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توریسم از جمله اثار تاریخی .فرهنگی منابع چشم 

انداز طبیعی و ابگرم های معروف معدنی طرح هایی 

که تا حاال ارائه و اجرا شده به ان شکل کامل و 

و در استاندارد کردن و تنوع امکانات محسوس نیست 

و اقامتگاه ها و سایر موارد به ان صورت موفق نبوده 

و اصوال نیاز شدید به مدیریت و برنامه ریزی صحیح 

در همه ابعاد را دارد و در این طرح ها باید نوعی 

عمل کرد که مدت اقامت مسافرین را طوالنی کرد و 

که با ست از وابستگی فصلی خارج ساخت بدیهی ا

توسعه صنعت توریست منابع معشیتی فرصتهای شغلی 

و کسب در امد جدید ارتقای فرهنگ منطقه و ارتباط 

نزدیک بین الملل مختلف و ارتقای کیفی و کمی 

   سایرموارد را در منطقه شاهد خواهیم بود و توریسم 

یکی از قدرتمندترین منابع و در عین حال پاکیزه ترین 

ه   را در پایه توسعد و حرف اول صنعت محسوب میشو
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                                                                                                                                                می زند                                          

     مقدمه                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     یکی از مهمترینگردشگری و صنعت توریسم 

تحرکات و فعالیتهای اقتصادی . فرهنگی .اجتماعی 

معاصر به شمار می رود هر سال در سطح کره زمین 

طبق اخرین امارهای سازمان جهانی گردشگری تعداد 

ر میلیون نف 111گردشگران در اخرین سال گذشته از 

گذشته و روز به روز بر حجم این افزوده می شود 

ر به نفر یک نف 1یعنی در حال حاضر تقریبا از هر 

مسافرت توریستی مبادرت می ورزند و در این میان 

می بینیم کشورهایی که عمده در امد انها از مبلغ و 

اقتصاد صنعت توریستی تامین می شود سیر و سیاحت 

ارتباط میان جوامع  و جهانگردی عالوه بر افزایش

ارتباط دیگری در زمینه تولید ناخالص ایفا می کند و 
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که با این صنعت در شرایط کنونی و یا در شرایطی 

بحران های اقتصادی گوناگون روبرو شویم این 

صنعت می تواند به عنوان صادرات نامرئی از درامد 

و درامد خوبی از لحاظ قدرت اقتصادی برای کشور 

میان مدیریت و برنامه ریزی صحیح و  شود و در این

همکاری و همدلی مسولین و خود مردم و اموزش و 

ایجاد روحیه پذیرایی از توریست از عوامل مهم برای 

صنعت توریسم رسیدن کامل به بهره برداری از 

محسوب می شود در مورد مدیریت و برنامه ریزی ما 

ه اندازه می بینیم از خانواده و جامعه گرفته تا فرد تا چ

عدم مدیریت و برنامه ریزی صحیح در توسعه یا عدم 

علل توسعه  ان نقش داشته است ما می بینیم یکی از

مهم پیشرفت و توسعه کشورهای پیشرفته همان 

مدیریت و برنامه ریزی می باشد و یکی از علل عدم 

توسعه در کشورهای عقب مانده همان ضعف مدیریت 
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در مورد همکاری و  و برنامه ریزی صحیح می باشد

همدلی ومسوالن و مردم در کشورهای پیشرفته عالوه 

بر همکاری دولت خود مردم و بخش خصوصی با 

ایجاد کانون های خیریه و همکاری به جای عیب 

گیری مشارکت خوب و مناسبی با دولت دارند و 

سرمایه گذاری عظیمی انجام داده اند و در دراز مدت 

مطلوب رسیده اند و در ه و کوتاه مدت هم به نتیج

مورد اموزش و ایجاد روحیه مناسب برای پذیرایی از 

توریست هم می توانیم به مثالی در مورد یک بازیگر 

سینما اکتفا کنیم که وقتی یه هنر پیشه برای اینکه در 

یک فیلمی خوب نقش خود را ایفا کند مثال نقش او 

ت بازی در یک کارخانه ایی است او با گذراندن مد

زمانی بین کارگران کارخانه و اشنا شدن با روحیات 

رفتار و زبان انان سعی می کند در فیلم هم انگونه که 

انها رفتار می کردند عمل کند و ایا ما با روحیات 
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توریستی داخلی و خارجی که فرهنگ های متفاوتی به 

مراتب بیشتر از یک کارگرهای کارخانه دارند چقدر 

ه علم ثابت کرده است که سفر اشنایی داریم امروز

باعث می شود غم و اندوه و اضطراب از روح و جان 

انسان جدا گردد و انسان ها با اشنایی و ارتباط با افراد 

فاضل و دانشمند و هم صحبتی با انها و شناخت اداب 

و رسوم ملل مختلف و کسب علم و تجربه در پی 

ت ریزی زندگی مطلوب خود موثرتر است نقش و اهمی

تا به جایی رسیده است که در ردیف علوم صنعتی سفر 

از ان یاد می شود در قرن حاضر کشورهای مختلف 

جهان با استفاده از جاذبه های طبیعی و تاریخی و نیز 

جاذبه های صنعتی و مصنوع بشر می کوشند تا از این 

صنعت به عنوان یک منبع درامد زا در برنامه ریزی 

جویند حال روشن شد که های اقتصادی کشور سود 

توریسم جایگاه عمده مالی دارد البته جایگاه های دیگر 
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توریسم دارای اهمیت است که به نوبه خود بیان خواهد 

درصد  11شد ولی انچه مد نظر است که بالغ بر 

ثروت اقتصادی و سایر منابع قابل استخراج صنعت 

توریسم و گروه تاریخ وفرهنگ گرا خالصه می شود 

را گردشگران به جهت اشنایی با فرهنگ ها و و اکث

تاریخ و علل مختلف طبیعی به سفر می پردازند در 

کشور ما نیز که عنایت به درامد های غیر نفتی از 

سیاست های اقتصادی دولت محسوب می شودو با 

داشتن پتانسیل های مهم جذب توریسم و با توجه به 

جذب  کشور مطرح دنیا از لحاظ 11اینکه ایران جز

می باشد . توسعه جهانگردی می تواند منبع توریسم 

درامد زا و پر بهره تلقی شود که در صورت برنامه 

ریزی صحیح قادر خواهد بود منبع درامد عظیمی را 

در اختیار متوالیان اقتصادی کشور قرار دهد در این 

راستا استان اردبیل به خصوص شهرستان اردبیل با 
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ر بالقوه در زمینه انواع جاذبه داشتن استعدادهای سرشا

های طبیعی . تاریخی .فرهنگی و همجواری ان با 

کشورهای تازه به استقالل یافته شوروی سابق و واقع 

همچنین شدن در مسیر توریستی استان شمالی و دریا 

با توجه به پتانسیل های جذب توریست چهارمین قلب 

سیاحتی کشور محسوب می شود و چشمه ابگرم 

خروشان و جوشان از اعماق زمین با خواص طبی 

مختلف ساالنه میلیون ها نفر از گردشگران را از نقاط 

مختلف به سوی خود می کشاند این منطقه با پیشینه 

نقطه  2111ی توان به تمدن کهنی که از شواهد انها م

 111درسطح استان وقریب به  باستانی شناسایی شده

 اثرثبت شده ودرفهرست اثارتاریخی کشوروهمچنین

داشتن مجموعه ارزشمندی با ارزش جهانی به تام بقعه 

شیخ صفی که در فهرست کاندیدهای ثبت اثار جهانی 

سازمان ملل قرار دارد و داشتن منابع تعریف شده 
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صنایع دستی و هنرهای سنتی و محیط فرهنگ چون 

های بسته دیگر فرهنگی مطالعه شده چون متن زندگی 

عشایری . زبان های کهن چون تالش دو رویداد و 

عواملی قابل طرح در گستره توریسم با عنوان های 

از عامل های غیر قابل اشکار کوچ و عزاداری محرم 

ما و نیروی بالقوه خارج از تصویری بهره مند است ا

بهره برداری از این همه عناوینی که در توسعه 

گردشگری به میان امده به غیر از عامل هایی که 

نخست اشاره شد به عامل های دیگری چون سیاست 

کلی نظام حاکم بر کشور در رابطه با صنعت 

گردشگری و میزان سرمایه گذاری های اولیه برای 

ای جذب گردشگری است و دیگری به اقدامات ارگانه

خودشان و چه  به زیر بط چه به طور مستقیم توسط 

طور غیر مستقیم به عنوان ناظر بخش خصوصی در 

                          سطح منطقه وابسته است .                                           
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        مسئله                     طرح 

 دبیل // گزارش جاذبه های توریستی در استان ار
رشد و توسعه از تمام امروزه جوامع برای 

امکانات خود بهره می گیرند یکی از این منابع 

طبیعی ابهای معدنی و دامنه های سر سبز سبالن 

و اثار باستانی و تاریخی و فرهنگی می باشد که 

در صورت بهره برداری درست و اصولی می 

 تواند تاثیرات فوق العاده زیادی از نظر اقتصادی

و .... در این منطقه ایجاد کند شهرستان اردبیل 

بخاطر جاذبه های اکو توریستی نیازمند شناخت و 

نگرش علمی در ارائه گزارش مناسب می باشد 

قطب گردشگری می اردبیل به عنوان چهارمین 

باشد و سرمایه گذاری روزافزون در این شهر 
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                 انجام می گیرد .                                 

پیشینه تحقیق                         

  / اذربایجان در سیر تاریخ از رحیم رئیس نیا /
های ایران می باشد اردبیل یکی از کهن ترین  شهر

که در طول تاریخ سیاسی خود قرن ها مرکز 

اذربایجان و زمانی پایتخت کشور بوده است استان 

و با جمعیت  کیلومتر 11913اردبیل با مساحت 

نفر یکی از استان های کوچک و کم  1113111

جمعیت  ولی بسیار پرتوان کشور است شهر 

ساله دارد در دوره صفوی 1111اردبیل که قدمتی 

از لحاظ سیاسی و اقتصادی سر امد شهرهای 

ایران به شمار می امد . سبالن پس از دماوند 

معروف ترین کوه اتشفشان خاموش ایران است که 
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اثر فعالیتهای اتشفشانی مخروط قله ان شکل در 

گرفته و در دهانه مجروط اتشفشانی اش دریاچه 

زیبایی به وجود امده است که در تمام سال پوشیده 

از برف و یخ می باشد ناحیه سبالن و دامنه های 

ان بسیار حاصلخیز است دره های این کوهستان 

ست عریض و انباشته از رسوبات بسیار غنی ا

قسمتی از دشت مغان و تمام مناطق حومه سبالن 

رودخانه هایی است که از نتیجه رسوب گذاری 

ارتفاعات سبالن سرچشمه می گیرد اب رودخانه 

های متعدد از برف های دائمی که همواره دهانه 

مخروط اتشفشانی را می پوشاند تامین شده و به 

جلگه رطوبت دائمی این کوهستان سرسبزی و 

و فرحی خاصی می بخشد یکی از ویژگی طراوت 

های  های بارز منطقه وجود چشمه های ابگرم
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معدنی که در اطراف این کوهستان از سرعین 

گرقته تا فوتورسویی پراکنده است ابهای معدنی 

سبالن نه تنها در سطح استان بلکه در سر تا سر 

ایران شهرت زیادی دارد و خواص طبی و 

مرزهای جغرافیایی  بهداشتی این ابها به سوی

ایران راه یافته است و خواص ان باعث شده تا 

همه ساله گردشگران به این منطقه روی بیاورند 

که در رشد و توسعه شهرهای این منطقه و استان 

به نحوی که سرعین در تاثیر بسزایی داشته است 

حال تبدیل شدن از یک روستای گمنام و فقیر به 

 ست .یک شهرک توریستی و اباد ا

ضرورت تحقیق                       

 / اصول جهانگردی از مهدی الوانی /                      
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. شناسایی مشکالت گردشگران در شهرستان 1

اردبیل                                                             

. شناسایی پتانسیل ها و ظرفیتهای شهرستان 2

                                                    اردبیل          

. ارائه پیشنهادهای الزم برای زیبا سازی و ایجاد 3

امکانات رفاهی و گردشگری و زیست محیطی در 

منطقه برای جذب گردشگران                                      

. افزایش تعداد شاغلین در بخش گردشگری از 1

تهای شغلی جدید                                 طریق ایجاد فرص

متوسط اقامت مسافران در . طوالنی کردن 1

منطقه که در حال حاضر خیلی کم است .                                 

هدف تحقیق                               

 / 12/ بررسی وضع موجود در شهر اردبیل 
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رهای مدیریتی در هدف از اجرای تحقیق ارائه کا

زمینه ایجاد جذابیتی توریستی و زیبا شناسی و 

بالخره توسعه پایدار این منطقه می باشد .                        

سوال                                          

. ویژگی های مناطق استان اردبیل چیست                         1

ستان اردبیل . عوامل جذب گردشگری در شهر2

چیست                                                                   

فرضیه های تحقیق                          

/ گزارش جاذبه های توریستی از سازمان برنامه 

 /                              1331و بودجه 
                        تغییر درتابلوهای شهرواستانداردکردن انها    .1

برای شناسایی  .فعال کردن واحد پژوهشی2
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خواص درمانی اب چشمه های مختلف                                 

. نوع ساخت و سازهای شهر سرعین باید بیشتر 3

به سوی ساخت وسازهای مهندسی برخوردار از 

امکانات رفاهی و اداری امکانات استخر و 

ه از ابهای معدنی که انگیزه اصلی تجهیزات استفاد

مسافران را تشکیل می دهد .                                                     

روش تحقیق                                 

 / نقش صنعت گردشگری در استان اردبیل /            
یکی از ابزارهای مهم مراحل تحقیق مطالعات 

که این امر از طریق کتابخانه ها   تئوریک می باشد 

سازمان ها . ادارات . وزارت ارشاد استان اردبیل 

جهانگردی می باشد .                                         و سازمان 

موانع و مشکالت                          
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. بزرگترین و عمده ترین ابزار در کار برنامه 1

ریزی داشتن اطالعات و درامد همزمان می باشد 

که ان می تواند از ارکان اصلی موفقیت برنامه 

ریزی به شمار رود متاسفانه کشور ما در این 

زمینه دارای ضعف می باشد و همین امر امر 

موجب عدم موفقیت برنامه ریزی ها و به هدر 

ان و هزینه ها و نیروی انسانی می شود .                رفتن زم

. عدم همکاری و نا اشنا بودن بعضی از افراد 2

مختلف از ارزش کار پژوهشی در سازمان های 

دانشجویی .                                                           

. اختالف و تعارض اطالعات اماری مربوط به 3

بیل در سازمان ها و متون چاپ شده شهرستان ارد

امید است در سالهای اتی دست اندرکاران و 

مسولین محترم در ارائه اطالعات و امار توجه 
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بیشتری مبذول دارند تا بتوان در برنامه ریزی ها 

موفقیت بیشتری بدست اوریم .                                 

                  فصل دوم 

                                               گردشگری

  /   13/ اصول جهانگردی از مهدی الوانی 

صنعت گردشگری برخالف دیگر بخشهای 

اقتصادی از مجموعه ایی از ارائه کنندگان خدمات 

دفاتر خدمات مسافرتی . تورگردانی . شامل 

عامالن حمل و نقل هوایی . ریلی . جاده ایی . 

مهمانسراها . مهمانپذیرها .  دریایی . هتلها .

رستورانها . فروشگاه های محصوالت صنایع 

دستی . اقالم سوغاتی و پوشاک . کفش و اشیا 
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چرمی و سایر اقالم مورد عالقه گردشگران است 

این خدمات در بخش که عمده تامین کنندگان 

خصوصی فعالیت دارند و دستگاه های دولتی 

ضمن کاهش تصدی مرتبط با انها تالش می کنند تا 

گری به امور برنامه ریزی توسعه و مدیریت 

خدمات گردشگری بپردازد توسعه گردشگری 

فرصتهای جدید عالوه بر رونق تولید و ایجاد 

شغلی اثرهای مثبت دیگری نیز در سطح کالن 

دارد از ان جمله می توان به افزایش عواید دولت 

ی اشاره کرد به طوری که افزایش تولید در بخشها

مختلف که در اثر توسعه گردشگری ایجاد شده 

است باعث افزایش مالیات های غیر مستقیم دولت 

خواهد شد عالوه بر این تحقیقات نشان می دهد که 

توسعه گردشگری باعث کاهش نا برابری توزیع 
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درامد می شود از دیگر اثار مثبت توسعه صنعت 

گردشگری بهبودتر از پرداخت ها خواهد بود یکی 

ری دارد اکه امروزه اهمیت بسیز موضوعاتی ا

درمعنای وریسم است ت یا  موضوع جهانگردی

وسیع فردی است که حداقل یک شبانه روزخارج 

گردشگری به  از منزل واقامتگاه خود زندگی کند

مفهوم امروزی ان سابقه ایی به قدمت انقالب 

صنعتی دارد که روند رو به تزاید ان را اغاز تا 

قرن بیست و یکم همراه با انقالب تاکنون در 

اطالعات مباحث بسیاری را پیرامون خود شکل 

داده است گردشگری پس از جنگ جهانی دوم 

رشد زیادی و پایداری را نشان می دهد که خود 

دراز مدت رشد زمان وابسته به رشد اقتصادی 

اوقات فراغت در سطح درامد همراه با توسعه 
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ل و نقل در طی تکنولوژی بخصوص در زمینه حم

این سالها می باشد گردشگری در جهان به عنوان 

یک فعالیت اقتصادی تبلور عینی جریان سرمایه و 

جابجایی انسان در حجمی بسار بزرگ محسوب 

شده که در دهه های اخیر به عنوان گردشگر در 

 2111سطح جهان به سفر پرداخته اند در سال 

ایند از سفر میلیون نفر بوده که این فر 931معادل 

 311بالغ بر گردشگران چرخه سرمایه ایی 

میلیارد دالر را به عنوان درامد حاصل از 

گردشگری سبب گردید بر بنیان همین پیامدهای 

اقتصادی در سطح جهانی است که برخی از 

کارشناسان به گردشگری لقب صنعت داده اند و با 

تاکید بر صبعت گردشگری ان را در کنار دیگر 

صنایع بزرگ دنیا همچون صنعت نفت و 
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خودروسازی و در رقابت با انها قرار داده اند این 

امر به بیان بارزترین گونه ایی اغماض عمدی در 

فعالیتهای تن علم اقتصاد و تقسیم بندی نا دیده گرف

اقتصادی در چهار چوب این علم می باشد 

گردشگری با تمام این تفاصیل و حجم گسترده 

تبادالت و تعامالت اقتصادی به عنوان یک زیر 

بخش خدمات در علم اقتصاد مطرح بوده 

گردشگری یک فعالیت اقتصادی گسترده است که 

ان گردشگری صنایع مختلف در چهار چوب جری

به طور مستقیم و غیر مستقیم مشغول به فعالیت 

می باشند .                                                              

قطب رشد گردشگری        انرژی 

/ گزارش جاذبه های توریستی از سازمان برنامه 
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      /                                        1331و بودجه 
در بیشتر موارد توسعه گردشگری غالبا به 

صورت خود به خود و بدون برنامه ریزی 

صورت می گیرد هر چند مواردی وجود دارد که 

گردشگری به صورت سنجیده با استفاده از 

استراتژی قطب رشد برنامه ریزی می شود این 

استراتژی شامل ایجاد امکانات گردشگری در 

تراتژیکی به عنوان مکان هایی است که از نظر اس

مرکز ترویج توسعه گردشگری و توسعه اقتصادی 

مناسب هستند                                                         

انتخاب یک مکان مناسب قطب رشد به وسیله . 1

دولت معموال در منطقه ایی که از نظر اقتصادی 

مناسب است و برای فراهم اوردن نوعی توسعه 

ری از قبیل مناسب تشخیص داده شده است              گردشگ
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. از طریق فعالیتهای دولتی و فراهم اوردن 2

انگیزه ها سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در 

ناحیه تزریق می شود معموال سرمایه گذاری ما به 

صورت فراهم اوردن امکانات زیر بنایی به 

                       صورت سوبسید است                            

. این سرمایه گذاری افراد خدمات حمایتی و 3

را جذب می دیگر امکانات زیر بنایی گردشگری 

کند و غالبا به وسیله محرک های پیوسته دولتی 

ایجاد می شود                                                      

تاریخچه لغوی توریست                     

 /                    13اصوا جهانگردی از مهدی الوانی / 
واژه تور در زبان فرانسه معنای چرخش و گردش 

که بهد به جای اولیه خود برمی گردد سالها پیش 
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در فرانسه به کسانی که برای تحصیل به شهرهای 

دیگر نقل مکان می کردند توریست می گفتند بعدها 

ی گفته می شود که این لغت تعمیم یافته و به کسان

به کشورهای دیگر سفر می کردند .                                

صنعت توریسم                                      

 /     13/ اصول جهانگردی از مهدی الوانی 
صنعت توریسم و گردشگری در حال حاظر 

بزرگترین صنعت جاری و صنعت قرن بیست و 

نام دیگری که برای این یکم محسوب می شود 

صنعت گذاشته شده صنعت پاک است هر چند که 

برخی بر این عقیده نیستند و اعتقاد دارند که این 

موجب از بین رفتن منابع طبیعی و اثار صنعت 

تاریخی می شود در صورتی که به این ترتیب 
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نسبت به دلیل اینکه اثری از بین می رود که 

و شناخته شدن ان ناشناخته باشد ولی با معرفی 

خود به خود نگهداری و از ان سازمان یافته تر 

می شود .                                                             

گونه شناسی گردشگری             

/ گزارش جاذبه های توریستی از سازمان برنامه 

    /                                      1331و بودجه 
وانس اسمیت از شش گونه گردشگری به صورت 

زیر نام می برد                                                           

. گردشگری قومی = این نوع گردشگری به 1

منظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی و اقوام 

انجام می شود هدف گردشگری قومی شناجت 

ای انان                            اقوام مختلف و شرکت در تجربه ه
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گردشگری هنری در پی . گردشگری هنری = 2

شناخت هنرهای ملل دیگر و اگاهی انان است .                   

. گردشگری تاریخی = اینگونه از گردشگری 3

که گردشگر میراث نیز نامیده می شود به بازدید 

زد و از موزه ها و مکانها و ابنیه تاریخی می پردا

امروزه بخش عمده ایی از گردشگری را به خود 

اختصاص داده است .                                                

. گردشگری طبیعت گرا = هدف گردشگر 1

حضور در مناطق طبیعی و چشم اندازهای بکر 

موجمد در مناطق است .                                             

گری تفریحی = شرکت در فعالیتهای . گردش1

ه از چشمه های اب معدنی . حمام ورزشی . استفاد

افتاب .                                                                     

. گردشگری کاری = این نوع گردشگری انجام 1
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شده از کار و حرفه همراه با مسافرت است شرکت 

ها و سمینارهای علمی در کنفرانس ها و همایش 

است .                                                                 

شاخت اصول و مبانی 

گردشگری ابزارها و ساختار 

گردشگری                                     

 /                    13/ اصول جهانگردی از مهدی الوانی 
. گردشگر به فردی اطالق می شود از مبدا 1

شاخص به مقصدی مشخص حرکت می نماید و در 

یک منطقه و مکانی توقف می نماید که در این 

ماه می باشد                                          3توقف معنوالکمتر از 

. فاصله ایی که گردشگر بین مبدا و مقصد را 2
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این فاصله توقف یا  طی می نماید ممکن است در

توقف های کوتاه را داشته باشد                                       

محل گردشگری به مکانی یا نقطه ایی اطالق . 3

می شود که گردشگر به ان وارد شده و دارای 

ویژگی هایی است که باعث شده گردشگر از ان 

                              منطقه بازدید نماید                              

فعالیت گردشگری مجموعه ایی از گردشگر به 

عرضه کننده کاال و خدمات دولت و جامعه میزبان 

می باشد که با یکدیگر در تعامل و ارتباط می 

باشند گردشگری ترکیبی از فعالیتها . خدمات . 

معیارها و کاالهایی است که برای تحقق یک سفر 

ارند به عبارتی دیگر گردشگری ضرورت د

گردشگر یک سفر چند بعدی است که در بر 

گیرنده هتلها . مهمانسراها . رستوران ها . مراکز 
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تفریحی . جاذبه های گردشگری . سیستم حمل نقل 

و واحدهای دیگری است که مجموعا گردشگری 

را در یک کشور یا در یک منطقه تشکیل می دهد 

جهانی بر اساس اخرین داده های سازمان 

گرداوری شده  2111گردشگری که در ژانویه 

 1992تعداد گردشگران در سال 

 1999چهارصدوهفتادودو میلیون نفر در سال 

ششصدوپنجاه وهفت میلیون نفر پیش بینی شده در 

تعداد گردشگران به بیش از یک  2111سال 

می رسد در میان کشورهای جهان امریکا میلیارد 

صادی این صنعت را سهم بیشتری از منافع اقت

جذب می کند به نحوی که درامد ان در سال 

 21و حدود  بیلیون دالر بوده است 1/11.  1993

درصد توریستهای جهان به این کشور سفر کرده 
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اند با توجه به امار تعداد گردشگران می توان گفت 

صنعت توریسم جهان از رشد خوبی برخوردار 

درصد  11یقا با بوده است که در این میان قاره افر

درصد  9/1درصد خاورمیانه با  1/1قاره اسیا با 

درصد  1/3درصد و اروپا با  3/1امریکا با 

 2111تا  2111پیشتاز بوده است در سالهای 

میلیون  23تعداد سفرهای توریستی در افریقا از 

نفر رسیده است که به طور متوسط میلیون  11به 

درامد درصد در سال رشد داشته است و  1/1

حاصل از این امر نیز دو برابر افزایش داشته 

است در حالی که متوسط رشد ساالنه تعداد 

              1/3توریست ها در سراسر دنیا در همین زمان 

درصد بوده است .                                                   
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تعریف جهانگردی و 

اطالعات پایه ایی از 

                        گردشگری      

          / 1313/ اصول جهانگردی از مهدی الوانی 
تعریف توریسم در لغت به معنای سیاحت در داخل 

یک کشور یا کشورهای خارجی است جغرافیای 

جهانگردی را از جمله جغرافیای گذراندن اوقات 

فراغت و یا چنان که مشهور است جغرافیای 

شگری در دنیای سرگرمی ها می شمارند گرد

امروز بزرگترین تحرک اجتماعی و یکی از 

مهمترین و فعال ترین بخشهای اقتصادی دنیا به 

اقتصاد ملی برخی از کشورها مانند بشمارمی رود 
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یونان . اسپانیا . اتریش . ایتالیا . فرانسه . ترکیه . 

انگلستان و حتی ایاالت متحده امریکا تا حدود 

دشگری وابسته است و زیادی به اقتصاد بخش گر

ار این رو همگان برای جذب بخشی از این بازار 

به مسابقه و رقابت شدیدی پرداخته اند تا از این 

طریق اقتصاد ملی را با روتر و مبادالت فرهنگی 

ایران از جمله کشورهایی را گسترده تر سازند 

 11است که از طرف سازمان ملل متحد در زمره 

طبقه بندی شده است اصلی کشور مهم تاریخی دنیا 

ترین نهاده ایران در جذب گردشگران را جاذبه 

های یادمانی . تاریخی . فرهنگی تشکیل می دهند 

هفته نامه اقتصادی اکونویست چاپ لندن مدتی قبل  

با انتشار یک گزارش که بازتاب فراوانی داشت 

شهر بزرگ ارزان  131اعالم کرد تهران از میان 
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ر و اقامت جهانگردان ترین جا برای حضو

محسوب می شود و در شهرهای نروژ و لندن به 

گران ترین شهرهای اروپایی و نیویورک عنوان 

هم به عنوان گران ترین شهر دنیا به شمار می 

روند تحلیل گر نشریه به این نکته تاکید کرد 

عوامل متعددی از جمله بی ثباتی های اجتماعی و 

کالن درباره نا مشخص بودن سیاستهای خرده 

وضعیت جهانگردی جزعوامل مهم عدم موفقیت 

ایران در جذب توریست ها به خصوص 

جهانگردان جوانتر و میانسال به حساب می ایند با 

نگاهی عمیق می توانیم بفهمیم که چرا این حقیقت 

وجود دارد چرا که کشور پر جاذبه و پهناور 

تاریخی و متمدن در راستای جذب گردشگران با 

امی روبرو است سرمایه گذاری در بخش ناک
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گردشگری هدفمند انجام نگرفته طی برنامه اول 

هزار توریست به کشور وارد  911قرار بود که 

میلیون دالر درامد  111شوند و در مقابل حدود 

ارزی حاصل شود و در برنامه دوم نیز پیش بینی 

میلیون توریست وارد  1/2شده بود که حدود 

غم مشکالت فراوانی که سازمان کشور شوند به ر

های اداره کننده و سیاست گذاری بخش جهانگردی 

پیش بینی برنامه های اول و در پیش رو داشتند 

دوم تحقق یافت ولی این هدفی نبود که جایگاه 

ایران را در این بازار جهانی توجیه نماید سهم 

ایران باید بیشتر از این می بود اردبیل به عنوان 

نو بنیاد اما با توان های اقتصادی و یک استان 

اجتماعی و فرهنگی بسیار باال به شمار می رود 

تحوالتی که در طی سالهای اخیر در زمینه توسعه 
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منطقه ایی این استان اغاز شده نشان می دهدکه 

واگذاری تصمیم گیری به مسولین محلی و منطقه 

ایی تا چه حد در استمرار و هدایت درست روند 

عین کننده است در کنار فعالیتهای اقتصادی تتوسعه 

پذیرای سنتی استان اردبیل از دیرباز همه ساله 

تعداد زیادی از مسافران بومی و غیر بومی بوده و 

فعالیتهای گردشگری در این استان عمدتا با 

شکل  اقامتهای ییالقی یا ابدرمانی در فصل تابستان

ن می گرفت در سالهای اخیربعد از اینکه استا

اردبیل تبدیل به یک استان مستقل شد این استان به 

دلیل دارا بودن توان های بالقوه فراوان توجه 

دولتمردان و حتی مردم را به خود جلب کرده این 

استان چه به دلیل مردمان سخت کوش و چه به 

دلیل توان های بالقوه محیطی چند سالی است که 
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ث راه با احدامورد توجه مردم قرار گرفته است 

های ارتباطی و بهسازی کیفی انها اردبیل به استان 

های مجاور دسترسی بهتری پیدا کرده هویت 

شهری در شهرهای استان با رویکرد جدید رو به 

توسعه نهاد و همه ساله تعداد زیادی از مسافران 

برای ارضای حس کنجکاوی خود و بازدید از این 

هاده اند استان نو بنیاد روی به استان اردبیل ن

برسی ها نشان می دهد بخش جهانگردی در این 

استان به سرعت در حال دگرگونی است بدین معنا 

که با اتمام هتلهای الله و چالدران تاسیسات جدید 

با امکانات بهتر به مسافران عرضه می شود برای 

تبیین جایگاه جهانگردی در استان اردبیل تنها نمی 

توان به امار هتلها و مسافرخانه ها و یا پانسیونهای 

خانگی موجود متکی بود بلکه الزمه هر گونه 
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برنامه ریزی برای توسعه گردشگری دانش 

اطالعات کافی از وضعیت موجود عرضه و 

است بخش جهانگردی در استان اردبیل از تقاض

نظر کمی و کیفی جاذبه ها موقعیت برتر و بسیار 

با ارزشی را داراست در استانی که این همه جاذبه 

ی . یادمانی و فرهنگی های اکو توریستی . تاریخ

وجود دارد نباید ارزشهای اقتصادی . اجتماعی و 

فرهنگی از توسعه گردشگری را نادیده گرفت و 

ن را به حال خود رها کرد با درک این واقعیت ا

می توان جایگاه بسیار محکمی برای توسعه منطقه 

ایی این استان تعریف کرد و در قالب این تفکر 

نظام مند توسعه سهم بایسته ایی برای جهانگردی 

نیز در نظر گرفت .                                                 
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دی                ارکان صنعت جهانگر

/ گزارش جاذبه های توریستی از سازمان برنامه 

 /                                             1333و بودجه 
ترکیبی از فعالیتها و خدمات و صنعت جهانگردی 

را شامل می شود کمیت و کفیت این عوامل نقش 

تعیین کننده ایی را در موفقیت یا عدم موفقیت 

منطقه ایفا می کند ارکان در هر جهانگردی 

گروه اصلی  1صنعت جهانگردی را می توان در 

طبقه بندی نمود                                                               

. منابع طبیعی                                                        1

                            . عوامل زیر بنایی                     2

. تجهیزات حمل و نقل                                             3

. منابع فرهنگی و روحیه مهمانپذیری                                 1
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جهانگردی داخلی و 

جهانگردی خارجی                      

     /  1313/ اصول جهانگردی از مهدی الوانی 
جهانگردی خارجی در مورد شکل عام یعنی نوع 

بین المللی ان است بخشی از این پدیده که دارای 

خصوصیت داخلی و خارجی و بومی است 

جهانگردی داخلی نامیده می شود به عبارت دیگر 

انجه به عنوان جهانگردی داخلی عبارتست از 

سفرهایی که با همان انگیزه و شرایط جهانگردی 

ا در داخل محدوده یک کشور صورت بین المللی ام

می پذیرد به وسیله جهانگردی داخلی اهداف ذیل 

نخست جلوگیری از خروج ارز و دنبال می شود 
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ایجاد توازن در تراز پرداختهای جهانگردی   دوم 

ایجاد ارتباط فرهنگی در سطح ملی برای تامین 

وحدت ملی بیشتر پس سیاست تشویق به سفرهای 

به اقتصادی و فرهنگی می تواند جن 2داخلی دارای 

داخلی به طور کلی ابزاری موثر باشد جهانگردی 

در دست برنامه ریزان اقتصاد ملی است زیرا اوال 

با جلوگیری از خروج ارز بر ثروت کشور می 

افزاید ثانیا یک عامل مهم سیاست توزیع مجدد 

درامدها جریان بیشتر و سریع تر پول ایجاد رونق 

ر در بخش خدمات و کاالهاست موج و اشتغال بیشت

سفرهای داخلی خدمات تازه ایی پدید می اورد 

رارونق وتحرک می بخشد همچنین وخدمات موجود

خدمات حمل ونقل وکلیه خدمات وکاالهای وابسته 

به ان نظیر خدمات تعمیراتی.انرژی.سوخت ویا 
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خدمات تاسیساتی ووابسته های ان 

.صنایع دستی هتل.متل.اردوگاه.رستوران.چایخانه

                                ومحلی و.... توسعه خاصی می یا بند

توسعه جهانگردی وایجاد 

 درامد

/ گزارش جاذبه های توریستی از سازمان برنامه 

/                                                 1331و بودجه  

جنبه های مهم پیشرفت جهانگردی در یکی از

در حال توسعه ایجاد فعالیت تولید کار و کشورهای 

استفاده از نیرو های انسانی نیمه متخصص است 

که در صورت موجود بودن شرایط توسعه 

جهانگردی را در این کشورها با موفقیت توام 
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خواهد کرد صنعت جهانگردی همواره به عنوان 

صنعتی تلقی شده است که از عوامل کار بیشتر از 

استفاده به عمل می اورد طبیعتا سایر عوامل تولید 

توسعه صنعت توریسم می تواند موجب افزایش 

رتی و اقامتی شود و با افزایش موسسات مساف

میزان حمل و نقل و جابجایی مسافر و فعال کردن 

بازار فروش صنایع دستی در مجموع جریان 

اقتصادی مثبت و سالم را ایجاد کند و ضمن رونق 

غال و تشویق هنرهای صنعت داخلی و ایجاد اشت

صنعتی ارز اوری قابل توجهی نیز داشته باشد .                                      

گردشگری ثروت بزرگ ملی           

 /                 1313/ اصول جهانگردی از مهدی الوانی 
با تعریفهای ارائه شده در فرهنگهای داخلی و 
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خارجی و تعریفهای مختلف از سوی نهاد های ملی 

و فراملی جهانگردی در گذشته و حال تفاوت 

چشمگیری پیدا کرده است هدف جهانگردان کنونی 

تنها کشف و تحقیق در زمینه سرزمینها و اداب و 

سنن مردم این مناطق نیست بلکه هر یک از انان 

انگیزه های مختلفی دست به سفر می زنند که با 

عبارتند از                                                                       

. انگیزه تاریخی = برخی از جهانگردان تنها 1

برای دیدن اثار تاریخی و باستانی و نشانه های 

                     تمدن های قدیمی کشورها به سفر می روند .           

. انگیزه فرهنگی = اشنایی فرهنگها و سنتها و 2

اگاهی از زبان و هنر و دین ملت های گوناگون                   

می تواند انگیزه قابل مالحظه ایی برای برخی از 

جهانگردان به شمار اید .                                                
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و تجارتی = شرکت در کنگره انگیزه علمی . 3

های عتمی و المپیاد تخصصی و نمایشگاه های 

صنعتی و بازرگانی نیز یکی از انگیزه های سفر 

است .                                                                        

. انگیزه زیارتی = زیارت اماکن مقدس . 1

انگیزه های  عبادتگاه ها و نیایش گاهها از جمله

الزم برای سفر پیروان ادیان جهانی و مذاهب 

محسوب می شود                                                     

. انگیزه تفریحی و ورزشی = تامین سالمت و 1

روان و تفریح و فعالیتهای ورزشی می تواند عامل 

موثری برای دست زدن به سفر باشد بی شک با 

های گوناگون جهانگردی و توجه به هدف 

رابط بین گردشگری جهانگرد یا گردشگران 

کشورهای دور و نزدیک .و کاشف سرزمینهای 
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ناشناخته و یا بیننده اثار کهن و باستانی و پیوند 

دهنده فرهنگها . سیاستها . هنرها و در نهایت پیام 

             اور صلح و دوستی می باشند .                                    

اصالح شیوه های بهره 

برداری کنونی از طریق                

/ گزارش جاذبه های توریستی از سازمان برنامه 

    /                                      1313و بودجه 
فراهم اوردن سطح قابل قبول بهداشتی در                        

                                  چشمه های اب معدنی            

عرضه تسهیالت و امکانات مناسب و ساده با 

قیمت ارزان                                                          

فراهم اوردن نیازهای تفریحی و فراغتی مسافران                    
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و تاسیسات اب ساخت مراکز 

درمانی و اقامتی جدید برای 

تریان مرفه از طریق                            مش

 / اذربایجان در سیر تاریخ از رحیم رئیس نیا /
احداث هتلهای طبقه بندی شده                                         

ساخت استخرهای بهداشتی                                             

مات جانبی تجهیز پزشکی مراکز اب درمانی با خد

مورد نیاز                                                                            

انجام نمونه برداری و ازمایشهای مستمر بهداشتی 

از استخرها                                                                   

               احداث دیوارهای حفاظتی در اطراف چشمه ها 

احداث تاسیسات بهداشتی عمومی در سطح شهر                
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ارائه خدمات خرید و تدارک نیازهای روزمره                      

تفریحی و فراغتی                                 تامین نیازهای 

اداره اب درمانی توسط شهرداری ها یا تعاونی 

ران اعمال قانونی بیمه های متشکل از بهره بردا

طبی و وارد ساختن اب درمانی جز معالجات 

پزشکی بدین ترتیب می توان گفت که اهمیت 

توریستی استان و شهرستان اردبیل از همان اوایل 

بر مسولین گردشگری کشور تا حد  1311دهه 

زیادی روشن بود لیکن توسعه سنتی فعالیت های 

جوامع  اب درمانی با سیاستهای جدید که طرح

جهانگردی کشور در نظر گرفته بود همسویی 

کامل نداشت به همین دلیل مشاور تهیه کننده طرح 

بر اساس فرضیات جدید در پیش بینی توسعه 

گردشگری منطقه ایی روند و اقدامات دیگری را 
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در کنار روند سنتی پیشنهاد کرده بود که برخی از 

رفت و  انها تا استانه اقدام و عملیات اجرایی پیش

سپس با اغاز انقالب اسالمی و ابهامی که در 

مفهوم و مقوله گردشگری به وجود امده ادامه ان 

متوقف شد برسی انچه که در طی سالهای اخیر در 

همانا اتمام توسعه گردشگری استان به اجرا درامده 

پروژه نیمه تمام پیش بینی شده در طرح جامع 

کته ایی که جهانگردی توریست کنسولت بود تنها ن

تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته فراهم اوردن 

نیازهای تفریحی و فراغتی مسافران است که هم 

اکنون نیز از اهم مشکالت منطقه به شمار می رود 

طرح دیگری در استانهای  1311 -11در سالهای 

گیالن و مازندران با عنوان طرح توسعه فیزیکی 

مشاور تهیه سواحل دریای خزر توسط مهندسین 
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شد که تنها در بخشی از مطالعات این طرح به 

نواحی همجوار از جمله منطقه اردبیل اشاره 

مختصری شده است لیکن به دلیل مشکالت 

اردبیل از طریق استان گیالن همپیوندی دسترسی 

ناحیه همجوار  2جریان های توریستی بین این 

سال اول  11چندان با اهمیت دیده نشده است طی 

قالب اسالمی و چه مسائل دیدگاهی و ان

ایدئولوژیکی حاکم بر مقوله گردشگری برنامه و 

اقدام موثری در توسعه گردشگری منطقه اردبیل 

که هنوز جز اذربایجان شرقی بود تدوین و به اجرا 

درنیامد احراز هویت سیاسی جدید و تبدیل این 

منطقه به استان اردبیل مستقل مسولین این استان 

تکاپوی تازه ایی برای ساماندهی وضعیت  را به

گردشگری واداشت از جمله اقدامات اصلی که در 
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این زمینه می توان از انها یاد کرد عبارتند از                   

بهسازی وتوسعه بهداشتی استخرهای اب معدنی 

موجود در سرعین                                                    

زیکی و کالبدی اطراف دریاچه شورابیل طراحی فی

برای مقاصد تفریحی و فراغتی شهروندان اردبیلی                    

بهسازی راه های ارتباطی اردبیل به سرعین                      

اتمام یک هتل جدید در اردبیل                                            

فی                        بازسازی مجموعه تاریخی شیخ ص

ساخت پناهگاه کوهستانی دردامنه سبالن                      

ساخت هتلهای درجه بندی شده در سرعین مانند 

ه دو و چالدران                                                      الل

اغاز عملیات ساخت پیست اسکی در جنوب توده 

سی از طریق روستای سبالن و ساخت راه دستر

الوارس                                                                  
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و بسیاری دیگر از اقدامات انچه در این زمینه 

میتوان اضافه کرد تمامی اقدامات و عملیات 

اجرایی یاد شده به صورت مجرد وتنها و با ابتکار 

شخصی مسولین استان و جلب مساعدت برخی 

ازمان ها در مرکز به اجرا درامد چرا که در س

طی برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی و 

.  13.  1313.  12/ اجتماعی و فرهنگی کشور 

/ اردبیل هنوز به عنوان یک استان مستقل  1311

مطرح نبود و به همین دلیل سهم این منطقه از سهم 

کل استان اذربایجان شرقی تعریف می شد که 

با مشکالت اداری همراه بود پس از تبدیل همیشه 

منطقه به استان مدیریت منطقه ایی توانست با 

استقالل کامل برنامه های توسعه خود را نیز 

تعریف نموده و نسبت به تامین اعتبارات مورد 
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نیاز انها اقدام نماید .                                                

در نقش و جایگاه جهانگردی 

توسعه اقتصادی و اجتماعی 

استان اردبیل                             

 / 1313/ اصول جهانگردی از مهدی الوانی 
نگاهی به وضعیت موجود استان در روند توسعه 

خود حکایتی از ان دارد که معیارهای توسعه 

با دوران قبل نبوده و محورهای استان قابل قیاس 

توسعه دجار تغییر و تحوالت اساسی شده بررسی 

های موجود بیانگر این است که در بعد اقتصادی 

استان اردبیل از چهره کشاورزی گرایش به سمت 

خدمات و صنعت یافته بخش کشاورزی جوابگوی 
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تعداد تقاضای نیروی کار در استان نبوده و این 

ت توسعه می یابد وجود گرایش به سمت خدما

استعدادهای بالقوه توریستی در سطح اردبیل باعث 

شده که صنعت جهانگردی به عنوان یکی از 

      محورهای مهم در توسعه استان اردبیل گردد .                     

فصل سوم .                                     

  استان اردبیل                            

به شمار اردبیل یکی از کهن ترین شهرهای ایران 

می رود که در طول تاریخ سیاسی خود قرن ها 

مرکز اذربایجان و زمانی پایتخت کشور بوده است 

کیلومتر مربع و  11913استان اردبیل با مساحت 

نفر و یکی از استان های  1113111با جمعیت 
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کوچک و کم جمعیت ولی یسار پرتوان کشور است 

ساله دارد در دوره                   1111ر اردبیل که قدمت شه

صفوی از لحاظ سیاسی و اقتصادی سرامد شهر 

های ایران به شمار می امد این شهر در مسیر 

شاهراه تجارتی ایران و اروپا قرار داشت و 

ابریشم و ارده از گیالن را از راه اردبیل به اروپا 

شرفت اقتصادی صادر می کردند که این امر در پی

و وضع درامد مردم تاثیر به سزایی داشت استان 

اردبیل به ویژه مرکز ان شهر اردبیل از جمله 

مناطقی ایست که توانمندی هایی در خور توجه 

گردشگری را دارا می باشد این شهر به لحاظ 

ویژگی های خاص تاریخی . طبیعی و اقلیمی 

این  مهمترین امکانات گردشگری را دارا می باشد

شهر به لحاظ ویژگی های خاص سبالن پس از 
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دماوند معروف ترین کوه اتشفشانی خاموش ایران 

است است که در اثر فعالیتهای اتشفشانی مخروط 

قله ان شکل گرفته و در دهانه مخروطی اتشفشانی 

دریاچه زیبایی به وجود امده است که در تمام اش 

بالن و سال پوشیده از برف و یخ می باشد ناحیه س

دامنه های ان بسیار حاصلخیز است دره های این 

کوهستان عریض و انباشته از رسوبات بسیار غنی 

می باشد قسمتی از دشت مغان و تمام مناطق حومه 

سبالن نتیجه رسوب گذاری رودخانه هایی است که 

اب از ارتفاعات سبالن سرچشمه می گیرد 

رودخانه های متعدد از برف های دایمی که 

واره دهانه مخروطی اتشفشان را می پوشاند هم

تامین شده و به جلگه ها رطوبت دایمی این 

کوهستان سرسبزی و طراوت و خرمی خاصی 
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می بخشد یکی از ویژگی های بارز منطقه وجود                   

ده ها چشمه ابگرم معدنی است که در اطراف این 

ده کوهستان از سرعین گرفته تا فوتورسویی پراکن

اند ابهای معدنی سبالن نه تنها در سطح استان 

بلکه در سراسر ایران شهرت به سزایی دارد و 

خوشبختانه اوازه این ابها و خواص طبی و 

بهداشتی انها حتی به فراسوی مرزهای جغرافیایی 

درمانی و طبی ایران نیز راه یافته است خواص 

ابهای گرم منطقه منطقه اردبیل باعث شده تا همه 

ساله گردشگران بسیاری به این منطقه روی اورند 

که در توسعه و رشد شهرهای این منطقه تاثیر به 

سزایی داشته است به طوری که سرعین در حال 

م به یک تبدیل شدن از یک روستای فقیر و گمنا

استان اردبیل در سال  شهرک توریستی و اباد است
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تشکیل گردید و دارای اب و هوای مختلف  1312

و تعداد  21تعداد شهر  31ی باشد تعداد بخش م

                                                  .  11دهستان 

موقعیت جغرافیایی استان 

اردبیل                                     

 / اذربایجان در سیر تاریخ از رحیم رئیس نیا / 
ایران بین استان اردبیل در شمل غرب فالت 

درجه سانتیگراد  3912تا  3111صات مخت

درجه سانتیگراد  113تا  1311عرض شمالی و 

طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده 

است از شمال با جمهوری اذربایجان همسایه بوده 

کیلومتر مرز مشترک با این  111و نزدیک به 
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کشور دارد از قسمت شرقی با استان گیالن از 

و از غرب با استان جنوب با استان زنجان 

اذربایجان شرقی همجوار است مساحت این استان 

کیلومتر مربع است و از این لحاظ  11/13بالغ بر 

درصد از مساحت کل کشور را به خود  1/1

اختصاص داده شهر اردبیل که قرن های متمادی 

مرکز اذربایجان و مدتی پایتخت ایران بوده است 

در شمال  در حال حاضر مرکز استانی است که

درجه عرض شمالی  33شرقی اذربایجان یعنی در 

طول شرقی گرینویچ قرار دارد درجه  132و 

فاصله ان تا مرز جمهوری اذربایجان حدودیت 

کیلومتر می باشد این شهر در فالت دایره شکلی 

رشته کوه  2در جنوب غربی دریای خزر بین 

سبالن و باغرو واقع شده است و ارتفاع ان از 
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متر است قله سبالن که یکی  1/ 213ریا سطح د

از زیباترین مناظر طبیعی جهان به شمار می رود 

نتر بلندترین نقطه اردبیل مثل  311/1با ارتفاع 

عقابی به نظر می رسد که بالهای خود را باز کرده 

بال  2قله حرم داغی و بزکش مثل  2است زیرا 

در طرفین قله اصلی قرار گرفته و قله اصلی که 

هانه اتشفشان خاموش است و همواره پوشیده از د

برف و یخ است سر عقاب در وسط انها واقع شده 

اردبیل از شمال به گرمی و دشت مغان از است 

شرق به جنگل های تالش و استارا وقتی از خلخال 

از جنوب به خلخال و قسمتی از شهرستان میانه و 

از مغرب به حدود مشکین شهر و سراب محدود 

و رودخانه های دیگری نیز در ان وجود است 

دارد مثل بالخو چای یا ماهی رود که از کوه 
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سبالن سر چشمه می گیرد و پس از عبور از وسط 

فرسخی شمال اردبیل به قراسو می  2شهر در 

پیوندد خود قراسو درنواحی اصالندوز به رود 

ارس وصل می شود و سرانجام به دریای خزر 

پر اب و یخبندان زمستان می ریزد بالخوچای در 

و در اوایل بهار سیالبی است ولی از خرداد تا 

اواخر پاییز تقریبا خشک می شود زیرا اب ان در 

طول مسیر خود به مصرف زراعت می رسد یکی 

هجری  1131از جهانگردان اروپایی که در سال 

این شهر را دیده و از زیادی و زیبایی این شهر 

ر ایتالیا تشبیه نموده و ان اردبیل را به شهر ونیز د

را ونیز دوم معرفی کرده است . استان اردبیل از 

نواحی سرد و کوهستانی محسوب می شود به 

دسته تقسیم می شود نواحی  3طور کلی اقلیم ان به 
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مرکزی و غربی و جنوبی دارای اقلیم نیمه 

مرطوب بوده و نواحی کوهستانی دارای اقلیم سرد 

اقلیم نیمه خشک معتدل  و نواحی شمالی دارای

کوهستانی دارای اقلیم سرد و نواحی بوده و نواحی 

شمالی دارای اقلیم نیمه خشک معتدل است میزان 

میلی متر نوسان دارد و  111تا  211بارندگی بین 

بهترین ویژگی استان اردبیل که مسافران زیادی را 

از اکثر نقاط کشور به خود جذب می کند همین اب 

وع و خنک این منطقه در تابستان و و هوای مطب

 .بهار است 


