  15به  8931درصد در سال  15کشور از 

بخش معدن و روند کندتر نرخ رشد تعداد  ارزش افزودهایش با افز 8931تا  8935های سال

درصد،  22وری نیروی کار شاغل در بخش معدن استان به ترتیب شاغلین بخش در استان، بهره

درصد بیش از رقم متناظر کشوری بوده است. نرخ رشد متوسط  39درصد و  39درصد،  33

 58/1درصد و در کشور  83در استان  8931تا  8931هایوری نیروی کار در سالساالنه بهره

 درصد بوده است.

  



 

 9911شرقی گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان
  
 

6۱۳ 

 (9919-9913کشور )معدن استان و  در بخشی نیروی کار وربهرهشاغلین و  تعداد: 91-94جدول 

 سال 
  

 وری )میلیون ریال(بهره اشتغال )نفر(

 نسبت کشور استان سهم کشور استان

8931 ۳۹2۸۱۳۵6۱۸2/۵ 8853/11 8939/52 1/15 

8893 ۳3۹3۱۳۳66۵۱/۵ 8851/39 8358/53 1/11 

8932۵۸2۹۳۳2۳1۳2/۵ 311/35 8921/81 1/31 

8939۳۵31۳۸۱2۳۳3/۳ 313/18 8213/18 1/15 

8935 ۳۹3۵۳۸6۸۸۱1/۳ 8885/35 381/31 8/22 

8935۳3۳۸۳۹۳۱213/۵ 2139/31 8222/15 8/33 

8933۵12۳۳3۱3۳5/81 9951/19 8121/39 8/39 

8931۵۸۱۱۸1۸۵3۹5/88 9311/35 2933/11 8/39 

رشد متوسط )درصد(
2/58 2/33  81/33 58/1  - 

، کشـور  یبـردار بهـره در حـال  از معـادن   نتایج آمارگیری -مأخذ: محاسبه بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان و کشور

 های مختلفسال

 

 
 رسهم استان از شاغالن بخش معدن کشو :92-94نمودار 

 

5.16

5.58
5.46

4.97

4.8

5.07
5.17

5.11

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397
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 رنیروی کار شاغل در معادن استان به کشو یوربهرهنسبت : 99-94نمودار 

 89به  8931درصد در سال  25نسبت مصارف واسطه به ستانده در بخش معدن استان از 

 25است. شاخص مذکور در کل کشور صعودی بوده و از یافته کاهش  8933درصد در سال 

یافته است. ارقام فوق حاکی از توان افزایش  8933درصد در سال  21به  8931درصد در سال 

 .افزوده است به نسبت باالتر بخش معدن استان در خلق ارزش

 (9919-9916کشور )و  در استانمصارف واسطه به ستانده : 91-94جدول 

 کشور استان سال

8931 ۸۱/6۵ 2۱/6۵ 

8938 ۱۸/6۳ ۵3/6۳ 

8932 ۹۸/66 ۱3/6۱ 

8939 ۵۱/63 ۳۳/۹۳ 

8935 ۱2/۸2 ۳1/۹۵ 

8935 66/61 6۳/۹6 

8933 1۳/۸۹ 1۱/6۱ 

 8933سال ای، های منطقهمأخذ: حساب 

0.85
0.69 0.68

0.75

1.22

1.69
1.93

1.63

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397
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 (9919-9916کشور )مصارف واسطه به ستانده در استان و : 94-94نمودار 

 صادرات -14-2-4

تا  8931های های معدنی فراوان، در سالشرقی علیرغم دارا بودن پتانسیلاستان آذربایجان

می بسیار ناچیز از صادرات معدنی کشور به خود اختصاص داده است؛ اما در سال سه 8935

هزار تن بالغ گردیده است.  935با صادرات کنسانتره مس، صادرات معدنی استان به رقم  8935

هزار تن رسیده  15یافته و به  به دلیل تحریم، صادرات مواد معدنی نیز کاهش 8931در سال 

مورد بررسی به ترتیب از نرخ رشد  ستان و کشور )از نظر مقدار( در دورهاست. صادرات معدنی ا

 .درصدی برخوردار بوده است 12/9درصدی و  83/15متوسط ساالنه 

 تن/درصد هزار واحد: (9919-9913کشور )صادرات معدنی استان و  مقدار: 29-94جدول 

 سهم کشور استان سال 
۸۹۳1 1۹/۸۵6۱216/1
۸۹۳۸3۵/۸۵۳۸21۹/1
۸۹۳6۸3/۱3۵۱2۸۸/1
۸۹۳۹12/۱۳13۵1۳/1
۸۹۳۳ 3۳/۵ 216۳ ۸1/1 
۸۹۳۵۹۸۳۸12۳۵۳۵/6
۸۹۳2۹2۳3۱262۹/۳ 
۸۹۳33۳2۱3۳1۱/۸ 
 __ ۸۳/۱۳ ۱6/۹رشد متوسط

25.18 24.81
22.31

27.58

16.86
20.22

13.09

25.68 24.57
28.87

34.44
35.4

32.19
28.08

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

استان کشور

 های مختلفلبرداری کشور، سامأخذ: نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره
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از لحاظ ریالی و دالری رشد  8931تا  8931های ارزش صادرات معدنی استان در سال

درصد و از نظر دالری  51/255ز نظر ارزش ریالی رشد متوسط ای داشته است. اقابل مالحظه

درصد را تجربه کرده است، ارقام متناظر کشوری در دوره مورد بررسی  35/831رشد متوسط 

میلیون ریال در سال  8215اند. صادرات استان از درصد بوده 55/1درصد و منفی  51/83

درصدی از کل  22ش یافته و با سهم افزای 8931میلیون ریال در سال  3891353به  8931

 8931صادرات کشور نقش به سزایی در افزایش صادرات معدنی کشور ایفا نموده است. در سال 

داشته که  شرقی اختصاصدرصد از ارزش صادرات معدنی کشور به استان آذربایجان 18/1تنها 

 .درصد رسیده است 28به  8931این رقم در سال 

 (9919-9913کشور )ادرات معدنی استان و ص ارزش : 29-94جدول 

 سال

 سهم کشور استان سهم کشور استان

 درصد هزار دالر درصد میلیون ریال

8931 ۸63۵۸۸۳۵11۵۸1۸/1۸12۱۱۱61۳1۸/1

8938۸۱36۸2۸۱۸۹2۹1۸/1۱۳2۸1۱131۸/1

89321۸۵326۱6311۵۸۱6۱۹1

89396۳۸۹۵1۸33۸2611۹2/۸3۵۵1۵۵23۳۳۹2/۸

8935 81112 83298558 12/16۳2۳۱۱۳3۸12/1

893588199331 53593199 6۳۹۵۵۵۱۸۸۳۹3۹۵13۳/6۳

893366۵۸6۳3۵3۳13۹۳6۸۹۳/۹1۵۳۵۹۵3۸۱1۹31۳6۳/۹1

8931۳۸۹1۳۵2۳۸۹۳1۹1۱1۳/66۸13۳۵۵۵۸2۳۸۵۱۸/61

6۵۵۳/۸۳-۳۵/۸2۱۳۵/3--رشد متوسط

 های مختلفبرداری کشور، سالمعادن در حال بهره مأخذ: نتایج آمارگیری از 

همواره از رقم  8935سهم صادرات )از لحاظ وزنی( از تولیدات معدنی استان تا سال 

تا  8931های متناظر کشوری کمتر بوده است. سهم صادرات از تولیدات معدنی استان در سال

ر نوسان بوده است. حداقل ( د8939درصد )سال  11/1( تا 8931درصد )سال  18/1از  8935

( 8931درصد )سال  51/8و حداکثر سهم صادرات از مقدار تولید بخش معدن کشور به ترتیب 

( بوده است. رشد بیشتر صادرات از مقدار تولید معدنی استان در 8939درصد )سال  5/2و 

نسبت به  مقایسه با کشور، منجر به بیشتر شدن سهم صادرات معدنی از تولید معدنی در استان
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درصد تولیدات  3/8درصد تولیدات معدنی استان و  3/1، 8931کشور شده است. در سال 

شده تولید مواد های جهانی، باال بودن قیمت تماممعدنی کشور صادر شده است. نوسانات قیمت

معدنی و نوسان رشد اقتصادی کشورهای مقصد صادراتی )چین(، از جمله دالیل نوسان حجم 

های باشد. الزم به ذکر است عمده دلیل رشد صادرات معدنی استان در سالنی میصادرات معد

 .، صادرات کنسانتره مس سونگون بوده است8933و  8935

(9919-9913کشور )معدنی استان و  داتیتولسهم صادرات از مقدار : 22-94جدول 

 سال

 کشور استان

مقدار تولید 

 )هزار تن(

مقدار صادرات 

 )هزار تن(
 مسه

مقدار تولید 

 )هزار تن(

مقدار صادرات 

 )هزار تن(
 سهم

8931 311219/818/1931311521351/8

89388153215/812/1955329558351/8
89328123281/111/1955151151189/2

89398899513/111/193951131155/2

8935 81888 15/5 13/1 959113 3125 13/8 

893511989853/9955819813559
8933153193525/5 938213113281/2

89311111153/1 93893131153/8

33/8- 83/15--12/9-رشد متوسط

 های مختلفبرداری کشور، سالمأخذ: نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره

معدنی استان در سهم صادرات تولیدات معدنی )از نظر ریالی( از ارزش کل تولیدات 

به  8933و  8935های ناچیز بوده است. در دوره مورد بررسی در سال 8932تا  8931های سال

درصد از ارزش تولیدات معدنی استان صادر گردیده است )صادرات بیشتر از  811و  33ترتیب 

سال  به دلیل صادرات از موجودی انبار بوده است(. صادرات مواد معدنی در 33تولید در سال 

درصد از ارزش تولیدات معدنی استان را به خود اختصاص داده  93/21پایانی دوره مورد بررسی 

درصد تولیدات معدنی کشور به خارج از کشور صادر شده است.  81حدود  8931است. در سال 

درصد افزایش یافته و مجدداً در سال آخر دوره مورد  91به حدود  8935این رقم در سال 

درصد تنزل پیدا کرده است. ارزش صادرات معدنی استان در دوره مورد  51/81بررسی به 

درصد رشد داشته است. رقم متناظر برای کل کشور  255طور متوسط بیش از بررسی ساالنه به 

 .درصد بوده است 21کمتر از 
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-9913کشور )سهم ارزش صادرات معدنی از ارزش کل تولیدات معدنی استان و  : 29-94جدول 

9919) 

 سال

 کشور استان

 مقدار تولید

 )میلیون ریال( 

 مقدار صادرات

 )میلیون ریال(
 سهم

 مقدار تولید

 میلیون ریال() 

 مقدار صادرات

 )میلیون ریال(
 سهم

8931 2113535821515/1 355525318835115823/81 

89389333923811215/1 8182131938381893933/85 

8932595329511191515823 8513212155/82 

8939511521325895112/5 8932135118118321119/82 

8935 5515591 81112 81/1 881238133 83298558 12/89 

8935822253128819933131/35 8351958185359319919/23 

893328111311 22582515811 251515959 1511958 51/23  

893155192951 3891353 93/21  93552513158951911 511/81  

31/51رشد متوسط  51/255 -23/23 83/51 -

 های مختلفبرداری کشور، سالمأخذ: نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره

 ی بخشهاتیو مزها چالش -14-3

و تنگناها هاچالش -14-3-1

 استان یبرداربهره حال در معادن تعداد و استخراج زانیم کاهش -

در استان شده جادیاافزوده  ناچیز بخش معدن از ارزشسهم  -

 ریزی در استان برای فرآوری مواد معدنیگذاری و برنامهفقدان سرمایه -

 هاها و فرصتمزیت -14-3-2

 های معدنی در استانفعالیت مالحظهقابلپتانسیل  -

 سهم صعودی استان از استخراج مواد معدنی در کشور -

 افزوده در خلق ارزش بخش معدن توجهقابلتوان  -

 گذاری صورت گرفته در بخش معدن کشوریهافزایش سهم استان از سرما -

صادرات از تولیدات  توجهقابلصادرات معدنی استان و سهم  مالحظهقابلنرخ رشد  -

معدنی استان

 گذاری صورت گرفته در بخش معدن کشورافزایش سهم استان از سرمایه -

 ات معدنی کشوراستان از صادر قبولقابلسهم  -
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 فصل پانزدهم: بازرگانی

 :مقدمه-15-1

بازرگانی داخلی حلقه رابط تولید با مصرف است. آنچه توسط اقتصاد داخلی تولید و آنچه از 

های قابل مصرف در اختیار شود، در مرحله نهایی باید به صورت کاالخارج وارد می

 کنندگان قرار گیرد.مصرف

توان موتور محرکه یک اقتصاد و به عنوان مؤلفه اثربخش و تأثیرگذار بخش بازرگانی را می

های داخلی و مرتبط با های مختلفی را در جنبهها تلقی کرد. این بخش حوزهدر تمام بخش

تواند تأثیر مثبت و ذی در این بخش میهای اتخاگیرد، لذا سیاستتجارت خارجی دربر می

 های تولیدی داشته باشد.منفی بر بخش

شـده اسـت.   های داخلی و خارجی بخش بازرگـانی پرداختـه  در این قسمت به بررسی جنبه

سازی کـاال و مراکـز توزیـع کـاال بررسـی      بخش بازرگانی داخلی از منظر مراکز نگهداری، ذخیره

ر صادرات غیرنفتی استان و عملکـرد گمرکـات مـورد ارزیـابی     شده و تجارت خارجی از نقطه نظ

 .های این حوزه بررسی شده استقرارگرفته است و درنهایت تنگناها و چالش

 بازرگانی داخلی: -15-2

هـای  فروشی، فروشگاهفروشی، خردههای عمدهای از بنگاهدر حوزه بازرگانی داخلی مجموعه

کننـد. کـارکرد مطلـوب    ها فعالیت مـی سیلوها و سردخانه های پخش، انبارها،ای، شرکتزنجیره

کنندگان به کاالها و خدمات بـا نرخـی   تنها موجب دسترسی مصرفبخش بازرگانی در جامعه نه

شود، بلکه کارآمدی آن تعادل اقتصادی و بهبود وضـعیت دو بخـش تولیـد و    شفاف و عادالنه می

تـر شـدن   کارکرد مناسب بازرگانی داخلی موجب گران کند. در مقابل عدممصرف را تضمین می

کنندگان، آشـفتگی در کـارکرد   قیمت کاالها و خدمات، اتالف منابع، کاهش قدرت خرید مصرف

 .شودهای غیررسمی میگیری شبکهبازار و شکل

 وظایف عمده بازرگانی:-15-2-1

اولیـه مـورد نیـاز    شـود کـه کاالهـا و مـواد     هـایی را شـامل مـی   بازرگانی مجموعه فعالیـت 
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کنندگان را از مبادی عرضه به مراکز تقاضا و مصرف و یا مراکز نگهداری تولیدکنندگان و مصرف

ترین وظایف این بخش در اقتصاد ملـی مـوارد زیـر    نماید. از جمله مهمسازی منتقل میو ذخیره

 :باشدمی

 مصرف و تولید مکانی و زمانی فاصله پوشش -

 مصرف و دتولی میزان کردن متعادل -

 مکان و زمان در قیمت اختالف وجود با کاال بهای در موازنه برپایی -

 بازار وضع کیف و کم از آگاهی پایه بر تولید افزایش -

 سازی کاالمراکز نگهداری و ذخیره -15-2-2

سازی کاال ترین عوامل مؤثر در بازرگانی هر منطقه شبکه نگهداری و ذخیرهیکی از مهم

 سازد.تنظیم بازار و تعادل بین عرضه و تقاضای کاالها را میسر میباشد که امکان می

ها و واحدهای تولیدی، عدم تطبیق زمانی و مکانی مصرف و تولید کاال و گسترش کارخانه

ها، لزوم نگهداری بخشی از مواد و عدم انطباق زمان ورود کاالهای وارداتی و زمان مصرف آن

 ند.ککاالهای مورد نیاز را ایجاب می

هزار تن  8815واحد با ظرفیت  53درمجموع  8931تعداد سیلوهای استان در پایان سال 

سیلو و انبار کارخانجات آردسازی و  21هزار تن مربوط به  515است. از این مقدار معادل بوده 

و بخش  1هزار تن مربوط به سیلوهای ملکی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  381

متوسط نرخ رشد تعداد و ظرفیت سیلو  8931تا  8931های دوره مورد سالباشد. خصوصی می

 باشد.درصد می 33/1درصد و  31/1سازی گندم در استان به ترتیب و انبارهای ذخیره

هزار تن در استان فعال  511سازی سردخانه با ظرفیت ذخیره 885تعداد  8931در سال  

 8931تا  8931های های استان در سالت سردخانهاند. رشد متوسط ساالنه تعداد و ظرفیبوده

درصد بوده است. ارقام متناظر برای کل کشور در منابع آماری  35/91درصد و  83/53به ترتیب 

 .باشدو اطالعاتی در دسترس نمی
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6۳۵ 

 (9919-9913کشور )ی استان و لوهایو س هاسردخانه تیو ظرف تعداد :9-95جدول 

عنوان 

 شاخص
 سال 

 تعداد

 دخانهسر

 فعال

ظرفیت 

سازی ذخیره

 هاسردخانه

 هزار تن()

تعداد سیلو و 

انبارهای ذخیره 

 فعال گندم

سازی ظرفیت ذخیره

گندم )سیلوها و 

 )هزار تن((انبارها

 استان

8931 151 21351

8938151 21312

893253851 21312

893935811 9112

893519838 98191

893513 211598111

8933813921558193

8931885511 538815

 33/1 13/1 35/91 83/53 رشد متوسط

 کشور

8931 1598521111 8313159

89381598521111 8313159

89321598521111 8313159

89391598521111 8113819

89351158191155 8153289

8935

 

8153289

8933 8153219

8931 8585511

 11/8 81/8  95/8 رشد متوسط

 های مختلفمأخذ: محاسبه بر اساس سالنامه آماری کشور، سال

 ها، اصناف(مراکز توزیع کاال )اتحادیه ـ 3 ـ 95-2

نقش با اهمیت مراکز توزیع کاال در عملکرد مطلوب نظام توزیع کاال بر کسی پوشیده 

 کنندگان بر عهدهیفه تأمین مواد اولیه و کاال برای تولیدکنندگان و مصرفنیست. این مراکز وظ

اتحادیه صنفی در سطح استان وجود داشته است که وظیفه  912، 8931دارند. در سال 

درصد کل صنوف استان دارای  11اند. هزار واحد صنفی را بر عهده داشته 815هماهنگی حدود 

 .باشندیدرصد فاقد پروانه م 21پروانه و 

درصدی ناشی از شوک  21تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه بعد از کاهش محسوس 
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هزار  893به بیش از  8935روند صعودی یافته و در سال  8932، از سال 8938ارزی در سال 

با روندی کاهشی از تعداد  8931تا  8935های واحد صنفی افزایش یافته است. در سال

واحد  815821پروانه استان کاسته شده و در سال پایانی دوره به واحدهای صنفی دارای 

 صنفی دارای پروانه معتبر رسیده است.

و  21به  8935اتاق بوده ولی در سال  81ثابت و  8935تا  8931های اصناف از تعداد اتاق

 .ستها تغییر نداشته اهای بعد تعداد اتاقاتاق افزایش یافته و در سال 28به  8933در سال 

 (9919-9911ی اصناف استان )هاو اتاق هاهیاتحاد، واحدها: 2-95جدول 

 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳6 ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 واحد عنوان شاخص
 رشد
متوسط 
 دوره

تعداد واحدهای 
 صنفی با پروانه

 معتبر
-۸۸۳۳۱۱۸۸۸۵۱۸ ۸1۵۸6۱ ۵2/6 ۸۸2۳۳۳ ۸۹2۸۳۸ ۸۸۳۹۳3 ۸112۱۹ ۳۹6۱1 ۸6۳۹6۹ واحد  

عداد واحدهای ت
 صنفی تولیدی

-62۵1162۹۳۱ 6۵1۵6 ۳۳/2 6۱۱12 ۹۸62۸ 6۳۸۳1 6۳62۳ 621۳۵ ۳6۱2۹ واحد  

تعداد واحدهای 
 صنفی توزیعی

-۵626۳۵۸3۵1 ۳۱261 2۹/1 ۵6۳۵6 ۵2۳۱6 ۵12۱۸ ۳۵12۳ ۳1۸۱۳ ۵۸۸۹۳ واحد  

تعداد واحدهای 
 صنفی خدماتی

۸۱1۱۳۸2۳۳1 ۸۵۳۳1 ۵۳/۸ ۸3۳۳6 622۱1 ۸3۵61 ۸۸6۸۳ ۸6۵۳۳ ۸۹2۵3 واحد  

 واحدهای تعداد
 خدمات صنفی
 فنی

-۸2۳۳6۸2۳۳۹ ۸۵۳22 3۳/۹ ۸36۳۳ 6۸62۱ 66112 ۸۵۸۹2 ۸۳۳۵6 6۸223 واحد  

تعداد واحدهای 
 بدون پروانه

۸62۳6۸۳۵۵۱ 636۹۵ ۵3/۸۸ ۸2۹1۱ ۸۸۵۳6 ۸۹۵16 ۸2۳۳۳ ۱۱3۵ ۸۸۹۳۳ واحد  

تعداد اتحادیه
 های صنفی

-۹۱۵۹3۳ ۹36 ۸ ۹۱۹ ۹۳1 ۳1۹ 3۹۳3 ۳1۹ ۳1۹ اتحادیه  

های تعداد اتاق
 اصناف

2۱/6 6۸ 6۸ 6۸ 61 ۸3 ۸3 ۸3 ۸3 ۸3 اتاق  

تعداد شرکت
 های پخش

     ۸۳ ۸6 ۸۸ ۳ ۸1 شرکت
 

 شرقیجانیآذربامأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
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الزم به ذکر است که تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه همواره در حال تغییر و آمار 

گیرد. مقایسه ماهانه در دسترس عموم قرار می 8بوط از طریق سایت مرکز اصناف ایرانمر

دهد که حاکی از شرایط نسبتاً سهل شروع درصد را نشان می 2الی  8ها تغییراتی در حد داده

کار در این حوزه و تغییرات ناشی از ورود واحدهای جدید و یا تعطیلی برخی واحدها و  و کسب

باشد. بررسی آمار استانی در این دوره کاهش ید پروانه پس از انقضای اعتبار آن مییا عدم تمد

دهد که مبین عاملی غیر از عوامل طبیعی موجود و را نشان می 8938درصدی در سال  21

درصدی تعداد واحدهای تولیدی و  51زمانی شوک مذکور با کاهش نوسانات جاری است، هم

زیاد ناشی از نوسان شدید ارزی زمستان احتمال ات فنی به درصدی واحدهای خدم 99کاهش 

ای نموده و تعداد زیادی از باشد که واحدهای تولیدی را دچار مشکالت عدیدهمی 8931سال 

سال تعداد واحدهای  1بعد از گذشت  8931ها را از مدار تولید خارج نمود. لذا در سال آن

و رشد متوسط تعداد واحدهای صنفی دارای  8931درصد کمتر از تعداد سال  58تولیدی 

 (.۸-۸۵نمودار )باشد درصد می 53/2معادل منفی  8931تا  8931های پروانه در استان در سال

 
 (9919-9911استان )واحدهای صنفی داری پروانه  تعداد: 9-95نمودار 

بوده درصد  53/3تولیدی منفی  صنفید بررسی نرخ رشد متوسط واحدهای در دوره مور

                                                           

1 -www.iranianasnaf.ir 

129323

93280 100683

119347

136191

116444

114488 111581

105128
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ترین دالیل کاهش این واحدها، کاهش واحدهای تولیدی فعال در سال است. شاید یکی از عمده

بوده است که منجر به کاهش کل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه در استان گردیده  8938

 (.2-85)نمودار است 

 
 (9919-9911پروانه )سهم واحدهای تولیدی از واحدهای صنفی دارای  : 2-95نمودار 

 واحدهای صنفی توزیعی:

 22درصد بوده است. کاهش  39/1نرخ رشد متوسط ساالنه واحدهای صنفی توزیعی منفی 

جبران گردیده و  8939و  8932های ، در سال8938درصدی تعداد واحدهای توزیعی در سال 

فی شده است. تعداد واحدهای صن 8931تعداد این واحدها بیشتر از سال  8935حتی در سال 

 8931واحد و با دو درصد کاهش در سال  52352درصد کاهش به  1با  8935 توزیعی در سال

رسیده  8931واحد در سال  51321درصد کاهش به  3واحد و با  58151به  8933نسبت به 

است. نرخ رشد منفی کمتر واحدهای صنفی توزیعی نسبت به کل واحدهای صنفی به افزایش 

درصد در  53به  8931درصد در سال  51واحدهای دارای پروانه از سهم این واحدها از کل 

منجر شده است، البته تعداد واحدهای توزیعی با اندک نوسانی تقریباً ثابت بوده  8931سال 

است و دلیل افزایش سهم این واحدها از کل تعداد واحدهای صنفی کاهش تعداد کل واحدها 

 (.9-85نمودار )باشد می

33

28

29

24 23

25

23

24
24
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 (9919-9911سهم واحدهای توزیعی از واحدهای صنفی دارای پروانه ): 9-95نمودار 

 واحدهای صفی خدماتی:

باشد، در درصد می 53/8نرخ رشد متوسط واحدهای صنفی خدماتی در دوره مورد بررسی 

های صنفی بیشترین های مورد بررسی تعداد واحدهای خدماتی در مقایسه با سایر رستهسال

اند، به طوری که با بهبود شرایط اقتصادی تعداد این واحدها اد واحد داشتهنوسان را از نظر تعد

 افزایش و برعکس با بدتر شدن شرایط تعداد واحدهای خدماتی نیز کاهش یافته است.

 واحدهای صنفی خدمات فنی:

درصد  15/9معادل منفی  8931تا  8931های نرخ رشد واحدهای خدمات فنی در سال 

 8938ی خدمات فنی بعد از واحدهای تولیدی بیشترین کاهش را در سال بوده است. واحدها

 81تجربه کرده است به طوری که سهم این واحدها از کل واحدهای صنفی دارای پروانه از 

کاهش یافته است. تعداد این واحدها نیز در  8931درصد در سال  85به  8931درصد در سال 

 (.5-85نمودار )دهد د کاهش نشان میدرص 5/23، 8931نسبت به سال  8931سال 

43

45

42 42

45

46 46
46
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 پروانهواحدهای صنفی خدماتی از واحدهای صنفی دارای  سهم: 4-95نمودار 

 (9911-9919) 

 واحدهای فاقد پروانه کسب:

تعداد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در دوره مورد بررسی نوسانات زیادی داشته و با 

واحد در  21295به  8931واحد در سال  88955درصد از  51/88نرخ رشد متوسط ساالنه 

 1رسیده است. این روند باعث شده سهم این واحدها از کل واحدهای صنفی از  8931سال 

 8931برسد. تعداد این واحدها در سال  8931درصد در سال  21به  8931درصد در سال 

افزایش درصد  93، 8931نسبت به سال  8931درصد و در سال  55، 8933نسبت به سال 

 داشته است.

تواند نشانگر وضعیت نامطلوب افزایش تعداد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب هم می 

 های اصناف و شرایط سخت تمدید پروانه باشد.کار حاکم بر اتاق و اقتصادی و هم فضای کسب
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 (9919-9911ی فاقد پروانه از کل واحدهای صنفی ): سهم واحدهای صنف9-9نمودار 

 ـ بازرگانی خارجی 15-3

صنعتی ارس، با توجـه   -استقرار گمرکات جلفا، تبریز، مراغه و سهالن و منطقه آزاد تجاری 

جـواری بـا جمهـوری آذربایجـان، جمهـوری      به موقعیت جغرافیـایی خـاص اسـتان از نظـر هـم     

ی به بازار آسیای میانه و قفقاز و کشورهای ترکیه و عراق، خودمختار نخجوان، ارمنستان و نزدیک

 .شرقی داده استای را به استان آذربایجانموقعیت ژئواکونومیک ویژه

 ـ صادرات غیرنفتی استان 15-3-1

درصد  3/5طور متوسط  صادرات غیرنفتی استان ساالنه به 8931تا  8931های در سال

 8931میلیون دالر در سال  9211به  8931ر در سال میلیون دال 2125افزایش یافته و از 

 8935کاهشی بوده و مجدداً در سال  8935و  8939های رسیده است. البته این روند در سال

میلیون دالر بالغ گردیده است.  1/2213به  8935درصد افزایش نسبت به سال  5/85با 

گون باعث گردیده کل نبودن اطالعات صادرات صنایع مس سون 8933همچنین در سال 

صادرات استان نسبت به سال قبل کاهشی باشد. در حالی که با حذف صادرات مس از کل 

درصد بوده و در سال  1/3صادرات استان در سنوات مورد بررسی، رشد متوسط کل صادرات 

8
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 (.9-85جدول )دهد درصد رشد نشان می 89، 8935نیز نسبت به سال  8933

 (9919-9911ان )صادرات است: 9-95جدول 

 واحد: میلیون دالر/ درصد

 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 کاالیی گروه
 رشد

 متوسط

 سهم از کل

 ۳۱صادرات 

 51 1 8593 ۸1۸6 ۵/۳۳2 2/۳۳2 2/۳1۵ 3/۱۳۵ ۱/۱23 3۱3 3/3۹۸ کاالهای صنعتی

 82 1/3 915 6۳1 ۵/623 ۳/6۱۵ 633 2/633 62۸ 6۳۵ 66۳ کاالهای کشاورزی

محصوالت شیمیایی 

 و پتروشیمی
۳/6۸۸ ۱/۸31 3/۸6۸ 3/۸۹3 ۸/۸۹3 6/۸6۸ 6۳۸ 613 831 5/9- 3 

 83 5/81 585 ۸2۱ ۸۳۵ ۱/۸2۸ ۳/۸۱1 ۳/۸۱3 ۸/۸۱۸ 3/۸2۹ 3/۸۳6 فلزات

 9 -2 881 ۸13 3/۸۸6 6/۸۳۸ ۳/۸26 ۳/۸22 ۳/۸2۸ ۸/۸۹۳ 6/۸6۳ سنگ و مواد معدنی

 9 -5/1 881 ۸۵۱ ۸۵۱ 3/۸2۹ 2/۸31 3/۸۱۸ 2/6۸۳ 2/6۸۸ ۹/612 دستیفرش و صنایع

 21 3/81 13 3۹ ۵/۵۱ ۸/۵3 3/۳3 ۵/۵۸ 2/۳۳ ۳۹ ۳/۹۳ تجارت چمدانی

های تعاونی شرکت

 مرزنشینان
۸1 ۸/۹ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 -منطقه آزاد تجاری

 صنعتی ارس
۱/۸61 ۱/۸61 ۸/۸6۸ ۸۹۹ ۱/۸1۳ ۱2 ۱/۸۱۳ 62۳ 985 1/82 81 

محصوالت مس 

 سونگون
۳/6۸۵ ۵/6۳۳ ۸۵2 1 1 ۵/۹۸3 1 1 1 1 1 

  3/5 9211 663۱ 6۸۸۳ 66۱1 ۸۳۳۸ 61۹۸ 6۸۹۳ 6۸6۳ 616۱ جمع

( سهم کاالهای صنعتی از صادرات غیرنفتی 8935غیر از سال  در دوره مورد بررسی )به

افزایش یافته  8931درصد در سال  51به  8931درصد در سال  93همواره صعودی بوده و از 

 (.3-85نمودار )درصد بوده است  1متوسط ساالنه صادرات صنعتی استان  است. رشد
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 (9919-9911استان )ی رنفتیغ صادراتاز  سهم کاالهای صنعتی صادراتی: 6-95نمودار 

صعودی بوده و با اندکی کاهش  8935تا  8931های سهم محصوالت کشاورزی نیز در سال

 8931درصد در سال  82به  8931د در سال درص 88دوباره صعودی شده و از  8933در سال 

درصد بوده  1/3افزایش یافته است. رشد متوسط ساالنه صادرات محصوالت کشاورزی استان 

 (.1-85نمودار )است 

 
 استانی رنفتیغصادرات محصوالت کشاورزی از صادرات  سهم: 3-95نمودار 

 (9911-9919) 

به  8939میلیون دالر در سال  5/811از  روند نزولی داشته و 8939صادرات فلزات از سال 
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روند تغییر یافته و  8931است، مجدداً از سال کاهش یافته  8933میلیون دالر در سال  3/855

نسبت به سال  913با افزایش  8931درصدی نسبت به سال قبل و در سال  83با افزایش 

االنه صادرات فلزات از میلیون دالر رسیده است. متوسط رشد س 585سابقه به رقم بی 8931

باشد. سهم این گروه کاالیی از صادرات درصد می 5/81معادل منفی  8931تا  8931سال 

 درصد افزایش یافته است. 831درصد به حدود  1استان از 

سنگ و مواد معدنی نیز از جمله اقالم صادراتی استان است که در دوره مورد بررسی از 

میلیون دالر در ابتدای دوره مورد بررسی به کمتر  823ز بیش از روند کاهشی برخوردار بوده و ا

کاهش یافته است، رشد متوسط ساالنه صادرات سنگ و  8931میلیون دالر در سال  881از 

درصد بوده و سهم این گروه کاالیی از  2، منفی 8931تا  8931های مواد معدنی استان در سال

 درصد کاهش یافته است. 9درصد به  3صادرات غیرنفتی از بیش از 

 811تقریباً  8935نسبت به سال  8933صادرات محصوالت شیمیایی و پتروشیمی در سال 

هموار منفی  8935تا  8931درصد افزایش یافته است. روند صادرات محصوالت مذکور از سال 

میلیون دالر کاهش یافته است. صادرات  828میلیون دالر به  811و کاهشی بوده و از 

ساالنه به طور متوسط منفی  8931تا  8931های والت شیمیایی و پتروشیمی در سالمحص

درصد در سال  81درصد کاهش یافته و سهم این محصوالت از صادرات غیرنفتی استان از  5/9

 کاهش یافته است. 8931درصد در سال  3به حدود  8931

ی ویژه صادراتی استان در هادستی به عنوان یکی از پتانسیلارزش صادرات فرش و صنایع

درصد کاهش داشته است و سهم این گروه کاالیی از صادرات  5/1دوره مورد بررسی ساالنه 

 کاهش یافته است. 8931درصد در سال  9به  8931درصد در سال  81استان از 

صنعتی ارس با رشد متوسط  –صادرات منطقه آزاد تجاری  8931تا  8931های سالدر 

 8931میلیون دالر در سال  985میلیون دالر به  1/821رصد افزایش یافته و از د 1/82ساالنه 

درصد  83معادل  8933نسبت به سال  8931رسیده است. صادرات منطقه آزاد ارس در سال 

 .درصد از کل صادرات استان را به خود اختصاص داده است 812رشد داشته و 
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 عملکرد گمرکات -15-3-2

 صادرات -15-3-2-1

از نظر ارزش و حجم همواره افزایشی بوده  8931تا  8931ادرات گمرکات استان از سال ص

میلیون  313درصد از  35/81ارزش صادرات از گمرکات استان با رشد متوسط ساالنه ، است

رسیده است. رشد متوسط ارزش  8931میلیون دالر در سال  8913به  8931دالر در سال 

 35/81الذکر به ترتیب های فوقگمرکات استان و کشور در سال دالری صادرات صورت گرفته از

درصد بوده است. رشد متوسط صادرات گمرکات استان و کشور از نظر وزنی در  35/1درصد و 

 .درصد بوده است 55/1درصد و  83/21به ترتیب  8931تا  8931های سال

 (9919-9913کشور )صادرات گمرکات استان و : 4-95جدول 

 سال اخصعنوان ش
 حجم صادرات

 )هزار تن( 
 ارزش صادرات

 میلیون دالر()
 ارزش صادرات
 )میلیارد ریال(

 استان

۸۹۳1 2۳1 23۳ 3۵31 
۸۹۳۸ ۱1۳ ۱26 ۸۳۹۳3 
۸۹۳6 ۸131 ۸11۸ 6۳۳۹۳ 
۸۹۳۹ ۳۳3 ۸1۸۸ 623۹۸ 
۸۹۳۳ ۸1۳۹ ۸163 ۹1۹۳۳
۸۹۳۵ ۸۸۵1 ۸۸1۹ ۹۳۵33 
۸۹۳2 6۸۳6 ۸6۱۳ ۳۳۳22 
۸۹۳3 6۹۸۵ ۸۹3۳ 3۳۹6۳ 
 ۱۱/۹۳ 2۵/۸1 ۸2/61 رشد متوسط

 کشور

۸۹۳1 22۳۱3 622۵۱ ۹3۸۳۸1 
۸۹۳۸ 2۳۳۹2 6۳6۸۹ ۵6۸636 
۸۹۳6 ۱1۸۳۳ 6۱6۳۹ 33۱3۹3 
۸۹۳۹ ۱۸2۹۵ ۹۸۸۸۳ ۳2۳۳3۵ 
۸۹۳۳ ۳۹۵۳۸ ۹۸16۱ ۸۸2۳۱۳1 
۸۹۳۵ ۸6۳۱۳6 ۳۳1۳6 ۸۹۱۳۳۱۳ 
۸۹۳2 ۸۹6۱۱6 ۳2۳۱6 ۸2611۸6 
۸۹۳3 ۸۸3۳2۱ ۳۳231 6۵۳۹۳1۱ 
 ۹6 2۵/3 ۵۳/۱ رشد متوسط

سهم صادرات 
استان از صادرات 

 درصد() کشور

۸۹۳1 ۳2/1 ۵۵/6 1۳/6 
۸۹۳۸ ۸۵/۸ ۳۵/6 3۵/6 
۸۹۳6 ۹۳/۸ ۵۳/۹ 61/۹ 
۸۹۳۹ 66/۸ 6۵/۹ 32/6 
۸۹۳۳ ۸۸/۸ ۹۸/۹ 2۸/6 
۸۹۳۵ ۱۳/1 ۵1/6 ۵1/6 
۸۹۳2 2۵/۸ 3۳/6 3۳/6 
۸۹۳3 ۳2/۸ 1۳/۹ 12/۹ 

 ۸۹۳3سال مأخذ: محاسبه بر اساس سالنامه آماری گمرکات کشور در 



 

 9911شرقی ش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجانگزار
  
 

۹12 

 55/2ستان از صادرات گمرکـات کشـور از نظـر ارزش دالری بـین حـداقل      سهم گمرکات ا

( در نوسان بوده است. نرخ رشـد بـاالتر   8931درصد )سال  13/9( و حداکثر 8931درصد )سال 

های مورد نظر باعث گردیـده سـهم صـادرات    صادرات از گمرکات استان نسبت به کشور در سال

 .درصد رشد داشته باشد 1/2ساالنه استان از کل صادرات کشور به طور متوسط 

 

 
 (9919-9913) ی کشوررنفتیغاز صادرات  صادرات گمرکات استان سهم: 1-95نمودار 

 واردات -15-3-2-2

نوسان زیادی داشته  8931تا  8931های واردات استان از لحاظ ارزش دالری در سال

روند نزولی داشته اما  8932تا  8931های است. ارزش دالری واردات از گمرکان استان در سال

( افزایش یافته است، مجدداً در سال 8932درصد )نسبت به سال  55بیش از  8939در سال 

درصد افزایش یافته است. در سال  5/82بیش از  8935درصد کاهش و در سال  91، 8935

 8935درصد کاهش نسبت به سال  88مجدداً ارزش دالری واردات از گمرکات استان با  8933

میلیون دالر بالغ گردیده  311، به 8931درصد کاهش در سال  81میلیون دالر و با  8119به 

درصد )سال  5/8های مورد بررسی بین است. سهم استان از ارزش واردات کشور در سال

( در نوسان بوده است. سهم استان از واردات کشور در سال 8935درصد )سال  11/2( تا 8931

درصد رسیده است. رشد متوسط ارزش دالری واردات صورت گرفته از  25/2به رقم  8931
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 88/1درصد و منفی  15/2الذکر به ترتیب منفی های فوقگمرکات استان و کشور در سال

درصد در  99/8سهم وزنی واردات گمرکات استان از کل گمرکات کشور از  درصد بوده است.

ته است. رشد متوسط وزن واردات کاهش یاف 8931درصد در سال  33/1به  8931سال 

درصد و منفی  13/3به ترتیب منفی  8931تا  8931های گمرکات استان و کشور در سال

 .درصد بوده است 91/2

 (9919-9913کشور )گمرکات استان و  واردات: 5-95جدول 

 سال عنوان شاخص
 حجم واردات

 )هزار تن(

 ارزش واردات

 میلیون دالر()

 ارزش واردات

 د ریال()میلیار 

 استان

۸۹۳1 ۵1۳ ۸۸3۳ ۸6۳1۵ 

۸۹۳۸ ۵۳۹ ۸۸۳۳ ۸3۹3۳ 

۸۹۳6 ۳۳6 ۳۳۹ 6۳2۳2 

۸۹۳۹ ۵۳2 ۸۵۹۵ ۹۳۱۵۹ 

۸۹۳۳ ۵6۹ ۸13۳ ۹۸32۵ 

۸۹۳۵ ۵22 ۸61۳ ۹3۱3۸ 

۸۹۳2 ۳۱۳ ۸13۹ ۹2۵36 

۸۹۳3 ۹۸6 ۳31 ۳۹۵۳۹ 

 ۳۳/۸۱ -3۵/6 -32/2 رشد متوسط

 کشور

۸۹۳1 ۹۱۹13 3۱16۱ 2363۳2 

۸۹۳۸ ۹۳۳۱۸ 2۱3۸6 ۱۹۹۸۳۱ 

۸۹۳6 ۹۹۵2۱ 2۸۸۵۵ ۸66۳11۱ 

۸۹۳۹ ۳۹1۸2 2۵13۳ ۸۳۸۹۸23 

۸۹۳۳ ۹۵۸۵6 ۵6۳۸۳ ۸6663۳1 

۸۹۳۵ ۹۹۹۳۳ ۳۹2۱۳ ۸۹2۱۵۳3 

۸۹۳2 ۹۱۱۵2 ۵۳۳۵۳ ۸۱۳۳۳۱6 

۸۹۳3 ۹6۹۵2 ۳۹۸2۳ ۸3۳6۵۹۱ 

 1۹/۸۵ -۸۸/۱ -۹۱/6 رشد متوسط

 استان از سهم واردات
 درصد() واردات کشور 

۸۹۳1 ۹۹/۸ ۵۸/۸ ۸۳6/۸ 

۸۹۳۸ ۹3/۸ 22/۸ 1۳/6 

۸۹۳6 ۹6/۸ 26/۸ 16/6 

۸۹۳۹ 63/۸ ۹2/6 ۱6/6 

۸۹۳۳ ۳۳/۸ 1۵/6 21/6 

۸۹۳۵ 2۳/۸ 33/6 33/6 

۸۹۳2 62/۸ ۳3/۸ ۳۱/۸ 

۸۹۳3 ۳2/1 6۵/6 ۳۹/6 

 ۸۹۳3آماری گمرک ایران سال  یهاسالنامهمأخذ: محاسبه بر اساس 
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 شی بخهاتیو مز هاچالش -15-4

 هاتنگناها و چالش-15-4-1

 کاهش سهم واحدهای صنفی تولیدی از واحدهای صنفی دارای پروانه -

 سهم ناچیز گمرکات استان از صادرات و واردات گمرکات کشور -

 یرنفتیغرشد نامطلوب صادرات  -

 یدستعیصنافرش و  کاهش شدید صادرات -

 ارزش افزوده باالتر ارزش افزوده پایین و واردات محصوالت با صادرات محصوالت با -

تضعیف تولیدکنندگان داخلی و افزایش موجبات قاچاق کاال به دلیل نابسامانی نظام  -

 ایتعرفه

پذیر شدن کشور در صورت اعمال فشار بر هر های صادراتی و آسیبمتنوع نبودن طرف -

 های تجارییک از طرف

نندگان از بازارهای افزایش قیمت کاالهای وارداتی، ایجاد رانت و فساد و خروج واردک -

 رسمی

ی از حمل و پخش کاال در شبکه توجهقابلی بودن بخش ررسمیغنامطمئن بودن و  -

 توزیع

 صادرات کنسانتره مس از مس سونگون -

 هاها و فرصتمزیت-15-4-2

 و بناب سهالن استقرار گمرکات جلفا، تبریز، مراغه، -

 موقعیت ژئواکونومیک ویژه استان -

 ی استانرنفتیغتی صادراتی از صادرات افزایش سهم کاالهای صنع -

 استان یرنفتیغ صادرات شیمیایی و پتروشیمی در مواد صادرات سهم افزایش -

 افزایش صادرات منطقه آزاد ارس -
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 فصل شانزدهم: انرژی و سوخت

 مقدمه-16-1

ترین های نفتی، برق و...( عالوه بر اینکه از مهمرژی )نفت، فرآوردههای انتولید حامل

های اقتصادی )از جمله کشاورزی، های اقتصادی بوده، نقش حیاتی در سایر فعالیتفعالیت

صنعت و خدمات(، تأمین نیاز خانوارها و اشتغال دارد. کارکرد دوگانه انرژی به عنوان منبع 

ین کاالی راهبردی را دوچندان کرده است. موضوع انرژی تقریباً درآمد و عامل تولید، اهمیت ا

های اقتصادی )صنعت، کشاورزی، خدمات( به عنوان نیاز اولیه و اساسی مطرح در تمامی بخش

توان به های تخصصی بوده است. انرژی در این گزارش را میبوده و همواره موردبحث و تحلیل

ک نموده و مورد بررسی قرارداد. امکانات بالقوه استان دو بخش سوخت )نفت و گاز( و برق تفکی

های صنعتی، پتروشیمی، نیروگاهی، کشاورزی و خدماتی در استان و باألخص در زمینه

شهرستان تبریز، موقعیت استان را در سطح کشور برجسته ساخته و نیاز به تعمق بیشتر در این 

 .بخش خواهد بود

سوخت-16-2

میلیون  93/8معادل  8931وشش گاز طبیعی در استان در سال تعداد خانوارهای تحت پ

، 8931درصد افزایش داشته و در سال  33در حدود  8931خانوار بوده که نسبت به سال 

اند. متوسط افزایش ساالنه در طی خانوار جدید تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته 8325

د خانوارهای تحت پوشش استان را درصد بوده که تعدا 5/1معادل  8931الی  8931های سال

 .رسانده است 8931میلیون خانوار در سال  93/8هزار خانوار به  195از 

 )واحد: هزار خانوار( (9919-9911) یعیطبخانوارهای تحت پوشش گاز  آمار :9-96جدول 

 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سال

 ۸۹۳۳ ۸۹۳6 ۸۹۳۵ ۸6۱۹ ۸6۹3 ۸۸33 ۸1۳3 ۸11۱ ۱۹۵ خانوار

 

متوسط رشد ساالنه روستاهای گازرسانی شده در استان  8931الی  8931های در طی سال

دهنده وضعیت مناسب استان درصد بوده که نشان 93/85و در کشور معادل  51/83معادل 
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باشد. الزم به ذکر است که سهم روستاهای گازرسانی شده در نسبت به میانگین کشور می

 .باشددرصد روستاهای گازرسانی شده در کشور می 3/3عادل استان م

 (9919-9911) روستاهای گازرسانی شده آمار :2-96جدول 

 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سال

 6۸۹۹ ۸۳۳۳ ۸۱2۸ ۸2۳3 ۸۳۱۱ ۸6۱1 ۸۸۸۱ ۸16۳ ۳۹1 استان

 ۹۸6۹2 6۱3۳۹ 6۵۱۳۳ 6۹612 61۳1۱ ۸3۵66 ۸۵۱3۳ ۸۳۸۸۳ ۸661۵ کشور

روستا بوده که با  391دل معا 8931شده در استان در سال تعداد روستاهای گازرسانی

روستا رسیده است. در کل کشور این  2899به  8931درصد در سال  823حدوداً  افزایش

ها مقدار افزایش تعداد باشد که به این ترتیب در طول این سالدرصد می 855افزایش حدوداً 

صد وستاهای گازرسانی شده کشور یک درسانی شده استان نسبت به تعداد رروستاهای گازر

 .کمتر بوده است

 
 (9919-9911شده استان )ی گازرسانروستاهای تعداد : 9-96نمودار

درصد  31با  8931کیلومتر شبکه در سال  82312های گاز شهری نیز از احداث شبکه

ایش یافته است. رشد متوسط ساالنه طول افز 8931کیلومتر شبکه در سال  28181افزایش به 
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درصد بوده که  1/3به طور متوسط معادل  8931الی  8931های گاز شهری در طی سال شبکه

های گاز شهری کیلومتر شبکه به شبکه 811815مقدار  8931الی  8931های در طی سال

 .استان اضافه گردیده است

 

 (9919-9911شده ) احداثگاز شهری  شبکه : 9-96جدول 

 واحد: کیلومتر

 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح ردیف

 6۸۱۸1 ۹۳۵۹1 62۵۳۵ ۸۱۱3۵ ۸321۵ ۸2623 ۸۵63۳ ۸۳6۳۳ ۸6۳36 استان ۸

 ۹3۹۳21 26۸2۸۱ ۳26۵61 ۹1۳۱2۹ __ __ __ __ __ کشور 6

 

در سال  مشترک بود که این رقم 35111، 8931تعداد مشترکین گاز طبیعی در سال 

باشد تعداد مشترکین درصد می 8/9مشترک رسیده و دارای نرخ رشد  8323111به  8931

هزار مشترک بود که حدوداً سهم  25559، 8931جدید گاز طبیعی در کل کشور در سال 

باشد؛ که این رقم در مقایسه با نسبت درصد کشور می 3/3هزار مشترک،  8323استان با رقم 

باشد. متوسط افزایش ساالنه در صد بیشتر می 3/8درصد(   5شور )جمعیتی استان به ک

باشد که این رقم بیانگر افزایش مشترکین استانی و ضریب درصد می 5/53مشترکین گاز استان 

 نفوذ استفاده از گاز در خانوارهای استان است.

ط کیلومتر خطو 182در استان  8931به منظور افزایش مشترکین جدید گاز در سال  

 .کیلومتر بود 115، 8931انتقال گاز طبیعی در  استان احداث گردیده  که این رقم در سال 
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 (9919-9911شده ) احداثمشترکین گاز طبیعی و خطوط گاز طبیعی انتقال گاز  تعداد: 4-96جدول 

 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح گیریواحد اندازه عنوان شاخص

 طبیعی مشترکین جدید گازتعداد 
 هزار مشترک

 ۸262 ۸۵33 ۸۵۸۳ - 2۳ ۳1 ۱۸ 36 ۳۵ استان

 6۳۳۳۹ 6۹۳۱۳ 66۹۵3 - ۸611 ۸۹1۳ ۸۳66 ۸۳6۳ ۸۳۹۳ کشور

 2۳/2 3۸/2 33/2 - 3۵/۵ ۳/2 3/۵ 1۳/۵ 2/2 سهم درصد

 کیلومتر احداث خطوط انتقال گاز طبیعی

 31۳3123۳1322۱133۳۳۱16۱۸6 31۳ استان

 ۹3۳۸۵ ۹2۱۱۹ ۹2۹۸2 ۹۵۸۵2      کشور

6۳/6      سهم  66/6  61/6  ۸3/6  

 

 برق -16-3

 برق تولید-16-3-1

عمده تولید برق استان توسط سه نیروگاه حرارتی صوفیان، سهند بناب، تبریز انجام 

های های خورشیدی و ... )انرژیگیرید و بخش کمی نیز  از طریق توربین بادی و پنلمی

میلیارد کیلووات ساعت بود  1/1،  8931گردد. تولید برق استان در سال میذیر( تولید تجدیدپ

روند  8932میلیارد کیلووات ساعت( و از سال  9/3روند افزایشی داشته ) 8932که تا سال 

میلیارد کیلووات ساعت بود  53/1، تولید برق استان 8933کاهشی بوده، به طوری که در سال 

های های بادی و پنلمیلیارد کیلووات ساعت از طریق توربین 152/1ر که از این مقدا

تولید برق در استان دوباره روند  8931و  8931های خورشیدی تولید گردیده است و در سال

میلیارد کیلووات  211/1تولید برق استان به رقم  8931افزایش داشته به طوری که در سال 

 رسیده است. 

میلیارد  152/1روند افزایشی داشته و از  8931تا سال   8935ال تولید برق کشور از س

 میلیارد کیلووات ساعت رسیده است. 211/1کیلووات ساعت به 

تا  8935دهد که متوسط ساالنه روند تغییرات استان از سال های موجود نشان میبررسی

 8935های سال درصد دارد تولید برق در کل کشور نیز در طی 31روند افزایشی  8931سال 

میلیارد  923میلیارد کیلووات ساعت به  231درصد افزایش داشته  و از  9با متوسط  8931الی 

های مورد نظر کیلووات ساعت رسیده است متوسط سهم تولید برق استان از کشور در طی سال
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درصد بوده که نشان از کاهش  31/9، 8931باشد که رقم در سال درصد می 11/1در حدود 

هم استان در تولید برق کشور دارد البته در حال حاضر نیروگاه هریس توسط بخش خصوصی س

باشد که با اتمام این پروژه سهم استان توان تولید برق استان افزایش خواهد در حال تکمیل می

 . یافت

 (9919-9911)استان و کشور ناویژه  ی تولید برقهاشاخص عملکرد: 5-96جدول 

واحد 

 ریگیاندازه
 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1391 سطح

 میلیارد کیلووات

 ساعت 

 63۱/1 ۸1۸/1 1۳6/1 1۳/1 6۳/3 36/۱ ۳ ۵۸/۱ ۱1/۱ استان

 ۹62 ۹۸1 ۹1۱ 6۱۳ 6۳1 6۱۹ 626 6۵۳ 6۳1 کشور

 /1۳1 1۹/1 1۸/1 1۸/1 ۵۸/6 1۱/۹ ۵6/۹ ۹۵/۹ 23/۹ سهم درصد
 

 

 
 (9919-9911کشور )( استان و ژهیناوییرات تولید برق )مقایسه روند تغ :2-96نمودار 
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 برق داخلی فروش -16-3-2

میلیارد کیلووات  51/88.511میزان فروش انرژی برق در استان معادل  8931در سال 

 .درصد افزایش داشته است 83در حدود  8933ساعت بوده که نسبت به سال 

 (9919-9911برق )میزان فروش داخلی انرژی : 6-96جدول 

واحد 

 گیریاندازه
 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1391 سطح

میلیارد 
کیلووات 

 ساعت

 ۵/۸ 6/۸ ۹/۸ - 2/3 ۳/2 2 ۵ ۳ استان

 ۳۹ ۹۳ ۹3 ۹3 6۹ 66 61 ۸۳ - کشور

 ۳۳/۹ ۸۳/۹ ۳6/۹ 26/6 62/۹ ۳۳/6 ۳۵/6 ۹۳/6 ۹۵/6 سهم درصد

 53مگاوات بوده که با افزایش  8839دل معا 8931حداکثر بار مصرفی استان در سال 

مگاوات افزایش یافته است. متوسط افزایش ساالنه استان در  8119به  8931درصد در سال 

درصد بوده است.  3/9درصد و در کشور معادل  8/5معادل  8931الی  8931های طی سال

 .باشددرصد می 2/9سهم استان از حداکثر بار مصرفی کشور معادل 

 (9919-9911) یمصرفبار  حداکثر :3-96جدول 

واحد 
 گیریاندازه

 9911 9913 9916 9915 9914 9919 9912 9919 9919 سطح

 مگاوات
 ۸3۱۹ ۸۱۱۳ ۸3۳۳ ۸۵33 ۸۵۳۵ ۸۹66 ۸663 ۸۸۳۹ ۸۸۳۹ استان

 ۵3۱2۸ ۵3631 ۵۵۳۳6 ۵۹۸۳۱ - ۳۱۳۹3 ۳2۳3۳ ۳۹۳۵۳ ۳6۹23 کشور
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استان و  نیاز اوج مصرف حداکثر -ثر بار مصرفیروند تغییرات حداک سهیمقا: 9-96نمودار 

 (9919-9911کشور )

و بهترین شرایط تولید  8932های حرارتی در استان در سال نیروگاه 8متوسط راندمان

 8935درصد در سال  95درصد به  33/1درصد بوده و با کاهش متوسط ساالنه  8/93معادل 

در بهترین  8935ی حرارتی در کشور در سال هارسیده است. از طرفی متوسط راندمان نیروگاه

باشد. متوسط رشد این شاخص در کشور درصد می 9/91شرایط تولید قرار داشته و معادل 

 باشد.درصد می 21/1برخالف استان افزایشی بوده و معادل 

گردد. همچنین های سیکل ترکیبی باعث افزایش راندمان تولید انرژی میاستفاده از نیروگاه

های خورشیدی، آبی ... در جهان متناسب با پیشرفت انرژی، افزایش یافته و در اده از انرژیاستف

درصد )متناسب با میزان توسعه و استفاده از تکنولوژی( در کشورها متفاوت  11الی  35حدود 

 .باشدمی

                                                           

.انرژی مفید خروجی به انرژی ورودی یک ماشین است نسبتراندمان تبدیل انرژی:  - ۸
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA
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 (9919-9914کشور )ی حرارتی استان و هاروگاهینمقایسه متوسط راندمان :4-96نمودار 

های مهم در این بخش مورد توجه یزان تلفات شبکه توزیع که به عنوان یکی از شاخصم

در استان با روندی مطلوب همراه بوده و از  8935الی  8931های قرارگرفته است در سال

درصد کاهش یافته است. متوسط کاهش ساالنه این شاخص معادل  15/3درصد به  55/88

ساالنه بهبود یافته است. روند تغییرات در کشور طی  8932جز سال درصد بوده که به 33/9

باشد، مراتب بهتر از وضعیت کل کشور می دهد که وضعیت استان بهها نشان میهمین سال

های قبل درصد بوده و در سال 82معادل  8935چرا که در بهترین حالت این شاخص در سال 

است. متوسط بهبود این شاخص در دوره  در نوسان بوده 83/85الی  11/85از آن در محدوده 

 .باشددرصد می 93/5الذکر )کاهش ساالنه( معادل زمانی فوق

 (9919-9913استان )های حرارتی متوسط راندمان نیروگاه :1-96جدول 

 9913 9916 9915 9914 9919 9912 9919 9919 سطح
 - -  - ۹۵ 3/۹۵ ۸/۹2 3/۹۳ 3/۹۳ استان

 ۸/۹۱ ۳/۹3   ۹/۹3 ۹/۹2 ۹3 6/۹3 ۳/۹2 کشور

 

34.7 34.7
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35.7 35

36.9 37.2 37

36.3
37.3
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استان کشور
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 کشورمقایسه روند تغییرات میزان تلفات شبکه توزیع براق استان و : 5-96نمودار 

 (9914-9919) 

شرقی به با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارد امکان واردات و صادرات استان آذربایجان

باشد و ن را دارا میبرق با کشورهای ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوا

های سال و نیاز مصرف داخلی اقدام به صادرات و واردات برق با کشورهای مذکور بسته به فصل

به  8931میلیارد کیلووات ساعت در سال  853/8که واردات برق استان از  نحوینماید. به می

 .افزایش یافته است 8931میلیارد کیلووات ساعت در سال  921/8

 (9919-9911)ی انرژی برق استان و کشور هاشاخصعملکرد  :1-96جدول 

عنوان 

 شاخص

 واحد

 گیریاندازه 
 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1391 سطح

واردات 

 برق

میلیارد کیلووات 

 ساعت

 ۹۹/۸ 62/۸ ۳۸/۸ ۸6/۸ ۳1/۸ ۸۸/۸ ۸3/۸ 2/۸ ۸ استان

  ۵/6 ۳/۹ ۱/۹ 3/۹ ۱/۹ 3/۹ ۳/۹ 3/۹ کشور

  ۳۳ ۹3 ۹۸ ۹۱ 6۳ ۹6 ۳6 ۹۸ سهم ددرص

صادرات 

 برق

میلیارد کیلوات 

 ساعت

 3۳/1 3۹/1 13۳/1 ۸6۵/1 1۳۵/1 122/1 12۵/1 1۵۳/1 1۵2/1 استان

 ۱ 2 ۳/3 3/۱ ۵/۳ ۸1 ۸6 ۸۸ ۳ کشور

 ۳ ۵۵/۸۸ ۳۳/1 ۳۳/۸ ۸ 2۳/1 ۵2/1 ۵۳/1 2۳/1 سهم درصد

میزان 

تلفات 

شبکه 

 توزیع

 درصد

 ۱/۳ ۸1 ۸6 ۸۹ ۸۸ استان
 
6 ۳۸/6  

 ۸6 ۱/۸۳ ۸۵ ۸2/۸۵ ۸۵ کشور
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 میزان مصرف برق -16-3-3

های خانگی و صنعتی با شرقی بیشترین میزان مصرف برق در بخشدر استان آذربایجان

درصد  81درصد مصرف کل استان و کمترین مصرف در بخش تجاری با کمتر از  39بیش از 

مگاوات بوده که با  1193در استان معادل مصرف کل برق  8931گیرد. در سال صورت می

 حاصل گردیده است.  8931الی  8931های درصد طی سال 5/5متوسط رشد 

 2533به  8931میلیون کیلووات ساعت در سال  8119میزان مصرف برق خانگی از 

درصد  8/5افزایش یافته است که دارای متوسط رشد  8931میلیون کیلووات ساعت در سال 

 .درصد( کمتر است 9/5این میزان رشد از متوسط رشد کشور )باشد و می

 
 (9919-9911استان ) میزان مصرف برق خانگی: 6-96نمودار 

میلیون  3331به  8938میلیون کیلووات ساعت در سال  582میزان مصرف برق عمومی از 

ی هابخش خانگی رشد چندانی نداشته و بخش 8931کیلووات افزایش یافته است. در سال 

درصد افزایش  5/81، 9/1، 9/81، 9/3عمومی، تجاری، کشاورزی و صنعتی به ترتیب معادل 

 .داشته است

31311 53118
38951 35913

13819 11911
19939

8119 8131 8315 2815 2215 2918 2351 2533 2533

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398
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 (9911)های مختلف مصرف برق استان بخش سهم متوسط ساالنه: 3-96نمودار 

درصد(  3/5درصد( در مقایسه با کشور ) 2/5میانگین رشد ساالنه کل مصرف برق استان )

ها )کشاورزی، خانگی و تجاری( در استان از غییرات در برخی از بخشکمتر بوده است روند ت

درصد بیشترین اختالف رشد را نسبت  1/3متوسط کشوری بیشتر بوده در بخش خانگی با رشد 

عمومی و صنعتی روند تغییرات از متوسط کشوری کمتر بوده  ( دارد و در بخش9/5به کشور )

 .است

 (9919-9911ور )کشیزان مصرف برق استان و های معملکرد شاخص :99-96جدول 

 واحد: میلیون کیلووات ساعت
عنوان 

 شاخص
 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح

برق 

 خانگی

 6۳۳2 6۳2۳ 62۳1 6۹1۸ 66۱۳ 6.۸3۳۳ ۸۳۱۳ ۸۱2۱ ۸3۱۹ استان

   ۱۹۹۳۹ 3۱۹3۱ 32۸1۹ 2۳۹3۳ 2۸۹۵1 ۵233۸ 21۳1۱ کشور

برق 

 عمومی

 2۳1 2۳۳ 222 266 ۵۳۹ ۵3۵ ۵63 ۵۸6 - استان

   6۳663 66۳۸۳ 66۸۳2 ۸۳۱23 ۸3۱۹۹ ۸3۱۸1 ۸2۱1۱ کشور

برق 

 کشاورزی

 ۸۸۵۱ ۸13۳ ۸1۵2 ۸1۸۳ ۸1۸6 ۳۱1 ۳۱3 ۱۵1 3۱۵ استان

   ۹۳63۳ ۹2666 ۹21۱۳ ۹۵۸۱۱ ۹۹۸62 ۹۸2۳3 6۳۳2۵ کشور

برق 

 صنعتی

 62۱6 662۹.۵ 6۸۳1 6۳2۳ ۸۳۳۸ 616۳ ۸۱2۵ ۸3۳۹ ۸2۳2 استان

   ۱۳۸۵۱ 3321۹ 3631۵ 313۹۹ 23۸13 2۹۳۳۵ 2۸۳۱۹ کشور

برق 

 تجاری

 3۸۹ 2۳2.۵ 2۵6 ۵۳2 ۵2۳ ۵۳۸ ۳۵۳ ۳66 ۳13 استان

   - ۸3261 ۸22۱1 ۸۵۳1۳ ۸۹۹3۱ ۸6۵۳۳ ۸622۳ کشور

مصرف 

 کل برق

 33۹۳ 3۹66 36۸۳ 32۳۵ 2۵۱۱ 2۳۱۱ ۵۳۱۳ ۵3۸۱ ۵۹12 استان

   6۵۵162 6۹3۳۹2 6633۳1 6۸۳2۵۹ 61۹6۸۵ ۸۳۳۸۳۱ ۸۱۹۳1۵ کشور
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 های بخش انرژیها و مزیتچالش -16-4

 ها و تنگناهاچالش -16-4-1

استان برق توزیع و انتقال تولید، شبکه یافتگینتوسعه -

باال بودن میزان تلفات شبکه توزیع نسبت به متوسط جهانی -

 گستردگی شبکه انتقال و فوق توزیع -

بخش انرژی در عدم توسعه بخش  -

 های انتقال و توزیع انرژی وودگی تجهیزات و خطوط انتقال، وجود تلفات در سیستمفرس -

حفاظت مدرن ی، کنترل وریگاندازهی هاآوریفنفقدان 

ی در بخش تولید و نظرسنجعدم وجود مراکز استخراج آمار تخصصی و ممیزی انرژی و  -

مصرف انرژی

استانهای نو و پاک در تولید و استفاده پایین از انرژی -

های مختلفسرانه مصرف و پایین بودن فرهنگ مصرف انرژی در بخش باال بودن -

های بخش خصوصیعدم استفاده بهینه از ظرفیت -

پایین بودن قیمت برق نسبت به متوسط جهانی -

کیفیت پایین سوخت  ها وگاز نیروگاه نیتأمها به علت عدم ی نیروگاهطیمحستیزتهدید  -

 هامازوت مصرفی نیروگاه

هاتحریم واسطهبهقطعات نیروگاهی  کنندگاننیتأممشکالت  -

 سوخت تأمین زمینه در استان اساسی مشکالت از یکی که گاز فشار افت و کمبود -

 هاها و فرصتمزیت-16-4-2

تبادل انرژی منظوربهبرخورداری از مرزهای مشترک با کشورهای همسایه  -

ار در استان و خارج از استان برای ی همکهاشرکتوجود پتانسیل کافی برای تشکیل  -

 ی جدیدهایتکنولوژانتقال 

ها، تأسیسات و...سازی سیستمافزایش تمایل برخی از صنایع عمده جهت بهینه -

برخورداری از نیروی انسانی متخصص -



 

انرژی و سوخت: شانزدهمبخشی/ فصل های دوم: حوزه بخش  
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 تیباصالحو  باتجربهبرخورداری از مشاورین و پیمانکاران  -

(ریپذ دیتجدپاک و ) ی نوهایانرژی الزم در زمینه هالیپتانسوجود  -

ی الزم صنعتی در استان جهت تولید قطعات و تجهیزات موردنیاز هارساختیزوجود  -

بخش انرژی

وجود صنایع پاالیشگاهی در استان -

مثبت بودن تراز تجاری گاز طبیعی در استان -

های نفتی اصلی در استانافزایش صادرات فرآورده -

 



 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 های بخشیبخش دوم: حوزه

 ل هفدهم: مسکن و شهرسازیفص
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 فصل هفدهم: مسکن و شهرسازی

  1مقدمه -17-1

ها فرد بوده و همین ویژگیهای منحصربهمسکن یک کاالی اقتصادی است که دارای ویژگی

ترین خصیصه اقتصادی مسکن ماهیت دو کند. مهمتر میتحلیل عرضه و تقاضای آن را پیچیده

باشد. همچنین ای مییک کاالی مصرفی بوده و هم یک کاالی سرمایهوجهی آن است که هم 

های ساختمانی )مسکونی و غیرمسکونی( و در نتیجه بیبر بودن احداث و تکمیل پروژهزمان

مدت، وجود پیوندهای پسین و پیشین گسترده با سایر کشش بودن عرضه مسکن در کوتاه

های مالی و حتی نوسانات جهانی سایر دارائی های اقتصادی و تأثیر مستقیم از بازدهیبخش

 نماید.های رکود و رونق این بخش را دشوارتر میبینی دورهقیمت نفت، پیش

مجموعه مسائل مذکور موجب شده است بازار مسکن همواره تحت تأثیر عوامل درونی و 

اما از سوی  های رونق و رکورد آن در پی تحوالت این عوامل شکل گیرد؛بیرونی باشد و چرخه

دیگر به دلیل اینکه بخش عظیمی از اشتغال و تشکیل سرمایه ناخالص هر اقتصاد به بخش 

گذاری، تولید و مسکن مربوط است، این بخش به صورت مستقیم اقتصاد ملی، اشتغال، سرمایه

نیسم نماید؛ بنابراین تحوالت حقیقی بازار مسکن و کنترل ابزارها و مکارا متأثر می ارزش افزوده

های گذاران حوزه مسکن قرار گیرد تا فعالیتانتقال اثرات آن باید همواره مورد توجه سیاست

 .های واقعی بخش مسکن را به حاشیه نراندبازی و سوداگری رونقسفته

 های مسکونی نوساز شهریساختمان-17-2

کل بخش خصوصی و در نتیجه  هایگذاریبه عنوان بازاری برای جذب سرمایه مسکن

سرانه دارد. در واقع قسمت  داخلی ناخالص تولید اقتصاد ارتباط مثبت و مستقیمی با افزایش

 تقاضای و بخش خصوصی بخش توسط جدید مسکن عرضه و ساخت طریق از مسکن بازار عرضه

ای و یک کاالی مصرفی سرمایه بادوام کاالی یک به عنوان مسکن تقاضای طریق بازار نیز از این

 گردد.رها تعیین میتوسط خانوا

                                                           

منتشرنشده بود. ۳۱های در زمان تهیه گزارش آمار سال - ۸
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دستگاه ساختمان شهری در استان آغاز  5135درمجموع احداث تعداد  8933طی سال 

دهد، اما درصد افزایش نشانی می 882شده است که گرچه نسبت به سال پیش از آن نزدیک به 

به قبل بسیار کمتر است. به طور کلی در سال  8939های های سالهنوز از تعداد ساختمان

شده  های شروعو ساز در استان بهتر از متوسط کشور )رشد ساختمانوضعیت ساخت  8933

های درصد( بوده است. سهم استان از مجموع ساختمان 95، 8935در کشور نسبت به سال 

درصد  8/9که  8935درصد است که نسبت به سال  3/5، 8933شده کشور در سال شروع 

 .بوده، اندکی بهبود داشته است

 شده شهری های مسکونی تکمیلساختمان -17-3

بخش خصوصی استان  8933شده سال های مسکونی شهری تکمیل تعداد ساختمان

هزار مترمربع زیربنای کل  2531هزار مترمربع و  395دستگاه در زیربنای همکف  5591

ر شده کشو های مسکونی تکمیلباشد. در این سال سهم استان از تعداد ساختمانطبقات می

درصد و از مساحت زیربنای  3/5درصد بوده، اما سهم آن از مساحت زیربنای طبقه همکف  1/5

های مسکونی در کشور و استان درصد است. به طور کلی روند تکمیل ساختمان 3/9کل طبقات 

درصد در استان  3/22، 8935نسبت به سال  8933نزولی بوده، اما در سال  8932پس از سال 

های مسکونی ر کشور رشد داشته است. متوسط نرخ رشد تعداد ساختماندرصد د 3/85و 

 .باشددرصد می -52/3، ساالنه 8933تا  8931های شده استان بین سالتکمیل 

 کیفیت ساخت– 17-4

مسکن در نواحی شهری استان با توجه به تنوع اقلیمی و جغرافیایی، سابقه تاریخی و 

تلفی بوده است. به طور کلی دسترسی به مسکن مناسب و زیستی و نوع معیشت دارای انواع مخ

همه چگونگی تأمین  گردد. با اینهای توسعه شهری محسوب میباکیفیت یکی از شاخص

ها و های جدی فراروی برنامهکیفیت مساکن با توجه به ابعاد کمی آن همواره یکی از چالش

 .های توسعه مسکن در کشور استسیاست
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 ختمصالح سا-17-4-1

کار  توان برحسب نوع مصالح ساختمانی و سازه بهشاخص کیفیت واحدهای مسکونی را می

ها مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس این شاخص، واحدهای مسکونی در سه گروه رفته در آن

گیرند. در حال حاضر، دو نوع سیستم سازه و مصالح بتن دوام قرار میبادوام، نیمه بادوام و کم

های ساختمانی هستند. باال بودن نسبت این دو ترین سیستماسکلت فلزی، از نوع بادوامآرمه و 

دهنده کیفیت باالتر واحدهای مسکونی است. سایر نوع سیستم در واحدهای مسکونی، نشان

فلزی، تیرآهن و آجر، تیرآهن و اند از: اسکلت نیمهدوام عبارتهای نیمه بادوام و کمسیستم

 ب، چوب و فلز، خشت و آجر.سنگ، سنگ و چو

های با مربوط به ساختمان 89358های ساخت صادرشده استان در سال درصد پروانه 33

درصد( بیشتر  35) 8931باشد که نسبت به سال مصالح بادوام )اسکلت فلزی و بتن آرمه( می

شده های صادرهای اسکلت فلزی و بتن آرمه از کل پروانهشده؛ در حالی که سهم ساختمان

های ساختمانی کشور از کیفیت درصد پروانه 21درصد است. به عبارت دیگر حدود  12کشور 

الزم برخوردار نیست که با توجه به در معرض بالیای طبیعی بودن کشور، رقم بسیار قابل 

 .توجهی است

 تراکم ساخت -17-4-2

واحد و متوسط  1/2، متوسط واحد مسکونی در هر پروانه صادره در استان 89352در سال 

، 8935باشد. البته متوسط تعداد واحد در هر پروانه در استان در سال واحد می 9/2کشوری 

تر واحد از آن کاسته شده و به متوسط کشوری نزدیک 9/1، 8935واحد بوده که در سال  8/9

 شده است.

پروانه درصد کل 3/31، 8931های دارای پنج طبقه و بیشتر در سال همچنین سهم پروانه

درصد کاهش یافته است. در همه  3/51به  8935های ساختمانی صادرشده بوده که در سال 

های پنج طبقه و بیشتر بوده، اما سهم آن های مورد بررسی بیشترین سهم متعلق به پروانهسال

 .کاهش یافته است 8935درصد در سال  1/21به  8931درصد در سال  92از 

                                                           

باشد.در دسترس نمی ۸۹۳2اطالعات سال  -6و  ۸
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 ن و زمینتحوالت قیمت مسک -17-5

شده است: زمین، مصالح و نیروی کار. این سه  تولید مسکن از سه عنصر اصلی تشکیل

شده هر مترمربع ساختمان ها، قیمت تمامهای دولت و شهرداریعنصر به همراه عوارض و تعرفه

دهد، قیمت مسکن نشان می شاخص تورم مسکن با و زمین قیمت کنند. مقایسهرا تعیین می

ستا با نرخ تورم حرکت نموده و در برخی از مواقع حتی از آن پیشی گرفته است. از رااغلب هم

ترین سهم را در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی دارد، هرگونه تحول آنجائی که مسکن بزرگ

 نماید.ها را متأثر میقیمت در این بخش مستقیماً معیشت و سطح رفاه خانواده

گذاری بخش درصدی سرمایه 93شان از افزایش ، آمار منتشر شده ن8933در سال 

 28خصوصی نسبت به سال قبل از آن در بخش مسکن استان دارد رقم متناظر برای کل کشور 

های درصد( مربوط به ساختمان 829گذاری )معادل درصد بوده است. بیشترین رشد سرمایه

 تمام و تکمیلهای نیمهگذاری در ساختمانباشد. همچنین در این سال سرمایهشده میشروع

 درصد رشد داشته است. 33درصد و  89شده به ترتیب 

هزار  1/89شده، های شروع هزار میلیارد ریال برای ساختمان 3/5مبلغ  8933طی سال 

های تکمیل هزار میلیارد ریال برای ساختمان 5/9تمام، های نیمهمیلیارد ریال برای ساختمان

یلیارد ریال توسط بخش خصوصی در مسکن مناطق شهری استان هزار م 1/22شده و در کل 

 55/5درصد،  95/5گذاری شده است. سهم استان از ارقام متناظر کشوری به ترتیب سرمایه

 درصد بوده است. 92/5درصد و  51/9درصد، 

گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن کشور و استان های اخیر بیشترین سرمایهدر سال 

هزار میلیارد ریال در بخش مسکن  5/92وقوع پیوسته است. در سال مذکور  به 8932در سال 

گذاری شده است. البته در این هزار میلیارد ریال در بخش مسکن کشور سرمایه 5/385استان و 

سال هم به دلیل مسائل اقتصادی و هم به دلیل مسائل سیاسی تورم زیادی بر بازار مسکن 

های بخش مسکن ت بعد از گذشت چند سال هنوز حجم فعالیتحاکم بوده است اما در هر صور

 نرسیده است. 8932به سطح سال 

میلیون ریال و در  1/1هزینه بنای هر مترمربع ساختمان مسکونی در استان  8933در سال 

درصد  15میلیون بوده است؛ بدین ترتیب هزینه احداث هر مترمربع در استان  2/3کشور 
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 8/8که هزینه بنای هر مترمربع مسکن در استان  8931جز سال هباشد بمتوسط کشوری می

ها همواره هزینه هر متر بنای ساختمان مسکونی در استان برابر هزینه کشور بوده در بقیه سال

 .کمتر از متوسط کشور بوده است

 

 
و  تماممهین، شده شروعی هاساختمانی بخش خصوصی در گذارهیسرماحجم : 9-93نمودار 

 (9919 – 9916)استان  شده لیتکم

ها، سه اساساً دلیل باالتر بودن متوسط هزینه بنای واحد مسکونی در کشور نسبت به استان

متوسط هزینه بنای هر یک متر واحد  8933استان تهران، البرز و هرمزگان است. در سال 

سایر  ی نسبت بهدارمیلیون ریال بوده که تفاوت معنی 81 بربالغمسکونی در این سه استان 

 ها تقریباً نزدیک به هم است(.در سایر استان اشاره موردهزینه دارد )ها استان

مترمربع بوده که از  593، 8933همچنین متوسط سطح زیربنای ساختمان استان در سال 

 511) 8935از سطح متوسط استان در سال  ( ومترمربع بوده 511) سطح متوسط کشور

متوسط سطح زیربنای  39و  38های سال جزبهالزم به ذکر است که مترمربع( کمتر است. 

مسکن استان از متوسط کشوری بیشتر بوده است. کمترین متوسط سطح زیربنای 

مترمربع مربوط به استان سیستان و بلوچستان و  839های مسکونی در بین استان با ساختمان

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

9.
15

5.
91 3.

55

5.
53

5.
55

2.
52

5.
31

1.
33

85
.3

1 81
.3

2

81
.2

2

82
.1

2

82
.8

2

89
.3

3

2.
99 9.

18

1.
51

3.
35 1.
93

2.
19 9.

91

هزار میلیارد ریال: واحد

شروع شده نیمه تمام تکمیل شده
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۹۹6 

 باشد. رقم مذکور برای استان تهرانمیاستان البرز  مترمربع مربوط به 8133 بیشترین آن با

 باشد.مترمربع می 8152

 
 روند تغییرات متوسط سطح زیربنا و زمین واحدهای مسکونی استان: 2-93 نمودار

 (9916 – 9919) 

مترمربع  213مترمربع و در کشور  811متوسط زمین ساختمان در استان  8933در سال 

توان کشوری، می ا در استان در مقایسه با متوسطاست، با توجه به بیشتر بودن سطح زیربن

تراکم باالتر مسکن در استان نسبت به کشور را نتیجه گرفت. تراکم ساختمان در هر مترمربع 

هایی نظیر البرز باشد. برای استانمترمربع می 59/2مترمربع و در کل کشور  11/2زمین استان 

مترمربع و  1/9و  مترمربع 5/5 بیترتمذکور به و تهران که تراکم بسیار باالیی دارند، نسبت 

تراکم  نظر از شرقیجانیآذرباباشد. استان مترمربع می 19/8برای استان سیستان و بلوچستان 

تراکم ساخت مسکن  8935باشد و تنها در سال های متوسط کشور میساخت جزو استان

 مترمربع بوده است. 53/9استان 

 

۱۸۰

۱۸۱ ۱۵۶ ۱۶۵ ۱۶۶
۲۰۵

۱۸۸

۵۲۵

۴۷۵

۵۰۸
۵۰۶

۵۷۵ ۵۷۸
۵۳۹
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متر مربع: واحد

مساحت زمین سطح زیربنا



 

مسکن و شهرسازی: هفدهمبخشی/ فصل های دوم: حوزه بخش  
  

 

۹۹۹ 

 
 (9919 – 9916)کم ساختمان در کشور و استان مقایسه ترا: 9-93نمودار 

میلیارد ریال و برای کل  9، 8933متوسط ارزش زمین ساختمان مسکونی استان در سال 

 85یک مترمربع زمین ساختمان در استان  شدهتماممیلیارد ریال است. قیمت  8/5کشور 

هر مترمربع  شدهتمامقیمت  باشد، بنابراینمیلیون ریال می 83کل کشور  میلیون ریال و در

که  کشوری است. البته باید به این نکته توجه نمود درصد قیمت متوسط 18زمین در استان 

ها شده، آنچه باعث افزایش متوسط هزینه هر مترمربع زمین مسکن در کشور نسبت به استان

ربری باشد. متوسط ارزش هر مترمربع زمین با کاقیمت بسیار باالی آن در استان تهران می

شرقی بوده ه که چهار برابر استان آذربایجانمیلیون ریال بود 39مسکونی در این استان بیش از 

میلیون ریال است، تفاوت بسیار  25و حتی از استان البرز که متوسط قیمت زمین در آن 

و  جوارهمهای شرقی از استانزمین مسکونی در استان آذربایجان چشمگیری دارد. قیمت

 باشد.بیشتر می ترازهمهای ز استانبسیاری ا

 مطرح باشد، زمین قیمت پرداخت هنگفت اولیه واقعیت آن است که تا وقتی هزینه

ایجاد  و یسازبلندمرتبه به پروژه کردن اقتصادی جهت پیمانکاران و مجریان ساخت مسکن به

م استان نبوده خواهند آورد که مناسب فرهنگ بومی و اجتماعی مرد روی متراکم هایساختمان

باشند را با  برخوردار باالیی مهندسی علمی توان و تکنولوژی از گذارانی کهو حتی سرمایه
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۹۹۳ 

بیش از آنکه از جهت کیفی باشد،  سازندگان بین رو نموده و رقابتروبه شدهتمامچالش قیمت 

 به لحاظ کمی خواهد بود.

را کاهش دهد،  ساختمان شبخ در پذیریزمین، ریسک قیمت اگر دولت بتواند با تثبیت

 داشت. خواهد دنبال را به صنعت این در شغلی امنیت ایجاد تینها در و رونق ،ساز و ساخت

های ورود دولت به بازار مسکن باید از طریق کاهش سهم هزینه زمین از البته سیاست

واگذاری الحسنه ساخت مسکن باشد، نه از نوع قراردادهای قیمت نهایی و ارائه تسهیالت قرض

های خود را بدون انتقال مالکیت در چرخه تولید مسکن وارد نمود و مسکن مهر که دولت زمین

ساله(، سعی نمود قیمت زمین را از هزینه  33المدت )برداری طویلبا واگذاری حق بهره

زیرا نتیجه اجرای طرح مسکن مهر ایجاد رکود عظیمی در بخش ؛ مسکن جدا نماید شدهتمام

های د که ناشی از انتظارات مردم در جهت کاهش قیمت آتی مسکن و خروج سرمایهمسکن بو

 مولد بخش خصوصی از این بخش بوده است.

 ی بخش مسکنهاتیمزتنگناها و  -17-6

 های بخش مسکن و شهرسازیتنگناها و چالش -17-6-1

بینی کاهش پیش جهیدرنتکاهش نرخ رشد جمعیت و مهاجر فرست بودن استان و  -

 اضای مسکن در آیندهتق

 مناسب در استان و کم بهره با بلندمدت ها و تسهیالتوام عدم دسترسی به -

واقتصادیهایحاصل از شوکتأثیرپذیری باالی بازار مسکن استان از نقدینگی -

 سیاسی کشور

 شهرسازی و مسکن بخش هایفرصت و هامزیت -17-6-2

 صوصی در بخش مسکن استانگذاری بخش خها و افزایش سرمایهرونق فعالیت -

 در یردولتیغهای تعاونی نقش فعالیت و تقویت تأسیس، قانونی هایوجود زمینه -

 مسکن تأمین

 ریزی استانپایدار توسط سازمان مدیریت و برنامه شهری بازآفرینی ملی برنامه اجرای -

 کشور کل 8931 سال بودجه قانون 81 تبصره در موجود هایظرفیت محل از



 

مسکن و شهرسازی: هفدهمبخشی/ فصل های دوم: حوزه بخش  
  

 

۹۹۵ 

 (9919-16مسکن استان و کشور ) یهاشاخصعملکرد : 9-93جدول 

 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح عنوان شاخص
متوسط نرخ 
 رشد

های شهری تعداد ساختمان
بخش خصوصی  شدهشروع

 )دستگاه(

 -3۳/2 ۵12۳ 6،۹۳۹ ۵،11۳ 3،6۸۸ ۸۳،۸۳۵ ۸6،6۳۳ 3،2۳2 استان
 -۹۳/۱ ۸1۳۹۱1 33،۳66 ۱۱،۵۱2 ۸۹6،۵11 ۸2۳،21۵ 611،۳2۱ ۸32،۵۵6 کشور
 2۳/۸ ۱۵/۳ ۸/۹ 3/۵ ۳/۵ ۳/۱ ۸/2 ۳/۳ سهم

های شهری تعداد ساختمان
بخش خصوصی  شدهلیتکم

 )دستگاه(

 -۵6/۳ ۵۳۹۱ ۳۳۹3 ۵۵۵۸ ۸6۳3۳ ۸۹۱۸۹ ۸1۱6۳ ۳۳۸1 استان
 -۱3/2 ۳۳۳۳1 ۱6۱۳۸ ۸۸۳2۳۱ ۸3۹۹۳۳ ۸۳1۱33 ۸۱۳1۳3 ۸۳۵26۹ کشور
 -۱۹/6 36/۵ ۳/۵ 2/۳ ۵/3 6/3 ۳/۵ ۱/2 سهم

های احداث تعداد پروانه
ساختمان با مصالح بادوام 

 )فقره(

 -۸۸/۸۳ - ۳۳3۵ ۵۳63 ۳۵۵۵ ۳۵36 ۸61۱۵ ۳۵3۵ استان
 -3۹/۸1 - ۳2۵1۵ ۳۵۹۳۵ ۳۵۳36 ۸31۹۸1 ۸31۸3۳ ۸31621 کشور
 -3۱/۹ - 2/۳ 6/2 ۱/۳ 2/۵ ۸/3 2/۵ سهم

های احداث تعداد پروانه
ساختمان با مصالح نیمه 

 ادوام دوام )فقره(ب

 -۳3/61 - ۸۱۹ ۹1۹ ۳۳۵ ۵۱2 ۸۳۳6 ۵3۵ استان
 -۳۱/۸6 - 616۸1 6۹16۸ 66۳۵۱ ۹۳۳۳۹ ۹۳۳۵3 ۳1۳۳6 کشور
 -2۸/۱ - ۳/1 ۹/۸ 6/6 3/۸ ۹/۳ ۳/۸ سهم

 پروانه در واحد تعداد متوسط
 مسکونی واحدهای

 -۸.۸۸ - ۱/6 ۸/۹ ۳۹/6 ۳2/6 ۵۵/6 ۳2/6 استان
 1.۳۱ - ۹/6 62/6 ۹۱/6 2/6 ۵۳/6 ۸۳/6 کشور

 : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانمأخذ

 ی مسکونی مناطق شهری استان و کشور هاساختماندر  خصوصیی بخش گذارهیسرما :2-93جدول 

 ریال ونیلیم واحد:                                 (16-9919)                                                                     

عنوان 

 شاخص
 9916 9915 9914 9919 9912 9919 9919 سطح

 متوسط

نرخ 

 رشد

هایساختمان  
شدهشروع  

2۱/۸1 ۵21111۹ 6۵۸۵216 ۳۳۳3۱61 ۵۵۵۳۹۱۸ 2۳۹۱6۳1 ۹1۳2۵23۵۹1۹۹۳۱ استان  

۵3/2 ۸6۳۸۵۳326 ۳۱۵۹3۵۸6 ۸1311۹3۳۸ ۸۹۳۱۳۸۸۳2 ۸۳11۱۹۳۸۳ ۸۹1۳۸۳623 ۱۱۸۵3۵۸۹ کشور  

۳2/۹ سهم  1۵/۳  21/۳  ۳۱/۹  ۸2/۳  ۵۵/6  ۹۳/۳  ۱۵/۹  

 هایساختمان
تماممهین  

۱2/3 ۸۹2۱۳۱۳3 ۸6۸61۹۳2 ۸63۸۱1۱6 ۸۱6۸۳6۳۱ ۸3266۱33 ۱2۳661۵۸۳۳23۳11 استان  

6۹/2 ۹113۵۱21۱ 626۵۳36۹1 6۳13۱۸۵۳۵ ۹۵۸۱۵3۸22 ۹۹6۳66۸۱2 6۳۳۵36233 61۳6۳12۵۹ کشور  

۸۵/۳ سهم  11/۵  ۹1/۵  ۸۱/۵  ۹3/۳  26/۳  ۵۵/۳  ۳۵/۸  

 هایساختمان
شدهلیتکم  

۹۹/2 ۹۹36۹۵۳ 616۳1۵۱ 3۹۵۳13۳ 2۳۹3131 ۱۳۱132۵ 6۹۹6۳۹6۹3۸۳1۵۳ استان  

66/۸۹ ۳۳۳۳۸۱33 3۹۳۱1۹۳1 ۸۸6۸2۱۳۵۱ ۸۳۵۵31۳3۳ ۸۳61162۵3 ۱231۳۳۵۱ ۳۳۱2۵۹12 کشور  

61/۵ سهم  6۱/۳  ۳3/۵  33/۳  ۵2/2  32/6  ۵3/۹  1۱/2-  

کل ساختمان
 ها

1۸6۹۳۱۳۱ ۸۳13۸31۳ استان  ۹6۵۳۸۱۱۸ ۹13۸۵2۳۳ 6۳۵6۳۳۱1 ۸222۵1۵2 6622661۵ 63/۱  

۹3/3 ۵6۳۳1۵6۳۱ ۳۹۳2۸۵۸۹۹ ۵1۳۳۵۹۱۳۳ 2۹362۱۱۳۸ 2۸۳۵1۱626 ۵۸3۸۳2۳16 ۹۳6۹۸۹۳36 کشور  

۸۸/۳ سهم  2۳/۳  ۹1/۵  ۱6/۳  ۱۸/۳  ۱۹/۹  ۹6/۳  ۱۳/1  

 : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانمأخذ
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مسکونی مناطق شهری استان و کشور  شدهشروعی اهساختمانمتوسط هزینه بنای : 9-93جدول 

(16-9919) 

 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح عنوان شاخص
 متوسط نرخ
 رشد

ان هزینه بنای ساختم
 )هزار ریال(

16/۸3 ۳۸۵۱12۱ ۳6۵۸۵1۸ ۳6626۳۳ ۹۹۳2۱۸3 ۸۳۳۱۳31 ۸2۸۳۵6۸۸۱۵1۱۵۱ استان  

61/۸3 ۳226۳۵2 ۳۳۵۳1۵۱ ۳3۳13۹۳ ۳۸12۹21 ۹63۳۱2۵ 6۹۹۸۳2۸ ۸3۳۳۸2۸ کشور  

۳1/1 نسبت  3۳/1  21/1  ۱۹/1  ۱۱/1  ۳۵/1  ۱۳/1  ۸۵/1-  

 سطح کل زیربنای
 ساختمان )مترمربع(

۳۳/1 ۵۹۳ ۵3۱ ۵3۵ ۵12 ۵1۱ ۵6۵۳3۵ استان  

-6۹/1 ۵1۱ ۵6۳ ۵2۳ ۵۳6 ۹3۸ ۳۳6 ۵۸۵ کشور  

16/۸ نسبت  ۳3/1  ۹3/۸  ۳۹/1  16/۸  ۸1/۸  12/۸  23/1  

 هزینه یک مترمربع
ال(بنای ساختمان )ری  

۵1/۸۳ 3361۳۳۱ 3۹۵3۸1۱ 3۹۵۵2۵۱ 23۸۱۱22 ۵6۵12۵۹ ۹۱۳۹۹۳۳ ۹۳6266۵ استان  

۵۳/۸۳ ۳۸3۳۳۸۸ ۱۵16۹62 ۱۳۳۳3۳۵ 3۵3۳۵3۳ 2۳۵۸۹32 ۳3۹2۸۵۵ ۹۸۳۳3۵۵ کشور  

1۳/۸ نسبت  ۱6/1  ۱۸/1  ۱۳/1  ۱3/1  ۱3/1  ۱۳/1  6۸/۳-  

 منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 

مسکونی مناطق شهری استان و کشور  شدهشروعی هاساختمانمتوسط هزینه زمین : 4-93جدول 

(16-9919) 

 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح عنوان شاخص
 متوسط
نرخ 
 رشد

ارزش زمین 
 ساختمان )هزار
 ریال(

۳6/6۸ 6۳۳12۱2 ۹632۳2۹ ۹۳131۸6 6326۳۵3 ۸31۹۳۹۵ ۳۸1۵33۸۸۸116۱ استان  

۸۵/۸۳ ۳1۱۳۹6۳ ۳6۱۳33۳ ۳۵۳2۵۳۸ ۳12۳۸۳3 ۹2۱۱۹۱3 6۳3۸۳۳۱ ۸۳633۸۳ کشور  

2۳/1 نسبت  ۳۵/1  ۳2/1  2۱/1  3۵/1  32/1  3۹/1  ۹۹/6  

مساحت زمین 
ساختمان 
 )مترمربع(

3۹/1 ۸۱۱ 61۵ ۸22 ۸2۵ ۸۵2 ۸۱1۸۱۸ استان  

-۹3/۸ 61۳ ۸۳۸ 6۸۳ 611 6۸1 ۸۳۱ 663 کشور  

3۳/1 نسبت  ۳۸/1  3۳/1  ۱۹/1  3۱/1  13/۸  ۳1/1  ۸6/6  

ارزش یک 
مترمربع زمین 
(ساختمان )ریال  

۳۳/61 ۸۵۱3۵۳۳2 ۸3۸6۵۵۵۳ 61۵۹۳۸1۳ ۸23۳6۳6۱ ۸1۳6۳۳۸2 ۵13626۱2۸۹۹۱۳6 استان  

33/61 ۸۳۵۹۵36۳ 61۱۳۳۱۹۹ 6۸62۸۱26 61۹۳۸322 ۸3۵۱۳۸۳۸ ۸6۳2۱۳۳3 26۳۳۵۳1 کشور  

۱۸/1 نسبت  ۳۳/1  26/1  ۱۹/1  ۳3/1  ۱6/1  ۱۸/1  ۸۳/1  

ی اسالمی ایرانبانک مرکزی جمهور مأخذ



 

 

 
 

 

 های بخشیبخش دوم: حوزه

 روستایی شهری و عمرانفصل هیجدهم: 
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 شهری و روستایی عمرانفصل هیجدهم: 

آب و فاضالب شهری و روستایی -18-1

 جمعیت تحت پوشش-18-1-1

یکی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، دسترسی آحاد مردم به منابع آبی سالم و 

هایی درصد جمعیت شهری دنیا با وجود همه تالش 85شده از آلودگی است. در دنیا ظت حفا

درصد جمعیت دنیا  91که شده هنوز دسترسی به آب پایدار ندارند و در جمعیت روستایی نیز 

میالدی  2181فاقد دسترسی به آب سالم و پایدار هستند سازمان بهداشت جهانی در سال 

پنجم جمعیت این کشورها آب شرب کشور دنیا یک 58دهد که در شمسی( گزارش می 8933)

کنند. در صحرای آفریقا مورد نیاز خود را از منابع آبی حفاظت نشده از آلودگی استفاده می

شود و در بسیاری از نقاط دنیا، آب همیشه بارگیری آب هنوز یکی از وظایف مهم محسوب می

جمعیت تحت پوشش آب  8931الی  8931های و هرروز در اختیار مردم نیست. طی سال

درصد در سال  31/33درصد از  15/1شرقی با رشد متوسط سالیانه شهری در استان آذربایجان

های بعد دوره رسیده است. در سطح ملی و در سال و سال 8939درصد در سال  811به  8931

 درصد بود. 12/33این رقم  8931

اضالب شهری استان در مقایسه با سطح ملی در ای فجمعیت تحت پوشش سیستم شبکه 

 83/55جمعیت تحت پوشش استان  8931وضعیت بهتری قرار دارد؛ توضیح اینکه در سال 

ارتقا یافته است در همین  8931درصد در سال  13/31درصد بود که این سطح از پوشش به 

 5/52ضالب آوری و تصفیه فاهای جمعسال و در سطح کشور، جمعیت تحت پوشش سیستم

 درصد بود.

همچنین در این دوره زمانی، جمعیت تحت پوشش آب سالم و آشامیدنی روستاهای باالی 

درصد در سال  11درصد افزایش داشته و از  11/1خانوار استان به طور متوسط در هرسال  21

بالغ گردیده است در مقابل در سال ابتدایی دوره درصد  8931درصد در سال  19به  8931

خانوار تحت پوشش سیستم فاضالب روستایی استان یک درصد  21عیت روستاهای باالی جم

 درصد رسیده است. 9درصد به  12/85بود که این سطح از پوشش با رشد متوسط سالیانه 
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اولین روستای مجهز به سیستم تصفیه فاضالب استان روستای تاریخی کندوان بود که در 

روستای لیقوان نیز به این سیستم  8933پس در سال برداری رسید سبه بهره 8932سال 

 .مجهز شد

 
 استان و روستاییپوشش شبکه آب و فاضالب شهری  تیوضع: 9-91نمودار 

 (9911 – 9919) 

 آب بدون درآمد-18-1-2

در حالی که یک درصـد از جمعیت جهـان بـه ایران اختصاص دارد، سهم آن از منابع آب 

سوم متوسـط بارنـدگی جهـان و ایران، بارشی کمتـر از یک .درصـد است9/1شیرین تنها 

با این حال آب بدون درآمد در ایران باال بوده و در حدود  8تبخیری سه برابر میانگین دنیا دارد.

و  (IWAالمللی اعم از انجمن جهانی آب )های مراجع بینبر اساس استاندارد درصد است. 5/25

                                                           

http://www.wwjournal.ir/article. ۹6-۸2. صفحات ۳ام.شماره  ۹1مجله آب و فاضالب. دوره  - ۸
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جهت سنجش ساالنه هدر رفت آب از واژه آب بدون ( AWWAهای آبی آمریکا )انجمن کار

 .شوداستفاده میNON-REVENUE WATER (NRW )درآمد یا همان 

آب بدون درآمد عبارت است از اختالف بین حجم آب ورودی به سیستم )شبکه توزیع( و 

 مصارف مجازِ با درآمد طی یک سال.

هدر  -Real Loss 2 فت واقعی یاهدر ر -8باشد: جزء اصلی می 9آب بدون درآمد دارای 

 Unbilled Authorized Consumption  مصارف مجاز بدون درآمد یا -9و  Apparent Loss رفت ظاهری یا

گردد که به صورت واقعی )فیزیکی( از هدر رفت واقعی به حجمی از آب اطالق می

نشت و  -ط انتقالنشت از خطو -های توزیعرود و شامل نشت از شبکههای توزیع هدر میشبکه

 و نشت از انشعابات مشترکین است. -سرریز مخازن

شده است، ولی به دالیل گردد که مصرف هدر رفت ظاهری به حجمی از آب اطالق می

گیری نشده است. این هدر رفت شامل های مشترکین اندازهمتعددی از جمله خطای کنتور

 .شودها میخطای قرائت و انتقال دادهانشعابات غیرمجاز و  -گیری خطای تجهیزات اندازه

شود که استفاده از آن مجاز است، ولی مصارف مجاز بدون درآمد نیز به مصارفی گفته می

های آب و فاضالب ندارد از قبیل مصارف فرایندی در تأسیسات آب و درآمدی برای شرکت

  .8 ...نشانی و فاضالب، مصارف آتش

رد آب بدون درآمد در شبکه کارآمد کشورهای در حالی که طبق اعالن بانک جهانی استاندا

درصد آب تولیدی است. این در حالی که است که در بیشتر این کشورها  21تا  85توسعه بین 

مثال بعد از حمله شیمیایی به شهر درصد نیز پائین آمده است. به عنوان  3آب بدون درآمد تا 

در این شهر بیش  8353فت آب در سال هیروشیما در جنگ جهانی دوم، میزان هدر ر

های فرسوده این رقم در ریزی در زمینه اصالح شبکهدرصد بود، در حالی که با برنامه 53.1

بررسی این شاخص نشان داد که در  .درصد رسیده است 2.31میالدی به کمتر از  2181سال 

اطق روستایی استان ها، آب بدون درآمد منو در تمام سال 8931تا  8931های محدوده سال

                                                           

1- http://www.baeghtesad.com  



 

 9911شرقی گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان
  
 

۹۳6 

درصدی بین روستا  3/82بیشتر از مناطق شهری بوده است و در سال پایانی دوره شاهد فاصله 

 .و شهر برای این شاخص هستیم

 
 (9919-9911) سهم آب بدون درآمد مناطق شهری و روستایی استان: 2-91نمودار 

میکروبی یهاهـنمون مطلوبیت -18-1-3

شده در آب شرب آوری های میکروبی جمع، کلیه نمونه8931 الی 8939های در طی سال

 5/33ها بین های ابتدایی دوره سالمت نمونهدرصد( مطلوب بوده است و در سال 811شهری )

، شاهد ارتقا مطلوبیت 8931درصد در نوسان بوده است. در روستاهای استان در سال  3/33تا 

 .بودیم 33سطح شاخص به 

 شده و متوسط نرخ فروش آبقیمت تمام 18-1-4

شده به مشترکان شهری و روستایی شده و قیمت عرضه وجود اختالف بین قیمت تمام

های متولی را موضوعی مهم است که هر اندازه نسبت بین این دو کمتر شود اقتصاد شرکت

 1/8به  8931واحد در سال  1/9نماید. در بخش شهری شاهد کاهش این نسبت از تر میواقعی

درصد در شهرهای استان هستیم. این  83/3با میانگین کاهش سالیانه  8931واحد در سال 

واحد بود ضمن اینکه کاهش متوسط ساالنه نیز  3/2واحد به  5/9نسبت در روستاهای استان از 

 شود.کمتر از یک درصد برآورد می

28 27 27 27 26 26

32 31 31

19 19 19 20 19 19 19 19 18
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روستا شهر
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 (9919-9911) استان و روستایی شهری عمران هایشاخص عملکرد :9-91جدول 

 ری و روستایی استان: اطالعات شرکت آب و فاضالب شهمأخذ

 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح واحد عنوان شاخص

رشد 
متوسط 
 دوره

جمعیت تحت 
پوشش شبکه 
 آب شهری

 درصد

 1۳/1 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۳/۳۳ ۳/۳۳ 2۱/۳۳ استان

 - ۱6/۳۳ 2/۳۳ ۳2/۳۳ ۹6/۳۳ - - - - - کشور

جمعیت 
روستایی بهره
مند از آب 
آشامیدنی سالم 

 61االی )ب
 خانوار(

 3۱/1 ۱۹ ۱6 ۱6 ۱1 ۱1 ۱1 3۳ 3۳ 3۱ استان درصد

جمعیت تحت 
پوشش شبکه 
 فاضالب شهری

 درصد

 2۹/6 ۱۳/23 3۳/2۵ 2۳ ۱۹/۵۳ ۹۱/۵3 ۵3 ۵3 ۵/۵2 ۸2/۵۵ استان

 - ۳/۵6 ۱/۵1 ۳/۳۱ ۱۸/۳2 - - - - - کشور

جمعیت 
روستایی بهره
مند از سیستم 
مدرن فاضالب 
 61)باالی 

 خانوار(

 - ۹ ۹ ۹ ۵/6 ۵/6 ۸/6 ۸ ۸ ۸ استان درصد

آب بدون درآمد 
 در شهر

 درصد
 -۹۹/1 ۳/۸۱ ۱۱/۸۱ ۳۳/۸۱ ۹۱/۸۳ ۳۹/۸۳ 2۳/۸۳ 33/۸۱ 3۱/۸۱ ۳/۸۱ استان

 - 6/6۳ ۱/6۳ 2/6۳ ۵/6۵ - - - - - کشور

آب بدون درآمد 
 در روستا

 6۱/۸ ۹۸ ۹۸ ۹6 62 62 63 63 63 6۱ استان درصد

مصرف سرانه 
ی خانگی شهر
به ازای هر نفر 

 روزدر شبانه

لیتر در 
رشبانه
 وز

 3۵/1 ۸۵۵ ۸۵۹ ۸۵3 ۸۵۳ ۸۳3 ۸۳۱ ۸۳۳ ۸۳۹ ۸۳2 استان

 - ۸۵2 ۸۵۹ ۸2۸ ۸26 - - - - - کشور

مطلوبیت نمونه
های میکروبی 

 در شهر

 درصد

 1.1۸ ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۳۳/۳۳ 3/۳۳ ۵/۳۳ استان

  ۳۳//۳۳ ۳۳//۳۳ ۳۳//۳۳ ۳۳//۳۳ - - - - - کشور

مطلوبیت نمونه
های میکروبی 

 در روستا

 ۸۹/1 ۱۵/۳۱ 3۳/۳۱ 66/۳۱ 3/۳۱ 2/۳۱ ۵6/۳۱ ۹۹/۳۱ ۳۱ ۱۵/۳3 استان درصد

پایش عوامل 
شیمایی آب در 

 شهر

 درصد

 1 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 ۸11 استان

 - ۸11 ۸11 ۸11 ۸11      کشور
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 مدیریت شهری و روستایی -18-2

 مدیریت شهری -18-2-1

پنج منبع مالی شامل اخذ عوارض کارآمد از سوخت خودرو و تردد خودرو، اخذ مالیات 

محلی بر مِلک )عوارض نوسازی( با نرخ مؤثر و کارآمد، تقویت سهم شهرداری از مالیات بر 

 811توانند تا و همچنین اخذ بهای خدمات شهرداری می، انتشار اوراق مشارکت ارزش افزوده

ذکر این نکته ضروری است که عوارض نوسازی  .شهرها را پوشش دهددرصد هزینه اداره کالن

یافته یک شود در کشورهای توسعهترین نوع عوارض محسوب میکه جزو پایدارترین و سالم

ها از این منبع است. مقایسه این درصد درآمد شهرداری 51تا  91درصد ارزش ملک بوده و 

دهد که در استان سهم عوارض نوسازی از درآمد سهم از درآمد با اقالم متناظر استانی نشان می

های ابتدای دوره مراتب کمتر و حتی در سالبه  8935تا  8931های ها در طی سالشهرداری

درصد هستیم که  5/9 شاهد افزایش این سهم به 8935زیر یک درصد است و فقط در سال 

مقایسه وجه قابلهیچدرصد افت کرده است؛ اعدادی که به 85/8این رقم در سال پایانی دوره به 

های استان در های مرتبط با درآمد شهرداریدرصد ذکر شده نیست. مقایسه شاخص 91با 

 های مورد بررسی، درآمد حاصل از عوارضدهد که در اکثریت سالجدول ذیل نشان می

تأمل است. اتکای ساختمانی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است که موردی قابل

شهرهای وساز عوارض نامطلوبی را نصیب کالنها به منابع درآمدی حاصل از ساختشهرداری

وسازهای شهری تأمین منابع مالی اجرای کند زیرا نوسانات اقتصادی و کاهش ساختکشور می

ها کند. اگر شهرداریها را با مشکل مواجه میو الزامات شهرسازی شهرداریهای عمرانی پروژه

برای دستیابی به منابع درآمدی، به فروش تراکم بیشتر و تغییر کاربری اسناد فرادستی 

شهرسازی همچون طرح جامع و طرح تفصیلی شهرها اقدام نماید منجر به عدم رعایت سقف 

 خواهد شد. ازحد جمعیتجمعیتی و بارگذاری بیش

های استان معادل در بودجه شهرداری ارزش افزودهسهم درآمدی مالیات  8931در سال 

 28/5درصد بود که نسبت به سال ابتدایی برنامه پنجم توسعه، رشد متوسط ساالنه  1/85

های استان با دهد. در مقابل سهم عوارض ساختمان از کل درآمد شهرداریدرصدی را نشان می
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درصد مواجه بود. این روندها البته در  28/81درصد به  99درصد از  3حدود  کاهش متوسط

 مشاهده است.های کشور نیز قابلدر سطح شهرداری 8935تا  8931های محدوده سال

تا  8931های های استان نیز در فاصله زمانی سالروند حاکم بر درآمد سرانه شهرداری

 5درصد از  58/81شاخص با رشد متوسط ساالنه  حکایت از این دارد که در سطح این 8931

میلیون ریال افزایش یافته است. همچنین سرانه فضای سبز در شهرهای  1میلیون ریال به 

و درصد پوشش فضای  8935مترمربع در سال  19/1به  8931مترمربع در سال  13/3استان از 

درصد ارتقا  99/53درصد به  51/93وسیله آب خام در شهرهای استان در همین مدت از سبز به

 یافته است.

توان به ها، میشده در بخش امور مالی و درآمدی شهرداری های مطرحاز سایر شاخص

ها نیز اشاره کرد. دفن بهداشتی پسماند به عنوان یکی از های مدیریت پسماند شهرداریشاخص

درصد در  25به  8931درصد در سال  5درصدی از  15/25ها با افزایش متوسط این شاخص

رسیده است. در این بخش در شهرهای استان شاهد ارتقاء سطح مکانیزاسیون  8931سال 

آوری پسماند نیز هستیم به طوری که این شاخص در استان با رشد متوسط ساالنه جمع

درصد ارتقاء یافته است. شاخص سوم مرتبط با پسماند،  11درصد به  81درصد از  53/95

زیست به حدی است سماند از مبدأ است. اهمیت این شاخص در حفظ محیطشاخص تفکیک پ

های مدیریت پسماند عدم رعایت ریزی سیستمکه در کشورهای پیشرو همانند اتریش و با پی

آن شامل پرداخت جریمه از شهروندان خاطی است و تفکیک پسماندها از مبدأ در کشورهای 

وظیفه شهروندی تغییر وضعیت داده است. سطح پیشرو از وضعیت چالش و مسئله شهری به 

درصد از  15/25موازات دو شاخص قبلی با رشد متوسط ساالنه کمی این شاخص در استان به 

رسیده است. با وجود اینکه در این محدود  8931درصد در سال  85به  8931درصد در سال  9

آوری می دو شاخص جمعزمانی شاخص تفکیک از مبدأ از بُعد کَمی پائین تر از سطوح ک

های مرتبط با مکانیزه و دفن بهداشتی پسماند است اما روند روبه افزایش و بهبود کمی شاخص

های آتی شاهد پیشرفت در زمینه دهد که در سالمدیریت پسماند این نوید را در استان می

 .آوری و کنترل و در نهایت بازیافت پسماندهای شهری باشیمجمع
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۹۳2 

 (9919-9913استان )های مدیریت شهری شاخص عملکرد: 2-91جدول 

 ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح واحدعنوان شاخص
رشد 
 متوسط

ــات  ــهم مالی ارزش س
ــزوده ــه  افـ در بودجـ
 هاشهرداری

 درصد
3/۸۵6۸/۵  ۸۵ ۸2 ۱ ۸6 ۸1 ۸۸ استان

 - - - - 61 61 ۸۱ ۸۹ ۸۹کشور

ســــهم عــــوار   
ــاختمانی  ــهس ــلب  ک
 هادرآمد شهرداری

 درصد
-6۸/۸3۱۱/۱  ۸1 ۸۱ 61 6۵ 6۳ ۹۹ استان

 - - - - ۵1 ۳1 ۳۱ ۵3 ۵۸کشور

ســــهم عــــوار   
درآمـد   کلبهنوسازی 
 هاشهرداری

 درصد
۸۳/۸۸۳/۵  ۵/۹ ۸ ۵/1 2/1 3/1 ۱/1 استان

-  - 6 ۳/۸ ۸/6 ۳/۸ 2/۸کشور

سهم عوار  خـودرو  
هابه بودجه شهرداری

 درصد
  ۹/1 ۵/1 ۹/1 ۹/1 ۹/1 ۵/1 تاناس

 - - - - ۹۸/1 ۹/1 ۹۸/1 ۹۹/1 ۳۱/1کشور

ــد   ــرانه درآمـــ ســـ
 هاشهرداری

میلیون 
 ریال

 ۱۳۸/۸1  ۱ 2 ۸۸ 3 ۵ ۳ استان

ــای   ــل فض ــرانه ک س
سبز شهری

- ۸۵/2۹۳/2۸3/3۵۹/3۱۹/۱ 12/2 استان مترمربع

ی سـبز شـهر  فضای 
تحت پوشـش شـبکه   

 ی مســـتقلرســـانآب
آب خام(سبز )

 ۳۹/۹۳2۱/۳۸۹۹/۳۹۵۳/۳۳۹۹/۳2 ۳3/۹2 استان درصد

6۵۱۵/6۵ ۸6۸۵۸۱6۵6۵ ۵ استان درصددفن بهداشتی پسماند

ــع  ــیون جم مکانیزاس
آوری پسماند

۱1۵۳/۹۳ ۸۵۹1۹۵2121 ۸1 استان درصد

۸۵۱۵/6۵ ۹۵۸1۸۵۸۵۸۵ ۹ استان درصدمبدأتفکیک از 

مـر ناوگـان   متوسط ع
یراناتوبوس

  ۸6/۸6 ۳۳/۸۸ ۸3/۸6 ۳۵/۸6 ۱۱/۸6 3۳/۸۹ استان سال

ــت   ــبت جمعیــ نســ
شهری تحت پوشـش  

ــتگاهیا ــاســـ ی هـــ
 کــلبــهنشــانی آتــش

جمعیت شهری

-۸11۸11۸11  استان درصد

ــت   ــبت جمعیــ نســ
شــــــهرهای دارای 
کشتارگاه صنعتی بـه  
جمعیت واجد شرایط

-3۵۱1۱۵   استان درصد
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۹۳3 

 مدیریت روستایی-18-2-2

شود که وظیفه آن، اداره ، نهادِ عمومیِ غیردولتی محسوب می8دهیاری با استناد به قانون

های دولتی برای عمران و آبادی نیز هست. تأسیس امور روستا بوده و مشمول استفاده از کمک

کلنگ نخستین دفتر دهیاری سال وقفه از زمان صدور قانون صورت گرفت و  5اولین دهیاری با 

 به زمین زده شد. 8912کشور در سال 

ها عبارتند از درآمدهای ، درآمدها و منابع دهیاری2هانامه مالی دهیاریبا استناد به آئین

ناشی از عوارض )درآمدهای عمومی(، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی، بهای خدمات و 

های دهای حاصل از وجوه و اموال دهیاری، کمکدرآمدهای مؤسسات انتفاعی دهیاری، درآم

های اهدایی های دولتی، استفاده از تسهیالت مالی و اعانات و کمکاعطایی دولت و سازمان

موجب قانون به هایی که به طور اتفاقی یا بههای خصوصی و اموال و داراییاشخاص و سازمان

 .گیرددهیاری تعلق می

مد در مدیریت شهرها و در روستاها این است که اوالً باید از نکات قابل اشاره حصول درآ

ها باشد و ثانیاً هم محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی آنپایدار و حافظ ساختارهای زیست

 های شهر و روستا حرکت کند.گام با مخارج و هزینه

وط به سطح شاخص سهم اعتبارات مرب 8931تا  8931از بُعد منابع مالی، در طول دوره 

 51های دولتی از درصد افزایش و از طرف دیگر سهم کمک 33درصد به  51از  ارزش افزوده

 درصد در پایان دوره کاهش یافت. 5درصد در سال پایه به 

درصد در  8/18در این دوره، روستاهای برخوردار از مدیریت روستایی و دارای دهیاری از 

های مرتبط با مدیریت در بُعد شاخصرسید و  8931درصد در سال  35سال پایه به 

ها هستیم؛ های مورد بررسی شاهد رشد سطوح شاخصهای استان، در تمامی شاخصدهیاری

درصد مربوط به پوشش  9/82ها با ضمن اینکه بیشترین رشد متوسط دوره در بین شاخص

به سه درصد بود. در ذیل  2/2خدمات ایمنی و کمترین رشد مربوط به مدیریت پسماند با 

 . شودشاخص اشاره می

                                                           

۸۳/1۳/۸۹33های خودکفا در روستاهای کشور مصوب قانون تأسیس دهیاری - ۸
 ۸۳/1۵/۸۹۱6مصوبه هیئت دولت مورخ  - 6
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۹۳۱ 

 مدیریت پسماند روستایی-18-2-2-1

محیطی به یک فرصت اقتصادی تواند از یک تهدید زیستپسماند در صورت مدیریت می

توده شود اصطالح زیستتبدیل شود. امروزه از مفاهیمی که در ارتباط با پسماند مطرح می

سپتامبر  21به تاریخ   EC 2118/11 اهنمایتوده که در رتعریف اتحادیه اروپا از زیستاست. 

تجزیه زیستی از محصوالت، پسماندها و شده، عبارت است از اجزا قابل میالدی عنوان 2118

ها و صنایع وابسته و همچنین زائدات زائدات کشاورزی )شامل مواد گیاهی و دامی(، جنگل

توده در این برای زیست شدهتجزیه. بر اساس تعریف علمی ارائه صنعتی و شهری قابل 

ها و جرم هایی است که از جرم توده فیتوپالنکتونتوده منشأ سوخت و انرژینامه، زیستآیین

 .شوندها ساخته میتوده زئوپالنکتون

ها و آمده از پسماندهای جنگلدستهای زیستی بهشده است که سوخت امروزه مشخص

میلیارد تن نفت خام انرژی در  11اندازه به تواند ساالنه های کشاورزی جهان میمحصول

برابر مصرف ساالنه انرژی درجگان است. همچنین  81 دهد که این میزان دسترس بشر قرار

جویی توانند باعث صرفهها بیشتر در تولید گرما بهره برد زیرا میتوان از این سوختمی

گاز متان در ایران در اولین هاضم تولید  گفتنی است که 8شوند. اقتصادی چشمگیری 

مترمکعب  5ساخته شد. این دستگاه به گنجایش  8955روستاهای نیازآباد لرستان در سال 

نموده مصرفی حمام مجاور را تأمین می فضوالت گاوی روستا را مورداستفاده قرار داده و بیوگاز

 .است

مورد بررسی در در مورد پسماندهای روستایی تحقیق دانشگاهی که یک سال قبل از دوره 

نشان داد که در روستاهای مطالعه شده روش دفع نهایی  2روستای استان انجام شد 892

درصد روستاها به صورت تلنبار پسماند در سطح روستا و یا خارج از  38پسماند در بیش از 

درصد روستاها دفن  3/82درصد روستاها پسماندها سوزانده شده و در  1/83روستا است؛ در 

                                                           

1  - http://www.satba.gov.ir 

های زاده، رامین: بررسی وضعیت مدیریت پسماند روستاهای تحت پوشش خانهحسام، موسی. ندافی، کاظم. نبی - 6
 ۸۹۱۳بهداشت استان آذربایجان شرقی در سال 
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۹۳۳ 

درصد روستاها دفن بهداشتی  8/3شود و تنها در دها به صورت غیربهداشتی انجام میپسمان

آوری پسماندها وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین وجود دهیاری و وجود سیستم جمع

شاهد  8931تا سال  8931داری وجود دارد درهرحال از سال پسماند در روستا ارتباط معنی

این مدیریت در روستاهای استان هستیم به طوری که با میانگین  روند رو به رشد در استقرار

 .اندآوری پسماند شدهدرصد روستاها وارد سیستم مدیریت جمع 11درصد،  2/2رشد متوسط 

 ینشانآتشخدمات ایمنی و -18-2-2-2

نشانی روستایی نهادی است که با داشتن تجهیزات و نیروی واحد خدمات ایمنی و آتش

های روستایی اعم از مسکونی، گاهسوزی در مزارع، باغات و سکونتفه مقابله با آتشانسانی، وظی

تواند به پهنه آموزش تولیدی و خدماتی را بر عهده دارد که البته دامنه فعالیت آن می

های پزشکی نیز های اولیه، خدمات امداد و نجات مصدومین و فوریتهای ایمنی، کمکمهارت

( درصد پوشش خدمات ایمنی و 31تا  31وره مورد بررسی )سال تسری یابد. در طی د

 .درصد ارتقا یافته است 55درصد به  21نشانی روستاهای استان از آتش

 بهسازی معـابر روستایی-18-2-2-3

بندی و اجرای عمدتاً پس از تهیه و تصویب طرح هادی روستایی، اقدام بعدی اولویت

های سطحی و فاضالب جمله بهسازی معابر و هدایت آب محیطی ازهای عمرانی و زیستپروژه

آوری و هدایت است. نسبت برخورداری جمعیت روستایی استان از پروژه بهسازی معابر و جمع

درصد در سال  51به  8931درصد در سال  51درصد از  5/5های سطحی با رشد متوسط آب

 .رسیده است 8931
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۹۵1 

 (9919-9913استان )روستایی های مدیریت شاخص عملکرد: 9-91جدول 

 ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 واحد عنوان شاخص
متوسط رشد 
 دوره

در بودجـه   ارزش افـزوده سهم مالیات 
 هادهیاری

 3/3 ۳2 ۵1 31 3۵ 26 3۳ 3۸ ۵3 درصد

هــای دولــت در بودجــه ســهم کمــک
 هادهیاری

-۳/6۳ ۳ 61 2۵ 3۹ 2۵ 31 23 ۳۱ درصد  

اری جمعیت روستایی از نسبت برخورد
 پوشش مدیریت روستایی

۸/6 ۳۳ ۳۵ ۳۳ ۳۹ ۳1 ۱۵ ۵/۱۸ ۸1/۱۸ درصد  

نسبت برخورداری جمعیت روستایی از 
 سیستم مدیریت پسماند

6/6 31 36 31 2۱ 2۵ 26 21 21 درصد  

نسبت برخـورداری جمعیـت روسـتایی    
تحــت پوشــش خــدمات ایمنـــی و    

 نشانیآتش

۹/۸6 ۳۵ ۳۱ ۳۵ ۳6 ۹۵ 61 61 61 درصد  

نسبت برخورداری جمعیت روستایی از 
 فضای سبز چندمنظوره

 2 ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۹۱ ۹3 ۹۵ ۹6 ۹1 درصد

نسبت برخورداری جمعیت روستایی از 
 آرامستان ساماندهی شده

2/2 ۳3 ۳۵ ۳۵ ۳1 ۹2 ۹۳ ۹6 ۹1 درصد  

نسبت برخورداری جمعیت روستایی از 
 آالت عمرانیماشین

۳/۱ 21 2۵ 2۹ 21 ۵۵ ۳۹ ۳1 ۹۹ درصد  

نسبت برخورداری جمعیت روستایی از 
های پروژه بهسازی معابر و هدایت آب

 سطحی اجراشده

6/۵ ۵3 ۵۵ ۵۵ ۳۵ ۳۹ ۳6 ۳1 ۳1 درصد  

 ی بخشهاتیمزو  هاچالش -18-3

 هاچالشتنگناها و  -18-3-1

 آب و فاضالب شهری و روستایی -18-3-1-1

 محدودیت منابع آبی -

بلندمدت  نیتضم یبرامتوسط جهانی پایین بودن قیمت آب نسبت به  -

آب و فاضالب  یهاشبکه در شرکت یو خدمات مرتبط با نگهدار هایگذارهیسرما

 ییو روستا یشهر

راندمان پایین شبکه انتقال و توزیع -

پراکندگی روستاها و کاهش جمعیت روستایی -
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۹۵۸ 

 مدیریت شهری و روستایی -18-3-1-2

خصوصاً در مراکز جمعیتی کوچک  هایاریدهها و محدودیت منابع درآمدی شهرداری -

 و سهم اندک درآمد از محل عوارض نوسازی

 و پیچیدگی مسائل شهری شهرنشینیرشد سریع ی و نینشهیحاش -

زمانی جهت برآورده ساختن حقوق  اتیمقتضمتناسب با انتظارات رو به افزایش  -

 شهروندان و توسعه خدمات شهری و روستایی

 هاها و فرصتمزیت -18-3-2

 آب و فاضالب شهری و روستایی -18-3-2-1

امکان استفاده از منابع آبی فاضالب شهرها و روستاهای استان در راستای جلوگیری از  -

آب برای کشاورزی و فضای سبز. نیتأمهای سطحی و زیرزمینی و آلودگی آب

 مدیریت شهری و روستایی -18-3-2-2

با استفاده از مشارکت با بخش  یگیری آن در حوزه شهرو پی سرمایهجذب امکان  -

.توسعه شهری هایبرنامهمردمی در  هایسرمایهخصوصی و نیز جذب 

 شهر طراحی و یاشبکه ارتباطات یاندازراه جهت استان مخابراتی یهارساختیز -

 اطمینان افزایش و هاهزینه کاهش منظوربه اداری بروکراسی کاهش امکان هوشمند و

 صی.خصو بخش برای شفافیت و

طبیعی، تاریخی، فرهنگی، تجاری  گردشگریی هاحوزهدر شهری  هایوجود پتانسیل -

و ...

 یهاحجم در کود به پسماندها تبدیل برای محلی و بومی یهاروش اجرای و مطالعه -

 روستاها. باغداری و کشاورزی درها آن از استفاده و نهیهزکم و کوچک

 زمینه در روستایی بهداشتها خانه سوی از نروستاییا برای آموزشی یهابرنامه اجرای -

 یهارسانه در آموزشی یهابرنامه تهیه نیز و پسماندها یربهداشتیغ دفع خطرات

 جمعی.
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۹۵6 

 استان روستاهای در پسماند دفن یهامحل علمی یابیمکانامکان  -

 مدیریت جامع طرح قالب در شهرها حومه روستاهای پسماند موجود وضعیت مطالعه -

 یآورجمع برای هایشهردار پتانسیل از استفاده یسنجامکان و شهر آن پسماند

 نوع از پذیر تجدید انرژی و کود تولید و بازیافت وها آن حومه روستاهای پسماند

 .تودهستیز



 

 

 

 

 

 های بخشیبخش دوم: حوزه

 حمل و نقل فصل نوزدهم:
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 فصل نوزدهم: حمل و نقل

 مقدمه:-19-1

یابد. سیستم حمل و گی اجتماعی بشر امروزه با شبکه حمل و نقل مفهوم میسیستم زند

نقل به دلیل ایفای نقشی زیربنایی، تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی جوامع دارد. این بخش 

های تولید، توزیع و مصرف هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینهدربرگیرنده فعالیت

انکاری بر عهده های اقتصادی نقش غیرقابلفعالیت ان داشته و در مجموعهخدمات جری کاال و

دارد. بدون وجود شبکه حمل و نقل، تأسیسات و تجهیزات جانبی و ناوگان مطلوب، تصور رشد 

رسد. اساساً در رشد و توسعه اقتصاد و تجارت و توسعه عمومی کشور غیرممکن به نظر می

های حمل و نقل را در توان نقش سیستموند گسترش آن نمیجهانی در مقطع زمانی فعلی و ر

شده انکار نمود.ها، زمان سفر، سرعت جابجایی، ایمنی و سطح خدمات ارائه سازی هزینهبهینه

های اقتصادی، خدمات و تسهیالت در نواحی رشد جمعیت، اشتغال و استقرار فعالیت

بجایی به منظور دسترسی به نواحی شهری، باعث افزایش تقاضای جامختلف درون و برون

مختلف و در نتیجه افزایش نیاز به حمل و نقل شده است. با عنایت به موقعیت ویژه سیاسی، 

شرقی در کشور، بررسی کارکرد این بخش به عنوان یکی جغرافیایی و اقتصادی استان آذربایجان

تماعی، در این استان از اج –های اقتصادی ها و فعالیتهای اتصال بخشترین حلقهاز مهم

ای، ریلی و هوایی، در کنار برخورداری مندی از شبکه جادهاهمیت بسزایی برخوردار است. بهره

شود. از منابع انرژی و سوخت ارزان از نقاط قوت حمل و نقل کشور و خصوصاً استان ارزیابی می

فرد این بخش در استان، رغم نقاط مثبت منحصربهدر کنار این مزایای آشکار و نهان و علی

های موجود با پتانسیل های حمل و نقل در استان در مقایسهشاهد عدم توسعه مناسب شبکه

ها را های اقتصادی استان منجر شده و آنزدایی از سایر بخشمرور زمان به مزیت هستیم که به

 .تحت تأثیر قرار داده است

 ایو نقل جادهحمل  -19-2

های اصلی و فرعی و ها، راهها، بزرگراهای استان شامل آزادراهجادهشبکه حمل و نقل 

 9531های روستایی برابر با استثنای راههای استان بهباشد. طول کل راههای روستایی میراه

گیرد. طول های سطح کشور را در برمیدرصد از کل طول راه 5باشد که کیلومتر می
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درصد کل  15/3کیلومتر بوده که معادل  295معادل  8931های استان در سال آزادراه

تقریباً ثابت بوده و تغییرات  8931تا سال  8931باشد. این نسبت از سال های کشور میآزادراه

به  8933های فرعی استان در سال های اصلی و راهها، راهمحدودی داشته است. طول بزرگراه

های باشد. همچنین طول کل راهومتر میکیل 8135کیلومتر و  112کیلومتر،  531ترتیب 

 95/2کیلومتر بوده است که نسبت به سال قبل  3951روستایی استان در همین سال برابر با 

 دهد.درصد افزایش نشان می

های کشور بوده و درصد کل بزرگراه 82/9، معادل 8931های استان در سال طول بزرگراه

درصد برخوردار بوده است. رقم  85/89ساالنه  از رشد متوسط 8931تا  8931های در سال

 درصد بوده است. 58/3های کل کشور متناظر برای بزرگراه

های باشد. در سالکیلومتر می 112، برابر با 8931های اصلی استان در سال طول راه

درصد کاهش و طول  89/1های اصلی استان ساالنه به طور متوسط طول راه 8931تا  8931

درصد افزایش یافته است. الزم به ذکر است که سهم استان از طول  21/2اصلی کشور های راه

درصد بوده که نسبت به سال قبل تغییری صورت نگرفته  91/9های اصلی کشور معادل راه

منزله های قبل از آن بهو سال 8935، سال 8931های اصلی استان در سال است و کاهش راه

های اصلی به بزرگراه ارتقاء یافته و به آمار ه بلکه این بخش از راهها نبودحذف یا نابودی آن

الی  8931های های فرعی استان در طی سالاست. طول راه شدههای استان اضافه طول بزرگراه

کیلومتر  8911کیلومتر به  8122درصد کاهش یافته و از  58/9ساالنه به طور متوسط  8931

داده است. های فرعی کشور را در خود جای درصد راه 35/8 شرقیرسیده و استان آذربایجان

 درصدی مواجه بوده است. 35/1های فرعی کشور در طی همین دوره زمانی با کاهش طول راه

کیلومتر بالغ گردیده است. متوسط  81189به  8931های روستایی استان در سال طول راه

درصد بوده است. از  12/3، 8931تا  8931های های روستایی استان در طی سالرشد طول راه

کیلومتر راه شوسه و  188کیلومتر راه آسفالته و  5353کیلومتر راه روستایی استان  81189

الی  8931های روستایی کشور از سال باشد. سهم استان از کل راهکیلومتر راه خاکی می 9353

های صورت گرفته نشان ندیبدرصد افزایش یافته است. جمع 19/5درصد به  18/5از  8931
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درصد( کمتر از  25/5شرقی )ها در استان آذربایجاندهد که متوسط ساالنه رشد طول راهمی

 باشد.درصد( می 58/3کشور )

ها در سطح شبکه حمل و نقل با توجه به شرایط طبیعی و اقلیمی، تعداد و تراکم پل

درصد( زیر  11/39دهانه ) 81981استان دهانه پل  81551ای استان زیاد است. از تعداد جاده

 53متر،  21تا  81درصد(  53/8دهانه ) 213متر،  81تا  3درصد(  91/5دهانه ) 181متر،  3

متر بوده است. سهم  91درصد( باالی  13/1دهانه ) 82متر و  91تا  21درصد(  23/1دهانه )

 باشد.درصد می 83/5های موجود در کشور، استان از پل

 1/1های اخیر با نرخ متوسط ساالنه ای )عمومی( در استان طی سالفران جادهتعداد مسا

میلیون نفر در سال  88/5به  8931میلیون نفر در سال  291/81درصد کاهش یافته و از 

ای ای )عمومی( استان از کل مسافران جادهرسیده است. سهم تعداد مسافران جاده 8931

ای )عمومی( کشور نیز در این روند کاهشی مسافران جادهباشد. درصد می 3/9)عمومی( کشور 

 درصدی مواجه بوده است. 3دوره زمانی با کاهش متوسط ساالنه 

درصد کشور  2/5معادل  8931ای )داخلی( کشور در سال سهم استان از جابجایی بار جاده

سط ساالنه ای استان از رشد متوجابجایی بار جاده 8931الی  8931های بوده است. طی سال

میلیون تن در  311/83به  8931میلیون تن در سال  85/85درصد برخوردار بوده و از  99/9

 .افزایش یافته است 8931سال 

 (9919-9911استان ) یارتباط یهاراه راتییتغ روند: 9-91نمودار 

1

511

8111

8511

2111

2511

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

طول آزادراه ها هاطول بزرگراه های اصلیطول راه های فرعیطول راه
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 (9919-9911استان )ی ارتباطی هاراههای عملکرد شاخص: 9-91جدول 

 واحد: کیلومتر 

     

      6۵۳ 1۸/6 

6۵1۹ ۵/6 

۸۳/۸1 _ 

       ۵23 ۸۵/۸2 

۸۱۸66 ۵۸/2 

 ۸6/۹ _ 

      ۱36 ۸۹/1 

6۵۱۸۳ 63/6 

۹3/۹ _ 

      ۸۹۱1 ۳۸/۹- 

۱۳1۳1 2۵/۱ 

2۳/۸ _ 
      ۸11۸۹ 36/2 

612۳3۳ ۹3/2 

۱۹/۳ _ 

      

 ۸۹۳۱ سال استان، ایجاده حمل و نقل و راهداری کل اداره آماری سالنامه: مأخذ

 آسیای کشورهای به یرانا از کاال ترانزیت المللیبین شبکه در استان قرارگیری به توجه با

 احداث و مطالعه افزایش ،(داخلی) ایجاده بار جابجایی رشد به رو روند طرفی از و اروپا و میانه

 .رسدمی نظر به ضروری استان در ارتباطی هایشبکه و هابزرگراه
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به طوری که  استکاهش یافته  اخیر هایسال در استان نقلیه وسایل عمر طول متوسط

 82/88 از 8931 الی 8931 هایسال در درصد 28/9 ساالنه متوسط کاهش با هااتوبوس عمر

 .است رسیده سال 53/1 به سال

 15/2) سال 51/82 به سال 1/85 از دوره این در هابوسمینی عمر طول متوسط همچنین

 81/81 از متوسط به طورشهری بین کرایه سواری عمر طول متوسط و( ساالنه کاهش درصد

 .است( کاهش یافته ساالنه کاهش درصد 85/81) سال 15/2 به سال

 تعداد درصد 59/1 ساالنه متوسط کاهش بهمؤثر  عوامل سایر همراه به تغییرات این

 553 از ایجاده تصادفات از ناشی تلفات تعداد و شده منجر شهریبرون تصادفات شدگانکشته

 تعداد. در حالی که است کاهش یافته 8931 سال در نفر 523 به 8931 سال در نفر

 22 حدود در قبل سال به نسبت 8931 سال در شهریبرون رانندگی تصادفات شدگانکشته

کاهش  درصد 5 حدود در قبل سال به نسبت 8931 سال در تعداد این بودافزایش یافته  درصد

 رافیکت رشد ،8931سال  در ایجاده تصادفات تلفات تعداد افزایش دالیل از یکی. استیافته 

 مقاصد به هوایی سفرهای کاهش و هواپیما بلیط قیمت افزایش باشد،می هاجاده سطح در

 متوسط شاخص برای) است ایجاده ترافیک افزایش دالیل تریناصلی از یکی خارجی و داخلی

 (.است نگردیده ارائه اطالعات و آمار 8931 سال در باری نقلیه وسایل عمر طول
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 (9919-9911استان )نقلیه  لیوساطول عمر متوسط  :2-91جدول 

 عنوان شاخص
 واحد
 گیریاندازه

۸۹۳1 ۸۹۳۸ ۸۹۳6 ۸۹۳۹ ۸۹۳۳ ۸۹۳۵ ۸۹۳2 ۸۹۳3 ۸۹۳۱ 
رشد 
 متوسط

متوسط طول عمر 
 اتوبوس

 -28/9 53/1 ۳۹/۳ ۹۳/۸۸ ۸6/۸6 ۳۳/۸۸ ۸6/۸6 ۳۵/۸6 ۱۱/۸6 3۳/۸۹ سال

متوسط طول عمر 
 بوسمینی

 -15/2 51/82 ۳۳/6۹ ۱۹/6۳ _ 32/6۹ 1۸/6۹ 6۳/6۳ ۵6/62 ۱۸/6۱ سال

متوسط طول عمر 
سواری کرایه 

 شهریبین
 -85/81 15/2 6۸/۳ 62/۸1 _ ۳6/۳ 1۳/۸1 ۹۸/۸1 ۵۹/۸1 3۹/۸1 سال

متوسط طول عمر 
 باری

 _ _ _ _ _ ۸۵/61 36/61 ۱۹/6۸ ۵۹/66 23/6۹ سال

 شدگانتعداد کشته
تصادفات رانندگی 

 شهریبرون
 -59/1 523 ۵۵۸ ۳۵6 ۳63 ۳۳3 ۳3۹ ۵16 ۳۳1 ۵۳۳ نفر

 ۸۹۳۱سال  ای استان،نقل جاده و مأخذ: سالنامه آماری اداره کل راهداری و حمل

 نقل هوایی و حمل -91-9

به  8931 الی 8931 هایسال طی در هوایی حمل و نقل بخش در داخلی مسافر جابجایی

 میلیون 13/8 از استانی انمسافر تعداد و داشته رشد استان در درصد 18/2 ساالنه متوسط طور

 و نفر میلیون 5/83 ترتیب به کشور کل برای متناظر ارقام. است رسیده نفر میلیون 95/8 به نفر

 .باشدمی نفر میلیون 38/83

 مورد بررسی دوره در نیز خارجی مسافران بخش در گرفته صورت هایجابجایی همچنین

 درصد 33/9 استان در خارجی مسافران ساالنه متوسط رشد. است داشته رشدی به رو روند

 طی در. است رسیده نفر هزار 211 به نفر هزار 851 از استان در خارجی مسافر. باشدمی

 متوسط به طور ساالنه استان، هایفرودگاه در مسافر پذیرش و اعزام ،8931 تا 8931 هایسال

 سال در نفر میلیون 55/8 به 8931 سال در نفر میلیون 93/8 از و داشته رشد درصد 91/8

 ارقام ،8931 سال در کشور کل برای آماری اطالعات وجود عدم دلیل به)است  رسیده 8931

 هوایی مسافر جابجایی میزان برای ایمقایسه نمودارهای؛ و باشندینم سهیمقا قابل متناظر

 .(است گردیده ترسیم 8931 سال برای( خارجی) هوایی مسافر جابجایی میزان و( داخلی)
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 (9919-9911کشور )مسافر جابجا شده با ناوگان هوایی استان و  سهیمقا: 9-91جدول 

واحدمنطقهعنوان شاخص

متوسط  سال

رشد 

دوره
893189388932893989358935893389318931

جابجایی مسافر 

داخلی() هوایی

 میلیوناستان

نفر 

13/812/811/881/829/851/8 35/8 23/8 95/8 18/2 

 - - 38/83 11/29 5/833/833/83818/8121/28کشور

جابجایی مسافر 

خارجی() هوایی

 میلیوناستان

نفر 

85/181/181/193/122/123/1 91/1 22/1 21/1 33/9 

 - - 19/3 32/82 1/118/31/811/8159/88کشور

تعداد ناوگان 

مسافری فعال 

هوایی

استان
فروند

 _89باشدمار موجود نمیآ

 - - 853- -892855858851855کشور

ظرفیت اعزام و 

پذیرش مسافر 

در فرودگاه

استان
 میلیون

نفر 

`1/81/81/81/851/2 1/8 15/8 1/8 18/1- 

 - - 51- -1213191131کشور

اعزام و پذیرش 

مسافر در 

فرودگاه

 میلیوناستان

نفر 

93/825/829/853/853/815/8 33/8 _ 55/8 91/8 

 - - - 83/35 585852515151کشور

 - - - 8/9 22/9 8/9 8/9 39/2 15/9 5/9درصد سهم

 شرقیآذربایجان های استانمأخذ: اداره کل فرودگاه 

 
 (9919-9913کشور )داخلی( استان و ) ییهوامقایسه میزان جابجایی مسافر : 2-91نمودار 

8.13 8.12 8.11 8.81 8.29 8.51 8.35 8.23

83.51 83.31 83.31
81.11 81.81

28.21
29.11

83.38

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397

استان کشور
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 (9919-9913کشور )خارجی( استان و ) ییهوامقایسه میزان جابجایی مسافر : 9-91نمودار 

 و نقل ریلیحمل  -19-4

های اخیر نقش مهمی در جابجایی کیلومتر در سال 183آهن منطقه آذربایجان با راه

ن نفر میلیو 51/8میلیون تن کاال و  93/8در حدود  8931در سال  جمعیت و کاال ایفا کرده و

شرقی و آهن در استان آذربایجانمسافر از طریق این شبکه جابجا شده است. بخشی از این راه

آهن منطقه آذربایجان به دلیل امکان غربی قرار دارد. راه بخشی دیگر در استان آذربایجان

جوار از نقش و اهمیت باالیی در شبکه حمل و نقل ریلی کشور ارتباط با سایر کشورهای هم

سو به عنوان پل ارتباطی، شبکه ریلی آهن آذربایجان از یکخوردار است. اداره کل راهبر

آهن اروپا و خاورمیانه و از طریق جمهوری خودمختار به کشورمان را از طریق ترکیه به راه

آهن آهن کشورهای قفقاز و ماوراء قفقاز متصل نموده و از طرف دیگر امکان ارتباط راهراه

(، بنادر CISور را از طریق کریدورهای ملی به کشورهای منطقه آسیای میانه )کشورهای مزب

 سازد.فارس و دریای آزاد میسر میدریای خزر و خلیج

 92/1با متوسط رشد  8931الی  8931های آهن استان در طی سالطول خطوط اصلی راه

یلی در کشور در این کیلومتر افزایش یافته است. طول خطوط ر 183کیلومتر به  531درصد از 

کیلومتر افزایش یافته است. سهم  88538به  3332درصد از  31/8ها با متوسط رشد سال

 .باشددرصد می 85/1در حدود  8931استان از این شبکه ریلی در سال 

1.85 1.81 1.81 1.93 1.22 1.23 1.91 1.22

1.11
1.11

3.81
81.11 81.11

88.59
82.32

3.19

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397

استان کشور
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 (9919-9913کشور )ریلی استان و  نقل و حملهای عملکرد شاخص: 4-91جدول 

عنوان 
شاخص

 99199919991299199914991599169913واحدمنطقه
متوسط 
رشد دوره

جابجایی 
مسافر ریلی

میلیون استان
نفر

۳۸/۹۹2/۹3۹/۸23/6۵۳/۸۹2/6 21/6 ۳1/۸ ۳۳/۸۸-
-6۵/1 1۳/6۱ ۳۱/6۳ 2/6۱63۵/6۵۱/6۳۳/6۳6۹کشور
 _ ۳۱/۳ 2۳/۸1 ۵1/۸1 ۹2/2 33/۸1 3۱/2 ۳۳/۸6 ۳6/۸۸درصد سهم

جابجایی بار 
یلی داخلیر

میلیون استان
تن

۸۵/۸1۸/۸12/۸۳6/1۱۵/1۳۱/1 ۵3/1 ۹2/۸ ۳6/6
۸۳/2 ۳/۵1 3/۳2 ۸/۹۹۹/۹۳3/۹6۳/۹۳2/۹۵6/۳1کشور
 _ 2۳/6 ۳1/۸ ۳۹/6 ۹۳/6 31/6 6۳/۹ ۳۳/6 ۳3/۹درصد سهم

جابجایی بار 
ریلی ترانزیت

میلیون استان
تن

_ فاقد آمار و اطالعات

 ۵3/3 ۵۱/۸۵۱/۸ ۳۵/1۳/1۵۹/1۱/1۳۹/۸۸۳/۸کشور
 _ _ _ _ _ _ _ _ _درصد سهم

طول خطوط 
اصلی ریلی

استان
کیلومتر

۳2۱۳2۱۳2۱۳2۱۳2۱۳2۱ ۵۱۳ ۱۸۳ ۹6/۱
۳3/۸ ۸۸۳2۸ ۸۸12۸ ۳۳۳6۸166۹۸1۳13۸1۹32۸1۳۵۳۸1۳3۵کشور
 _ ۸۳/3 ۳۳/۳ ۳۱/۹ ۳۵/۳ ۵۸/۳ ۵1/۳ ۵۱/۳ 2۱/۳درصد سهم

 های زمانی اقتصادیبانک مرکزی، بانک اطالعات سریمأخذ: 

طـور  سـاالنه بـه   8931الـی   8931های داخلی( ازنظر وزن، در طی سال) میزان جابجایی کاال

درصد افزایش داشته است. سهم استان در میزان جابجایی کاال از کشـور در سـال    52/2 متوسط

 باشد.درصد می 33/2در حدود  8931

 (9919-9913کشور )داخلی( استان و )ایسه میزان جابجایی بار ریلی مق: 4-91نمودار 

8.85 8.18 8.13 1.32 1.15 1.31 1.51 8.93

99.81 95.91 92.11 95.31 95.31
51.21

53.11
51.51

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397

استان کشور
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ای همراه بوده است ها با تغییرات عمدهمیزان جابجایی مسافر ریلی در طی این سال

میلیون نفر از تعداد مسافران استانی نسبت به در حدود یک 8935که تنها در سال طوریبه

نسبت به  8931جایی مسافران ریلی کشور در سال اما میزان جاب یافته است؛سال قبل کاهش

از تعداد مسافران  8931تا  8931های یافته است. در سالمیلیون نفر افزایش 38/9سال قبل، 

درصد کاسته شده است. مسافران  25/1طور متوسط جابجا شده شبکه ریلی در کشور ساالنه به

یافته درصد کاهش 82االنه در حدود طور متوسط سریلی استان نیز در همین بازه زمانی به

 درصد بوده است. 5، در حدود 8931است. سهم استان از کل کشور در این شاخص در سال 

 
 (9919-9913کشور )جابجایی مسافران ریلی استان و  میزان: 5-91نمودار 

ل های قببا توجه به اینکه آمار استانی مبنی بر ترانزیت کاال به تفکیک استان برای سال

ذکر نگردیده لذا امکان مقایسه و برآورد میزان رشد وجود ندارد و تنها به بررسی این شاخص در 

گردد با این توضیح که تنها راه ارتباطی ریلی با کشورهای اروپایی و آسیای کل کشور اکتفا می

لی ا 8931های باشد. ترانزیت کاال در کشور در طی سالمیانه از منطقه آذربایجان ممکن می

 51/8به حدود  8931میلیون تن در سال درصد از یک 51/1 با متوسط رشد ساالنه 8931

 یافته است.افزایش 8931میلیون تن در سال 

 

9.58 9.93 8.19 2.31 8.53 2.93 2.31 8.51

21.31 21.11 25.51 25.11 25.51 29.11 25.51
21.13

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397

میلیون نفر: واحد

استان کشور
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 نقل و های بخش حملتنگناها و چالش -19-5

 هاتنگناها و چالش -19-5-1

 ایجاده-19-5-1-1

ی باری و مسافریافقدان استراتژی مناسب جهت توسعه و نوسازی ناوگان جاده -

ایجاده نقل و حملو استراتژیک برای توسعه زیربناهای  بلندمدتفقدان یک برنامه  -

سنواتی جهت ساخت و توسعه  هایبودجهدر  یافتهتخصیصکمبود منابع مالی  -

وابستگی به منابع دولتی جهت )فرعی هایراهاصلی،  هایراه، هابزرگراه، هاآزادراه

(ایجادهساخت و توسعه خطوط 

نوسازی ناوگان و ایجاد محدودیت  هایطرحو اجرای  گیریتصمیمدولتی بودن امر  -

نقل و حمل هایشرکتبرای 

ایجادهفرسودگی و عمر باالی ناوگان حمل  -

فاقد استانداردهای ) المللیبینناکافی بودن تعداد کامیون جهت تردد در مسیرهای  -

اروپا(

نسبت به  آلودگی هوا ویژهبه هاآلودگیشار بیشتر و انت محیطیزیستعوارض بیشتر  -

نقل و حملسایر شقوق 

نامتناسب بودن کانتینرهای یخچالی موجود برای انواع مختلف بار -

ایجاد  منظوربهکافی در محور شرق به غرب کشور  ایجاده هایزیرساختعدم وجود  -

و اروپابه غرب -امکان ترانزیت کاال از کریدور شرق

در شرق  ایجاده نقل و حملشبکه  م تعادل در برخورداری از دسترسی بهوجود عد -

استان

اصلی هایراهبه  هاشهرستانعدم اتصال همه مراکز  -

هاو مسافر در سطح شهرستان کاال نقل و حمل هایشرکتعدم تعادل در توزیع  -

ررنگ دم حضور پعو  نقل و حملدر بخش  گذاریبا میزان سرمایهعدم تناسب بازده  -

بخش خصوصی در این حوزه

تولید داخل هایکامیونباال بودن قیمت  -
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جدید ساخت و تولید خودروهای باری در کشور آوریفنفقدان  -

ایبودجهاعتبارات  موقعبهتأخیر و عدم تخصیص  -

آذربایجان()ترکیه، ای وجود رقبای قدرتمند منطقه -

سفر خارجی  5محدودیت حداکثر  به دلیلمشکل اخذ ویزا و برگ تردد برای رانندگان  -

در سال برای هر راننده

طوالنی بودن زمان اخذ ویزای ایران -

المللیبین هایتحریماعمال  -

 هوایی -19-5-1-2

هوایی باال بودن سن ناوگان کمبود ناوگان و -

 مداخله دولت در ارائه پروازهای تکلیفی و غیراقتصادی -

در ارائه خدمات به دلیل انحصاری بودن  های هوایی داخلیعدم نیاز به رقابت شرکت -

 ارائه خدمات هوایی

دهنده صنعت حلقه اتصال و ارتباط عنوانبهعدم وجود مرجع و برنامه کالن صنعت  -

کالن کشور هایسیاستهوایی کشور با راهبردها و  نقل و حمل

و  گذاریهدفمختلف صنعت در  هایبخش زیرناهماهنگی و عدم انسجام در  -

داخلی هایریزیبرنامه

ناوگان هوایی و ضررهای حاصله در  تأمینعدم وجود یک برنامه راهبردی برای  -

خریدهای مقطعی

های صورت گرفته در زمینه ساخت فرودگاه گذاریی از سرمایهبودن بخش غیراقتصادی -

در نظر گرفتن توجیه فنی اقتصادی بدون )فرودگاه سهند(

دراتینبود پروازهای منظم به مقاصد صا -

 ریلی -19-5-1-3

بوده شبکه ریلی در اکثر خطوط خطهیک -

 .(کیلومتر در ساعت 1الی  1) سرعت قطارهای باریپایین بودن   -
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در مطالعه و اجرای  ریتأختکمیل نبودن شبکه ریلی در برخی از مسیرهای پرتردد و  -

ریلی خطوطدر خصوص افزایش کمی و کیفی  شدهینیبشیپای های توسعهبرنامه

ریلی ایران با  استانداردهایو متفاوت بودن  وط ریلیعرض خطبودن تفاوت م -

کشورهای بلوک شرق

نقل ریلی و حمل در بخشدولتی مدیریت  -

 هاها و فرصتقابلیت -19-5-2

 ایجاده -19-5-2-1

باری ایجادهاعطای تسهیالت دولتی جهت توسعه، تجهیز و نوسازی ناوگان  -

 نقل و حملدسترسی مناسب به شبکه  ایجادهه شبکه اتصال مراکز باری مهم ب -

شرقی و شمال شرقی استاندر مناطق  ایجاده

کاال در ایران ایجاده نقل و حملارزان بودن  -

تقاضای باالی باری و مسافری در محورهای موجود -

الزم مشاورین و  سازیظرفیتتوان مهندسی کافی جهت ساخت زیربنا و امکان  -

هاراهخلی ساخت و توسعه پیمانکاران دا

وجود صنایع خودروسازی برای تولید انواع خودروهای باری -

خصوصی بودن بخش عمده ناوگان باری -

و ... روسیه ،آسیای میانه ،دسترسی به بازارهای خوب عراق -

در مسیر کریدورهای ترانزیتی قرارگرفتهموقعیت جغرافیایی و  -

 هوایی -19-5-2-2

مرکز استانو تجهیزات مناسب فرودگاهی در برخورداری از تسهیالت  -

یی منطقههوا به هاب یمدن دیشهفرودگاه  شدنلیتبدامکان  -

صنعتی ارس –ونقل هوایی در منطقه آزاد تجاری نیازهای شبکه حمل -

در ارتباط زمینی بین جمهوری نخجوان و آذربایجان جادشدهیاهای محدودیت -
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 ریلی-19-5-2-3

ریلی نقل و ها در حملو هزینهپایین بودن مصرف سوخت  -

های آزاد.موقعیت خاص جغرافیایی ایران در دسترسی به آب -

نقل ریلی در انواع بارهای  و افزایش تقاضا و تمایل صاحبان کاال در استفاده از حمل -

 انبوه و حتی تجاری



 

 

 
 

 

 های بخشیبخش دوم: حوزه

 اطالعات آوریفنفصل بیستم:ارتباطات و 
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 اطالعات آوریفن فصل بیستم: ارتباطات و

 مقدمه - 21-1

بهینه از اندیشه،  یبرداراز اندیشه انسانی است. بهره یبرداراطالعات، فن بهره آوریفن

خالق به ماشین )از طریق خودکار سازی عملیات( و  یرشده، تکراری و غسپردن امور شناخته

اطالعات و  آوریفن .هاستهمکاشفه در ناشناخت انسانی جهت یهااندیشه و مهارت یآزادساز

ها در های پیشرفته و نحوه ارتباط و انتقال دادهآوریفنی یرنده کلیهدربرگ (ICT8)ارتباطات 

و ارتباطات به جایگاه برجسته اطالعات،  اطالعات آوریفن .های ارتباطی استسامانه

های انتقال و دستیابی به اطالعات تأکید سازی و پردازش اطالعات و دستگاههای ذخیرهدستگاه

 دارد.

آمده  به وجود، تغییرات هابخشتر از سایر یعسربسیار  ارتباطات و اطالعات آوریبخش فن

ی هاشاخصدهد. برای بررسی این بخش استفاده از ناشی از پیشرفت تکنولوژی را نشان می

مشخص  جوامع در را تکنولوژی رفتپیش از تواند روند تغییرات حاصلیممشخص و استاندارد 

اینترنتی و  و مخابراتی هایزیرساخت به مربوط هایاخصبا استفاده از ش منظور، بدین .نماید

 .است قرارگرفته ارزیابی، این بخش مورد ایمقایسه ـ توصیفی هاینیز روش

های کلیدیتحلیل شاخص -21-2

 بخش ارتباطات ارزش افزوده -21-2-1

افزوده  ایکاالهای واسطهبه ارزش  فرایند تولیدارزشی که در یف استاندارد، میزان بنا بر تعار

در  8935بخش ارتباطات به قیمت ثابت سال  ارزش افزوده. شودگفته می ارزش افزودهشود، می

درصد  31/89ساالنه میلیارد ریال بوده و با متوسط رشد  9332 شرقی معادلاستان آذربایجان

افزایش یافته است.  8933میلیارد ریال در سال  5135به  8931ارد ریال در سال میلی 8391از 

و  233851به ترتیب معادل  8933الی  8935این بخش در کشور طی سال  ارزش افزودهسهم 

درصد در طی سال بوده است.  3/85دهنده روند صعودی میلیون ریال بوده و نشان 951512

                                                           

1 - Information and communications technology (ICT) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87
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درصد به  12/8درصد رشد داشته و از  2/1اخیر در حدود  یهاسالکه سهم استان طی  هرچند

است اما همچنان این سهم بسیار کمتر از حد انتظار و نامتناسب با سایر  افزایش یافته 21/8

باشد. الزم به ذکر است آخرین آمار و اطالعات در این خصوص ی اقتصادی استان میهابخش

 .باشدمی 8933مربوط به سال 

 
 

 9915بخش ارتباطات استان به قیمت ثابت  ارزش افزودهسهم : 9-29نمودار  

مزیت نسبی آشکارشده بخش ارتباطات -29-2-2

دهنده برخورداری [ یا شاخص مزیت رقابتی آشکار نشانRCA] 8شاخص مزیت نسبی

باشد بر همین اساس مزیت بخش در یک استان یا منطقه نسبت به منطقه مکمل خود می

ها پذیری بخش ارتباطات استان را با سایر استاندهنده میزان رقابتنشان نسبی بخش ارتباطات

دهد. میزان این شاخص بین صفرتا بینهایت بوده و هرچه مقدار آن در سطح کشور نشان می

 ها خواهد بود.پذیری بیشتر بخش نسبت به سایر استانرقابت دهندهنشانبیشتر از یک باشد 

شرقی دهد که میزان این شاخص در استان آذربایجاننشان می های اطالعات موجودیبررس

 به عبارت دیگرافزایش داشته است.  91/1درصد به  23/1از  8933الی  8931های در طی سال

                                                           

1 - Revealed Comparative Advantage (RCA) 
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در این بخش دارای مزیت  8933الی  8931ی هاسالشرقی طی که استان آذربایجان هرچند

  .استمحسوسی  نسبتاًنسبی نبوده ولی دارای تغییرات 

𝑹𝑪𝑨 =

ارزش افزوده بخش ارتباطات استان

 تولید ناخالص داخلی بدون نفت استان

ارزش افزوده بخش ارتباطات کشور

 تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور

 

 

 

 (9919-9916استان )مزیت نسبی بخش ارتباطات  : 2-29نمودار 

 تلفن ثابت: -21-2-3

هزار مشترک بوده  8318ای ثابت مشغول به کار استان معادل هتعداد تلفن 8931در سال 

ی هاتلفندرصد کاهش داشته است. روند کاهشی تعداد  2که نسبت به سال قبل در حدود 

روندی نزولی به خود گرفته است. الزم به ذکر است  8933ثابت استان متناسب با کشور از سال 

افزایشی  روند درآمده  به وجوداشی از تغییرات توان نیمی از این تغییرات را اعمدهکه بخش 

تعداد تلفن ثابت مشغول به کار در  سهم دانست. 5و  9ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه نسل 

های مشغول به کار در کشور بوده و در درصد کل تلفن 5/5معادل  8931استان در طی سال 

 .تغییرات محسوسی نداشته است 8931الی  8931های سال
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 (9919-9916)تلفن ثابت  مقایسه روند تغییرات سهم :9-29نمودار 

 15/93با برابر  8931ضریب نفوذ تلفن ثابت کل )شهری و روستایی( استان در پایان سال 

درصد بوده است. در سال جاری  83/58در حدود  8931الی  8931های درصد و متوسط سال

ی قبل با کاهش هاسالدرصد بوده که نسبت به  13/95ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور معادل 

 .ی همراه بوده استقابل توجه

 

 
 (9919-9911) نفوذ تلفن ثابت ضریبروند افزایشی : 4-29نمودار 
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 تعداد تلفن همراه: -21-2-4

همراه استان )شامل هر سه نوع اپراتور همراه اول،  تعداد مشترکین تلفن 8931در سال 

درصد نسبت به سال  1/22مشترک بوده که در حدود  هزار 5298 ایرانسل و رایتل( معادل

 8931های افزایش داشته است. متوسط رشد مشترکین تلفن همراه در استان طی سال 8931

( در سطح 95/5درصد بوده که نسبت به متوسط مشترکین کشوری ) 15/1معادل  8931الی 

روندی افزایشی  8931کشور نیز از سال بسیار مطلوبی قرار دارد. سهم مشترکین استانی در کل 

 رسیده است. 8931درصد در سال  59/5درصد به  15/9داشته و از 

درصد و در کشور معادل  2/891معادل  8931ضریب نفوذ تلفن همراه استان در سال 

رغم باال بودن متوسط رشد یعل، 8931الی  8931های باشد. در طی سالدرصد می 852

قابل درصد(، همچنان اختالف  95/5درصد( از کشور ) 15/1راه استان )ضریب نفوذ تلفن هم

ی در این شاخص وجود دارد. الزم به ذکر است که این اختالف از پایین بودن ضریب نفوذ توجه

های اخیر این شکاف در سطح استان تا حدودی تلفن همراه استان در سال پایه بوده و طی سال

 .جبران شده است

 (9919-9911) روند تغییرات ضریب نفوذ تلفن همراه: 5-29نمودار 
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 مرسوالت پستی: -21-2-5

 5/5میلیون مرسوله و معادل  21 بر بالغتعداد مرسوالت پستی استان  8931در سال 

های باشد بررسی آمار و اطالعات موجود در طی سالدرصد کل مرسوالت پستی کشور می

دهد که تعداد مرسوالت پستی در سطح استان و یدر استان و کشور نشان م 8931الی  8931

درصد  25/3و  11/1متوسط ساالنه معادل  به طورکشور با تغییرات شدیدی همراه بوده و 

 .کاهش داشته است

 

 
 (9919-9911) کشور در استانمرسوالت پستی  سهمتغییرات  روند: 6-29نمودار 

الت پستی طی همین دوره زمانی، به همین تغییرات در استان و کشور، سرانه مرسو تبعبه

الی  8931های مرسوله ثبت گردیده است الزم به ذکر است که طی سال 28/9و  1/2ترتیب 

درصد بوده  81و  9/3متوسط روند کاهشی سرانه مرسوالت پستی در استان و کشور  8931

ی هاشبکه ی از این تغییرات ناشی از تغییرات تکنولوژیکی واعمدهاست. بدیهی است بخش 

 .ارتباطی و مجازی در استان و کشور بوده است
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   (9919-9911) روند تغییرات سرانه مرسوالت پستی استان و کشور: 3-29نمودار 

 ضریب نفوذ کاربران اینترنت: -29-2-6

، ضریب نفوذ کاربران اینترنت استان و کشور همچنان روند افزایشی خود را 8931سال در 

که به دلیل تغییر تعاریف در طی  هرچنددرصد رسیده است.  35و  3/19ادامه داده و به 

ی اخیر، آمار و اطالعات این دوره زمانی دچار تغییراتی بوده است ولی روند رشد آن در هاسال

 یباً دو برابر شده است.تقر 8931الی  8935ی هاسالاستان و کشور در طی 

ی هوشمند و دسترسی مشترکین پهن هاتلفنبخشی از این تغییرات ناشی از تکنولوژی 

صورت گرفته و تعداد  8931الی  8935ی هاسالدر طی  4Gو  3Gباند سیار با تکنولوژی 

به  99253133مشترک و در کشور از  2312991 به 8983955مشترکین را در استان از 

 مشترک افزایش داده است. 31332885

هزار  55از  8931الی  8938 یهاسالطی شبکه ملی اطالعات در  IPهمچنین پهنای باند 

یت بر ثانیه بالغ گردیده است. متوسط افزایش ساالنه در مگاب 151بیت بر ثانیه به بیش از گیگا

 درصد در سطح استان بوده است. 31حدود  8931الی  8938های طی سال

سط با رشد متو 8931الی  8931استان از سال  (ADSLپهن باند ثابت ) نیتعداد مشترک

تعداد هزار مشترک بالغ گردیده است همچنین  523هزار مشترک به  831درصد از  9/83
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 23هزار مشترک به  3استان در همین دوره زمانی از  (Wimay) یسیمپهن باند ب نیمشترک

 .است افزایش یافته 8931هزار مشترک در سال 

 
 (9915-9911)استان  3G, 4G اریپهن باند س نیمشترک: 1-29نمودار 

 روستاهای دارای ارتباط تلفنی -21-2-7

 21درصد روستاهای باالی  821، 8931دهد که در سال آمار و اطالعات موجود نشان می

باشند. هرچند که تعداد این روستاها در آبادی( دارای ارتباط تلفنی می 2598خانوار استان )

نسبت روستاهای دارای شده اما در مجموع متفاوت گزارش  8931 یال 8931 یهاطی سال

 .درصد ثابت بوده است 2/5الی  1/5ارتباط تلفنی استان نسبت به کشور در حدود 
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 (9919-9911)تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی استان : 1-29نمودار 

 های بخشها و مزیتچالش -29-3

 هاتنگناها و چالش-21-3-1

 تانبخش ارتباطات اس ارزش افزودهپایین بودن سهم  -

 [RCAپایین بودن مزیت نسبی بخش ارتباطات استان ] -

 آوریفنریزی استراتژیک در حوزه علم و ضعف برنامه -

 سرعت جهانی فاوابه نسبت های فاوا،پروژه اجرای و گیریپایین بودن سرعت تصمیم -

 باال بودن احتمال حمالت سایبری در کشور و استان -

 هاها و فرصتمزیت-21-3-2

 کشور غرب صنعتی، تجاری و بازرگانی استان در منطقه شمالموقعیت ویژه  -

 همسایه کشورهای با فناوری هایهمکاری توسعه و ایجاد امکان -

 فاوا کاربردهای در ظرفیت استان مناسب بودن -

 ظرفیت باالی پهنای باند استان در مقایسه با متوسط کشور -

 8932الی  8931ی هابخش ارتباطات استان در طی سال ارزش افزودهرشد باالی  -
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 (9919-9911کشور )اطالعات و ارتباطات استان و  آوریفن یهاشاخص عملکرد: 9-29جدول 

 8935 8939 8932 8938 8931 منطقه گیریواحد اندازه عنوان شاخص

بخش ارتباطات به  ارزش افزوده
 8935قیمت ثابت 

 میلیون ریال
 9122 2119 2355 8351 8391 استان
 253135 259925 259119 818381 831282 کشور

 درصد درصد رشد ساالنه
 1/1 3 1/95 3/81 5/29 استان
 8/8 3/9 2/95 5/89 1/81 کشور

 23/1 23/1 21/1 21/1 23/1 استان __ [RCAمزیت نسبی بخش ارتباطات ]

 هزار شماره دایری تلفن ثابت
 8312 8535 8582 8553 8512 استان
 91211 23581 21931 21913 23521 کشور

 ضریب نفوذ تلفن ثابت
 58 58 51 32/91 -- استان درصد
      کشور درصد

 هزار شماره دایری تلفن همراه
 9992 9285 2152 2391 2839 استان
 15938 18852 35555 53538 53151 کشور

 درصد ضریب نفوذ تلفن همراه
 11/15 55/19 35/18 58/33 35 استان
 33/31 38 15 11 15 کشور

 میلیون مرسوله تعداد مرسوالت پستی
 59 53 55 93 59 استان
 318 392 532 8813 181 کشور

سرانه مرسوالت پستی )مرسوله / 
 نفر(

 مرسوله
 85 85 13/88 21/81 55/88 استان
 1/1 2/1 2/1 9/85 1/81 کشور

 کیلومتر ای تلفن همراهپوشش جاده
 2132 2132 2132   استان
      رکشو

شبکه تلفن  GPRSتعداد مشترکین 
 همراه

 مشترک
 318112 181119    استان
      کشور

تعداد مشترکین اینترنت پهن باند 
 )پرسرعت( تلفن همراه

 مشترک
 339359 255211    استان
      کشور

 مکان های دارای تلفن همگانیتعداد مکان
 81131 3155 81831 82883  استان
      کشور

تعداد دفاتر پیشخوان خدمات دولت 
 و بخش عمومی غیردولتی

 پیشخوان
 8222125  8851925   استان
      کشور

 هزار مشترک تعداد پورت پرسرعت دایری
 582155 938115 913398 288338  استان
      کشور

 هزار مشترک تعداد پروت پرسرعت منصوبه
 521195 555553 511389 925821  استان
      کشور

 نفر تعداد کاربران اینترنت
 8912532 8353115 8158513   استان
      کشور

 درصد ضریب نفوذ کاربران اینترنت
 91 28/58 12/51   استان
      کشور

Iپهنای باند  P شبکه ملی اطالعات 
گیگا بیت بر 

 ثانیه
 981 13 18 55  استان
      کشور

ارتباط تلفنی روستاهای دارای 
 خانوار( 21)باالی 

 روستا
 2512 2395 2323 2325  استان
      کشور

 (9919-9911کشور )اطالعات و ارتباطات استان و  آوریفنی هاشاخص عملکرد: 9-29جدول ادامه 
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 عنوان شاخص
واحد 

 گیریاندازه
 8931 8931 8933 8935 منطقه

درصد 
 نرخ رشد

به بخش ارتباطات  ارزش افزوده
 8935قیمت ثابت 

میلیون 
 ریال

 5/83 __ - 5135 9332 استان
 5/89 - - 951512 233851 کشور

 درصد درصد رشد ساالنه
 -82 __ __ 3/81 2/22 استان
 -3/2   3/85 1/85 کشور

 5/2 - - -91/1 98/1 استان __ [RCAمزیت نسبی بخش ارتباطات ]

 هزار شماره دایری تلفن ثابت
 1/8 8318 8395 8351 8321 استان
 8/8 21311 23252 91311 91513 کشور

 ضریب نفوذ تلفن ثابت
 9/1 51 58 52 52 استان درصد
 -9/9 15/95 93 93 91 کشور درصد

 هزار شماره دایری تلفن همراه
 5/88 5298 5235 5885 9119 استان
 92 88112 39128 15935 19198 کشور

 ددرص ضریب نفوذ تلفن همراه
 3 891 18/811 81/815 51/31 استان
 2/1 851 92/889 888 815 کشور

 تعداد مرسوالت پستی
میلیون 
 مرسوله

 -1/85 88 21 93 92 استان
 -89 235 919 511 331 کشور

سرانه مرسوالت پستی )مرسوله / 
 نفر(

 مرسوله
 -5/83 1/2 25/5 81 92/3 استان
_ کشور _ 53/5 51/5 2/9 85- 

 کیلومتر ای تلفن همراهجاده پوشش
 1/1 2312 2538 2351 2351 استان
 1/9 15533 15891 33312 33333 کشور

شبکه  GPRSتعداد مشترکین 
 تلفن همراه

 مشترک
 3/51    8525135 استان
     99235328 کشور

تعداد مشترکین اینترنت پهن باند 
 )پرسرعت( تلفن همراه

 مشترک
 3/32 2312991 2191832 2921338 8983955 استان
 3/21 31332885 35891882 59255555 99253133 کشور

 مکان های دارای تلفن همگانیتعداد مکان
 -5/88 5839 5913 1151 81119 استان
 -3/1 35215 818198 881519 883935 کشور

تعداد دفاتر پیشخوان خدمات دولت 
 و بخش عمومی غیردولتی

 پیشخوان
 8/1   8221111  استان
    25913151  کشور

 هزار مشترک تعداد پورت پرسرعت دایری
 82 531121 531225 551835 513113 استان
 -8/8 3135551 81918519 88122112 3511129 کشور

 هزار مشترک تعداد پروت پرسرعت منصوبه
 5/85  121533 355335 385125 استان
 85  85312313 82133129 88111931 کشور

 نفر تعداد کاربران اینترنت
 3/81 9918833 9231581 2131853 8113258 استان
 9/22 11113339 15581535 35331853 52355132 کشور

 درصد ضریب نفوذ کاربران اینترنت
 5/3 15 51/12 93/19 51 استان
 3/21 35 38 18 59/59 کشور

 شبکه ملی اطالعات IPپهنای باند 
گیگا بیت 

 ثانیهبر 
 1/52  1/52 511 231 استان
      کشور

روستاهای دارای ارتباط تلفنی 
 خانوار( 21)باالی 

 روستا
 -3/1 2598 2182 2511 2515 استان
 -3/8 52891 52532 55925 55211 کشور
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 م: رفاه و بهزیستیفصل بیست و یک

 و کمیته امداد بهزیسـتی-21-1

مقدمـه:-21-1-1

تعریف ی پزشکی و با شرایط بخشتوانحوزه پیشگیری، حمایت و  در سهسازمان بهزیستی 

دیدگان اجتماعی، ی هدف مانند مددجویان اقتصادی، آسیبهاگروهبه ارائه خدمات به  شده

پردازد و خانواده و معلولین جسمی و روحی می ، زنان سرپرستسرپرستیبسالمندان، کودکان 

ی اجتماعی، نظارت بر مهدهای کودک استان و هامشاورهی مرتبط با هاتیفعالانجام 

و  تیحمااین نهاد است. یکی دیگر از نهادها، کمیته امداد است.  بر عهدهی بینایی هایغربالگر

این نهاد  سیتأساز اهداف اصلی  هابه محرومان و مستضعفان و خودکفا نمودن آن یدگیرس

 .است

جمعیت تحت پوشش خدمات بهزیستی-21-1-2

شرقی با رشد آذربایجان استان تیبه جمع بهزیستی تحت پوشش یاصل انینسبت مددجو

در سال  درصد 9 به 8931درصد جمعیت کل استان در سال  5/8درصدی از  3/3متوسط 

 .بودبه با استان حاکم ارتقا یافت. در سطح ملی نیز روندی مشا 8931

از: جسمی و  اندعبارتکه  رندیگیممعلولین در سطح ملی و استانی در شش طبقه قرار  

 حرکتی، روانی، ذهنی، شنوایی، بینایی و صوت و گفتار.

 8933در سال  نفر 32188معلولین توسط نهاد بهزیستی استان از  پوشش 8931در سال 

بوده  8531889و  8585181لی این تعداد به ترتیب نفر رسیده است. در سطح م 11121به 

که در بین انواع  دهندیمنشان  8931تا  8935ی هاسالی در طی آماری هادادهاست. 

ین جمعیت را دارا بیشترین نسبت به سایر استان درجسمی حرکتی  نیمعلول، هاتیمعلول

 8931. در سال رندیگیمقرار  و بینایی ، شنواییی ذهنیهانیمعلولهای بعدی هستند و در رتبه

درصد بیشترین  51درصد به  55از درصدی  5نیز معلولین جسمی حرکتی علیرغم کاهش 

درصد،  29درصد به  21ی بعدی معلولین ذهنی با اندکی افزایش از هارتبهجمعیت و در 

ردهدرصد در  5درصد و صوت و گفتار با  5درصد، روانی  82درصد، بینایی با  85شنوایی با 
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های بعدی قرار داشتند. در سطح ملی نیز ترتیب درصد جمعیت معلولین با اندکی تغییر 

عوامل معلولیت ذهنی عمدتاً مادرزادی و ژنتیکی منطبق با استان بود. با در نظر گرفتن اینکه 

که درصد جمعیتی معلولین ذهنی،  دهدیم؛ مقایسه ترکیب جمعیت استان با کشور نشان است

از سطح کشوری است و درصد معلولین جسمی و حرکتی و شنوایی و بینایی استان  روانی کمتر

 .بیشتر است

 

 
نسبت مددجویان اصلی تحت پوشش بهزیستی استان و کشور مقایسه : 9-29نمودار 

(9911-9919) 

خانوار  15582استان  امداد تهیکم تیحما مورد یمددجو تعداد 8931سال همچنین در 

تا  8931 یهاسالاست. در طول دوره  افزایش یافتهخانوار  13551فزایش به که با اندکی ا بود

روند کاهشی  8932تا  8931ی هاسالتعداد خانوارهای مدد جوی این نهاد در فاصله  8931

روند افزایشی داشته و دوباره این سینوس به فاصله  8935داشته و در ادامه از سال اخیر تا سال 

تورم باال و کاهش سطح رفاه در استان نسبت  مسلماً. شودیمتکرار  ناًیع 8931سال تا  دو سال
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1.68 1.71

1.91
2.1

2.32

2.69

3

1.98

2.12
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کشور



 

فاه و بهزیستیبیست و یکم: ربخشی/ فصل های دوم: حوزه بخش  
  

 

۹۱3 

تواند در افزایش یا کاهش تعداد مددجوی تحت به میانگین کشوری از عواملی است که می

 باشند مؤثرپوشش کمیته امداد استان 

 
 (9919-9911تعداد خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان ): 2-29نمودار 

دهد که دریافتی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد استان نشان می بررسی مستمری

میلیون  1/5از رقم  بازار( متیبه هر خانوار )به ق یپرداخت شتیمعکمک زانیمعلیرغم افزایش 

و رشد متوسط سالیانه در دوره  8931میلیون ریال در سال  35/21به  8931ریال در سال 

ی این رگذاریتأث، اگر عامل تورم را در هرسالدرصد در  21به میزان  8931تا  8931ی هاسال

تعدیل شوند متوسط افزایش سالیانه  8931مبالغ دخالت دهیم و ارقام به قیمت ثابت 

است. توضیح اینکه در سال ابتدایی  سال هرصدم درصد برای  88خانوارها تنها  شتیمعکمک

شد اما میلیون ریال پرداخت می 1/5به هر خانوار  نکهیا وجود با 8931دوره یعنی در سال 

 به عبارت دیگرثابت این رقم با توجه به تورم زیاد اندکی با رقم سال پایانی تفاوت دارد  متیباق

ارزش  8931نسبت به سال  8931در سال  شده پرداختاختالف ظاهری مستمری  وجود با

 بتدای دوره است.زیادی هم سنگ با سال ا تا حدودمستمری پرداختی سال پایانی دوره 

78631

77394

77273

78479

87171

72893

70584

75412

76547

1390
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 نسبت به معلولین نیازمند خدمات خدمات پوشش معلولین تحت-21-1-3

شاهد روندی رو به رشد پوشش کل معلولین  8931تا  8931 یهاسالدر محدوده زمانی 

درصد هستیم. همچنین درصد معلولین متوسط به باالی  85/19درصد به  1/21در استان از 

 18/1درصد در سال ابتدایی دوره با میانگین رشد ساالنه  51تحت پوشش خدمات در استان از 

 .است افتهی ارتقاء 8933 در سالدرصد  11درصد به 

 پوشـش خدماتـی بیماران مزمـن روانـی -21-1-4

 ی فردی و اجتماعیهابیآسنقش چشمگیری در جلوگیری از  های مزمن روانیبیماربهبود 

بیماران توانمندسازی، برگشت  .دهدیمرا کاهش عی اجتما روانی و، عاطفی یهانهیهزدارد و 

از اهداف ارتباط با خانواده و اجتماع و طراحی ساختار ایجاد زندگی مستقل و خودکفا و  روانی

 .شوندیمی بیماران مزمن روانی محسوب باز تواننهاد بهزیستی در مورد 

 مزمن روانی مارانبیبه کل  خدمات بهزیستی ازمند بهره مزمن روانی بیماران نسبت 

درصد در نوسان بود و  51تا  95 نیب مورد بررسیی هاسالاستان در محدوده  شدهیی شناسا

 .هستیم شاهد 8939بیشترین حمایت را در سال 

 غذایی مـواد کنندهافتیدر سال 6 زیر کودکان-21-1-5

کی از یاین مرحله از زندگی ه دلیل شکل گرفتن شخصیت فرد در شش سال اول زندگی، ب

کمبود یا مازاد مواد مغذی و انرژی  .شودیممحسوب  ی رشدیهاترین دورهترین و حساسمهم

کودکان در تغذیه سوءاست.  تعریف شده هیسوءتغذبه  عدم تعادل بین مواد مغذی مورد نیازو یا 

تا سال پایانی  8931. در این رابطه، از سال شودبا سه شاخص قد، وزن و الغری تعریف می

کودک  88115، از هیسوءتغذدوره، جمعیت تحت پوشش کودکان استان جهت برطرف سازی 

 .است افزایش یافته 8931نفر در سال  هزار 89به 

و بد سرپرست سرپرستیبحمایت از کودکـان  -21-1-6

 عمدتاً)دولتی و  هاخانواده، شبههارخوارگاهیشدر مراکز  8931کودک در سال  8382

ی سببی یا نَسَبی در راستای آموزش، سالمت و ادامه تحصیل مراقبت و هانوادهخای( و ردولتیغ
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 در محیط خانواده یا ساله در این مراکز و 81. این کودکان از سن نوزادی تا شوندیمنگهداری 

 دارا را فوق کودکان از نگهداری برای کشور بهزیستی سازمان دیتائ مورد شرایط و صالحیت که

درصد  13/5. سطح این شاخص در استان نسبت به سال ابتدای دوره کنندیمباشند زندگی 

 .دهدیمرشد نشان 

 اشتغال مـدد جویان -21-1-7 

 درصد 89نفر بود که با حدود  9958تعداد مددجوی اشتغال یافته استان  8931سال در 

طع که نسبت به رشد کشوری در همان مق افتافزایش ی 8931نفر در سال  9118افزایش به 

 .ی استقابل توجهدرصد،  1/2زمانی با 

 بازپـروری آسیـب دیدگـان اجتماعـی معتادین به مواد مخـدر -21-1-8

و  سوءمصرفسازمان ملل متحد سه مفهوم: مصرف،  از نظردر ابتدا الزم است ذکر شود که 

مفهوم  یی هستند که باید بههاتفاوتعلمی و حقوقی دارای  از نظراز مواد مخدر  سوءاستفاده

ی از داروهای رپزشکیغی هااستفادهمواد مخدر به  سوءمصرفتوجه کرد. بر این مبنا  هاآن

کننده متوسط تعداد افراد مصرف گزارش سازمان ملل متحد اساس. بر کندیمتجویزی اشاره 

میلیون نفر  218و  داکردهیدرصد افزایش پ 91، 2113مواد مخدر در جهان به نسبت سال 

ساله از مواد مخدر استفاده  35تا  85رصد از جمعیت جهان در فاصله سنی د 5/5معادل 

 8.اندکرده

از اختالالت مصرف مواد مخدر  میلیون در سرتاسر جهان 95حدود  میالدی 2183در سال 

 نکهیا باکه  دهدیمتحقیقات میدانی نشان  و و نیازمند خدمات درمانی هستند برندیرنج م

تریاک و قات وجود دارد اما مصرف مواد مخدر در بین جوانان بیش از استثناهایی در مصرف 

آمده  دست داده و اطالعات به مبنایبر  است. 25-81و اوج مصرف آن بین سنین  ساالنبزرگ

اً تنفر از جوانان )عمد ونیلیم 1/89 میالدی قریب به 2183، در سال جهان کشور 891از 

 82طی  بارکیکم جهان دست تدرصد از کل جمعی 3/5 برابر با سال( 83- 85 آموزاندانش

                                                           

1. https://wdr.unodc.org/wdr7112/en/exsum.html 
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. اندشاهدانه مصرف کردهاز ماده مخدر حاصل از گیاه  ،گرفتهانجامماه منتهی به تحقیق 

ه مواد را از مسیر افغانستان، است کترین مسیر قاچاق هروئین در جهان نیز مسیر بالکان زرگب

 51دارد. دی در اروپای غربی و مرکزی روانه میایران، ترکیه و کشورهای بالکان به مقاصد زیا

، در کشورهای مسیر 2181شده در جهان در سال  درصد از مقدار هروئین و مرفین کشف

هزار نفر وابسته به مواد  511میلیون و  2حدود بر مبنای آخرین اطالعات،  .بالکان بوده است

سن مصرف مواد مخدر در  نیترعیشامواد مخدر در کشور وجود دارند و کننده مخدر یا مصرف

کنندگان مواد مخدر در کشور آقایان هستند بیشترین مصرف .سال است 55تا  25کشور بین 

میانگین سن شروع به مصرف همچنین  .که در سایر کشورهای جهان نیز به همین شکل است

عنوان  میانگین سن شروع مصرف سیگار و قلیان به و سال است 85 کشور مواد در نوجوانان

البته در میان دختران میانگین سن  برآورد شده کهسال  85ای اعتیاد در نوجوانان، مواد دروازه

؛ بنابراین مداخالت پیشگیرانه باید نسبت به رسدیسال م 83شروع به مصرف سیگار و قلیان به 

اد نیز حدود هفت هزار مرکز درمانی اعتیدر حوزه درمان اعتیاد  .پیگیری شود تریپسران جد

نفر  821تا  811و به طور میانگین، هر مرکز مجوز پوشش  کنندیکار مزیر نظر وزارت بهداشت

 .هزار نفر تحت پوشش این مراکز هستند 111را دارد یعنی حدود 

اعتیاد نیز وجود دارد که این مراکز به بخشی از  یهابیمرکز کاهش آس 881البته 

 ییهاو مصرف مواد مخدر را کنار نگذاشتند، آموزشکننده هستند بیمارانی که هنوز مصرف

کنندگان دمات وزارت بهداشت به مصرفخداشته باشند.  یخطرترتا مصرف کم دهندیارائه م

. سطح اول این خدمات با رویکرد پیشگیری از مواد مخدر شودیمواد مخدر در سه سطح ارائه م

آموزشی در مراکز بهداشتی و  یهاتهسنی نوجوان و جوان است که از طریق بس یهادر گروه

سطح دوم خدمات برای افرادی است که تجربه  .شودیها ارائه مدرمانی، مدارس و دانشگاه

. به شودیمصرف مواد مخدر رادارند و برای این افراد رویکردهای کاهش آسیب در نظر گرفته م

که چطور این کار را انجام  شودی، گفته مکندیطور مثال به فردی که ماده مخدر را تزریق م

عفونی مبتال نشود. این موارد آموزشی به مبتالیانی  یهایماریبدهد که حداقل به ایدز یا سایر ب

که شیوه مصرف پرخطر دارند که شامل نگاه مداخالت کاهش آسیب است؛ زیرا  شودیارائه م

ها در . این آموزشکندیفرد معتاد اگر با سرنگ آلوده تزریق کند، سطح آسیب افزایش پیدا م
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که تحت مدیریت  شودیاعتیاد ارائه م یهابییا مراکز گذری خدمات کاهش آس DIC مراکز

پرخطر را تحت  یهامعاونت بهداشت وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی هستند و گروه

 متادون یا یهاکینیسطح سوم خدمات نیز شامل درمان سرپایی است که در کل .دارندپوشش

MMT دیگر مصرف نکند، به این مراکز مراجعه کرده و  خواهدی؛ یعنی کسی که مشودیارائه م

نظر معاونت  ری. این مراکز دولتی و خصوصی هستند و زکندیخدمات درمانی را دریافت م

 .کنندیدرمان وزارت بهداشت فعالیت م

فعالیت ی مرکز درمان 211در استان  8931سال در  شدهانجامبر اساس آخرین تحقیق 

نفر سال گذشته در این مراکز برای درمان و  311هزار و  13 داشتند که

بر این  است ودرصد  22/8درصد شیوع مصرف مواد مخدر در استان  .اندشدهرشیپذ بازپروری

 31در سال . شودیپاک کشور محسوب م یهاجزو استان و 21در رتبه  شرقیاساس، آذربایجان

هزار  29کیلو انواع مواد مخدر کشف شد و بیش از  133هزار و  2قی شردر استان آذربایجان

درصد رشد داشته  81، 33ها نسبت به سال دستگیر شدند که میزان دستگیری بارهنیا نفر در

 .است

درصد و هروئین  53شرقی، تریاک با در بحث الگوی مصرف مواد مخدر در آذربایجان 

درصد به ترتیب الگوهای اول تا چهارم  2/5ریاک درصد و شیره ت 5/3درصد و شیشه  3/82

کند، اما در سایر الگوها استان در حوزه تریاک از الگوی کشوری تبعیت می نکهیا با هستند

 است.ها متفاوت مصرف سهم

سال کشور مبتالبه مصرف داروهای بدون تجویز پزشک از  35تا  85درصد از جمعیت  85

یالت، اکسپکترانت، ریتالین و امثال آن هستند و البته این قبیل استامینوفن کدئین، دیفنوکس

است و به عبارتی میزان مصرف داروهای بدون تجویز در  درصد 28شرقی نرخ در آذربایجان

های فرهنگی و بهداشتی باید مداخالت شرقی از نرخ کشوری باالتر بوده و دستگاهآذربایجان

نان به داروهای بدون تجویز جلوگیری از گرایش جوتری را در این عرصه داشته باشند تا اجدی

 .کنند

درصد از  9/22شده  انجام کشور های صنعتیبر اساس آخرین تحقیقی که در محیط

است میانگین کشوری  باالتر از شرقیآذربایجان و این نرخ در کارگران ابتال به مصرف مواد دارند
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۹۳6 

های کارگری باید با جدیت بیشتری حیطمسئوالن صنایع استان در م عتاًیطب (.درصد 5/25)

نیروی  وبرای توانمندسازی کارگران مبادرت کنند تا از گرایش بیشتر کارگران پیشگیری کرده 

 وجود داشته باشد. هاطیمحدر این سالمی 

درصد است که در  8/2آموزان کشور میزان شیوع مواد مخدر در بین دانشاز طرف دیگر 

شرقی جزو آذربایجاناستان از این نظر  درصد بوده و 55/1ن شرقی این میزاآذربایجان

افراد را  درصد 3/25مصرف دارو بدون تجویز پزشک در کشور اما ؛ استکشور  سالم یهااستان

 .درصد بیش از میانگین کشوری است 19/23با استان در که این شاخص  شودیمشامل 

سال و در  5/28قلیان در کشور  میانگین سن شروع مصرفاز قلیان،  استفاده مورددر 

درصد و در  1/88میزان شیوع مصرف الکل در کشور . سطح شاخص سال است 1/22 استان

 1/21شرقی آذربایجاناستان  سال در کشور و در 9/21و میانگین سن شروع نیز  15/3استان 

 .سال است

 باشدیم افتگانیوددر بحث اعتیاد، اشتغال بهب ی مهمهاحلقهالزم به ذکر است که یکی از 

ی مردمی در قالب هامشارکت؛ در این زمینه دغدغه این افراد است نیتریو اشتغال اصل

ی معتادان هاخانوادهدر تقویت این مراکز و کمک به  تواندیمخیریه  مؤسساتی هاتیفعال

 .دارند

 طالق-21-1-9

کشور نیاز استان و در و مقایسه این دو پدیده برای رسیدن به نرخ واقعی ازدواج و طالق 

پس  .است تا اعداد خام نسبت به جمعیت در معرض آن واقعه )ازدواج یا طالق( محاسبه شوند

استفاده  متأهلزنان طالق به جمعیت از نسبت تعداد  ستیبایطالق م سطح شاخص نییدر تع

بگیرند.  یا در مورد شاخص ازدواج تعداد ازدواج را نسبت به جمعیت معینی از سن در نظر شود

زیرا نخواهد بود نسبت درستی نیز نسبت ازدواج به طالق از طرف دیگر استفاده از شاخص 

 .ازدواج و طالق از دو جامعه کامالً متفاوت هستند

 و 8931با در نظر گرفتن اصول باال و با استناد به دو سرشماری نفوس و مسکن سال 

در استان روندی صعودی و افزایشی  نسبت طالق 8931تا سال  آن از پسی هاسالو  8935
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۹۳۹ 

مورد در سال  29/1به  8931در سال  متأهلنفر جمعیت زنان  8111مورد در  39/3از  داشته و

در سال پایانی دوره رسیده است. رشد متوسط سالیانه طالق در این  95/1و در ادامه به  8935

 درصد برآورد شد. 11/5دوره 

به  8931زنان در سال  متأهلنفر جمعیت  8111مورد در  5/1در کشور نرخ طالق از 

است اما متوسط رشد سالیانه آن در کشور کمتر از  افزایش یافته 8935مورد در سال  53/1

 درصد(. 33/2استان بود )

در فاصله دو  نرخ طالق در استان علیرغم اینکه کرد کهگیری نتیجه توانیم مجموع در

ری پائین بود اما نرخ رشد متوسط ساالنه این کشو از سطح 8935و  8931سال سرشماری 

 درصد بیشتر از سطح ملی است. 53/8شاخص 

انجام شد نشان داد که به  8932نتیجه تحقیقی که در زمینه طالق در شهر تبریز در سال 

 مؤثرترتیب اولویت عوامل اجتماعی و فردی، عوامل اقتصادی و عوامل فرهنگی در طالق زوجین 

 .اندبوده

ی تحمیلی و نسنجیده، توقعات هاازدواجبه  توانیمامل اجتماعی دخیل در موضوع از عو

 دیجدی تربیتی، مداخالت بستگان، روبنایی شدن پیوندهای هاتفاوتنابجا، رابطه قبل از ازدواج، 

تفاهم و تعارضات فکری زوجین، عدم ابراز عالقه در بعد از  عدم شامل:) یفردو...، عوامل  ازدواج

 .اندبوده مؤثرعامل اقتصادی و عوامل فرهنگی  ...(، ازدواج پنهانی مرد وازدواج

 هافرصتو  هاچالش -21-1-11 

ی حمایتی هاسازمانبخش به دلیل اینکه  مستقیم شرایط اقتصادی استان بر این ریتأث

زا برای این نهاد وابستگی بیشتری به اعتبارات بخش عمومی دولتی دارند از عوامل چالش

ی اخالقی در جامعه هایناهنجاری، اعتیاد، طالق و نینشهیحاش. گسترش فقر، شودیموب محس

کمّی مددجویان و  شیافزا بر ردیپذیم ریتأثی از وضعیت نابسامان اقتصادی و بیکاری نوع بهکه 

آن و  گذاردیم ریتأثی حمایتی این نهاد هابرنامهبر نیاز به اعتبار مالی جهت اجرای  تینها در

 .کندیمبا چالشی جدی مواجه  را
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ی هاتیحمای پیش روی بهزیستی و کمیته امداد استان وجود نهادها و هافرصتاز 

تبریز است. فعالیت در حوزه  شهرکالننهادهای مردمی در زمینه مددجویان بخصوص در 

 از جملهو تقویت بخش درمان استان  سرپرستیبسالمت محرومان، حمایت از کودکان 

ی هایهمکاری هانهیزمی خیرین این استان است که در صورت تقویت هاانجمنی هاتیفعال

در افزایش  تواندیمی خیرین استان( ها)انجمن یمردمنهادهای  ( وبهزیستی استان) یدولتنهاد 

باشد. در زمینه کاهش  رگذاریتأثمشارکت اقتصادی و اشتغال مددجویان و حتی جوانان استان 

 تولید ثروت( و) یداخلو بهبود شرایط اقتصادی و افزایش تولید ناخالص  یپیشگیراعتیاد، 

 .شوندیماز عوامل اساسی در پیشگیری و مبارزه با اعتیاد محسوب  اقدامات مؤثر اجتماعی

 (9919-9911) کشوراستان با  احوالثبتو  بهزیستیی هاشاخص: مقایسه 9-929جدول 

 

  

 8935 8939 8932 8938 8931 سطح واحد شاخص

نسبت مدد جویان اصلی تحت پوشش به 

 جمعیت
 درصد

 38/8 18/8 31/8 59/8 55/8 استان

 33/2 18/2 38/2 82/2 31/8 کشور

 درصد شده به کل جمعیتنسبت معلولین شناسایی
 95/8 23/8 53/8 91/8 83/8 استان

 55/8 58/8 55/8 55/8 23/8 کشور

نسبت معلولین متوسط به باالی تحت پوشش 

خدمات دولتی به کل معلولین متوسط به باالی 

 نیازمند خدمات

 درصد

 99 95 91 91 51 استان

 51 51 58 51 58 کشور

نسبت معلولین تحت پوشش خدمات به کل 

 معلولین نیازمند خدمات
 درصد

 59/91 51/99 23/21 53/21 12/21 استان

 11 15 12 18 19 ورکش

مند از خدمات نسبت بیماران روانی مزمن بهره

 شدهبه کل بیماران روانی مزمن شناسایی
 درصد

 38/59 12/51 38/58 35/95 91/52 استان

 91 91 93 93 92 کشور

 کننده مواد غذاییسال دریافت 3کودکان زیر 
هزار 

 نفر

 3/82 29/82 2/82 8/82 18/88 استان

 215 9/221 1/223 1/223 - کشور

های سرپرست تحت پوشش در خانهکودکان بی

 دولتی و غیردولتی
 نفر

 231 985 915 213 231 استان

 3183 3393 3518 3912 3983 کشور

 نفر سرپرست تحت پوشش در خانوادهکودکان بی
 8931 8855 8151 333 359 استان

 85111 89139 82115 82333 82385 کشور

 مورد نفر جمعیت زنان متأهل 8111به ازای هر طالق 
 85/1 55/1 88/1 35/3 11/3 استان

 - - - - 51/1 کشور
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۹۳۵ 

 (9919-9911کشور )استان با  احوالثبتو  بهزیستیی هاشاخص: مقایسه 9-929جدول ادامه 

 ی آماری بهزیستیهاسالنامه( و شده ینیبازبی برگزیده )آمار هاجدولکشور.  احوالثبت: سال نامه آمارهای جمعیتی مأخذ

 

  

 8931 8931 8933 8935 سطح واحد شاخص

رشد 

متوسط 

 دوره

جویان اصلی تحت پوشش به نسبت مدد 

 جمعیت
 درصد

 32/3 9 33/2 92/2 8/2 استان

 51/3 23/9 85/9 15/2 59/2 کشور

 درصد شده به کل جمعیتنسبت معلولین شناسایی
 93/3 3/8 2 51/8 55/8 استان

 21/3 8/2 33/8 15/8 33/8 کشور

نسبت معلولین متوسط به باالی تحت پوشش 

لین متوسط به باالی خدمات دولتی به کل معلو

 نیازمند خدمات

 درصد

 18/1 11 12 59/19 19 استان

 83/3 3/15 9/32 - - کشور

نسبت معلولین تحت پوشش خدمات به کل 

 معلولین نیازمند خدمات
 درصد

 5/82 85/19 18/13 39/58 15/55 استان

 -15/8 99/13 11/31 15/95 88/91 کشور

مند از خدمات نسبت بیماران روانی مزمن بهره

 شدهبه کل بیماران روانی مزمن شناسایی
 درصد

 -52/2 12/95 55/91 31/93 58/59 استان

 - - - - - کشور

 کننده مواد غذاییسال دریافت 3کودکان زیر 
هزار 

 نفر

 92/8 89 1/85 5/85 25/85 استان

 - 211 211 211 211 کشور

های سرپرست تحت پوشش در خانهکودکان بی

 ولتی و غیردولتید
 نفر

 31/8 982 911 218 211 استان

 -83/8 1531 81881 81535 3311 کشور

 نفر سرپرست تحت پوشش در خانوادهکودکان بی
 19/3 8311 8381 8511 8551 استان

 15/9 81118 83135 85128 85931 کشور

 مورد نفر جمعیت زنان متأهل 8111طالق به ازای هر 
 11/5 95/1 31/1 81/1 29/1 استان

 51/8 21/1 91/1 59/1 53/1 کشور
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 (9919-9911) ینیخمی کمیته امداد امام هاشاخص: مقایسه 2-9جدول 

احدو عنوان شاخص  8931 8938 8932 8939 8935 

تعداد زنان سرپرست خانوار موردحمایت کمیته 

 امداد
 55111 53133 58193 51113 51555 خانوار

 11818 11513 11219 11935 11398 خانوار تعداد مددجوی موردحمایت کمیته امداد

18815 51985 51512 31111 53533 51512 تعداد سالمندان موردحمایت کمیته امداد  

 85512 85131 21893 85255 81251 21893 آموزان موردحمایت کمیته امدادتعداد دانش

 8531 8192 2523 2113 9535 دانشجو تعداد دانشجویان موردحمایت کمیته امداد

 35 11 13 19 19 طلبه تعداد طالب موردحمایت کمیته امداد

معیشت پرداختی به هر خانوار به میزان کمک

 یقیمت جار

میلیون 

 ریال
1/5  1/5  1/5  3 93/3  

 

 8931 8931 8933 8935 واحد عنوان شاخص

رشد 

متوسط 

 دوره

تعداد زنان سرپرست خانوار موردحمایت کمیته 

 امداد
-52/1 93828 58999 93138 58282 خانوار  

-95/1 13551 15582 11515 12139 خانوار تعداد مددجوی موردحمایت کمیته امداد  

-22/8 59113 59315 51913 51585 51512 دان موردحمایت کمیته امدادتعداد سالمن  

-53/5 89135 89939 82935 85853 21893 آموزان موردحمایت کمیته امدادتعداد دانش  

-19/85 313 311 8131 8252 دانشجو تعداد دانشجویان موردحمایت کمیته امداد  

23 32 53 طلبه تعداد طالب موردحمایت کمیته امداد  38 11/9-  

معیشت پرداختی به هر خانوار به میزان کمک

 قیمت جاری

میلیون 

 ریال
93/3  83/81  91/83  35/21  21 

 : کمیته امداد امام خمینی استانمأخذ

 ثارگرانیامور ابنیاد شهـید و -29-2

مقدمه-21-2-1

مول رسانی به ایثارگران و اصالحات آن، دامنه جامعه مشبا تصویب قانون جامع خدمات

جانبازان،  عالوه بر به طوری کهاست  داکردهیمندی از خدمات اشتغال بنیاد توسعه پبهره

درصد و پدر و مادران شهدا در سن  25باالی  انفرزندان شهدا، آزادگان و فرزندان جانباز

بر  .دجامعه افزوده شاین درصد و خواهر و برادر شهید نیز به  25فرزندان جانبازان زیر  ،اشتغال

جمعیت هدف تحت پوشش خدمات بنیاد  8931 در سال آمدهدستبهآخرین اطالعات  ساسا

، جانبازان و شهداهای نفر بود و این نهاد خانواده 855118ایثارگران استان  و امورشهید 
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ی جانبازان و هاخانوادهدرصد متعلق به  31بیشترین پوشش با  .داد قرارآزادگان را تحت پوشش 

ی بعدی قرار داشتند بیشترین هارتبهدرصد در  5و  21با  بیبه ترتو آزادگان  داشهی هاخانواده

 .دهندیمدرصد تشکیل  25جانبازان تا  جمعیت جانبازان استان را

 ی پزشکیهاونیسیکمی و خدمات امهیبپوشش  -21-2-2

کلیه ایثارگران استان تحت پوشش بیمه اجتماعی، درمان همگانی و  8931در طول سال 

به شاهد هستیم که  مورد بررسیی هاسالروند تغییرات در طی  مطالعه باکمل درمان بودند. م

ی پزشکی در هاونیسیکمبه پوشش کامل خدمات  درصد 18/89 به مقدار سال هرمتوسط  طور

 .است شده افزودهاستان 

 تسهیالت مسکن و رفاهی ایثارگران -21-2-3

 نیتأم. ردیگیمون جامع ایثارگران مورد بررسی قرار قان 9به ماده  با استناداین دو شاخص 

ی اداری و فضاهای فضاهای مسکونی زیست شخصی جامعه هدف سازمناسبمسکن و بهبود و 

در خصوص  ربطیذهای دستگاه بر کاری جانبازان و مشمولین و نظارت بنیاد برا ادیبن

 ود.ری به شمار میقانون مادهاین  قیاز مصادی شهری سازمناسب

ی زیست سازمناسبمسکن و پوشش خدمات  نیتأم 8931تا  8931سال در طی  نکهیا با

این روند تداوم  8931اما در سال  مطلوبی طی کرده بود باًیتقرشخصی ایثارگران استان روند 

پوشش اما سطح ؛ از دالیل مرتبط با این دو شاخص باشد تواندیمپیدا نکرد و کاهش اعتبارات 

 5با متوسط رشد سالیانه حدود  مورد بررسیدر دوره  ثارگرانیا یو اجتماع یرفاه التیتسه

 .هزار رسید 51هزار نفر به بیش از  21درصد از رده 

 ضریب پوشش ایجاد اشتغال ایثارگران -21-2-4

ی به ایثارگران و الزام رسانخدمتچهارم قانون جامع  فصل از 28با استناد به ماده 

تا  8931ی هاسالجذب استخدام ایثارگران واجد شرایط در محدوده ی اجرایی به هادستگاه

 81حدود  درصد از 1/21شاهد رشد متوسط سالیانه سطح پوشش ایثارگران به مقدار  8931

 .درصد در استان هستیم 55درصد به 
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 ساماندهی گلزار شهدا -21-2-4

با توجه  8931سال گلزار ساماندهی شد و در ادامه و در  8818در استان  8931در سال 

درصد دیگر از گلزارهای شهدای استان ساماندهی شدند.  9حدود  افتهی صیتخصبه اعتبارات 

و مجتمع مس سونگون از عوامل  هایشهردارمنابع مالی حاصل از مشارکت منطقه آزاد ارس، 

 .بوده است 8933و  8935ی هاسالاستان در  شهدادر ساماندهی گلزار  رگذاریتأث

 (9919-9911استان ) ثارگرانیای مرتبط با هاشاخص :9-299 جدول

 8935 8939 8932 8938 8931 واحد شاخص

 855581 852131 858352 893858 893358 نفر جامعه هدف تحت پوشش

 811 811 811 811 811 درصد پوشش بیمه همگانی ایثارگران

 811 811 811 811 811 درصد پوشش بیمه مکمل ایثارگران

 8115 391 393 8131 115 نفر های پزشکیپوشش کامل خدمات کمیسیون

 552 591 553 533 922 مراسم هاها و یادوارهتعداد مراسم و کنگره

 92 91 93 98 23 عنوان ایثار و شهادت بافرهنگو نشر کتاب مرتبط  فیتألتعداد 

ی آثار ی، مستندسازی و نگهدارآورجمعهای تعداد برنامه

 ایثارگران
 811 891 851 21 91 مورد

 81153 83192 85521 81225 89251 مورد تعداد تبلیغات محیطی و هنرهای تجسمی ایثارگران

 95 91 58 58 23 باب تعداد مراکز فرهنگی

 1/3 3/3 5/9 9/1 1 درصد مسکن ایثارگران واجد شرایط نیتأمضریب پوشش خدمات 

 9 5/5 2 1 - درصد ی زیست شخصی ایثارگرانازسمناسبضریب پوشش خدمات 

 8193 8111 315 8899 8951 نفر تسهیالت بانکی مسکن ایثارگران

 38893 12859 52112 31121 51331 نفر پوشش تسهیالت رفاهی و اجتماعی ایثارگران

 811 11 811 31 51 درصد های اجتماعی ایثارگرانحفظ پوشش بیمه

 1/83 2/59 9/88 1/81 2/3 درصد ها(ران )استخدام در دستگاهضریب پوشش اشتغال ایثارگ

های مهارتی شغلی و افزایش ضریب پوشش ارتقاء آموزش

 ی()خوداشتغال ثارگرانیاهای شغلی فرصت
 3/1 1/9 3/25 8/85 1/99 درصد

 5 89 2 89 3 درصد گلزار شهدا
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 (1391-1398استان ) ثارگرانیای مرتبط با هاشاخص :3-21 جدولادامه 

 : بنیاد شهید و امور ایثارگران استانمأخذ

 احمرهالل-29-3

مقدمه-21-3-1

نهاد مردمی کشور است برای آموزش، امداد و نجات  نیتررگبز احمر کههاللجمعیت 

 و تعاوناصول جهت بهبود در وقوع حادثه و تالش  یهاآمادگی برای زمانو  دیدگانآسیب

 مسئولیت دارد.تفاهم بین مردم 

 8931 8931 8933 8935 واحد شاخص

رشد 

متوسط 

 دوره

 51/8 855118 852151 853911 853181 نفر جامعه هدف تحت پوشش

 1 811 811 811 811 درصد پوشش بیمه همگانی ایثارگران

 1 811 811 811 11 درصد پوشش بیمه مکمل ایثارگران

 18/89 2211 9855 2331 8531 نفر های پزشکیپوشش کامل خدمات کمیسیون

 53/88 132 131 535 383 مراسم هاها و یادوارهتعداد مراسم و کنگره

 -95/2 25 23 23 93 عنوان ایثار و شهادت بافرهنگو نشر کتاب مرتبط  فیتألتعداد 

ی، مستندسازی و نگهداری آثار آورجمعهای تعداد برنامه

 ایثارگران
 13/99 911 211 851 211 مورد

 2/9 81153 2159 89158 8832 مورد تبلیغات محیطی و هنرهای تجسمی ایثارگرانتعداد 

 -95/2 25 25 21 95 باب تعداد مراکز فرهنگی

 -18/2 1/3 1/1 3/3 5/3 درصد مسکن ایثارگران واجد شرایط نیتأمضریب پوشش خدمات 

ی زیست شخصی سازمناسبضریب پوشش خدمات 

 ایثارگران
 - 8 5/1 3/9 82 درصد

 -38/1 8239 8389 8538 8581 نفر تسهیالت بانکی مسکن ایثارگران

 95/5 51553 51191 51315 53133 نفر پوشش تسهیالت رفاهی و اجتماعی ایثارگران

 53/3 1 811 811 811 درصد های اجتماعی ایثارگرانحفظ پوشش بیمه

 12/21 3/59 5/58 1/81 9/95 درصد ها(ضریب پوشش اشتغال ایثارگران )استخدام در دستگاه

های مهارتی شغلی و افزایش ضریب پوشش ارتقاء آموزش

 ی()خوداشتغال ثارگرانیاهای شغلی فرصت
 -92/23 8/2 5/2 3/5 5/1 درصد

 -19/82 9 2 2 5 درصد گلزار شهدا
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گسل کوچک و بزرگ در استان وجود دارد که  3 بر )بالغزیاد در استان  نسبتاًی هاگسل

قرار  ریتأثمیلیون نفر را تحت  1/8تبریز با جمعیتی حدود  شهرکالنتان، گسل اس نیتربزرگ

ی نقش نهادهای امدادی بخصوص جمعیت اجادهدر کنار سایر حوادث طبیعی و  (داده است

 .نموده است پررنگاستان را  احمرهالل

 اقالم امدادی متناسب با جمعیت کل نیتأم -21-3-2

در  ستیبایم هابحرانکاالی ضروری برای مقابله با  رقم 22 تعریف شدهاستاندارد  بر اساس

ود که این اقالم شکشور نگهداری  یهاتمامی استان در احمرانبارهای امدادی جمعیت هالل

استاندارد این شاخص برای  است. ریپذبیآسبرای جمعیت  قلم کاالی اساسی 22شامل 

است.  شده نییتعدرصد جمعیت  2درصد و برای سایر مناطق کشور  81جمعیت شهر تهران 

 1/8قلم ضروری انبارهای این نهاد برای  21 نیتأمدر سطح ملی و استانی  8931در سال 

ی هاسالکه در طی  دهدیمدرصد جمعیت بود. بررسی تغییرات سطح این شاخص نشان 

 .درصد( 1/3است )روند تغییرات در استان افزایشی  8931تا  8931

نجـات و امـداد یهاگاهیپاوششی ی پهاتیفعال-21-3-3

یکی دیگر از راهبردهای سند امداد و نجات کشور در برنامه ششم توسعه، پوشش 

 ی امداد و نجات است.هاگاهیپا

مواصالتی استان در بازه زمانی  محورهای نسبت به نجات و امداد یهاگاهیپا درصد 

افزایش درصد  39درصد به  95از درصد  3/1با رشد متوسط سالیانه  8931تا  8931ی هاسال

ی محورهای ارتباطی استان فاصله صددرصداست که البته تا حصول به پوشش کامل و  یافته

 .زیادی وجود دارد

 از ناشی دیدگان آسیب به نجات و امداد نیروهای یرسانخدمات زمان-21-3-4

 سوانح و حوادث

ی عملیاتی مرتبط با هامیترد ی جدیدی در زمینه عملکاستانداردهای المللنیبدر سطح 

 افزایش سرعت عمل است. حضور سریع وها آنکه یکی از نتایج  شدهعرضهو حوادث  هابحران
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یکی از اهداف کلی سند راهبردی امداد و نجات کشور در برنامه  به عنوانعوامل امدادی  مؤثر

ی هامیتمی ششم توسعه شامل دو راهبرد کاهش زمان پاسخگویی و ساماندهی کیفی و ک

دقیقه و در استان  39/3زمان واکنش در سطح ملی  8931واکنش سریع امدادی است. در سال 

ی شده است که در پایان برنامه ششم توسعه این رقم در گذارهدفدقیقه برآورد شد.  21/81

دقیقه در استان بوده  3دقیقه کاهش یابد. در سال ابتدایی دوره این زمان  92/1سطح ملی به 

دقیقه  5/81درصد به  35/8این رقم با میانگین افزایش زمان سالیانه  8931ه در پایان سال ک

ثانیه بود. الزم  22دقیقه و  1با  8938در استان در سال  شده ثبترسیده است. بهترین زمان 

ی امداد و نجات ملی و با استناد به بند هاشاخصبه ذکر است که در راستای ارتقا سطح کمی 

 و خریدهفت هزار میلیارد ریال جهت  بر بالغاعتباری  8931قانون بودجه سال  89بصره الف ت

 احداث و خرید بازسازی، نوسازی، هوایی، امداد بالگرد، تجهیزات فروند سه حداقل تأمین

به ملزومات  سایر و نجات و امداد خودروهای اضطراری، و انبارهای نجات و امداد یهاگاهیپا

 احمرهاللجمعیت  اختیار در هابحران و سوانح حوادث، با مقابله و آمادگی و پیشگیری منظور

 .گرفت قرار ایران اسالمی جمهوری

 هافرصتو  هاچالش-21-3-5

 استان مربوط به نحوه مواجه با فعالیت گسل امدادرسانی مهم نهادهای هاچالشیکی از 

 این عبور و شودیم محسوب کشور تکتونیکی بزرگ هایوارهخط از یکی که تبریز است شمال

 یهاپهنه نیترخطرناک و نیترپرمخاطره از یکی به را این شهر شهر، شمالی نیمه از گسل

 اساس بر (55ص  ،8938 تبریز، شهر عمران و توسعه طرح) است کرده تبدیل سکونتگاهی

 فعالیت گونهچیه نباید (متری 8111 محدوده) «گسیختگی» حریم در یشناسنیزم مطالعات

 داده اختصاص پارکینگ و سبز فضاهای و پارک به ستیبایصرفاً م و باشد داشته وجود یاسازه

در  باال تراکم با مسکونی یوسازهاساخت شاهد سبز فضای احداث بجای. در صورتی که شدیم

 احمرپیش روی هالل یهاچالشسایر  ی گسل و در حریم آن هستیم. ازدررومناطق واقع 

آمادگی  و از دیگر سو پائین بودن اقلیمیحوادث طبیعی به دلیل تغییرات روند افزایشی استان، 

افزایش توانایی برای رویارویی با حوادث  موازات، بهبرای مواجه با حوادث پیش روستمردم 
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ی الزم را دریافت کنند تا جمعیت هاها نیز آموزشخانواده و کودکانتوسط نهادها، باید 

 بتواند اقدامات امدادی را اجرا کند. سهولتبه  احمرهالل

ی متولی امداد هادستگاهبه مشخص نبودن نقش  توانیمی امداد و نجات هاچالشاز سایر 

ی نوین هاآموزشی سازیبومو  هاتیفعالتداخل  جهینت درو نجات در هنگام بروز حوادث و 

استانی و ملی نیز از  (SDIی )ی اطالعات مکانهاستمیسی اشاره کرد. استفاده از المللنیب

و  هاهیریگسترش تعامل با خبه  توانیماست. همچنین  رمترقبهیغراهکارهای مواجه با حوادث 

کاهش عوامل مخرب محیطی و  هدف با) اجتماعی، امداد سبز یریپذتیها، افزایش مسئولسمن

ی، اجتماعی، داقتصا ی فیزیکی،هاحوزهی در آورتابافزایش ضریب  (،حفظ منابع طبیعی

ی در زمینه سازفرهنگ، ، مشارکت در خدمات سالمت در حاشیه شهرهاستیزطیمحفرهنگی و 

اشاره کرد؛ رویکردهایی  نوین در مدیریت بحران یهاآوریفناستفاده از  جذب بیشتر موقوفات و

 .متمرکز گردد هاآنبر  تواندیمکه واحد استانی این جمعیت 

 (9919-9911یت هالل احمر استان و کشور )جمع هایشاخص: 4-29جدول 

 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح واحد شاخص
رشد 
متوسط 
 دوره

قلم کاالی  66تأمین 
امدادی متناسب با 
جمعیت کل بر مبنای 
 شدهاستاندارد تعیین

درصد اقالم 
 گانه 66

 ۳/2 3/۸ ۸ 3۵/۸ ۵/۸ 3/۸ 2/۸ ۵/۸ ۵/۸ 6/۸ استان

 - - ۸ ۵/۸ 3/۸ - - - - - ورکش

درصد میزان پوشش 
 امداد و نجات

درصد 
های پایگاه

امداد و نجات 
به نسبت 
محورهای 
 مواصالتی

 2/3 2۹ ۵3 ۵3 ۵1 ۵1 ۳۱ ۳6 ۹۵ 6۵ استان

 - - ۵3/6۹ - ۵/2۸ ۵6 ۱3/۵۸ ۵1 ۳2 ۳6 کشور

زمان طی شده جهت 
رسانی نیروهای خدمات

امداد و نجات به آسیب 
ناشی از دیدگان 

 حوادث و سوانح

 زمان

 ۳۵/۸ ۵1/۸1 63/۸1 ۸2/۸1 ۳2/۳ ۸۳/۳ 62/۸1 ۵۱/۳ ۹6/۱ ۳ استان

 - - ۳/۳ - 6۵/۱ ۹/۱ ۹6/۱ 3/۱ ۱/۱ ۳/۱ کشور

استان، سند راهبردی امداد و نجات در برنامه ششم توسعه اقتصادی،  احمرهالل: آمار جمعیت مأخذ 

 اجتماعی و فرهنگی کشور
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 فصل بیست و دوم: بهداشت و درمان

 مقدمه:-22-1

در بخش بهداشت و  8شده در برنامه توسعه پایدار سازمان مللاف )هدف سوم( تدویناز اهد

 بهداشت، جهانی سازمان 2است being-Good health and wellعنوان  درمان، سالمت و رفاه با

و اجتماعی و نه صرف بیماری جسمی نداشتن تعریف  روانی جسمی،را سالمت  کامل سالمت

یت اصلی نهادهای بهداشتی و درمانی، باال بردن سطح بهداشت و کند در این مورد مأمورمی

های سالمت جسمی، است. مأموریتی که منجر به ارتقاء سطح شاخص رفع نیازهای درمانی

 59 و 23شده در اصول های تعیینمشیها و خطروانی و اجتماعی جامعه در چارچوب سیاست

ومیر اند از: مرگبا سالمت و رفاه عبارت های جهانی مرتبطقانون اساسی کشور گردد. شاخص

 همانند ایدز 5های واگیربیماری ،5ومیر نوزادان و کودکان زیر پنج سال، مرگ9مادران باردار

(HIVسل ،)های غیر واگیر و ، بیماری1های گرمسیری، ماالریا، هپاتیت، برخی از بیماری3

ای، ، صدمات )منجر به فوت( جاده1های روانی همانند خودکشی، سوءمصرف مواد مخدربیماری

سازی برعلیه همانند ایمن 81ایهای توسعه، واکسیناسیون و کمک3ولد و بهداشت زاد

های اعطاشده به تحقیقات پزشکی و بهداشت عمومی، کمک های سل، دیفتری، کزاز و...،بیماری

ش سالمت و همانند تراکم و توزیع نیروها در بخ 88نیروی انسانی شاغل در بخش بهداشت

 .82سرانجام مخاطرات سالمت ملی و جهانی

                                                           

1 - World Health Statistics data visualizations dashboard.Monitoring health for the SDGs (Sustainable 

Development Goals) WHO(World Health Organization) 
7-  Good health and well-being 

1- maternal mortality 

5 - Newborn and child mortality 

4 - Communicable diseases 

6 - Tuberculosis 

2 - Neglected tropical diseases -NTDs 

8 - Substance abuse 

2 - Sexual and reproductive health 

11 -Development assistance and vaccine coverage 
11 - Health workforce 

17- National and global health risks 
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هوا در کل دنیاست  و بحران آب 28میالدی در قرن  91 های پیش روی دههازجمله چالش

میلیون نفربر اثر آلودگی هوا می 1اینکه ساالنه  نوبه خود یک چالش بهداشتی است. باکه به

شود، سوءتغذیه را تشدید در هوا میمیرند اما تغییرات آب و هوایی باعث وقایع شدیدتری 

ای که شود. انتشار گازهای گلخانههای عفونی مانند ماالریا میکند و باعث گسترش بیماریمی

ومیرهای ناشی از چهارم از مرگشود، مسبب بیش از یکمنجر به گرم شدن کره زمین می

 8حمله قلبی، سکته مغزی، سرطان ریه و بیماری مزمن تنفسی است.

 هاآنروند  لیو تحلهای کلیدی بخش بهداشت بررسی شاخص-22-2

 fertility rate2 نـرخ باروری کل -22-2-1

 The Lancet نشریه معتبر پزشکی مندرج در متخصصان سوی از منتشر شدهحقیقات ت

 برابرسه تقریباً  2181تا  8351از سال جمعیت جهان  دهد علیرغم اینکهنشان میدر لندن 

 2183)جمعیت جهان در سال  ه استنفر رسید میلیارد 3/1نفر به  میلیارد 3/2 شده و از

 گذشته سال 11 حدود طیدر  نرخ باروری اما میلیارد نفر افزایش یافته است.( 1/1میالدی به 

 51در دهه کشور( بشدت کاهش یافته است. در این مورد و  38)در بسیاری از کشورها 

گزارش نهم اما  آوردندمی دنیا بهعمر خود  طول درفرزند  1/5 متوسط به طور، زنان میالدی

به کمتر از کشور  38این در  فرزندآوری کهاین مجموعه تحقیقاتی آورده است  2181نوامبر 

درصد کشورهای دنیا در زیر  51و نزدیک به  9رسیده است 2181جمعیت در  جایگزینینرخ 

 در آینده جمعیت این کشورها نشود اگر اقدامی اند وآستانه نرخ جایگزینی جمعیت قرار گرفته

یافته دالیل متعددی  شدت کاهش خواهد یافت. کاهش نرخ باروری در کشورهای توسعه به

های متنوع جلوگیری از بارداری و ومیر نوزادان، دسترسی به شیوهمرگ آمدن پائیندارد که 

                                                           

 1 - urgent health challenges for the next decade Elevating health in the climate debate .

https://www.who.int 
7- Average number of children that a hypothetical cohort of women would have at the end of their 

reproductive period if they were subject during their whole lives to the fertility rates of a given 

period and if they were not subject to mortality. It is expressed as children per woman. 

 .تاس شدهگرفته نظر در مادر هر برای زنده تولد 1۵/6 میانگین جمعیت، جایگزینی نرخ تحقیق این در - ۹
The total fertility rate at which a population replaces itself between generations without migration is 

known as "replacement" and the rate stands at 50.2 live births. 
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۳13 

اند. جملهآن  ازور بیشتر در بازار کار حضالتحصیلی و فارغ علت به شدن مادرزنان به  تمایل عدم

توسعه اما وضعیت متفاوت است. این کشورها عموماً بیشترین بار افزایش  حالِ در کشورهای در

در غرب آفریقا عدد « نیجر»، نرخ باروری کل کشور مثال برایدارند.  دوش بهجمعیت جهانی را 

 2181در سال  .است 9/8گاپور تنها ؛ در حالی که این شاخص در ژاپن و سنشدهگزارش  8/1

 2183فرزند و نهایتاً در سال  531/2به  2181فرزند، در سال  511/2به  نرخ باروری جهانی

و  -5/1 ،-5/1 ترتیب فرزند کاهش یافته و نرخ رشد ساالنه نیز منفی و به 551/2میالدی به 

 8بوده است. -58/1

 1 بود در دوره 18/8و در استان  15/8نرخ باروری جمعیت ایرانی کشور  8931در سال 

روندی کاهشی ( درصد 5/2 )منفی ( نرخ باروری استان با متوسط ساالنه8931-8931ساله )

های در طول مهر و موم رسیده است. 18/8فرزند برای هر مادر به  2/8داشته و از میانگین 

هستیم. روندی  15/8 به 13/2سطح ملی نیز شاهد کاهش نرخ باروری از  در 8931تا  8933

 .کننده و کمتر از نرخ جایگزینی جمعیت استکه در هر دو سطح ملی و استانی نگران

 
  (9919-9911) استان و کشورکل  نرخ باروری : مقایسه9-922نمودار 

                                                           

1  -  https://www.macrotrends.net 
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۳1۱ 

 1امید به زندگی در بـَدو تـولد-22-2-2

 دورهدر  و )2Panel Data (یا  تابلویی هایدادهوش رحاصل از تحقیق به نتایج اساس  بر

سرانه  بر شاخص امید به زندگی عبارت بودند از:ذار گتأثیر متغیرهای (8335-2113) زمانی

های مستقیم، ابتال به ، پرداختGDPهای سالمت از کل داخلی، نسبت هزینه ناخالص تولید

عالوه بر عوامل بهداشتی، تحت این شاخص  ،به عبارت دیگر .انتغذیه و نرخ باروری نوجوانسوء

همچنین این تحقیق نشان داد که سطح کمّی امید به  داردنیز قرار  تأثیر عوامل اقتصادی

متوسط رو به باال و  های همگن درآمدی )درآمد پایین، متوسط رو به پایین،گروهزندگی در 

با »طبقه  در جز به ،تغذیهابتال به سوءو کاهش ن نرخ باروری نوجوانا شدرآمد باال( با کاه

 در سایر طبقات متوسط به پائین تحت تأثیر این دو عامل نیستند که« درآمد متوسط به باال

ی روند به آنهای سالمت تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینهسرانه با افزایش  و یابدبهبود می

 .9گیردبه خود می یترفزاینده رشدی

 2191گانه پیش روی سازمان بهداشت جهانی در دهه آینده )89های چالش یکی از

این  داخل کشورها است. بر های طبقاتی بین فقیر و غنی در بین کشورها و درمیالدی( شکاف

های امید به زندگی بین شود اختالف سالاساس شکاف طبقاتی از عواملی است که باعث می

در فاصله  سال برسد 81ا و ثروتمندان درون کشورها به کشورهای فقیر و غنی و در بین فقر

سال در استان  15به  5/19درصد از  9/1شاهد رشد متوسط  8931تا  8931زمانی سال 

شاخص امید به زندگی در بدو تولد مردان و زنان  8939هستیم؛ با در نظر گرفتن اینکه از سال 

 .سال را نشان داد 15 استان عدد

 ادانسالمت نـوز-22-2-3

با این  پذیرترین زمان برای بقای کودک است؛آسیب -دوره نوزادی  -روز اول زندگی  21

 مرگ نوزادان دنیا با روندی مطلوب و 2183در سال  UNICEFمقدمه بر اساس گزارش 
                                                           

1 - Life expectancy at birth 

 .باشدهای مقطعی و سری زمانی مییبی از دادههای تابلویی ترکداده - 6

 -ی(، سمیرت متقیدرآمدی همگن هاگروهبر اساس ) یاسالمبر امید به زندگی در کشورهای منتخب  مؤثرعوامل  - ۹
 .61۵-۸۱۵، ص ۳2، زمستان ۵۵اقتصادی، سال چهاردهم، شماره  نامهپژوهش نامهفصل -۸۹۳۹
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۳1۳ 

تولد زنده رسیده است. در  8111 نوزاد در هر 81 نوزاد به 91میالدی از  8331کاهشی از سال 

به  8931در سال  1/88شاهد سیر نزولی و البته مطلوب سطح این شاخص از سطح کشور نیز 

دهند که در این محدوده های آماری استانی نیز نشان میهستیم. داده 88931در سال 3/1

رسیده است. مسلماً  13/3 به 9/1از  2(NMR) ومیر نوزادانزمانی، سطح کَمّی شاخص مرگ

جلوگیری از زایمان  های بهداشتی،مراقبت دوران بارداری و توجه بیشتر مادران باردار به تغذیه

صدمات  های مادرزادی،ناهنجاری های ویژه برای نوزادان نارس،زودرس نوزادان، مراقبت

از پیش  تواند وضعیت شاخص را بیشهای اول تولد میها و مراقبت در هفتهزایمانی، عفونت

 .بهبود دهد

 سالسالمت اطفال زیر پنـج -22-2-4

 UNICEFها است. با استناد به گزارش آنپنج سال اول زندگی  ،طالیی کودکان سن

 813/5 میلیون کودک به 3/82میالدی با  8331سال دنیا در سال  5ومیر کودکان زیر مرگ

باالترین فوتی را با کشورهای جنوب صحرای آفریقا کاهش یافته است.  2183 میلیون در سال

ومیر اطفال زیر پنج سال در هر ر حال در سطح جهانی شاخص مرگکودک داشتند. در ه 13

 91کودک به  39تولد زنده سِیـر کاهشی مطلوبی طی نموده است به طوری که از  8111

 میالدی رسیده است. 2183کودک در سال 

در هزاره سوم  91و آغاز دهه  21 شده سازمان ملل تا پایان دهه انداز ترسیمچشم در

 2183با این حال در سال  .کودک کاهش یابد 25این شاخص حداقل باید به  میالدی، سطح

وسیله واکسن است به دلیل عدم واکسیناسیون به  پیشگیری میالدی، بیماری سرخک که قابل

 .ها کودک بودندهزار نفر شد که بسیاری از آن 851منجر به جان باختن 

بود که نسبت  3/89ر هر هزار تولد زنده ومیر اطفال زیر پنج سال کشور دمرگ 8931سال 

( برخوردار است. بررسی روند کاهشی - 51/9) از روند نزولی مناسبی 5/85به سال قبل با 

سطح  8931تا  8931 هایدهد که در طول سالسال استان نشان می 5ومیر کودکان زیر مرگ

                                                           

1-https://knoema.com 

7-Neonatal Mortality Rate 
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تولد زنده در سال  8111 فوت در 1/85درصد از  3/21کمی شاخص با کاهش متوسط ساالنه 

 .رسیده است 8931در سال  13/82ابتدایی دوره به 

 سالمت مادران باردار -22-2-5

 المللیبین بندیطبقهبر اساس نسخه نهم  (Maternal Mortality)باردار  مرگ مادرِ

به هر  ،روز پس از ختم بارداری 52هنگام حاملگی تا از مرگ ها، عبارت است از وقوع بیماری

نه  وطی آن  شده ارائه هایمراقبترتبط با بارداری، تشدید شده در بارداری، یا به علت علتی م

مادران در اثر عوارض  هایرا مرگمستقیم مادری ومیرهای مرگ به علت حادثه یا تصادف.

اشتباه  هایدرمان، هاانگاریسهلمامایی، حاملگی، زایمان یا دوره بعد از زایمان، مداخالت، 

 هایرا بیماری مادری غیرمستقیم ومیرهایو مرگ بعد از زایمان( خونریزی اثردر  )مثل مرگ

 تشدید یا ظاهرشده و بعد از آن و زایمان حاملگی، ضمن در که هاییبیماری یا مادر قبلی

 دهند.شوند را تشکیل میمی

های قبلی )که احتمال عواملی همانند دیابت، فشارخون و وزن زیاد، سزارین 

توان از مصادیق مهم مرگ مادران دهند( را میرا افزایش میجفت  غیرطبیعی هایندگیچسب

های کنار شاخص در MMR (Maternal Mortality Ratio) آید. شاخصباردار به شمار می

ساله در برابر سرخک، مراقبت سال، مصونیت کودکان یک  5کودکان زیر  ومیر نوزادان ومرگ

های ان، نرخ گسترش پیشگیری از بارداری، نرخ زایش نوجوانان، مراقبتبهداشتی در هنگام زایم

های ریزی برای خانواده از شاخصبار( و برنامه 5بار تا حداکثر قبل از تولد فرزند )حداقل یک

. 8( Maternal mortality ratio 5.8Indicator)  ای هزاره سازمان بهداشت جهانی است.توسعه

                                                           

1- Millennium Development Goals 5 and 4 

Goal 5: Reduce child mortality 

Target 5 A: Reduce by two-thirds, between 1221 and 7114, the under-five mortality rate 

 Indicator 5.1 Under-five mortality rate 

 Indicator 5.7 Infant mortality rate 

 Indicateur 5.1 Proportion of 1 year-old children immunized against measles 

Goal 4: Improve maternal health by 7114 

Target 4 A: Reduce by three-quarters, between 1221 and 7114, the maternal mortality ratio 
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هزار تولد زنده بود که این رقم در  811در  5/85ومیر مادران استان نرخ مرگ 8931در سال 

نفر با اینکه در سطح  25رسیده است. این رقم نسبت به سطح ملی با  3/83به  8931سال 

درصدی در استان و کشور نسبت به سال قبل نیازمند  93و  83پائینی قرار دارد اما افزایش 

مشکالت اقتصادی و اجتماعی، مشکالت پزشکی  تمرکز بیشتر برای حل این مشکل است.

های قلبی، عفونت پس از زایمان و عمل جراحی همانند خونریزی شدید، فشارخون باال، بیماری

 ومیرمرگمیزان  ذکر است کهتوانند از دالیل احتمالی در این زمینه باشند. قابل سزارین می

سال و در مادران باردار بیش از  91مادران زیر سال، سه برابر  95مادران باردار در سن باالتر از 

تواند به این و افزایش سن ازدواج می سال است 91سال، بیش از چهار برابر مادران زیر  51

 عوامل کمک کند

 پوشش واکسیناسیـون -22-2-6

دنیا سه دوز از واکسن سه ( ساله کودکان یک) درصد اطفال 15میالدی،  2183در سال 

توانند باعث عفونت و هایی که میرا دریافت کردند بیماری 8سرفه ، کزاز و سیاهبیماری دیفتری

 کودکان شود. ناتوانی جدی و کشنده در

شبکه بهداشتی درمانی در کشور و  گیریشکل موازات به پس از پیروزی انقالب اسالمی و

جاد مصونیت فعال ای با هدف 8939در سال  سازیایمنایجاد ساختارهای الزم، برنامه گسترش 

شامل  ،با واکسن پیشگیریقابل  هایبیماریدر برابر  سال یکدر کودکان گروه سنی زیر 

 8931نتیجه آنکه در سال  .ل آغاز شد، سرخک، فلج اطفال و سِسرفه سیاهدیفتری، کزاز، 

درصد رسیده است. در سطح ملی  811 درصد پوشش واکسیناسیون زیر یک سال استان به

 متأسفانهدرصد بود  35شش واکسیناسیون کودکان که در شرایط عادی همیشه باالی میزان پو
                                                                                                                                                 

Indicator 4.1 Maternal mortality ratio 

 Indicator 4.7 Proportion of births attended by skilled health personnel 

 Indicator 4.1 Contraceptive prevalence rate 

 Indicator 4.5 Adolescent birth rate 

 Indicator 4.4 Antenatal care coverage (at least one visit and at least four visits) 

 Indicator 4.6 Unmet need for family planning 
 

1.Diphtheria tetanus toxoid and pertussis (DTP1)  
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درصد رسیده  35سال گذشته به کمتر از  25 دربرای اولین بار  Covid-83از شیوع  متأثر

 .است

 های کلیدی بخش درمان بررسی شاخص-22-3-1

 بیمارستان و تخت بیمارستانی-22-3-1

 November 8313سازمان جهانی بهداشت که در  سالمت زمینه فعالیت منشور ارتقای 5

گذاری برای  سیاست -8تدوین شد؛ عبارت بودند از :  Canadaکشور  در Ottawaدر شهر 

ایجاد محیط حمایتی  -2( Governmentها و سطوح دولت )بهداشت عمومی در تمامی بخش

های فردی توسعه مهارت -5های اجتماعی تقویت فعالیت -9برای بهبود زندگی و محیط کار 

ها و ارتقاء ( خدمات درمانی به سمت پیشگیری از بیماریRe-orientingر مسیر )تغیی -5

 سالمت.

شود تأثیر عمیقی بر کارکردهای ها را شامل میدامنه فعالیت مورد پنجم که بیمارستان

بیمارستان محلی  ،سنتی Paradigmها و مراکز درمانی دارد. توضیح اینکه در سنتی بیمارستان

از  خدمات پیشگیری ارائهلزوم امروزه  است؛ در حالی که خدمات درمانی ارائهاست برای 

ها در بیمارستان خدمات درمانی کنار ( درHealth Promotion) سالمتو ارتقای ها بیماری

 سالمت ارتقاءدهندههای بیمارستان. بر پایه این نگرش بود که 8گیرد.میقرار  تأکیدمورد 

(Health Promoting Hospitalsشکل گرفت. بیمارستان ) HPH  عالوه بر تأمین خدمات

یافته جهت ارتقای سالمت  پرستاری و پزشکی جامع و با کیفیت، ساختار و فرهنگی سازمان

کند و خود را به عنوان یک محیط فیزیکی ارتقاءدهنده سالمت معرفی و به طور فعال ایجاد می

 8931دهد که استان در دوره زمانی شان میهای آماری نداده 2کند.با جامعه خود مشارکت می

بیمارستان با رشد متوسط  58از افزایش تعداد بیمارستان برخوردار بوده و تعداد آن از  8931تا 

های کشور در دو سال بیمارستان ارتقا یافته است. سهم استان از بیمارستان 53درصد به  1/8

 .درصد بود 1/5ابتدایی و انتهایی دوره 

                                                           

 انتشارات دانشگاه ی.المللنیبمجله ارتقاء سالمت  - ۸
 https://academic.oup.com/heapro/pages/ Oxford 

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. حیدرنیا یدکتر محمدعل- 6

https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Ottawa.html
https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Canada.html
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 تعداد تخت فعـال بیمارستانی-22-3-2

در  هاتختی فعال بیمارستانی است؛ این هاتختی مهم در بخش درمان تعداد هاشاخصاز 

و ( NICU)نوزادان  ( وCCU) یقلب(، ICUی ویژه )هامراقبتی روانی، سوختگی، هابخش

تیبانی، و دارای امکانات تشخیصی، درمانی، پش ابندییمی بیمارستانی استقرار هابخشسایر 

 تا 8931 یزمانخدماتی و پرسنلی بوده و آماده جهت بستری بیماران هستند. در طول دوره 

تخت  3399به  5213درصدی از  5ی فعال استان با رشد متوسط سالیانه هاتخت تعداد 8931

سهم استان از  8931 تا 8939ی هاسالاست همچنین با استناد به آمار  افزایش یافته

 .درصد است 5کشور در حدود ی فعال هاتخت

 اهداء خـون سالم -22-3-3

سرطان و حتی سکته قلبی و مغزی که اهدای خون، خطر  دهدینشان م ی علمیهایافته

درصد افراد  31سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که  با این حال؛ دهدکاهش می را

خون و افزایش جمعیت، به دلیل کمبود  .کنندینمواجد شرایط اقدام به اهداء خون 

. شوندیم ریپذانعطافی اندهیفزا به طوربرای اهدای خون  قبول قابلی سنی هاتیمحدود

سال است، اما در برخی از کشورهای  35تا  81محدودیت سنی استاندارد برای اهدای خون 

ایین و ی پهاتیمحدودسال است. در بعضی از نقاط خارج از اروپا،  11تا  81اروپایی این سن 

 .رسدیمسال  11با رضایت والدین و به بیش از  85باالتر از 

منظم اهداء  به طور سالحداقل دوبار در  هستند کهخون منظم افرادی  کنندگانءاهدا

با جداسازی و استفاده از  تواندیمکه یک واحد اهدای خون کامل  دهدیمنشان  آمار .کنندیم

 .زندگی را نجات دهد 9تا  اجزای آن

نفر در  8111در هر  1/95از  مطالعه موردکشور اروپایی  91تعداد اهدای خون در متوسط 

است جالب است که از زمان اجرای پروژه  افزایش یافته 2181در سال  5/93به  2111سال 

، حجم اهدای خون 2115در سال  (SEE) ایمنی خون شبکه بهداشت جنوب شرقی اروپا

باالترین میزان اهداء خون از کشور دانمارک  ؛ وآلبانی پنج برابر شدی در پرداختریغداوطلبانه و 
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۳۸۳ 

که یک کشور باید  شودیماست. برای خودکفایی در تأمین خون ملی، تخمین زده  شده گزارش

 نفر ساکن داشته باشد. 8111اهداءکننده منظم به ازای هر  25-21حداقل 

ی موجود برای رفع این هاآوریفن نیازهای ملی بسته به اپیدمیولوژی محلی بیماری و 

ی عروق هایماریبمنظم خون دادن فواید بالقوه سالمتی در  به طور .مشکالت متفاوت است

 .8ی شیمیایی آزاد اکسیژن را به خود اختصاص داده استهاکالیرادکرونری و 

 میتاهدر طی مراحل درمان و معالجه  برای نیازمندان به خونعالوه بر اینکه اهدای خون 

 بارکمیالدی هر دو سال ی 8331نیز سودمند است؛ از سال  اهداءکنندگانبرای  بسیار دارد

کند بر در دنیا منتشر می خون سالمسازمان بهداشت جهانی گزارشی از وضعیت دسترسی به 

 51میلیون واحد خون در سطح جهان اهداء شد که  5/882 ،شده منتشراساس آخرین گزارش 

درصد جمعیت جهان را  83که این کشورها  بود باالرهای با درآمد سرانه درصد آن سهم کشو

حمایتی در  یهامراقبت در عمدتاًدرصد از تزریق خون  13. در این کشورها دهندیمتشکیل 

کشورهای با درآمد پایین و  در؛ اما شودیممصرف ها و یا درمان سرطان 2Trauma طی جراحی،

زنان به علت  همچنین توسط سال و 5کودکان زیر توسط  واحدهای خونیدرصد  31متوسط، 

 گیرد.قرار می استفاده مورد عوارض مرتبط با بارداری

شاهد بیشترین تعداد اهداءکنندگان خون به ازای هر هزار نفر جمعیت استان  8939سال 

 8931سال در  3/28این سال به بعد با روند کاهشی سطح شاخص به  از میهستنفر  8/25 با

 سیده است.ر

خون  کنندگانءاهدا مورد بررسیی هاسالکه در تمام  دهندیمهای موجود نشان داده 

( 8935استان کمتر از میانگین سطح ملی هستند. در سطح کشور نیز به فاصله یک سال )

                                                           

1-https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/blood-safety/data-and-

statistics  

شود، محسوب می (Trauma) تروما پزشکی، علم در بدن، برشده  وارد حادثه و آسیب، هر نوع ضربه، جراحت، شوک - 6

تروما هر آسیبی  گرید عبارت به. شده باشد و عامل درونی، علت ایجاد آسیب نباشد مشروط به اینکه از خارج به بدن وارد

ای، مکانیکی، حرارتی شود. این انرژی ممکن است از نوع ضربهاست که در اثر افزایش انرژی ورودی به بدن ایجاد می

 .)سوختگی(، شیمیایی یا انواع دیگر باشد
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۳۸۵ 

در اهداء خون  اشاره موردشیب کاهشی در اهداء خون سالم را شاهد هستیم روندهای 

 25کاهش ذخایر خونی در جمعیت انسانی و کاهش به زیر  که چرا اندلتأم قابلی ادغدغه

ملی خون را در معرض خطر قرار خواهد  نیتأمنفر جمعیت خودکفایی و  8111واحد در هر 

 داد.

. توضیح اینکه کندیمرا آشکار  کردن چرخه انتقال خون یاقتصادچنین روندهایی، اهمیت 

حساب  تحول سالمت دستاورد بزرگی در دنیا به ز بستهِبیمار به عنوان بخشی ا مدیریت خونِ

قطع  با و یخوندرمان کمبا باید قبل و حین عمل مدیریت شود و  بیمار خون که در آن دیآیم

یابد و  آن کاهش از نیاز به خون در حین و پس جراحی، قبل از عمل خون کنندهقیداروهای رق

داروهای  گرفته شود. ه در مراکز درمانیزند این بافت حیاتی و هیرویجلوی مصرف ب

 یها، یکی دیگر از راهشودیکه باعث کاهش حجم خونریزی بیمار منیز کننده عروق منقبض

 کنترل خونریزی است.

گلبول قرمز ، متراکم گلبول قرمزبه  توانیمدر استان  شده دیتولی خونی هافرآوردهاز 

کم  گلبول قرمزو  Cryodepleted plasma پالسمای تازه منجمد، پالکت، شسته شده

کرده است.  نیتأمهم همجوار را  یهااستاننیاز این تولیدات،  اشاره کرد که برخی از کوسیتلُ

 .شوندیممحسوب  شده دیتولمحصوالت خونی اشعه دیده با گاما نیز از دیگر محصوالت 

 های بخشها و مزیتچالش-22-4

 هاچالش و تنگناها-22-4-1

پایدار طرح جامع سالمت از بُعد مالی و عدم تحقق برخی از اهداف این  نیتأم، یبه طور کل

ی بیمه به حوزه سالمت، کمبود کادر پرستاری بخصوص هاشرکت قابل توجهبدهی  طرح،

ی هابرنامهان در مراکز درمانی، ضعف شکاف درآمدی بین پزشکان و پرستارپرستاران مرد، 

 قابل مالحظه، آمار مناطق محروم برای کادر پزشکی نیتأمآموزشی دوره پزشکی عمومی، 

Cesarean section (C-section)  ی کامل طرح پزشک سازادهیپدر مادران باردار، عدم

اطالعات، نظیر پرونده الکترونیک، تربیت پزشک  آوریفنهای زیرساخت یسازفراهمخانواده و 

و  یشک خانواده در محل کار وزندگکافی، توسعه مراکز و امکان دسترسی آسان مردم به پز
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و برخی از داروهای خاص  نیتأم، مشکالت مربوط به در کشوربودن تحقق آن  برزمان

ی خاص و هایماریبو افزایش هزینه درمان  هایماریبی به داروها، تغییر سیمای بخشتیفیک

ماران، کمبود برای بی ای برخی از داروهابیمهی ویژه از بیماران، فقدان پوشش هامراقبت

Hoteling هامارستانیبی پائین انرژی در برخی از وربهره، کمبود تجهیزات و سطح ،

 باالی ، حوادثریواگ ریهای غبیماریبه  ابتالی و حوادث طبیعی، طیمحستیزی هاچالش

)سالمندانی که از درآمد و  افزایش رو به رشد سالمندان ،پریشی پرخطر جامعهای، روانجاده

افزایش مراجعات به مراکز درمانی و  هاآنو متعاقب  (اندنبودهل مناسب برخوردار اشتغا

ی پیش روی بخش بهداشت و درمان است. قرار هاچالشی بیمارستانی از هازبالهی سازمنیا

در  ژهیوبهی بیمارستانی هاتختی گوارشی کشور و کمبود هاسرطانگرفتن استان در کمربند 

 .شوندیماهر نیز از دیگر تنگناها محسوب  ی مرند وهاشهرستان

هافرصت و هاتیمز-22-4-2 

در نظام سالمت در  هاسیاست ترینیافته ءپیشگیری از درمان یکی از ارتقاهای سیاست

و  اندداده ءدرمانی را ارتقا هایبیمهدر قدم اول  این کشورهااست.  یافتهتوسعه  کشورهای

 .اندبرداشتهمختلف  هایبیماریش مردم برای پیشگیری از بروز موزآبرای  هاییگام زمانهم

سازی افزایش فرهنگ عمومی در زمینه الگوهای تغذیه، افزایش محصوالت سالم غذایی و پیاده

های پیش ذکر در این زمینه است. از دیگر فرصتهای قابل طرح ملی پزشک خانواده از حیطه

ور توسط بخش خصوصی در حوزه سالمت و توریسم توان به جذب نقدینگی باالی کشرو می

های درمان در راستای جایگزینی مراکز درمانی خصوصی بجای افزایش درمانی و تقویت بیمه

به قطب شدن های بیمارستانی دولتی اشاره کرد. توضیح اینکه کشور و استان توان تبدیل تخت

 های تثبیتاست که به دلیل پتانسیلاین مزیتی  میانه را داراست وآسیای  در منطقه و پزشکی

آمده است. رفع دست  های دانشگاهی و پزشکان حاذق بهشده به دلیل استقرار مجموعه

های استراتژیک و تعامالت بین های مدیریتی در حوزه توریسم درمانی و ایجاد سیستمچالش

 .دهد تواند سرانه تولید ناخالص داخلی ملی و استانی را افزایشسازمانی می
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 (9919-9911) کشور درمان استان و های بخش بهداشت وشاخص : 9-22جدول 

 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح واحد شاخص

 متوسط
رشد سالیانه 
 دوره

 نرخ باروری کل
تعداد فرزند  

 متولدشده
۳/6 ۹/6 6/6 ۸/6 1۳/6 ۸/6 استان  ۳/6  6۵/6  3۸/۸  ۵/6-  

1۸/6 2۳/۸ 3۸/۸ 3۸/۸ 3۹/۸ 3/۸ کشور  - 6 3۳/۸  ۹/1  

امید به زندگی 
 در بدو تولد

 سال
۹/1 3۵ 3۵ 3۵ 3۵ 3۵ 3۵ ۳/3۹ ۳/3۹ ۳/3۹ استان  

6/3۹ 3۹ کشور  3۳ 3۳ 3۳ 2/3۵  3/3۵  - 3/32  2/1  

ومیر اطفال مرگ
 زیر پنج سال

در هزار 
 تولد زنده

۹/۸6 ۳/۸۹ 6/۸۹ 2/۸۳ ۱/۸۳ استان  3/۸6  ۸/۸۹  ۳/۸1  
32/
۸6 

۱/۸-  

۹/۸۳ کشور  ۸۱ ۸3 ۱/۸۵  ۵/۸۵  ۸/۸۵  ۳/۸۳  - - - 
ومیر نوزادان مرگ
تولد  ۸111در هر 

 زنده

 نفر
۱/۵ 2/2 6/2 2/2 ۹/3 استان  ۹۸/2  6/2  ۸/۵  1۳/2  6/6-  

6/۸۸ کشور  3/۸1  6/۸1  ۱/۳  ۵/۳  ۳/۳  ۸/۳  - - - 

ومیر مرگ
 مادران باردار

درصد هزار 
 تولد زنده

2/61 2/61 ۸/6۸ ۵/۸۳ ۵/۸۳ استان  ۵/6۸  6/۸۹  2/۸۳  ۳/۸2  ۳/۸  

۸/۸۱ ۸۱ ۳/۸۱ ۱/۸۳ ۳/۸۳ 3/6۸ کشور  ۸۱ - 6۵ ۱/۸  

پوشش 
واکسیناسیون زیر 

 سال یک

 درصد
۳/1 ۸11 ۳3 ۳۳ ۳۳ ۳3 ۳3 ۳3 ۳3 ۳3 استان  

 - ۳۵> ۸11 - ۳۳ ۳۳ ۳۳ ۳۳ ۳۳ ۳۳ کشور

خانه بهداشت 
 فعال

 تعداد
-۹/۸ ۱۳1 ۱۳۹ - ۸136 ۸11۸ ۸11۸ ۳۱۵ ۳۱۵ ۳۱۵ استان  

 - - - - - ۸۱6۹۳ ۸3۱۸3 - ۸33۵2 ۸3۳۳۸ کشور

 بیمارستان

 باب
 - - ۳2 ۳2 ۵1 ۵1 ۳۱ ۳۳ ۳۸ ۳۸ استان

 - - ۳2۱ ۳2۱ ۳۵۳ ۱۳۳ ۱۳۵ ۱32 ۱۵1 ۱1۵ کشور
 سهم
 درصد()

6/۵ 2/۵ ۳/۵ ۵ ۱/۳ ۸/۵ سهم  ۸/۵  ۸/۵  - - 

 تخت تخت ثابت
 - - 33۸۳ ۱۸22 ۱1۳۵ 3۱۹۵ 3۳۸1 - - - استان

 - - - ۸2۸6۹1 ۸۵3۹1۹ ۸۳۱1۹۵ ۸۳۳۳1۸ - - - کشور

بیمارستان 
 خصوصی

 باب
۳/۸ 3 3 2 2 2 2 2 2 2 استان  

 - - ۸3۳ ۸22 ۸22 - - - - ۸6۱ کشور

 تخت فعال

 تخت
 - - - 2۳61 261۱ ۵261 ۵۹۵1 ۵۳۸۳ ۵۹۸1 ۵632 استان

 - - - ۸6۵۵22 ۸۸۱۸۵2 ۸۸2۵۸۸ ۸۸1۳۱۵ - - - کشور
 سهم
 درصد()

۱/۳ - - - استان  ۱/۳  ۹/۵  ۸/۵  - - - 

به ازاء  اهدا خون
هر هزار نفر 
 جمعیت

 نفر
۵/6۳ 6۵ ۸/6۵ 3/6۸ ۵/6۸ ۵/6۸ استان  ۱/6۹  ۸۵/6۳  ۳/6۸  6/1  

 - - ۵۳/6۵ ۳/6۵ 3/62 63 63 - 63 ۳/62 کشور

ششم توسعه : دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اداره کل انتقال خون استان، آمارنامه کل کشور، سند تفضیلی برنامه مأخذ
  (6 یبخشاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )حوزه 
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 فصل بیست و سوم: تأمین اجتماعی

 مقدمه:-23-1

ری هستند در این ی بازنشستگی جزو نهادهای ارتباطی بین نسلی در جوامع بشهاصندوق

اشتغال  دوران در شدهپرداخت بیمه حق با( بازنشستگی حقوق) مستمری بودن نهادها متناسب

یعنی عدالت در  است که این اصل تیبااهمبسیار  گذاریسرمایه از حاصل سود شدن لحاظ با و

. شودیمی بازنشستگی در دنیا محسوب هاصندوقی بازنشستگی از مفاهیم اساسی هاسامانه

 ناپایدار یهاستمیساین است که این نهادها در ردیف  هاصندوقموضوع مهم در مورد این 

Illcondition Sytemes ناچیز،ظاهر به ورودی هاستمیس. در این نوع از شوندیمی بندطبقه 

 برای درصد 85 افزایش نرخ است ممکن نمونه برای. دارد هاخروجی بر بزرگی بسیار ریتأث

 ورشکستهشدت به را صندوق درصد 83 افزایش نرخاما  شود صندوق ثبات باعث هامستمری

 کند

در که  اندشدهفیتعر2و کسور 8حقوق بر اساسهای بازنشستگی ی در دنیا سامانهطورکلبه

صورت بدون ها بههستند که برخی از آنهای بیمه اجتماعی از نوعصندوقما  کشور

کنند؛ یعنی مستمری فرد قبل از فعالیت می یجزئ یندوخته گذاراندوخته و برخی دیگر با ا

زمان بازنشستگی کامالً مشخص است و هر ریسکی که شامل صندوق شود به دولت و صندوق 

 جمله بازنشستگی ومن یامهیدمات مختلف بصندوق خ 81این  گردد و نه فرد بازنشستهمیباز

اجتماعی،  نیدهند. چهار صندوق شامل سازمان تأمئه میازکارافتادگی و مزایای بازماندگان را ارا

اجتماعی  نیو عشایر و سازمان تأم انییصندوق بازنشستگی کشوری، صندوق کشاورزان، روستا

محدودیت  یامهیها پوشش بو سایر صندوق کنندیصورت عمومی فعالیت منیروهای مسلح به

د. در بین کنناص جامعه فراهم میرا صرفاً برای اقشار خ یامهیب یهاتیداشته و حما

میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت  5/52اجتماعی کشور  نیتأمسازمان  ادشدهی یهاصندوق

                                                           

1 -Defined Benefits 

7 - Defined Contribution 
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اجتماعی محسوب  نیتأمتشکل  نیتربزرگکه در سطح استان نیز جزو  دهدیمپوشش قرار 

 .شودیماستان را شامل  تیاز جمعنفر  ونیلیم 2بیش از  کهیطوربه شودیم

های کلیدی بخشبررسی شاخص -23-2

 اجتماعی نیتأم ضریب پوشـش و نفـوذ بیمه -23-2-1

درصد جمعیت کشور را تحت پوشش  59اجتماعی کشور  نیتأمصندوق  8931در سال 

اجتماعی  نیتأمسامانه  نیتربزرگ. این سازمان در سطح استان همانند کشور دادیمقرار 

. در سال دهدیمابه ملی، جمعیت استان را پوشش و به همان نسبت مش شودیممحسوب 

( رانیبگیمستمرو  شدگانمهیاستان )باجتماعی  نیتأمتحت پوشش سازمان  تیجمع 8931

 افزایش یافته 8132131به  8931سال درصدی در  2/8رشد نفر بوده که با  8111113 بربالغ

 ونیلیم 9/91به  5/93 درصدی، جمعیت تحت پوشش از 5/2رشد است؛ در سطح ملی نیز با 

 .رسیده است نفر

 واحد: درصد 

 
با کشور  اجتماعی استان نیتأمی هامهیبمقایسه جمعیت تحت پوشش سازمان : 9-29نمودار 

(9911-9919) 

53.15

52.85
59.81 55.21 59.51

58.92
52.91

59.11
59.11

53.51

51.11
51.11 58.81 52.51

58.11
59.11

59.15
59.11

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

استان کشور
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۳6۹ 

اجتماعی  نیتأمدرصد جمعیت تحت پوشش  8935که تا سال  دهدیماین نمودار نشان 

در این  رگذاریتأث. یکی از عوامل شودیموس معک ازآنپساستان نسبت به کشور بیشتر بوده و 

ی اختیاری و مشاغل آزاد هامهیببه این عامل مربوط باشد که تا این سال جذب  تواندیمرابطه 

از سطح ملی داشته و در ادامه این روند نسبت به کشور کندتر و سپس  ترعیسراستان روندی 

 معکوس شده است

 نسبت پشتیبـانی- 23-2-2

از آن اجتماعی  نیتأم یالمللنیالمللی کار و اتحادیه بسازمان بین یی کههاخصشایکی از 

، اصلی شدهمهیچه تعداد ب دهدیمکه نشان  است «نسبت پشتیبانی»شاخص  کنندیماستفاده 

 .برخوردار هستند از آن ریبگیمستمر کنند و در قبال آنچه تعدادحق بیمه پرداخت می

اگر این نسبت از عدد پنج تنزل پیدا کند، عالئم  واقعیت هستند که بیانگر اینتجربیات جهانی 

 نیتأم سازمان پشتیبانی . در مرحله نابالغی نسبتشودها پدیدار میورشکستگی در این صندوق

و سپس به  8931در سال  5/88 بود که در ادامه به 25حدود  8955سال  در اجتماعی کشور

ی اخیر هاسالحد خود در  نیترنییپابه  8931در سال  اًتینها و رسید 8932 سال در 1/3عدد 

 کاهش یافت. 3/5یعنی به 

تنزل یافته  8931در سال  5/5به سطح  8931در سال  33/3در استان نیز این شاخص از 

روند حادتر  8931تا  8931در طول دوره  8931ی سال هادادهعدم دسترسی به  وجود بااست. 

نسبت )پوشش حمایتی  به طوری کهاست  مشاهده قابل در صندوق بازنشستگی کشوری

 کهاست  در حالیرسیده و این  8931سال در  1/1به  8931در سال  19/8از  (پشتیبانی

سطح مطلوب  و در 9دارای نسبت پشتیبانی حداقل باید  ستیبایصندوق بازنشستگی پایدار، م

 .دولتی وابستگی شدیدی دارد در حال حاضر این صندوق به تزریق اعتبارات .باشد 1تا  3
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 (9919-9911اجتماعی ) نیتأمضریب پشتیبانی سازمان : 2-29نمودار   

اجتمـاعی نیتأمنسبت مصـارف به منـابع در سازمان  -23-2-3

و هزینه دهد تشکیل میحق بیمه دریافتی  را اجتماعی نیمنابع درآمدی تأم نیترمهم

 بهاجتماعی  نیمنابع تأم .ترین مصارف آن هستندمدههای بازنشستگی نیز عدرمان و مستمری

و  بیمه کارفرماییمنابع نقدی همان حق است  شده میتقس دسته منابع نقدی و تعهدی دو

 ت.منابع تعهدی نیز سهم دولت از حق بیمه کارگران تحت پوشش اس

 نیتأمدر سازمان « نسبت مصارف به منابع»شاخص روند تغییرات مقادیر مرتبط با 

با رشد متوسط  8931تا  8931سطح این شاخص در فاصله زمانی  که دهدیم نشاناجتماعی 

است.  افزایش یافته 8931درصد در سال  11به  8931سال درصد در  35درصد از  3/2 ساالنه

بر  3/5به  3/3سال، کاهش نسبت پشتیبانی از  1/13به  19افزایش امید به زندگی از  مسلماً

مستقیم دارد. از طرف دیگر منابع محدود به پرداخت  ریتأثی این نهاد هاهنیهزحجم مصارف و 

حق بیمه در شرایطی که رشد اقتصادی در کشور منفی بود و سهم اندک از درآمد ناشی از 

 8931در سال  اجتماعی نیتأمی نیز از عوامل کاهنده منابع ورودی به صندوق گذارهیسرما

 .شوندیممحسوب 

  

3.33
3.52 3.93 3.82

5.19
5.51 5.81 5.18

5.51

3.31 3.33 3.13 3.52 3.19
5.55

5.85 5.13

5.31
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 ( صندوق بازنشستگی کشـوریReplacement Rateیگـزینینرخ جا-23-2-4

تحت  شاغل فرد آخر سال دو حقوق بازنشسته به میانگین دریافتی اولین مستمری نسبت

میانگین رشد ساالنه مقادیر این  8931تا  8931دوره در  .شودیمعنوان نرخ جایگزینی تعریف 

 کاهش یافتهدرصد  35ال پایه به درصد در س 33درصد برآورد شده است و از  -5/1شاخص 

 به دنبالرا  هاصندوقتوضیح اینکه باال بودن این شاخص پیامدهایی همچون ناپایداری  است.

 .دارد

 های بخشمزیتو  هاچالش -23-3

  هاچالشتنگناها و  -1 -23-3

 که تفکر ثبات و کنندیماجتماعی زمانی نقش مثبت خود را در جامعه ایفا  نیتأمنهادهای 

و  سکیپر ری هایگذارهیسرما ای اندک یهایگذارهیسرماحاکم باشد.  آن بری نسل نیبپایداری 

که افراد دوره کوتاهی حق بیمه بپردازند و  هیتوجرقابلیغ زودهنگامی هایبازنشستگ، مدتکوتاه

از ذخایر  در برداشتی عمل دولت آزاد مدت طوالنی از مزایای بازنشستگی برخوردار شوند،

ی جمعیتی و اقتصاد ملی ضعیف که هایگذاراستیسدر  هایشیدوراندالی این نهاد و فقدان م

از عواملی هستند که  شودیمباعث پائین آمدن نرخ مشارکت نیروی کار بخصوص در زنان 

دهد ها نشان میبررسی. کنندیماجتماعی را با چالش مواجه  نیتأمی بازنشستگی و هاصندوق

در ایران بسیار باال ق بازنشستگی کشور، دارای تنوع اندک و تمرکز جغرافیایی های صندودارایی

 ها مقابل نوسانات خواهد شد.این تمرکز و عدم تنوع باعث افزایش شکنندگی این دارایی .است

 5، فقط 15سال یعنی تا سال  51اجتماعی ظرف حدود  نیدولت به سازمان تأم یهایبده

( به 8915-8932) نهم و دهم یهابود که این میزان بدهی در دولت میلیارد تومان 211هزار و 

ی هادادهد و سرانجام بر اساس آخرین برابر رسی 85 به بیش ازهزار میلیارد تومان، یعنی  31

میلیارد  هزار 9111حدود  8931اجتماعی در سال  نیتأم، کل بدهی دولت به نهاد شده ارائه

 .ریال بوده است
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  هاها و فرصتتمزی -2 -23-3

 از: اندعبارت هاصندوقراهکارهای پیشنهادی جهت تقویت این 

 اصالح پارامتریک شامل:

نسبت به بودجه عمومی کشور و افزایش  بازنشستگی یهاصندوقکاهش وابستگی  -

 اجتماعی. نیتأمی ردولتیغسهم درآمدی ناشی از سرمایه نهاد عمومی و 

 نیشاغلو یا افزایش حق بیمه  رانیبگیمستمر از حقوق در کاستندلیل محدودیت  به -

( یکی از راهکارها تمرکز بر هامتیقباال بودن تورم  به دلیل سطح پائین رفاه و)

 سنافزایش  باشاخص میانگین سن بازنشستگی و افزایش سطح این شاخص متناسب 

 مورد زفنالند و هلند و برخی دیگر از کشورها نی در که حلیامید به زندگی است. راه

 به بازنشستگی سن به نزدیک کارمندان باالی نسبت علت است و به استفاده قرارگرفته

 .بود امیدوار آن اثرگذاری به توانایران می کارمندانکل 

 آمریکای درآزموده شده  هاینسخه همانند که است 8اجتماعی عوارض و مالیات وضع -

 .ببرد بین از را منابع کسری این از بخشی تواندمی شمالی

 وری سرمایهافزایش بهره -

  

                                                           

ین بودجه برنامه تأمین اجتماعی از کارفرمایان و کارمندان دریافت مالیات تأمین اجتماعی مالیاتی است که برای تأم - ۸
 (FICA) ی مالی فدرالهاکمکمالیات بر حقوق و دستمزد اجباری توسط قانون  صورتبهمالیات تأمین اجتماعی  .شودیم

 .شودیماجباری دریافت  (SECA) یخوداشتغالی هامشارکتی که توسط قانون خوداشتغالیا مالیات بر 
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 (9919-9911و کشور )اجتماعی استان  نیتأمی هاشاخصعملکرد : 9-29جدول 

 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 واحد منطقه شاخص

متوسط 
رشد 
 ساالنه

ضریب پوشش 
سازمان تأمین 
نسبت )اجتماعی 

 (به جمعیت کل

 استان

 درصد

۱۳/۳2 ۸۵/۵6 ۸۱/۵۹ 6/۵۳ ۵/۵۹ ۹6/۵۸ ۹/۵6 ۵۹ ۵۹ ۵2/۸ 

 2۵/۸ ۵۹ ۱/۵۹ ۵۹ ۱/۵۸ ۵/۵6 ۸/۵۸ ۱/۵1 ۱/۵1 ۵/۳2 کشور

نسبت پشتیبانی 
سازمان تأمین 
 اجتماعی

 استان
 درصد

22/2 ۵6/2 ۹2/2 ۸6/2 ۱۹/۵ ۵۱/۵ ۸3/۵ ۱۸/۳ ۵/۳ 3۱/۳- 

 -۳۳/۳ 2/۳ 3۳/۳ ۸۵/۵ ۳۵/۵ 1۹/2 ۳6/2 32/2 ۳2/2 ۳1/2 کشور

به  نسبت مصارف
منابع سازمان 
 تأمین اجتماعی

 استان
 درصد

3۳/۳۳ ۳1/۳۹ ۹۳/۸۸1 32/۸16 ۵۳/۸1۸ ۸1۳ ۸1۵ - - - 

 ۵۳/6 3۱ 1۳/۵۳ 2/3۳ 32 3۹ 3۳ 36 2۳ 22 ۸کشور

پوشش حمایتی صندوق 
 بازنشستگی کشوری

 - - 3/1 33/1 ۱۹/1 ۱۳/1 ۳۹/1 ۸ 13/۸ 1۹/۸ درصد

 نرخ جایگزینی
صندوف 
 بازنشستگی

 استان
 درصد

- - - ۱۱ ۳1 ۳1 ۳3 ۳۳ ۳۵ - 

 - ۳۵ ۳۱ ۳3 ۳1 ۱۳ ۱۱ 3۱ ۳۸ - کشور

اجتماعی استان، صندوق بازنشستگی کشوری و سند تفضیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی  نیتأم: اداره کل مأخذ

 (2حوزه بخشی )و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
 

 

 

 

 

                                                           

 اجتماعی کشور نیتأمبیمه وصولی با لحاظ تعهدی در سازمان  حق به هانهیهزنسبت  -۸



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 های بخشیبخش دوم: حوزه

 هنر وچهارم: فرهنگ وبیست  فصل
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 فصل بیست و چهارم: فرهنگ و هنر

مقدمه-24-1

فرهنگ »شناس انگلیسی در تألیفی تحت عنوان مردم Edward Burnett Tylorبه گفته 

ها، باورها، هنرها، قوانین، از دانش ای پیچیدهمیالدی، فرهنگ مجموعه 8118در سال « اولیه

گیرد. در می ها را فراعنوان عضوی از جامعه خویش آنادات است که فرد بهاخالقیات و ع

تعریفی دیگر فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است. در این 

های این کاال این است شود و از ویژگیرابطه کاالی فرهنگی جزو کاالهای عمومی محسوب می

ای از لکردی یک سازمان مشخص است و در پهنه گستردهکه تولید آن ورای مرزهای عم

 شود.ها تولید میها و انسانسازمان

و تنوع  ترسیم سیمای فرهنگ و هنر در همه ابعاد و زوایا به لحاظ گستردگی و پیچیدگی

های مهم و اساسی این از شاخصعدم امکان دستیابی به بسیاری  موضوعی و همچنین به دلیل

وجود باشد بااینبخش به لحاظ کیفی بودن و یا عدم دسترسی به منابع اطالعاتی مقدور نمی

هایی در زمینه فضاهای فرهنگی، توان با توجه به شاخصعملکرد این بخش را درمجموع می

عملکرد رسانه  های فرهنگی،های هنری و نمایشگاهمطبوعات و ناشرین علمی، وضعیت فعالیت

 های عمومی ارزیابی کرد.عمومی دولتی، سینما و تئاتر و وضعیت کتابخانه

 امـور دینی و مذهبی -24-2

جلوه پرفروغ فرهنگ ایران و آذربایجان مدیون تعالیم الهی اسالم بوده و قرآن این نور 

فرهنگ هدایت، شایسته درک معانی برای رسیدن به هدایت و سعادت است. در طول تاریخ 

یی بزرگ و تشنه رحمت قرآن و عترت پیامبر بزرگوار اسالم بوده هاانسانجهان، آذربایجان مهد 

 -8231) یزیآقا تبر یرزاعلیم. خواهد کردها تا ابد افتخار است؛ بزرگانی که بشریت به وجود آن

سمان از ستارگان آ االسالمثقهخورشیدی( عالم دینی و فرهنگی آذربایجان مشهور به  8293

ی همانند پیشوایش امام خواهیآزادبدیل دین اسالم را در بی ریتأثفرهنگ این خطّه است که 

-8211) ینیامینی معروف به عالمه ام نیعبدالحس حسین )ع( برای جهانیان نمایان ساخت.

شناس و از علمای ، مورخ، نسخهمتکلم، محدث، فقیه، الغدیرکتاب  خورشیدی( نویسنده 8953

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
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ا در ر کتابخانه امیرالمؤمنین)عق؛ که عالوه برنگارش آثار مهم علمی،  85در قرن  شیعهبزرگ 

ت. نظرات این عالم بزرگ در زمینه هزار نسخه خطی اس 11کرد که حاوی  سیتأس اشرف نجف

 است. تأمل قابلتوسعه و پیشرفت مسلمانان 

 ی(دیورشخ 8218 -8931) ییطباطبا نیمحمدحس دیسعالمه  مفسر کبیر قرآن کریم

در فضای فکری  شیعهاز عالمان تأثیرگذار  و شناسو اسالم عارف، فقیه، اصولی، فیلسوف، مفسر

نگی بخشی از افتخارات فره حکمت متعالیهو  مالصدرامبانی فلسفی  و مدرس ایرانو مذهبی 

 استان در عرصه دین و مذهب شیعه هستند.

با این پشتوانه غنی دینی و مذهبی امروز نیز فرهیختگان بزرگی از استان در عرصه معرفت 

ی علمیه از مراکز مهم هاحوزهفرهنگی قرآن و عترت در کنار  مؤسسات. کنندیمدینی فعالیت 

موسسه فرهنگی قرآنی فعالیت  53ن و در استا 8931 سال. در روندیمفرهنگی استان به شمار 

.درصد رشد داشته است 3موسسه،  55کردند که نسبت به سال قبل با 

 رسانیامـور مطبوعاتی و اطالع -24-3

از نوع  هاچاپخانهی عباس میرزا، مهد یکی از اولین اتوسعهتبریزِ آذربایجان به دلیل نگاه 

ی چاپخانه را اندازراهدیده است. ولیعهد دستور چاپ سُربی در اوایل سلسله قاجاریه را به خود 

 8832تبریزی داد و او با اعزام به روسیه و آشنایی با صنعت چاپ، در سال  نیالعابدنیزبه آقا 

از اولین عناوین  نامهفتحی جهادیه و هاکتابخورشیدی ماشین چاپ را به تبریز وارد کرد. 

 جعفر نامی رزایم خورشیدی 8831در ســال ن ی منتسب به این چاپخانه است. همچنیهاکتاب

شده بود دســتگاه چاپ  که توســط عباس میرزا برای یادگیری این فن به مسکو فرستاده

گلستان خورشیدی  8833در همین چاپخانه بود که در ســال د و وارد تبریز کر دیگری سربی

 .سعدی به چاپ رسید

 8122به  8931رصدی نسبت به سال د 21چاپ کتب جدید با افزایش  8931در سال 

بوده  درصد 82برای استان  8931تا  8931ی هاسالعنوان رسید و متوسط رشد در محدوده 

درصد نسبت به  9تعداد کل کتب به چاپ رسیده با کاهش  نکهیا باسال پایانی دوره در است. 

کتاب در استان متوسط رشد سالیانه چاپ  مورد بررسیسال قبل مواجه شد اما در طول دوره 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%D9%86%D8%AC%D9%81)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%D9%86%D8%AC%D9%81)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
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۳۹۹ 

ورق  2532به  8931در سال  ورق رنگ 381 از استان یهاخانهپچا تیظرفدرصد بود و  81

 است. افزایش یافته 8931در سال  رنگ

به طوری در استان دارای روند نزولی بود  عنوان کتاب برای هرشمارگان  نیانگیمدر مقابل 

از سطح این شاخص  سال هردر  درصد 3میانگین حدود  به طور 8931تا  8931از سال  که

در استان روند افزایشی در  منتشرشده یهاشمارگان کتاب کاسته شده است همچنین سرانه

الزم به ذکر  رسیده است. 31/1به  53/1و از  دهدیمدرصد در طول دوره را نشان  9حدود 

پائین  سهم استان از کشور در زمینه چاپ کتب جدید و کل کتب رقم 8931است که در سال 

 درصد بود. 2

برای رده سنی کودک و نوجوان، سهم  شدهچاپهمچنین در زمینه تعداد عنوان کتب 

 قابلدرصد بود؛ این درصدها با توجه به سهم جمعیتی استان از کشور  85/8استان از کشور 

( سال 85-1) ینوجوانتا سن  نسبت جمعیت 8935در سرشماری سال  که چرای هستند. بررس

 وجود با)8931تا  8931ی هاسالدرصد بود؛ اما روند طی شده در طول  1/5ه کشور ب استان

( رو به رشد است. نکته مهم دیگر توجه به زبان ترکی در چارچوب میراث مکتوب فرود و فراز

ی هاشبکهکتاب و نوشتار چه در محیط نشر کاغذی و چه در فضاهای نوشتاری  که چرااست 

زمینه است تا فرهنگ اصیل این خطه از سرزمین پهناور ایران برای مجازی عوامل مهم در این 

بر غنای آن افزوده شود واقعیت این است که ادبیات  سال هری بعد به یادگار بماند و هانسل

که  صدالبتهادبیات مکتوب ندارد و  اندازه بهیی توان حمل میراث انسانی را تنها بهشفاهی 

ی علمی کردزیربرنامهی منطقه جستجو و برای آن هادانشگاهس و آن را باید در مدار ازینشیپ
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۳۹۳ 

 روند انتشار کتب جدید رده سنی کودك و نوجوان و سهم کشوری استان: 9-24نمودار 

(9913 -9919) 

 1که نسبت به سال قبل دارای رشد  شده منتشرعنوان نشریه  519استان  8931در سال 

در استان از  شده منتشرعناوین نشریات  8931تا  8931است. ضمن اینکه در دوره  درصدی

درصدی برخوردار بود همچنین در پایان این دوره تعداد کل شمارگان نشریات چاپی  81رشد 

 .میلیون نسخه رسید 5به  درصد 83با میانگین رشد سالیانه  8931در سال منتشر شده استان 

 امـور فرهنگی-24-4

 یهایازمندیبا شناسانی ن ستیبایمهر استان( )واقع در مؤسسات فرهنگی و هنری 

ها و مشکالت فرهنگی آن مناطق به دغدغه ی ابتکاریهاوهیفرهنگی مردم بتوانند با ابزارها و ش

از طریق و  پاسخ دهند و دوشادوش نهادهای دولتی در مناطق خود گام مثبتی بردارند
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۳۹۵ 

اقدام  هاهیو ... نسبت به ارتقاء این سرماو ابزارهای هنری  هاوهی، جلسات، شهاشینمایشگاه، هما

 8.نمایند

به  8931جدید در سال  واحد 9استان با  چندمنظورهفرهنگی و هنری  مؤسساتتعداد  

 .موسسه افزایش یافت 52

 امـور هنـری -24-5

تواند به کمک ای است که میرابطه غنایِ فرهنگی و هنری خطه آذربایجان پتانسیل بالقوه

شود. هنر  دیبازتولی اقتصادی و اجتماعی هاشاخصبشتابد و دوباره با ارتقای  توسعه استان

است. میرزا آقا  ختهیدرآمی آذربایجانی هاسینوشنامهینمانمایش مدرن کشور با اولین نام 

 تئاتریآمفی هاسالناز اولین « آرامیان»سالن تئاتر کشور و  سینویفارس شینماتبریزی اولین 

توسط مسیو آرامیان که خود یکی از خورشیدی(  8235) یالدیم 8385سال  درکشور بود که 

 احداث شد. بازیگران و مترجمان نمایش بود، در تبریز

اولین نمایش  خورشیدی 8231در سال « کودک و نوجوان تئاتر پدر»بان هجبار باغچ

قال به تبریز در از انت ایشان پس .در مدرسه احمدیه مرند به روی صحنه بردرا کودک و نوجوان 

عمومی، تئاتر را از مدارس بیرون برد و در  یسازدر مسیر فرهنگ خورشیدی 8233سال 

ارکک »، «حیات معلمین»، «داکار معلمف»معرض دید عموم گذارد. نگارش و اجرای نمایشنامه 

 8912تئاتر با همکاری نخبگان تبریز در سال  جمعیت کردن دایر و «شیخ شامل»، «خاالقیزی

 .خدماتی بود که او در این دوران در حوزه تئاتر انجام داد ی از جملهدیرشخو

بودیم و  8935ی استانی نسبت به سال هاشینماشاهد افزایش چشمگیر  8933در سال  

عنوان  811افزایش نسبت به سال قبل به  درصد 83ی اجرا شده با هاشینما 8931در سال 

با این بود؛  درصد 82انه این شاخص در این دوره نمایش رسید ضمن اینکه رشد متوسط سالی

درصدی نسبت به  91 ریچشمگاستانی کاهش  شده اجرای هاشینماتعداد تماشاگران  وجود

                                                           

. ۸۹۳6.معنوی و فرهنگی یهاهینقش مؤسسات فرهنگی و هنری در ایجاد و ارتقاء سرماسپهری منش. مرضیه.  - ۸
 .چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه موسسات فرهنگی هنری در توسعه فرهنگی کشور

 

https://www.civilica.com/Papers-ECIA04=چهارمین-همایش-ملی-نقش-و-جایگاه-موسسات-فرهنگی-هنری-در-توسعه-فرهنگی-کشور.html
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۳۹2 

درصدی را  3استانی کاهش  شینما یسرانه تعداد دفعات اجراداشت. بر این مبنا  8931سال 

 تجربه کرد.

ی فعال هاسالنتعداد  قابل توجه شاهد افزایش 8933سال  در 8931 تا 8931در دوره 

سالن رسید. مشارکت  91این تعداد به  8931سالن در استان بودیم و در سال  22سینمایی به 

در مورد این شاخص  قابل توجهی سینماهای از نکات هایصندلبخش خصوصی و افزایش تعداد 

 شوند.محسوب می

و ماده ارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قانون اهداف و وظایف وز 2ماده  22به بند استناد  با

گارخانه به مکانی نها انحالل و نظارت بر فعالیت نگارخانه تأسیس، ،صدور اجازه نامهنیآئیک 

که برای نمایش و عرضه آثار هنرهای تجسمی از جمله طراحی، نقاشی،  شودیاطالق م

نگارگری،  فهومی،هنر م ،Video Art8، خوشنویسی، عکاسی، حجم، سفال، گرافیک، هنر اجرا

و نظایر آن توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایجاد  یرسازی، کاریکاتور، تصوخطینقاش

دف از تأسیس نگارخانه تالش برای ارتقاء آشنایی مردم با آثار هنرهای تجسمی و و ه گرددمی

ی های رشد و اعتالی هنرهافراهم آوردن زمینهو  های فرهنگی و هنریاشاعه مفاهیم و ارزش

عرضه و فروش آثار هنری با رعایت سایر  ،تجسمی از طریق معرفی هنرمندان و آثار هنری

المللی آثار هنری در چارچوب قوانین و مقررات اقدام به انجام مبادالت بین ومقررات مربوط 

در سال فعال  یهانهتعداد نگارخا شرقیاست. در استان آذربایجان جمهوری اسالمی ایران

تعداد  افزایش یافته واحد 59واحد به  83از  درصد 85متوسط سالیانه  رشدبا  8931

 51به  8933-8931درصدی در مقطع زمانی  13ی فعال استان به دو دلیل با رشد هانگارخانه

 ایجاد و خصوصی بخش بهها نگارخانهواگذاری  از: اندعبارتنگارخانه ارتقاء یافته است. دالیل 

استقبال از ایجاد  و ی اصلی توسط بخش خصوصیهانگارخانهطن تخصصی از ب یهانگارخانه

 .هانگارخانه از یبرداربهره یهاپروانه نگارخانه و صدور

                                                           

 قراردادهایی از بسیاری بر Video Art که است این معمولی سینمای و Video Art بین کلیدی هایتفاوت از یکی - ۸
 گفتگو است ممکن شود،نمی استفاده بازیگران از لزوماً هنر نوع این در. کندنمی تکیه کنند،می تعریف را مرسوم سینمای که

 است ممکن حتی باشد شتهندا سرگرمی جنبه یا و باشد نداشته مشخصی طرحی یا و روایت هیچ است ممکن یا باشد نداشته
 .نکند پیروی هم کوتاه هایفیلم یا( تجربی) آوانگارد سینمای از

www.brendanlee.com 
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۳۹3 

 های عمـومیکتابـخانه-24-6

 فرهنگ، امنیت، و سزاوار )برخورداری از( بهداشت، پایدار، انسان، محور توسعه در توسعه

بدون پایدار  توسعه. واقعیت این است که 8است و اطالعات ارتباطات و توسعه دانش آموزش،

ی هاکتابخانهدر قوانین مرتبط با  نداده است.ای مطلوب بستر فرهنگی در هیچ جای دنیا نتیجه

ها که توسط آن یرسانعمومی و خدمات اطالع یهاهدف کتابخانه»کشور فنالند آمده است که 

فردی، جستجوی ادبی و فرهنگی، دسترسی  برابر برای توسعه یها، ارتقاء فرصتشودیارائه م

شخصی و مدنی، گسترش دیدگاه جهانی و برای یادگیری  یهابه دانش برای دستیابی به مهارت

 2.است« العمرمادام

ی وجود دارند که در ابالقوهو منابع  هالیپتانسبرای جامعهِ ایرانیِ در گذار به سمت توسعه، 

است که از دو  هاآنیکی از  و کتابقرار گیرند  رد توجهمو ستیبایم هاپشتوانهکنار سایر 

 :شودیمدیدگاه به آن پرداخته 

دارند  نیزم رانیاقرآن و میراث مکتوب تشیع اثنی عشری به لحاظ جایگاهی که در فرهنگ  -8

ی از بیان حضرت حق در مورد انمونهباالترین منابع فکری برای فهم واقعی توسعه هستند. 

در حقیقت دنیا و » ندیفرمایملیل دید که  سوره 89در آیه  توانیمرآن را دنیا در کتاب ق

و از طرف  5ردیپذینمی افراطی به دنیا را توجهیبو در گفتاری دیگر  9«آخرت از آن ماست

 5که حاصلی برای توسعه جدا از عدالت وجود ندارد. شوندیمدیگر یادآور 

                                                           

 تحقیقات انستیتو بهداشت انشکدهد مجله .۸۹۳۵. رانیدر اتوسعه پایدار  تیوضع . دماری، بهزاد.فرزانه پور،سلطانی - ۸
 Walt and Gilson (۸۳۳6)قل از به ن ۸-۸۳ چهارم، صفحه ، شماره۸۳ دوره. بهداشتی

7 - https://finland.fi/life-society/libraries-serving-an-appreciative-nation/ 

 إِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى( )وَ( ۸۹سوره لیل آیه ) - ۹
آوردیم و به او انجیل عطا آوردیم و عیسى پسر مریم را در پى ]آنان[  یدرپیآنگاه به دنبال آنان پیامبران خود را پ - ۳

ترک دنیایى که از پیش خود درآوردند ما آن  [کسانى که از او پیروى کردند رأفت و رحمت نهادیم و ]اما یهاکردیم و در دل
آن را چنانکه حق رعایت آن بود منظور نداشتند  حالنیرا بر ایشان مقرر نکردیم مگر براى آنکه کسب خشنودى خدا کنند باا

سوره حدید اند )بسیارى از آنان دستخوش انحراف (ولى)ها دادیم کسانى از ایشان را که ایمان آورده بودند بدان پس پاداش
 (63آیه 
ها بس نیرومندتر از ایشان فرجام کسانى که پیش از آنان بودند چگونه بوده است آن نندیتا بب انددهینگرد نیدر زم ایآ - ۵

ها آبادش کردند آن را آباد ساختند و پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان بیش ازآنچه آن کردند و رورویرا ز نیبودند و زم
 (۳سوره روم آیه کردند )یآوردند بنابراین خدا بر آن نبود که بر ایشان ستم کند لیکن خودشان بر خود ستم م
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خوانی اگر برای سایر جوامع و کشورها از فرهنگ کتاب در سطح عمومی جوامع نیز گسترش -2

تا تحقق  ستا هایاز ضرورهمانند ما  توسعه حال در مهمات باشد برای کشور و جامعه

 تسهیل و تسریع شود. توسعهاهداف 

علمی، آموزشی و وقفی دانشگاه  به کتابخانه مجتمع توانیمی تاریخی کشور هااز کتابخانه

 1سال پیش و در قرن  111 در حدوداشاره کرد. این کتابخانه ربع رشیدی تبریز  علوم پزشکی

ی از کی در غازان خان ایلخانیوزیر  اهلل همدانیالدین فضلخواجه رشیدهجری قمری به همت 

نامه این مرکز دانشگاهی که به قلم . وقفشده ساخته کز دانشگاهی جهانامر نیترمعروف

نامه ربع رشیدی در سال وقف. ع خانبالیغ استاز نوی کاغذی بر رو شده نوشتهشخص وزیر 

 آندر یک نسخه و  فردمنحصربهو این نسخه  در حافظه جهانی یونسکو به ثبت رسید 8913

 .شودیمدر کتابخانه مرکزی تبریز نگهداری  هم

 8911سال  درکه  نخستین کتابخانه دولتی ایران استتبریز،  تابخانه عمومی تربیتک

وی  .ش.( تأسیس شد 8253-8981توسط محمدعلی تربیت )وان کتاب عن 211ی با دیخورش

فردی دانشمند و کتابشناس و از پیشگامان مشروطیت و یکی از آزادیخواهان مشهور شهر تبریز 

 عمومی کتابخانهخانه قرائت نخستین شمسی، 8982 سال در آن دنبال ؛ بهرفتبه شمار می

 در شریعتمدار حسن میرزا کتابداری با لشکر نخاز خان میرزا حسن مرحوم نیز توسط ایران

 شد. اندازیهمین شهر راه

به همت یکی از بزرگان  8999در آبان ماه سال تبریز  (ملی) یمرکزکتابخانه  آن از پس 

آغاز شرقی آن دوره بود فرهنگ آذربایجان بنام علی دهقان که مدیرکل اداره فرهنگ آذربایجان

دوست شهر تبریز و با منابع مالی مردم فرهنگ صرفاًولتی و ایشان بدون اعتبار د گردید

در تیرماه  میلیون ریال به ساخت این کتابخانه اقدام کردند که 9ی در حدود اعتبار باآذربایجان 

مشتمل کتابخانه شخصى ) رینظیبه دنبال وقف مجموعه ب در ابتدا .به اتمام رسید 8995سال 

دو تن از از طرف  (و سربى قدیمى چاپ سنگى شش هزار جلد کتاب نفیس خطى وبر 

 کارکرداین کتابخانه شروع به  حاج حسین و حاج محمد نخجوانى یهابه نام خیر فرهیختگان

هزار جلد کتاب نفیس خطى و  51بیش از  ،خصوصى یهانهضت وقف کتابخانهبا رواج  جیتدر به

کتابخانه به عنوان بر غنای این  شد وبه کتابخانه ملى تبریز اهدا  از طرف خیرین چاپ قدیم



 

بیست و چهارم: قرهنگ و هنربخشی/ فصل های دوم: حوزه بخش  
  

 

۳۹۳ 

آخرین آمار  بر اساساست.  شده افزوده عصر حاضر کشور یهاکتابخانه نیتریمییکى از قد

هزار  5که حدود  شودیزبان مختلف در این مجموعه نگهدارى م 25هزار جلد کتاب در  521

اپ سربى جلد چاپ سنگى و هفت هزار جلد آن نیز کتاب چ 511هزار و  5جلد آن خطى 

 .قدیمى است

حاج محمد نخجوانى براى به »موجود در این مجموعه آمده است:  یهابهیاز کت یکی در

که کتاب مورد نظر به یک چینى  شودیشود. در آنجا مطلع ممى دست آوردن کتابى راهى هند

ن را به یک تاجر ایتالیایى آ ندیگویولى آنجا نیز م رودیناچار به چین م است او شده فروخته

کتاب  شوداما آنجا هم متوجه مى کندیایتالیا عزیمت م یسو م برده است. وى بالفاصله بهرُ

شده است. محمد نخجوانى سرانجام به قیمت  فروش پاریسى فروختهمورد نظر به یک کتاب

دیوان کمال »مذکور همان  کتاب ارزشمند«. گرداندیگزافى کتاب را خریده و به ایران بازم

 .است که به قلم خودش در قرن نهم هجرى نگاشته شده است« دىخجن

معدود  از هزار جلد کتاب، بعد از کتابخانه ملی 5کتابخانه با حدود این بخش نسخ خطی 

در  .نفیس و بسیار ارزشمندی را در خود جا داده است یهانهیاست که گنج ییهاکتابخانه

است.  رینظیدر سراسر جهان ب که خوردینسخه به چشم م 81نام  نسخ خطیلیست 

سال قبل که در  8211متعلق به  «رسوالن انجیل»ارزشمندترین کتاب موجود در این کتابخانه، 

 کار زبان آن سریانی )آشوری( و خط به .شده است صفحه و بر روى پوست ماهى نوشته 821

و  نیترلیاص «نانجیل رسوال». دیآیحساب م نیمه زنده دنیا به یهارفته در آن از خط

 .نشده است حال ترجمه و چاپ به انجیل جهان مسیحیت است که البته تا نیترنخوردهدست

نامه عالوه بر وقف از دیگر آثار ارزشمند موجود در بخش نسخ خطی کتابخانه مرکزی تبریز

دمت کتاب شرح اصول کافی به قلم مالصدرا است که ق ربع رشیدی که در باال به آن اشاره شد.

 یینوا ریشیرعلینسخه خطی کلیات ام .فوق از نوع سمرقندی استب کاغذ کتا ؛ساله دارد 511

. شودیاز دیگر آثار گران بهایی است که در بخش نسخ خطی کتابخانه مرکزی تبریز نگهداری م

درباری موجود است که از  ههنری بسیار فاخر است و تنها نسخ یهاهیاین کتاب هم از نظر آرا

است که به صورت کامل به دست ما  یاو تنها نسخه باشدیای ظاهری فراوانی برخوردار مزیب

کتاب زیج الغ بیک از دیگر آثار نفیس ست. همچنین نشده ا حال نیز چاپ به رسیده است و تا
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سال  311شده و حدود  و نجوم نوشته یشناسبخش نسخ خطی است که در موضوع ستاره

دیوان صائب تبریزی نیز از آثار دیگر موجود در این  .از نوع خانبالیغ استقدمت دارد و کاغذ آن 

 .شده است نوشته شاعرتوسط خود  نیا از شیسال پ 951بخش است که حدود 

ارزشمند، به عنوان  یهااز کتاب رینظکمی انهیداشتن گنج لیبه دلاین محل فرهنگی  

به ثبت  بود که معتمد یونسکو یهاود کتابخانهمعدی جهان از هاکتابخانه نیرترینظیکی از کم

از فهرست  ،رشینظیکتابخانه ملى شهر به همراه تاالر و ساختمان بتخریب  لیرسید اما به دل

و به  مترمربعهزار  91ساختمان جدید به وسعت  با این وجودی خارج شد. المللنیباین سازمان 

 است با تالش بیشتر شود این گنجینه ملیاست و امید  شده ساختههزار مترمربع  81مساحت 

مرکزی  کتابخانهخورشیدی  8995شایسته ذکر است که در سال  بد.یا را باز جایگاه پیشین

 بنیان گذاشته شد. و کتابتبریز این شهر فرهنگ 

. با ذکر این مطلب که شودیمدر کشورهای پیشرو جهان به کتابخانه اهمیت زیادی داده 

خورشیدی، مصادف با حکومت شاه صفی  8183) یالدیم 8351د در سال کتابخانه ملی فنالن

 8213)میالدی  8135اولین کتابخانه عمومی فنالند در سال  است و  شده سیتأساول صفوی( 

دمات این کشور خ در .افتتاح شدخورشیدی( مصادف با اواخر سلسله زندیه و اوایل قاجاریه 

 کندیهر فردی که به طور دائم در فنالند زندگی مو  برای کاربران رایگان است هاکتابخانه

ها مقدار مواد غیرچاپی موجود در کتابخانه. در فنالند کارت کتابخانه را به دست آورد تواندیم

 ،هالمیفی به راحتبه هاکتابخانه به کنندگانمراجعه و اخیر افزایش یافته است یهادر سال

کتابخانه و  دسترسی دارندچاپی  یهاکتاب در کناریکی و سایر مواد الکترون DVD یهاصفحه

 است. شده لیتبد یدیجیتال شده رهیبه یک منبع اطالعاتی و فرهنگی ذخ

شده در بسیاری از کشورهای  از گذار و تغییر ساختاری شناخته یاجامعه فنالند دوره

ات عمومی به طور خدمو  افزایش یافتهی مناطق شهرو جمعیت  اروپایی را تجربه کرده است

ها به دلیل موقعیت قانونی خود، استثنا اما کتابخانه کلی در مناطق روستایی کاهش یافته است

ت. نکته مهم دیگر اس شده تییا حتی تقو ماندهیها در برخی موارد باقوضعیت آن د وهستن

مراکز  ( وهری)مالقات ش یعموم یهامکان نیترمهمبه ها کتابخانه ر بسیاری از نقاطاینکه د

 .اندشده لیتبد فرهنگی
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در آموزش عمومی و  را هاست که نقش کلیدیفنالند مدت یهاشبکه کتابخانهاز دیگر سو 

گیرندگان و واقعیت است که تصمیم کی نیا .ملی دارد یهاحفاظت و حفظ فرهنگ و زبان

که  دهدیاین توضیح م .اندشده شهروندان هر دو در اولین روزهای استقالل به رسمیت شناخته

 ها به عنوان دارایی مشترک موردها در دسترس است و چرا آنچرا بودجه برای بهبود کتابخانه

ها تغییر کرده است، اما نگرش ها سالها و عملکرد کتابخانهمواد در کتابخانه .احترام هستند

 است. شدهتیتثبمثبت و  کامالًنگاهی جامعه فنالند نسبت به این نهاد فرهنگی، 

اندازه کافی برای رفتن به مدرسه  ها قبل از اینکه بهکودکان به نحوه استفاده از کتابخانه

 منصفانه است .شوندیمآموزش داده  العمرها مادامو مهارت شوندیاستفاده کنند، آموزش داده م

 8.خود را دوست دارند یهاکتابخانه هایکه فنالندبگوییم 

از  درصد 2ساالنه ی عمومی استان با رشد متوسط هاکتابخانه 8931سال  در با وجود اینکه

همچنین تعداد کتابخانه عمومی استان  افزایش یافت و واحد 853به  8931واحد در سال  825

واحد در  1/9به  5/9درصد رشد متوسط ساالنه از  5/8هزار نفر جمعیت با  811به ازای هر 

تعداد کتابخانه  اوالً( در سطح ملی 8931تا سال آمار )بر اساس آخرین ؛ رسید 8931سال 

نسبت به استان  مورد بررسیی هاسالهزار نفر جمعیت در تمام  811عمومی کشور به ازای هر 

واحد ارتقا یافته و  91/5این شاخص در سطح کشور به  8931سال در  تینها درباالتر بود و 

( از طرف درصد 52/2است )دوره برخوردار شده از رشد متوسط ساالنه بیشتری در طول  اًیثان

 191. کشور فنالند با دهدیمدیگر مقایسه این شاخص در سطح جهانی واقعیت دیگری را نشان 

 2181خورشیدی )جوالی  8931 در سالمیلیون نفر  5/5کتابخانه عمومی و با جمعیت 

شت که از اختالف سطح کتابخانه عمومی دا 5/89هزار نفر جمعیت  811میالدی( به ازای هر 

 سیتأساگر پشتوانه تاریخی صنعت چاپ و  2با کشور ایران و استان حکایت دارد. قابل مالحظه

ی در کنار هم المللنیبکتابخانه در استان را با وضعیت حال حاضر استان در سطح ملی و 

ز تولید در کنار افزایش سهم ملی ا ستیبایمکه نهادهای مرتبط  میریگیمبگذاریم نتیجه 

 ها داشته باشند.ناخالص داخلی و افزایش سرانه درآمد در استان، توجه جدی به توسعه کتابخانه

                                                           

1- https://finland.fi/life-society/libraries-serving-an-appreciative-nation/ 

7- http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_kulttuuri_en.html 
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ی عمومی به ازای هر هزار هاکتابخانهی فرهنگی، تعداد کتاب در هاشاخصیکی دیگر از 

کتاب در  2/182در استان این شاخص با  با وجود اینکه 8931نفر جمعیت است در سال 

بیشتر است اما این آمار در مقایسه با کشور  مراتب به کتاب 3/531ا سطح کشوری با مقایسه ب

 .میالدی، رقمی ناچیز است 2181عنوان کتاب در سال  3511ی مثل فنالند با اافتهیتوسعه

 رادیو و تلویزیون -24-7

که  دهدیمنشان  ی مرتبط با عملکرد رسانه رادیویی و تلویزیونی استان،هاشاخصتحلیل 

تولیدات سیمای استان با  کل بهی الف و ب نسبت هابرنامه، تولید 8931 تا 8931در دوره 

ی هاشبکهدرصدی روبرو بوده است اما پوشش روند کاهشی پوشش آنالوگ  89کاهش متوسط 

تلویزیونی به نفع پوشش دیجیتالی در استان از نکات مثبت عملکرد این نهاد در استان محسوب 

ی تکنولوژی دیجیتال درصد 811استان تحت پوشش  8931ی که در سال ائجتا  شودیم

 55این شاخص در سطح پائین  8931است که در سال  ذکر انیشاارسال امواج قرار گرفت. 

درصد در طول دوره به  88درصد جمعیت استان بود که با روند مثبت و رشد متوسط ساالنه 

 و نوجوانان و کودکان ویژه تلویزیونی هایبرنامه دهمچنین تولی این سطح ارتقاء یافته است.

ساعت در سال  33به  8931در سال  822درصد از  9انیمیشن استان با کاهش متوسط ساالنه 

 .رسید 8931

 هافرصتو  هاچالش-24-8

دارای ارزش تجاری و  2اقتصاد خالق 8«تجارت و توسعه سازمان ملل انجمن» طبق تعریف

ی، کتاب، فیلم، نقاشی، جشنواره، آهنگ، طرح، دستعیصناع خالق را هنر، فرهنگی بوده و صنای

 .دهندیمی ویدئویی تشکیل هایبازانیمیشن دیجیتال یا 

بار طی جنگ جهانی دوم و در مکتب فلسفیِ  نینخست نیز «صنایع فرهنگی»مفهوم 

  .سازی امریکا به کار رفتفرانکفورت برای توصیف صنعت قدرتمند فیلم

                                                           

1-United Nations Conference on Trade and Development 

7-The creative economy 
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انجمن  یالمللنی)کنفدراسیون ب CISACشده توسط  های انجاماساس پژوهشبر 

میلیارد دالر در کل جهان به اقتصاد صنایع خالق اختصاص  2251بر  نویسندگان و مؤلفان( بالغ

دهد. همچنین درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می 9دارد که این رقم حدود 

میلیون شغل ایجاد کنند که این میزان  91اند حدود ان توانستهصنایع خالق در سراسر جه

دهد. در این میان آسیا و اقیانوسیه تقریباً یک درصد از کل جمعیت فعال جهان را تشکیل می

میلیون شغل ایجاد کند و جایگاه  1/82میلیارد دالر اقتصاد خالق توانسته حدود  159با حدود 

میلیارد دالر و  113تصاص دهد. پس از آسیا و اقیانوسیه، اروپا با اول را در این زمینه به خود اخ

 انهیمیلیون شغل، آفریقا و خاورم 1/5میلیارد دالر و  321میلیون شغل، آمریکای شمالی با  1/1

میلیون  3/8میلیارد دالر و  825میلیون شغل و آمریکای التین با  5/2میلیارد دالر و  51با 

ترین صادرکنندگان صنایع خالق در جهان کشور بزرگ قرار دارند. های بعدیشغل در جایگاه

دهد، کشور گونه که آنکتاد )کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل( گزارش میآنست. چین ا

با درآمدی  توسط این انجمن( منتشرشده)آخرین آمار  میالدی 2815چین توانسته در سال 

صادرکننده صنایع خالق در جهان شناخته شود.  نیترگمیلیارد دالر به عنوان بزر 825بر  بالغ

میلیارد دالری از این راه  92تنها درآمدی  2112این در حالی است که همین کشور در سال 

دهنده میزان اهمیتی است که دولت این کشور برای صنایع داشته که مقایسه این دو رقم نشان

کنگ، ایتالیا، ، آلمان، هنگمتحدهاالتیخالق قائل شده است. پس از چین کشورهای ا

تر آن است که سایر های بعدی قرار دارند. نکته جالبانگلستان، سوئیس و هلند در جایگاه

 یترنییهای پاکه در جایگاه حال نیع کشورهای موفق در حوزه صادرات صنایع خالق در

 .ندگیرند، فاصله بسیار زیادی با این کشور نیز دارنسبت به چین قرار می

نخورده بکر و دست (باًیتقر)های صنعت خالق به صورت هنوز بسیاری از حوزهدر کشور 

ها حوزهاین ای و انیمیشن جزو های رایانهاست؛ برای مثال صنعت ساخت بازی ماندهی باق

 31ای میزان درآمد کشورهای پیشرفته دنیا از این حوزه حدود های رسانهحوزه درهستند 

ی انیمیشن، باعث شده هالمیفمخاطب باال و استقبال تماشاگران از  تیجمع .تاسمیلیارد دالر 

 قرار گیرند. دنیا پرفروشهای فهرست فیلم در ییانمایپوی هالمیفاست که 
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۳۳۳ 

و نمایشی در  لمیفتلهی انیمیشنی از کل تولیدات هالمیفی استان سهم مایس و صدادر 

درصد رسید. این رقم در  81به  8935م در سال درصد بود که این رق 1در حدود  8931سال 

ی هالمیفسهمی از  هاسالضمن اینکه در برخی از  کاهش یافتهدرصد  9 به 8931پایان سال 

 هااستانی انیمیشنی برخی از هالمیفسهم تولید  رسدیم به نظریی وجود نداشته است. انمایپو

 صورت نیاشرقی باشد در ز استان آذربایجانهمانند کرمان، یزد و اصفهان در این زمینه بیشتر ا

 دینمایمی از ضروریات زیربرنامهتوجه جدی و 

 (9919-9911های فرهنگ و هنر استان و کشور )عملکرد شاخص: 9-24جدول 
عنوان  

 شاخص
 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح واحد

متوسط 
 رشد دوره

های نگارخانه 
 فعال

 باب
 2۱/۸۹ ۵۹ ۵1 6۱ 61 66 ۸۳ ۸۳ ۸۳ ۸۳ اناست

 - - - - 662 ۵13 ۹33 633 6۳2 ۸۵۵ کشور

 - - - - ۱/۱ ۹/۳ ۵ ۳/2 3/3 ۹/۸6 سهم درصد

های هنرستان 
 هنری

 باب
 1 ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ استان

 - - ۳۵ ۳1 ۹۱ ۹3 ۹۱ ۹۱ ۹۳ ۹۳ کشور

 - - 3/2 ۵/3 ۳/3 ۸/۱ ۳/3 ۳/3 3/3 3/3 سهم درصد

 خانه عمومیکتاب
 باب

 ۹6/6 ۸۳۳ ۸۳۱ ۸۳۹ ۸۳1 ۸۹3 ۸۹۳ ۸۹۸ ۸62 ۸6۳ استان

 - - ۹۵11 ۹۳62 ۹۹۳2 ۹63۱ ۹61۸ ۹۸۳1 6۱۱۳ 6۱1۳ کشور

 - - 6۹/۳ ۸3/۳ ۸۱/۳ ۸۱/۳ ۹۳/۳ ۸3/۳ ۹3/۳ ۳6/۳ سهم درصد
کتابخانه به ازای 

هزار  ۸11هر 
 نفر جمعیت

 باب
 - ۱/۹ 3۸/۹ 2/۹ 2/۹ 2/۹ 3/۹ ۵/۹ ۳/۹ ۹/۹ استان

 - - ۹۱/۳ 6/۳ 6/۳ 6/۳ ۸/۳ ۸/۳ ۱/۹ 3/۹ کشور

های کتاب
موجود در 
های کتابخانه
 عمومی

هزار 
 نسخه

 ۱/۳ ۵/62۱1 6۱۹۱ 6۵/622۵ ۹۸۵/6۵1۱ 6/6۹۳1 ۵/6۹۳۵ 6/66۹3 3/61۳۳ ۳/۸۱۳6 استان

 - - ۳1۱۳۵ ۳۸22۵ 6۱۵/۳۸361 ۳۸6۱۳ ۹۳3۹۱ ۹۱13۵ ۹۳1۳1 6۳31۹ کشور

 - - ۳۵/2 ۳/2 1۸/2 3۳/۵ ۳/۵ ۱۱/۵ ۸۳/2 6/2 سهم درصد

تعداد کتاب به 
 ۸111ازای هر 
 نفر

 جلد
 1۸/۳ 2۸/2۱۵ 6/3۸6 3/23۳ 2/2۳۸ ۳/26۹ ۸/2۸2 ۳/۵۳۸ ۹/۵۵۱ 2/۳۳۳ استان

 - - 2/۳۳3 ۳/۵۸۹ 2/۵6۹ ۸/۵6۳ ۳/۵۸1 ۳/۳۳۳ ۹/۳۳۱ 6/۹۳۵ کشور
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۳۳۵ 

 (9919-9911های فرهنگ و هنر استان و کشور )عملکرد شاخص: 9-24جدول ادامه 
عنوان  

 شاخص
 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح واحد

متوسط 
 رشد دوره

تعداد اعضای 
های کتابخانه
 عمومی

هزار 
 نفر

 -۳۸/6 2۵3/۸۸۵ ۵/۸63 ۱۸/۸۸2 2۱/۸1۱ ۸1۳ ۸۸۱ ۸63 ۸61 ۸۳۸ استان

 - - ۳۳۵3 - 6۹3۱ 6۳۳۹ 6۳۵2 6۵۸3 66۵۳ 6۵3۸ کشور

های کتاب
داده شده تامان

های در کتابخانه
 عمومی

هزار 
 نسخه

 -3۳/۸۹ 6۵۵/۸6۸2 ۸۸۱1 ۱1/۸133 2۹/۸۸۹۹ - 6۳616 ۹۵1۳ - - استان

 - - - - - ۹۹۸3۹ ۹۹۵1۱ ۹۸۵۱۸ ۹6۵۳6 ۹۳۵۱1 کشور

کنندگان مراجعه
های به کتابخانه
 عمومی

هزار 
 نفر

 -۱۵/۸ 26۵/۵۸۳3 ۵3۳3 2/۵3۳۵ ۵2۹1 ۵۹23 2۹11 2۹۳۹ 2۳12 ۵۳3۱ استان

 - - - - - 31۳۸2 3۸2۹۹ 36۹۵۳ 3۹۸۸۹ 3۹622 کشور

تعداد عناوین 
 کتب منتشرشده

 عنوان
 6۵/۸1 ۸۳۱2 61۵۸ ۸2۳3 ۸۵۳۳ ۸۸۳۳ ۸1۹۳ 32۱ 2۱1 311 استان
 - - ۸1۸۸۹2 ۳۳۸۵۵ ۱۱2۸۳ 3۳6۹۳ 36۱33 22۸13 2۹۳66 2۱۱6۹ کشور

 - - 6 3/۸ ۱/۸ ۵/۸ ۳/۸ 6/۸ ۸/۸ ۸ سهم درصد
شمارگان 

شریات روزانه ن
 منتشرشده

میلیون 
 نسخه

 -66/۸۱ 1۸۳/1 ۸۳6/1 ۸۳/1 ۸۳/1 ۸6/1 ۸/1 1۳/1 1۱/1 1۱/1 استان

 - - - - - - - ۳21 ۱31 ۳1۳ کشور

شمارگان 
نشریات 
 منتشرشده

میلیون 
 نسخه

 ۳6/۸۱ ۳ ۹ ۸۹/۹ ۳2/۸ ۹۳/6 ۳۳/۸ ۵3/۸ ۳۳/۸ 62/۸ استان

 - - - - - - - ۸۹11 ۸۹11 ۸۹6۹ کشور

اد اجرای تعد
ای صحنه
 موسیقی

 اجرا

 - 61۳ ۸۵۹ ۸۵۹ ۸۵6 ۸31 ۸2۸ ۳6 ۱۳ ۱۱ استان

 - - ۳3۸۱ 2۳2۳ ۵۹1۳ 21۵۹ ۹22۳ ۸۹61 ۳1۱ ۱۸2 کشور

تعداد عناوین 
های نمایش
 اجراشده

 نمایش
 ۳۱/۸۸ ۸3۱ ۸۳۳ ۸۵۸ ۱۸ 3۳ ۳۵ 31 ۹۳ 36 استان
 - - 3۸۳۱ 2۳۹1 2۳6۳ ۳۳۵۳ ۳۳۸1 ۳۳۹۱ ۳۱۳۸ ۳3۸6 کشور

 - - ۸/6 6/6 6/۸ 2/۸ ۳/۸ ۳/۸ 3/1 ۵/۸ سهم درصد
تعداد تماشاگران 

های نمایش
 اجراشده

هزار 
 نفر

 ۸۹/۸۳ 6۹2 ۹3۵ 6۵3 ۸۸۵ ۹/۳3 3/۸66 2/۳۹ ۸/۹۵ ۳/۱6 استان
 - - ۱611 ۵۵3۳ ۳6۳۸ ۹2۳۳ 666۱ 66۹۸ 661۱ 6۸۳۳ کشور

 - - 2/۳ 2/۳ 3/6 2/6 ۵/۵ 6 2/۸ ۳/۹ سهم درصد
میانگین 
کنندگان بازدید

 از نمایش

 نفر

 3۸/۹ 2۳/۸۹6 6۵۸۹ ۸316 ۱/۸۳۸۳ 2/۸6۹۸ 2/۸6۳۸ ۳/266 ۳/۸1۹6 ۳/۸۸۵۸ استان

 - - - ۸/۱1۵ ۵/2۸6 ۳/3۳۳ ۱/۳۵۹ ۱/۳۵۸ ۳/۳۵۸ ۳۵۵ کشور

تعداد تماشاگران 
های اکران فیلم

 شده

هزار 
 نفر

 ۱۳/۳ ۵36 ۵6۳ 661 623 ۸۳۳ ۸3۱ ۳۵1 6/616 631 استان

 - - 6۱۵۳3 66۱۳۳ 6۵۳۳۳ ۸۳63۸ ۸۳611 3۱۳۹ ۸۹111 ۸۳111 کشور

تعداد مؤسسات 
فرهنگی قران و 
 عترت

 باب
 ۳۳/۹ ۵۳ ۵2 ۵2 ۵2 ۸66 ۸۱3 ۸3۳ ۸۵۸ - استان
 - - ۸6۵۵ ۱۳1 ۳11 ۸۸3۱ 261 ۹۱۱ 66۵ - کشور

 - - ۵/۳ ۹/2 6/2 ۳/۸1 6/۹1 ۱/۳۳ ۸/23 - سهم درصد
تعداد 
های آموزشگاه
 آزاد هنری

 باب

 ۹۳/۸1 ۹۸6 623 6۳1 ۸۳۳ ۸۱۹ ۸۳۱ ۸۹۳ ۸۳2 ۸۵۳ استان

 - - ۵21۳ ۳۱۵۸ ۳1۸۸ ۹۸۳۸ ۹1۵1 6۳۳2 6۱۵۸ 6۱6۵ کشور
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 (9919-9911های فرهنگ و هنر استان و کشور )عملکرد شاخص : 9-24جدول ادامه 
عنوان  

 شاخص
 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح واحد

متوسط 
 رشد دوره

ت تعداد مؤسسا
فرهنگی هنری 
 چندمنظوره

 باب
 3۹/۸1 ۵6 ۳۳ ۹۳ ۹6 ۵۱ ۵۳ ۵۳ ۵۹ ۵6 استان

 - - ۹6۸۳ 2۹۸۵ 2۸۹6 21۳۵ ۵31۹ ۵۹۵۵ ۳۳۱۳ ۳۱۳6 کشور

 - - ۵6/۸ 26/1 ۵6/1 ۳2/1 ۳۵/1 1۸/۸ 12/۸ 13/۸ سهم درصد

عناوین کتب 
کودک و نوجوان 
 منتشرشده

 عنوان
 ۳2/۸۵ ۹1۳ ۸۱1 ۸۳2 ۳۹ ۱۱ ۸13 ۳۹ ۵۸ ۳۹ استان

 - - ۸۵261 ۸۵۱۳۹ ۸6۳۹۵ ۸۸۳۹۳ ۸۸۸1۸ ۸1۳۳۳ ۸16۹۳ ۸11۳۳ کشور

 - - ۸۵/۸ ۳6/1 36/1 33/1 ۳2/1 ۱۳/1 ۵/1 ۳6/1 سهم درصد

شمارگان کتب 
کودک و نوجوان 
 منتشرشده

هزار 
 نسخه

 - - ۹۳۵ 6۳۸ ۸۱3 ۵/61۳ ۹2۱ ۵/61۸ 3/61۱ ۳۸۸ استان

 - - ۹163۱ ۹۹۱63 ۹1۵1۱ ۹۵۵۱۳ ۹3۳26 ۹۵66۸ ۹2۳۱۳ ۳۹۵۵۵ کشور

 - - ۸۳/۸ ۱2/1 2۸/1 ۵۳/1 ۳۱/1 ۵3/1 ۵3/1 ۳۳/1 سهم درصد

 تعداد مؤلفان
 نفر

 ۸۱/۵ ۹۸/۸۵ ۸۳۸1 ۸6۳6۵ ۳۱۸۵ ۱۵6۱ 3۸۵۸ 2۵۸۳ ۵3۵۹ ۵1۱۳ استان

 - - ۵۱۵1۹ 6۳3۱۹ 62۸۱۵ ۳۵2۹۳ ۳۸۳۱2 ۹22۸۱ ۹۳361 ۹۳۳۳۳ کشور

 16/۱ ۳2/۱ ۳۸/6 ۸۵/۵6 ۳۱/۹3 2۳/۸۱ 6۳/۸3 3۳/۸3 ۵3/۸2 33/۸۳ سهم درصد

تعداد 
 هاخبرگزاری

 باب
 - - ۸1 ۸1 ۸1 ۸1 ۸1 ۸1 ۸1 ۸1 استان

 - - ۳6 ۳6 ۳۹ - - ۹۳ ۹۹ 66 کشور

تعداد عناوین 
نشریات 
 منتشرشده

 عنوان
 - - ۳۳۱ ۹6۳ ۹۸1 ۸۸۵ ۳3 33 33 33 استان

 - - 3۳۹۳ 26۱6 21۳۳ - - 2۹63 ۵21۵ ۹6۹۵ کشور

 1 ۸1 16/2 6۳/۵ ۸6/۵ - - 66/۸ ۹3/۸ ۹۱/6 سهم درصد

تعداد عناوین 
های چاپ کتاب

 اول منتشرشده

 عنوان
 - - ۸۹۵6 ۸۵۵۳ ۸۳۳3 ۸۸۳۳ ۸1۹۳ 32۱ 2۱1 311 استان

 2/۸3 ۳۱۹ 2۸۵۳۵ 2۸1۳3 ۵۵۸۳2 - - 2۹63 ۵21۵ ۹6۹۵ کشور

 - - ۸۳/6 ۵۵/6 26/6 - - ۸۳/۸6 ۸۹/۸6 2۳/6۸ سهم درصد

ظرفیت 
 هاچاپخانه

 ورق رنگ
 - - ۸۳61 ۸22۳ ۸۹۱1 ۸66۵ ۸1۹۵ ۳۱1 ۳۹۵ ۳۸3 استان

 ۳۸/۸۸ ۸366 __ - - - - 61۱۳۸ 616۵3 ۸۳۳۳۳ کشور

های تعداد سالن
 فعال سینما

 سالن
 - - 6۹ 66 ۸6 ۸۳ ۱ ۱ ۳ ۱ استان

 - - ۵۳2 ۵۹۳ ۳۸۵ ۹۸6 ۹12 ۹۸۱ ۹۹۳ ۹۳۵ کشور

 -۱2/۵ 32/۸۹66 ۱2/۹ 1۱/۳ ۱۳/6 ۳۳/۳ 2۸/6 ۵6/6 2۵/6 ۹6/6 سهم درصد

های تعداد دکه
 فروش مطبوعات

 دکه
 - - ۸۳۱ ۸۳۳ ۸۳۱ ۸۳۱ ۸۹۳ ۸۹۳ ۸۹۱ ۸۹۸ استان

 ۸2/۹ 23/1 ۹۱62 ۹6۸6 362۹ - - ۸۳۳1 ۵6۳6 ۵2۳۸ کشور

های تعداد کانون
فرهنگی هنری 
 مساجد

 کانون
 - - ۸۹3۱ ۸۹11 ۸62۹ ۸۸۸3 ۱26 3۹2 232 ۵۵1 استان

 - - 6۳۳۳۱ 6۳6۳۳ 66۳۱6 6۹۸۸1 611۳2 ۸3۳۵1 ۸۵۳۳۸ ۸۹۹۳6 کشور

 - - ۵6/۵ ۹2/۵ 26/۵ ۱۹/۳ 6۳/۳ ۸/۳ 6۳/۳ ۸6/۳ سهم درصد
مجوزهای 
صادرشده پیش 
 از انتشار کتاب

 مجوز
 ۳3/۸3 ۹1 ۸۱۹۵ ۸2۱1 ۸2۹6 ۸۳1۳ ۸۸2۹ ۸16۹ 2۳۹ ۳32 استان

 - - ۱۸6۹2 36۵6۳ ۵۳۹۳۱ 6۸۹16 6۵126 ۹1۱3۸ ۳1۳۹۸ ۳۸۹۱۳ کشور

های تولید برنامه
یونی در تلویز

 طبقات گوناگون

 ساعت
 - - 6۸۱2 6۹۵۵ 6۹۵۸ 6۳۱2 6۵2۱ ۸۳۳۳ 6۹۹3 626۱ استان

 ۱۱/۸ ۸۵6 - - 3۵3۵۹ 33۳26 3۳6۳2 326۳۹ 3۱62۳ ۱۸۳۱3 کشور
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۳۳3 

 (9919-9911های فرهنگ و هنر استان و کشور )عملکرد شاخص: 9-24ادامه جدول 

 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 سطح واحد عنوان شاخص 
متوسط 
 رشد دوره

میزان تولید 
های رادیویی برنامه

 در طبقات گوناگون

 ساعت
 -۱/۸ ۳۹۱6 ۵1۵1 ۵1۵1 ۵16۵ ۵6۵6 ۵۹31 ۵1۱6 ۵11۳ ۵123 استان

 - - - - 6۳۹۳۵۳ 6۹۳16۳ 666۸12 6۸2312 6۸3۸۳۳ 613626 کشور

های تولید برنامه
تلویزیونی ویژه 
کودکان و نوجوانان 

 یمیشنو ان

 ساعت

 -۳۵/6 ۳2 ۸6۳ 3۳ 23 ۸1۳ ۳۳ 2۹ ۸۹۳ ۸66 استان

 - - - - - ۹۱6۳ ۹2۱1 ۹۳۵3 ۳۸1۳ - کشور

نسبت تولید به 
های پخش در شبکه
 استانی/ سراسری

 درصد
 -۳2/۳ ۳/66 6۵ ۳/62 ۱/62 6۱ 62 6۸ 63 ۹۹ استان

 - - - - - ۸۳ 66 ۳/6۵ 6۹ ۹6 کشور

نسبت مجموع تولید 
الف و »های برنامه
کل تولید در به« ب

های سیمای شبکه
 استانی/ سراسری

 درصد

 -۳/۸6 ۸ ۸3/6 1۹/۹ ۸/۹ 3/۸ ۱۱/1 ۸6/6 2۱/6 16/۹ استان

 - - - - - ۵/1 1۸/۸ ۸/6 ۵/۸ 6/6 کشور

نوسازی و بهسازی 
 های انتقالسیستم

 درصد
 - - - - - - - ۵1 ۵ ۹1 استان

 - - - - - ۳/6 3/۸ 6/۸ 3/۸ 2/۸ کشور

میزان پوشش شبکه 
 دیجیتال تلویزیونی

درصد 
 جمعیت

 ۱۸/۸1 ۸11 ۳2 ۳۵ ۳۸ ۱3 ۱۵ 3۳ 31 ۳۳ استان

 - - - - - ۱/۱۳ ۱۳ ۸/۱۹ ۱/2۵ ۵۱ کشور

های سیمای استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و سالنامه و های عمومی استان، صدامأخذ: اداره کل کتابخانه

  آماری استان و کشور
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۳۵۸ 

 فصل بیست و پنجم: ورزش و جوانان

 مقدمه:-25-1

خداوند او را بر شما  فرماید:اسرائیل میعنوان رهبر برای بنیپروردگار در توصیف طالوت به

 .8تر قرار داده استزونبرگزیده و قدرت علمی و جسمی وی را از شما اف

های خدا بر قوم خود را خواهد یکی از نعمتالسالم میحضرت هود علیهو زمانی که 

 2«وَزادَکُم فِی الخَلقِ بَصطَة؛ و به جسم شما فزونی داد»فرماید برشمارد، می

خداوند  اِنَّ اهللَ یُحِبُّ الرَّجُلَ الْقَوِیَّ»فرماید: می -محمد )ص( -رسول خدا، پیامبر رحمت

حق فرزند »فرماید: و در حقوق فرزند بر پدر می «متعال، انسان قوی و نیرومند را دوست دارد.

)پسر( بر عهده پدرش، این است که به او آموزش دهد نوشتن، شنا کردن و تیراندازی را و روزی 

 .«او را تنها از راه حالل و پاکیزه تهیه نماید

 شی در تقویت نظم و کارگروهی در جامعه انسانی مؤثرند.های ورزفعالیتنظر اجتماعی،  از

صورت بدنی با بهبود سالمت جسم و روح و با افزایش طول عمر و نرخ امید به زندگی بهتربیت

صورت مستقیم بخشد عالوه بر این بههای توسعه انسانی را ارتقاء میغیرمستقیم سطح شاخص

ح مورد اخیر باید گفت که ورزش با افزایش سالمت انجامد. در توضیبه رشد اقتصادی جوامع می

های درمان و در مرحله بعد با تأثیر مثبت بر سالمتی سالمندان افراد و درنتیجه با کاهش هزینه

وری در تولید ملی، جذب سو و افزایش بهرههای اجتماعی ناشی از جرم از یکو کاهش هزینه

ی، تولید محصوالت، خدمات آموزشی و های گردشگرزایی در بخشها و اشتغالسرمایه

ای، جهانی و المپیک از سوی توجه حاصل از برگزاری مسابقات قاره درآمدهای اقتصادی قابل

دیگر این حیطه از فعالیت انسانی را به یکی از ارکان تولید ثروت و رشد اقتصادی در جوامع 

صراحت به آن اشاره شورها بهساالران اقتصادی کانسانی تبدیل کرده است. موضوعی که دیوان

 کنند.می

الملل و سطوح ملی نیز در پایداری صلح عالوه بر موارد ذکرشده ورزش در سطح بین 

کند. دبیر کل سازمان ملل متحد به های اقوام جامعه ملی نقش ایفا میجهانی و همبستگی

                                                           

6۳3سوره بقره آیه  - ۸
 2۳سوره اعراف. بخشی از آیه مبارکه  - 6
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۳۵6 

عالقه به ورزش در پیامی اشاره کرد که  (2185) 8بدنیمناسبت سال جهانی ورزش و تربیت

ها اندام، بازی عادالنه، کارگروهی و میل به تعالی در انسانهای آن را تناسبجهانی است و ارزش

ها را از هر نژاد و بدنی این قدرت را دارد تا انسانبرشمرد و خاطرنشان کرد که ورزش و تربیت

مشترک در سرتاسر ورزش را یک فرهنگ ای دورهم جمع کند. وزارت علوم و ورزش ژاپن عقیده

کند و معتقد است که ارتقاء ورزش منجر تر میتر و کاملداند که زندگی مردم را غنیجهان می

 .2شودبه توسعه درست جسم و ذهن افراد می

 آموزیورزش دانش -25-2

های سو زندگی ماشینی و بازیآموزی از چند بُعد حائز اهمیت است؛ از یکورزش دانش

تحرکی، عارضه چاقی در کودکان و نوجوانان را افزایش داده است به مبتنی بر کمای رایجِ یارانه

تر از نیم ساعت در روز فعالیت فیزیکی دارند و آموز، هشت نفر کمطوری که از هر ده دانش

آموزان درصد از دانش 25کند. گفتنی است که ها را دچار مشکل میهمین مسئله سالمتی آن

آموز یک نفر چاق، دو نفر از هر ده نوجوان دانش وزن هستند و  ضافهکشور دچار چاقی یا ا

پس ورزش دارای جایگاه رفیعی در رشد و  .وزن و دو نوجوان دچار چاقی شکمی هستنداضافه 

آموزان دارد. از سوی دیگر ورزش مدارس، الزمه ورزش قهرمانی است و بُعد دیگر پرورش دانش

وری آموزش در مدارس گذارد و بهرهجسم محصالن علم می تأثیری است که بر سالمت ذهن و

 دهد.را ارتقاء می

 19/2آموزی استان با رشد متوسط ساالنه جمعیت دانش 8931تا  8931های در طی سال

نفر افزایش یافته است. در طی این دوره تعداد کل اماکن  312835نفر به  511331درصد از 

آموزی از رشد متوسط ساالنه بیشتری نسبت به دانشآموزی نسبت به جمعیت ورزشی دانش

 درصد(. 55/2آموزی برخوردار بود )جمعیت دانش

آموزی استان در سال بر اساس آخرین اطالعات، با اینکه سرانه کل فضاهای ورزشی دانش

رسید اما در  8935مترمربع در سال  21/1مترمربع با رشد متوسط ساالنه به  29/1از  8931

                                                           

1- Physical Education 

7-http://www.mext.go.jp/en/policy/sports/overview/نمایه.htm
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۳۵۹ 

کاهش یافت. مساحت  8931آموز در سال مترمربع برای هر دانش 25/1با سیر نزولی به ادامه 

 93311درصد از  53/1اماکن روباز مدارس استان با میانگین کاهشی متوسط ساالنه حدود 

 فروکاست. 8931مترمربع در سال  95211مترمربع در سال پایه به 

 32/9ان دارای رشد متوسط ساالنه آموزی استهای سرپوشیده دانشاما اماکن و سالن

 درصد بود.

مترمربع  99/1 از متوسط سرانه پائینی نسبت به میانگین کشوری با 8931استان در سال 

شاهد درخشش  8931و  8931های برد با این وجود و علیرغم کمبودها، در سالرنج 

بال، ژیمناستیک، آموز استان در رشته دوومیدانی، فوتبال، فوتسال، هندورزشکاران دانش

  .... در کشور بودیم مسابقات کبدی و
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 (9919-9911آموزی استان )های ورزشی دانشعملکرد شاخص: 9-25جدول 

 8935 8939 8932 8938 8931 واحد شاخص

 383311 315581 315355 312581 313135 نفر آموزیجمعیت دانش

 83 85 89 88 88 تعداد زمین آموزیاماکن ورزشی روباز دانش

 815 811 815 833 833 تعداد سالن آموزیاماکن ورزشی سرپوشیده دانش

 215 839 811 811 811 سالن آموزیکل اماکن ورزشی دانش

 93111 93211 91511 91511 93311 مترمربع آموزیمساحت اماکن ورزشی روباز دانش

 825911 828911 881311 888311 31311 مترمربع مساحت اماکن ورزشی سرپوشیده

 835811 831511 853911 853911 895511 مترمربع آموزیمساحت کل اماکن ورزشی دانش

 13/1 13/1 13/1 13/1 13/1 نفر -مترمربع  آموزیسرانه فضاهای ورزشی روباز دانش 

 81/1 81/1 81/1 81/1 85/1 نفر -مترمربع  آموزیسرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده دانش

 25/1 25/1 25/1 29/1 21/1 نفر -مترمربع  آموزیای ورزشی دانشسرانه کل فض 
 

 ۸۹۳۱ 8931 8933 8935 واحد شاخص
درصد رشد 
 ساالنه

 ۵۳/6 2۱6۸2۵ 312551 351235 395525 نفر آموزیجمعیت دانش

 ۸/۱ __ 83 83 85 تعداد زمین آموزیاماکن ورزشی روباز دانش

 2/6 __ 833 218 211 د سالنتعدا آموزیاماکن ورزشی سرپوشیده دانش

 ۵۳/6 6۹۸ 281 281 285 سالن آموزیکل اماکن ورزشی دانش

 -2/1 __ 95211 51211 91211 مترمربع آموزیمساحت اماکن ورزشی روباز دانش

 ۳6/۹ ۸۹۳۳۳1 895181 823311 823111 مترمربع مساحت اماکن ورزشی سرپوشیده

 1۳/۹ __ 833281 833111 831211 بعمترمر آموزیمساحت کل اماکن ورزشی دانش

 -۳2/6 ___ 15/1 13/1 15/1 نفر -مترمربع  آموزیسرانه فضاهای ورزشی روباز دانش 

 ۱۵/۸ 61/1 21/1 81/1 81/1 نفر -مترمربع  آموزیسرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده دانش

 ۱6/۸ __ 25/1 25/1 25/1 نفر -مترمربع  آموزیسرانه کل فضای ورزشی دانش 

  شرقیآذربایجان پرورش استان و مأخذ: اداره کل آموزش

 ورزش همگانی -25-3

ی مرتبط با تحرککمی درمان در ایران و جهان و توسعه فضای مجازی و هانهیهزافزایش 

. به گزارش سازمان کندیمی همگانی را ایجاب هاورزشآن از عواملی است که پرداختن به 

یی همانند سرطان سینه، کولون و دیابت و بروز هایماریبمل ی، عاتحرککمبهداشت جهانی 

های کالنی در حوزه گذاریسرمایه افتهی کشورهای توسعه رو نیا از ی قلبی است.هاسکته

. یکی از اطالعات آماری در کشور های درمان را کاهش دهندورزش همگانی کرده تا هزینه

میلیون دالر کاهش  9/2 محورسالمتدر ورزشِ  دالر ونیلیم کآمریکا نشان داد که هزینه ی
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۳۵۵ 

فلسفه حقیقی ورزش در جهان سالمتی است و جالب  8هزینه درمان را در پی داشته است.

 بنااینکه در کشور استرالیا استراتژی ورزشی این کشور بر سه رکن ورزش، تفریح و سالمت 

معتقدند  ردمکشور ژاپن م ی محبوب این کشور است. درهاورزشی جزو روادهیپشده و  نهاده

 شودیمرا باعث  نظم و ترتیب کارها و حفظ سالمت ،منظم های ورزشیِشرکت در فعالیتکه 

از عنوان وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش و علم و  .استعامل پیشرفت در زندگی  خود که

شاید  (Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology)ژاپن تکنولوژی 

بتوان دریافت که جایگاه ورزش در نهادهای حکومتی و متن جامعه این کشور تا چه میزان 

گفت در جوامع انسانی مردم بر اساس فرهنگ، نگرش، باورها و  توانیم به طور کلیاست! 

 کنند.های همگانی شرکت میسطح آگاهی و سطح درآمد در ورزش

ی همگانی استان همگام با افزایش اهورزشمشارکت در  8931تا  8931در دوره 

درصدی برخوردار بود و برای اولین بار در  3ی ورزش همگانی از رشد متوسط ساالنه هاجشنواره

 8931سال نفر رسید و  ونیلیم کهای پایانی دوره، مشارکت در این سطح به بیش از یسال

ر این دوره، تعداد . همچنین ددهدیمدرصد رشد را نشان  81از نسبت به سال قبل بیش 

جشنواره در سال  21درصدی به  21 یشیافزای بومی و محلی، با روند هایبازی هاجشنواره

هزار  11از حدود  8931ی روستایی و عشایری نیز در سال هاورزشرسید. مشارکت در  8931

 .است افزایش یافته هزار نفر 831نفر به 

 ورزش قهرمانی -25-4

های قهرمانی با برای ورزش نفر 851125شرقی آذربایجان و در استان 8931سال در 

 دهی شدند که نسبت به سال قبل بادرصد زن سازمان 93درصد مرد و  35ترکیب جنسیتی 

در حیطه ورزش  زنان و. بررسی سهم مردان دهدیمکاهش نشان  درصد 1هزار نفر،  831حدود 

 25سهم آنان از  به طوری کهاست  روند رو به رشد سهم زنان دهندهنشانقهرمانی استان 

 است. افتهی ارتقاء درصد 93درصد به 

                                                           

 وزارت ورزش و جوانان - ۸
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 5تعداد مربیان استان نیز در این دوره روندی رو به رشد طی کرد و با رشد متوسط ساالنه  

 شده کسبی هامدالاست و سرانجام بررسی  افزایش یافتهنفر  1921نفر به  5112درصد از 

 دهندهنشان 8931تا  8931قات آسیایی و جهانی و در دوره توسط ورزشکاران استان در مساب

در مسابقات آسیایی و مسابقات  بیبه ترت هامدالدرصدی  5درصدی و  89رشد متوسط ساالنه 

 .جهانی است

 
 شده آسیایی و جهانی ورزشکاران استان های کسبتعداد مدال: 9-25نمودار  

 (9911-9919) 

  

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

مدالهای آسیایی مدالهای جهانی
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 (9919-9911ی ورزش و جوانان استان )هاعملکرد شاخص: 2-25جدول 

 ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 واحد شاخص
رشد 
 متوسط 
 دوره

 ۳۱رشد 
نسبت به 
۳3 

مشارکت در ورزش  
 همگانی

هزار 
 نفر

۵۵۵ ۵۳6 2۹1 31۹ 333 ۳32 2۱۳ 22/۸1۹1 ۸۸۹۳ ۳3/۸1 33/۵ 

برگزاری جشنواره 
 ورزش همگانی

 ۳۸/۹ ۵۳/۹ 23۹ 2۵1 ۵۱1 - 2۳۱ ۵۱1 ۵2۵ ۵۵1 ۵61 تعداد

مشارکت در ورزش 
 روستایی و عشایری

هزار 
 نفر

۵/۸22 2/۸33 ۸۱۳ ۳/6۸1 ۸/6۹۹ ۸2/3۱ 1۳/۸36 ۸۱1 ۸۳۱ ۸1 ۱2/۸1 

برگزاری جشنواره 
های بومی و بازی

 محلی

 32/62 ۸۸/۸۸ 61 ۳۱ 62 ۱ 61۳ ۸3۳ ۸2۳ ۸2۵ ۸۵2 مورد

تعداد کل ورزشکار 
 دهی شدهسازمان

 ۳۳/۵ -۵۱/2 ۸۵316۵ ۸2۱1۳1 ۸۵۸12۹ ۸۵۳۱6۱ ۸6336۵ ۸۳1۳3۱ ۸6126۸ ۸۸6۵۳1 ۸1633۳ نفر

تعداد ورزشکاران مرد 
 یافتهسازمان

 ۸3/۹ -6۳/۳ ۸11۹۵۹ ۸۸1۵32 ۳۳631 ۸1۵۳۳۹ ۱۱۱2۳ ۳۱۸۹۳ ۱۱۱1۸ ۱6۸۳3 3۱۸۳۱ نفر

تعداد ورزشکاران زن 
 یافتهسازمان

 1۸/۸۸ -۳۳/۸ ۵2236 ۵3۵۸۳ ۵۸3۳۹ ۳۳۹۹۵ ۹۱۱2۸ ۳6۱۹۳ ۹۸۱61 ۹1۳۳۹ 6۳۵32 نفر

سهم ورزشکاران مرد 
 دهی شدهسازمان

 -۸۳/6 -1۹/۹ 2۳ 22 3/2۵ ۸/2۱ 2/2۳ 2/2۳ 2/3۹ 3۹ ۸/32 درصد

سهم ورزشکاران زن 
 دهی شدهسازمان

 6۵/۵ ۱۱/۵ ۹2 ۹۳ ۹/۹۳ ۳/۹۸ ۳/۹1 ۳/۹1 ۳/62 63 ۳/6۹ درصد

 26/۳ 3۳/6 ۱۹63 ۱۸2۳ 3۱۳۸ 3۸6۱ 3۵۸۱ 366۳ 231۳ 2۹1۵ ۵۱16 نفر مربیان

شده های کسبمدال
 در مسابقات آسیایی

 ۵3/۸6 1۱/6 ۳۳ ۳6 3۹ 63 61 ۳6 6۳ - - تعداد

شده های کسبمدال
در مسابقات قهرمانی 

 جهان

 3/۳ ۹۹/۱ 62 ۳۱ ۹۳ ۹۹ 61 ۸۳ 6۸ - - تعداد

 مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان

های بخشتنگناها و مزیت -25-5

 هاچالشتنگناها و  -25-5-1

های اجتماعی جوانان سهم ناچیز مدارس از سرانه فضای ورزشی و مسئله اشتغال و آسیب 

بین اشتغال به دلیل اثرات  های موجود در بخش ورزش و جوانان است. دراینازجمله چالش

های روانی از اهمیت زیادی برخوردار است مسلماً اگر مسئله درآمد و اقتصادی و مقابله با آسیب
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توانند درکنار سایر نهادهای های اجتماعی میتغال جوانان برطرف شود جوانان با مطالبه گریاش

 عمومی در مسیر تحقق اهداف توسعه گام بردارند.

 هاها و فرصتمزیت -25-5-2 

سواری آذربایجان المللی دوچرخههای پیش روی عرصه ورزش استان تور بیناز فرصت

ای شاخص در ورزش استان به شمار آید المللی چهرهتورنمنت بیناست. شاید در نگاه اول این 

های اقتصادی و های نهفته در آن در زمینهاما آنچه در کنار این بُعد دارای اهمیت است ظرفیت

های گردشگری، فرهنگی و تمدن غنی مردم آذربایجان در سطح ملی و شناساندن ظرفیت

ای رشد بخش گردشگری استان که در سند تدبیر رسد یکی از بازوهجهانی است. به نظر می

المللی های بالقوه ورزش ملی و بینتوسعه استان به آن تأکید شده است استفاده از ظرفیت

دار استان نیز از های ورزشی فوتبال ریشههای اقتصادی است. وجود باشگاهاستان در زمینه

های اجتماعی و . ارتقا سطح مشارکتها گذشتراحتی از کنار آنهایی است که نباید بهفرصت

ها به دست های اجتماعی و فرهنگی این باشگاهتواند با مدیریتفرهنگی جامعه استان که می

 ها را داشته باشند.ها آرزوی رسیدن به این فرصتآید موضوعی است که شاید سایر استان

 

 



 

 

 
 

 

 های بخشیبخش دوم: حوزه
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 فصل بیست و ششم: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 مقدمه: -26-1

ها عامل انسان گیری و ایجاد آنای از میراث ملی که در شکلمیراث فرهنگی زیرمجموعه

میراث  .باشدها عواملی غیر از طبیعت صرف مینقش اساسی داشته و منشأ اصلی خلق آن

 ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خالقیت و خودباوری ملی استفرهنگی هر کشور از اساسی

های یک محدوده، یا کشور محسوب ای از داراییعنوان مجموعهحوزه میراث فرهنگی گرچه به

شده که این های جدیدی از سوی سازمان ملل مطرحشود، اما در چند دهه اخیر دیدگاهمی

منزله درخطر های آن را بههای جهانی دانسته و هرگونه آسیب به مؤلفهاراییحوزه را در زمره د

نیز با توجه به قدمت  شرقیدر استان آذربایجان .المللی برشمرده استهای بینافتادن دارایی

های تاریخی و ارزشمند در استان، در خصوص حفظ و نگهداری باالی استان و وجود آثار و ابنیه

خلی و امندان و گردشگران دها و معرفی آن به عالقهبهاء برای سایر نسل این میراث گران

گرفته است که در ادامه به شرح مختصری از این اقدامات  خارجی اقدامات خوبی صورت

 .پردازیممی

 های کلیدیبررسی شاخص -26-2

 میراث فرهنگی: -26-2-1

 فرهنگی ارزش دارای که شودمی تهگف گذشتگان از ماندهباقی آثار میراث فرهنگی به کلیه

مانند  یا آثار ناملموس ،بناهای باستانی مانند ملموس آثارتواند دربرگیرنده باشد. این آثار می

فرهنگی  راثیم .کوشندباشد که امروزه در حفظ آن برای آیندگان می یک منطقه آداب و رسوم

ها از ارزش و احترام برخوردار است. چیزهای و در میان نسل ینیگزیجارقابلیفرد، غمنحصربه

های هنری و گالری هاموزهو دیگر شاهکارهای فرهنگی در  آثار هنریتر از جمله کوچک

مجموع یک میراث  الی که برخی دیگر همچون بناهای باستانی درشوند در حگردآوری می

بشر مؤثر هستند.  تاریخ هاز گذشتگان در مطالع مانده یجا میراث بر .شودفرهنگی شناخته می

کند و در پس هر یک داستانی نهفته است. از ا بازگو میها نیازهای گذشتگان رحفظ آن

این اهداف  بر .تواند به اعتبارسنجی خاطرات گذشتگان کمک کندحفظ آثار می گرید یدگاهید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
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 335، مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی روند کاهشی داشته و از 8931-8931ها ی سالدر ط

به مدت ساالنه  نیدر ااست. به بیانی، رسیده  8931 در سالواحد  11به  8931واحد در سال 

 نیدر ااست.  گرفته قراری و مرمت بازساز مورداشیاء تاریخی و فرهنگی استان  35متوسط  طور

اثر  19به  8931سال اثر در  35کاهشی بوده و از  در استان هاهیابنمدت همچنین روند مرمت 

 رسیده است. 8931 در سال

 8931تا سال  8935عنوی و تاریخ استان از سال در خصوص ثبت ملی آثار طبیعی، م

اثر ثبت گردیده در  3، 8931و در خصوص آثار معنوی نیز در سال  شده ثبتاثر  21 درمجموع

اثر ارزشمند  2اثر تاریخی ثبت ملی شده است و  8121اثر معنوی و  98کل تاکنون 

ی ثبت آثار جهانر فهرست شرقی )مجموعه بازار تبریز و کلیساهای آذربایجان( دآذربایجان

 .باشدجهانی کشور می شده ثبت از آثاردرصد  59/81گردیده که 

 (9919-9911عملکرد میراث فرهنگی استان ) :9-26جدول 

 9911 9913 9916 9915 9914 9919 9912 9919 9919 واحد عنوان شاخص

مرمت اشیاء تاریخی 
 و فرهنگی

 ۱1 3۵ ۵۵ ۵1 ۳3 ۵1 61۳ 6۳۵ 22۳ تعداد

 3۹ 36 3۸ ۸۹ ۳۵ ۳۱ ۳۳ ۸۸۳ ۳۳ اثر مرمت ابنیه

های تعداد کاوش
 شناسیباستان

 ۹ ۳ ۳ 6 6 1 6 ۹ 6 کاوش

 ۵ ۸1 2 ۸ ۵     اثر ثبت آثار طبیعی

 ۳ ۳ ۸۸ ۹ 3     اثر ثبت آثار معنوی

 6۵ ۳ 3 1 ۳     اثر ثبت آثار تاریخی

 دستی:صنایع -26-2-2

اولیه بومی و  مواد از گیریبهره با که شودمی گفته صنعت –به بخشی از هنر  دستی صنایع

آن  واحد هرکه در  شدمیانجام کار اساسی به کمک دست و افزار دستی محصوالتی ساخته 

و همین عامل تمایز آن از  یافتهتجلی ذوق هنری و خالقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی 

ایران محسوب  دستیصنایع هاینکانویکی از شرقی نیز آذربایجان .صنایع ماشینی است

)خاتم،  چوبی، هنرهای بافیگلیم، بافیقالی توان بهبرجسته آن می دستی شود که از صنایعمی

(، بافیجاجیم)پشمی، ابریشمی،  سنتی هایدستباف، حصیربافی(سبد و  ،معرق، منبت
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 هارودوزی(، دوزیملیله، حکاکی و زنیقلم، فلزکاری )گریسفال، گریشیشهسنتی،  هایچاپ

)مینیاتور، تذهیب(  آراییکتابدوزی(، نمدمالی، دوزی و گالبتونکمهش، دوزیپته، دوزیسوزن)

سال  تن بوده که این عدد در 851 ،8935دستی استان در سال حجم صادرات صنایع است. 

در دستی تن رسیده و ارزش دالری میزان صادرات صنایع  595 درصد به 935با رشد  8931

 هزار دالر است. 5313بر بالغ 8931سال 

درصد متوسط  31/25دستی استان  ، حجم صادرات صنایع8931-8931های طی سال در

رسیده است. این در  8931سال  تن در 595به  8931 سال تن در 811رشد ساالنه داشته و از 

-8931ای هدر سال دستی در سطح کشورصورتی است که حجم صادرات محصوالت صنایع 

سال  تن در 35253به  8931سال  تن در 25815درصد رشد داشته و از  81/21، 8935

 رسیده است. 8935

 شده است که نسبت به سال قبل دراستان تشکیل  بازارچه موقت در 51، 8931سال  در

درصد افزایش داشته است و دارای  295حدود  در 38درصد افزایش و نسبت به سال  52حدود 

 باشد.درصد می 83د متوسط ساالنه حدود نرخ رش

پروانه تولید کارگاهی صادر شده است که  99 پروانه تولید انفرادی و 238، 8931 سال در

کاهش یافته است. یکی از دالیلی  درصد 55درصد و  12 نسبت به سال قبل به ترتیب حدود

مجوزهای صادره از  مهم کاهش تعداد صدور و تمدید مجوزها در سال گذشته افزایش اعتبار

 باشد.سال می 9و  5یک سال به 

از تولید کارگاهی در استان بیشتر  مطابق نمودارهای ذیل، سهم مجوزهای تولید انفرادی

های کارگاهی ارتباط مستقیمی با نحوه حمایت صدور مجوزهای انفرادی و باشد و تعدادمی

 دولت از این مشاغل دارد.

باشد که نسبت به سال قبل فقره می 95، 8931سال  در صدور مجوز برای مشاغل خانگی

 درصد کاهش داشته است. 13

اند که نسبت دیدهدستی آموزش  های صنایعنفر در استان در رشته 2131، 8931 سال در

، متوسط 8931-8931 هایاند و در طی سالدرصد افزایش داشته 92به سال قبل حدود 

 .ستدرصد ا 1/82افزایش ساالنه حدود 
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 (9919-9911سهم مجوزهای صادره شده استان ): 9-26نمودار 

 

 (9919-9911صادره شده استان ) مجوزهای تعداد نوع: 2-26نمودار 

  

9129

8191

559
583 211

123
8115

8113

238
25 81 88 5 3 98 899 15 99

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

پروانه تولید انفرادی پروانه تولید کارگاهی

2319

8835

811 252
15 891 299 851 95

8198

9521

8131

193

8135

8581

8332
2831

2131

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

مجوز مشاغل خانگی   آموزش رشته های صنایع دستی 
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 (9919-9911دستی استان ) صنایع عملکرد :2-26جدول 

 عنوان شاخص ردیف
 واحد

 گیریاندازه
 سطرشد متو ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1

 31/25 - 595 - 851 85 855 833 898 811 تن دستیصادرات صنایع ۸

 - 8 - - - 8 1 1 8 1 نمایشگاه های داخلینمایشگاه 6

 92/83 51 51 52 51 92 25 89 81 1 بازارچه های موقتبازارچه ۹

 -9/25 238 8113 8115 123 211 583 559 8191 9129 فقره صدور پروانه تولید انفرادی ۳

 5 99 15 899 98 3 5 88 81 25 فقره صدور پروانه تولید کارگاهی ۵

 -39/52 95 851 299 891 15 252 811 8835 2319 فقره صدور مجوز مشاغل خانگی 2

 35/89 2131 2831 8332 8581 8135 193 8131 9521 8198 نفر دستیهای صنایعآموزش رشته 3

5/1 225 119 3111 235 215 881 1 1 1 نفر دستیشاغالن صنایع ۱  

 گردشگری: -26-2-3

تـوان ایـن صـنعت را ابـزاری بـرای توسـعه       با توجه به رشد و اهمیت اقتصاد گردشگری می

ویـژه در  تـرین دلیـل توسـعه گردشـگری بـه     اجتماعی و اقتصـادی در مقصـدها برشـمرد. رایـج    

خـش مهمـی از   توسعه نیز همین اسـت. در بسـیاری از کشـورها ایـن حـوزه ب     کشورهای درحال

عنوان یک بخش عمـده اقتصـادی، منبـع    چنین بهگردد. همراهبردهای توسعه ملی محسوب می

تواند باعث توزیع دوبـاره ثـروت از سـوی    باشد و میمهمی برای اشتغال، درآمد و ارزی آوری می

توسـعه گـردد. در بسـیاری از کشـورهای صـنعتی،      کشورهای ثروتمندتر بـه کشـورهای درحـال   

ای برای توسعه اقتصـاد شـهری و روسـتایی اسـت.     یک بخش اقتصادی مهم و وسیله گردشگری

محیطی جوامع وابسته است؛ و گردشگری به وضع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی. زیست

ای مناسب برای توسـعه بسـیاری از   سازی گزینهزای و فرهنگبا توان باال در درامد زایی، اشتغال

توانـد  انـد گردشـگری مـی   باشد. در مناطقی که توسعه کمتری یافتهمیتوسعه کشورهای درحال

 نقش اساسی در ایجاد درامد و توسعه کلی مقصد ایفا نماید.

های طبیعی، تاریخی و فرهنگی خود پتانسیل ها و توانمندیاین استان به دلیل ویژگی

مئن برای گاهی مطتواند تکیهرو میاین خاصی در صنعت توریسم کشور داشته و از

های اقتصادی کشور باشد. از سوی دیگر این استان های درازمدت و حضور در عرصهریزیبرنامه

های گرم و معدنی های مختلف، برخورداری از آبهای آب و هوایی خاص، تاالببه جهت ویژگی
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و  ای کندوان گرفته تا اماکن مذهبیمتنوع و نیز وجود آثار مختلف تاریخی، از معماری صخره

تر از آن حضور آداب تجاری با سبک معماری اسالمی و درآمیختگی آن با معماری ایرانی و مهم

خصوص اجتماعی این سامان به -و سنن و فرهنگ و هنر تاریخی آذربایجان در حیات اقتصادی

-های مهم جلب و جذب گردشگری داخلی و خارجی به شمار میدر ایالت و روستاها از عرصه

 روند.

 تأسیسات اقامتی -26-2-3-1

اقامتی مناسب و مجهز دریک منطقه جهت جذب و نگهداری گردشگران یکی از  ساتیتأس

ها، اقامتی شامل هتل ساتیتأسشود. عناصر توسعه گردشگری محسوب می نیترمهم

 باشد.ی میراهنیبهای ها و غذاخوری، رستورانرهایپذمهمان

هتل  823باشد که نسبت به سال قبل می 915، 8931 سال دری استان هاهتل تعداد

درصد  835های فعال استان ، تعداد هتل8931-8931های ی سالط درافزایش داشته است. 

 اضافههای استان ستاره نیز به مجموعه هتل 5و  5 دو هتل 8931است. در سال  افزایش یافته

ها بیشترین هتلکه این رسیده  هتل 81ستاره استان به  5و  5های است و تعداد هتل شده

 .دارند استان کاربری را در گردشگری خارجی

هـای  مهم دارد تعداد تخت ریتأثهایی که در ماندگاری گردشگران در مقصد یکی از شاخص

 درهـای اقـامتی   ، تعداد تخـت 8931 سال درباشد که اقامتی و پذیرایی می ساتیتأسموجود در 

ـ ا دردرصد افزایش داشته اسـت.   1/85سال قبل  باشد که نسبت بهتخت می 88213 استان  نی

است که نسـبت   شده صادرگردشگری  ساتیتأساصولی جهت احداث  نامهموافقتفقره  11 سال

گردشگر ورودی  3893111حدود  8931در سال  درصد افزایش داشته است. 918به سال قبل 

درصـد   1/9که حـدود   بودندنفر گردشگر خارجی  293111به استان را داشتیم که از این تعداد 

 .دهندگردشگران استان را تشکیل می

 ها و بناهای تاریخیموزه -26-2-3-2

-باب در سال جدید راه 2 کهباب بوده  95برابر  8931های فعال استان در سال کل موزه

اندازی گردیده است. با توجه به اینکه تعداد موزه در یک منطقه بدون در نظر گرفتن 
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ها را نسبت به معیتی آن منطقه شاخص قابل اتکایی نخواهد بود، باید تعداد موزهی جهایژگیو

نفر از  823881ی هر ازابه  8931 سال درتحلیل نمود.  هاآنجمعیت و بازدیدکنندگان 

 هاجمعیت استان یک باب موزه فعال بوده است. همچنین بررسی تعداد بازدیدکنندگان از موزه

 دیبازدباب موزه در سطح استان  95هزار نفر از  113، تعداد 8931دهد در سال نشان می

 قبلهزار نفر بوده که نسبت به سال  29در این سال متوسط بازدید از هر موزه حدوداً  اندکرده

 .است کاهش یافتهدرصد  3/1هزار نفر( حدود  25)

 مناطق نمونه و روستاهای هدف گردشگری -26-2-3-3

های تاریخی، فرهنگی، که در جوار جاذبه شودیممناطقی گفته مناطق نمونه گردشگری به 

ی ردولتیغارائه خدمت به گردشگران داخلی و خارجی توسط بخش  به منظورمذهبی و طبیعی 

منطقه نمونه  8831. از کل شوندیمای و محلی ایجاد منطقه ی،مل ی،المللنیبو در چهار سطح 

است که با  شده واقعشرقی ر استان آذربایجاندرصد د 5منطقه معادل  53گردشگری کشور، 

های درصدی از مساحت کشور، رقم مناسبی بوده و بیانگر غنای جاذبه 2،1توجه به سهم 

 منطقه 2منطقه نمونه گردشگری استان  53باشد. از مختلف گردشگری در سطح استان می

منطقه محلی  218ی و منطقه استان 21منطقه ملی، 5ی، المللنیبکندوان و دره لیقوان( )

 باشد.می

که در این محدوده یـک   شودیمروستاهای هدف گردشگری به محدوده جغرافیایی اطالق  

 هـا آنی و فرهنگـی وجـود دارد کـه وجـود     عـ یطب های تاریخی،ای از جاذبهیا چند و یا مجموعه

روسـتای   535داد دهد از تعها نشان میباشد. بررسیای برای سفر و اقامت گردشگران میانگیزه

 شـده  واقـع شـرقی  درصد در استان آذربایجـان  28/88 معادلروستا  52هدف گردشگری کشور 

 .باشداست که این امر بیانگر وضعیت مناسب استان در این بخش می
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 (9919-9911های گردشگری استان )عملکرد شاخص: 9-26جدول 

 شاخصعنوان  ردیف
واحد 
 گیریاندازه

۸۹۳1 ۸۹۳۸ ۸۹۳6 ۸۹۳۹ ۸۹۳۳ ۸۹۳۵ ۸۹۳2 ۸۹۳3 ۸۹۳۱ 
رشد 
 متوسط 

 89 915 815 818 811 851 852 825 883 885 باب هاها و اقامتگاهتعداد هتل ۸

55/5 81 1 1 1 1 1 1 1 1 باب ستاره ۵و  ۳های تعداد هتل 6  

1/5 88213 3311 1398 1819 1151 1393 1313 1929 1832 تخت های اقامتیتعداد تخت ۹  

 1 53 53 53 53 53 53 53 53 53 تعداد مناطق نمونه تعداد ۳

 1 52 52 52 52 52 52 52 52 52 تعداد روستاهای هدف گردشگری ۵

2 
نامه اصولی صدور موافقت

جهت احداث تأسیسات 
 گردشگری

51/89 11 83 52 51 83 21 83 83 21 فقره  

3 
تغییر کاربری اماکن تاریخی 
به مراکز اقامتی، پذیرایی 

 و...
 3 2 8 8 2 8 2 2 8 8 باب

۱ 
کنندگان از  تعداد بازید
 هاموزه

 5 113 153 335 512 919 519 111 151 532 هزار نفر

95/82 95 99 98 91 85 85 85 85 85 موزه های فعال استانتعداد موزه ۳  

۸1 
های فعال تعداد موزه

 تخصصی
55/2 88 3 3 3 3 3 3 3 3 موزه  

 1 2 2 8 2 2 2 2 2 2 پایگاه یهای جهانتعداد پایگاه ۸۸

 گردشگری -26-2-3-4

( نفر هزار 293) درصد 1/9باشد که یم نفر هزار 3293استان،  8931کل گردشگران سال 

با توجه به شیوع ویروس کرونا در اواخر  که ؛باشدخارجی و بقیه گردشگر داخلی می گردشگر

 تعدادقبل  سال بادر مقایسه های منع ورود و خروج به استان سال و اعمال محدودیت

 .اندکاهش یافتهدرصد  21بومی  گردشگران تعداددرصد و  52خارجی استان  گردشگران
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 (9919-9911تعداد گردشگران استان ): 4-26جدول 

 رشد متوسط دوره ۸۹۳۱ ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ واحد عنوان شاخص ردیف

 -1/1 293 539 521 538 995 251 نفرهزار  تعداد گردشگران ورودی )خارجی( ۸

 1/1 9211 5511 5211 5111 9111 9111 نفرهزار  تعداد گردشگران داخلی )بومی( 6

 19/21 2111 9531 __ 5111 211 951 نفرهزار  تعداد گردشگران خروجی ۹

 13/3 3893 1531 5121 1381 9328 9311 نفرهزار  کل ۳

 هاتنگناها و چالش -26-3

 های تاریخی و فرهنگیریب و فرسایش بافتافزایش روند تخ -

عدم امکان نظارت و پایش مستمر و درنتیجه ضعف صیانت و حفاظت از بناها،  -

های تاریخیها و بافتمحوطه

رسانینظام آماری و اطالع یناکارآمد -

ها و تأسیسات گردشگریتغییر کاربری و فرسودگی اغلب زیرساخت -

دستیایعحمایت ناکافی از تولیدات داخلی صن -

گذاری در تأسیسات گردشگریضعف و عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه -

دستیحمایت مناسب از تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایععدم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 های بخشیبخش دوم: حوزه

 پرورش و فصل بیست و هفتم: آموزش
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 فصل بیست و هفتم: آموزش و پرورش

همقدم-27-1

پرورش را  و صد سال اخیر گرایش به آموزشهای شگرف بشر در یکتحوالت و پیشرفت

و پرورش نگاه و ها به موضوع آموزش جهانی نموده است. بر این اساس تمامی ملت فراگیر و

کنند.و پرورش فرزندان خود را جزو نیازهای اولیه زندگی قلمداد میتوجه ویژه داشته، آموزش 

های اصلی و پایه، ارائه آموزشورش عمومی باهدف انتقال مفاهیم دانشو پرآموزش 

 تقسیم است:نیاز سطوح آموزشی باالتر به دو گروه عمده قابلپیش

 های تحصیلی قبل از دبستان، ابتدائی و متوسطه اول است.آموزش پایه که شامل دوره-الف

 باشد.از آموزش پایه می ساالن( نیز بخشیهمچنین آموزش غیررسمی سوادآموزی )بزرگ

آموزش نیمه تخصصی شامل دوره تحصیلی متوسطه دوم نظری و نیز متوسطه فنی و -ب

 شود.ای محسوب میای و کار و دانش است که بخشی از آموزش فنی و حرفهحرفه

عالوه بر کودکان عادی، آموزش کودکان استثنایی و استعدادهای درخشان نیز بر عهده 

های خاص برای این گروه از دانش آموزان، منطبق با ت و شامل آموزشوپرورش اسآموزش

های اجباری باشد. در ایران دوره ابتدائی جزو آموزشهای تحصیلی آموزش رسمی میدوره

 باشد.می

وپرورش نسل جوان توسط افراد نماید که آموزشوسعت و تنوع نیازهای تربیتی ایجاب می

ها و های الزم وارد جامعه شده تا شاخصاد پس از دیدن آموزششده و افربرتر و متخصص انجام

 امتیازات الزم برای اداره جامعه امروزی را داشته باشند.

عنوان یکی از ابزارهای مهم در تحقق اهداف و مقاصد نهادهای آموزشی در دوره کنونی به

ی انسانی بیش از اجتماعی و اقتصادی در تمامی کشورها به شمار رفته و نقش و اهمیت نیرو

ها مورد تأکید است. هرچه پوشش گذاریها و سیاستریزیسرمایه و منابع مادی در برنامه

آموزی نیروی انسانی در کشور ارتقاء یابد، مسیر تحصیلی و کیفیت آموزش عمومی و مهارت

ر به پرورش منج و گذاری در امر آموزششود و اساساً سرمایهدستیابی به توسعه هموارتر می

 شود.وری نیروی انسانی میافزایش بهره
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استان،  آموزش و پرورشاز اداره کل  شده اخذدر این گزارش به استناد آمار و ارقام 

و روند  گرفته قرار مورد بررسی 8931در سال های کلیدی بخش آموزش عمومی استان شاخص

 اطالعات موجود، ر ودر حد آما است. شده لیتحلنیز  8931-8931 یهای سالدر ط هاآن

 .8است. شده انیبی بخش مربوطه نیز هافرصتها و ، مزیتهاچالشو  تنگناها

 آموزانوضعیت دانش-27-2

نفر بوده که در مقایسه  312835آموزان استان تعداد کل دانش 8931-33تحصیلی در سال

افزایش نشان درصد  55/2( نفر 335253)به تعداد  8931-31تحصیلی آموزان سالبا دانش

 2 .دهدیم

 دوره ابتدائی-27-2-1

نفر بوده که در  913293آموزان ابتدائی استان تعداد کل دانش 8931-33تحصیلی در سال

درصد افزایش  38/8نفر(  911333)به تعداد  8931-31تحصیلی آموزان سالمقایسه با دانش

 .دهدیمنشان 

صعودی طی کرده  بیش 8931-31ی هاالسآموزان ابتدائی استان در طی تعداد کل دانش

رسیده است که با  8931سال  نفر در 913293تعداد  به 8931نفر در سال  219218و از عدد 

 درصد مواجه بوده است. 52/5نرخ رشد متوسط 

روند  8931-31ی هاسالآموزان ابتدائی استان در بخش دولتی نیز طی تعداد کل دانش

 8931سال  نفر در 981122تعداد  به 8931نفر در سال  251593صعودی طی کرده و از عدد 

 رسیده است.

                                                           

 است. شده اقتباساستان  پرورش و آموزشاداره کل  آماراساس بر  در این گزارش، شده اطالعات ارائه -8
، بـدون  8931تـا سـال    8935اسـتان از سـال    پـرورش  و آمـوزش توسط اداره کل  شده ارائه آمار و اطالعات -2

بـا   8935تـا سـال    8931ی هـا سالباشد و برای ، استثنایی و ایثارگر میسالبزرگآموزان احتساب تعداد دانش
 باشد.، استثنایی و ایثارگر میسالبزرگآموزان احتساب تعداد دانش

قبل به دلیل ارائه مقادیر مختلف برای یک سال  یهااقتصادی سال یهاعدم تطابق آمار و اطالعات با آمار و اطالعات گزارش -
 .باشدمیمربوطه  توسط دستگاه
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 8931-31ی هاسالی نیز در طی ردولتیغآموزان ابتدائی استان در بخش تعداد کل دانش

رسیده  8931سال  نفر در 31581تعداد  به 8931نفر در سال  22192صعودی بوده و از عدد 

 .اجه بوده استدر صد مو 51/85است که با نرخ رشد متوسط 

 دوره متوسطه اول-27-2-2

نفر بوده  835392آموزان متوسطه اول استان کل دانش تعداد 8931-33تحصیلی در سال

 درصد 89/5نفر(  853135)به تعداد  8931-31تحصیلی آموزان سالکه در مقایسه با دانش

 .دهدیمافزایش نشان 

صعودی طی  بیش 8931-31ی هاسالآموزان متوسطه اول استان در طی تعداد کل دانش

رسیده که با  8931سال  نفر در 835392تعداد  به 8931در سال نفر  851951کرده و از عدد 

 .درصد مواجه بوده است 35/1نرخ افزایش 

 
 (9919—9911)آموزان استان به تفکیک مقطع تحصیلی دانشتعداد : 9-23نمودار 

 8931-31ی هاسالن در بخش دولتی در طی آموزان متوسطه اول استاتعداد کل دانش 

سال  نفر در 855131تعداد  به 8931نفر در سال  859125روند صعودی طی کرده و از عدد 
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آموزان متوسطه درصد مواجه بوده است. تعداد کل دانش 81/1رسیده که با نرخ رشد  8931

رده و از عدد صعودی طی ک بیش 8931-31ی هاسالی در طی ردولتیغاول استان در بخش 

رسیده که با نرخ رشد متوسط  8931سال  نفر در 83135به تعداد  8931نفر در سال  89595

 .در صد مواجه بوده است 15/5

 دوره متوسطه دوم-27-2-3

نفر بوده  891235آموزان متوسطه دوم استان تعداد کل دانش 8931-33تحصیلی در سال

درصد  55/2نفر(  821813)به تعداد  8931-31 تحصیلیآموزان سالکه در مقایسه با دانش

 .دهدیمافزایش نشان 

روند نزولی طی  8931-31ی هاسالآموزان متوسطه دوم استان در طی تعداد کل دانش

که با  دهیرس 8931سال  نفر در 891235تعداد  به 8931نفر در سال  813893کرده و از عدد 

نظام  ست. دلیل این کاهش ناگهانی، تغییردرصد مواجه بوده ا 3/9نرخ رشد متوسط منفی 

 متوسطه دوم با سه مقطع 8935است که از سال  3-9-9به  5 -9-5آموزشی از سیستم 

 تحصیلی مواجه شده است.

 8931-31ی هاسالآموزان متوسطه دوم استان در بخش دولتی در طی تعداد کل دانش

سال  نفر در 83158تعداد  به 8931نفر در سال  891855نزولی طی کرده و از عدد  بیش

 در صد مواجه بوده است. 59/2رسیده که با نرخ رشد متوسط منفی  8931

-31ی هاسالی نیز در طی ردولتیغآموزان متوسطه دوم استان در بخش دانش تعداد کل

 نفر در 83158تعداد  به 8931نفر در سال  91318نزولی طی کرده و از عدد  بیش 8931

 .درصد مواجه بوده است -33/3ه با نرخ رشد متوسط رسیده ک 8931سال 

 نرخ پوشش تحصیلی-27-3

های ، نرخ پوشش تحصیلی واقعی در دورهآموزش و پرورشهای مهم از دیگر شاخص

شاغل به تحصیل هر دوره  آموزاندانشتعداد  میاز تقسشاخص  نیا مختلف تحصیلی است.

به  811در  آمده دست بهعدد  و ضربلی التعلیم همان دوره تحصیالزم تیجمعتحصیلی به 

آل این شاخص باید صد در صد باشد. ولی در بعضی مواقع این شرایط ایده در آید.دست می
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آموزان افتد که از بین دانشباشد. البته این موقعی اتفاق میمی زین 811درصد حتی بیشتر از 

ترک تحصیل در سنی باالتر از سن  ایو تکرار پایه  آن دوره تحصیلی تعدادی به دالیلی مثل

عدد مربوط به پوشش تحصیلی ظاهری به  هرقدر التعلیم آن دوره باشند.الزم تیجمعمربوط به 

 نزدیک شدن به وضعیت مطلوب است. دهندهنشانباشد  ترکینزدصد در 811

و اول  متوسطه های ابتدایی،نرخ پوشش تحصیلی واقعی دوره 38-32تحصیلی در سال

 تحصیلیدر سالدرصد بوده که این مقادیر  11/11، 55/31، 51/33دوم به ترتیب  متوسطه

های درصد رسیده است. این شاخص در دوره 35/18و  11/83، 29/33به ترتیب به  33-8931

 افزایش یافته واحد 93/9دوم واحد و متوسطه  29/5کاهش و متوسطه اول  واحد 21/1ابتدایی 

قعی استان در مقایسه با اعداد برنامه ششم توسعه برای سال است. شاخص پوشش تحصیلی وا

وضعیت  18، 31، 1/31های ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم به ترتیب در دوره 8931

 دهد.تری را نشان میمطلوب

 83/31ی ابتدائدر دوره  8931-33نرخ پوشش تحصیلی واقعی در سطح کشور، در سال 

 .باشددرصد می 52/18درصد و در دوره متوسطه دوم نیز  81/39دوره متوسطه اول  در ،درصد

 
 (9919-9911)روند نرخ پوشش تحصیلی استان بر اساس مقطع تحصیلی : 2-23نمودار 
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 (9919-9911)روند نرخ پوشش تحصیلی کشور بر اساس مقطع تحصیلی : 9-23نمودار 

ائی و متوسطه اول، استان ی ابتدهادورهدر  8931پوشش تحصیلی در سال  از نظر شاخص

 تر بوده است.درصد پائین 29/1از متوسط کشوری باالتر بوده ولی در دوره دوم متوسطه 

در سطح استان در  8931ی ال 8938ی هاسالمتوسط رشد نرخ پوشش تحصیلی مابین 

ی متوسطه اول و متوسطه دوم روند مثبتی را هادورهدوره ابتدائی روند منفی داشته ولی در 

.طی نموده است ولی در سطح کشور در سه سطح نیز روند مثبت بوده است

 نرخ گذر تحصیلی-27-4

باشد پرورش می و های مهم آموزشهای مختلف یکی از شاخصنرخ گذر تحصیلی در دوره

اند با کسب موفقیت در آموزان هر دوره تحصیلی توانستهی از دانشدهد چه درصدکه نشان می

نظر را کسب نموده و به تحصیل در دوره بعدی  غل به تحصیل امتیازات مورددوره تحصیلی شا

 شوند.وارد می
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 31/31در استان حدود  8931-31تحصیلی نرخ گذر ابتدایی به متوسطه دوره اول در سال

نرخ گذر تحصیلی  از نظردرصد بوده که در مقایسه شاخص متناظر برنامه توسعه ششم، استان 

 توسطه دوره اول از دوره ابتدایی از درصد باالتری برخوردار است.در مقطع ورود به م

در استان  8931-33تحصیلی نرخ گذر از دوره اول متوسطه به دوره دوم متوسطه در سال

 از نظردرصد بوده که در مقایسه با شاخص متناظر برنامه توسعه ششم، استان  15/38حدود 

تری برخوردار دوره دوم از دوره اول از درصد پاییننرخ گذر تحصیلی در مقطع ورود به متوسطه 

 .است

 آموز در کالستراکم دانش-27-5

باشد که می آموزش و پرورشهای مهم در کالس تشکیلی یکی از شاخص آموزدانشتراکم 

و نشانگر تعداد دانش آمده دست بههای تشکیلی آموزان به تعداد کالساز تقسیم تعداد دانش

 شاخص 8931-33 تحصیلیسال در باشد.متوسط می به صورتی تشکیلی هاسکالآموزان در 

تحصیلی بوده که نسبت به عدد مشابه در سال 91/29مذکور در استان در دوره ابتدایی عدد 

 تر شده است.ی وضعیت مطلوبعن؛ یدهدیم( کاهش نشان 51/29)به تعداد  31-8931

در کالس تشکیلی  آموزدانشطه اول، تراکم ی متوسهادوره در 8931 -33تحصیلی در سال

( افزایش خیلی 15/25)به تعداد  8931-31تحصیلی باشد که در مقایسه با سالمی 15/25

های متوسطه دوم در آموز در کالس تشکیلی در دورهکمتری داشته است. تراکم دانش

 25/22) 8931-31تحصیلی بوده که نسبت به سال 58/22به تعداد  8931-33تحصیلی سال

 .عدد( افزایش کمتری داشته است
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 (9915-9911های استان و کشور )تراکم دانش آموزان در کالسمقایسه : 4-23 نمودار

 آموزانآموزان متوسطه از کل دانشسهم دانش-23-6

و معیاری است برای سنجش  شاخص آموزان،آموزان دوره متوسطه از کل دانشسهم دانش

 اندشدهپس از اتمام دوره ابتدایی در دوره متوسطه مشغول به تحصیل  که یآموزاندانشمیزان 

عدد این شاخص بیشتر باشد نشان از وضعیت بهتری داشته و به عبارتی شرایط و  و هرچه

به نحوی بوده که افراد بیشتری در دوره متوسطه مشغول  امکانات تحصیلی، رفاهی و فرهنگی

 به تحصیل شوند.

در استان،  8931-33تحصیلی سالآموزان در دوره متوسطه از کل دانشآموزان سهم دانش

درصد  12/1درصد( مقدار  82/83) 8931-31تحصیلی درصد بوده که نسبت به سال 81/83

 .است کاهش یافته

 آموزانآموزان غیردولتی از کل دانشسهم دانش-27-7

در استان،  8931-33ی تحصیلسالآموزان در آموزان غیردولتی از کل دانشسهم دانش

درصد( افزایش داشته است.  31/89) 8931-31تحصیلی درصد بوده که نسبت به سال 21/85
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باشد که در درصد( می 85) 8931-33تحصیلی این شاخص در برنامه ششم توسعه برای سال

 استان نسبت به برنامه ششم توسعه افزایش داشته است.

 درصد مدارس ایمن از کل مدارس-27-8

مدارسی است که ایمنی الزم را برای کاربری آموزشی دارا  دهندهنشاناین شاخص 

شاخص هرچه قدر بیشتر باشد نشان از وضعیت بهتر داشته و به عبارتی مدارس  عدد .باشندیم

ی هاساختمانبیشتری از ایمنی الزم برای استفاده آموزشی برخوردار هستند. در این گزارش، 

مدارس ایمن در نظر گرفته  به عنوانکل نوسازی و تجهیز مدارس استان،  مستحکم از نظر اداره

 .اندنشدهی نیمه مستحکم و غیر مستحکم لحاظ هاساختمانشدند و 

 32/55عدد به  8938در سال  درصد 91درصد مدارس ایمن از کل مدارس استان، از عدد 

 .بوده است برخوردارصد در 19/5که از نرخ رشد متوسط  افزایش یافته 8931درصد در سال 

 تحصیالت معلمان-27-9

های که توان از طریق آن به میزان سالمیانگین تحصیالت معلمان شاخصی است که می

 یافت. طور رسمی اختصاص دادند دستمعلمین برای کسب علم و اخذ مدرک تحصیلی به

 تحصیالت معلمان دوره ابتدائی-27-9-1

باشد که نسبت می 51/85، 8931تدائی استان در سال میانگین تحصیالت معلمان دوره اب

تحصیالت معلمان  نیانگیم است. افزایش یافتهسال  11/1سال( مقدار  51/85) 8931به سال 

 .دوره ابتدائی هم در استان حدود یک سال بیشتر از مدرک کاردانی است

 تحصیالت معلمان دوره متوسطه اول-27-9-2

باشد که می 21/83، 8931متوسطه اول استان در سال  میانگین تحصیالت معلمان دوره

 .است افزایش یافتهسال  11/1سال( مقدار  82/83) 8931نسبت به سال 
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 تحصیالت معلمان دوره متوسطه دوم-27-9-3

باشد که می 13/83، 8931میانگین تحصیالت معلمان دوره متوسطه اول استان در سال 

 است. افزایش یافتهسال  15/1دار سال( مق 19/83) 8931نسبت به سال 

سال  13/83حدود در استان در  میانگین طول تحصیالت معلمان دوره متوسطه دوم،

 .که کمی بیشتر از سطح کارشناسی است باشدیم

 های بخشها و مزیتچالش-27-11

 ها و تنگناهاچالش-27-11-1

التعلیم به یت الزمبا وجود دستاوردهای قابل توجه در حوزه کمی و سطح دسترسی جمع

ها در دستور برنامهآموزش، این بخش با مشکالتی مواجه است که مواجهه و برطرف کردن آن

ریزی قرار دارد. در این میان مواردی همچون مدیریت منابع انسانی، استقرار الگوی مدیریت و 

ب سیاستبخشی به منابع مالی و مشارکت با بخش غیردولتی در چهارچوکنترل هزینه، تنوع

های نوین کارگیری استفاده از روشهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، توسعه به

های اساس الگوی آمایش سرزمین و ارتقاء روش آموزشی، تدوین نقشه استقرار مدرسه بر

 آموزان دارای اهمیت است.پرورشی دانش

مالی( با توجه  فیزیکی، انسانی و) یآموزشو منابع  هافرصتدسترسی نابرابر به  -

 وضعیت جغرافیایی استان

در مناطق روستایی و عشایری  ژهیو)به هافرهنگخردهباورها و شرایط خاص ناشی از  -

که باعث پائین بودن پسران )دختران و اشتغال  زودرساستان( در خصوص ازدواج 

 (شودیمی متوسطه هادورهدر  ژهیوبه میزان پوشش تحصیلی

 ی و عدم توزیع مکانی مدارس مبتنی بر آمایش سرزمینبودن جانمای نامتناسب -

 مناطق جدید شهری قابل توجهکمبود فضای آموزشی ناشی از توسعه  -

 هاآنی در استان و کمبود فضای آموزشی در ررسمیغی هاسکونتگاهوجود  -

 هاآنی موجود و الزام به نوسازی فضاهاباال بودن سن مدارس و میزان استهالک  -

 ی و کار و دانشاحرفهی فنی و هاآموزش پائین بودن سهم -
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مورد ی هامهارتهای اساسی زندگی و عدم انتقال پایین بودن سهم آموزش مهارت -

 آموزان در جامعهدانش مؤثربرای حضور  نیاز

 هاها و فرصتمزیت-27-11-2

ی خوب برا عالئمها و افزایش شاخص گذر تحصیلی از ابتدایی به متوسطه دوره اول از نشانه

بایستی با  ؛ کهدر دوره ابتدایی دارد مورد نیازی هاآموزش ارائهاستان در  آموزش و پرورش

ی هدفمند، شاخص مذکور از متوسطه دوره اول به متوسطه دوم را نیز هاتیفعالی و زیربرنامه

 .ارتقاء داد

ی که بایست باشدیمبخش  روند رو به رشد پوشش تحصیلی در استان از نقاط مثبت دیگر

شود ترکینزددرصد  811ادامه داشته باشد تا به مرحله  هرسال

 اتصال مدارس به اینترانت ملی -

 توسعه مدارس هوشمند -

 آموزان، معلمان و اولیاءتوسعه محتوای الکترونیکی و یادگیری مجازی دانش -

 توسعه آموزش از راه دور -

 و پرورشآموزش های مردمی و خیرین در توسعه فضاهای استفاده از مشارکت -

 آموزش و پرورشدر حوزه  تیو فعالی گذارهیسرماورود بخش خصوصی برای  -

یی است که موجب ایجاد هاتیمزی متعدد در استان یکی دیگر از هادانشگاهوجود  -

در مقاطع عالی تحصیلی شده و یکی  آموزان برای ادامه تحصیلانگیزش در دانش

دوره دوم  اول به متوسطه دوره از عوامل افزایش میزان گذر تحصیلی از متوسطه

 .شودیممحسوب 

موجب گرایش دانش تواندیموجود واحدهای متعدد و بزرگ صنعتی در استان  -

 شود. کاردانشی و احرفهی فنی و هارشتهآموزان برای تحصیل در 

 آموزش و پرورشها و بعضی از نهادهای فرهنگی با اداره کل مشارکت خانواده -

 های آموزشی و پرورشینامهاستان برای اجرای بر

افزایش میانگین تحصیالت معلمان -



  

 9911شرقی گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان
  
 

۳۱۳ 

(9915-9911پرورش استان و کشور ) و های کلیدی آموزشمقایسه عملکرد شاخص: 9-23جدول 

 واحد شاخص عنوان
 کشور استان

1395 1396 1397 1398 1395 1396 1397 1398 

ش
دان

د 
دا

تع
ن 

دو
 )ب

ی
دای

ابت
ن 

وزا
آم

گ
زر

ب
ل(

سا
 

ی
ولت

د
 

 9519355 9935552 9911138 853821 855139 859835 851153 نفر تردخ
 

 9511123 9551111 9913252 832312 832981 853151 851111 نفر پسر
 

 1 3119319 3115392 3311859 981122 981111 989115 911139 نفر کل

ی
ولت

رد
غی

 

 582551 553321 588211 91315 21552 23121 29111 نفر دختر
 

 319233 389919 551585 93199 99935 98125 21885 نفر پسر
 

 1 8835155 8119988 338322 31581 31383 51155 58328 نفر کل

 1 1133521 1111359 1351135 913293 911333 911151 931115 نفر کل ابتدائی

ش
دان

د 
دا

تع
ول

ط ا
وس

مت
ن 

وزا
آم

 

ی
ولت

د
 

 8531255 8581113 8911195 18128 31181 31895 33138 نفر دختر
 

 8583521 8512191 8553525 15153 19921 12219 18159 نفر پسر
 

 1 2315112 2138329 2195253 855131 852853 893991 891515 نفر کل

ی
ولت

رد
غی

 

 825385 885518 819982 1515 1811 3521 5133 نفر دختر
 

 211158 813933 815312 88238 3181 1183 1181 نفر پسر
 

 1 925333 911111 211315 83135 83381 85255 89113 نفر کل

ول
ه ا

سط
تو

ل م
ک

 

 1 9981151 9832539 9882259 835392 853135 855512 852981 نفر

ش
دان

د 
دا

تع
وم

 د
ط

وس
مت

ن 
وزا

آم
 

ی
ولت

د
 

 8859313 311835 313232 59152 58191 55393 59889 نفر دختر
 

 8839311 331882 335533 31938 31233 53853 51912 نفر پسر
 

 1 2991111 8353211 8355198 889559 882195 39112 38585 نفر کل

ی
ولت

رد
غی

 

 825922 882233 813359 1559 1531 3999 3135 نفر دختر
 

 855358 892519 899515 1931 1532 3998 3915 نفر پسر
 

 1 213339 255153 259521 83158 85852 82335 82931 نفر کل

کل 

متوسطه 

 دوم

 1 2381151 2218823 2811853 891235 821813 813553 819119 نفر

 1 89331125 89218532 82353831 312835 335253 398111 383111 نفر آموزانکل دانش

آموز به نسبت دانش

 معلم
 21/21 23 11/29 25/22 درصد

    

  



 

بیست و هفتم: آموزش و پرورشبخشی/ فصل های دوم: حوزهبخش  
  

 

۳۱۵ 

 پرورش استان و کشور و کلیدی آموزشهای مقایسه عملکرد شاخص :9-23جدول ادامه 

 (9911-9915)

 واحد شاخص عنوان
 کشور استان

1395 1396 1397 1398 1395 1396 1397 1398 

سهم مدارس روستایی از کل 

 مدارس
 31/58 52 59 52/1 52/1 59/1 55/1 درصد

 

سهم مدارس استثنایی از کل 

 مدارس
 12/1 19/1 19/1 19/1 درصد

    

س استثنایی روستایی از سهم مدار

 کل مدارس روستایی
 __ __ 18/1 __ درصد

    

پوشش تحصیلی واقعی دوره 

 ابتدایی
 83/31 81/31 89/31 31 29/33 28/33 85/33 33 درصد

پوشش تحصیلی واقعی دوره 

 متوسطه اول
 39 35 51/39 39 33 35 5/35 35 درصد

پوشش تحصیلی واقعی دوره 

 متوسط دوم
 18 31/11 11 13 18 11 12 11 درصد

 درصد نرخ گذر از ابتدایی به متوسط اول
 

31 31 
  

85/33 95/33 
 

نرخ گذر از متوسط اول به متوسط 

 دوم
 32 38 38/38 32 درصد

    

آموزان متوسطه از کل سهم دانش

 آموزاندانش
 8183 53/83 81 83 83 81 81 درصد

 

آموزان ابتدایی سهم دانش

آموزان شغیردولتی از کل دان

 ابتدایی

 85 85 82 81 83 85 85 درصد
 

آموزان دوره متوسطه سهم دانش

آموزان اول غیردولتی از کل دانش

 دوره ابتدایی

 81 3 39/1 82 888 81 3 درصد
 

آموزان دوره متوسط سهم دانش

آموزان دوم غیردولتی از کل دانش

 دوره متوسط دوم

 88 88 88 89 82 88 82 درصد
 

آموزان غیردولتی از کل سهم دانش

 آموزاندانش
 8289 82 55/88 85 85 89 33/82 درصد
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 پرورش استان و کشور و های کلیدی آموزشمقایسه عملکرد شاخص: 9-23جدول ادامه 

 (9911-9915)

 واحد شاخص عنوان
 کشور استان

1395 1396 1397 1398 1395 1396 1397 1398 

آموز در کالس تراکم دانش

 تداییاب

آموز به دانش

 کالس فیزیکی
31/23 11/23 51/23 35/23 25/21 53/21 91/21 

 

آموز در کالس تراکم دانش

 متوسطه اول

آموز به دانش

 کالس فیزیکی
19/81 15/81 15/81 31/83 11/22 29 25 

 

آموز در کالس تراکم دانش

 متوسط دوم

آموز به دانش

 کالس فیزیکی
98/81 35/81 85/21 28 83/85 85 81 

 

های دایر تراکم کالس

 ابتدایی

آموز به دانش

 کالس دایری
55/29 29 51/29 9/29 11/25 25 25 

 

های دایر تراکم کالس

 متوسط اول

آموز به دانش

 کالس دایری
25 25 25 25 21/25 55/25 23 

 

های دایر تراکم کالس

 متوسط دوم

آموز به دانش

 کالس دایری
21 29/29 25/92 58/22 13/83 28 95/28 

 

برداری از ضریب بهره

 کالس
 31 33 33 815 812 818 812 درصد

 

میانگین سطح تحصیالت 

 معلمان ابتدایی
 31/85 52/85 91/85 51/85 51/85 58/85 91/85 سال

 

میانگین سطح تحصیالت 

 معلمان متوسطه اول
 81/83 89/83 12/83 21/83 82/83 13/83 83 سال

 

ت میانگین سطح تحصیال

 معلمان متوسطه دوم
 12/83 33/83 51/83 13/83 19/83 33/83 38/83 سال

 

درصد مدارس ایمن از کل 

 مدارس
 555 59 52 58 درصد

    

 شرقیآذربایجاناستان  آموزش و پرورشاداره کل  :مأخذ

 

 

 



 

 

 

 
 

 های بخشیبخش دوم: حوزه

 ایفصل بیست و هشتم: آموزش فنی و حرفه
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۳۱۳ 

 ایهشتم: آموزش فنی و حرفه فصل بیست و

مقدمه-28-1

-میهای مهم جوامع بشری قرار گرفتن در مسیر توسعه و پیشرفت همواره یکی از آرمان

آموزش صحیح قابل تحقق خواهد بود. آموزش ابزار انتقال دانش است که در  باشد که در سایه

لی معاصر آموزش فنی و حرفهالملطول تاریخ اشکال گوناگونی به خود دیده است. در نظام بین

عنوان یکی از عوامل کلیدی دستیابی به توسعه و پیشرفت مورد تأکید جدی قرارگرفته ای به

ای که فرآیند یادگیری فراگیران را از طریق های فنی و حرفهاست. کار محور بودن آموزش

امعه است، عنصر های طراحی و اجرا کرده و در هماهنگی با کارکرد نهادهای اقتصادی جمحیط

طورجدی در دستور گردد که باید بههای اقتصادی جوامع محسوب میکلیدی تحقق پیشرفت

ریزان کشور قرار گیرد. تردیدی نیست که ایجاد اشتغال، کارآفرینی، پیشرفت کار برنامه

اقتصادی و دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی و حتی سایر ابعاد، درگرو حرکت به سمت آموزش

ای یاد میهای فنی و حرفهای کاربردی و مهارت محور است که از آن تحت عنوان آموزشه

گردد.

های علمی بشراز شتاب بسیار باالیی برخوردار بوده و هرروز شاهد همچنین امروزه پیشرفت

های مدرن در عرصه زندگی هستیم. پرواضح است که در صورت عدم آشنایی استقرار تکنولوژی

های جدید از کاروان شتابان توسعه های الزم برای استفاده از تکنولوژیو کسب مهارت

 مانده و قدرت رقابت با جوامع پیشرفته را از دست خواهیم داد.عقب

ای عالوه بر اصالح هرم شغلی و افزایش توان های فنی و حرفهجمله مزایای آموزش از

باشد زایش توان بالقوه افراد در انجام کار میالمللی، افرقابتی کشور در بازارهای کار داخلی و بین

آالت و تجهیزات پیشرفته بهتر ، ماشینآوریفنسازد از علوم، که آنان را قادر مینحوی به

رقابت با استانداردهای ملی  کیفیت قابل استفاده نمایند و بدین ترتیب باعث افزایش تولیدات با

روز و متناسب با تحوالت علوم و های بهموزشالمللی در جامعه شود. همچنین با آو بین

نیاز بهبود بخشیده و سرعت  های مورد، عملکرد اقتصادی افراد را از طریق کسب مهارتآوریفن

 دهد.و پیشرفت علوم ارتقاء می آوریفنسازگاری آنان را همگام با تغییرات 
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نظام است.  آموزی شامل سه زیر بخش یا سهای و مهارتفصل آموزش فنی و حرفه

های ای و کار و دانش و آموزشهای غیررسمی مهارتی، آموزش متوسطه فنی و حرفهآموزش

 ای و جامع علمی و کاربردی(.ویژه دانشگاه فنی و حرفه عالی مهارتی )به

پرورش و سازمان آموزش  و ای، وزارت آموزشدو دستگاه اصلی بخش آموزش فنی و حرفه

باشند که برای تأمین و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر موردنیاز ای کشور میفنی و حرفه

پرورش از طریق  و های مختلف صنعت، کشاورزی، فرهنگ و هنر، وزارت آموزشبخش

های ای از طریق ارائه آموزشها و مدارس کار و دانش و سازمان آموزش فنی و حرفههنرستان

مراکز جوار صنایع و صنوف و... و همچنین در بخش  های سیار،مدت در مراکز ثابت، تیمکوتاه

نماید. تا از این طریق باتربیت ای آزاد اقدام میهای فنی و حرفهغیردولتی نیز از طریق آموزشگاه

های اقتصادی و عرضه محصوالت و های موردنیاز برای ایجاد توانایینیروی متخصص زیرساخت

 در جامعه گردد.هاوری در همه زمینهه ارتقای بهرهشده و نهایتاً منجر بخدمات کیفی فراهم

های در این گزارش به استناد آمار و ارقام اخذشده از مراکز و نهادهای مرتبط، شاخص

ها موردبررسی قرارگرفته و روند آن 8931ای استان در سال کلیدی بخش آموزش فنی و حرفه

های کلیدی بخش با قایسه شاخصشده است. ضمن منیز تحلیل 8931-8931های در طی سال

های متناظر کشوری، وضعیت و جایگاه استان در مقایسه با کشور نیز تبیین شده است. شاخص

های بخش مربوطه نیز ها و فرصتها، مزیتدر حد آمار و اطالعات موجود، تنگناها و چالش

8شده است.بیان

 مومی(پرورش ع و ای رسمی )بخش آموزشآموزش فنی و حرفه-28-2

استان  آموزش و پرورشی استان، توسط اداره کل او حرفهی رسمی فنی هاآموزشارائه 

ی دولتی و هاهنرستانی کار و دانش و هارستانیدبها عمدتاً در پذیرد. این آموزشانجام می

در . شودیمی دوم و سوم( ارائه هاهیپای در مقطع آموزشی متوسطه دوم نظام جدید )رانتفاعیغ

                                                           

ای و آمارنامه استان و سالنامه و پرورش و اداره کل آموزش فنی و حرفه شده، عالوه بر اداره کل آموزش اطالعات ارائه -۸

 شده است. آماری کشور، سند تفصیلی برنامه ششم توسعه کشور و گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه کشور اخذ
های قبل به دلیل ارائه مقادیر مختلف برای یک سال توسط های اقتصادی سالو اطالعات با آمار و اطالعات گزارش عدم تطابق آمار -6

  باشد.های مربوطه میدستگاه



 

ایبیست و هشتم: آموزش فنی و حرفهبخشی/ فصل های دوم: حوزهبخش  
  

 

۳۳۸ 

هنرستان تحصیل  951 ( درپسر 81318و  دختر 81555هنرجو ) 23823تعداد  8931 سال

 .کردندیم

ی فنی و هاشاخهی ردولتیغی دوم و سوم متوسطه دوم دولتی و هاهیپاتعداد هنرجویان 

در  نفر 23823به  8931نفر در سال  99118استان از آموزش و پرورش  و دانشی و کار احرفه

درصد  19/8که روند نزولی داشته و از نرخ رشد متوسط منفی  رسیده است 8931سال 

ی فنی و هاشاخهی ردولتیغی دوم و سوم دولتی و هاهیپابرخوردار بوده است. تعداد هنرجویان 

 نفر در 315532درصد( از  85/1با نرخ رشد متوسط منفی ) در کشور و دانشی و کار احرفه

 .سیده استر 8935نفر در سال  922139به  8931سال 

 
ای و کار و های فنی و حرفههای دوم و سوم شاخهتعداد هنرجویان پایه روند: 9-21نمودار 

 (9919-9911های دوم و سوم متوسطه استان )پایهدانش

 کل به کاردانشی و احرفهی فنی و هاشاخهی دوم و سوم هاهیپانسبت هنرجویان 

 39/95به  8935درصد در سال  83/91ستان از ی دوم و سوم متوسطه اهاهیپاآموزان دانش

نسبت  8931رسیده است که روند صعودی داشته است. در سال  8931در سال  درصد

1

5111

81111

85111

21111

25111

91111

95111

51111

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

33771

39398

29127

34458 34333
31312

29805
27060

29126
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آموزان دوره دوم متوسطه در برنامه ششم دانش کل بهای و کاردانش هنرجویان فنی و حرفه

 .تر استدرصد پایین 11/5باشد که این نسبت در استان درصد می 51توسعه 

، 8931ای از کل دوره دوم متوسطه در سال آموزان رشته شاخه فنی و حرفهنسبت دانش

واحد افزایش  51/8درصد( به تعداد  18/85) 8935درصد بوده که نسبت به سال  23/81

 داشته است.

، 8931آموزان رشته شاخه کار و دانش از کل دوره دوم متوسط استان در سال نسبت دانش

 .درصد( روند صعودی داشته است 91/85) 8935ه است که نسبت به سال درصد بود 35/81

 ای(ای )بخش سازمان آموزش فنی و حرفههای غیررسمی فنی حرفهآموزش-28-3

ی استان، در بخش دولتی توسط اداره کل آموزش احرفهفنی  یررسمیغی هاآموزشارائه 

ی ثابت، احرفهاً در مراکز آموزش فنی ها عمدتپذیرد. این آموزشی استان انجام میاحرفهفنی 

ی بخش احرفهی فنی و هاآموزش. شودیمارائه  هاکارخانهمراکز سیار آموزشی و مراکز جوار 

و اداره کل آموزش فنی  ی، با نظارت و مجوزاحرفهفنی و  ی آزادهاآموزشگاهی توسط ردولتیغ

 پذیرد.ی استان انجام میاحرفه

مرکز بوده که  29ی در استان او حرفهکز ثابت آموزش فنی تعداد مرا 8931در سال  

تعداد کل آموزش دیدگان  8931مرکز کم شده است. در سال  3 تعداد ،8931نسبت به سال 

-نفر 5531332نفر بوده است. از مجموع  51112ی احرفهمراکز ثابت اداره کل آموزش فنی و 

، کشاورزی. صنعت ی خدمات،هابخشدر ی ردولتیغدر بخش دولتی و  شدهارائهساعت آموزش 

 دیدگان اجتماعی و افراد در معرض آسیب اجتماعی بوده است.آسیب

نفر  هزار 29951دولتی و غیردولتی( استان از ) یای فنی و حرفهررسمیغمیزان آموزش 

رسیده است که روند نزولی  8931نفر ساعت در سال  هزار 85195به  8931ساعت در سال 

ی ررسمیغدرصد برخوردار بوده است. میزان آموزش  3/5نرخ رشد متوسط منفی داشته و از 

 512833از  درصد( 2/81با نرخ رشد متوسط منفی )ای دولتی و غیردولتی کشور فنی و حرفه

رسیده است.  8935نفر ساعت در سال  هزار 212851به  8931هزار نفر ساعت در سال 

 .باشدمی 8931هزار نفر ساعت در سال  511111شاخص مذکور در برنامه ششم توسعه 
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 (9919-9911استان ) ایمیزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه: 2-21نمودار 

 85923ی آزاد( از هااستان )آموزشگاهای غیردولتی ی فنی و حرفهررسمیغمیزان آموزش 

وند رسیده است که ر 8931نفر ساعت در سال  هزار 3895به  8931نفر ساعت در سال  هزار

درصد برخوردار بوده است. میزان آموزش  9/3نزولی داشته و از نرخ رشد متوسط منفی 

 921385درصد( از  1/1با نرخ رشد متوسط منفی )ای غیردولتی کشور ی فنی و حرفهررسمیغ

 از رسیده است. 8931هزار نفر ساعت در سال  831535به  8931هزار نفر ساعت در سال 

شرایط  به توانیم ی استان،ردولتیغی بخش هاآموزشدر میزان عوامل اصلی کاهش شدید 

ی اقتصادی آمریکا و هامیتحرنابسامان اقتصادی جامعه و نوسان شدید ارز و تورم منتج از 

ی اقتصادی استان هابنگاهصد از در 51متحدانش اشاره نمود که باعث شده بود نزدیک به 

برای جذب نیروی کار جدید کاهش یابد و به دنبال  آن تقاضای بازار نیز تبعبهتعطیل شود که 

 ی نیز کم شده است.احرفهی فنی و هاآموزشآن میزان 

ی هااستان )آموزشگاهای ی فنی و حرفهررسمیغسهم آموزش غیردولتی از کل آموزش 

رسیده است که روند نزولی  8931درصد در سال  5/91به  8931درصد در سال  33آزاد( از 

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

29
95

1

85
13

9

85
51

5

89
15

1

89
39

3

85
11

1

85
35

5

83
19

1

85
19

حد5
وا

(:
ت

اع
 س

فر
ر ن

زا
ه

)



  

 9911شرقی گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان
  
 

۳۳۳ 

درصد کاهش داشته است. سهم آموزش غیردولتی از کل آموزش  5/21مقدار  داشته و به

به  8931در سال  درصد 5/33درصد از  5/83ای کشور با کاهش مقدار ی فنی و حرفهررسمیغ

 رسیده است. 8935درصد در سال  51

مرکز در  29به  8931مرکز در سال  23ای استان از تعداد مراکز ثابت آموزشی فنی و حرفه

درصد برخوردار  3/2رسیده است که روند نزولی داشته و از نرخ رشد متوسط منفی  8931ال س

 9/1با نرخ رشد متوسط منفی )ای کشور بوده است. تعداد مراکز ثابت آموزشی فنی و حرفه

 رسیده است. 935مرکز در سال  513به  8931مرکز در سال  535( از درصد

 521به  8931آموزشگاه در سال  315ای استان از فهی آزاد فنی و حرهاآموزشگاهتعداد 

 3/8رسیده است که روند نزولی داشته و از نرخ رشد متوسط منفی  8931آموزشگاه در سال 

با نرخ رشد متوسط )ای کشور ی آزاد فنی و حرفههاآموزشگاهبرخوردار بوده است. تعداد  درصد

رسیده  8933در سال  آموزشگاه 88359به  8931در سال  آموزشگاه 81515( از درصد 3/8

 است.

ای( سازمان آموزش فنی و حرفهصنعت )ای در زمینه ی فنی و حرفهررسمیغسهم آموزش 

درصد در سال  51به  8931درصد در سال  31 از ی استان،احرفهی فنی و هاآموزش به کل

 .تاس کاهش یافتهدرصد  82رسیده است که روند نزولی داشته و به مقدار  8931
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استان و کشور در زمینه صنعت  ایمقایسه سهم آموزش غیررسمی فنی و حرفه: 9-21نمودار 

(9914-9919) 

ای( سازمان آموزش فنی و حرفهخدمات )ای در زمینه ی فنی و حرفهررسمیغسهم آموزش 

درصد در سال  52به  8931 درصد در سال 99 از ی استان،احرفهی فنی و هاآموزش کل به

 .است افزایش یافتهدرصد  3است که روند صعودی داشته و به مقدار  دهیرس 8931

 
استان و کشور در زمینه  ایمقایسه سهم آموزش غیررسمی فنی و حرفه: 4-21نمودار 

 (9919-9914خدمات )
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-سازمان آموزش فنـی و حرفـه  ) یکشاورزای در زمینه ی فنی و حرفهررسمیغسهم آموزش 

در سـال   درصـد  5بـه   8931 درصد در سال 5 از ی استان،احرفهفنی و ی هاآموزش کل بهای( 

 .تغییری نداشته است گونهچیهکه  دهیرس 8931

 
استان و کشور در زمینه  ایمقایسه سهم آموزش غیررسمی فنی و حرفه: 5-21نمودار 

 (9919-9914کشاورزی )

ان آموزش فنی و سازم) ای در زمینه فرهنگ و هنری فنی و حرفهررسمیغسهم آموزش 

 55/5به  8931 درصد در سال 18/2 از ی استان،احرفهی فنی و هاآموزش کل بهای( حرفه

 .است افزایش یافته 55/9و روند صعودی داشته است و به مقدار  دهیرس 8931در سال  درصد

 های بخشها و مزیتچالش -21-4

 ها و تنگناهاچالش -28-4-1

 به موارد زیر اشاره نمود: توانیمی احرفهموزش فنی و ی بخش آهاچالش نیترمهماز 
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ریزی و مدیریت کالن و یکپارچه )سازوکار تنظیم گری، تضمین کیفیت و نبود برنامه -

ای، سازوکارهای تضمین های حرفهو نظام، چارچوب صالحیت بروندادهاارزیابی از 

 هانظام ریزکیفیت، اعتباربخشی( و وجود ناهماهنگی در 

ی در پوشش و انطباق با نیازهای جدید احرفههای فنی و مادگی مراکز آموزشآعدم -

 )جمعیتی، موضوعات خاص و بازار کار(

 یتقاضامحوری جا بهمحوری غالب بودن رویکرد عرضه -

 یآموزمهارتای و ضعف بخش غیردولتی فعال در آموزش فنی و حرفه -

 هاها و مزیتفرصت-28-4-2

ای استان در طول که در عملکرد بخش آموزش فنی و حرفه های موضعیعلیرغم کاستی

برنامه ششم توسعه به شرح باال وجود داشت با توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، 

ریزی هایی فراروی این بخش در استان وجود دارد که با برنامهها و مزیتویژه محیطی، فرصتبه

 ردید.توان شاهد رونق فعالیت بخش گصحیح می

های استان با امکانات و ای ثابت در کلیه شهرستانوجود مراکز آموزش فنی و حرفه -

 قبولمنابع انسانی قابل

ای داشتن شرایط مستعد محیطی برای جذب و اشتغال هنرآموزان فنی و حرفه -

 هایهای صنعتی و فنی استان و وجود کارخانهاستان، با توجه به پیشینه فعالیت

 بزرگ صنعتی

مناسب استان برای برقراری و توسعه ( المللیبین)شتن موقعیت استراتژیک دا -

های خدماتی، تجاری و صنعتی و کشاورزی با کشورهای همسایه و جذب و فعالیت

 دیدهاشتغال نیروهای ماهر و آموزش

 521های متنوع )ای متعدد با توانمندیفعال( فنی و حرفه)آزاد  هایوجود آموزشگاه -

 آموزشگاه(

های پروری آموزشای در مقابل حافظهرویکرد استعدادپروری در آموزش فنی و حرفه -

 نظری



 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 های بخشیبخش دوم: حوزه

 فصل بیست ونهم: آموزش عالی
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 فصل بیست و نهم: آموزش عالی

مقدمه-29-1

یر و افزایش ها و مؤسسات آموزش عالی در سه دهه اخعلیرغم توسعه و گسترش دانشگاه

کرده، سرمایه انسانی و کیفیت نیروی کار در بازار کار متناسب با عرضه نیروی کار تحصیل

ها و ها و نیاز بازار، افزایش نیافته است، بنابراین متناسب با توسعه دانشگاهگسترش دانشگاه

معه و ها و تربیت متخصصین بر اساس نیاز جامؤسسات آموزش عالی بایستی به کیفیت آموزش

ها همت گماشته شود.ایجاد نسل سوم و چهارم دانشگاه

های سازی زمینهبا این توصیف، نقش و جایگاه دولت برای اجرای وظایف خود ازجمله فراهم

ها و مؤسسات آموزش عالی بیش از گذشته آموختگان دانشگاهویژه برای دانشتأمین اشتغال به

های شغلی برای آنان منجر گردد و ی و ایجاد فرصتطرف به کاهش بیکارخواهد بود، که ازیک

وری و ها در جهت ارتقای بهرهانسانی این نیرو های سرمایهاز طرف دیگر از پتانسیل و ظرفیت

رسانی به مردم در زمینه نیازمندی بازار کار به رشد تولید استفاده شود. همچنین اطالع

ریزی برای ادامه تحصیالت دانشگاهی باید رنامهمنظور ب التحصیالن کارآفرین و ماهر بهفارغ

 انجام گیرد.

های در این گزارش به استناد آمار و ارقام اخذشده از مراکز و نهادهای مرتبط، شاخص

ها در طی موردبررسی قرارگرفته و روند آن 8931کلیدی بخش آموزش عالی استان در سال 

های کلیدی بخش با یسه شاخصشده است. ضمن مقانیز تحلیل 8939-8931های سال

های متناظر کشوری، وضعیت و جایگاه استان در مقایسه با کشور نیز تبیین شده است. شاخص

های بخش مربوطه نیز ها و فرصتها، مزیتدر حد آمار و اطالعات موجود، تنگناها و چالش

 8شده است.بیان

                                                           

بـزرگ   یهااز آمار و اطالعات دانشگاه ریزی وزارت علومبر گزارش موسسه پژوهش و برنامه عالوه ،شده اطالعات ارائه -۸
آزاد، پیـام نـور و علمـی     یهـا و همچنین مراکـز اسـتانی دانشـگاه    یرانتفاعیخی مؤسسات آموزشی عالی غدولتی استان، بر

 شده است. ها اخذکاربردی و فرمانداری
هنوز انتشار نیافته، لذا  کشور ۸۹۳۱گیرد و سالنامه آماری های کشوری انجام میهای استان با شاخصبا توجه به اینکه مقایسات شاخص -

 است. گرفته انجام ۸۹۳2الی  ۸۹۳۹ها در طول زمانی اخصمقایسات ش
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 تصویری کلی از آموزش عالی استان-29-2

آموزشـی کشـور   -هـای علمـی   نفر دانشجو، یکی از قطب 832592با رقی شاستان آذربایجان

دانشگاه بزرگ دولتی، یک دانشگاه فرهنگیـان، یـک    5شود. در این استان عالوه بر محسوب می

مرکـز آمـوزش    91مراغـه و بنـاب(،  ) هادر شهرستاندولتی  دانشگاه 2ی و احرفهدانشگاه فنی و 

واحـد و مرکـز    95دانشگاه جـامع علمـی و کـاربردی فعـال،      مرکز 93عالی وابسته به پیام نور، 

چنین تعـدادی  دانشگاه غیرانتفاعی و هم  81دانشگاهی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی، بیش از 

تعـداد   ،8931-31تحصـیلی  سال در های مختلف استان وجود دارد.مراکز آموزشی در شهرستان

-31تحصـیلی  کردند که نسبت به سالتحصیل میهای استان نفر دانشجو در دانشگاه 832592

 .کاهش داشته است درصد 53/5دانشجو(  نفر 811831با ) 8933
 

 
شرقی به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی تعداد دانشجویان استان آذربایجان: 9-21نمودار 

11-9913 

                                                                                                                                                 

های آزاد و دانشگاه از ریغ ها بههای وابسته به دولت یا دولتی در این گزارش برای تمام دانشگاهعنوان دانشگاه -
باشد ولی ی نمیجامع علمی ـ کاربردی نیز دانشگاه دولتدانشگاه هایی از قبیل آنکه دانشگاه با ،شده غیرانتفاعی استفاده

 اند.های وابسته به دولت آورده شدهبرای تفکیک از آزاد و غیرانتفاعی در مجموعه دانشگاه

1
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 دانشجویان -29-3

 شدگان جدیدنامثبت-29-3-1

های استان دانشجوی جدید در دانشگاه نفر 52515تعداد ، 8931-31 تحصیلیدر سال

 درصد کاهش 25/88( نفر 51151با ) 8933-31تحصیلی نمودند که نسبت به سال نامثبت

 داشته است.

های استان، کننده جدید در دانشگاه نامثبتنفر  52515، از 8931-31 تحصیلیدر سال

شاخص سهم  از نظر( بودند که صددر 3/55)زن  نفر 83935( و درصد 5/55مرد )نفر  29813

 درصد افزایش داشته است. 5 حدود زنان، نسبت به سال قبل

به  8939در صد در سال  51در استان از  شدگاننامثبت به کلزن  شدگاننامثبتسهم 

است. در مقایسه با  افزایش یافتهدرصد  2رسیده است که سهم زنان  8933درصد در سال  52

درصد در  5/59از  کشور شدگاننامثبت به کلزن  شدگاننامثبتسهم  -اعداد متناظر کشوری

 رسیده است. 8933درصد در سال  55 به 8939سال 

نفر بوده است و بـا نـرخ رشـد     28515، 8939کنندگان زن در استان در سال نامتعداد ثبت

اعـداد   نفر رسیده اسـت و در مقایسـه بـا    21181به  8933درصد در سال  51/2متوسط منفی 

نفر با نـرخ رشـد متوسـط     585181، 8939کنندگان زن در سال ناممتناظر کشوری، تعداد ثبت

 .رسیده است 8933نفر در سال  551119درصد به  15/5منفی 

 
 (9919-9913به تفکیک جنسیت )شدگان استان نامد ثبتتعدا: 2-21نمودار 
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 51به  8939درصد در سال  31از ان در است شدگاننامثبت کل بهمرد  شدگاننامثبتسهم 

 شدگاننامثبت کل بهمرد  شدگاننامثبتسهم  دهدیمرسیده و نشان  8933درصد در سال 

 شدگاننامثبتسهم  در مقایسه با اعداد متناظر کشوری، ؛ کهاست کاهش یافتهدرصد  2استان 

 8933 در سالدرصد  53به  8939درصد در سال  5/53کشور از  شدگاننامثبت کل مرد به

 .باشدیمرسیده است. سهم کاهش استان بیش از کشور 

نفر بوده است و با نرخ رشد  92811، 8939کنندگان مرد در استان در سال نامتعداد ثبت

نفر رسیده است و در مقایسه با اعداد  21193به  8933درصد در سال  12/5متوسط منفی 

نفر با نرخ رشد متوسط  333531، 8939مرد در سال  کنندگانناممتناظر کشوری، تعداد ثبت

 رسیده است. 8933نفر در سال  538952درصد به  18/5منفی 

درصد در  33/83از در استان  شدگاننامثبت کل بهمقطع کاردانی  شدگاننامثبتسهم 

درصد افزایش داشته است.  2رسیده است که حدود  8933درصد در سال  1/28به  8939سال 

 شدگاننامثبت کل بهمقطع کاردانی  شدگاننامثبتسهم  مقایسه با اعداد متناظر کشوری،در 

 2/5رسیده و حدود  8933صد در سال در 3/22به  8939درصد در سال  1/23از  در کشور

 درصد کاهش داشته است.

ر نف 81538به  8939 در سالنفر  82523از مقطع کاردانی در استان  شدگاننامثبتتعداد 

درصد برخوردار بوده است. در مقایسه  19/5رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933در سال 

نفر در سال  983139از  در کشورمقطع کاردانی  شدگاننامثبتتعداد  با اعداد متناظر کشوری،

درصد  31/3رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933نفر در سال  255115به  8939

 .برخوردار بوده است

درصد در  1/53از در استان  شدگاننامثبت کل بهمقطع کارشناسی  شدگاننامثبتسهم 

رسیده است که روند صعودی داشته است. در  8933درصد در سال  3/53به  8939سال 

 شدگاننامثبت کل بهمقطع کارشناسی  شدگاننامثبتسهم  که مقایسه با اعداد متناظر کشوری

رسیده است که تغییر  8933صد در سال  در 3/51به  8939د در سال درص 1/51از  در کشور

 چندانی نداشته است.

 29111به  8939نفر در سال  23991از مقطع کارشناسی در استان  شدگاننامثبتتعداد 
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برخوردار بوده است.  درصد 95/9رسیده است که از نرخ رشد متوسط منفی  8933نفر در سال 

از  در کشورمقطع کارشناسی  شدگاننامثبتتعداد  که ناظر کشوریدر مقایسه با اعداد مت

رسیده است و از نرخ رشد  8933نفر در سال  525112به  8939نفر در سال  511121

 درصد برخوردار بوده است. 85/9متوسط منفی 

 2/23کنندگان در استان از نامثبت کل بهمقطع کارشناسی ارشد  شدگاننامثبتسهم 

رسیده است که تغییر چندانی نداشته است.  8933درصد در سال  23 به 8939 سالدرصد در 

 کل بهی ارشد کارشناسمقطع  شدگاننامثبتسهم  که در مقایسه با اعداد متناظر کشوری

 رسیده است. 8933صد در سال در 25به  8939صد در سال در 8/28از  در کشور شدگانثبت

 به 8939 نفر در سال 85158اسی ارشد در استان از مقطع کارشن شدگاننامثبتتعداد 

برخوردار بوده  درصد -55/3رسیده است که از نرخ رشد متوسط  8933نفر در سال  88511

در ی ارشد کارشناسمقطع  شدگاننامثبتتعداد  که است. در مقایسه با اعداد متناظر کشوری

نرخ رشد  رسیده و از 8933 نفر در سال 819391به  8939نفر در سال  251293از  کشور

مقطع کارشناسی ارشد  شدگاننامثبتتعداد  از نظردرصد برخوردار بوده است.  -1/3متوسط 

 .استان نسبت به کشور از وضعیت بهتری برخوردار است

 
 تحصیلیشدگان استان به تفکیک دوره تحصیلی در سالنامم ثبتسه: 9-21نمودار 

 11-9913 

81.81

51.81

25.31

2.81 9.13

کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری حرفه ای دکتری تخصصی
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درصد  95/8از در استان  شدگاننامثبت کل بهی احرفهطع دکترای مق شدگاننامثبتسهم 

رسیده است که روند صعودی داشته است. در  8933درصد در سال  5/8به  8939در سال 

 کل بهی احرفهمقطع دکترای  شدگاننامثبتسهم  که مقایسه با اعداد متناظر کشوری

و از  رسیده 8933درصد در سال  81/8به  8939صد در سال در 3/1از در کشور  شدگاننامثبت

 روند صعودی برخوردار بوده است.

 338به  8939نفر در سال  352از ی در استان احرفهمقطع دکترای  شدگاننامثبتتعداد 

درصد برخوردار بوده است. در  33/8رسیده است و از نرخ رشد متوسط  8933نفر در سال 

از  در کشوری احرفهمقطع دکترای  شدگاننامثبتتعداد  که مقایسه با اعداد متناظر کشوری

 12/5نرخ رشد متوسط  رسیده و از 8933نفر در سال  82135به  8939نفر در سال  81121

 تری نسبت به کشور برخوردار است.درصد برخوردار بوده است. استان از نرخ رشد پایین

 55/2در استان از  شدگاننامثبت کل بهمقطع دکترای تخصصی  شدگاننامثبتسهم 

رسیده است که روند صعودی داشته است.  8933درصد در سال  3/2به  8939درصد در سال 

 کل بهمقطع دکترای تخصصی شدگان نامثبتسهم  در مقایسه با اعداد متناظر کشوری،

رسیده  8933صد در سال در 99/9به  8939درصد در سال  5/2از  در کشور شدگاننامثبت

 .است

به  8939نفر در سال  8831مقطع دکترای تخصصی در استان از  شدگاننامثبتتعداد 

درصد برخوردار بوده است.  19/3رسیده است و از نرخ رشد متوسط  8933نفر در سال  8521

از در کشور مقطع دکترای تخصصی شدگان نامثبتتعداد  که در مقایسه با اعداد متناظر کشوری

و از نرخ رشد متوسط منفی  رسیده 8933نفر در سال  25121به  8939نفر در سال  21111

 درصد برخوردار بوده است. 51/9

ــر اســاس    ــذیرش دانشــجو در مقــاطع تحصــیالت تکمیلــی ب عملکــرد اســتان در زمینــه پ

ی کالن برنامه پنجم و شششم توسعه کشور روند صعودی داشته اسـت و در پـذیرش   هااستیس

ای و دکترای تخصصی استان نسبت به کشـور از رشـد متوسـط    رفهدانشجویان مقطع دکترای ح

 .باالتری برخوردار بوده است
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 دانشجویان شاغل به تحصیل-29-3-2

های اسـتان تحصـیل   نفر دانشجو در دانشگاه 832592، تعداد 8931-31در سال تحصیلی 

توسـط  نفر دانشـجو )نـرخ رشـد م    299322با  8931-38کردند که نسبت به سال تحصیلی می

درصـد و بـرای    -3/5درصد( روند کاهشی داشته است. ایـن نـرخ بـرای دانشـجویان زن      -11/5

 درصد بوده است. -28/5دانشجویان مرد 

 
 (9919-13)به تفکیک جنسیت استان  تعداد دانشجویان: 4-21نمودار 

 8939نفـر در سـال    5319صد هزار نفر جمعیت در استان از شاخص تعداد دانشجو در یک

رسیده است که روند نزولی داشته و از نـرخ رشـد متوسـط منفـی      8933نفر در سال  5533ه ب

نفـر در سـال    3131درصد برخوردار بوده است. در مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از  31/1

درصـد( کمـی از    13/3رسیده )با نرخ رشد متوسـط منفـی    8933نفر در سال  5531به  8939

 وردار بوده است.تری برخنرخ رشد باال

 8939درصد در سـال   1/52سال در استان از  25تا  81شاخص نسبت دانشجو به جمعیت 

رسیده است که روند صعودی داشته است. در مقایسـه بـا اعـداد     8935درصد در سال  1/93به 

رسیده )با نرخ  8935درصد در سال  3/51به  8939درصد در سال  9/51متناظر کشوری که از 

1

21111

51111

31111

11111

811111

821111

851111

مرد زن  

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397
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 درصد( از نرخ رشد کمتری برخوردار بوده است. 52/1ط رشد متوس

 59بـه   8939درصـد در سـال    3/93کل دانشـجویان در اسـتان از   سهم دانشجویان زن به 

رسیده است که روند صعودی داشته اسـت. در مقایسـه بـا اعـداد متنـاظر       8933درصد در سال 

یافته است. افزایش 8933 درصد در سال 3/53به  8939درصد در سال  1/55کشوری که از 

نفـر در سـال    19911بـه   8939نفـر در سـال    38233تعداد دانشجویان زن در اسـتان از  

درصد برخوردار بوده است. در مقایسه بـا   19/1رسیده است و از نرخ رشد متوسط منفی  8933

 8933 نفـر در سـال   8315831بـه   8939نفر در سال  2211915اعداد متناظر کشوری که از 

 درصد برخوردار بوده است. 58/1ده و از نرخ رشد متوسط منفی رسی

 51بـه   8939درصـد در سـال    3/31کل دانشـجویان در اسـتان از   سهم دانشجویان مرد به

یافتـه اسـت. در مقایسـه بـا      رسیده است که سهم دانشجویان مرد کاهش 8933درصد در سال 

 کـاهش  8933درصد در سـال   5/59ه ب 8939درصد در سال  2/55اعداد متناظر کشوری که از 

 یافته است.

نفـر در سـال    33125بـه   8939نفر در سـال   891538تعداد دانشجویان مرد در استان از 

درصد برخوردار بوده است. در مقایسه بـا   51/3رسیده است و از نرخ رشد متوسط منفی  8933

 8933فـر در سـال   ن 8391355بـه   8939نفـر در سـال    2312953اعداد متناظر کشـوری، از  

درصد برخوردار بوده است که برابر با نـرخ رشـد    51/3یافته و از نرخ رشد متوسط منفی کاهش

 باشد.استان می

 های عمده تحصیلیبررسی وضعیت دانشجویان بر اساس گروه -29-3-3

هـای  نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه 832592، از 8931-31در سال تحصیلی 

در علـوم   89835نفر در علـوم انسـانی، نفـر     11213نفر در گروه علوم پزشکی،  88118استان، 

نفـر در   82125نفـر در کشـاورزی و دامپزشـکی و     3151نفر در فنی و مهندسی،  53823پایه،

 کردند.گروه هنر تحصیل می

درصـد در سـال    51کـل دانشـجویان در اسـتان، از    سهم دانشجویان گروه علوم انسانی بـه  

رسیده است که روند صعودی داشـته اسـت. در مقایسـه بـا      8933درصد در سال  58ه ب 8939
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رسـیده   8933درصد در سـال   3/53به  8939درصد در سال  3/55اعداد متناظر کشوری که از 

 است.

نفر  33331به  8939نفر در سال  11193تعداد دانشجویان گروه علوم انسانی در استان، از 

درصـد برخـوردار بـوده اسـت. در      3/1و از نرخ رشد متوسط منفـی  رسیده است  8933در سال 

نفر در سال  8335525به  8939نفر در سال  2811155مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از 

 درصد برخوردار بوده است. 83/1رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933

 1بـه   8939درصد در سال  1/1کل دانشجویان در استان، از سهم دانشجویان گروه هنر به 

رسیده است که روند صعودی داشته اسـت. در مقایسـه بـا اعـداد متنـاظر       8933درصد در سال 

 رسیده است. 8933درصد در سال  83/1به  8939درصد در سال  1کشوری که از 

نفـر در   89395بـه   8939نفـر در سـال    81855تعداد دانشجویان گروه هنر در اسـتان، از  

درصـد برخـوردار بـوده اسـت. در      95/1ده است و از نرخ رشد متوسـط منفـی   رسی 8933سال 

نفـر در سـال    233881بـه   8939نفر در سال  915551مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از 

 درصد برخوردار بوده است. 52/1رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933

 8939درصد در سـال   3/1ستان، از کل دانشجویان در اسهم دانشجویان گروه علوم پایه به 

رسیده که تغییـری نداشـته اسـت. در مقایسـه بـا اعـداد متنـاظر         8933درصد در سال  3/1به 

 رسیده است. 8933درصد در سال  33/5به  8939درصد در سال  5/5کشوری که از 

نفـر   82311بـه   8939نفر در سال  85538تعداد دانشجویان گروه علوم پایه در استان، از 

درصد برخوردار بوده است. در مقایسـه   55/9رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933در سال 

 8933نفـر در سـال    283313بـه   8939نفـر در سـال    232121با اعداد متناظر کشوری که از 

 درصد برخوردار بوده است. 85/3رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی 
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 9913-11تحصیلی ه تفکیک دوره تحصیلی در سالتعداد دانشجویان استان ب: 5-21نمودار 

درصـد در سـال    5/5کـل دانشـجویان در اسـتان، از    سهم دانشجویان گروه علوم پزشکی به 

رسیده که روند صعودی داشـته اسـت. در مقایسـه بـا اعـداد       8933درصد در سال  1به  8939

یافتـه  افـزایش  8933درصـد در سـال    33/3به  8939درصد در سال  8/5متناظر کشوری که از 

 است.

 88358بـه   8939نفـر در سـال    82183تعداد دانشجویان گروه علوم پزشکی در استان، از 

درصـد برخـوردار بـوده اسـت. در      81/1رسیده و از نرخ رشد متوسط منفـی   8933نفر در سال 

نفـر در سـال    258355بـه   8939نفر در سال  253815مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از 

 درصد برخوردار بوده است. 51/1رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933

درصد در سال  2/93کل دانشجویان در استان، از سهم دانشجویان گروه فنی و مهندسی به 

رسیده که روند نزولی داشته اسـت. در مقایسـه بـا اعـداد      8933درصد در سال  3/91به  8939

یافتـه   کـاهش  8933درصد در سال  5/21به  8939 درصد در سال 9/98متناظر کشوری که از 

 است.

بـه   8939نفـر در سـال    11991تعداد دانشـجویان گـروه فنـی و مهندسـی در اسـتان، از      

۱۱۸۰۱

۷۰۲۷۶

۱۳۱۶۴

۴۶۱۲۶

۹۰۴۰
۱۲۰۲۵
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درصـد برخـوردار بـوده     91/82رسیده و از نرخ رشد متوسط منفـی   8933نفر در سال  52195

 8121382بـه   8939ال نفـر در سـ   8519915است. در مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از 

 درصد برخوردار بوده است. 31/88رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933نفر در سال 

درصـد   5/5کل دانشـجویان در اسـتان، از   سهم دانشجویان گروه کشاورزی و دامپزشکی به 

رسیده که روند صعودی داشته است. در مقایسه بـا   8933درصد در سال  3/5به  8939در سال 

رسـیده   8933درصـد در سـال    15/9به  8939درصد در سال  5/5د متناظر کشوری که از اعدا

 است.

بـه   8939نفر در سال  82139تعداد دانشجویان گروه کشاورزی و دامپزشکی در استان، از 

درصد برخوردار بوده اسـت.   58/1رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933نفر در سال  3533

نفر در سال  891395به  8939نفر در سال  281111تناظر کشوری که از در مقایسه با اعداد م

 درصد برخوردار بوده است. 35/89رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933

در بررسی روند سهم دانشجویان استان در طول برنامـه پـنجم توسـعه، سـهم دانشـجویان       

های تحصیلی یافته و سهم گروهکل دانشجویان استان کاهشهای فنی و مهندسی نسبت بهگروه

کشاورزی و دامپزشکی، علوم پایه، علوم انسانی و هنر تغییرات چندانی نداشته است ولـی سـهم   

درصـد افـزایش داشـته اسـت. بیشـترین افـزایش در سـهم         5/8دانشجویان گروه علوم پزشکی 

بـوده اسـت.   دانشجویان گروه علوم پزشکی و بیشترین کاهش نیز در سهم گروه فنی و مهندسی 

باشـد ولـی بیشـترین کـاهش کشـوری در      راستا با کشور میهرچند که روند تغییرات استان هم

سهم دانشجویان گروه فنی و مهندسی و بیشترین افزایش نیز در سهم دانشـجویان گـروه علـوم    

های اخیر و نیاز جامعه به ارائـه خـدمات پزشـکی و    پزشکی بوده است. افزایش جمعیت در سال

هـای  آموختگان گروه علوم پزشکی نسبت بـه سـایر گـروه   و افزایش میزان اشتغال دانشسالمت 

یافتـه   افـزایش  ها باشد. درنتیجه سهم دانشجویان نیز در این گـروه تحصیلی بیشتر از سایر گروه

 است.
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 های مختلف تحصیلیبررسی وضعیت دانشجویان بر اساس دوره-29-3-4 

نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در  832592عداد ، از ت8931-31در سال تحصیلی 

نفر در مقطع  38251نفر در مقطع کاردانی،  28138های استان، تعداد دانشگاه

ای و نفر در مقطع دکترای حرفه 5983 نفر در مقطع کارشناسی ارشد، 92352کارشناسی،

 کردند.نفر در مقطع دکتری تخصصی تحصیل می 1989

 8939درصد در سال  39/85کل دانشجویان در استان، از نی بهسهم دانشجویان دوره کاردا

رسیده که روند صعودی داشته است. در مقایسه با اعداد متناظر  8933درصد در سال  9/83به 

 یافته است.کاهش 8933درصد در سال  8/81به  8939درصد در سال  1/22کشوری که از 

نفـر در   21128به  8939نفر در سال  59533تعداد دانشجویان دوره کاردانی در استان، از 

درصد برخوردار بوده اسـت. در مقایسـه    33/89رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933سال 

 8933نفر در سـال   355558به  8939نفر در سال  81332121با اعداد متناظر کشوری که از 

برخوردار بوده است. 11/85رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی 

درصـد در سـال    1/53کـل دانشـجویان در اسـتان، از    نشجویان دوره کارشناسی بهسهم دا 

رسیده که روند نزولی داشته اسـت. در مقایسـه بـا اعـداد      8933درصد در سال  5/55به  8939

 رسیده است. 8933درصد در سال  5/51به  8939درصد در سال  1/51متناظر کشوری که از 

 35513بـه   8939نفـر در سـال    891351ر استان، از تعداد دانشجویان دوره کارشناسی د

درصد برخـوردار بـوده اسـت. در     98/81رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933نفر در سال 

نفر در سـال   2113938به  8939نفر در سال  2183332مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از 

 ر بوده است.درصد برخوردا 11/3رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933
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 9913-11تعداد دانشجویان استان به تفکیک دوره تحصیلی در سال تحصیلی : 6-21نمودار 

درصـد در   19/25کل دانشـجویان در اسـتان، از   سهم دانشجویان دوره کارشناسی ارشد به 

رسیده که روند نزولی داشته است. در مقایسه با اعـداد   8933درصد در سال  28به  8939سال 

 رسیده است. 8933درصد در سال  8/81به  8939درصد در سال  85ظر کشوری که از متنا

بــه  8939نفــر در ســال  21398تعــداد دانشــجویان دوره کارشناســی ارشــد در اســتان، از 

درصـد برخـوردار بـوده     55/2رسیده و از نرخ رشد متوسـط منفـی    8933نفر در سال  25133

نفـر   353211بـه   8939نفر در سـال   121113که از  است. در مقایسه با اعداد متناظر کشوری

 درصد برخوردار بوده است. -11/9رسیده و از نرخ رشد متوسط  8933در سال 

درصـد در سـال    3/8کل دانشجویان در استان، از ای بهسهم دانشجویان دوره دکتری حرفه 

یسـه بـا اعـداد    رسیده که روند صعودی داشته است. در مقا 8933درصد در سال  1/2به  8939

 رسیده است. 8933درصد در سال  88/8به  8939درصد در سال  5/8متناظر کشوری که از 

 5381بـه   8939نفـر در سـال    5995ای در استان، از تعداد دانشجویان دوره دکتری حرفه

رسیده که روند صعودی داشته است. در مقایسه با اعداد متناظر کشوری کـه   8933نفر در سال 

رسیده و از نرخ رشـد متوسـط منفـی     8933در سال  51231به  8939نفر در سال  18385از 

 درصد برخوردار بوده است. 51/81

6۸۱۳۸

۳۳6۵3

۹62۵6

۵۹۸۳ ۱۹۸۹

کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترای حرفه ای دکترای تخصصی



  

 9911شرقی ی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجانگزارش اقتصاد
  
 

۵۸۳ 

درصد در سال  8/2کل دانشجویان در استان، از سهم دانشجویان دوره دکترای تخصصی به 

رسیده که روند صعودی داشته است. در مقایسـه بـا اعـداد     8933درصد در سال  2/5به  8939

 یافته است. افزایش 8933درصد در سال  3/9به  8939درصد در سال  2تناظر کشوری که از م

 1288بـه   8939نفر در سـال   5989تعداد دانشجویان دوره دکترای تخصصی در استان، از 

درصد برخوردار بوده اسـت. در مقایسـه    33/81رسیده و از نرخ رشد متوسط  8933نفر در سال 

 8933نفـر در سـال    858111بـه   8939نفـر در سـال    35988ری کـه از  با اعداد متناظر کشو

درصد برخوردار بوده است. تعداد دانشجویان دوره دکترای  91/85رسیده و از نرخ رشد متوسط 

 تری برخوردار است.تخصصی در استان نسبت به کشور از رشد مطلوب

هـای مختلـف تحصـیلی    هدر بررسی روند تغییرات نرخ رشد دانشجویان استان بر اساس دور

)در طول برنامـه پـنجم توسـعه و سـال اول برنامـه ششـم(، نـرخ رشـد دانشـجویان کـاردانی و           

هـای  کارشناسی نسبت به سایر مقاطع، روند کاهشی داشته که در چهارچوب اهـداف و سیاسـت  

کالن آموزش عالی دولت بوده است. بیشترین کاهش در نرخ رشد دانشجویان کـاردانی )بـا نـرخ    

درصد( و بیشترین افزایش نیز در نرخ رشد دانشجویان دکتری تخصصـی )بـا    33/89شد منفی ر

درصد( بوده اسـت. یکـی از علـل اصـلی ایـن موضـوع، افـزایش بیکـاری در بـین           2/5نرخ رشد 

کردگان دانشگاهی با مدرک کاردانی و کارشناسی وامید به یافتن شغل مناسـب بـا طـی    تحصیل

 باشد.ویژه در بین زنان میمدارج تحصیلی باالتر به

 بررسی وضعیت دانشجویان بر اساس وابستگی به دستگاه اجرایی-29-3-5

هـای  نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه 832592، از 8931-31در سال تحصیلی 

نفـر در دانشـگاه پیـام نـور،      22921های وابسته به وزارت علـوم، نفر در دانشگاه 59953استان، 

نفـر   8535ای، نفر در دانشگاه فنی و حرفه 1218در دانشگاه جامع علمی و کاربردی،نفر  1525

نفـر در   51953هـای وابسـته بـه وزارت بهداشـت،    نفر در دانشـگاه  3531در دانشگاه فرهنگیان،

هـای  نفـر در سـایر دسـتگاه    833نفر در مؤسسـات غیرانتفـاعی و    89553دانشگاه آزاد اسالمی،

 بودند اجرایی مشغول به تحصیل

 15/85کل دانشـجویان در اسـتان، از   به آوریفنسهم دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و  
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رسیده که روند صعودی داشته اسـت. در   8933درصد در سال  21/25به  8939درصد در سال 

درصـد در سـال    1/81بـه   8939درصـد در سـال    3/89مقایسه با اعداد متناظر کشوری کـه از  

 ته است.یافافزایش 8933

نفـر در سـال    95321در اسـتان، از   آوریفـن تعداد دانشـجویان وزارت علـوم، تحقیقـات و    

درصد برخـوردار بـوده    55/3رسیده و از نرخ رشد متوسط  8933نفر در سال  52255به  8939

نفـر   311983بـه   8939نفر در سـال   358525است. در مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از 

 درصد برخوردار بوده است. 95/8سیده و از نرخ رشد متوسط ر 8933در سال 

 

 
به تفکیک نوع وابستگی به دستگاه اجرایی در سال تعداد دانشجویان استان : 3-21نمودار 

 9913-11تحصیلی 

کل دانشجویان در اسـتان، از  سهم دانشجویان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به

رسیده که روند صعودی داشته اسـت.   8933درصد در سال  5/5به  8939درصد در سال  11/9

درصـد در سـال    53/5بـه   8939درصد در سـال   1/9در مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از 

 یافته است. افزایش 8933

دانشگاه  
ه  های وابست
به وزارت 
علوم

یام دانشگاه پ
نور

دانشگاه  
جامع علمی 
و کاربردی  

دانشگاه  
ه  فنی و حرف
ای

دانشگاه  
فرهنگیان

دانشگاه  
ه  های وابست
به وزارت 
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د  دانشگاه آزا
اسالمی 

موسسات 
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نفـر در   1519تعداد دانشجویان وزارت بهداشت و درمان و آمـوزش پزشـکی در اسـتان، از    

درصـد برخـوردار    35/2رسیده و از نرخ رشد متوسـط   8933 نفر در سال 3933به  8939سال 

 212151بـه   8939نفر در سال  811581بوده است. در مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از 

 درصد برخوردار بوده است. 21/5رسیده و از نرخ رشد متوسط  8933نفر در سال 

درصـد در سـال    3/85، از کـل دانشـجویان در اسـتان   سهم دانشجویان دانشگاه پیام نور بـه 

رسیده که روند نزولی داشته اسـت. در مقایسـه بـا اعـداد      8933درصد در سال  5/82به  8939

یافتـه  افـزایش  8933درصد در سال  3/82به  8939درصد در سال  9/83متناظر کشوری که از 

 است.

نفـر   28822 به 8939نفر در سال  95233تعداد دانشجویان دانشگاه پیام نور در استان، از 

درصـد برخـوردار بـوده اسـت. در      18/85رسیده و از نرخ رشـد متوسـط منفـی     8933در سال 

نفـر در سـال    555151بـه   8939نفر در سال  119821مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از 

 درصد برخوردار بوده است. 51/83رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933

 18/81کـل دانشـجویان در اسـتان، از    علمی و کاربردی بـه  سهم دانشجویان دانشگاه جامع

رسـیده کـه رونـد نزولـی داشـته اسـت. در        8933درصد در سال  5/5به  8939درصد در سال 

 8933درصـد در سـال    1/3بـه   8939درصد در سال  81مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از 

 یافته است. کاهش

 8939نفر در سـال   29159و کاربردی در استان، از تعداد دانشجویان دانشگاه جامع علمی 

درصـد برخـوردار بـوده     31/23رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933نفر در سال  3932به 

نفـر   955931بـه   8939نفر در سـال   183321است. در مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از 

 برخوردار بوده است. درصد 91/25رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933در سال 

درصد در سـال   9/2کل دانشجویان در استان، از ای بهسهم دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه

رسیده که روند صعودی داشته است. در مقایسـه بـا اعـداد     8933درصد در سال  1/5به  8939

 رسیده است. 8933درصد در سال  82/3به  8939درصد در سال  1/9متناظر کشوری که از 

 3151بـه   8939نفر در سال  1195ای در استان، از تعداد دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه



 

بیست و نهم: آموزش عالیبخشی/ فصل های دوم: حوزهبخش  
  

 

۵۸3 

درصد برخوردار بوده است. در مقایسه بـا   33/3رسیده و از نرخ رشد متوسط  8933نفر در سال 

 8933نفـر در سـال    228931بـه   8939نفـر در سـال    815813اعداد متناظر کشوری کـه از  

 درصد برخوردار بوده است. 99/3متوسط رسیده و از نرخ رشد 

درصد در سـال   8/59کل دانشجویان در استان، از سهم دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی به 

رسیده که روند نزولی داشـته بـوده اسـت. در مقایسـه بـا       8933درصد در سال  1/91به  8939

رسـیده   8933ر سـال  درصد د 1/93به  8939درصد در سال  8/95اعداد متناظر کشوری که از 

 است.

 35813بـه   8939نفر در سال  39155تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در استان، از 

درصد برخـوردار بـوده اسـت. در     13/88رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933نفر در سال 

ر سـال  نفر د 8923313به  8939نفر در سال  8315531مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از 

 درصد برخوردار بوده است. 33/1رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933

در بررسی سهم دانشجویان بر اساس وابستگی به دستگاه اجرایـی )در طـول برنامـه پـنجم     

توسعه و سال اول برنامه ششم(، کاهش محسوسی در سهم دانشجویان دانشگاه جـامع علمـی و   

شـود و بیشـترین کـاهش نیـز در     فرهنگیان مشـاهده مـی   گاهکاربردی، دانشگاه پیام نور و دانش

باشـد. در سـطح کشـوری نیـز     استان مربوط به دانشجویان دانشگاه جامع علمی و کاربردی مـی 

 باشد.بیشترین کاهش سهم دانشجویان مربوط به دانشگاه جامع علمی و کاربردی می

 آموختگاندانش-29-4

ها و مؤسسات آموزش آموخته دانشگاهدانش نفر 99353، از 8933-31در سال تحصیلی 

نفر در  8391نفر در گروه علوم انسانی، 85119نفر در گروه علوم پزشکی،  8112عالی استان، 

نفر در گروه کشاورزی و دامپزشکی و  8211نفر در گروه فنی و مهندسی،  81111علوم پایه،

نفر زن  82118نفر مرد و  28111د التحصیل شدند؛ که از این تعدانفر در گروه هنر فارغ 2312

 بودند.
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به تفکیک گروه تحصیلی و جنسیت در آموختگان استان د دانشتعدا: 1-21 نمودار

 9916-13تحصیلی سال

 8939درصد در سـال   92/52آموختگان در استان، از کل دانشآموختگان زن بهسهم دانش

داشته است. شاخص کشـوری سـهم   رسیده است که روند نزولی  8933درصد در سال  5/93به 

 یافته است. کاهش 8935درصد در سال  93/58به  8939درصد در سال  3/59مذکور نیز، از 

در سـال   82118بـه   8939نفـر در سـال    85353آموختگان زن در اسـتان، از  تعداد دانش

درصد برخوردار بوده اسـت. شـاخص کشـوری     -99/3رسیده است و از نرخ رشد متوسط  8933

بـا نـرخ رشـد     8935در سـال   922512بـه   8939نفـر در سـال    959333م مذکور نیز، از سه

 یافته است.درصد کاهش 55/5متوسط منفی 

 8939درصـد در سـال    1/53آموختگان در استان، از کل دانشآموختگان مرد بهسهم دانش

سهم  رسیده است که روند صعودی داشته است. شاخص کشوری 8933درصد در سال  5/39به 

 یافته است.افزایش 8935درصد در سال  35/51به  8939درصد در سال  8/53مذکور نیز، از 

نفر در سال  28111به  8939نفر در سال  23113آموختگان مرد در استان، از تعداد دانش

درصـد برخـوردار بـوده اسـت. شـاخص       19/3رسیده است و از نرخ رشد متوسط منفـی   8933

گروه علوم 
پزشکی

گروه علوم 
انسانی

گروه علوم 
پایه

گروه فنی و
مهندسی

گروه  
کشاورزی و 
دامپزشکی

گروه هنر زن مرد
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با نرخ  8935نفر در سال  551835به  8939نفر در سال  515198، از کشوری سهم مذکور نیز

 درصد برخوردار بوده است. 32/5رشد متوسط منفی 

هـا و مؤسسـات   آموختـه دانشـگاه  نفر دانـش  99353، از تعداد 8933-31در سال تحصیلی 

نفــر در مقطــع   81515نفــر در مقطــع کــاردانی،    9953آمــوزش عــالی اســتان، تعــداد    

نفر  591ای و نفر در مقطع دکترای حرفه 589نفر در مقطع کارشناسی ارشد، 1115کارشناسی،

 التحصیل شدند.در مقطع دکتری تخصصی فارغ

درصـد در   8/23آموختگـان در اسـتان، از   کـل دانـش  آموختگان دوره کاردانی بهسهم دانش

. شـاخص  رسیده است که روند نزولی داشته اسـت  8933درصد در سال  15/83به  8939سال 

 8935درصـد در سـال    21/22بـه   8939درصـد در سـال    1/25کشوری سهم مـذکور نیـز، از   

 یافته است. کاهش

درصـد در   1/59آموختگان در اسـتان، از  کل دانشآموختگان دوره کارشناسی بهسهم دانش

رسیده، روند صعودی داشـته اسـت. شـاخص کشـوری      8933درصد در سال  55به  8939سال 

یافتـه   کـاهش  8935درصد در سـال   82/55به  8939درصد در سال  5/31نیز، از سهم مذکور 

 است.

 33/85آموختگـان در اسـتان، از   کـل دانـش  آموختگان دوره کارشناسی ارشد بهسهم دانش

رسیده است کـه رونـد صـعودی داشـته و      8933درصد در سال  3/29به  8939درصد در سال 

درصـد در سـال    52/21بـه   8939درصـد در سـال    8/89شاخص کشوری سهم مذکور نیـز، از  

 رسیده است. 8935

درصـد   9/8آموختگان در استان، از کل دانشای بهآموختگان دوره دکترای حرفهسهم دانش

رسیده است روند نزولـی داشـته و شـاخص کشـوری      8933درصد در سال  8به  8939در سال 

 .یافته استافزایش 8935درصد در سال  11/1به  8939درصد در سال  1/1سهم مذکور نیز، از 
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 به تفکیک دوره تحصیلی، در سال تحصیلیآموختگان استان د دانشتعدا: 1-21نمودار 

 13-9916 

 39/1آموختگـان در اسـتان، از   کـل دانـش  آموختگان دوره دکترای تخصصی بـه سهم دانش

ی داشته و شـاخص  رسیده است روند صعود 8933درصد در سال  9/8به  8939درصد در سال 

 8935درصــد در ســال  91/8بــه  8939درصــد در ســال  8/8کشــوری ســهم مــذکور نیــز، از 

 یافته است.افزایش

تا  8939آموختگان استان بر اساس مقاطع تحصیلی )از سال در بررسی روند تغییرات دانش

اطع، ای نسـبت بـه سـایر مقـ    آموختگان مقطع کاردانی و دکترای حرفه(، سهم دانش8933سال 

( سـهم  8935تا سال  8939روند کاهشی داشته است. در سطح کشوری روند تغییرات )از سال 

آموختگـان  آموختگان مقطع کاردانی و کارشناسی روند کاهشی داشته اسـت. سـهم دانـش   دانش

هـای  مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد استان با روند افزایشی روبرو بـوده اسـت. ولـی در مقطـع    

 ای در سطح استان با روند کاهشی مواجه هستیم.ی حرفهکاردانی و دکترا

 وقت آموزش عالیآموزشگران )مدرسین( تمام-29-5

وقـت در مؤسسـات آمـوزش    نفر آموزشگر تمـام  5882، تعداد 8931-31در سال تحصیلی 

درصـد   19/8نفـر(   5121)بـا   8933-31عالی استان مشغول بودند که نسبت به سال تحصیلی 
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درصـد(   29نفـر زن )  8815درصـد( و   28/13نفـر مـرد )   9133از این تعداد،رشد داشته است 

 بودند و نسبت به سال قبل سهم زنان کمی افزایش و سهم مردان کمی کاهش داشته است.

 

 
به تفکیک مرتبه علمی و وقت استان نشگاهی تمامتعداد آموزشگران دا: 99-21نمودار 

 9913-11تحصیلی جنسیت در سال

وقت مراکز آمـوزش عـالی اسـتان، از    علمی تمامکل هیئتوقت زن بهلمی تمامعسهم هیئت

رسیده است این شاخص روند صعودی  8933درصد در سال  5/22به  8939درصد در سال  21

 3/23بـه   8939درصـد در سـال    9/25داشته است. در مقایسه با اعداد متناظر کشـوری کـه از   

 یافته است.افزایش 8933درصد در سال 

بـه   8939نفـر در سـال    318وقت زن مراکز آموزش عالی استان، از علمی تمامتعداد هیئت

درصـد برخـوردار بـوده و در     35/1رسیده است و از نـرخ رشـد متوسـط     8933در سال  8825

نفـر در سـال    29255بـه   8939نفـر در سـال    81311مقایسه با اعداد متناظر کشوری کـه از  

 درصد برخوردار بوده است. 31/3توسط رسیده و از نرخ رشد م 8933

درصـد در   11وقـت در اسـتان، از   علمی تمـام  کل هیئتوقت مرد بهعلمی تمام سهم هیئت

رسیده است این شـاخص رونـد نزولـی داشـته و در      8933درصد در سال  3/11به  8939سال 

مرد زن استاد دانشیار استادیار مربی

۹۳۹3

۸۸3۵
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در سـال   درصـد  8/19بـه   8939درصـد در سـال    1/15مقایسه با اعداد متناظر کشوری کـه از  

وجود قدر مطلق شاخص سهم مردان در این شغل در استان نسبت بـه  رسیده است. بااین 8933

دهـی بـه مـردان در نظـام جـذب      درصد بیشـتر اسـت کـه نشـان از اولویـت      5متوسط کشوری 

 باشد.علمی در مراکز آموزش عالی استان میهیئت

در سـال   9133بـه   8939ر سال نفر د 9515وقت مرد در استان، از علمی تمامتعداد هیئت

درصـد برخـوردار بـوده و در مقایسـه بـا اعـداد        32/2رسیده است و از نرخ رشد متوسط  8933

رسـیده و از   8933نفـر در سـال    39259بـه   8939نفر در سال  51393متناظر کشوری که از 

 درصد برخوردار بوده است. 91/2نرخ رشد متوسط 

 3/1وقـت در اسـتان، از   علمـی تمـام  کل هیئتاستاد به وقت با مرتبهعلمی تمامسهم هیئت

رسیده است ایـن شـاخص رونـد صـعودی      8933درصد در سال  53/3به  8939درصد در سال 

درصـد در   21/1به  8939درصد در سال  9/5داشته و در مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از 

 رسیده است. 8933سال 

 511بـه   8939نفـر در سـال    255ه استاد در استان، از وقت با مرتبعلمی تمامتعداد هیئت

درصد برخوردار بوده و در مقایسه  39/29رسیده است و از نرخ رشد متوسط  8933نفر در سال 

رسـیده و   8933نفر در سـال   3238به  8939نفر در سال  5181با اعداد متناظر کشوری که از 

 درصد برخوردار بوده است. 11/1از نرخ رشد متوسط 
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به تفکیک وقت استان نشگاهی تماممقایسه نرخ رشد متوسط آموزشگران دا: 99-21نمودار 

 (9919-13)مرتبه علمی و جنسیت 

 1/85وقت در استان، از علمی تمامکل هیئتوقت با مرتبه دانشیار بهعلمی تمام سهم هیئت

رونـد صـعودی   رسیده است ایـن شـاخص    8933درصد در سال  3/85به  8939درصد در سال 

درصـد   23/85به  8939درصد در سال  1/88داشته و در مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از 

 رسیده است. 8933در سال 

 199بـه   8939نفر در سال  313وقت با مرتبه دانشیار در استان، از علمی تمام تعداد هیئت

خوردار بـوده و در مقایسـه   درصد بر 55/3رسیده است و از نرخ رشد متوسط  8933نفر در سال 

رسیده و  8933نفر در سال  82991به  8939نفر در سال  1353با اعداد متناظر کشوری که از 

 درصد برخوردار بوده است. 21/88از نرخ رشد متوسط 

وقـت در اسـتان، از   علمـی تمـام   کل هیئـت وقت با مرتبه استادیار بهعلمی تمام سهم هیئت

رسیده است این شاخص روند صعودی  8933درصد در سال  53به  8939درصد در سال  2/52

درصـد در   1/53به  8939درصد در سال  55داشته و در مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از 
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 یافته است.افزایش 8933سال 

بـه   8939نفـر در سـال    8351وقت با مرتبه استادیار در اسـتان، از  علمی تمامتعداد هیئت

درصد برخوردار بـوده و در   31/88رسیده است و از نرخ رشد متوسط  8933ل نفر در سا 2985

نفـر در سـال    52358بـه   8939نفـر در سـال    95239مقایسه با اعداد متناظر کشوری کـه از  

 درصد برخوردار بوده است. 11/1رسیده و از نرخ رشد متوسط  8933

 8/99وقـت در اسـتان، از   مـام علمی تکل هیئتوقت با مرتبه مربی بهعلمی تمامسهم هیئت

رسیده است این شاخص روند نزولی داشته و  8933درصد در سال  23به  8939درصد در سال 

درصـد در سـال    5/21بـه   8939درصد در سال  2/91در مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از 

 یافته است. کاهش 8933

بـه   8939نفـر در سـال    8313از وقت با مرتبـه مربـی در اسـتان،    علمی تمام تعداد هیئت

درصد برخوردار بـوده   52/1رسیده است و از نرخ رشد متوسط منفی  8933نفر در سال  8559

نفـر در سـال    29131به  8939نفر در سال  21955و در مقایسه با اعداد متناظر کشوری که از 

 درصد برخوردار بوده است. 11/5رسیده و از نرخ رشد متوسط منفی  8933

 های بخشها و مزیتچالش-29-6

 هاتنگناها و چالش-29-6-1

آموختگان دانشگاهی و همچنین افزایش سهم عرضه نیروی کار زنان در بـازار  افزایش دانش

ریـزی مناسـب در   انداز آن در آینده، لزوم ایجاد تحول در ساختار بازار کـار و برنامـه  کار و چشم

های شغلی جدید متناسب با نیروی ایجاد فرصتهای دانشگاهی و زمینه جذب دانشجو در رشته

 کرده و نیروی کار زنان در اقتصاد را ضروری ساخته است.کار تحصیل

و  91مرکز آمار ایـران، بـه ترتیـب     8935و  8915های های سالبر اساس نتایج سرشماری

تی در صد از بیکاران از کل جمعیت فعـال اسـتان دارای تحصـیالت عـالی بودنـد. بـه عبـار        53

 شود.کرده افزوده میروز به تعداد بیکاران این قشر تحصیلروزبه

کنـد،  آموختگان عالی مهـم جلـوه مـی   از منظر دیگر، آنچه در طرف عرضه نیروی کار دانش

کـه  طوریها و عدم تعادل در بیکاران برحسب مقاطع تحصیلی و رشته تحصیلی است. بهنابرابری
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 -ی عمده رشته تحصیلی علوم اجتماعی، بازرگـانی و حقـوق   هاآموخته گروهسهم بیکاران دانش

کشاورزی و دامپزشـکی بـاالتر بـوده و     –مهندسی، تولید و ساخت  -علوم، ریاضیات و محاسبات

رسـانی بـه دانشـجویان در    ریزی در زمینه جذب دانشجو و یا اطالعانتظار بر آن بود که با برنامه

هـا  های بعدی پذیرش دانشجو در این رشـته د در سالهایی که بیکاری باالیی دارنخصوص رشته

ها کاهش یابد یا اینکه تغییری در ساختار بازار کـار در  التحصیالن آن رشتهو درنتیجه سهم فارغ

هـای رشـته تحصـیلی صـورت گیـرد ولـی مالحظـه        التحصیالن این گروهکارگیری فارغجهت به

آموختگان که سهم دانشنحوییافته بهزایشاف 8931ها تا سال شود که پذیرش در این رشتهمی

افـزایش و متعاقبـاً نـرخ     8915در مقایسه با سـال   8931های رشته تحصیلی در سال این گروه

بین استثنا بـوده و  یافته است. گروه کشاورزی دراینهای رشته تحصیلی افزایشبیکاری این گروه

سهم بیکاران ایـن گـروه کاسـته شـده     التحصیالن از با کاهش جذب دانشجو و کاهش سهم فارغ

التحصـیالن در برخـی   رغم اینکـه نسـبت بیکـاران بـه فـارغ     توان بیان کرد که بهاست، یعنی می

ها کمتر شده یـا سـاختار   کند که جذب دانشجو در این رشتهها باال بوده و منطق حکم میرشته

شود کـه  ح گردد ولی مالحظه میها اصالالتحصیالن این رشتهکارگیری فارغبازار کار در جهت به

های آموزشی متعاقبـاً سـهم بیکـاران    التحصیالن این گروهبا جذب بیشتر دانشجو و افزایش فارغ

های تحصیلی متناسب بـا سـهم   رسد که بازار کار این رشتهیافته است و به نظر میها افزایشآن

 ها نیست.ها در پذیرش دانشجو در دانشگاهآن

سهم دانشجویان گروه علوم انسانی در مقایسه بـا سـهم سـایر     8933-31در سال تحصیلی 

یافتـه و درنتیجـه   باشد که انتظار بر آن است در آینده کاهشهای عمده تحصیلی بیشتر میگروه

 التحصیالن این گروه تحصیلی تا حدی تعدیل گردد.باال بودن نرخ بیکاری فارغ

اسـتان پـایین بـودن میـزان دانشـجویان      های اصـلی آمـوزش عـالی در    یکی دیگر از چالش

کـه ایـن اسـتان بـا     باشـد درصـورتی  نفر می 51های استان است که کمتر از خارجی در دانشگاه

جوار بوده و با مرز ترکیه نیـز  کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان هم

ن در ایـن کشـورها مشـغول بـه     فاصله چندانی ندارد. مضاف بر اینکه صدها نفر از جوانـان اسـتا  

 شوند.باشند که باعث خروج ارز از کشور میتحصیل می

المللی و همکـاری بـا   های استان با رعایت استانداردهای بیننیاز است دانشگاه در این مورد
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های معتبر دنیا و درنهایت با تسهیل فرایندهای جذب دانشـجو اقـدامات مـؤثری انجـام     دانشگاه

 دهند.

نسبت دانشجو به استاد در استان از چالش اصلی دیگری در حـوزه آمـوزش عـالی     باال بودن

 51نیز  8935و در سال  55، 8935و در سال  53این شاخص  8939که در سال طوریاست به

یافته است یعنی بـه ازای هـر    کاهش 11/98کمی بهتر شده و به  8931بوده است ولی در سال 

قبول ملـی آن )ازنظـر وزارت   که استاندارد قابلد دارد درصورتیدانشجو در استان وجو 92استاد 

های غیرانتفاعی، آزاد اسالمی و پیام نـور از  رویه دانشگاهباشد. گسترش بیمی 81الی  82علوم( 

 باشد.دالیل اصلی این چالش می

اسـتان  گرفته در گیری از نتایج برخی مطالعات انجامبر اساس آمار و اطالعات فوق و با بهره 

های ذیل را در رابطه بـا آمـوزش عـالی و    ها و چالشتوان تنگنابندی، میعنوان جمعو کشور، به

 استان مطرح نمود: آوریفنوضعیت علم و 

 استان آوریفننبود سند جامع آمایش علم و  -

ای عمل کردن مراکز و جزیره آوریفنگیری آموزشی، پژوهش و تعدد مراکز تصمیم -

مختلف

های دانشگاهی بدون توجه به نیاز بازار و کاهش کیفیت آموزشرویه رشتهگسترش بی -

استان آوریفننبود بانک اطالعات کامل و پویا در زمینه آموزش، پژوهش و  -

های آموزشی دانشگاهیعدم ارتباط منطقی بین بازار کار و رشته -

، فنی( از ای )حقوقیهای قانونی، آموزشی و مشاورهضعف عملکرد در انجام حمایت -

و سایر مراکز رشد استان آوریفنواحدهای مستقر در پارک علم و 

استان آوریفنهای حمایتی و تشویقی از واحدهای عدم شفافیت در تهیه بسته -

 ویژه صنایع استان و ها با بخش خصوصی و بهارتباط ضعیف و ناکارآمد دانشگاه -

ها

ویژه ویژه با همسایگان خارجی بهلمللی بهاهای ملی و بینضعف در ارتباطات و همکاری -

در زمینه جذب دانشجویان خارجی

ویژه با المللی )مشترک با کشورهای خارجی بهبین آوریفنعدم ایجاد یک پارک علم و  -
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کشورهای همسایه(

آوریفننداشتن یک فن بازار و نمایشگاه دائمی  -

و  آوریفنوق پژوهش و ویژه صنددر استان )به آوریفنهای حامی نبود صندوق -

(آوریفنهای ملی حامی شعبات صندوق

کودکان )بخش فن آموز( آوریفننداشتن پارک علم و  -

های نسل ها در نسل اول )آموزش محور( و عدم دستیابی به ویژگیباقی ماندن دانشگاه -

سوم دانشگاهی )دانشگاه کارآفرین(

ورهای همسایهمهاجرت نخبگان و جوانان برای کار و تحصیل به کش -

هاعلمی دانشگاهنامه ارتقاء هیئتدر آئین آوریفنعدم توجه به تولید  -

پایین بودن شاخص نسبت استاد به دانشجو در استان -

اینبود نظام جامع نوآوری منطقه -

هاافزایی فعالیتهای استان جهت همکننده بین دانشگاهنبود مدیریت واحد و هماهنگ -

آوریفنگذاری در تولید علم و ش خصوصی برای سرمایهعدم وجود انگیزه در بخ -

وکارهای ایجاد کسبالتحصیالن دانشگاهی با مهارتعدم آشنایی فارغ -

 هاها و مزیتفرصت-21-6-2

 توان به موارد زیر اشاره نمود:های بخش آموزش عالی استان میها و فرصتاز مزیت

کـل  ارشـد و دکتـرای تخصصـی بـه    وضعیت مطلوب نرخ رشد سهم دانشجویان کارشناسـی  

باشد که در صـورت  دانشجویان در استان نسبت به کشور، یک مزیت در آموزش عالی استان می

التحصـیالن در  تواند باعث جذب و اشتغال فارغریزی صحیح و هماهنگی با نیاز جامعه، میبرنامه

 یان استان را توسعه دهند.بنبازار کارشده و با تلفیق دانش و صنعت و کارآفرینی، اقتصاد دانش

جـواری بـا   های متعـدد و توانمنـد، هـم   های استان باوجود دانشگاهها و مزیتیکی از فرصت

ریزی صـحیح  کشورهای خارجی از قبیل ارمنستان، آذربایجان و ترکیه است که در صورت برنامه

د استان به مرکـز  توانها و تسهیل فرایندهای پذیرش دانشجویان خارجی، میو تعامل خوب با آن

 جذب دانشجوی خارجی تبدیل شود.
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آموزشگر دانشگاهی اسـت کـه    5111های آموزش عالی استان، وجود بیش از از دیگر مزیت

ریـزی مناسـب و   باشـند. در صـورت برنامـه   ها در مرتبـه اسـتادیاری بـه بـاال مـی     درصد آن 11

بت در رشد و توسـعه اقتصـاد   کارگیری دانش آنان در بخش صنعت، خدمات و بازار تحولی مثبه

 بنیان استان ایجاد خواهد شد.دانش

ای و دکتـرای  افزایش نرخ رشد متوسط سهم دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتـرای حرفـه  

کل دانشجویان استان، در طول برنامه ششم، نسبت به متوسط کشوری، یکـی دیگـر   تخصصی به

در این شاخص کـه یکـی از اهـداف اصـلی      شود.های استان محسوب میها و توانمندیاز مزیت

 برنامه ششم وزارت علوم بوده، استان بهتر از متوسط کشوری عمل نموده است.

هـا و تحقیقـات   نامـه هـا و هـدایت پایـان   های اقتصادی بـا دانشـگاه  در صورت ارتباط بخش

 هـای اسـتان  سوی نیازهای جامعه، ای شـاخص یکـی از مزیـت   دانشجویان تحصیالت تکمیلی به

 بنیان خواهد بود.بوده و فرصت خوبی برای تحقق اقتصاد دانش

گرفتـه در اسـتان   گیری از نتایج برخی مطالعات انجامبر اساس آمار و اطالعات فوق و با بهره

های ذیل را در رابطه با آمـوزش عـالی و   ها و مزیتتوان فرصتبندی، میعنوان جمعو کشور، به

 رح نمود:استان مط آوریفنوضعیت علم و 

صنعتی  -علوم پزشکی تبریز -وجود چند دانشگاه بزرگ و برتر کشور در استان )تبریز -

آزاد اسالمی تبریز و...( و مراکز تحقیقاتی متعدد و  -هنر اسالمی -شهید مدنی-سهند

 صنایع بزرگ 

های استانهزار آموزشگر توانمند و باتجربه در دانشگاه 5111وجود بیش از  -

هزار دانشجوی شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی استان  831 وجود بیش از -

ویژه دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلیبه

)در  آوریفنعزم جدی و هماهنگی مدیران عالی استان در خصوص توسعه علم و  -

ریزی و توسعه استان و سند تدبیر توسعه استان(چهارچوب شورای برنامه

خودرو،  آوریفنعتی بزرگ در استان و شهرک ها و مراکز صنوجود کارخانه -

گذاری خارجی و منطقه آزاد تجاری و صنعتی های صنعتی، شهرک سرمایهشهرک

ارس
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و  آوریفنگیری زنجیره علم تا ها و مؤسسات متعدد برای شکلوجود نهادها و سازمان -

اری، گذ، مرکز خدمات سرمایه آوریفنوکار )ازجمله مراکز رشد تا کسب آوریفن

و...( آوریفن، پارک علم و  آوریفنشهرک 

های آنربع رشیدی و ظرفیت آوریفناندازی منطقه ویژه علم و راه -

انداز، نقشه جامع علمی )سند چشم آوریفنوجود اسناد باالدستی قانونی توسعه علم و  -

کشور و...(

علمی و  وجود متخصصین ایرانی خارج از کشور برای تسهیل تعامالت و تبادالت -

آوریفن

المللی با کشورهای موقعیت استراتژیک استان و امکان ایجاد ارتباط و همکاری بین -

همسایه

پیشینه قوی و پر سابقه علمی و دانشگاهی تبریز )مثل شهرک علمی ربع رشیدی( -

 های ذیل آنو نوآوری و کمیته آوریفنوجود کارگروه آموزش، پژوهش و  -
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 (9919-9913)های آموزش عالی استان و کشور رد شاخصمقایسه عملک: 9-21جدول 

 

همنطق عنوان شاخص ردیف  
 واحد
یگیراندازه  

۸۹۳۹ ۸۹۳۳ ۸۹۳۵ ۸۹۳2 ۸۹۳3 
رشد 
 متوسط
دوره

انشدگنامکل ثبتشدگان زن بهنامسهم ثبت ۸  
 استان

 درصد
۳1 ۳1 ۳۸ ۳6 ۵۳/۳۵  ۳3/6-  

رکشو  ۵/۳۹  2/۳۹  ۳۳ ۳۳  1۳/۵-  

انشدگنامکل ثبتان مرد بهشدگنامسهم ثبت 6  
 استان

 درصد
21 21 ۵۳ ۵۱ ۳۸/۵۳  36/۳-  

رکشو  ۵/۵2  ۳/۵2  ۵2 ۵2  3۸/۵-  

۹ 
کل شدگان مقطع کاردانی بهنامسهم ثبت

شدگاننامثبت  

 استان
 درصد

۳2/۸۳  ۵3/66  ۸۳ ۱/6۸  ۸۱/۸1  ۱۹/۵-  

رکشو  ۱/62  ۳/62  2/66  2/66   ۳3/2-  

۳ 
 کلشناسی بهشدگان مقطع کارنامسهم ثبت

شدگاننامثبت  

 استان
 درصد

۱/۳2  ۳۹/۳۵  ۳3 2/۳۳  ۸3/۵۱  ۹۵/۹-  

رکشو  ۱/۳۱  3/۳۱  ۳۳ ۳/۳۱   ۸۵/۹-  

۵ 
کل هشدگان مقطع کارشناسی ارشد بنامسهم ثبت

شدگاننامثبت  

 استان
 درصد

6/6۳  3۸/63  6۳ 6۳ 2/6۵  ۳۳/2-  

رکشو  ۸/6۸  ۹/6۸  6۳ ۳/6۹   ۱/۳-  

2 
قطع دکترای حرفهشدگان منامسهم ثبت کل ای به
شدگاننامثبت  

 استان
 درصد

۹۳/۸  ۹/۸  ۹/۸  ۳/۸  ۸3/6  ۳2/۸  

رکشو  ۳/1  ۳/1  6/۸  ۸۱/۸   36/۵  

3 
کل به شدگان مقطع دکترای تخصصینامسهم ثبت

شدگاننامثبت  

 استان
 درصد

۳۳/6  ۳۵/6  ۹/۹  ۳/6  ۱2/۹  1۹/2  

رکشو  ۳/6  6/6  ۹۸/۹  ۹۹/۹   ۵۱/۹-  

صد هزار نفر جمعیتدر یک تعداد دانشجو ۱  
 استان

 تعداد
۵۳1۹ ۵۹۵3 ۳3۱۱ ۳۵۳۳ ۵۸۳۵ ۸۳/۹-  

رکشو  21۳1 ۵۳11 ۵1۳2 ۳۳21  ۱2/۳-  

سال 6۳تا  ۸۱نسبت دانشجو به جمعیت  ۳  
 استان

 درصد
3/۳6  ۵/۹۳  2۵/۳3  ___   

رکشو  ۹/۳۱  2/۵1      

کل دانشجویاندرصد دانشجویان خارجی به ۸1  
 استان

 درصد
1۸/1  1۸/1  1۸/1     

رکشو  ۹۸/1  ۳/1      

کل دانشجویانسهم دانشجویان زن به ۸۸  
 استان

 درصد
۳/۹۳  ۱/۳۸  ۳6 ۳۹ ۹۹/۳۳  1۹/3-  

رکشو  ۱/۳۵  2/۳۵  ۳2 2/۳2   ۵۸/۱-  

کل دانشجویانسهم دانشجویان مرد به ۸6  
 استان

 درصد
2/21  6/۵۱  ۵۱ ۳3 23/۵۵  ۳3/۳-  

رکشو  ۳3/۳-  6/۵۳  ۳/۵۳  ۵۳ ۳/۵۹   

۹۸  
کل سهم دانشجویان گروه علوم انسانی به

 دانشجویان
 استان

 درصد
۳1 ۹/۳1  3/۳1  ۳۸ 62/۳۹  2/3-  

رکشو  2/۳۵  ۹/۳۵  ۳/۳2  ۳/۳2   ۸2/۱-  

ویانکل دانشجسهم دانشجویان گروه علوم پایه به ۸۳  
 استان

 درصد
2/3  6/3  ۹۳/3  2/3  ۸1/۱  ۵۳/۹-  

رکشو  ۵/۵  ۳/۵  ۳۸/۵  ۳۳/۵   ۸۳/2-  

۸۵ 
کل شجویان گروه علوم پزشکی بهسهم دان

 دانشجویان
 استان

 درصد
۵/۵  2 ۹۳/3  3 63/3  ۸۱/1-  

رکشو  ۸/۵  ۸/۵  6/2  2۳/2   ۵3/1-  

۸2 
کل سهم دانشجویان گروه فنی و مهندسی به

 دانشجویان
 استان

 درصد
6/۹2  ۱/۹6  6/۹۸  2/۹1  ۳1/6۱  ۹3/۸6-  

رکشو  ۹/۹۸  ۹/۹۸  ۱/6۱  ۳/6۱   ۳1/۸۸-  

۸3 
کل هن گروه کشاورزی و دامپزشکی بسهم دانشجویا

 دانشجویان
 استان

 درصد
۳/۵  ۱/۵  ۳/۵  2/۵  ۵3/۵  ۳۸/3-  

رکشو  ۵/۳  ۳/۳  ۳/۹  ۱۳/۹   ۳۳/۸۹-  

کل دانشجویانسهم دانشجویان گروه هنر به ۸۱  
 استان

 درصد
3/3  ۳/3  ۳/3  ۱ ۳1/3  ۹۵/3-  

رکشو  ۱ ۱ ۸/۱  ۸۳/۱   ۳6/۱-  
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۵۹۸ 

 (9919-9913ی آموزش عالی استان و کشور )هاخصمقایسه عملکرد شا:9-21جدول ادامه 

 

همنطق عنوان شاخص ردیف  
 واحد
یگیراندازه  

۸۹۳۹ ۸۹۳۳ ۸۹۳۵ ۸۹۳2 ۸۹۳3 
رشد 
 متوسط
دوره

انکل دانشجویسهم دانشجویان دوره کاردانی به ۸۳  
 استان

 درصد
2/۸۳  ۱/۸2  ۸2 ۹/۸2  ۳۱/۸۹  ۳۳/۸۹-  

رکشو  ۱/66  ۵/66  ۳/۸۱  ۸/۸۱   3۳/۸۵-  

جویانکل دانشدانشجویان دوره کارشناسی بهسهم  61  
 استان

 درصد
3/۵2  6/۵3  ۵2 ۵/۵۵  1۹/۵۱  ۹۸/۸1-  

رکشو  3/۵۱  2/۵۱  ۹/۵3  ۳/۵3   31/۳-  

6۸ 
کل سهم دانشجویان دوره کارشناسی ارشد به

 دانشجویان
 استان

 درصد
3/6۳  6۸ 66 6۸ ۸1/61  ۳۳/6-  

رکشو  ۸۵ 6/۸۵  ۱/۸۱  ۸/۸۱   1۱/۹-  

66 
یان دوره دکترای حرفهسهم دانشجو کل ای به

 دانشجویان
 استان

 درصد
۳/۸  ۹/6  ۹ ۱/6  63/۹  ۹1/۳  

رکشو  ۵/۸  ۵/۸  13/6  ۸۸/۸   ۵۱/۸3-  

6۹ 
کل سهم دانشجویان دکترای تخصصی به

 دانشجویان
 استان

 درصد
۸/6  3/6  ۳/6  6/۳  ۸6/۵  2۳/۸۱  

رکشو  6 6/6  ۳۵/۹  ۳/۹   ۹3/۸۳  

6۳ 
 ریآوفنتحقیقات و سهم دانشجویان وزارت علوم، 

کل دانشجویانبه  

 استان
 درصد

3/۸۵  ۹/۸۳  ۳/6۸  ۱/6۳  2۳/62  ۵۵/2  

رکشو  2/۸۹  ۱/۸۹  ۸3 ۱/۸۱   ۹۵/۸  

شجویانکل دانسهم دانشجویان دانشگاه پیام نور به 6۵  
 استان

 درصد
۳/۸۵  2/۸۳  ۸۹ ۳۸/۸6  3۵/۸۹  3۸/۸۵-  

رکشو  ۹/۸2  ۹/۸2  ۳/۸۹  2/۸6   ۵1/۸2-  

62 
 ن دانشگاه جامع علمی کاربردیسهم دانشجویا
کل دانشجویانبه  

3۸/۸1 درصد استان  2/2  3 ۵/۵  ۵3/۳  23/62-  

رکشو   ۸3 ۸/۸2  2/۸۸  ۱/۳   6۳/6۳-  

63 
سهم دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه کل ای به

 دانشجویان
 استان

 درصد
۹/6  ۹/۳  ۵2/۳  3/۵  ۳۹/۳  2۳/2  

رکشو  ۱/۹  ۱/۹  ۸6/۳  ۸6/2   ۹۹/2  

6۱ 
کل جویان دانشگاه فرهنگیان بهسهم دانش

 دانشجویان
 استان

 درصد
26/۹  ۹/۸  ۸/۸  2/1  ۳۱/1   

رکشو  ۹/۸  ۵/۸  ۳/۸  ۳3/1   ۱2/۸3-  

6۳ 
و  سهم دانشجویان دانشگاه وزارت بهداشت، درمان

کل دانشجویانآموزش پزشکی به  

 استان
 درصد

۳/۹  ۳/۳  ۵ ۵/۵  ۱۳/۵  ۳۵/6  

رکشو  3/۹  ۱/۹  ۵ ۵۳/۵   6۳/۳  

۹1 
ل کهای اجرایی بهدانشجویان سایر دستگاهسهم 

 دانشجویان
 استان

 درصد
۸/1  13/1  ۸۸/1  1۱/1  ۸1/1  33/۸۵-  

رکشو  2/1  ۱/1  ۱/1  26/1   ۸3/۵-  

۹۸ 
 -تیسهم دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیردول

کل دانشجویانغیرانتفاعی به  

 استان
 درصد

2۸/2  ۳/2  3/2  2/3  6۱/۱  6۸/۳-  

رکشو  2/۱  ۹/۱  ۹/۱  ۱۹/۱   6۳/۱-  

۹6 
کل سهم دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی به

 دانشجویان
 استان

 درصد
۸/۳۹  ۵/۳6  ۳۸ 3/۹3  ۹1/۹۵  ۱۳/۸۸-  

رکشو  ۸/۹۵  2/۹۵  ۹۱ 3/۹2   22/3-  

آموختگانکل دانشآموختگان زن بهسهم دانش ۹۹  
 استان

 درصد
۹/۳6  ۹۱ ۹3 ۵/۹2   ۹۹/2-  

رکشو  ۳/۳۹  ۱/۳۹  ۹2/۳۸    ۵۵/۳-  

آموختگانکل دانشآموختگان مرد بهسهم دانش ۹۳  
 استان

 درصد
3/۵2  ۵/26  2۹ ۵/2۹   ۱۹/2-  

رکشو  ۸/۵2  6/۵2  2۳/۵۱    ۳6/۳-  

۹۵ 
کل آموختگان مقطع کاردانی بهسهم دانش

آموختگاندانش  

 استان
 درصد

6۳ 6۳ 2/61  613۵/۸۳   6۱/۹1-  

رکشو  ۱/6۳  ۱/6۳  6۱/66    ۳3/۸۵-  

۹2 
 کلوختگان مقطع کارشناسی بهآمسهم دانش

آموختگاندانش  

 استان
 درصد

۱/۵۹  ۱/۵3  ۵/۵۱  ۵۳  1۹/۸1-  

رکشو  ۳/21  ۹/21  ۸6/۵۵    ۹3/۵-  
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۵۹6 

 (9919-9913ی آموزش عالی استان و کشور )هامقایسه عملکرد شاخص :9-21جدول ادامه 

سالنامه آماری -۳، های استانآمار دانشگاه -۹، گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه -6، سند تفصیلی برنامه ششم توسعه -۸مأخذ:

 کشور ریزی و توسعه آموزش عالیهای موسسه برنامهگزارش-۵، ۸۹۳2الی  ۸۹۳۹های و کشور سال ۸۹۳3الی  ۸۹۳۹های استان سال

  

 منطقه عنوان شاخص ردیف
 واحد
گیریاندازه  

۸۹۳۹ ۸۹۳۳ ۸۹۳۵ ۸۹۳2 ۸۹۳3 
 رشد
 متوسط
دوره

۹3 
ل کآموختگان مقطع کارشناسی ارشد بهسهم دانش

آموختگاندانش  

 استان
 درصد

۸۵ ۸3 ۱/۸۱  ۳/6۹   1۳/۱  

۸/۸۹ کشور  6/۸۹  ۵6/61    ۸۵ 

۹۱ 
آموختگان مقطع دکترای حرفهسهم دانش کل ای به
آموختگاندانش  

 استان
 درصد

۹/۸  ۱/1  ۳۵/1  ۸  ۱3/۵  

3/1 کشور  3/1  3۱/1    ۸۳/۱  

۹۳ 
کل آموختگان دکترای تخصصی بهسهم دانش

آموختگاندانش  

 استان
 درصد

۳/1  ۱/1  ۸۳/۸  ۹/۸   ۳6/۳  

۸/۸ کشور  ۸/۸  ۹1/۸    ۱۵/۸۵  

۳1 
 علمیکل هیئتوقت زن بهعلمی تمامسهم هیئت

وقتتمام  

 استان
 درصد

61 6۸ 6۸ ۳/66  ۳۳/66  2۵/3  

۹/6۳ کشور  ۳/6۳  ۳/6۵  ۳/62   ۳۱/2  

۳۸ 
 علمیکل هیئتوقت مرد بهعلمی تمامهیئتسهم 

وقتتمام  

 استان
 درصد

۱1 3۳ 3۳ 2/33  1۸/33  ۳6/6  

3/۵3 کشور  2/3۵  2/3۳  ۸/3۹   ۹۱/6  

۳6 
ل کوقت با مرتبه استاد بهعلمی تمامسهم هیئت

وقتعلمی تمامهیئت  

 استان
 درصد

۳/3  ۸/2  ۱/2  2/۳  ۳6/۳  2۹/6۹  

۹/۵ کشور  ۳/۵  ۹/2  63/3   ۸6/۸2  

۳۹ 
کل وقت با مرتبه دانشیار بهعلمی تمامسهم هیئت

وقتعلمی تمامهیئت  

 استان
 درصد

۱/۸۵  ۳/۸۳  ۵/۸۳  2/۸۳  1۳/۸۵  ۵۵/2  

۱/۸۸ کشور  3/۸۸  ۳/۸۹  62/۸۳   63/۸۸  

۳۳ 
ل کوقت مرتبه استادیار بهعلمی تمامسهم هیئت

وقتعلمی تمامهیئت  

 استان
 درصد

6/۳6  ۳/۳۸  3/۳۵  ۳2 1۸/۳2  ۳۱/۸۸  

6/۳۵ ۳۵ کشور  ۳3 3/۳۳   3۱/3  

۳۵ 
ل کوقت با مرتبه مربی بهعلمی تمامسهم هیئت

وقتعلمی تمامهیئت  

 استان
 درصد

۸/۹۹  12/۹۱  ۹6 6۳ ۳6/6۱  ۳6/۱-  

6/۹3 کشور  ۸/۹3  2/6۳  ۵/63   31/۵-  

۳2 
ل کوقت مرتبه آموزشیار بهعلمی تمامسهم هیئت

وقتعلمی تمامهیئت  

 استان
 درصد

2/1  16/1  ۸6/1  1۳/1  ۸1/1   

3/1 کشور  2/1  ۹6/1  ۹1/1   ۵۱/61-  

۳3 
و  وقت وزارت علوم، تحقیقاتعلمی تمامسهم هیئت
وقتعلمی تمامکل هیئتبه آوریفن  

 استان
 درصد

۱/۹۵  ۳/۹۵    ۵۸/1   

6/۹۸ کشور  6/۹۸   1۳/۸   23/61-  

۳۱ 
کل وقت دانشگاه پیام نور بهعلمی تمامسهم هیئت

وقتلمی تمامعهیئت  

 استان
 درصد

۳/۵  ۹/۵      

۸/۵ کشور  ۵     

۳۳ 
وقت دانشگاه جامع علمی علمی تمامسهم هیئت

وقتعلمی تمامکل هیئتکاربردی به  

 استان
 درصد

16/1  16/1      

۸/1 کشور  ۸/1      

۵1 
 ایوقت دانشگاه فنی حرفهعلمی تمامسهم هیئت
وقتعلمی تمامکل هیئتبه  

 استان
 درصد

۳6/۸  ۹۳/1      

۹/1 کشور  ۹/1      

۵۸ 
کل هوقت دانشگاه فرهنگیان بعلمی تمامسهم هیئت

وقتعلمی تمامهیئت  

 استان
 درصد

۵2/1  ۵2/۸      

3/1 کشور  3/1      

۵6 
وقت وزارت بهداشت، درمان علمی تمامسهم هیئت

وقتعلمی تمامکل هیئتآموزش پزشکی به  

 استان
 درصد

۳/۸3  ۳6/۸3      

۱/۸۱ کشور  ۳/۸۱      

۵۹ 
 وقت مؤسسات آموزش عالیعلمی تمامسهم هیئت
وقتامعلمی تمکل هیئتغیرانتفاعی به -غیردولتی  

 استان
 درصد

3/۸  6     

۳/۹ کشور  ۳/۹      

۵۳ 
کل هوقت دانشگاه آزاد اسالمی بعلمی تمامسهم هیئت

وقتعلمی تمامهیئت  

 استان
 درصد

۳/۹۳  ۳۹     

۳/۹۱ کشور  ۳/۹۱      



 

بیست و نهم: آموزش عالیبخشی/ فصل های دوم: حوزهبخش  
  

 

۵۹۹ 

 (9919-9913تعداد دانشجویان استان به تفکیک جنسیت ) : 2-21جدول 

 ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۵ ۸۹۳۳ ۸۹۳۹ ۸۹۳6 ۸۹۳۸ ۸۹۳1 واحد شاخص ردیف
 متوسط
 نرخ رشد

-۳/۳ 3611۱ 3۹۹31 3۱۵1۱ ۱31۸۳ ۳۸6۳2 ۳۳۹۱۳ ۳۵36۱ ۸16۹۱۸ نفر دانشجو )زن( ۸  

۳۸۸۹1۳ ۸6۵۹۸1 ۸66۳۳۹ ۸۹۸۵۳۸ نفر دانشجو )مرد( 6  ۸61۳33 ۸1۱366 ۳2۱6۳ ۳1۳6۳ 6۸/۵-  

-1۱/۵ ۸26۳۹6 ۸31۸۳3 ۸۱36۹1 613۳۳۸ 66۸3۱3 6۸۳2۳۳ 6۸۱۸3۸ 6۹۹۳66 نفر دانشجو )کل( ۹  

 ۸۹۳3سالنامه آماری استان سال  – ۸۹۳2مأخذ: سالنامه آماری کشور 

      (9919-9913)های آموزش عالی استان و کشور مقایسه عملکرد شاخص :9-21جدول 

 واحد: نفر                                                                                                                                      

 رشد متوسط دوره ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۹ منطقه عنوان شاخص ردیف

 شدگاننامتعداد کل ثبت ۸
 -۹۳/۳ ۳6۳3۳ ۳3۱۵3 ۵۳3۵۵ استان

 -۳6/۵  ۸116۸۸۵ ۸۸۱۳6۱۵ رکشو

 شدگان زننامتعداد ثبت 6
 -۳3/6 ۸۳۹2۵ 611۸۱ 6۸۵3۵ استان

 -1۳/۵  ۳۳133۹ ۵۸۳3۸3 کشور

 شدگان مردنامتعداد ثبت ۹
 -36/۳ 6۹۸1۳ 63۱۹۳ ۹6۸۱1 استان

 -3۸/۵  ۵2۸۹۳6 22۳۵2۱ کشور

 شدگان مقطع کاردانینامتعداد ثبت ۳
 -۱۹/۵ ۳۹6۵ ۸1۳2۸ ۸6۵62 استان

 -۳3/2  6۵۵13۵ ۹۸23۳۹ کشور

 شدگان مقطع کارشناسینامتعداد ثبت ۵
 -۹۵/۹ 6۳31۳ 6۹333 62۹۹۱ استان

 -۸۵/۹  ۵6۳۱۱6 ۵3336۱ کشور

 شدگان مقطع کارشناسی ارشدنامتعداد ثبت 2
 -۳۳/2 ۸1۱33 ۸۸۵11 ۸۳1۳۸ استان

 -۱1/۳  ۸۱۹2۹3 6۵16۹2 کشور

 ایطع دکترای حرفهشدگان مقنامتعداد ثبت 3
 ۳2/۸ ۳66 2۳۸ 2۵6 استان

 36/۵  ۸63۳۳ ۸1۱6۱ کشور

 شدگان مقطع دکترای تخصصینامتعداد ثبت ۱
 1۹/2 ۸2۳۸ ۸۳6۱ ۸۸۳۱ استان

 -۵۱/۹  6۵363 6۱311 کشور

 تعداد کل دانشجویان ۳
 -۳۵/۱ ۸26۳۹6 ۸31۸۳۳ 66۸3۱3 استان

 -1۹/۳  ۹2۸2۸۸۳ ۳۱1636۸ کشور

 دانشجویان زن تعداد ۸1
 -1۹/3 3611۱ 3۹۹31 ۳۸6۳2 استان

 -۵۸/۱  ۸2۱۵۸21 6611۹3۵ کشور

 تعداد دانشجویان مرد ۸۸
 -۳3/۳ ۳1۳6۳ ۳2۱6۳ ۸۹1۳۳۸ استان

 -۳3/۳  ۸۳۹1۳۵۳ 6216۹۳2 کشور

 تعداد دانشجویان گروه علوم انسانی ۸6
 -21/3 31632 2۳۳۳3 ۱۱3۹2 استان

 -۸2/۱  ۸2۳۳۵6۵ 6۸۱33۳۵ کشور
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۵۹۳ 

 ( 9919-9913)های آموزش عالی استان و کشور مقایسه عملکرد شاخص :9-21جدول ادامه 

 واحد: نفر                                                                                                                                      

 رشد متوسط دوره ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۹ منطقه عنوان شاخص ردیف

 تعداد دانشجویان گروه علوم پایه ۸۹
 -۵۳/۹ ۸۹۸2۳ ۸6۳33 ۸۳۳2۸ استان

 -۸۳/2  6۸223۳ 626161 کشور

 تعداد دانشجویان گروه علوم پزشکی ۸۳
 -۸۱/1 ۸۸۱1۸ ۸۸۳۵۸ ۸61۸2 استان

 -۵3/1  6۳۸۳۵۳ 6۳2۸1۵ کشور

 تعداد دانشجویان گروه فنی و مهندسی ۸۵
 -۹3/۸6 ۳2۸62 ۵61۹۵ 33۹۹3 استان

 -۳1/۸۸  ۸163۳۸6 ۸۵1۹۹1۳ کشور

 تعداد دانشجویان گروه کشاورزی و دامپزشکی ۸2
 -۳۸/3 ۳1۳1 ۳۵۳۳ ۸61۳۹ استان

 -۳۳/۸۹  ۸۹۱۳۹۳ 6۸۱113 کشور

 تعداد دانشجویان گروه هنر ۸3
 -۹۵/3 ۸616۵ ۸۹2۹۵ ۸3۸۳۳ استان

 -۳6/۱  6۳2۸۸1 ۹۱۵۵۳1 کشور

 د دانشجویان دوره کاردانیتعدا ۸۱
 -۳۳/۸۹ 6۸۱۳۸ 6336۸ ۳۹۵2۳ استان

 -3۳/۸۵  2۵۳۳۳۸ ۸1۳216۱ کشور

 تعداد دانشجویان دوره کارشناسی ۸۳
 -۹۸/۸1 ۳۳6۵3 ۳۳۳32 ۸۹1۳۳1 استان

 -31/۳  6132۹2۸ 6۱۸۳226 کشور

 تعداد دانشجویان دوره کارشناسی ارشد 61
 -۳۳/6 ۹62۵6 ۹۵۱2۳ ۹۱2۹۸ استان

 -1۱/۹  2۵26۱3 361۱12 کشور

 ایتعداد دانشجویان دوره دکترای حرفه 6۸
 ۹1/۳ ۵۹۸۳ ۳۳۸3 ۳۹۹۳ استان

 -۵۱/۸3  ۳1621 3۸۳۸۳ کشور

 تعداد دانشجویان دکترای تخصصی 66
 2۳/۸۱ ۱۹۸۹ 36۸۸ ۳۹۸۹ استان

 ۹3/۸۳  ۸۳۸13۱ ۳۳۹۸۸ کشور

 یآورفنتعداد دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و  6۹
 ۵۵/2 ۳۹۹۵2 ۳66۵۵ ۹۳۳63 استان

 ۹۵/۸  23۱۹۸2 2۵۸۵6۳ کشور

 تعداد دانشجویان دانشگاه پیام نور 6۳
 -3۸/۸۵ 66۹6۱ 6۸۸66 ۹۵622 استان

 -۵1/۸2  ۳۵۵۱۵۱ 3۱۹۸63 کشور

 تعداد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی 6۵
 -23/62 3۳6۳ ۳۹26 6۹3۳۹ استان

 -6۳/6۳  ۹۵۳۹21 ۱۸2261 کشور

 ایتعداد دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه 62
 2۳/2 361۸ ۳3۵3 ۱1۹۵ استان

 ۹۹/2  66۸۹۳3 ۸۱۳۸3۳ کشور

 تعداد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 63
 استان

 
۸۸1۹ ۸۵۳۵  

 -۱2/۸3  ۹۵6۳۵ 2۹۵۳3 کشور

 تعداد دانشجویان دانشگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 6۱
 ۳۵/6 ۳۵21 ۳۹22 ۱۵۱۹ استان

 6۳/۳  6161۵۱ ۸3۱۳۸1 کشور

 های اجراییتعداد دانشجویان سایر دستگاه 6۳
 -33/۸۵ ۸22 ۸۳3 6۳2 استان

 -۸3/۵  66۵۱۱ 62۳۱۵ کشور
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۵۹۵ 

 ( 9919-9913های آموزش عالی استان و کشور ): مقایسه عملکرد شاخص9-21ادامه جدول 

 واحد: نفر                                                                                                                                      

 رشد متوسط دوره ۸۹۳3 ۸۹۳2 ۸۹۳۹ منطقه عنوان شاخص ردیف

 غیرانتفاعی -تعداد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ۹1
 -6۸/۳ ۸۹۳۵2 ۸6۱۳۹ ۸۳23۸ استان
 -6۳/۱  ۹۸۳۹1۹ ۳۸۹۹۸۸ کشور

 تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی ۹۸
 -۱۳/۸۸ ۵3۹۳2 2۳۸۱۳ ۳۹۱۵۵ استان
 -22/3  ۸۹62۳۱۳ ۸2۱۵۳2۱ کشور

 آموختگانتعداد کل دانش ۹6
 ۹۹۳۵۳ ۳۸3۹۵ استان

 
2۳/2- 

 -33/۳   ۱۵۳2۳3 کشور

 آموختگان زنتعداد دانش ۹۹
 ۸6۱3۸ ۸۵2۵۳ استان

 
۹۹/2- 

 -۵۵/۳   ۹۵۹۳22 کشور

 آموختگان مردتعداد دانش ۹۳
 6۸1۱۱ 62132 استان

 
۱۹/2- 

 -۳6/۳   ۵1۵3۹۸ کشور

 آموختگان مقطع کاردانیتعداد دانش ۹۵
 ۹۹۳۳ ۳۱۱۳ استان

 
6۱/۹1- 

 -۳3/۸۵   6۳21۳۳ کشور

 آموختگان مقطع کارشناسیتعداد دانش ۹2
 ۸3۵3۵ 6۳۸6۳ استان

 
1۹/۸1- 

 -۹3/۵   ۳3۳۳2۸ کشور

 آموختگان مقطع کارشناسی ارشدتعداد دانش ۹3
 ۱۱۱۵ 31۳۵ استان

 
1۳/۱ 

 11/۸۵   ۸61۳۹۳ کشور

 ایآموختگان مقطع دکترای حرفهتعداد دانش ۹۱
 ۳۸۹ ۹۳۱ استان

 
۱3/۵ 

 ۸۳/۱   ۵666 کشور

 آموختگان دکترای تخصصیتعداد دانش ۹۳
 ۳۹3 ۹6۳ استان

 
۳6/۳ 

 ۱۵/۸۵   3۵۹۸ کشور

 وقتعلمی تمامتعداد کل هیئت ۳1
 ۳۸/۹ ۵۸۸6 ۵161 ۳۳3۵ استان
 ۵۳/۹  ۱2۳۱۱ 33۳6۳ کشور

 وقت زنعلمی تمامتعداد هیئت ۳۸
 2۵/3 ۸۸3۵ ۸۸6۳ ۳1۸ استان
 ۳۱/2  6۹6۳۵ ۸۱۳۱۱ کشور

 وقت مردعلمی تمامتعداد هیئت ۳6
 ۳6/6 ۹۳۹3 ۹۱۳2 ۹۵3۳ استان
 ۹۱/6  2۹6۳۹ ۵۱۳۹2 کشور

 وقت با مرتبه استادعلمی تمامتعداد هیئت ۳۹
 2۹/6۹ ۵13 ۳۱1 6۵۳ استان

 ۸6/۸2  26۳۸ ۳1۸۱ کشور

 وقت با مرتبه دانشیارعلمی تمامتعداد هیئت ۳۳
 ۵۵/2 32۳ 3۹۹ 212 استان
 63/۸۸  ۸6۹۹1 ۱۳۳۳ کشور

 وقت مرتبه استادیارعلمی تمامتعداد هیئت ۳۵
 ۳۱/۸۸ 6۹۵6 6۹۸۳ ۸2۳۱ استان

 3۱/3  ۳6۳۳۸ ۹۳6۳۹ کشور

 وقت با مرتبه مربیعلمی تمامتعداد هیئت ۳2
 ۸۳12 استان

 
۸۳۵۹  

 -31/۵  6۹323 6۱۹۳۳ کشور

 وقت مرتبه آموزشیارعلمی تمامتعداد هیئت ۳3
 ۳۸ استان

 
۵  

 -۵۱/61  62۹ ۵6۵ کشور

 آوریفنوقت وزارت علوم، تحقیقات و علمی تمامتعداد هیئت ۳۱
 61 ستانا

 
62  

 -23/61  ۱۳2 ۸3۳۵ کشور
 




