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 مطالعات طرح آمايش استان اردبيل

 

 تحليل وضعيت و ساختارجلد اول:

 فصل اول: تحليل وضعيت استان

 بخش دوم: تحليل اجتماعي و فرهنگي

 قسمت سوم: 

 تحليل نظام روستانشيني و عشايري استان

 ریاست جمهوری 
 سازمان ربانهم و بودهج کشور

 سازمان مدرییت و ربانهم رزیی استان اردبیل
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 بسمه تعالي

 
موعه گزارش هاي جلد اول و شامل مباحث زير  اين  گزارش بخشي از مج 

 است:

 جلد اول : تحليل وضعيت و ساختار 

 ( تحليل وضعيت استان1فصل اول :) 

  (: تحليل اجتماعي و ف هنگي  2-1دوم )بخش 

  قسمت سوم : تحليل نظام روستانشيني و عشاي ي استان 

 اسرتان و جايگراا ايرن بخرش ازفه ست  كامل مجموعره گرزارش هراي يمرايش 

 ها در فه ست كلي در صفحات بعد ارايه شدا است.ب رسي
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 ج 

 فهرست گزارش اهی طرح مطالعات آمايش استان اردبیل

  جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار 

 فصل اول: تحليل وضعيت استان 

 بخش اول: تحليل وضعيت منابع طبيعي و محيط زيست  -
 : هواشناسي1پيوست  

 : زمين شناسي2پيوست  

 زيابي منابع اراضي: ار3پيوست  

 : پوشش گياهي4پيوست  

 : منابع يب سطحي و زي زميني5پيوست  

 بخش دوم : تحليل اجتماعي و ف هنگي -
 قسمت اول: تحوالت جمعيتي در سه دهه گذشته 

 قسمت دوم: تحليل نظام شه ي استان 

 

 قسمت سوم: تحليل نظام روستانشيني و عشاي ي استان 

 
 ف هنگي و س مايه اجتماعي استانل وضعيت تحلي و پنجم: قسمت چهارم 

 بخش سوم: تحليل اقتصادي  -

 قسمت اول: تحليل ويژگي هاي اقتصادي جمعيت 

  قسمت دوم: تحليل زمينه هاي فعاليت اقتصادي ب حسب بخش هاي اصلي 

 : صنعت و معدن1پيوست    

 : ساختار كشاورزي 2پيوست    

  : خدمات3پيوست    

 هاي زي بنايي  ويژگي قسمت سوم : تحليل    

 قسمت چهارم: تحليل ع صه هاي فعاليت اقتصادي  
 : اقتصاد شه ي 1پيوست    

 سرال  5قسمت پنجم: تحرررليل اقتصراد كر ن اسرتان و جايررررگاا ين درسرط  ملري در      

 گذشته 

 فصل دوم : تحليل ساختار فضايي موجود 

 : نتگاا هاتوصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكوفصل سوم 

  امنيتي در يمايش استان –فصل چهارم : م حظات دفاعي 

 فصل پنجم : جمع بندي و نتيجه گي ي از مطالعات  

 گذاري و ساختار مدي يت يمايش استانجلد دوم : ب نامه ريزي و سياست 
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 چارچوب مطالعات يمايش استان

 

 تحليل وضعيت و ساختار استان

وضعيت منابع طبيعي و 

 محيط زيست

وضعيت اجتماعي و 

 ف هنگي

 وضعيت اقتصادي 

 –م حظات دفاعي 

 امنيتي در يمايش استان

تحليل ساختار فضايي 

 موجود استان

توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي 

 هابين سكونتگاا

 ندي و نتيجه گي يجمع ب

تحليل نقاط قوت و ضعف ، ف صت ها و 

 (SWOT)تهديدات  

ب رسي اسناد باالدستي و ب نامه هاي 

 يمايش ملي

 يمايش استانسند 

 ب نامه ريزي و سياست گذاري

 پيش بيني و ييندا نگ ي تشخيص و  تفكيك نواحي همگن توسعه فضايي 
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 فهرست مطالب

 صفحه                        نوان                                                                                   ع

 1      : نظام روستا نشيني و عشاير استان اردبيل1

 1   : تحليل روند روستانشيني استان و جايگاه آن در كشور1-1 

 1    ي روستايي : توزيع و پراكنش سكونتگاهها1-1-1  

 و 1631: روند تغييرات سطح و حجم روستا نشيني طي سه دهه 2-1-1  

 3       1631و 1631                             

 : توزيع و پراكنش جمعيت روستايي استان به 1-2-1-1   

  3     تفكيك شهرستان        

 11   : اندازه و سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي 6-1-1  

 : روند تحوالت جمعيت استان و گرايش هاي غالب آن 4-1-1  

 23       ) نرخ رشد(                              

 23  : وضعيت ثبات جمعيت در نقاط روستايي استان1-4-1-1   

 66    : نرخ رشد خانوار روستايي 2-4-1-1   

 64     نسبت وابستگي )بستگي( :1-1-1  

 تحوالت نظام اجتماعي و ساختار قومي، طايفه اي جامعه روستايي : تحليل2-1 

 63         و عشايري                

 63    : ويژگيهاي جامعه عشايري استان اردبيل1-2-1  

 63    : سايقه تاريخي ايل شاهسون 1-1-2-1   

 41 : سازمان ايلي و قشربندي اجتماعي ايل شاهسون2-1-2-1   

 43     ويژگيهاي كوچ: 6-1-2-1   

 : تحوالت نظام اجتماعي، قومي، طايفه اي جامعه4-1-2-1   

  13      عشايري                                           

 31   : امكانات و خدمات موجود در نقاط روستايي استان اردبيل6-1 

 31    عمومي  –: امكانات و خدمات زيربنايي 1-6-1  
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 صفحه                                                                                                    عنوان       

 

 31     : آب آشاميدني 1-1-6-1   

 31       : برق2-1-6-1   

 32     : گاز لوله كشي 6-1-6-1   

 33     : امكانات و خدمات آموزشي 2-6-1  

 33     تدايي : مدارس اب1-2-6-1   

 33     : مدرسه راهنمايي 2-2-6-1   

 33      : دبيرستان6-2-6-1   

 32      : بهداشتي و درماني 6-6-1  

 32    درماني  –مركز بهداشتي :1-6-6-1   

 36     : خانه بهداشت2-6-6-1   

 34      : داروخانه6-6-6-1   

 34      : پزشك 4-6-6-1   

 33       رتباطات : راه و ا4-6-1  

 38       : راه 1-4-6-1   

 38      : ارتباطات 2-4-6-1   

 33      ورزشي -: فرهنگي1-6-1  

 33      : مسجد1-1-6-1   

 33     : كتابخانه عمومي 2-1-6-1   

 33     : فضاي ورزشي6-1-6-1   

 33      : پشتيباني ترويجي 3-6-1  

 32      اقتصادي -: تجاري3-6-1  

 34       : خدمات اداري 3-6-1  

 : عوامل موثر در شكل گيري فضاهاي روستايي و عشايري سكونتگاههاي4-1

 31         روستايي                

 33  : تحليل نحوه استقرار روستاها براساس موقعيت طبيعي 1-4-1  
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 صفحه                                                    عنوان                                                       

 

 : تبيين الگوي استقرار سكونتگاههاي روستايي بر1-1-4-1   

 33    اساس عوامل توپوگرافي         

 : تبيين الگوي استقرار سكونتگاههاي روستايي براساس2-1-4-1   

 183     عوامل ارتفاع         

 الگوي استقرار سكونتگاههاي روستايي براساس: تبيين 6-1-4-1   

 114      عامل اقليم        

 164 : تبيين الگوي استقرار براساس پهنه هاي خطر زلزله4-1-4-1   

 : تبيين الگوي استقرار سكونتگاههاي شهري و روستايي1-1-4-1   

 163    براساس نحوه توزيع منابع آب       

 143  ستقرار براساس كاربري اراضي : تبيين الگوي ا3-1-4-1   

 112      : تحليل مناطق كاركردي روستايي 1-1 

 112     : فضاهاي روستايي حاشيه شهرها1-1-1  

 114  : فضاهاي روستايي متراكم )دشت ها و دره هاي آباد(2-1-1  

 113    : فضاهاي روستايي پراكنده و كم تراكم 6-1-1  

 113   مستعد براي توسعه يكپارچه: فضاهاي روستايي 4-1-1  
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 جداولفهرست 

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستاي )آباديهاي داراي سكنه( در استان1-1جدول )

 6    1631و  1631اردبيل طي دوره هاي آماري                  

 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي در استان اردبيل براساس 1-2جدول)

 4     1631سياسي در سال  –تقسيمات اداري                 

 (: تراكم آبادي هاي داراي سكنه در استان اردبيل طي دوره هاي آماري1-6جدول)

 1      به تفكيك شهرستان 1631-1631                

 (: تعداد جمعيت روستايي ساكن در استان اردبيل طي دوره هاي آماري 1-4جدول)

 و نسبت آن به كل جمعيت استان و كل جمعيت روستايي  31-1631                

 3         كشور                

 3  م جمعيت روستايي در كل كشور(: جايگاه استان اردبيل از نظر سه1-1جدول)

 (: تعداد جمعيت ساكن در نقاط روستايي استان اردبيل به تفكيك 1-3جدول)

 3   1631و 1631، 1631شهرستان طي دوره هاي آماري                

 (: تعداد جمعيت ساكن در شهرستان هاي استان اردبيل به تفكيك نقاط1-3جدول)

 14  1631و 1631، 1631ايي طي دوره هاي آماري شهري و روست                

 (: سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل براساس آبادي به1-3جدول)

 13     1631تفكيك شهرستان در مقطع آماري                 

 (: تعداد جمعيت ساكن درسكونتگاههاي روستايي استان اردبيل براساس1-3جدول)

 13  1631سلسله مراتب آبادي به تفكيك شهرستان در مقطع آماري                 

 (: سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل براساس آبادي1-18جدول)

 28     1631به تفكيك شهرستان در مقطع آماري                  

 ساس(: تعداد جمعيت ساكن درسكونتگاههاي روستايي استان اردبيل برا1-11جدول)

 21  1631سلسله مراتب آبادي به تفكيك شهرستان در مقطع آماري                 
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 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 ساس آبادي(: سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل برا1-12جدول)

 22     1631به تفكيك شهرستان در مقطع آماري                  

 (: تعداد جمعيت ساكن درسكونتگاههاي روستايي استان اردبيل براساس1-16جدول)

 26  1631سلسله مراتب آبادي به تفكيك شهرستان در مقطع آماري                 

 ط روستايي استان اردبيل طي(: روند تحوالت جمعيت ساكن در نقا1-14جدول)

 23     1631و 1631، 1631دوره هاي آماري                   

 (: روند تحوالت جمعيت ساكن در نقاط روستايي استان اردبيل به تفكيك1-11جدول)

 23   1631و1631، 1631شهرستان طي دوره هاي آماري                  

 روستايي استان اردبيل براساس رده بندي (: وضعيت ثبات جمعيت در نقاط1-13جدول)

 68     1631-31نرخ رشد در مقطع آماري                   

 (: وضعيت ثبات جمعيت در نقاط روستايي استان اردبيل براساس رده بندي1-13جدول)

 68     1631-31نرخ رشد در مقطع آماري                   

 در استان اردبيل به تفكيك نقاط شهري و  (:روند تحوالت خانوار ساكن1-13جدول)

 66   1631و 1631، 1631روستايي طي دوره هاي آماري                  

 گروههاي عمده سني و نسبت وابستگي در نقاط روستايي استان اردبيل(:1-13جدول)

 61    1631به تفكيك شهرستان در مقطع آماري                   

 سني بزرگ و نسبت وابستگي در نقاط روستايي استان اردبيل (: گروههاي1-28جدول)

 63     1631به تفكيك شهرستان در مقطع آماري                  

 (: گروههاي سني بزرگ و نسبت وابستگي در نقاط روستايي استان اردبيل1-21جدول)

 63    1631به تفكيك شهرستان در مقطع آماري           

 18    زيست بوم هاي عشايري استان اردبيل (: ويژگي1-22جدول)

 زيربنايي در استان -تعداد آبادي برخودار از امكانات و خدمات عمومي(:1-26جدول)

 اردبيل به تفكيك شهرستان تعداد و نسبت آبادي برخوردار از انواع                 

 36     زيربنايي –امكانات و خدمات عمومي                 
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 صفحه                                                                                                           عنوان

 

 تعداد آبادي برخوردار از امكانات و خدمات آموزشي در استان اردبيل(:1-24جدول)

 اع امكاناتبه تفكيك شهرستان تعداد و نسبت آبادي برخوردار از انو                 

 33        و خدمات آموزشي                 

 31 درماني -(: نسبت برخورداري روستاهاي استان اردبيل از مراكز بهداشتي1-21جدول)

 31   درماني –(: سرانه روستاهاي استان اردبيل از مراكز بهداشتي 1-23جدول)

 32  واع راه روستايي (: ميزان برخورداري روستاهاي استان اردبيل از ان1-23جدول)

 32     (: تعداد آبادي برخوردار از امكانات ارتباطي 1-23جدول)

 33    ورزشي -بادي برخوردار از امكانات فرهنگي(: تعداد آ1-23جدول)

 38    ترويجي –(: تعداد آبادي برخوردار از پشتيباني 1-68جدول)

 32   اقتصادي  -(: تعداد آبادي برخوردار از امكانات تجاري1-61جدول)

 34     (: تعداد آبادي برخوردار از امكانات اداري1-62جدول)

 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل و جمعيت ساكن1-66جدول)

 181     در آنها براساس وضعيت محيط طبيعي                   

 ان اردبيل براساس (:توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي در است1-64جدول)

 182    وضعيت محيط طبيعي و به تفكيك طبقات جمعيتي                   

 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي در استان اردبيل براساس1-61جدول)

 186    وضعيت محيط طبيعي و به تفكيك شهرستان                 

 ستايي استان براساس موقعيت (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي رو1-63جدول)

 184        محيط طبيعي                  

 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها1-63جدول)

 118       براساس طبقه ارتفاعي                 

 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي براساس طبقه ارتفاعي و به1-63جدول)

 111       تفكيك طبقات جمعيتي                  

 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي براساس طبقه ارتفاعي و به1-63جدول)

 112        تفكيك شهرستان                  
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 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل و  جمعيت ساكن در آنها1-48جدول)

 111      براساس ميانگين دماي ساالنه                 

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل براساس ميانگين دماي1-41جدول)

 113     ك طبقات جمعيتيساالنه و به تفتكي                  

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي استان براساس ميانگين دماي ساالنه و1-42جدول)

 113       به تفكيك شهرستان                  

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها براساس تعداد1-46جدول)

 121        روزهاي يخبندان                 

 (: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها 1-44جدول)

 122  براساس تعداد روزهاي يخبندان و به تفكيك طبقات جمعيتي                   

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن درآنها براساس تعداد1-41جدول)

 121     تفكيك شهرستان روزهاي يخبندان و به                  

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي وجمعيت ساكن در آنها براساس تعداد1-43جدول)

 123        روزهاي برفي                 

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها براساس تعداد1-43جدول)

 123     عيتي روزهاي برفي و به تفكيك طبقات جم                 

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها براساس تعداد1-43جدول)

 162     روزهاي برفي و به تفكيك شهرستان                 

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها در پهنه هاي 1-43جدول)

 164        خطر زلزله                   

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن درآنها در پهنه هاي 1-18جدول)

 161     خطر زلزله به تفكيك طبقات جمعيتي                  

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها در پهنه هاي 1-11جدول)

  163      خطر زلزله به تفكيك شهرستان                 
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 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن درآنها در محدوده 1-12جدول)

 163   (توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي )درحال بهره برداري                  

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها در محدوده 1-16جدول)

 163   درحال بهره برداري(توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي )                  

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي وجمعيت ساكن  در آنها در 1-14جدول)

 ي آبياري و زهكشي به تفكيك شهرستانمحدوده توسعه شبكه ها                  

 148       درحال اجرا(و دهستان )                  

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها  در1-11جدول)

 محدوده توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي به تفكيك طبقات                  

 141       جمعيتي )در حال اجرا(                 

 141 (: پراكنش جمعيت و آبادي در اطراف چاهكهاي آب به تفكيك شهرستان1-13جدول)

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها در اطراف1-13جدول)

 142     چاههاي آب به تفكيك طبقات جمعيتي                   

 عيت ساكن درآنها دراطراف(: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جم1-13جدول)

 146   چاههاي آب به تفكيك شهرستان و طبقات جمعيتي                   

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن درآنها براساس نوع1-13جدول)

 143         كاربري                  

 ها براساس نوع(: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آن1-38جدول)

 143     كاربري و به تفكيك طبقات جمعيتي                   

 (: پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها براساس نوع1-31جدول)

  118      كاربري و به تفكيك شهرستان                  
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 نقشه هافهرست 

 صفحه                                                                         عنوان                                  

 24     1631(: سطح بندي جمعيتي آباديها در سال 1-1نقشه )

 21     1631(: سطح بندي جمعيتي آباديها در سال 1-2نقشه )

 23     1631(: سطح بندي جمعيتي آباديها در سال 1-6نقشه )

 61    1631-31خ رشد جمعيت آباديها طي دوره (: نر1-4نقشه)

 62    1631-31(: نرخ رشد جمعيت آباديها طي دوره 1-1نقشه)

 11      (: قلمروهاي عشايري استان اردبيل 1-3نقشه)

 34    آب لوله كشي -(: برخورداري از خدمات زيربنايي1-3نقشه)

 31    گاز لوله كشي -(: برخورداري از خدمات زيربنايي1-3نقشه)

 33     دبيرستان -(: برخورداري از  خدمات آموزشي1-3نقشه)

 38     راهنمايي -(: برخورداري از خدمات آموزشي1-18نقشه)

 31     دبيرستان -(: برخورداري از خدمات آموزشي1-11نقشه)

 33   مركز بهداشت و درمان -(: برخورداري از خدمات درماني1-12نقشه)

 33    خانه بهداشت  -ي از خدمات درماني(: برخوردار1-16نقشه)

 33     داروخانه -(: برخورداري ازخدمات درماني1-14نقشه)

 36     مخابرات –(: برخورداري از خدمات ارتباطي 1-11نقشه)

 34     دفتر پست -(: برخورداري از خدمات ارتباطي1-13نقشه)

 31     اينترنت -(: برخورداري از خدمات ارتباطي1-13نقشه)

 33    فضاي ورزشي -(: برخورداري از خدمات فرهنگي1-13نقشه )

 31    تعاوني روستايي -(: برخورداري از خدمات رفاهي1-13نقشه)

 36    بانك -(: برخورداري از خدمات تجاري و بازرگاني1-28نقشه)

 (: الگوي پراكنش و استقرار روستاها برحسب اندازه جمعيتي در ارتباط 1-21نقشه)

 181       1631با منابع اراضي سال               

 116      (: پراكنش آباديها برحسب ارتفاع 1-22نقشه)
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 برحسب اندازه جمعيتي در ارتباط(: الگوي پراكنش و استقرار روستاها 1-26نقشه)

 144     1631با منابع آب )رودخانه ها( سال                

 (: الگوي پراكنش و استقرار روستاها برحسب اندازه جمعيتي در ارتباط1-24نقشه)

 141      1631با منابع آب ) چاهها( سال                

 ا برحسب اندازه جمعيتي در ارتباط(: الگوي پراكنش و استقرار روستاه1-21نقشه)

 143    1631با منابع آب)شبكه آبياري در دست اجرا( سال                

 (: الگوي پراكنش و استقرار روستاها برحسب اندازه جمعيتي در ارتباط1-23نقشه)

 143   1631با منابع آب)شبكه آبياري در دست بهره برداري(سال                

 : الگوي پراكنش و استقرار روستاها برحسب اندازه جمعيتي در ارتباط با(1-23نقشه)

 111      1631)كاربري اراضي ( سال                 
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 نظام روستا نشيني و عشاير استان اردبيل :1

 : تحليل روند روستا نشيني استان و جايگاه آن در كشور 1-1

 

 روستايي: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي 1-1-1

 

در نتيجه تقسيمات جديد براي ا داره كشور به عنوان يكك  1632استان اردبيل در سال  

شهرستان اردبيل، بيله سوار، پارس آباد، خلخال، مشگين شهر و گرمي  3استان مستقل با تركيب 

سياسي كشور در سكال  -سياسي كشور پيوست. درآخرين تقسيمات اداري -به جرگه نظام اداري

ا افزوده شدن شهرستان هكاي ككوثر، نيكر و نمكين بكه سكازمان فضكايي اسكتان، تعكداد ب 1631

  دهستان افزايش يافت. 33بخش و  21شهرستان شامل  3هاي آن به شهرستان

در  1631و  1631بررسي تعداد آباديهاي داراي سككنه اسكتان طكي دومقطكع آمكاري  

آبادي داراي سكنه درسكطح  1332د ، تعدا 1631(، نشان مي دهد، در سال 1-1جدول شماره )

درصكد در  3/28آبكادي معكادل  633شهرستان استان پراكنش داشكته انكد. از ايكن تعكداد  3

شهرستان اردبيل مستقر بوده اند. اين شهرستان بيشترين نسبت آبكادي داراي سككنه را درايكن 

رسكتان خلخكال دوره به خود اختصاص داده است. كمترين تعداد آبادي نيز دراين مقطكع در شه

داراي سكنه اسكتان طكي دوره  يدرصد از كل آباديها 1/16آبادي معادل  243مستقر بوده اند، 

در اين شهرستان پراكنش داشته اند. بكا توجكه بكه مسكاحت اسكتان ككه معكادل  1631آماري 

معكادل يكك  1631كيلومتر مربع مي باشد، تراكم نسبي آبادي در اين استان در سكال  13333

كيلومترمربع بوده است. شهرستان هاي مشگين شهر و خلخال كمترين تكراكم  1/3ر هر آبادي د

و پراكنش آبادي را در واحد سطح در استان به خكود اختصكاص داده انكد.تراكم آبكادي درايكن 

كيلومتر مربع بكوده اسكت.  6/11و  3/11دوشهرستان به ترتيب يك آبادي داراي سكنه در هر 

گرمي، بيله سوار و پارس آباد به ترتيب يكك آبكادي در هاي اردبيل، تراكم آبادي در شهرستان

 كيلومترمربع بوده است. 2/1و  1/1، 2/3، 4/3هر 

نشكان  1631مقايسه نسبت آباديهاي مستقر در استان اردبيل بكا ككل كشكور در سكال  

انكد.  درصد از كل آباديهاي كشور در اين سال در استان اردبيل اسكتقرار داشكته 33/2دهد مي

 آبادي بوده است.  33121تعداد كل آباديهاي كشور در اين مقطع معادل 

كيلومتري كشور،  1323114تراكم اين تعداد آبادي در واحد سطح با توجه به مساحت  

كيلومترمربع است. بنكابراين تكراكم آبكادي در واحكد سكطح در  3/26معادل يك آبادي در هر 

 ر بيشتر بوده و تراكم باالتري را نشان مي دهد. استان اردبيل در مقايسه با كل كشو
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آبكادي  1381تعداد آبادي هاي داراي سكنه مستقر در استان اردبيل به  1631در سال  

شهرستان توزيع يافته اند. در جكدول شكماره  3ككككاهش يافته است. اين تعداد آبادي درسطح 

سياسكي ارايكه  -ن تقسيمات اداري( توزيع و پراكنش آباديهاي داراي سكنه براساس آخري2-1)

( شهرستان گرمكي بكا دارا بكودن 1-1شده است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره )

درصد از كل آباديهاي داراي سكنه استان بيشترين نسكبت آبكادي را  3/13آبادي معادل  613

 3/1، 4/1ترتيب با  نير و كوثر بهدر اين دوره به خود اختصاص داده است. شهرستان هاي نمين،

 درصد كمترين تعداد و نسبت آبادي را در استان اردبيل طي اين دوره دارا هستند. 3/1و  

با توجه به مساحت استان تراكم نسبي آبادي ها دراين دوره معادل يكك آبكادي درهكر  

كيلومترمربكع ككم  3/13كيلومترمربع است. شهرستان خلخال با تراكم يك آبادي در هر  1/18

راكم ترين شهرستان استان به شمار مي آيد. در حالي كه شهرستان هاي پارس آباد، بيله سكوار ت

كيلومترمربع بيشترين تكراكم  1/3و   1/3و  4/3و گرمي هريك به ترتيب با يك آبادي در هر 

 (1-6جدول)آبادي را در واحد سطح به خود اختصاص داده اند.

درصد از كل  3/2ديهاي مستقر در استان اردبيل الزم به ذكر است در اين دوره نيز آبا 

تعداد آباديهاي كل كشكور معكادل  1631آباديهاي كشور را به خود اختصاص داده اند. در سال 

 آبادي بوده است.  36333

كيلومتر مربكع  1/21در اين مقطع تراكم آبادي در كل كشور معادل يك آبادي در هر  

ستان اردبيل با تراكم آبادي در ككل كشكور در ايكن مقطكع بوده است. مقايسه تراكم آبادي در ا

همچنان حاكي از باال بودن ميزان تراكم آبادي در واحد سطح در استان اردبيل بكه نسكبت ككل 

 كشور است. 

 
 

 

 

 

 

و  1731(: توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي ) آباديهاي داراي سكنه( در استان اردبيل طي دوره هاي آماري 1-1جدول)

1731 

 1731 1731 شهرستان

 درصد تعداد درصد تعداد

 9/12 136 6/02 733 اردبيل

 9/11 032 13 701 بيله سوار

 3/10 013 1/12 062 پارس آباد

 7/3 120 1/17 023 خلخال

 9/1 122 - - كوثر
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 2/16 039 1/13 709 مشگين شهر

 3/13 713 3/13 777 گرمي

 2/1 90 - - نمين

 3/1 93 - - نير

 122 1321 122 1330 جمع

. مركز آمار ايران ، شناسنامه آباديهاي استان اردبيل، شهرستان هاي اردبيل، بيله سوار، پارس آباد، خلخال، مشگگين شگهر و 1ماخذ: 

 .1731گرمي 

 .1731. مركز آمار ايران، واحد اطالعات و آمار 0            



 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      

 4 

 1731در سال سياسي  –تقسيمات اداري  وستايي در استان اردبيل براساس توزيع و پراكنش سكونتگاههاي ر(:1-0جدول)

 تعداد آبادي دهستان بخش شهرستان

 خالي از سكنه داراي سكنه جمع

 2 11 11 آبگرم سرعين اردبيل

 0 10 12 سبالن

 7 01 03 ارشق شرقي مركزي

 1 19 02 باليخلو

 16 01 21 سردابه

 2 11 11 شرقي

 1 00 07 غربي

 2 17 17 كلخوران

 2 16 02 فوالدلوي جنوبي هير

 1 11 10 فوالدلوي شمالي

 2 13 13 هير

 3 111 119 قشالق جنوبي قشالق دشت بيله سوار

 10 113 172 قشالق شرقي

 2 06 06 انجيرلو مركزي

 7 11 13 وگگ

 1 11 16 اصالندوز اصالندوز بادپارس آ

 7 61 63 غربيقشالق 

 2 02 02 ساواالن مركزي

 6 33 37 قشالق شمالي

 2 17 13 تازه كند تازه كند

 2 12 12 آبادمحمود 

 2 2 2 شاهرود شاهرود خلخال

 1 6 3 پلنگا

 2 07 07 شال

 1 13 13 رستم جنوبي خورش رش رستمخو

 2 72 72 ورش رستم شماليخ

 1 07 02 خانند بيل شرقي مركزي

 1 11 16 سنجد شرقي

 2 02 02 خانند بيل غربي

 2 17 17 زرج آباد فيروز كوثر

 1 01 06 سنجد  جنوبي

 0 01 03 سنجد شمالي مركزي

 1 73 73 سنجد غربي

 0 07 01 ارشق شمالي ارشق مشگين شهر

 6 10 13 ارشق مركزي

 1 13 13 صلوات مراد لو

 2 17 17 يافت

 2 26 12 ق غربيارش

 2 13 13 دشت مركزي

 3 72 73 شعبان

 6 19 01 مشگين شرقي

 6 07 09 مشگين غربي

0
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 (1731سياسي استان اردبيل ) –(: تقسيمات اداري 1-0)ادامه جدول 

 تعداد آبادي دهستان بخش شهرستان

 خالي از سكنه داراي سكنه جمع

 2 11 11 قره سو الهرود مشگين شهر

 2 10 10 الهرود

 0 11 13 نقدي

 0 10 12 انگوت شرقي آنگوت گرمي

 6 33 37 انگوت غربي

 2 06 72 پايين برزند

 1 01 00 آني مركزي

 1 09 72 اجارود شمالي

 1 73 73 اجارود غربي

 2 17 17 اجارود مركزي

 2 02 02 آزاد لو موران

 2 79 79 اجارود شرقي

 2 17 17 دولت آباد زيمرك نمين

 1 03 03 گرده

 1 02 01 ويلكيج شمالي ويلكيج

 2 1 1 ويلكيج جنوبي

 2 02 02 ويلكيج مركزي

 2 2 2 ميناباد عنبران

 2 7 7 عنبران

 2 13 13 دورسونخواجه مركزي نير

 1 10 17 رضا قلي قشالقي

 1 01 06 پورتچي شرقي كوراييم

 2 02 02 پورتجي غربي

 2 07 07 مهماندوست

 1731مآخذ: استانداري اردبيل، سالنامه آماري استان اردبيل 

 

 به تفكيك شهرستان 1731-1731تراكم آبادي هاي داراي سكنه در استان اردبيل طي دوره هاي آماري (:  1-7جدول )  

 مساحت شهرستان

 )كيلومترمربع(

1731 1731 

 تراكم نسبي اد آباديتعد تراكم نسبي تعداد آبادي

 2/17 136 2/6 733 0293 اردبيل

 1/6 032 1/1 701 1313 بيله سوار

 2/6 013 0/1 062 1737 پارس آباد

 3/19 120 7/11 023 0322 خلخال

 9/10 122 - - 1097 كوثر

 3/17 039 6/11 709 7301 مشگين شهر

 1/6 713 0/6 777 0219 گرمي

 7/11 90 - - 1273 نمين

 1/10 93 - - 1012 نير

 1/12 1321 1/9 1330 13363 جمع

 1731مآخذ: استانداري اردبيل، سالنامه آماري استان اردبيل 
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 1731و  1731، 1761:  روند تغيرات سطح و حجم روستا نشيني طي سه دهه 0-1-1

 

 1631، 1631جمعيت ساكن در نقاط روستايي استان اردبيكل طكي دوره هكاي آمكاري  

د بررسي قرار گرفته است. در فاصله اين سالها جمعيت روستايي استان داراي رونكد مور 1631و

  نزولي بوده و كاهش قابل توجهي داشته است. براساس اطالعات ارايكه شكده در جكدول شكماره

حككدود  1631نفككر جمعيككت سككاكن در اسككتان اردبيككل در سككال  1843263از مجمككوع ( 4-1)

ل جمعيت استان در نقاط روستايي ساكن بوده اند. بكيش درصد از ك 1/13نفر معادل  381321

از نيمي ازجمعيت استان طي اين مقطع در نقاط روستايي استان ساكن بوده و بكه عبكارت ديگكر 

 بررسي و كه به(1-1( و)1-4جداول شماره)روستانشين بوده اند. براساس اطالعات ارايه شده در 

 و ساير استان ها ل با جمعيت روستايي كل كشورمقايسه جمعيت روستايي ساكن در استان اردبي

درصكد از جمعيكت روسكتايي كشكور را بكه خكود  2/6اين استان درايكن دوره  ،دناختصاص دار

از نظر جايگاه نيز اين استان رتبه  چهاردهم را در ميان استانهاي كشور دارا  اختصاص داده است.

 بوده است.

نفر جمعيت ساكن  1133333عيت استان به ( با افزايش جم1631در دوره آماري بعد ) 

درصد از كل جمعيت استان كاهش يافته اسكت.  1/18نفرمعادل  134333در نقاط روستايي به 

دراين مقطع نسبت روستانشيني و شهرنشيني در استان اردبيل برابر بوده اسكت. سكهم جمعيكت 

 درصكد بكوده اسكت. 3/2از جمعيت روستايي كل كشكور  1631روستايي استان اردبيل در سال 

استان كشور جايگاه شانزدهم از نظر سهم جمعيتي را به خكود دراين دوره استان اردبيل در ميان 

 اختصاص داده است.

جمعيت روستايي ساكن در استان اردبيل همانند بسياري از اسكتان هكاي  1631در سال  

به اينكه جمعيكت اسكتان نفر كاهش يافته است. با توجه  183633كشور روند نزولي داشته و به 

 13/41نفر بوده است سهم جمعيت ساكن در نقاط روستايي آن  1221643دراين مقطع معادل 

درصد از كل جمعيت استان بوده است. دراين دوره سهم جمعيت روستايي استان از كل جمعيت 

يكت در اين دوره همزمان با كاهش تعداد جمع درصد كاهش يافته است. 6/2روستايي كشور به 

پكايين تكر تنكزل يافتكه و بكه    و ردهروستايي استان از نظر جايگاه در ميان استانهاي كشور بكه د

 جايگاه هجدهم رسيده است.

شكهري يككي از  -كاهش رشد ظبيعكي جمعيكت بكه همكراه افكزايش مهاجرتهكاي روسكتا

سكت. ترين داليل كاهش سهم روستانشيني طي دوره هاي مورد بررسي در استان اردبيكل اعمده

توسعه شهري و تمركز امكانات و خدمات به ويژه در شهرهاي بزرگ گرايش جمعيت روسكتايي 
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را براي سكونت در نقاط شهري افزايش داده و در نتيجه به كاهش جمعيت در نقاط روسكتايي و 

 در بسياري موارد به اضمحالل سكونتگاه هاي روستايي انجاميده است. 

 هش نسبت روستانشيني در استان اردبيل عبارتند از:براين اساس عمده ترين داليل كا

اعمال سياستهاي كنترل جمعيت و كاهش رشد طبيعي جمعيكت از جملكه در نقكاط  -

 روستايي

 شهري  –افزايش روند مهاجرتهاي  روستا  -

 توسعه شهري و تمركز امكانات و خدمات در مراكز شهري  -

سياسكي  و  -نقكش اداري تبديل شدن نقاط روستايي بزرگ به شهر به دليل تغييكر -

 كاركرد و عملكردهاي اين نقاط 

سياسي روي داده طي سه دهه اخير در استان )شكل گيري استان  –تغييرات اداري  -

 سياسي جديد در پي آن( 8-اردبيل و شكل گيري شهرستان هاي مراكز اداري 

 
و نسبت آن به كل جمعيت استان و كل  1761-31اري (: تعداد جمعيت روستايي ساكن در استان اردبيل طي دوره هاي آم1-2جدول  )

 جمعيت روستايي كشور

 سال
كل جمعيت روستايي 

 كشور

كل جمعيت استان 

 اردبيل

جمعيت روستايي 

 استان اردبيل

نسبت جمعيت 

روستايي استان به كل 

 جمعيت استان

نسبت جمعيت 

روستايي استان به كل 

جمعيت روستايي 

 كشور

1761 02761939 1226073 621601 1/13 0/7 

1731 01312993 1163393 132396 1/12 3/0 

1731 1226073 1001723 129733 13/21 7/0 

 1732. مركز آمار ايران، بازسازي و برآورد جمعيت شهرستانهاي كشور، براساس محدوده سال 1ماخذ: 

 .1731. مركز آمار ايران، واحد اطالعات و انفورماتيك 0           
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 (: جايگاه استان اردبيل از نظر سهم جمعيت روستايي در كل كشور1-1جدول )

 1731 1761 1731 استان

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/11 0123023 3/10 0139913 3 1339932 خراسان رضوي

 7/3 1136117 3/6 1736270 1/3 1612612 فارس

 6 1713932 7/1 1237271 7/6 1737926 خوزستان

 7/6 1733193 1/6 1770722 0/6 1763077 رانمازند

 2 337329 7/7 663030 1/1 1026123 سيستان و بلوچستان

 3/1 1069031 3/6 1711113 2/1 1022302 آذربايجان شرقي

 7/0 126203 3/0 130133 7/1 1161339 تهران

 7/1 1110037 1/1 1272171 0/1 1123121 آذربايجان غربي

 2/1 1137929 1/6 1073336 1 1129122 گيالن

 2 363763 2 301333 9/2 1239323 كرمان

 3/7 329213 2/7 630727 3/7 319132 گلستان

 2 333197 1/2 306776 2/7 313392 اصفهان

 3/0 626971 0/0 211733 7/7 313392 هرمزگان

 3/7 372626 0/2 361122 7/7 301001 همدان

 3/7 321321 7/7 633639 1/7 691223 لرستان

 7 661031 1/7 622790 3/0 613313 كرمانشاه

 3/0 602317 1/7 601217 6/0 132773 كردستان

 3/0 132396 0/7 621601 7/0 110191 اردبيل

 7/0 126203 9/0 137931 9/1 219132 مركزي

 3/1 790193 3/1 712131 9/1 212602 چهارمحال و بختياري

 - - - - 9/1 212761 *خراسان شمالي

 1/0 223122 0/0 223329 3/1 221061 زنجان

 3/1 797119 9/1 737223 3/1 761027 قزوين

 1/1 713163 2/1 033673 1/1 709329 كهگيلويه و بويراحمد

 - - - - 2/1 723721 *خراسان جنوبي

 7/1 092210 0/1 012263 2/1 727229 بوشهر

 1 001012 1/1 016993 1 012327 ايالم

 9/2 027211 1 012922 9/2 022933 يزد

 3/2 117393 3/2 113026 3/2 129137 سمنان

 7/2 19326 7/2 13923 7/2 67679 قم

 1731مآخذ: استانداري اردبيل، سالنامه آماري استان اردبيل 

حل استان خراسگان رضگوي به دليل يكپارچه بودن استان خراسان در م 1731و 1761* جمعيت استان خراسان شمالي و خراسان جنوبي طي سالهاي 

 لحاظ شده است.

 

 استان به تفكيك شهرستان : توزيع و پراكنش جمعيت روستايي 1-0-1-1

استان اردبيل طكي سكه مقطكع آمكاري  شهرستان هاي جمعيت ساكن در نقاط روستايي

( مورد بررسي قرار گرفته است. براسكاس اطالعكات  1-3در جدول )  1631و   1631،  1631

نفر جمعيت ساكن در نقاط روسكتايي  381321از مجموع  1631در مقطع آماري جدول مذكور 

درصد جمعيت روستايي در جايگاه نخست قرار  3/28استان شهرستان مشگين شهر با دارا بودن 

،  3/13داشته است. پس از مشگين شهر شهرستان هاي اردبيل، گرمي و خلخال بكه ترتيكب بكا 
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ايي اسكتان در جايگكاه هكاي دوم ، سكوم و چهكارم قكرار درصد از جمعيت روست 3/11و  3/12

 اند.داشته

تغييرات متفاوتي را نشان مي دهكد. در ايكن  1631نسبت هاي مذكور در مقطع آماري 

نفر جمعيت ساكن در نقاط روسكتايي اسكتان، شهرسكتان اردبيكل بكا  134333مقطع از مجموع 

قام نخست را دارا بوده است. در اين درصد از جمعيت روستايي استان به خود م 1/28اختصاص 

دوره سهم جمعيت روستايي شهرستان هاي مشگين شهر و گرمي نسكبت بكه دوره قبكل ككاهش 

درصد در شهرستان گرمي  4/12درصد در شهرستان مشگين شهر و  3/13يافته و به ترتيب به 

عيكت روسكتايي درصد از جم 3/12رسيده است. در اين دوره شهرستان پارس آباد با دارا بودن 

 تغيير جايگاه داده است.  1631به رتبه سوم در سال  1631استان از رتبه پنجم در سال 

 183633از مجموع  1631در آخرين دوره سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال  

درصد از جمعيت روستانشكين  2/24نفر جمعيت روستايي استان ، شهرستان اردبيل با اختصاص 

ت را كسب نموده است . پس از آن شهرستانهاي مشگين شهر و پارس آباد و استان جايگاه نخس

درصكد جمعيكت روستانشكين اسكتان در  3/11و  4/11و  3/13گرمي هر يكك بكه ترتيكب بكا 

 هاي دوم و سوم و چهارم قرار گرفته اند.جايگاه

ستان نير و كوثر نيز در هر سه مقطع كمترين نسبت روستا نشيني را در استان دارا شهر

درصد  2/4و  6/6اين دو شهرستان به ترتيب   1631بوده اند. در آخرين مقطع آماري در سال 

 تان را به خود اختصاص داده اند.از جمعيت روستايي اس
 

 .  1732سياسي سال  -ت شهرستانهاي كشور بر اساس محدوده تقسيمات اداري مركز آمار ايران، بازسازي و برآورد جمعي -1مأخذ : 

 1731مركز آمار ايران، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن، استان اردبيل،  -0           

  1731و  1731،  1761هرستان طي دوره هاي آماري ( : تعداد جمعيت ساكن در نقاط روستايي استان اردبيل به تفكيك ش   1-6جدول )  

  
 شرح

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

       اردبيل

       بيله سوار

       خلخال

       مشكين شهر

       گرمي

       پارس آباد

       كوثر

       نمين

       نير

       كل استان
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نسبت جمعيت روستايي ساكن در هريك از شهرستان هاي استان به نسبت كل جمعيت  

 ( ارايه و بررسي شده است.1-3ماره )ساكن در آن شهرستان در جدول ش

براساس اطالعات ارايه شده در جدول مذكور توزيكع جمعيكت روسكتايي در هريكك از  

 هاي استان طي دوره هاي آماري مورد بررسي به شرح زيراست .شهرستان

 
 شهرستان اردبيل: 1-1-0-1-1

ه است. ازاين نفر جمعيت بود 636383داراي  1631شهرستان اردبيل در مقطع آماري  

 درصد ساكن نقاط روستايي بوده اند. 3/23نفر معادل  181383تعداد  

نفكر افكزايش  434483در مقطع آماري بعد تعدادجمعيت ساكن در اين شهرستان بكه  

درصد ساكن نقاط روستايي بوده اند. دراين  6/21نفر معادل  113613يافته است. ازاين تعداد  

 تان اردبيل به نفع شهرنشيني كاهش يافته است.مقطع نسبت روستانشيني شهرس

جمعيت شهرسكتان اردبيكل  1631در آخرين مقطع سرشماري عمومي جمعيت در سال  

نفكر   126234نفر افزايش يافته است. از مجموع جمعيت ساكن در اين شهرستان  143362به 

 درصد در نقاط روستايي ساكن بوده اند .  1/22معادل 

 

 ان بيله سوارشهرست: 0-1-0-1-1

بخشي از شهرستان مغان)گرمي( بكه شكمار  1631شهرستان بيله سوار در مقطع آماري  

مي آمده است. با توجه به ضرورت مطالعات و براساس بازسازي هاي انجام شده در مركز آمار 

ايران از نتايج بازسازي هاي جمعيتي جهت بررسي ساختار و ويژگيهاي جمعيتي ايكن شهرسكتان 

شهرسكتان بيلكه سكوار داراي  1631استفاده شده است. براين اساس در سال  1631ع طي مقاط

نفر( سكاكن نقكاط روسكتايي   63142درصد )3/32نفر جمعيت بوده است. ازاين تعداد  11142

نفكر افكزايش يافتكه  13641( جمعيت اين شهرستان بكه 1631بوده اند. طي مقطع آماري بعد )

نفر( ساكن نقاط روسكتايي بكوده انكد. در آخكرين دوره  48223درصد )3/33است. ازاين تعداد 

نفر افكزايش  11823جمعيت اين شهرستان به  1631سرشماري عمومي نفوس ومسكن در سال 

 نفر( ساكن نقاط روستايي بوده اند.  66333درصد) 2/31يافته است. ازاين تعداد

 
 شهرستان پارس آباد: 7-1-0-1-1

و قبكل از اولكين تقسكيمات  1631سوار در مقطع آمكاري  اين شهرستان نيزهمانند بيله 

سياسي استان اردبيل بخشي از شهرستان مغان )گرمي( به شمار مي آمده است. براساس  -اداري

نفر جمعيت بكوده  38332داراي  1631بازسازي هاي آماري انجام شده اين شهرستان در سال 

روسكتايي بكوده انكد. درمقطكع آمكاري  ساكن نقاطنفر( 13232درصد) 6/31است. ازاين تعداد 
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 4/14نفكر افكزايش يافتكه اسكت. ازايكن تعكداد   163333جمعيت ايكن شهرسكتان بكه  1631

نفر( ساكن نقاط روستايي بوده اند. در آخرين دوره سرشماري جمعيكت در سكال  31134درصد)

عيكت نفر افزايش يافته اسكت. از مجمكوع جم 134133جمعيت شهرستان پارس آباد به  1631

نفر( سكاكن نقكاط  33618درصد)  3/43حدود  1631ساكن در اين شهرستان در مقطع آماري 

 روستايي بوده اند. 
 

 شهرستان گرمي : 2-1-0-1-1

نفر جمعيت بكوده واز نظكر انكدازه  33333داراي  1631اين شهرستان در مقطع آماري  

قطكع از مجمكوع جمعيكت جمعيتي چهارمين شهرستان استان به شمار مي آمده اسكت. درايكن م

 نفر( ساكن نقاط روستايي بوده اند. 33231درصد)  3/33ساكن در اين شهرستان 

نفكر افكزايش يافتكه  181323تعداد جمعيت اين شهرستان بكه  1631در مقطع آماري  

نفر( ساكن نقاط روسكتايي بكوده انكد. درمقطكع آمكاري  32311درصد) 4/31است. ازاين تعداد 

نفرككاهش يافتكه اسكت درايكن مقطكع از ككل  31238اين شهرستان بكه تعداد جمعيت  1631

 اند.در نقاط روستايي ساكن بودهنفر( 38121درصد) 6/33جمعيت شهرستان 

 
 شهرستان مشگين شهر: 1-1-0-1-1

 نفر جمعيت بوده است. از 136336داراي  1631شهرستان مشگين شهر در مقطع آماري 

( 1631اند. در مقطع آماري بعد )اكن نقاط روستايي بودهنفر( س124328درصد) 1/33اين تعداد

درصككد  3/33دادنفككر افككزايش يافتككه اسككت. ازايككن تعكك133138جمعيككت ايككن شهرسككتان بككه 

جمعيكت ايكن شهرسكتان بكه 1631اند. درمقطع آمكارييي بودهنفر( ساكن نقاط روستا118321)

اكن نقكاط روسكتايي سكنفر(38613درصكد) 3/13نفركاهش يافته اسكت. ازايكن تعكداد113242

 اند. بوده

 
 شهرستان خلخال: 6-1-0-1-1

نفرجمعيكت بكوده اسكت. ازايكن  182483داراي  1631اين شهرستان در دوره آمكاري  

 نفر( ساكن نقاط روستايي بوده اند. 38314درصد ) 2/33تعداد 

نفكر افكزايش يافتكه  181838( جمعيت اين شهرسكتان بكه 1631درمقطع آماري بعد ) 

ساكن نقاط روستايي بوده انكد. در آخكرين مقطكع نفر( 38341درصد ) 3/13زاين تعداد است. ا

نفر كاهش يافته اسكت. از ايكن تعكداد  31881جمعيت اين شهرستان به   1631آماري در سال

 ساكن نقاط روستايي بوده اند. نفر( 43234درصد) 3/43
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 شهرستان نمين : 3-1-0-1-1

به جرگه شهرستان هاي استان  1632سال  سياسي -اريشهرستان نمين در تقسيمات اد 

 1632سياسكي كشكور در سكال  -پيوسته است. اين شهرستان قبل از آخكرين تقسكيمات اداري

بخشي از شهرستان اردبيل به شمار مي آمده است.براساس اطالعات جمعيتي بازسازي شده اين 

 3/33اسكت. ازايكن تعكداد نفر جمعيت بكوده  33313داراي  1631شهرستان در مقطع آماري 

جمعيت اين شهرستان  1631اند. در مقطع آماري ساكن نقاط روستايي بودهنفر( 13133درصد )

نفكر( سكاكن  11683درصد ) 4/31نفر افزايش يافته است.   33326با تغييرات بسيار اندك به 

 13348بكه ( جمعيت اين شهرسكتان 1631نقاط روستايي بوده اند. درآخرين مقطع آماري نيز )

 نفر( ساكن نقاط روستايي بوده اند.  63331درصد) 6/36نفركاهش يافته است. ازاين تعداد 

 
 شهرستان نير: 3-1-0-1-1

بخشكي از  1632سياسكي در سكال  -شهرستان نير تا قبكل از آخكرين تقسكيمات اداري 

ر سكال شهرستان اردبيل بوده است.براساس اطالعات بازسازي شده جمعيتكي، ايكن شهرسكتان د

نفكر( سكاكن  64334درصد)  3/33 نفر جمعيت داشته است از اين تعداد  63626حدود 1631

نفرككاهش  68114جمعيكت ايكن شهرسكتان بكه  1631نقاط روستايي بوده اند. درمقطع آماري 

ساكن نقاط روسكتايي بكوده انكد. در آخكرين نفر( 21426درصد)  6/36 يافته است. ازاين تعداد

فر كاهش يافته است. از اين ن 26861جمعيت اين شهرستان به  1631ر سال مقطع آماري نيز د

 نفر(ساكن نقاط روستايي بوده اند. 13321درصد) 3/32تعداد

در مجموع طي بررسي هاي انجام شده تعدادجمعيت دراين شهرستان طي مقاطع مكورد  

 بررسي در حال كاهش است.

 
 شهرستان كوثر: 9-1-0-1-1

بخشي از  1632سياسي كشور در سال  -ل از آخرين تقسيمات ادارياين شهرستان تا قب 

شهرستان خلخال به شمار مي آمده است. اما با توجه به هدف و ضرورت مطالعكات و براسكاس 

نتايج حاصل از بازسازي هاي جمعيتي تعداد جمعيت ساكن در اين شهرستان در مقطكع آمكاري 

نفكر( سكاكن نقكاط  66413درصكد ) 1/34عداد نفر بوده است. از اين ت 63163،  معادل 1631

نفرككاهش يافتكه  66143جمعيت اين شهرسكتان بكه  1631روستايي بوده اند. در مقطع آماري 

ساكن نقاط روستايي بوده اند. در آخرين مقطع نيز جمعيت اين نفر( 23341درصد ) 3/33است. 

نفر( ساكن نقاط  21438د)درص 3/34نفر كاهش يافته است. از اين تعداد  23321شهرستان به 

 روستايي بوده اند.
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 : بررسي روند تغييرات توزيع جمعيت در شهرستان هاي استان 12-1-0-1-1

با توجكه بكه بررسكي هكاي انجكام شكده بكرروي نحكوه توزيكع و پكراكنش جمعيكت در  

، توزيكع جمعيكت 1631و  1631، 1631هاي استان اردبيكل طكي دوره هكاي آمكاري شهرستان

در هر يك از شهرستان هاي استان و تغييكرات سكطح و حجكم آن تكابعي از تغييكرات روستايي 

روستانشيني در استان و كل كشور بوده است. در واقع عوامل موثر در كاهش نسبت روستانشيني 

يا به عبارت ديگر جمعيت روستايي كه پيش تر به آن اشكاره شكد نقكش اصكلي و عمكده را در 

 ن هاي استان داشته است. كاهش جمعيت روستايي شهرستا
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 .  1732سياسي سال  -آمار ايران، بازسازي و برآورد جمعيت شهرستانهاي كشور بر اساس محدوده تقسيمات اداري  مركز -1مأخذ :                     

 .1731مركز آمار ايران، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن، استان اردبيل،  -0                                 

  1731و  1731،  1761( : تعداد جمعيت ساكن در شهرستان هاي استان اردبيل به تفكيك نقاط شهري و روستايي طي دوره هاي آماري  1-3جدول ) 

   

روستايي شهري 

كل 

روستايي شهري 

كل 

روستايي شهري 

كل  شرح
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                اردبيل

               بيله سوار

               خلخال

               مشكين شهر

               گرمي

               پارس آباد

               كوثر

               نمين

               نير

               كل استان
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 وستايي: اندازه و سلسله مراتب سكونتگاههاي ر7-1-1

 

پراكنش سكونتگاههاي روستايي از يك سو و ميزان جمعيت پذيري هر يك از آنها متاثر  

از عوامل و نيروهايي است كه از عمده ترين آنها مي توان به عوامل محيطي مثكل دسترسكي بكه 

آب و خاك مناسب، اقليم و مانند آن اشاره كرد. اما  طي زمان عوامل ديگري نيز مثكل عوامكل 

در شكل گيري، تكوين، رشد و گسترش آنها نقش داشته اند. در صورتي كه اگكر يككي از  انساني

مهم ترين عوامل شكل گيري و تكوين يك روستا قادر به ايفاي نقش خود نباشد حيات روستا نيز 

پايداري خود را از دست داده و با جمعيت گريزي و در شرايط حكادتر بكا اضكمحالل و نكابودي 

سكنه مي شود. برعكس هر چه امكاات و قابليت طبيعي اكولوژيك بيشتر بوده و  مواجه و خالي از

 توان جذب جمعيت بيشتري را داشته باشد، آباديها بزرگترين را به وجود آورده است. 

در استان اردبيل نيز پراكنش سكونتگاههاي روستايي در تبعيت كامل از نيروهاي طبيعي  

براين اساس روستاهاي اين استان از نظر جمعيتي به سكه رده اقتصادي بوده است.  –و اجتماعي 

نفكر و بكزرگ  188-333و  188 -433( نفر، متوسط شامل رده هاي 1-33كوچك شامل رده )

 نفر و بيشتر دسته بندي شده اند.  2188نفر و  1888-2433شامل داده هاي 

آبكادي  1433 از تعكداد 1631( در سكال 1-3براساس اطالعات ارايه شده در جدول ) 

نفر قرار داشكته انكد. در  1-33درصد( كوچك در رده  3/23آبادي ) 463مستقر در اين استان 

آبكادي  333درصد( قرار گرفته اند. از اين تعدا  3/31آبادي ) 383رده متوسط نيز در مجموع 

نفر جكاي  188-333درصد( در زير رده  3/11) 268نفر و  188-433درصد( در  زيررده  43)

انكد. از درصد( جاي گرفته 1/3آبادي ) 123شته اند. در رده روستاهاي بزرگ نيز در مجموع دا

درصد(  1/8آبادي ) 3نفر و  1888-2433درصد( در رده روستاهاي  3آبادي ) 113اين تعداد 

 نفر و بيشتر قرار گرفته اند.  2188در رده روستاهاي 

براساس سلسكله مراتكب آبكادي در  بررسي توزيع و پراكنش جمعيت در اين سكونتگاهها

نفر جمعيت ساكن در آباديهكاي اسكتان  113333دهد از مجموع ( نشان مي1-3جدول شماره )

درصد در روستاهاي متوسط  4/13نفر(،  1-33درصد در روستاهاي كوچك ) 3/6طي اين مقطع 

 2188و  1888-2433درصكد در روسكتاهاي بكزرگ ) 63نفر( و  188-333نفر و  433-188)

 نفر و بيشتر( ساكن بوده اند. 

( توزيع و پراكنش تعكداد جمعيكت و آبكادي براسكاس 1-3( و )1-3در جداول شماره ) 

 سلسله مراتب جمعيتي و به تفكيك شهرستان ارايه شده است. 

گيري استان اردبيل تعداد آباديهاي مستقر در اين اسكتان با شكل 1631در مقطع آماري 

 1-33درصد( در رده كوچك ) 3/63آبادي ) 343است. از اين تعداد  آبادي بوده 1338معادل 
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درصد( در رده متوسكط قكرار داشكته انكد از مجمكوع آباديهكاي رده  4/16آبادي ) 333نفر( و 

نفككر قككرار  188-333درصككد در رده  6/12نفككر و  188-433درصككد در رده  4/41متوسككط 

آبكادي  183اند.  از اين تعداد قرار داشته درصد( 1/3آبادي ) 121اند. در رده بزرگ نيز داشته

نفر و بيشتر جكاي  2188درصد( در رده  1آبادي ) 13نفر و  1888-2433درصد( در رده 4/3)

 اند. داشته

مقايسه توزيع آباديهاي استان در هر يك از رده هاي جمعيتي در اين دوره با دوره قبكل  

ك افزوده شده و از نسبت آباديهاي متوسط نشان مي دهد طي اين دوره به نسبت آباديهاي كوچ

 و بزرگ كاسته شده است. 

نفكر  114333توزيع و پراكنش جمعيت در اين سكونتگاه نشكان مكي دهكد از مجمكوع  

نفر(،  1-33درصد در روستاهاي كوچك ) 3/4جمعيت ساكن در آباديهاي استان طي اين مقطع 

درصكد در روسكتاهاي  1/48فكر( و ن 188-333و  188-433درصد در روستاهاي متوسط ) 11

 نفر و بيشتر( ساكن بوده اند.  2188و  1888-2433بزرگ )

( توزيع و پراكنشي تعداد جمعيت و آبادي براسكاس 1-11( و )1-18در جداول شماره ) 

 ارايه شده است.  شهرستانسلسله مراتب جمعيتي و به تفكيك 

تعكداد آباديهكاي داراي  1631در آخرين مقطع سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  

درصكد( در  2/63آبكادي ) 163آبادي كاهش يافته است. از اين تعداد  16321سكنه استان به 

درصد( در رده متوسط قرار گرفته انكد. از مجمكوع  14) يآباد 341نفر( و  1-33رده كوچك )

 4/11آبكادي ) 113نفكر،  188-433درصكد( در رده  3/42آبكادي ) 131آباديهاي ايكن دوره 

درصد( قكرار  3/3آبادي ) 32نفر جاي داشته اند. در رده بزرگ نيز  188-333درصد( در رده 

 3/8آبكادي ) 18نفكر و  1888-2433درصكد( در رده  3آبكادي ) 32اند. از ايكن تعكداد داشته

 نفر و بيشتر قرار گرفته اند.  2188درصد( در رده 

مورد بررسي نشان مي دهد در اين  توزيع جمعيت روستايي استان در هريك از رده هاي 

 1-33درصد( در آباديهاي كوچك ) 3/1نفر جمعيت روستايي استان ) 426332دوره از مجموع 

درصكد در  2/63نفكر( و  188-333نفكر و  188-433درصد در آباديهكاي متوسكط ) 13نفر(، 

 نفر و بيشتر( ساكن بوده اند.  2188نفر و  1888-2433آبادياي بزرگ )

                                                 
است جمعيت بررسي دقيق تعداد واقعي سكونتگاه هكاي روسكتايي و طبقكه بنكدي آنهكا اطالعكات ذكر  الزم به 1

مربوط به تعداد آباديها در اين مقطع مورد بررسي دقيق قرار گرفته و سپس بعضي از مكان هكا شكامل پادگكان، 

 ندي مورد نظر حذف شده اند.پمپ بنزين و ... كه عمالً آبادي داراي سكنه نبوده و تنها مكان هستند از طبقه ب
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سهم آبادي ساكن در هر يك از طبقات يكا رده هكاي مكورد بررسكي در مطقكع  مقايسه 

با دو دوره قبل نشان مي دهد همواره به نسبت آباديهاي كوچك افزوده شده است  1631آبادي 

و از نسبت تعداد آباديهاي متوسط بزرگ و متوسط كاسته شده است. اما از نظر سكهم جمعيتكي 

معيت روستايي نسبت به هكر طبقكه ديگكر در خكود جكاي روستاهاي متوسط بيشترين نسبت ج

 اند. داده

( توزيع و پراكنش تعداد آبادي و جمعيت براساس سلسكله 1-16( و )1-12در جداول ) 

 مراتب جمعيتي و به تفكيك شهرستان ارايه شده است. 
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تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

اردبيل 26 5.9 61 9.0 49 21.3 31 26.3 2 25.0 169 11.5

بيله سوار 132 30.2 53 7.8 11 4.8 5 4.2 0 0.0 201 13.7

پارس آباد 84 19.2 51 7.5 21 9.1 9 7.6 2 25.0 167 11.4

خلخال 28 6.4 67 9.9 21 9.1 22 18.6 0 0.0 138 9.4

كوثر 18 4.1 60 8.9 19 8.3 2 1.7 0 0.0 99 6.7

گرمي 61 14.0 155 22.9 32 13.9 6 5.1 0 0.0 254 17.3

مشگين شهر 60 13.7 135 20.0 40 17.4 24 20.3 1 12.5 260 17.7

نمين 14 3.2 38 5.6 19 8.3 15 12.7 3 37.5 89 6.1

نير 14 3.2 56 8.3 18 7.8 4 3.4 0 0.0 92 6.3

جمع  437 100.0 676 100.0 230 100.0 118 100.0 8 100.0 1469 100.0

1000-2499 نفر و بيشتر 2500 99-1جمع 100-499

شرح

جدول )  8-1   ( : سلسله م اتب سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل ب  اساس يبادي به تفكيك شه ستان در مقطع يماري 1365

500-999
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تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

اردبيل 1245 6.2 16983 9.8 33590 21.0 44244 24.9 6547 22.3 102609 18.3

بيله سوار 5098 25.3 11200 6.5 7760 4.9 8577 4.8 0 0.0 32635 5.8

پارس آباد 3504 17.4 13173 7.6 14567 9.1 13627 7.7 6862 23.4 51733 9.2

خلخال 1258 6.2 16734 9.7 14585 9.1 33556 18.9 0 0.0 66133 11.8

كوثر 806 4.0 16895 9.8 12427 7.8 2798 1.6 0 0.0 32926 5.9

گرمي 3232 16.0 39382 22.8 21838 13.7 6939 3.9 0 0.0 71391 12.7

مشگين شهر 3262 16.2 33833 19.6 28311 17.7 39419 22.2 4977 17.0 109802 19.6

نمين 1012 5.0 10261 5.9 13629 8.5 23546 13.2 10928 37.3 59376 10.6

نير 747 3.7 14475 8.4 13005 8.1 5136 2.9 0 0.0 33363 6.0

جمع 20164 100.0 172936 100.0 159712 100.0 177842 100.0 29314 100.0 559968 100.0

999-500جمع 99-24991-1000نفر و بيشتر 2500

شرح

100-499

جدول )9-1   ( : تعداد جمعيت ساكن در سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل ب  اساس سلسله م اتب يبادي به تفكيك شه ستان در مقطع يماري 1365
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تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

اردبيل 25 3.9 70 10.1 42 20.4 30 28.0 5 27.8 172 10.3

بيله سوار 190 29.4 59 8.5 10 4.9 5 4.7 1 5.6 265 15.9

پارس آباد 97 15.0 84 12.1 23 11.2 9 8.4 3 16.7 216 12.9

خلخال 45 7.0 62 9.0 20 9.7 14 13.1 2 11.1 143 8.6

كوثر 25 3.9 58 8.4 14 6.8 2 1.9 0 0.0 99 5.9

گرمي 97 15.0 144 20.8 30 14.6 8 7.5 0 0.0 279 16.7

مشگين شهر 118 18.2 130 18.8 39 18.9 23 21.5 2 11.1 312 18.7

نمين 25 3.9 33 4.8 14 6.8 15 14.0 5 27.8 92 5.5

نير 25 3.9 52 7.5 14 6.8 1 0.9 0 0.0 92 5.5

جمع 647 100.0 692 100.0 206 100.0 107 100.0 18 100.0 1670 100.0

جدول )  10-1  ( : سلسله م اتب سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل ب  اساس يبادي به تفكيك شه ستان در مقطع يماري 1375

شرح

1-99 100-499 500-999 1000-2499 نفر و بيشتر 2500 جمع
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تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

اردبيل 934 3.4 18365 11.2 29650 21.0 45313 28.7 21456 33.5 115718 20.9

بيله سوار 7384 27.0 11492 7.0 7983 5.7 8336 5.3 2598 4.1 37793 6.8

پارس آباد 3856 14.1 18776 11.4 15675 11.1 14218 9.0 10516 16.4 63041 11.4

خلخال 1823 6.7 15332 9.3 14783 10.5 20164 12.8 6054 9.4 58156 10.5

كوثر 1186 4.3 13403 8.2 8855 6.3 2622 1.7 0 0.0 26066 4.7

گرمي 4546 16.6 33472 20.4 19187 13.6 8990 5.7 0 0.0 66195 11.9

مشگين شهر 4960 18.1 31839 19.4 25953 18.4 37169 23.5 6558 10.2 106479 19.2

نمين 1360 5.0 9135 5.6 9613 6.8 20095 12.7 16961 26.4 57164 10.3

نير 1305 4.8 12371 7.5 9563 6.8 1037 0.7 0 0.0 24276 4.4

جمع 27354 100.0 164185 100.0 141262 100.0 157944 100.0 64143 100.0 554888 100.0

جدول ) 11-1( : تعداد جمعيت ساكن در سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل ب  اساس سلسله م اتب يبادي به تفكيك شه ستان در مقطع يماري 1375

شرح

1-99 100-499 500-999 1000-2499 نفر و بيشتر 2500 جمع
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تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

اردبيل 27 5.0 73 12.5 31 19.9 25 30.5 2 20.0 158 11.5

بيله سوار 125 23.2 41 7.0 10 6.4 4 4.9 1 10.0 181 13.2

پارس يباد 54 10.0 62 10.6 26 16.7 9 11.0 3 30.0 154 11.2

خلخال 51 9.5 47 8.0 16 10.3 11 13.4 2 20.0 127 9.3

كوث  35 6.5 49 8.4 10 6.4 2 2.4 0 0.0 96 7.0

گ مي 93 17.3 132 22.6 22 14.1 2 2.4 0 0.0 249 18.1

مشگين شه  96 17.8 103 17.6 21 13.5 18 22.0 1 10.0 239 17.4

نمين 30 5.6 29 5.0 15 9.6 11 13.4 1 10.0 86 6.3

ني  28 5.2 49 8.4 5 3.2 0 0.0 0 0.0 82 6.0

جمع 539 100.0 585 100.0 156 100.0 82 100.0 10 100.0 1372 100.0

جدول )  12-1  ( : سلسله م اتب سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل ب  اساس يبادي به تفكيك شه ستان در مقطع يماري 1385

2500و بيشت  جمع

شه ستان

1-99 100-499 500-999 1000-2499
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تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

اردبيل 1280 5.2 19768 14.6 23606 21.3 36939 30.8 6332 19.1 87925 20.7

بيله سوار 5101 20.6 7173 5.3 7861 7.1 6662 5.6 2673 8.1 29470 7.0

پارس يباد 2830 11.4 14317 10.6 18788 17.0 14507 12.1 12187 36.7 62629 14.8

خلخال 2422 9.8 11292 8.3 10922 9.9 14476 12.1 5915 17.8 45027 10.6

كوث  1888 7.6 10396 7.7 6166 5.6 2205 1.8 0 0.0 20655 4.9

گ مي 4444 17.9 29188 21.6 15100 13.6 2445 2.0 0 0.0 51177 12.1

مشگين شه  4108 16.5 23866 17.6 14186 12.8 27237 22.7 2945 8.9 72342 17.1

نمين 1426 5.7 8195 6.1 10576 9.5 15314 12.8 3141 9.5 38652 9.1

ني  1323 5.3 11083 8.2 3609 3.3 0 0.0 0 0.0 16015 3.8

جمع 24822 100.0 135278 100.0 110814 100.0 119785 100.0 33193 100.0 423892 100.0

جدول ) 13-1 ( : تعداد جمعيت ساكن در سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل ب  اساس سلسله م اتب يبادي به تفكيك شه ستان در مقطع يماري 1385

شه ستان

1-99 100-499 500-999 1000-2499 2500و بيشت  جمع
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 )نرخ رشد(  ي غالب آن استان و گرايش ها روند تحوالت جمعيت :2-1-1

 

اي ككككمطالعاتي طي دهكه ه عرصه هاي روستايي محدوده روند تغييرات جمعيت در 

مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجكام شكده در  1631 -31و  1631 -31

طكي مقكاطع مكورد بررسكي  در نقاط روستايي استان ( روند رشد جمعيت 1-14 جدول شماره )

زيادي را نشان مي دهد. بر اساس بررسي هاي انجام شده در جدول مذكور طي مقطكع تغييرات 

جمعيت ساكن در نقاط روستايي استان اردبيل داراي رشد منفي بكوده اسكت.  1631-31آماري 

با رشد ساالنه  1631نفر در سال  381323به طوريكه جمعيت ساكن در نقاط روستايي استان از 

كاهش يافته است. كنترل رشد جمعيت در نتيجه  1631فر در سال ن 134333درصد به  - 6/8

عمده تكرين  شهري مي تواند از –كنترل جمعيت و همچنين مهاجرتهاي روستا  ياعمال سياستها

 يل كاهش جمعيت در نقاط روستايي استان باشد. دال

جمعيكت سكاكن در نقكاط روسكتايي اسكتان ( كاهش 1631-31در مقطع آماري بعد )

بكا  1631نفر در سكال  134333از  جمعيت ساكن در اين نقاطبه طوريكه شتري بافته شتاب بي

مقايسكه رونكد  كاهش يافتكه اسكت. 1631نفر در سال  183311درصد به  – 4/1رشد ساالنه 

شهري در اثر كمبود  –افزايش روند مهاجرتهاي روستا  رشدجمعيت روستاي در استان اردبيل با 

بكه همكراه مسكاول و مشككالت  روسكتاييتانداردهاي زندگي در نقكاط امكانات و پايين بودن اس

اقتصادي از عمده ترين داليل مهاجرت و كاهش جمعيت در نقاط روستايي در كنكار  –اجتماعي 

 رشد جمعيت به شمار مي آيند. طبيعي كاهش 

نرخ رشد منفي جمعيت در نقاط روستايي بر روي كاهش نكرخ رشكد مطلكق جمعيكت 

 ير مستقيم داشته است. استان نيز تأث

بررسي روند تحوالت جمعيت نقاط روستايي استان بكه تفكيكك شهرسكتان در جكدول 

نشان مي دهد در هر دو مقطكع مكورد بررسكي نكرخ رشكد در نقكاط روسكتايي  (،1-11 شماره )

تنها سه شهرستان پارس آباد،  1631-31شهرستان هاي استان منفي بوده است. در دوره آماري 

بيله سوار داراي باالترين ميزان رشد جمعيت روستايي مربوط به شهرستان پارس آبكاد  اردبيل و

درصكد در سكال  1/2بوده است. نرخ رشد جمعيت روستايي اين شهرستان در اين دهه معكادل 

پس قرار داشته است. درصد  1/1نرخ رشد ساالنه با بوده است. پس از پارس شهرستان اردبيل 

 درصد بوده است.  3/8له سوار داراي نرخ رشد از اردبيل شهرستان بي

(، تنهكا نكرخ رشكد جمعيكت روسكتايي دو شهرسكتان 1631-31در دوره آماري بعد )

درصد بوده است. ساير شهرستانهاي استان داراي  1/8و 4/8اردبيل و پارس آباد مثبت و حدود 

ميكزان نكرخ رشكد درصكد كمتكرين  – 1/4نرخ رشد نزولي و منفي بوده اند. شهرستان نيكر بكا 
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جمعيت روستايي را طي اين دهه در اسكتان اردبيكل دارا بكوده اسكت. محكدوديت هكاي محكيط 

شهري از عمده ترين داليل ككاهش نكرخ رشكد بكه  –اقتصادي و مهاجرتهاي روستا  –اجتماعي 

 همراه كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت روستايي در شهرستانهاي استان اردبيل بوده است.

 
 

 . 1732سياسي سال  -بر اساس محدوده تقسيمات اداري مركز آمار ايران، بازسازي و برآورد جمعيت شهرستانهاي كشور  -1مأخذ : 

 1731مركز آمار ايران، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن، استان اردبيل،  -0               
 

 1731و  1731،  1761( : روند تحوالت جمعيت ساكن  در نقاط روستايي استان اردبيل به تفكيك شهرستان طي دوره هاي آماري  1-11جدول ) 

نرخ رشد تعداد جمعيت
شرح

    

     اردبيل

     بيله سوار

     خلخال

     مشكين شهر

     گرمي

     پارس آباد

     كوثر

     نمين

     نير

     كل استان

 . 1732سياسي سال  -ده تقسيمات اداري مركز آمار ايران، بازسازي و برآورد جمعيت شهرستانهاي كشور بر اساس محدو -1مأخذ : 

 1731مركز آمار ايران، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن، استان اردبيل،  -0               
  

 : وضعيت ثبات جمعيت در نقاط روستايي استان1-2-1-1

روند تغييرات جمعيت در نقاط روسكتايي اسكتان اردبيكل در ككل اسكتان و بكه تفكيكك  

 1631-31و  1631-31طكي دوره هكاي آمكاري (1-13)و  (1-13)تان در جداول شماره شهرس

 مورد بررسي قرار گرفته است.

براساس نكرخ  سكونتگاههاي روستايي،پس از تعيين روند تحوالت جمعيت در هريك از  

و   1631-31ي دوره هكاي آمكاري طكسكونتگاهها  اين رشد محاسبه شده وضعيت ثبات جمعيت

 8-2رد بررسي قرار گرفته است. دراين بررسي روستاهايي كه داراي نرخ رشد بين مو31-1631

1731و  1731،  1761طي دوره هاي آماري  استان اردبيل يي( : روند تحوالت جمعيت ساكن در نقاط روستا 1-12جدول ) 

نرخ رشد
   شرح

 

     نقاط روستايي
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درصد بوده اند به عنوان روستاهاي با ثبات وداراي نرخ رشد طبيعكي از نظكر جمعيتكي در نظكر 

از نظر جمعيتي در نظر گرفته  رفته شده اند. و روستاهاي با ثبات و داراي نرخ رشد طبيعيككككگ

درصد و بيشكتر بكوده انكد بكه  4درصد و  4تا  2اهايي كه داراي نرخ رشد بين اند. و روست شده

ترتيب در طبقه روستاهاي مهاجرپذير و داراي قابليت جذب بكاالي جمعيكت فكرد شكده انكد. 

روستاهاي داراي نرخ رشد منفي جمعيت نيز در سه طبقه دسته بندي شده اند روستاهاي داراي 

براي از دست دادن جمعيت ،  ادهبا عدم ثبات جمعيت و آم درصد روستاهاي -2تا  8نرخ رشد 

درصد روستاهاي مهاجرفرصت و روستاهاي با نرخ رشكد  8-4تا  -2روستاهاي داراي نرخ رشد 

ت شكديد ) بكا قابليكت از دسكت دادن جمعيكت و سككمتر نيز روستاهاي مهاجرفر و درصد -4

 در نظر گرفته شده اند.مهاجرفرستي باال(

سككونتگاه  1 1333از مجمكوع  1631-31طبقه بنكدي طكي دوره آمكاري  براساس اين 

 3/1روسكتا( و   223درصكد ) 1/16روستايي داراي جمعيت روستايي درايكن دوره بكه ترتيكب 

خكالي از سككنه بكوده انكد . در هريكك از  1631و  1631روستا( طي مقاطع آماري  23درصد )

)داراي  4تكا  2قابليكت از دسكت دادن ( و )داراي  -2تكا  8)ثبكات جمعيكت( و  2تكا  8طبقات 

 3درصكد ) 6/8درصد قرار داشته اند. همچنين  2/8روستا معادل  6نيز به ترتيب مهاجرپذيري(

روسكتا(  12درصكد ) 3/8تي و سكدرصد ) با قابليكت مهاجرفر -4تا  -2روستا( داراي نرخ رشد 

د( بوده انكد. بيشكترين تعكداد تي شديسدرصد ) با قابليت مهاجرفر -4داراي نرخ رشد كمتر از 

 6/36درصكد بكوده انكد. درايكن طيك   4روستاهاي واقع دراين استان داراي نرخ رشد بيش از 

آبادي قرار مي گيرند اين آبادي ها داراي قابليكت جكذب بكاال جمعيكت از  1414درصد معادل 

   ساير نقاط بوده اند.

( 1631-31آمكاري بعكد )بررسي وضعيت ثبات جمعيت در نقكاط روسكتايي طكي دوره  

روستاي داراي جمعيت روستايي طكي   1463نشان مي دهد از مجموع (، 1-13)درجدول شماره 

خكالي از  1631درصكد در مقطكع سرشكماري  43آبادي معكادل  33اين دوره در استان اردبيل 

و در  -2درصد داراي نكرخ رشكد و تكا  2/22درصد داراي ثبات جمعيت  3/14سكنه شده اند.

درصد و با قابليكت مهاجرفرسكتي ماليكم و  -4تا  -2درصد داراي نرخ رشد 21خالي شدن حال 

درصد و با قابليت مهاجرفرستي شديد بوده اند. دراين  -4درصد داراي نرخ رشد كمتر از  6/23

افزوده شده و نسبت اين روستاها ككه داراي  4تا  2مقطع  به تعداد روستاهاي داراي نرخ رشد  

                                                 
پمپ بنكزين، پاسكگاه، پادگكان ، درمحاسبات انجام شده، برروي روند تحوالت جمعيت نقاط روستايي مكان ها ) 1

كه بكه معنكاي واقعكي روسكتا تلقكي ايستگاههاي پمپاژ و ... (از ليست محاسبات حذف شده و تنها سكونتگاههايي 

 شوند مورد بررسي قرا رگرفته اند.مي
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درصد رسيده است همچنين از تعداد روستاها با نرخ رشد  2/1معيت هستند به قابليت جذب ج

-31درصكد طكي مقطكع آمكاري  3/4درصد به شدت كاسته شده است و به نسبت  4بيش از 

 كاهش يافته است. 1631

( نيز وضعيت ثبات جمعيت روستايي استان اردبيكل 1-1( و )1-4در نقشه هاي شماره ) 

 ي نشان داده شده است.طي دوره هاي مورد بررس

 
 ( : وضعيت ثبات جمعيت در نقاط روستايي استان اردبيل بر اساس رده بندي نرخ رشد در مقطع آماري 1 - 16جدول ) 

 31-1761    

 رده بندي نرخ رشد ) درصد ( مفهوم تعداد آبادي  درصد

 خال از سكنه 61 خال از سكنه 61 009 1731

 الي از سكنهخ 31 خالي از سكنه 31 03 136

 0صفر تا  ثبات جمعيت 7 230

 2تا 0 مهاجر پذير 7 230

 درصد و بيشتر 2 مهاجر پذير شديد 212 3737

 -0صفر تا  عدم ثبات  7 230

 2تا منفي  0منفي  مهاجر فرست 6 237

 و كمتر 2منفي  مهاجر فرست شديد 10 233

 جمع 1693 122

 

    1731-31ر نقاط روستايي استان اردبيل بر اساس رده بندي نرخ رشد در مقطع آماري ( : وضعيت ثبات جمعيت د 1 - 13جدول ) 

 رده بندي نرخ رشد ) درصد ( مفهوم تعداد آبادي  درصد

 خال از سكنه 31 خال از سكنه 31 63 233

 0صفر تا  ثبات جمعيت 017 1233

 2تا 0 مهاجر پذير 32 131

 يشتردرصد و ب 2 مهاجر پذير شديد 31 239

 -0صفر تا  عدم ثبات  719 0030

 2تا منفي  0منفي  مهاجر فرست 720 0132

 و كمتر 2منفي  مهاجر فرست شديد 797 0337

 جمع 1279 12232
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 : نرخ رشد خانوار  روستايي0-2-1-1

جهت بررسي دقيق تر تحوالت جمعيت در استان اردبيل طي مقاطع مورد بررسي، رونكد  

درجككدول  1631-31و  1631-31نوار در ايككن اسككتان طككي دوره هككاي آمككاري خككا دككككككرش

مورد محاسبه و بررسي قرار گرفته است. بر اساس اطالعات ارايه شده در جدول  (،1-13)شماره

با رشد ساالنه  1631خانوار در سال  136223مذكور تعداد خانوار ساكن در اين استان از تعداد 

 افزايش يافته اند.خانوار  216238درصد به  1/2

 درصد بوده است.  1/8نقاط روستايي معادل در رشد خانوار در اين مقطع  

درصكد بكه 3/2تعدادخانوار ساكن در استان با رشد سكاالنه  1631-31در دوره آماري  

درصكد بكوده  3/8خانوار افزايش يافته است. اين ميزان در ميان خانوارهاي روسكتايي  231681

  است.

ه كاهش نرخ رشد جمعيت در نقاط روستايي تعداد خانوارها طي مقاطع مكورد با توجه ب 

شكل گيري خانوارهاي جديد ناشكي از ازدوا  و يكا تغييكر بررسي رشد مثبتي را نشان مي دهد. 

شكل خانواده از شكل گسكترده بكه هسكته اي و ميكل بكه اسكتقالل و جكدايي طلبكي و تشككيل 

 از عمده ترين داليل آن است. د(هاي كوچك )زن، شوهر و فرزنخانواده

 
 

دوره آماری  1365 1375 1385 1365-75 1375-85

نقاط روستایی 98593 103806 110248 0.5 0.6

کل استان 173226 213290 281301 2.1 2.8

جدول ) 18-1 ( : روند تحوالت خانوار ساکن در استان اردبیل به تفکیک نقاط شهری و روستای طی دوره های آماری 1365 ، 1375 و 1385 
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 نسبت وابستگي )بستگي( :1-1-1

 

نسبت وابستگي )بستگي( يا بارتكفل شاخصكي اسكت ككه معمكوالً بكراي سكنجش تكاثير  

اقتصادي و اجتماعي ساختارهاي سني مختل  استفاده مي شود. نسبت وابستگي نسكبت جمعيكت 

هر چه اين شاخص باالتر باشكد يعنكي اينككه  وابسته )جوان و پير( به جمعيت در سن كار است.

تكا  1/8يك فرد بالقوه فعال تعداد بيشتري از افراد بايد حمايت كند. نسبت وابستگي معموالً بين 

 در نوسان است.  2/1حدود 

درصد جمعيكت روسكتايي  اسكتان اردبيكل در سكال  3/18(، 1-13طبق جدول شماره ) 

داشته اند. ايكن نسكبت نشكان دهنكده  جمعيكت جكوان ساله قرار  11تا  8در گروه سني  1631

 1631مي باشد. نسبت وابستگي نقاط روستايي استان در سكال  1631روستايي در مقطع آماري 

باشد. نسبت وابستگي در نقاط روستايي هريك از شهرستان هاي استان به ترتيب مي 16/1برابر 

 بوده است. 2/1و  16/1، 83/1،  11/1برابر با 

( جمعيت گروههاي سني بزرگ و نسبت وابستگي را بكراي نقكاط  1-28ماره )جدول ش

، 1631نشكان مكي دهكد. درسكال  1631روستايي استان اردبيل و شهرستان هكاي آن در سكال 

سال قرار داشكته انكد. نسكبت  11درصد جمعيت روستايي استان در گروه سني كمتر از  33/64

و در نقكاط روسكتايي شهرسكتانهاي  33/8ان برابر با وابستگي در اين سال در نقاط روستايي است

،  36/8،  33/8اردبيل، خلخال، مشگين شهر، گرمي، پارس آباد و بيله سوار به ترتيكب برابكر بكا 

 بوده است.   36/8و  31/8، 36/8، 33/8،  84/1

درصد  1/23، از مجموع جمعيت روستايي استان 1631در آخرين مقطع آماري در سال  

 ساله را شامل شده اند. 11-34درصد جمعيت  3/31سال و  11تر از جمعيت كم

و در  12/8در نقكاط روسكتايي اسكتان برابكر بكا  1631نسبت بستگي در مقطع آماري 

و  13/8، 11/8، 44/8، 43/8، 11/8، 18/8، 13/8،  11/8شهرستانهاي مذكور به ترتيب برابكر 

 بوده است.  14/8

ه گكروه هكاي سكني و نسكبت وابسكتگي را در نقكاط (، اطالعات مربوط ب1-21جدول )

 روستايي استان نشان مي دهد.



 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      

 35 

 

( : گروههاي عمده سني ونسبت وابستگي در  نقاط روستايي استان اردبيل  به تفكيك شهرستان در مقطع  1-19دول )ج

 1761آماري 

 نسبت وابستگي  درصد تعداد گروههاي عمده سني شرح

 استان اردبيل 

12-2 717339 1236 

1317 
62-11 092632 2639 

61+ 11701 031 

 12232 619332 جمع 

 شهرستان اردبيل 

12-2 93139 2939 

1311 
62-11 97173 2332 

61+ 1797 033 

 12232 193129 جمع 

 شهرستان خلخال 

12-2 12022 2333 

1323 
62-11 17317 2337 

61+ 7016 039 

 12232 111177 جمع 

 شهرستان مشگين شهر 

12-2 60609 1239 

1317 
62-11 13312 2639 

61+ 0690 030 

 12232 107271 جمع 

 شهرستان گرمي 

12-2 93263 1037 

130 
62-11 31316 2131 

61+ 2202 031 

 12232 133027 جمع 

 1761، استان اردبيل مآخذ: مركز آمار ايران ، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن
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 (: گروههاي سني بزرگ و نسبت وابستگي در نقاط روستايي استان اردبيل  1-02جدول  ) 

 1731به تفكيك شهرستان در مقطع آماري 

 نسبت وابستگي  درصد تعداد گروههاي  سني بزرگ شرح

 استان اردبيل

12-2 132237 72393 

2363 
62-11 726221 19310 

61+ 03702 1312 

 122322 112393 جمع 

 شهرستان اردبيل

12-2 39269 27 

2397 
62-11 123023 10 

61+ 12139 1 

 122 026126 جمع 

 شهرستان خلخال

12-2 73311 2236 

1322 
62-11 20111 2932 

61+ 1132 632 

 12232 36322 جمع 

 شهرستان مشگين شهر 

12-2 12321 2232 

2393 
62-11 13293 1239 

61+ 1733 233 

 12232 112016 جمع 

 شهرستان گرمي 

12-2 77292 2733 

2397 
62-11 79100 1133 

61+ 7729 232 

 12232 31161 جمع 

 شهرستان پارس آباد 

12-2 70132 2232 

2391 
62-11 73223 1032 

61+ 0036 731 

 12232 37723 جمع 

   شهرستان بيله سوار

12-2 13921 2237 

2397 
62-11 02931 1133 

61+ 1123 733 

 12232 22263 جمع 

 1731مآخذ: مركز آمار ايران ، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن، استان اردبيل               
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 1731به تفكيك شهرستان در مقطع آماري  (: گروههاي سني بزرگ و نسبت وابستگي درنقاط روستايي استان اردبيل  1-01 جدول )

 نسبت وابستگي  درصد تعداد گروههاي  سني بزرگ شرح

 استان اردبيل 

2-12 122311 0331 

2310 
11-62 776937 6133 

61 + 72761 633 

 12232 110191 جمع 

 شهرستان اردبيل 

2-12 76921 0939 

2311 
11-62 39031 6237 

61 + 3233 133 

 12232 107062 جمع 

 شهرستان خلخال

2-12 10213 0132 

2313 
11-62 72123 6733 

61 + 1299 1233 

 12232 23062 جمع 

 شهرستان  مشگين شهر 

 درصد  تعداد گروههاي  سني بزرگ

231 

2-12 07912 0631 

11-62 62026 6636 

61 + 6027 639 

 12232 92719 جمع 

 گرميشهرستان 

2-12 16732 0331 

2311 
11-62 79991 6631 

61 + 2126 639 

 12232 62101 جمع 

 شهرستان پارس آباد 

2-12 00712 0332 

2323 
11-62 12102 6333 

61 + 7206 237 

 12232 39922 جمع 

 شهرستان بيله سوار  

2-12 3211 0131 

2322 
11-62 07723 6937 

61 + 1369 136 

 12232 77663 جمع 

 شهرستان كوثر 

   درصد تعداد گروههاي  سني بزرگ

2-12 1326 0331   

11-62 17331 6236   

61 + 1337 337 2311 

   12232 01262 جمع 

 شهرستان نير

 درصد تعداد گروههاي  سني بزرگ

2313 

2-12 2376 0639 

11-62 11223 6733 

61 + 1691 932 

 12232 13932 مع ج

 شهرستان نمين 

 درصد تعداد گروههاي  سني بزرگ

2312 

2-12 12111 0639 

11-62 02132 6132 

61 + 7216 331 

 12232 73331 جمع 

 1731مآخذ: مركز آمار ايران ، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن، استان اردبيل 
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و ساختار قومي ، طايفگه اي جامعگه روسگتايي و  : تحليل تحوالت نظام اجتماعي0-1

 عشايري

 

بررسي سير تحوالت نظام اجتماعي و ساختار قومي، طايفه اي جامعه روستايي و عشايري  

در استان اردبيل نشان مي دهد، اين استان از سابقه طوالني روستا نشكيني و همچنكين زنكدگي و 

 است. معيشت مبتني بر كوچ نسبت به شهرنشيني برخوردار

بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد روستا نشيني  در استان اردبيل در قسكمت هكاي  

مركككزي اسككتان شككامل شهرسككتان هككاي اردبيككل، نيككر و نمككين از قككدمت بيشككتري برخككوردار 

است.محدوده شهرستان هاي مشگين شهر و گرمي محل همزيستي عشاير ايل شاهسون و روستا 

 سال گذشته به طور كامكل محكل سكيطره 18ت مغان تا حدود نشينان بوده است و محدوده دش

عشاير ايل شاهسون بوده است. عشاير ساكن در محدوده دشت مغان دردوره پهلوي و در نتيجه 

تحوالت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي روي داده در دوره رضا شاه به سمت روستا نشيني گرايش 

كه نقطه  1623بنگاه عمران دشت مغان در سال  يافتند. براساس مطالعات انجام شده، با تاسيس

اقتصادي و فرهنگي در محكدوده اسكتان بكوده شكيوه  -آغازين اسكان عشاير و تحوالت اجتماعي

زيست و معيشت عشاير اين محدوده در نتيجه استان از رمه گرداني به شكيوه معيشكت دهقكاني 

ي، به تدريج روسكتاها شككل گرفتنكد. تغيير يافت. از اين دوره به بعد در منطقه پارس آباد كنون

روستاهاي شكل گرفته در محدوده دشت مغان كامالً منطبكق بكا نظكام و سكاختار ايلكي جامعكه 

عشايري ايل شاهسون شكل گرفت. بدين معنا كه در نتيجه برنامه مكذكور هريكك از طوايك  و 

به ايكن ترتيكب نكام تيره ها در قشالق خودشان اسكان يافته و شروع به تاسيس آبادي نمودند. 

 آباديها با نام تيره ها و طواي  منطبق شد و معيشت زراعي در منطقه دشت مغان او  گرفت.

هاي خلخال و گيكوي را الزم به ذكر است بخش جنوبي استان نيز كه محدوده شهرستان 

 شامل مي شود محل همزيستي اقوام كرد، تات، تالش و ترك است.

فرهنگي جامعه روستايي و عشايري اسكتان اردبيكل نشكان بررسي ساير ويژگيهاي قومي  

 لهجه هكايدهد، زبان عامه مردم اين استان زبان آذري است كه به صورت هاي مختلفي در مي

منطقه اي و قومي مورد استفاده مردم است. البته ساكنين برخي از روستاهاي اسكتان )شهرسكتان 

 ز تكلم مي كنند.به لهجه هاي طالش و تات نيهاي نمين و خلخال(

از نظر ديني هم اكثريت قريب به اتفاق مردم استان داراي مذهب شكيعه بكوده و فقكط  

قريه از دهستان ويلكيج به مركزيت عنبران از توابع شهرسكتان نمكين داراي مكذهب  1ساكنين 

 شافعي هستند.
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 : ويژگيهاي جامعه عشايري استان اردبيل1-0-1

 

را طواي  مختل  ايل شاهسون تشكيل داده اند. با توجكه  اردبيل جامعه عشايري استان 

اقتصادي و فرهنگي استان اردبيكل مشخصكات و ويژگكي  -به نقش اين ايل در تحوالت اجتماعي

 هاي آن به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفته است.

 
 : سابقه تاريخي ايل شاهسون1-1-0-1

شاهسون از آنها ياد مي شود به عشايري كه در دشت مغان زندگي مي كنند و تحت عنوان 

 استناد منابع موجود:

عده اي از آنان باقيمانده تركان غز هستند كه در قرن چهارم در دشت مغان مي  -

 زيسته اند.

گروهي نيز با هجوم مغوالن و تيموريان به ايران در قرن يازدهم ميالدي به اين اراضي  -

 مهاجرت كرده اند.

اي  ترك هستند كه در قرن چهاردهم ميالدي از برخي بازماندگان آن گروه از طو -

 آسيا صغير به آذربايجان آمده اند.

عشاير شاهسون از ديدگاه قوم شناسي به طواي  سارب ، قميش ، قزلباش و طوالش 

وابسته اند و در ده سال اول سلطنت صفويه در قرن شانزدهم ميالدي بوسيله شاه عباس به 

 وان شاهسون درآمدند.صورت يك كنفدراسيون ايلي تحت عن

گرچه شاهسون در آن زمان به تمام قبايلي اطالق مي شد كه به حمايت از شاه عباس 

پرداختند، اما از آنجا كه محافظين وي از ميان اين گروه از عشاير بودند و نيروي عمده جنگي او 

)شاهسون(  در مقابل قزلباش و دفاع از مرزهاي شمال غربي كشور بشمار مي رفتند اين اصطالح

 بعدها تنها به اين گروه از عشاير اطالق گرديد.

 
 : تحوالت اجتماعي ايل شاهسون در دوره پهلوي1-1-1-0-1

شاهسون را هرگز نمي توان به صورت يك ايل واحد و يكپارچه تلقي نمود و در طول 

كومت زمان به صورت كنفدراسيون طواي  بوده است. با توجه به اين كه هدف رضاخان ايجاد ح

ن قوي مركزي بود، تضعي  سازمان ايلي و از بين بردن قدرت طواي  يكي از مهمتري

هاي وي بود. در تعقيب اين هدف و پس از خلع سالح عشاير قانون معروف به تخته قاپو خواسته

به مورد اجرا گذاشته شد. نيروهاي دولتي عشاير را وادار نمودند كه  1612-16در سالهاي 

رار خود، يعني چادرها را برچيده و سكونت گاههاي دايمي براي خود ايجاد كنند. كانونهاي استق
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عشايري كه مقاومت نموده و كماكان به انتظار در آالچيق اوبه هاي عشايري به سر مي برند 

مورد تهاجم وحشيانه قرار گرفتند و چادرهايشان را به آتش كشيدند، گوسفندهايشان را كشتند 

ان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در نتيجه بسياري از عشاير ناگزير به و زنان و فرزندانش

اتراق گرديده و تدريجا سكونتگاههاي ايجاد كردند. در اين شرايط رمه را مي بايست چو با نان 

به صحرا برده و در كومه ها )چادرهاي تك نفري ( به سر برند . البته شاهسونان عمدتا به عنوان 

ام خود را كوچ داده و با دشواري بسيار دور از چشم مامورين دولتي كوچ چوپان كماكان د

 نمودند.مي

، عشاير دوباره آالچيق ها را بر پا نموده و اوبه ها را  1628با سقوط رضاخان در شهريور 

سازمان دادند و كوچ بار ديگر آغاز گشت. تخته قاپوي رضاخاني هر چند موجب شد كه جامعه 

ا مشكالت عديده اي درگير شود و انسجام ايل تا حدي بهم بريزد ولي روي عشايري شاهسون ب

كه آغاز برنامه هاي عمراني  1623هم رفته اين برنامه اسكان مبتني بر زور ناموفق بود و تا سال 

در دشت مغان است ، منطقه مزبور منحصرا قشالق عشاير شاهسون بوده و رمه داري مبتني بر 

 اجتماعي منطقه بود. قتصادي كوچ ركن  بارز حيات ا

، اقداماتي جهت عمران منطقه آغاز گرديد. ايجاد شركت  1623پس از قحطي سال 

شيار آذربايجان و سپس بنگاه عمران دشت مغان و ايجاد شبكه كوچك آبياري تغييراتي در 

ن زمان بافت و ساختار معيشتي عشاير به وجود آورد. مي توان گفت كه اسكان واقعي عشاير از اي

هكتاري و  6و  3، 12آغاز شد. در اختيار قراردادن اراضي فارياب شده به صورت قطعات 

همچنين در دسترس بودن ماشين آالت و تجهيزات كشاورزي ، ايلياتي مستاصل را به زراعت 

كشاند وجود بعضي عوامل ديگر از جمله احراز مالكيت در اين تحوالت نقش داشت. با فارياب 

و كمك هاي بنگاه توسعه براي ايجاد و ساخت آباديها و در  1663بيشتري در سال شدن اراضي 

 اختيار گذاشتن امكانات و پايين بودن ارزش توليدات گرايش عشاير به اسكان بيشتر شد.

و همراه با شروع انقالب به اصطالح  1648او  متالشي شدن سازمان ايلي در سال 

گ و غيره ممنوع اعالم گرديد كه در واقع مهلك ترين سفيد بود كه طي فرماني وجود ايل بي

ضربه به ساخت اجتماعي عشاير بود. با ملي شدن بخش عظيمي از مراتع و صدور پروانه انفرادي 

جهت افراد كوچ نشين ، سران ايالت آخرين ضربه را خورده و در واقع به  1623چرا در سال 

حال حاضر سازمان ايلي عشاير شاهسون در كلي از صحنه حيات ايلي كنار گذاشته شدند. در 

واقع متالشي شده است. هر چند هنوز آق سقل ) ريش سفيد( در تيره و اوبه خود داراي ارزش و 

 مقامي مي باشد ولي با روند فعلي ، اعتبار آينده اش معلوم نيست. 
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 : سازمان ايلي و قشربندي اجتماعي ايل شاهسون0-1-0-1

هجري قمري مربوط مي شود.  12ر شاهسون به قرن قشربندي اجتماعي عشاي

شاهسونان در دو اتحاديه ايلي يا ال )طواي  مشكين شهر و اردبيل( متشكل شده بودند. در راس 

هر يك )ال بيگي( از سوي دولت مركزي ، مسئوليت حفظ نظام، وصول ماليات و تامين افوا  

يم مي شد. اداره طايفه به عهده بگ يا بيگ ايلي را بر عهده داشت. ال يا ايل به چند طايفه تقس

مي شد. در وضع كنوني ،  بود كه از سوي ال بيگي منسوب مي شد. هر طايفه به چند تيره تقسيم

( دتيره يك تقسيم بندي سياسي و اداري است و در راس آن به جاي بيگ آقاي سقل )ريش سفي

 اًهسته مركزي تيره يك گروه نسبتقرار دارد. ممكن است يك تيره چند آق سقل داشته باشد. 

خانوار كه از سه تا شش پشت به نياي  68تا  28بزرگي به نام )گوبك( است. گوبك معموال از 

مشتركي مي رسند، تشكيل شده است. گوبك يك اصطالح درون تيره است و درتقسيمات ايلي 

 مطرح نيست. نام تيره معموال از همين مبناي مشترك اشتقاق مي يابد. 

ره ناصر خارجي بيشتر به صورت خويشان سببي، خدمتكاران، چوپانان اجير وارد تيع

 اند.گاهي تيره هاي يك طايفه نيز مدعي تبار مشتركي هستند. شده

بنابراين ايل شاهسون به چند طايفه و هر طايفه به چند تيره و هر تيره به چند اوبه 

 به وجود مي آيد.  تقسيم مي شود وهر اوبه از بهم پيوستن چند خانوار

 خانوار(  اوبه تيره)گوبك(        طايفه  )ايل  

 

كوچكترين واحد اجتماعي در بين عشاير دشت مغان است. خانواده در اين ناحيه عمدتا 

گسترده است بدين معني كه پدر، مادر ، پسران متاهل و مجرد و نوه ها با يكديگر زندگي كرده 

درصد خانواده هاي طواي   11ك مي باشند به طورمثال قريب و داراي درآمد و مخار  مشتر

درصد و  38گيكلو و جلودارلو گسترده اند. اين درصد بين طواي  عربلو و طالش ميكاويل لو به 

درصد مي رسد. در خانواده هاي گسترده پدر تبار، همواره پدر  48در ميان طواي  ديگر به 

ان حلقه ارتباط اعضاي خانواده خود با ديگر واحدهاي خانواده كه مدير آن نيز مي باشد به عنو

عشايري است. يكي از ويژگيهاي اين نوع خانواده اعتقاد شديد به عرف و آداب و سرسختي در 

مقابل نوآوري است. اما در خانواده گسترده كنوني در بين عشاير، پدر حاكم بال منازع در 

نيز مجاز به اظهار نظر در مسايل مرتبط با خانواده خانواده نبود، بلكه اعضاي ذكور جوان خانواده 

مي باشند. اگر چه اين امر خود در زمينه پذيرش نوآوري موثر است. الزم به ذكر است كه 

انقالب اسالمي نيز به نوبه خود تحوالتي در ساختار اجتماعي منطقه و الگوي سكونت آنها به 

ي )اتحاد طواي ( اثري نبوده و گرچه تيره هاي وجود آورد. به گونه اي كه امروزه از تشكيل ايل
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عضو يك طايفه در كنار يكديگر زندگي مي كنند، اما تشكل آنها در سطح طواي  نيز كاركرد 

خود را از دست داده است. با وجود اين ، افراد عضو يك تيره )گويك(  داراي سازمان روشني 

جتمع زيستي عشايري عينيت مي يابد و مي باشند. تشكيل واحدهاي خويشاوندي در اوبه ها يا م

علي رغم گذشته در بين اوبه هاي مجاور از دو تيره و ياقي دو طايفه ارتباط بيشتري وجود دارد 

 تا اعضاي يك تيره كه اوبه آنها دورتر از يكديگر است.

بنابراين امروزه عشاير شاهسون مركب از خانوارهايي است كه گرچه به گروههاي 

تبار واقعي )گويك( تقسيم شده اند، اما اتحاد بين اين تيره ها )گوبكها( وجود خويشاوند پدر 

خانواري ديده  21تا  6ندارد. لذا امروزه تجمع عشاير دشت مغان به صورت گروههاي دامدار

 شود كه غالبا از اعضاي يك گوبك )تيره( مي باشند و فاقد انسجام ايلي هستند.مي

قالب اسالمي پايان داده شده و بيگها نيز در اوبه ها برخي از به حيات ايل بيگي در زمان ان

نقشهاي خود را تا حدودي حفظ كرده اند اما فاقد كاركرد در سازمان تيره ها و طواي  و ايل 

باشند. افزون بر تحول ساخت ايلي، جمعيت كوچنده نيز كاهش يافته و امروزه تنها قريب به مي

 وچنده شاهسون در منابع آماري ثبت شده است.خانوار تحت عنوان عشاير ك 1411

 
 ايل شاهسون: طوايف 1-0-1-0-1

 ايل بزرگ شاهسون از طواي  متعددي به شرح زير شكل يافته است: 

 

 :اين طايفه در اواخر دوره قاجار يكي از طواي  بزرگ مغان محسوب مي  كور عباسلو

و يا به شهرها مهاجرت شد. ولي از چند سال قبل تيره هاي آن يا تخته قاپوشدند 

كردند. با اين همه اكنون نيز در محل تعدادشان كم نيست و قشالق آنان در سواحل 

 دره رود و ييالقشان در حوالي اوكوز داغي واقع است. 

 :هجري شمسي ، بزرگترين طايفه عشاير  1648تا  1628اولين سالهاي  عيسي لو

گ بين الملل دوم ، امير شاهسون محسوب مي شد. در اغتشاشات چند ماهه جن

اصالن بيگ رويس طايفه با گماشتن سواران در گذرگاهها از ناامني راهها جلوگيري 

شمسي و نيمه اول سال بعد كه فرقه دموكرات بر  1624كرد و در نيمه دوم سال 

آذربايجان تسلط داشت ، از همكاري با آنان خودداري كرد و توانست تا رفع غاوله 

مقاومت كند. قشالق اين طايفه درارشق و ييالقشان در دامنه سبالن آنان به تنهايي 

 در قارابوالغ و بوران چوخوري واقع است. 

 : اين طايفه از اواخر دوره قاجار تا اواسط دوره پهلوي از حيث تعداد  قوجابيگلو

جمعيت، بزرگترين طايفه عشاير مغان محسوب مي شد و در تاريخ صفويه ، افشاريه و 
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ه سرداراني از اين طايفه بر مي خوريم كه در جنگلها شجاعت و رشادت زياد از قاجار ب

خود نشان داده اند. اين طايفه در اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي بر اثر بعضي از 

تصادفات و زدوخورد با نيروهاي دولتي تضعي  شد. قشالق اين طايفه در سواحل دره 

ييالقشان در آغ چاي، قاراچاي و بوزقيه سبالن واقع  رود، از سرو آغاجي به پايين و

شده است. اين طايفه بيش از طواي  ديگر ، روستا و آبادي به وجود آورده  و در 

  برزند و انگوت تخته قاپو شده است.

  قشالقشان در خروسلو و شورگل و ييالقشان در بند علي بيگلو مع وف به علي بابالو :

 .است جني بالغ و مال دلي واقع

  : اين طايفه از ابتدا ييالق و قشالق نكرده ودر روستاهاي صومعه ، ييجه ، رضا بيگلو

 قلعه جوغ و غيره سكونت دارد.

  : در ابتدا از طواي  بزرگ محسوب مي شده ولي بعدها تعداد عباداهلل بيگلو

 جمعيتشان كمتر شده است و هم اكنون اعقاب شان در نصير كندي سكونت دارند.

 هم اكنون نيز تعداد جمعيت آن زياد است كه بعضي از آنان ييالق و  ي بيگلو :شاهعل

قشالق مي روند ، قشالقشان در كرمه لو و ميرزاخان و فر  خواجه لي و ييالقشان در 

 اطراف چال داغ  واقع است. 

  : قسمتي از قشالقشان كه يورت زمستاني آنان بود ، هم اكنون در محدوده باال بيگلو

رس آباد واقع شده و يكي از محالت آن محسوب مي شود. خاكريز كانال شهر پا

 .گقديمي نيز قسمتي از قشالقشان بود .ييالقشان در اطراف قوقور سووي واقع است

  قشالقشان در گل لو و چناق و ساري بالغ و ييالقشان ديوان داشي مستعالي بيگلو :

 و خان اوغالن قابل ذكر هستند.سبالن بود . از آخرين روساي اين طايفه نصير بيگ 

 : ييالقشان آغ مسجد و يللي گدوك و قشالقشان چنار ، قباله ،  ساري خان بيگلو

 بورون قشالقي بود.  

  : گيگ سرزمين كوچكي در خاك عثماني بوده و اجاق يا زيارتگاه مشهوري به گيگلو

ي رفتند و شفا مي همان اسم داشته كه مبتال يان به بعضي از امراد به اين زيارتگاه م

يافتند )هم اكنون نيز مبتاليان به مرد يرقان به بعضي از خانواده هاي اين طايفه كه 

 گيگلوي اصيل بوده و به اصطالح محلي اجاق اين مرد هستند مراجعه

مي كنند.( اين طايفه ظاهرا به اسم همان سرزمين و يا همين زيارتگاه مشهور بوده و  

 ه به همين اسم ناميده اند.بعد هم كه به ايران آمد

  اين طايفه بر خالف طواي  ديگر ، در عصر حاضر تعداد جمعيت شان افزايش يافته و

از اين حيث شايد دومين طايفه عشاير است . قشالقشان اكثرا در منطقه فعاليت 
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كه شهرك  1612-16كشت و صنعت و دامپروري مغان واقع شده است. در سالهاي 

ي ( اين شركت را مي ساختند او به بزرگي با پرداخت بهاي غربي ) مجتمع مسكون

دستگاه فعلي مهاجرت داده شدندو اوبه  12مستحدثات و مستثغيات آنان از محل 

پاسگاه قرار داشت كه هنوز هم خانواده هايي از آن اوبه بر جاي مانده  كوچكي در زير 

 ت. ييالق آنان در قاشقاميشه و ياغلو و قنبارچه واقع اس است.

  :قشالق اين طايفه در محل بناي پارس آباد و اطراف آن قرار داشت در زمان جعف لو

تقسيم اراضي زير محور يا كانال اول عده اي از آنان از زراعين دوازده هكتاري كه به 

هر داوطلبي داده مي شد ، محسوب و زمين به آنان تحويل شد.عده اي از گرفتن 

اي بعد كه رسم كوچروي از رونق افتاد، در پارس زمين خودداري كردند و در ساله

آباد و در روستاهاي اطراف ساكن شدند. با اين همه هنوز هم گروهي به دامداري 

مشغول اند و به طريق امروزي كه اكثرا چوپان را با يك كومه به ييالق مي فرستند و 

چاوي سبالن  در زمستان چهارپايان را در روستا نگهداري مي كنند ييالقشان در جني

 واقع است. 

 :قشالقشان در محل مالكندي و قوجابيگلوكندي امروزي و ييالقشان در  ييواتلو

 دوبكلوي سبالن واقع است. 

 : اين طايفه از قديمي ترين طواي  شاهسون به شمار مي رود.از بين اين طايفه  تلكه

براي حفظ  سرداران بزرگي برخاسته اند و رشادت و شجاعت و از خودگذشتگي زيادي

اين آب و خاك از خود نشان داده اند. قشالق اجدادي اين طايفه روستاي تلكه كندي 

فعلي و حوالي آن است كه به علت واقع شدن در زيركانال اول به مزارع تبديل شده 

 است و ييالقشان در باالي سرعين واقع است. 

 :و صنعت و  قشالق اين طايفه در محل باغ انار كنوني شركت كشت س وانلور

 دامپروري مغان و در قردره وييالقشان در درقارا يا تاق واقع است. 

 :اين طايفه هم چنانكه از اسمش معلوم است از تالش آمده اند و به   تالش ميكائيل لو

اسم اولين بناي خود كه به مغان آمده ، ناميده شده است و از طواي  مهم مغان به 

طواي  محسوب مي شود. قشالقشان خان شمار مي رود و از پرجمعيت ترين 

باباكندي و روح كندي و حوالي آنهاست و ييالقشان در اطراف قوتورسووي و شابيل 

 واقع است. 

 :قشالقشان در چالما و خورخور و اطراف جعفرآباد و ييالقشان در هفته  جلودارلو

 گدوكي سبالن واقع است. 
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  :است و ييالقشان قره گل سبالن،  قشالقشان دهي به همين نام و حوالي آناودولو

آخرين رويس طايفه شان شكر بيگ بود. قشالق اين طايفه در مرز ايران و آذربايجان 

 واقع شده و افراد آن از دست قزاقان روسي صدمات زياد ديده اند.

 :اين طايفه با طايفه اودولو در قشالق همسايه هستند و مركز قشالقشان دهي  م ادلو

راد لو كندي( است و مانند طايفه اودولو در مرز جمهوري مستقل به نام طايفه )م

آذربايجان واقع است. گويا در دوره صفوي به دو طايفه مرادلو و اودولو دستور داده 

اند كه به خراسان كوچ كنند، چون اكثرا افراد طايفه راضي به ترك محل خود نبودند، 

تا از معرد ديد مامورين دور بعضي از آنها در بين طواي  ديگر مخفي شده اند 

 بمانند. ييالقشان در اطراف چال داغ سبالن واقع است.

 :در آبادي بيگ باغلوكندي و اوچ دره قشالق و اطراف چالداغ ييالق  بيگ باغلو

 دارند.

 :اگر چه از طواي  قديمي محسوب نمي شوند ولي هميشه روساي مشهور و  يراللو

به روسيه تزاري وارد كرده اند. گرفتن توپ و نامداري داشته اند و ضربات سنگين 

تفنگ از روسها و به كار بردن آنها عليه خود روسها از سوي محمد قلي خان و نجفقلي 

 خان مشهور است. اين طايفه ييالق نداشت و از آنقوت دور و موسي خان قشالقي

فراد اولين بين خروسلووگرمي( براي چراي زمستاني استفاده مي كرد. هم اكنون اكثر ا)

 طايفه در روستاهاي بيلداشي و مجيدلو و ديزده يا ديز  سكونت دارند. 

 :در منطقه مشهور است كه از بقاياي اعراب مهاجر به آذربايجان در قرن اول  ع ب لو

هجري هستند. قشالق هاي اين طايفه در حال حاضر اكثرا در كنار شهر پارس آباد 

ود. ييالقشان در اطراف كلي و قوزي چايي واقع واقع شده و عربكولندي ناميده مي ش

 است.

 :القشان قزل بره در سبالن است.قشالقشان روستايي به نام يكه لو كندي و يي يكه لو 

 :ييالقشان اطراف جني چاي سبالن و قشالقشان در خروسلو ) اميرچي  دمي چي لو

 كندي( است . 

 :قورتلوچاي سبالن واقع است. قشالقشان در يوزقويي مغان و ييالقشان در  قورت ر 

 ييالقشان در دامنه شرقي سبالن )حومه شهر سراب( و قشالقشان در  اراجالو :ق

 يوزقويي مغان واقع است.

 :مراتع زمستاني دام هاي آنان غرب خروسلو، ييالقشان اوكوزداغي حسين حاجي لو 

 : ييالقشان از طواي  غير بومي عشاير مغان است . قشالقشان در خروسلو و  كاالش

 در اوكوز داغي سبالن است.
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 : اين طايفه در سابق از طواي  مهم عشاير شاهسون محسوب مي شده  حاجي خانلو

است. قشالقشان سولوك ، يوموق و ايلچي و ييالق اجدادي شان اطراف چالداغ است. 

هم اكنون تعداد بيشتري از اين طايفه اسكان يافته و در آبادي هاي حومه شهر پارس 

د ساكن هستند. اين طايفه بعد از جنگ هاي ايران و روس از اطراف شكي به مغان آبا

 آمده اند.

 :منشعب از تالش ميكاويل لوي مغان است و چون بعدها  تالش ميكائيل لوي اردبيل

تعدادشان زياد شد خود طايفه اي مستقل به حساب آمد. ييالقشان اطراف سرعين و 

آخرين روساي اين طايفه حسن بيگ و بعد از او قشالقشان گوي تپه در مغان است. 

 سعيد خان بود.

  : اين طايفه نيز مانند طايفه حاجي خانلو از قفقاز آمده و از طايفه قموق لزگي كندا لو

و داغستان است. موقع ورود به اين منطقه مذهب تسنن داشته و بعد به مذهب شيعه 

) از عمارت تاقوطكانلو( و يكيالق در گرويده اند. قشالق اين طايفه در سواحل دره رود 

 كوههاي صلوات بود. 

  : فوالدلوها در اواخر دوره قاجاريه و اوايل دوره پهلوي در كليه حوادث منطقه فوالدلو

اي بي تاثير نبوده اند و در انقالب مشروطيت به نام حمايت از دولت مركزي صدماتي 

غان به فوالدلو قويوسي كه روستاي به آزاديخواهان وارد كردند. قشالق فوالدلوها در م

 بزرگي است مشهور و ييالقشان در باغرو واقع است.

 :امروزه اكثر خانواده هاي اين طايفه در اردبيل و شهرهاي ديگر ساكن  جهان خانملو

هستند. اين طايفه براي تعلي  تابستان در ييالق گل چوخوري و مراتع باالي سرعين 

شان دهي در مغان است كه به نام خودشان ) جهان استفاده مي كرد و مركز قشالق

 خانملوكندي ( مشهور است.

 :  ملي و ملي سيدلر دو طايفه جداگانه هستند كه افراد دومي همه از  ملي سيدل

سادات علوي هستند. علت و تاريخ ورودشان به منطقه معلوم نيست و در آمارهاي 

اال از ديلم و گيالن كه مدت ها قديمي اسمي از اين طايفه به چشم نمي خورد. احتم

محل تجمع سادات بوده به اين منطقه آمده اند در قاسقالق تكله به مراتع زمستاني و 

حوالي سراب مرتع تابستاني آنان است. عده اي از اين سادات بعدها جداشده و 

اي به زارنجي تشكيل دادند كه هم اكنون اكثر افراد آن در روستاهاي هيبت لر ، فهطاي

 دوچين، اللهيارلو و غيره ساكن هستند.
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 : تيره هاي مهم اين طايفه عبارتند از : بند علي لو ، شيروانلو، سيوتين لو،  پ يواتلو

حاجي حسنلو، چوغونلو، آتلوخانلو و هم اكنون اين طايفه در روستاي با همين نام در 

 كنار رود ارس سكني گزيده اند.

  : انقالب مشروطيت اسم اين طايفه نيز به ميان در بعضي از زد و خوردهاي خامسلو

مي آيد وبي تاثير در حوادث منطقه نبوده اند. قشالقشان در مناطق غريب حاجي ، 

مسجدلو، شوردره است و ييالق در باغرو دارند. بالش بيگ آخرين رويس طايفه شان 

آباد  بود، در حال حاضر افراد اين طايفه شبستر در شهرهاي گرمي ، اردبيل و پارس

 سكونت دارند.

 :قشالق اين طايفه بعد از مرزگذاري ايران و روس در ساحل شمالي  حاجي خواجه لو

ارس ماند. قراردادي بين دولتهاي ايران و روس منعقد شد كه آن عده از طواي  

عشاير كه ييالقشان در ايران و قشالقشان در مغان سهم روسها واقع شده ، ساالنه 

ر به دولت روس بپردازند. و از قشالق خودشان در تعلي  پولي به عنوان عل  چ

زمستاني استفاده كنند. قشالقشان در نزديكي اصالندوز و در ساحل دو رود ارس و 

 دره رود واقع شده و ييالقشان در حوالي قاشقامشه است. 

 : به علت عدم قبول تبعيت از دولت روس به مغان سهم ايران آمده است.  اجي لو

خورشيدي در دهي  1623ي از طوايفي است كه قبل از كانال كشي سال همچنين يك

كنوني  3به نام قره داغ سكونت گزيده و به زراعت پرداخته است. محل بخش 

شركت كشت و صنعت مغان كه مشهور به خانه قوتاز است محل قشالق قديمي اين 

گيم گولي و آغ طايفه است و ده قره داغلو را بعدا خريده اند. ييالقشان در صوناب

 يارلقان واقع است. 

 : ييالقشان در اطراف سراب و تكه چي كندي و پاراقشالق در مغان مرتع  هومونلو

 زمستاني آنان است.

 : قشالقشان اوزون قويي و سارلي گبه لو است و مراتع تابستاني آنان در دامنه بيگدلي 

 سبالن مشرف بر سراب واقع شده است.

 : ش از همه طواي  در پرورش دام سليقه و اشتهار دارد و هيچ اين طايفه بي مغانلو

يك از طواي  نتوانسته اند در اين مورد با آنان رقابت كنند. قشالق اين طايفه به نام 

 خودشان مي باشد و ييالقشان در كوهپايه هاي مشرف بر سراب واقع است.

 : ر اطراف آغ در بعضي مواقع از طايفه گيلكو محسوب مي شود قشالقشان د ت ت

 داغ و ييالقشان در قاشقامشه واقع است.
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  : مانند طايفه ترت ييالقشان در قاشقامشه است و قشالق در اطراف آغ گون ائولي

 داغ بود.

 :  قشالقشان زرگركندي و ييالقشان در اطراف بوران چوخوري در دهنه سبالن  زرگ

 واقع است.

  : دات و از سالها قبل در روستاهاي ييالق در سبالن ندارد بلكه همگي ساخليفه لو

 اطراف گرمي سكونت گزيده و تخته قاپو شدند.

 : قشالقشان در گبه لو و ييالقشان در هوشنگ ميداني سبالن واقع است. خلفلو 

  : اين طايفه امروزه پراكنده شد و در حال حاضر مركز آن روستايي است گون پاتاق

 ه است.به نام گون پاپاق كه در محال ارشق واقع شد

 
 : ويژگيهاي كوچ7-1-0-1

 
 : قلمروهاي عشايري1-7-1-0-1

جامعه عشايري ساكن در استان اردبيل طي چند دهه اخير، دستخوش تغيير و دگرگوني  

و تحوالت وسيعي شده است. نمونه هاي بارز اين تحوالت در جامعه عشايري، فروپاشي 

يست و مهاجرت هاي روز افزون عشاير به ساختارهاي ايلي، اسكان عشاير كوچ رو تغيير الگوي ز

 مراكز وكانونهاي شهري است.

در استان اردبيل ، اغلب روستاهاي دشت مغان) شامل شهرستان هاي پارس آباد،  

هاي قشالقي بنا به تحوالتي كه در سوار و گرمي( قلمرو قشالقي جامعه عشاير بوده اند، روستابيله

سد ميل مغان، شبكه آبياري و زهكشي، درياچه مصنوعي  منطقه بوجود آمده است )مانند احداث

سازمان آب منطقه اي و...( زمينه را براي اسكان عشاير و تبديل اوبه ها به قشالق و نهايتاً به 

روستا فراهم نموده است. حتي بعضي از اين روستاها مانند روستاي جعفرآباد، اصالندوز، تازه كند 

 ه اند.گسترش يافته و به شهر تبديل شد

با توجه به بررسي هاي بعمل آمده توسط مديريت امور عشاير و اطالعات موجود،  

قشالق يا آبادي )قلمرو عشايري( استان پراكنده اند. همچنين  132جمعيت عشايري استان در 

اوبه مستقرهستند. عمده ترين قلمرو قشالقي  1813اين تعداد جمعيت درمناطق ييالقي در 

ي پارس آباد، بيله سوار، گرمي، مشگين شهر بوده و عمده ترين قلمرو ييالقي عشاير، شهرستانها

 عشاير، دامنه هاي سرسبز سبالن، سبزغوش و  باغرو هستند.

درصد، عشاير  3/31قشالق با  621قشالق يا آبادي، همه جمعيت  132از مجموع  

مناطق ييالقي كوچ با توجه به اينكه به كوچنده هستند كه در فصل ييالق اين قشالقات )
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كنند( خالي از سكنه هستند و به عبارت ديگر اين قشالقات صرفاً بافت عشايري دارند. از كل مي

درصد غالباً عشايري هستند. )بافت  1/28قشالق با  113جمعيت قشالق يا آبادي، جمعيت 

تند)بافت غالباً روستايي هسدرصد( 3/16و جمعيت مابقي قشالقات )روستايي دارند( -عشايري

 عشايري دارند(. -روستايي

با توجه به مطالب ارايه شده در فوق و براساس بررسيهاي انجام شده و اطالعات ارايه  

زيست بوم به شرح  3شده در اطلس زيست بوم هاي عشايري ايران در محدوده استان اردبيل 

( محدوده  1-3ه ) ( در استان شناسايي شده است. الزم به ذكر است در نقشه شمار1-22جدول)

 هريك از زيست بوم هاي اشاره شده در استان نمايش داده شده است.
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 (: ويژگي زيست بوم هاي عشايري استان اردبيل1-00جدول  )

وسعت زيست بوم  محدوده زيست بوم نام زيست بوم

 )هكتار(

 شيوه كوچ ايل و طوايف غالب زيست بوم

 ايف غالب زيست بومطو ايل قلمرو قشالقي قلمرو ييالقي

 شهرستان

 ماشيني و سنتي  مغانلو شاهسون 16222 بيله سوار، پارس آباد بيله سوار، پارس آباد آج اشمد

 ماشيني و سنتي خنجه بگلو شاهسون 17222 گرمي گرمي آقا محمد بيگلو

 ماشيني و سنتي لوانجيرلو، اردولو، مرادلو، بك باغ  شاهسون 92222 بيله سوار بيله سوار انجيرلو

 ماشيني و سنتي عبدل لو، جلودار لو شاهسون 31222 بيله سوار بيله سوار جعفرآباد

 ماشيني و سنتي حاجيلو، سيدلر، خواجه لو، گيلومغان لو، گيلكو، كورعباسلو،  شاهسون 21222 مغان، پارس آباد مشگين شهر، هريس، اهر فتحعلي -جليلو

 ماشيني و سنتي عيسي لو، الج لو، مغان لو شاهسون 02622 ين شهرمشگ مشگين شهر ارشق )مشگين(

 اطلس زيست بوم هاي ايران، ماخذ:
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 :برنامه كوچ 0-7-1-0-1

اجتماعي  از سالهاي قبل و زماني كه سازمان ايلي شاهسون داراي اقتدار سياسي     

ا و با توجه به شرايط بوده برنامه كوچ توسط روساي طواي  و ريش سفيدان تيره ها و اوبه ه

اقليمي ، تهيه و به مورد اجرا گذاشته مي شد. در حال حاضر و با توجه به متالشي شدن سازمان 

ايلي و هر چه كوچكتر شدن وسعت اوبه ها ، هر خانواري مي تواند برنامه كوچ را تنطيم نمايد 

ل اوبه و تيره ها با هم به ولي معموال براي امنيت بيشتر ، چند خانوار با هم و در بعضي موارد ك

 فاصله چند روز شروع به كوچ مي نمايند.

 

 زمان ح كت از قش ق)الف(:

معموال با توجه به سوابق كوچ نشيني از دهم ارديبهشت به بعد خانوارهاي عشاير 

شاهسون آماده كوچ مي شوند. و نيازهاي اوليه كوچ خود را فراهم مي كنند. تا اوايل خرداد كل 

از عشاير كوچنده مي شود. در اوبه هايي كه تقريبا ساكن شده اند و بخشي از خانوار  دشت تهي

 به مسافرت ييالق مي روند و باقي در دشت مي مانند.

 

 ) ب (: مدت زمان كوچ 

در طي ساليان دراز و تجربه اندوزي ، مسير كوچ و منزلگاههاي بين راه طوري انتخاب مي شدند 

روز طول بكشد و در طي اين  12-11ق تا هواي خنك و سرد ييالق كه از شروع حركت از قشال

مدت هواي سرد بتدريج براي دام قابل تحمل مي شد و به آن خو مي گرفت . در اين مدت 

مسير كوچ از ميان بندها مي گذشت و دامها مي توانستند ضمن چرا و استراحت ، مسير كوچ را 

مدتي تعلي  مي شدند. با توجه به اقتداري كه  طي نمايند و در صورت نياز در مراتع بهاره

عشاير داشتند گاه از اراضي روستاييان ميان بند هم استفاده مي كردند. در طول مدت كوچ حتي 

وزن دامها قدري افزايش پيدا مي كرد. امروزه كوچ ديگر آن جذابيت سابق را براي عشاير 

 ندارد.

در اختيار روستاويان ساكن قرار گرفته  مسير ميان بند اراضي آن تقريبا به طور كامل

است. تجاوز از مسير كوچ مترادف با درگيري شديد با روستاويان است. در نتيجه كوچ شكل 

 ديگري پيدا كرده است.

 اطالعات بدست آمده موارد زير را منعكس مي كند:

اي جاده هايي كه هميشه عشاير از آن استفاده مي كردند بعضي آسفالت شده و حريم بر -

جاده در نظر گرفته نشده است. و جاده ها با زمينهاي زراعي روستاويان و مزارع آنان 

متصل است و راهي براي عبور دام باقي نمي ماند. جاده هاي آسفالت براي عشاير 
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خطرناك و زيان آور است و حركت گوسفندان در اين جاده ها باعث ساييدگي سم 

ط نقليه با گوسفندان طبق قانون ، خسارت گوسفند مي شود و در صورت تصادف وساو

 وارده بر عشاير قابل پرداخت نيست.

در طول مسير كوچ ، انسان و دام به ناچار نياز به خوراك و استراحت پيدا مي كنند آن  -

قسمت از اراضي روستاييان كه مورد استفاده عشاير قرار مي گيرد بهاي سنگيني يافته 

ه از زمين حتي باير و آيش مبالغي چند هزارتوماني ساعت استفاد 12است. براي حدود 

 توسط عشاير پرداخت مي شود.

با توجه به مختصري كه عنوان شد، امروزه عشاير دشت مغان سعي مي كنند دام هاي 

 خود را با كاميون به ييالق ببرند. در واقع سه نوع كوچ ديده مي شود.

 ه صورت سنتيكوچ خانوار و مردم به صورت طي منزل به منزل و ب .1

 كوچ خانوار توسط كاميون و كوچ دام به صورت سنتي .2

 كوچ خانوار و دام توسط كاميون .6

به مشكالت مورد اول و دوم تا حدي اشاره شد. در حالت سوم كه عشاير از كاميون 

براي حمل دام هاي خود به ييالق استفاده مي كنند.هر چند مشكالت مسير كوچ و درگيري 

 بند را ندارند ولي از طرف ديگر به مورد ذيل بايد اشاره كرد.با روستاويان ميان 

 هزينه حمل با كاميون، قابل پرداخت توسط تمامي عشاير نمي باشند.  -

 درصد گوسفندان و بره ها در طول مسير تل  مي شوند. 2تا  1 -

با توجه به اينكه حداكثر طي يك روز از منطقه قشالقي به ييالقي مي توان رسيد براي  -

ها مشكل تغيير هوا ايجاد شده و باعث تلفات دامي مي شود به خصوص در صورتي  دام

كه منطقه ييالقي هنوز داراي برف و يا برف آب شده باشد كه امراد ديگري را باعث 

 مي شود.

قابل يادآوري است كه مراتع بهاره كه قبال توسط عشاير و بهنگام كوچ از قشالق به 

ي گرفت در حال حاضر جزء محدوده هاي روستاويان ميان بند شده و ييالق مورد استفاده  قرار م

 توسط آنان مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

 زمان ح كت از يي ق ) پ (:

تاريخ واقعي كوچ پاييزه به شرايطي مرتع دشت مغان وابسته است. چنانچه چند روز    

يت بخش باشد كوچ نيز زودتر قبل از شروع فصل پاييز باران كافي باريد و رشد گياهان رضا

 آغاز مي گردد.
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معموال اواخر مهرماه و اوايل آبان ماه زمان كوچ مجدد عشاير به طرف دشت مغان مي باشد. 

مسافرت كوچ به مغان ترتيبي كه قبال اشاره شد صورت مي گيرد. هر چند فشار روستاويان ميان 

سرما معموال سريعتر حركت مي كنند. بند در اين هنگام بسيار كمتر است ولي به علت احتمال 

روز مي باشد. معموال قبل از كوچ زمستاني ، عشاير مايحتا  زمستاني خود را  11-12مدت كوچ 

 ماه است. 1-4از مشكين شهر و اردبيل تهيه مي نمايند. همچنين مدت اقامت در ييالق حدود 

 

 ت  (: مسي  كوچ )

تر تخمين زده شده است. كوچ عشاير كيلوم 118-38ول مسير كوچ عشاير شاهسون ط

به طور عمده از سه مسير اصلي صورت مي گيرد. هر سه مسير عشاير دشت مغان را به دامنه 

( 1هاي سبالن از شرق ) حدود اردبيل ( تا غرب )حدود مشكين شهر( مي رساند. مسير شماره )

بالغي و رضي تا نزديك  كچي -امير كندي لنگان  گرمي  -از بيله سوار و از طريق انجير لو

 اردبيل مي باشد. از اين مسير طواي  ذيل عبور مي كنند :

 اجير لو     .1

 قوجا بيگلو .2

 مستعالي بيگلو   .6

 تلكه  .4

 باال بيگلو      .1

 ساري نصير لو .3

 ادولو  .3

 رضا بيگلو    .3

 جهان خانملو    .3

 آراللو    .18

 علي بابالو  .11

 جعفر قلي خانلو  .12

 خامسلو                  .16

      خليفه لو   .14

 سين اكلو      ح .11

 بيك باغلو .13
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( از طريق مغان ، قوري چاي ، قشالق خليل لو، بوران ، ساري قشالق ،  2مسير شماره )

آقا محمد بيگلو ، زيو، قره آغا  لو ، صلوات ، بوران دره ، ارشق ، مشكين غربي ، قهوه خانه 

 شعبان ، سرچشمه و دامنه سبالن

 عبور كرده وبه ييالقات مي روند.( 2اكثريت عشاير از مسير شماره )

 ( عبور مي كنند عبارتند از :2طوايفي كه از مسير شماره )

 گبه لو  .1

 هومونلو .2

 شاه علي بيگلو  .6

 گيك لو  .4

 قوردالر  .1

 حاجي خواجه لو   .3

 ماللو      .3

 جلودارلو  .3

 قره ارجبدرق .3

 عرب لو  .18

 دمير چي لو .11

 حسين حاجي لو  .12

 مراد لو  .16

 كور عباسلو .14

 ساري جعفر لو .11

 بيگدلو .13

 ارابانالرس .13

 قره لر خياو .13

 كالش  .13

 حاجي خانلو .28

 طالش ميكاويلو .21

 سيدلر    .22

 آيواتلو .26

 پيرايواتلو  .24

 قره جلو .21
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( از طريق راه خرسلو ، خان محمد، قلعه برزند ، قوشاي عليا، قوشاي سفلي، 6مسير شماره )

 زرگر ، ارشق ، كنگر لو ، ده هرود ، مشكين شرقي و در نهايت ييالقات قطور سو و قزل داغ در

 دامنه سبالن از اين مسير طواي  ذيل عبور مي كنند.

 غانلو م .1

 عيسي لو  .2

 ساري خان بيگلو  .6

 ده هرود .4

مسيرهاي ديگري نيز براي كوچ عشاير وجود دارد كه از اهميت زيادي برخوردار نيست 

 مانند مسير انگوت ، دامدا باجا ، سامانلو، ارشق ، مراد لو، كنگر لو، مشكين شرقي

 
 مالكيت مناطق ييالقي و قشالقي ايل شاهسون :نوع7-7-1-7-1

سرزمين طواي  ، هم در ييالق و هم در قشالق كامال مشخص مي باشد . هنگام كوچ     

نخست از قشالق يا محل زمستان به يازالخ يا محل بهاره و سپس به ييالق يا محل تابستاني مي 

يا محل پاييزه كه همان اردوگاههاي روند. هنگام مراجعت پيش از استقرار در قشالق در كوزاالخ 

 اطراف قشالق هستند توق  مي كنند مسير قشالق و ييالق ايل راه ناميده مي شود.

مراتع شاهسون در اصل خالصه بودند ، اما عشاير در مراتع مغان براي خود حق علفچر 

ره مراتع و در چراگاههاي سبالن حق مالكيت قايل هستند در نتيجه خريد و فروش به ويژه اجا

دامي رايج است بنابراين در عمل مراتع به صورت امالك اداره مي شوند. مالكان اين امالك در 

. سپس برچسب تعري  اوبه در اصل واحد اداره امالك )ير( يك اردو يا اوبه زندگي مي كنند

است. اما اين واژه به محل اردو ، چادرها و اعضاي اردو و نيز به ملك و گله هايي كه در آن مي 

چرند گفته مي شود. در تعيين حجم اردو عوامل گوناگون موثرند. در گذشته امنيت گروه ايجاب 

زنند. در دوران معاصر، اين ضرورت از بين رفته است و مي كرد كه عده زيادي با هم اردو ب

اردوها صرفا بر اساس مقتضات دامداري ، اندازه مراتع و تعداد گله تشكيل مي شوند. مثال در 

 دام توسط چهار الي پنج خانوار اداره مي شود. 188الي  488هكتاري  188يك مرتع 

)قشالق ( تعيين مي شود.  عضويت در يك طايفه ويژه بر حسب اقامت در دشت مغان

يعني عشايري كه در تابستان محل ييالق خود را تغيير دهند يا حتي همراه طايفه ديگري كوچ 

كنند مادامي كه در زمستان به قشالق مالوف خود بازگردند ، عضويت تيره اصلي خود را از 

ر مي كند و عشاير دست نمي دهند اما اگر محل زندگي خود را هم تغيير دهند ، تيره آنها تغيي

وقتي خاصيت ايلي خود را از دست مي دهند كه ديگر در مغان علفچر نداشته و عضو تيره و 

 طايفه اي هم نباشد.
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در گذشته واحدهاي دامداري جداي از هم اردو نمي زدند ، امالك جداگانه و به تعبيري 

اقل برادران تني و شخصيت حقوقي نداشتند. اين واحدها گرداگرد ، از گروههاي نسبي ، حد

خويشاوندان تشكيل مي شدند و پيوندهاي دوجانبه و خويشاوندي سببي در تشكيل آنها نقشي 

نداشت. اين وضع كماكان به قوت خود باقي است. با اين تفاوت كه امروزه اين واحدها غالبا 

اتع جديد دست كم در ييالق امالك جداگانه دارند. در نتيجه گسترش آنها دشوار است. زيرا مر

بايد خريداري يا اجاره شود. احتماال تركيب آنها نيز نسبت به گذشته از ثبات بيشتري برخوردار 

 است.

زيرا كه تغيير عضويت مستلزم تجديد نظر در حدود امالك مي باشد كه كار آساني 

 نيست.

پيشترها هنگامي كه ملك تيره هنوز تقسم نشده بود بزرگ تيره بر امر تعلي  نظارت 

اشت و هر روز بخشي از مراتع رو به صاحبان گله اي اختصاص مي داد به محض آنكه اوضاع د

سياسي مناسب فراهم آمد، اختالفات ميان واحدهاي دامداري منجر به تجزيه اردو و امالك و 

 كوچكترين تقسيمات ممكن گرديد.

ز احترام و در روزگار ، طايفه و حتي تيره اهميت خود را از دست داده است و ديگر ا

درصد ازدواجها در درون  38منزلت اجتماعي خانها و بيگها خبري نيست . با اين حال هنوز 

 طايفه انجام مي گيرد.

 : تحوالت نظام اجتماعي، قومي ، طايفه اي جامعه عشايري2-1-0-1

از نظر الگوي زيست، جمعيت و جوامع عشايري در زمره جوامع كوچنده يا متحرك قرار  

د. اين شيوه كوچ يكي از قديمي ترين اشكال حيات است كه از واپسين دوران مي گيرن

 گيري حيات اجتماعي تاكنون دوام آورده است.شكل

اسكان و يكجانشيني همواره به عنوان حالت همزاد و نقطه پايان زندگي كوچندگي مطرح  

نحاي مختل  به صورت است. از اوان تاريخ تاكنون، ايالت و طواي  كوچنده عشايري به علل و ا

اجباري، مصلحتي يا اختياري )دلبخواهانه( دست از زندگي كوچندگي كشيده و روي به استقرار 

 ثابت )زندگي يكجانشيني( آورده اند.

مفاهيمي همچون نيمه كوچندگي و رمه گرداني بيانگر نوعي از شيوه زيست عشايري  

ي كوچندگي سنتي دچار دگرگونيهايي شده هستند كه در ساخت آنها برخي از عوامل و  مولفه ها

اما هنوز اساس معيشت خانوار بر دامداري مبتني بر كوچ استوار است. يعني اگر اسكان را نقطه 

مقابل كوچ و به عبارتي نقطه پايان زندگي توام با كوچندگي در نظر بگيريم شيوه هاي زيست 

ي مطرح هستند كه زندگي چادرنشيني را نيمه كوچندگي و رمه گرداني به عنوان تدابير و تمهيدات



 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      

 58 

با استفاده از برخي تسهيالت و خدمات حاصل از دستاوردهاي تكنولوژي صنعتي جديد تسهيل و 

 استمرار بخشيده اند.

روند فعلي زندگي عشاير به صورت تجربه كردن يا پشت سرگذاشتن نوعي فرآيند  

به مدرن و پيچيده از نظر بهره گيري  معطوف به ديناميسم رشد از جامعه ساده )بومي و سنتي(

و...نشانگر بروز مجموعه اي از دگرگوني ها )تطور، تكنولوژي جديد(از نوآوري  هاي فن شناختي)

در صورت بندي هاي )فرماسيون( اجتماعي ، نظام بهره برداري، نحوه كوچ و تحول و تغيير(

 -اي دگرگون ساز، ساختار اجتماعياستقرار عشاير است. به اين اعتبار مجموعه اي از رخداده

متحول كرده و اقتصادي جامعه عشايري را ازحالت سنتي )شكل كالسيك زندگي كوچندگي (

رهيافت نويني از انطباق پذيري دوسويه اي بين حفظ برخي از جنبه هاي زندگي كوچندگي، به 

ورده است. د آهمراه بهره گيري از مجموعه اي ديگر از اركان زندگي يكجانشيني را بوجو

دستيابي به اين رهيافت درجهت كاهش سختي ها و محدوديت هاي ناشي از شرايط كوچ زيستي 

 محض نقش تعيين كننده اي داشته است.

اقتصادي و سياسي روي داده طي سه دهه اخير تاثير و دگرگوني  -تحوالت اجتماعي 

ن اردبيل داشته است. زيادي برروي جامعه عشايري كشور به ويژه عشاير ساكن در استا

 مهمترين تغييرات روي داده در حيات جامعه عشايري استان اردبيل به شرح زير است:

 
 : تغييرات كوچ و استقرار1-2-1-0-1

جريان كوچ بارزترين ويژگي زندگي عشاير است.  فرآيند كوچ به صورت جا به جايي  

عنوان اساس معيشت( به شكل نظام مند  بهمتناوب اسباب و لوازم زندگي و افراد خانواده و دام )

ساليانه حداقل دو بار بين مناطق ييالقي و قشالقي انجام مي گيرد. علت اصلي كوچ را فقدان يا 

مناسب( براي مقابله با گرما و  -نارسايي تكنولوژي افراد و گروههاي عشاير)به خصوص مسكن

از نظر شكل و شيوه، نوع وسيله مورد  سرماي زياد و تامين منابع تعلي  دام دانسته اند.امروزه

 استفاده، امر كوچ به اشكال مختل  انجام مي گيرد.

طبقه آمار و اطالعات موجود اغلب ايل راهها، ميان بندها، اطراقها و يازالقها توسط  

روستاييان مورد تصرف واقع شده و به اراضي زراعي تبديل شده است. اين امر موجب شده بيش 

وانت بار، تراكتور و...( كوچ اير در كوچ بهاره با استفاده از وسيله نقليه )كاميون،درصد عش 38از 

 نمايند.

تقريباً تا قبل از دهه اخير جامعه عشايري ساكن در محدوده مطالعاتي در قالب طايفه و  

اما درحال حاضر به يا حداقل در قالب تيره ها كوچ مي كرده و دريك منطقه مستقر مي شدند،



 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      

 59 

تصرف ايل راهها و تغيير و تحوالتي كه در منطقه و كشور و همچنين در خود جامعه  لحاظ

 عشايري اتفاق افتاده است موجب از بين رفتن انسجام ايلي و قومي در ميان عشاير شده است.

روا  روز افزون كوچ ماشيني سبب تسريع موعد و تسهيل شرايط كوچ، بهم خوردن  

ر قلمروها استقرار و چراي قبل از موعد مراتع، حذف ميانبند شده تقويم كوچ، حضور زود هنگام د

كه اين خود منشاء بروز  مجموعه اي از مسايل و رخدادهاي جديد درمناسبات بين محيط 

 زيست و نظام بهره برداري  عشايري شده است.

 
 : تغييرات وضعيت مسكن 0-2-1-0-1

عشايري در هر دو قلمرو ييالقي و  تا گذشته اي نه چندان دور شكل غالب سكونتگاههاي 

قشالقي را انواع سكونتگاههاي متحرك شامل آالچيق، كسمه و چادر تشكيل مي داد. هركدام از 

مساكن مورد اشاره از گذشته هاي دور تاكنون از نظر نوع مصالح، نحوه بافت، تركيب اجزاء و 

اخت و بافت را به خود راه داده طراحي كالبدي كمتر اجازه بروز تغيير و نوآوري در تكنولوژي س

درصد عشاير استان  3/2، فقط 1633بودند. براساس نتايج سرشماري عشاير كوچنده در سال 

درصد( از مسكن متحرك  33در استقرارگاههاي ييالقي مسكن ثابت داشته اند و بقيه )

مسكن ثابت  كسمه و چادر( استفاده مي كردند. در همين سال نسبت استقرار و داشتن)آالچيق،

درصد بوده است. شرايط حاكم بر روند زندگي عشاير در حال حاضر،   31در منطقه قشالق 

 نشان   از روند فزاينده ساخت و استقرار در سكونتگاههاي ثابت را دارد.

 
 : تسهيالت در اختيار خانوار7-2-1-0-1

يت موجود جامعه از نظر تمايل به بهره مندي از تسهيالت رفاهي و  وسايل زندگي، وضع 

عشايري گرايش به برخورداري و استفاده از امكانات ، اسباب و اثاث و وسايل زندگي به سبك 

نسبت برخورداري  1633تا   1633يكجانشينان را نشان مي دهد، بطوري كه بين سالهاي 

يون خانوارها از راديو، ضبط صوت،  چراغ توري، چرخ خياطي، اجاق گاز و گاز پيك نيكي و تلويز

بصورت قابل توجهي افزايش يافته است، طي مدت مورد اشاره، استفاده از انواع سوختهاي فسيلي 

در مناطق عشايري زياد شده و در مقابل مصرف سوختهاي نباتي كاهش )نفت، گاز و گازوويل (

يافته است. همچنين احداث ساختمان ثابت، بهره مندي از امكانات رفاهي و زيربنايي از جمله 

رق، آب، راه، تلفن و ... مهمترين عوامل گسيل داشتن زندگي كوچندگي و نيمه كوچندگي به ب

سمت رمه گرداني و اسكان )يكجانشيني( كامل است. طي سالهاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي 

برخورداري خانوارهاي عشايري از مجموعه اي از خدمات بخصوص برق، اسباب و لوازم 

نباشت و تعداد اقالم زندگي عشاير افزوده، زندگي شان را سنگين، جابجايي مربوطه، بر ابعاد ا
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همه اسباب و اثاث طي كوچ را مشكل و به تبع آن زمينه ساز ماندگاري داوم برخي از اعضاي 

 خانوار در منطقه قشالق را به ارمغان آورده است.
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 :  امكانات و خدمات موجود در نقاط روستايي استان اردبيل7-1

 

 عمومي –: امكانات وخدمات زيربنايي 1-7-1

 

رشد اقتصادي جوامع روستايي و افزايش آگاهي عمومي ساكنان لزوم توجه به تامين آب  

آشاميدني و ساير امكانات زيربنايي از جمله استفاده از نيروي برق ، گاز را در منكاطق روسكتايي 

بررسي ميكزان برخكورداري جامعكه مطرح ساخته است. از اين رو در مطالعات آمايش سرزمين 

 روستايي ساكن در محدوده مورد مطالعه از اين نوع امكانات ضروري است.

 
 : آب آشاميدني1-1-7-1

آب آشاميدني سالم عاجل ترين و حياتي ترين نياز روستاييان به شمار مي آيد. متاسفانه  

موالً زمينكه سكاز انتقكال و منابع آب هموار در معرد آلودگي قرار دارند. آلودگي منابع آب مع

گسترش انواع بيماريها در ميان مصرف كنندگان است. بدين لحاظ پااليش منابع آب از آلودگي 

و انتقال بهداشتي آن از ضروري ترين اقدامات بهداشتي و زيربنايي به شكمار مكي رود. همچنكين 

ي و پيشكرفت را نمايكانگر ميزان بهره مندي از امكانات زيربنايي از جمله آب ميزان توسعه يافتگ

 است.

درصد  4/33روستا معادل  1833روستا داراي سكنه  1632در استان اردبيل از مجموع  

كل روستاهاي استان از امكان آب لوله كشي بهره مند هستند. بررسي نحكوه توزيكع و پكراكنش 

خورداري ميزان برخورداري روستاها به تفكيك شهرستان درسطح استان نشان مي دهد نسبت بر

درصكد در شهرسكتان نيكر  6/33درصد درشهرستان بيله سكوار تكا 3/11شهرستانهاي استان از 

متغير است. در واقع اين دو شهرستان كم برخوردارترين  و باالترين ميكزان برخكورداري از ايكن 

نوع امكان را با توجه به تعداد كل آبادي مستقر در اين شهرستانها به خود اختصكاص داده انكد. 

 (1-26جدول )

 
 برق : 0-1-7-1

نيروي برق يكي ديگر از امكانات رفاهي است كه به واسطه آن امكان اسكتفاده از ديگكر  

زيربنايي و... فراهم مي آيد. نقش برق درجامعه روستايي تا حدودي با نقش آن  -امكانات رفاهي

ر جامعكه روسكتايي، درجامعه شهري متفاوت است. ساختار اقتصادي مبتني بر توليد كشاورزي د

گرايش استفاده از برق را به سمت صنايع تبديلي و كارگاهي و  مراكز خدماتي به شرط موجكود 

 بودن به همراه مصرف خانگي جهت داده است. 
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بدين لحاظ مصرف برق در جامعه روستايي به ميزان زيادي داراي ككارگر و خكدماتي و  

جكام فعاليتهكاي توليكدي و اقتصكادي همسكو بكا رفاهي است . اما وجود آن خود بستري براي ان

 ساختار و كاركردهاي جامعه روستايي است.

( وضعيت برخورداري روسكتاهاي واقكع در اسكتان اردبيكل بكه 1-26در جدول شماره ) 

ارايه و مورد بررسي قرار گرفته اسكت. براسكاس  1631تفكيك شهرستان از نيروي برق تا سال 

روستاي داراي سكنه واقع درايكن اسكتان  1632ذكور از مجموع اطالعات ارايه شده در جدول م

 درصد  از امكان برق برخوردار هستند.6/36آبادي معادل   1146

 
 : گاز لوله كشي7-1-7-1

استفاده از گاز لوله كشي يكي از خدمات زيربنايي توسعه يافته است كه وجود آن زندگي  

 هيل مي كند.را در جوامع مختل  به ويژه جامعه روستايي تس

روسكتا معكادل  38روستاي داراي سكنه استان تنهكا  1632در استان اردبيل از مجموع  

درصد كل روستاهاي استان از گاز لوله كشي برخوردارند. براسكاس اطالعكات ارايكه شكده  1/1

(  شهرستان اردبيل بيشترين تعداد روستاي برخوردار از گاز لوله كشي را 1-26درجدول شماره)

 12روستا داراي سكنه اين شهرستان  113استان به خود اختصاص داده است از مجموع  در كل

درصد از اين نوع خدمات بهره مند هستند. كمترين ميزان برخورداري در شهرستان نير مشاهده 

درصكد داراي امككان  3/6روستاي داراي سككنه ايكن شهرسكتان تنهكا  32مي شود . از مجموع 

 شي هستند.استفاده از گاز لوله ك
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بنايي در استان اردبيل به تفكيك شهرستان زير -(: تعداد آبادي برخوردار از امكانات و خدمات عمومي 1-07جدول )

بنايي زير -تعداد و نسبت آبادي برخوردار از انواع امكانات و خدمات عمومي 

كشي گاز لوله برق  كشي آب لوله

تعداد كل آبادي  شهرستان 

درصد  عداد ت درصد  تعداد  درصد  تعداد

       اردبيل 

       سوار بيله

       آباد پارس

       خلخال 

       شهر مشگين

       ي گرم

       كوثر 

       نمين 

       نير 

       كل استان 
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 : امكانات و خدمات آموزشي0-7-1

 

امكانات آموزشي ابزارهاي اصلي آموزش رسمي هستند. به همكين دليكل بررسكي نحكوه  

راهنمايي و دبيرسكتان در ع و پراكنش امكانات آموزشي رسمي اوليه شامل، مدارس ابتدايي ،توزي

سطح مراكز روستايي استان اردبيل به عنكوان شكالوده اصكلي توسكعه سكطح آمكوزش ضكرورت 

يابد. در ادامه شرح مختصري در رابطه با نحكوه توزيكع و پكراكنش مكدارس درسكطح نقكاط مي

 ه است.روستايي استان ارايه شد

 
 : مدارس  ابتدايي1-0-7-1

(   از 1-3(  و نقشكه شكماره )1-24براساس اطالعات ارايكه شكده در جكدول شكماره ) 

درصكد داراي  3/36روسكتا معكادل  1143روستاي داراي سكنه اسكتان اردبيكل  1632مجموع 

استان  مدرسه ابتدايي )دبستان ( هستند. بررسي نحوه توزيع و پراكنش مدارس ابتدايي در سطح

 3/32اردبيل به تفكيك شهرستان نشان مي دهد، شهرستان  خلخال و مشگين شهر به ترتيب با 

درصد باالترين نسبت برخورداري از اين امكان را در كل استان به خود اختصكاص داده  3/31و 

درصكد كمتكرين نسكبت برخكورداري را دارا مكي باشكد.  3/31اند. شهرستان بيله سوار نيز بكا 

 (، تعداد مدرسه ابتدايي موجود در هر شهرستان ارايه شده است.1-24شماره) درجدول

 
 : مدرسه  راهنمايي0-0-7-1

(  از مجمكوع 1-18(  و نقشكه )1-24براساس اطالعات ارايه شكده در جكدول شكماره) 

درصكد( داراي مدرسكه راهنمكايي  6/22روستا ) 683روستاي داراي سكنه استان اردبيل  1632

دصكد(  4/3روسكتا) 111داراي مدرسه راهنمكايي دخترانكه، درصد ( 3/28روستا ) 234پسرانه، 

( نحوه توزيع اين نوع مركز آموزشي به   1-24مدرسه راهنمايي مختلط دارند. در جدول شماره )

تفكيك شهرستان ارايه شده است. براساس ا طالعات ارايكه شكده درجكدول مكذكور شهرسكتان 

اري از مدرسه راهنمايي دخترانه و پسرانه را در ككل اسكتان بكه اردبيل بيشترين نسبت برخورد

درصكد داراي  3/41خود اختصاص داده است. از مجموع روستاهاي اين شهرسكتان بكه ترتيكب 

درصد داراي مدرسه راهنمايي دخترانه هستند. شهرستان كوثر  1/41مدرسه راهنمايي پسرانه و 

 ه به خود اختصاص داده است.نيز كمترين نسبت برخورداري را در اين زمين

 2/3درصد داراي مدرسه راهنمكايي پسكرانه و  4/3از مجموع روستاهاي اين شهرستان  

درصد داراي مدرسه راهنمايي پسرانه . همچنين اين شهرستان بكاالترين نسكبت برخكورداري از 
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از درصكد  1/16مدارس راهنمايي مختلط را در كل استان به خود اختصاص داده اسكت. حكدود 

 روستاهاي اين شهرستان از مدرسه راهنمايي مختلط برخوردارند.

 
 : دبيرستان7-0-7-1

(   از مجموع 1-11( و نقشه شماره)1-24براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره) 

روسكتا  116روسكتا داراي دبيرسكتان پسكرانه و  128آبادي داراي سكنه استان اردبيكل  1632

هستند. بررسي نحوه توزيع و پراكنش اين نوع آموزشكگاهها در سكطح  داراي دبيرستان دخترانه

استان به تفكيك شهرستان نشان مي دهد روستاهاي شهرستان اردبيل از اين نظر باالترين نسبت 

 68درصد ) 13روستاي اين شهرستان  113برخورداري را به خود اختصاص داده اند. از مجموع 

دبيرسكتان داراي دبيرسكتان دخترانكه  23درصكد  6/13و دبيرستان داراي دبيرسكتان پسكرانه 

 هستند.

روستاهاي شهرستان كوثر نيز كمترين نسكبت برخكورداري را بكه خكود اختصكاص داده   

است. اين شهرستان تنها داراي يك دبيرستان پسرانه و يك دبيرستان دخترانه روسكتايي اسكت. 

دبيرسكتان دخترانكه  6رسكتان پسكرانه ودبي 2پس از آن روستاهاي شهرستان نير با دارا بكودن 

 روستايي كمترين ميزان برخورداري را به خود اختصاص داده اند.
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درصد  تعداد 

18/3 29 19 30 10/1 16 45/5 72 41/7 66 75/9 120 158 اردبيل 

5 9 5 9 1/1 2 9/9 18 11 20 61/8 112 181 بيله سوار 

10/4 16 10/4 16 5/8 9 28/6 44 29/2 45 83/7 129 154 پارس آباد 

4/7 6 3/9 5 9/4 12 21/2 27 22/8 29 92/9 118 127 خلخال 

10/9 26 13 31 11/3 27 20/1 48 24/3 58 91/6 219 239 مشگين شهر 

7/2 18 8/4 21 12 30 16/1 40 18/1 45 90/7 226 249 گرمي 

1/04 1 1/04 1 13/5 13 6/2 6 9/4 9 89/6 86 96 كوثر 

5/8 5 5/8 5 1/2 1 17/4 15 25/6 22 84/9 73 86 نمين 

3/6 3 2/4 2 6/1 5 17/1 14 14/6 12 78 64 82 نير 

8/2 113 8/7 120 8/4 115 20/7 284 22/3 306 83/6 1147 1372 كل استان 

دخترانه  پسرانه 

جدول )24-1(: تعداد يبادي ب خوردار از امكانات و خدمات يموزش در استان اردبيل به تفكيك شه ستان 

تعداد و نسبت يبادي ب خوردار از انواع امكانات و خدمات يموزشي 

دبي ستان  مدرسه راهنمايي  مدرسه ابتدايي )دبستان(
تعدادكل يبادي  شه ستان 

دخترانه  پسرانه  مختلط 
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 بهداشتي ودرماني :7-7-1

 

پيشرفتهاي اجتماعي و اقتصادي سده كنوني در ايران بهبود نسبي وضكعيت بهداشكت را  

داشت به روستاها، آموزش بهكورزان، نيز در سطح كشور به دنبال داشته است. اعزام سپاهيان به

افزايش مراكز آموزش پزشككي و پكرورش نيكروي انسكاني متخصكص بكه گسكترش مبكارزه بكا 

هاي واگيردار همچون ماالريا، جذام و ... گسترش برنامه هاي آگاهي دهند بهداشكتي بكه بيماري

ته است، از پي خانواده ها از جمله اقداماتي است كه در جهت افزايش سطح بهداشت صورت گرف

آمدهاي اين برنامه ها  و اقدامات مي توان به كاهش تلفات نوزادان بر اثر ارتقاء سطح بهداشت 

و آگاهي مادران و به طور كلي افراد جامعه اشاره كرد كه سهم عمده اي از كاهش آمار مرگ و 

ي و مير را به خود اختصاص داده است. روند بهبكود نسكبي وضكعيت بهداشكت در نقكاط شكهر

اين  وضعيت با مشاهده ميزان باالي مرگ و مير و پايين بودن روستايي به يك اندازه نبوده است،

 اميد به زندگي در نقاط روستايي در مقايسه با نقاط شهري به خوبي تاييد مي شود.

بررسي امكانات موجود در نقاط شهري و روستايي نشان دهنده آن اسكت ككه امكانكاتي  

آزمايشگاهها، راديولوژيها، داروخانه ها و همانند آن در نقكاط شكهري وجكود ها،همچون بيمارستان

دارند. در حالي كه امكانات موجود در نقاط روستايي عمدتاً شامل خانه هاي بهداشكت و مراككز 

درماني مي باشد. اختالف ميان ميزان امكانات بهداشتي موجكود در نقكاط شكهري و  –بهداشتي 

مل مختلفي است. وجود امكانات رفاهي و سهولت دستيابي به انواع خدمات، روستايي ناشي از عوا

 تراكم بيشتر جمعيت در نقاط شهري از داليل عمده اين تفاوت است.

بررسي وضعيت بهداشتي و درماني در استان اردبيل براساس نتايج حاصل از سرشماري  

بهداشكتي در نقكاط روسكتايي نشان از بهبود نسبي امكانات  1631نفوس و مسكن سال  -عمومي

درماني روستايي موجود در  -(  عمده ترين امكانات بهداشتي1-21استان است. در جدول شماره)

اين استان به تفكتيك شهرستان ارايه و مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه شرح مختصكري 

 در رابطه با هريك از امكانات مورد بررسي ارايه شده است.

 
 درماني –ركز بهداشتي م: 1-7-7-1

درماني در  –مركز بهداشتي  31(، 1-21براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره ) 

نقاط روستايي استان اردبيل مستقر بوده و به روستاييان خدمات مورد نيازشان را ارايه مي دهند. 

مكي دهكد درماني به تفكيكك شهرسكتان نشكان  -بررسي نحوه توزيع و پراكنش مراكز بهداشتي

شهرستان اردبيل و نمين برخوردارترين شهرستان هاي استان بوده و با توجه به تعداد روستاهاي 
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مستقر دراين شهرستانها از سطح برخورداري مناسبي برخوردارنكد. ايكن نسكبتها بكه ترتيكب در 

 درصد است. 1/18درصد و درشهرستان نمين  4/11شهرستان اردبيل از 

مركز بهداشتي درماني كمترين نسكبت برخكورداري را  2را بودن شهرستان نير نيز با دا 

 در كل استان به خود اختصاص داده است.

در مكاني روسكتايي نمكايش  -(،  موقعيت استقرار مراكز بهداشتي1-21در نقشه شماره) 

 داده شده است.

درمكاني  -بررسي سرانه آباديهاي هر شهرستان از نظر برخكورداري از مراككز بهداشكتي 

روسكتا بكه  4/14(، نشان مي دهد در مجموع در كل استان هر 1-23وستايي درجدول شماره )ر

بهداشككتي روسككتاي دسترسككي دارنككد. از ايككن نظككر شهرسككتان اردبيككل  -يككك مركككز درمككاني

 برخوردارترين و شهرستان نير كم برخوردارترين درسطح استان به شمار مي آيند.

 –روسكتا بكه يكك مرككز  41هرستان نيكر هكر روستا و ش 3/3در شهرستان اردبيل هر  

 بهداشتي و درماني دسترسي دارند.

 
 خانه بهداشت  :0-7-7-1

(،  از 1-21براساس بررسي هاي انجام شده و اطالعات ارايكه شكده در جكدول شكماره ) 

داراي خانه بهداشكت درصد ( 1/63روستا ) 123آبادي مستقر در استان اردبيل  1632مجموع 

وني خكود را نيكز تحكت پوشكش قكرار بر روستاي محل اسكتقرار روسكتاهاي پيرامك بوده و عالوه

 دهند.مي

بررسي نحوه توزيع و پراكنش خانه هاي بهداشت در استان به تفكيك شهرسكتان نشكان  

مي دهد، روستاهاي شهرستان اردبيل و خلخال و نمين بيشترين نسبت برخورداري را از اين نظر 

درصكد از روسكتاهاي  6/14از روسكتاهاي شهرسكتان اردبيكل و  درصكد 13دارا هستند. حكدود

درصد از روستاهاي شهرسكتان نمكين داراي خانكه بهداشكت هسكتند.  2/11شهرستان خلخال و 

روستاهاي شهرستان بيله سوار از اين نظر كم برخوردارترين روستاها در استان هستند. از مجموع 

نه بهداشت هستند.در نقشكه درصد داراي خا 13سكونتگاه روستايي واقع در اين شهرستان  131

 ( موقعيت استقرار خانه هاي بهداشت در استان نمايش داده شده است.1-16شماره )

(، برروي تعكداد آبكادي تحكت 1-23همچنين بررسي هاي انجام شده در جدول شماره) 

نكه روسكتا در سكطح اسكتان و يكك خا 3/2پوشش هر خانه بهداشت نشان ميدهد بكر ازاء هكر 

بهداشت وجود د ارد كه در مجموع وضعيت برخورداري مناسبي را در استان نشان مي دهكد. از 

اين نظر نيز شهرستان هاي اردبيل و نمين نسبت به ساير شهرستانها برخوردارترنكد. در ايكن دو 

روستا يك خانه بهداشت وجود دارد. شهرسكتان بيلكه  3/1و  3/1هر شهرستان به ترتيب به ازاء
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روسكتا يكك خانكه بهداشكت  2/3نيز كم برخوردارترين است. دراين شهرستان به ازاء هر  سوار

 وجود دارد.

 
  داروخانه :7-7-7-1

درصد داراي داروخانه هستند.  3/4روستا معادل  34از مجموع روستاهاي استان اردبيل  

 ستند.بررسي نحوه توزيع و پراكنش داروخانه هاي روستايي استان به تفكيك شهرستان ه

(،  نشان مي دهد شهرستان هاي اردبيل، نمين و پكارس آبكاد بكه 1-21درجدول شماره) 

نسبت ساير شهرستان هاي استان از برخورداري نسبتاً بااليي برخوردارند. دراين سكه شهرسكتان 

 6روستا يك داروخانه وجود دارد. شهرستان بيله سوار بكا دارا بكودن  14به ترتيب به ا زاء  هر 

 38رودخانه روستايي كم برخوردارترين شهرستان استان است. دراين شهرستان به ازاء هر واحد 

 روستا يك داروخانه وجود دارد.

 (، موقعيت داروخانه هاي روستايي نمايش داده شده است.1-14در نقشه شماره ) 

 
 پزشك: 2-7-7-1

سكتاهاي اسكتان درماني و خانه هاي بهداشت مسكتقر در رو –هريك از مراكز بهداشتي  

داراي تعدادي پزشك مقيم و يا ساير هستند ككه بكه روسكتاييان خكدمات مكورد نيكاز را ارايكه 

روستا از  1/3(، در كل استان هر 1-21دهند. براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره )مي

يك پزشك خدمات دريافت مي كنند. ازاين نظكر شهرسكتان اردبيكل و ككوثر برخكوردارترين و 

روستا در  6/4رستان بيله سوار كم برخوردارترين به شمار مي آيند. در شهرستان اردبيل هر شه

روستا يكك پزشكك خكدمات  1/28روستا و در شهرستان بيله سوار هر  3/4شهرستان كوثر هر 

 دريافت مي كنند.

درصد داراي پزشك هستند.  4/12روستا معادل  138همچنين در مجموع در كل استان 

ظر شهرستان اردبيل و كوثر از نظر روستاها داراي پزشك موقعيكت مناسكب تكري را در از اين ن

درصكد روسكتاها و درشهرسكتان ككوثر  4/26كل استان دارند. در شهرستان اردبيل در مجموع 

درصد كمترين تعكداد  1درصد روستاها داراي پزشك هستند و شهرستان بيله سوار نيز با 3/28

 به خود اختصاص داده است.روستاهاي داراي پزشك را 
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 درماني –(: نسبت برخورداري روستاهاي استان اردبيل از مراكز بهداشتي 1-01جدول  )

تعداد كل  شهرستان

 آبادي

 پزشك داروخانه خانه بهداشت درماني -مركزبهداشتي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 2/07 73 9/6 11 1/19 92 2/11 13 113 اردبيل

 1 9 6/1 7 16 09 3/0 1 131 بيله سوار

 1/13 07 1/3 9 7/12 69 2/9 10 103 خلخال

 3/3 01 3/7 9 2/21 99 1/3 13 079 مشگين شهر

 6/9 02 2/0 6 1/72 36 0/1 17 029 گرمي

 11 13 1/3 11 1/71 12 3/3 10 112 پارس آباد

 3/02 02 0/1 1 2/76 71 0/6 6 96 كوثر

 9/17 10 3 6 0/11 22 1/12 9 36 نمين

 1/3 3 9/2 2 2/71 09 2/0 0 30 نير

 2/10 132 3/2 62 1/73 109 9/6 91 1730 جمع

 

 درماني  -(: سرانه روستاهاي استان اردبيل از مراكز بهداشتي 1-06جدول )

پزشك  داروخانه  خانه بهداشت  مركز بهداشتي درماني  تعداد 

 آبادي  
 شهرستان 

 سرانه آبادي تعداد  سرانه آبادي  تعداد  سرانه آبادي  تعداد  سرانه آبادي   تعداد 

          اردبيل 

          سوار بيله

          خلخال  

          شهر مشگين 

          گرمي 

          آبادپارس

          كوثر 

          نمين 

          نير 

          جمع 
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 راه و ارتباطات  :2-7-1

 

راهها و وسايل ارتباطي ، زيربناي اصلي توسعه در تمام جوامع به شمار مكي آينكد.  شبكه 

جابجايي كاالها و خدمات از  مبداء توليد به بازار مصرف وجود راههاي ارتباطي را الزامي ساخته 

 است.

پيشرفت هاي تكنولوژيك به دست آمده موجكب بهبكود راههكا و دگرگكوني در وسكايل  

از زمان الزم براي در نورديدن مسافت كاسته شكده اسكت. وجكود وسكايل  ارتباطي شده است و

ارتباطي همچون پست و تلفن نيكز باعكث برقكراري ارتبكاط سكريع شكده و بكا حكذف سكفرهاي 

غيرضروري بسياري از  هزينه هكاي را نيكز صكرفه جكويي ككرده اسكت. در كنكار ايكن وسكايل، 

هاي زندگي گوناگون به نقكاط مختلك  فواصكل  هاي گروهي نيز با ارايه فرهنگ ها و شيوهرسانه

فرهنگي و اجتماعي را بسيار كوتاه كرده و تاثيرپذيري جوامع را از يكديگر افزايش داده اند. ايكن 

تاثيرپذيري در جوامع كشاورزي يا داراي بافت روستايي اهميت ديگري مي يابد چرا كه موجكب 

هاي پديد آمده بازتاب دو گانه دارند چكرا دگرگوني در نگرش ها و هنجارها مي شود. دگرگوني 

كه از يك سو مهاجرت و گرايش به سمت مراكز بزرگتكر را در پكي دارد و از سكوي ديگكر بكه 

آهنگ پذيرشي پديده هاي نو شتاب مي بخشد كه به نوبه خود بستري مناسب براي اعمال نوين 

 مديريت منابع فراهم مي آورد.

، گذشته ازآنكه با برقراري ارتبكاط بكين مبكداء توليكد و راهها و وسايل ارتباطي روستايي 

بازار مصرف، كاركرد اقتصادي دارد، هم چنين نقش اساسي در رساندن خدمات و يا دسترسي به 

 امكانات و خدمات را بازي مي كند.

توسعه و پيشرفت وسايل ارتباطي و ميزان دسترسي به اين وسايل در همه نقاط و بكراي  

ك صورت و اندازه نيست. چنانكه نقاط روستايي به نسبت كمتري به اين وسايل همه جوامع به ي

 دسترسي دارند.

دسترسي به اين نوع امكانات و وسايل در مناطق روستايي به يك اندازه نيسكت. منكاطق  

روستايي همجوار با نقاط شهري بزرگ و يا همجوار با راههاي ارتباطي اصلي نقكش عمكده اي در 

 ري روستاها از اين امكانات دارد.ميزان برخوردا

بررسي هاي انجام شده برروي نحوه توزيع راه دو مايل ارتباطي در نقاط روستايي اسكتان  

اردبيل نيز تابعي از موارد فوق است. در ادامه شرح مختصري در رابطكه بكا هريكك از امكانكات 

 ارتباطي موجود در استان ارايه شده است:
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 راه : 1-2-7-1

راههاي ارتباطي و نوع راه نقش مهمي را در توسعه اقتصادي به خصوص در نقكاط شبكه  

روستايي به عهده دارد. دستيابي به بازار مصرف و ارسال مكازاد توليكدات كشكاورزي بكه بكازار 

تواند به رشد اقتصادي در نقاط روستايي ياري رساند. در كنار آن دستيابي به ديگر خدمات و مي

و رفاهي نيز مي تواند موجب باال رفتن سطح زندگي سكاكنان روسكتا شكود تكا  امكانات زيربنايي

  اندازه زيادي به وجود شبكه هاي جاده اي و راه وابسته است.

گسترش ارتباطات و تاثيرپذيري جامعه روستايي از جامعه شهري كه تحكوالت بسكياري  

امدهاي گسكترش راه و ارتباطكات را در جامعه روستايي و  متقابالً شهري پديد آورده از جمله پي

 جاده اي به شمار مي آيد.

( ميزان برخورداري روستاهاي استان اردبيل از انواع راه روستايي را 1-23جدول شماره ) 

روستاي مستقر  1632نشان مي دهد. براساس اطالعات جدول مذكور از مجموع  1631در سال 

داراي درصكد( 4/23روسكتا ) 638سفالته و  درصد ( داراي راه آ 3/13روستا) 244در اين استان

 درصد( داراي راه خاكي و مالرو هستند. 4/43روستا ) 334راه شوسه ، 

 
 ارتباطات  : 0-2-7-1

 

 تلفن و مخاب ات : )الف(

(، ميزان برخورداري روستاهاي استان و شهرستان هاي تابعكه آن 1-23درجدول شماره) 

اتر مخابراتي ارايه شده اسكت. براسكاس اطالعكات جكدول را از خدمات ارتباطي نظير تلفن و دف

درصد از تلفكن و  1/23روستا معادل  633، آبادي مستقر دراين استان 1632مذكور از مجموع 

دفاتر مخابراتي روستايي برخوردارند. بررسي نحوه توزيع و پراكنش اين نوع خكدمات در سكطح 

، 2/11اردبيل و نمكين بكه ترتيكب ي نير،استان به تفكيك شهرستان نشان مي دهد شهرستان ها

درصد برخورداري از مجموع آبادي مسكتقر در هكر شهرسكتان بكاالترين نسكبت  3/64و 1/41

و  11برخورداري را به خود اختصاص داده اند. شهرستان بيله سوار و گرمي به ترتيب هريك با 

ككم برخكوردارترين درصد برخورداري از مجموع روستاهاي مسكتقر در ايكن شهرسكتانها  1/13

 مناطق استان هستند.

(، توزيع و پراكنش مراكز مخابرات روسكتايي نمكايش داده شكده 1-11در نقشه شماره ) 

 است.
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 پست ) ب (: 

روستاي واقع  1632(،  از مجموع 1-23براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره  ) 

 3/3روسكتا معكادل  31پسكت و  درصكد داراي دفتكر 6/3روستا معادل  114در استان اردبيل 

 درصد داراي صندوق پست هستند.

بررسي نحوه توزيع و پراكنش دفاتر و صندوق هاي پستي به تفكيكك شهرسكتان نشكان  

دهد، روستاهاي واقع در شهرستان پارس آباد و مشگين شهر از نظر دارا بكودن دفتكر پسكت مي

دصكد داراي  6/3و  3/3ستان به ترتيب برخوردارترند. از مجموع روستاهاي واقع دراين دو شهر

دفاتر پستي هستند. از نظر برخورداري از صندوق پست نيز شهرستان هاي اردبيل و پارس آباد 

( از مجمكوع روسكتاهاي 1-23برخوردارترين هستند. براساس اطالعات ارايكه شكده در جكدول)

د داراي صكندوق درصك 3/11و 1/14مستقر در دو شهرستان اردبيل و پارس آبكاد بكه ترتيكب 

 پست هستند.

 (، توزيع مراكز پستي روستايي نمايش داده شده است.1-13در نقشه شماره ) 

 

 دست سي به اينت نت ) پ (: 

استفاده از اينترنت درحال حاضر يكي از راههاي برقراري ارتباط با دنياي مكدرن اسكت.  

مناطق را در نورديكده و افكراد را  امروزه استفاده از اينترنت حتي در نقاط روستايي مرزهاي ميان

 به جهان يكپارچه و متحدالشكل مي نمايد.

روستاهاي مستقر در استان اردبيل نيز ازاين قاعده مستنثي نبكوده و بكا بهكره گيكري از  

وسايل ارتباطي مدرن با جهان پيرامون خود ارتباط برقرار مكي نماينكد. روسكتاهاي واقكع درايكن 

ارتباط انفرادي از طريق اينترنت با دنياي پيرامون داراي مراكز عمكومي استان عالوه بر برقراري 

دسترسي به اينترنت از جمله كافي نت نيز هستند. براساس بررسي هاي انجام شده و اطالعكات 

روستاي داراي سككنه  1632( از مجموع 1-13( و نقشه شماره)1-23ارايه شده درجدول شماره)

درصد به اينترنت دسترسي دارند. بررسكي نحكوه توزيكع و  1/2 روستا  معادل 64استان اردبيل 

پراكنش اين روستاها براساس شهرستان نشان مي دهد بيشترين تعداد روستاهايي كه به اينترنت 

 18روسكتا ايكن شهرسكتان  113دسترسي دارند در شهرستان اردبيل مستقر هستند. از مجموع 

دارند.شهرستانهاي كوثر و نيز فاقكد دسترسكي  درصد( به دسترسي عمومي اينترنت 6/3روستا )

 عمومي به اينترنت هستند.
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1731(: ميزان برخورداري روستاهاي استان اردبيل از انواع راه روستايي در سال 1-03جدول )

درصد  تعداد  نوع راه 

  آسفالته 

  شوسه 

  خاكي 

  مالرو 

  جمع 

 

(: تعداد آبادي برخوردار از امكانات ارتباطي 1-03جدول )

دسترسي عمومي به اينترنت  صندوق پست  دفتر پست  تلفن و مخابرات  تعداد كل 

آبادي 
 شهرستان 

درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد درصد  تعداد

          اردبيل 

          سوار بيله

          آبادپارس 

          خلخال  

          شهرمشگين 

          گرمي 

گ گ         كوثر 

          نمين 

گ گ         نير 

        
جمع )كل 

 استان( 
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 ورزشي –فرهنگي  :1-7-1

 

ورزشي از ديگكر نيازهكاي خكدماتي جمعيكت سكاكن در  -دسترسي به امكانات فرهنگي 

امكانكات فرهنگكي مناطق روستايي است. امكانات فرهنگي در نقاط روستايي اسكتان اردبيكل بكه 

ورزشي از ديگر  –عمومي و فرهنگ مذهبي خالصه مي شود.همچنين دسترسي به اماكن تفريحي 

نيازهاي ضروري جمعيت روستايي است كه دسترسي يا وجود آن در يك نقطه روستايي نشكانگر 

 سطح توسعه يافتگي روستا است.

ل اماكن مذهبي ) مسجد، ورزشي درنقاط روستايي استان اردبيل شام –امكانات فرهنگي  

امامزاده و...( اماكن فرهنگي عمومي )كتابخانه( ودسترسي به اماكن ورزشي است. در ادامه شكرح 

 مختصري در رابطه با هريك از امكانات موجود ارايه شده است.

 
 مسجد :1-1-7-1

مذهبي متبركه است كه از قدمت ديرينه اي برخوردار  –مسجد از جمله اماكن فرهنگي  

 مذهبي نيز مورد استفاده قرار ميگيرد. –فرهنگي  -بوده و به عنوان پايگاه اجتمكاعي

(،  در مجموع 1-23در استان اردبيل نيز باتوجه به اطلالعات ارايه شده درجدول شماره) 

درصكد( وجكود دارد. در جكدول مكذكور تعكداد  41مسجد ) 132روستاي داراي سكنه،  1632

 هاي استان ارايه شده است.مساجد موجود  در شهرستان 

 
 كتابخانه عمومي  :0-1-7-1

روسكتا داراي كتابخانكه درصد( 3/2) 63از مجموع روستاهاي واقكع در اسكتان اردبيكل  

عمومي هستند. بررسي نحوه توزيع و پراكنش كتابخانه هاي عمومي روستاها به تفكيك شهرستان 

ن اردبيل از اين نظر نسبت بكه سكاير ( نشان مي دهد، روستاهاي شهرستا1-23درجدول شماره)

روسكتا داراي كتابخانكه  11شهرستانهاي استان برخوردارترند. از مجموع روستاها اين شهرستان 

عمومي هستند . شهرستان هاي بيله سوار، كوثر و نير هريك با يك كتابخانه ككم برخكوردارنرين 

 به شمار مي آيند.

 
 فضاي ورزشي :7-1-7-1

سككونتگاههاي  1632(   از مجموع 1-23رايه شده درجدول شماره )براساس اطالعات ا 

درصكد( داراي امكاكن و فضكاهاي ورزشكي هسكتند .  3/2روستا ) 63داراي سكنه استان اردبيل 

مساكن، ورزشي برخوردارترين شهرستان استان بكه شكمار  18شهرستان پارس آباد با دارا بودن 
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مكان ورزشي  1و خلخال با  3ين، اردبيل هريك با مي آيد پس از آن روستاهاي شهرستانهاي نم

 در رده هاي دوم و سوم قرار مي گيرند. روستاهاي شهرستان كوثر نيز فاقد مكان وزشي هستند.

 ( موقعيت مكان هاي ورزشي روستايي نمايش داده شده است.1-13در نقشه شماره ) 

 
 ورزشي -(: تعداد آبادي برخوردار از امكانات فرهنگي  1-09جدول )

 امكان ورزشي كتابخانه عمومي مسجد آباديتعداد شهرستان

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 3/7 6 9/6 11 1/33 102 113 اردبيل

 1/1 0 1/2 1 1/02 76 131 بيله سوار

 1/6 12 9/7 6 3/73 13 112 پارس آباد

 9/7 1 9/7 1 06 77 103 خلخال

 0/1 7 9/0 3 7/27 127 079 مشگين شهر

 0/1 7 6/1 2 2/70 31 029 گرمي

 - - 1 1 06 01 96 كوثر

 9/6 6 7/0 0 1/69 19 36 نمين

 2/0 0 0/1 1 17 27 30 نير

 3/0 73 3/0 73 21 160 1730 جمع
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 ترويجي  –پشتيباني  : 6-7-1

 

معيشكتي  -در نقاط روستايي استقرار مراكز خكدماتي متناسكب بكا فعاليتهكاي اقتصكادي 

(، تعداد مراككز خكدمات روسكتايي ، شكركتهاي 1-68وستايي ضروري است. در جدول شماره )ر

تعاوني روستايي و مراكز تعمير ماشين آالت كشاورزي موجود در روستاهاي اسكتان اردبيكل بكه 

روسكتا  133تفكيك شهرستان ارايه شده است. براساس اطالعكات جكدول مكذكور در مجمكوع 

 ني روستايي هستند .درصد( داراي شركت تعاو16)

بررسي نحوه توزيع و پراكنش شركتهاي تعاوني روستايي به تفكيك شهرستان در جكدول   

 113نشان مي دهد. شهرستان اردبيل برخوردارترين شهرستان بكه شكمار مكي آيكاد. ازمجمكوع 

درصد( داراي شركت تعاوني روستايي هسكتند.  24روستا ) 63سكونتگاه روستايي اين شهرستان 

شركت تعاوني روستاهاي ككم برخكوردارترين  3و  18رستان هاي بيله سوار و نير هر كدام با شه

(، موقعيكت شكركتهاي 1-13شهرستانهاي استان از اين نظر به شمار مي آيد. در نقشكه شكماره )

 تعاوني روستايي نمايش داده شده است.

مرككز   68وع كشكاورزي نيكز در مجمك –از نظر برخورداري از مركز خدمات ترويجي  

مرككز  3خدمات ترويج كشاورزي در اين استان وجود دارد. شهرستان پارس آباد با دارا بكودن 

خدمات ترويج ، كشاورزي از اين نظر برخوردارترين بوده و شهرستان نير فا قد  مركز  خكدمات 

 ترويج كشاورزي است.

روسكتا  1632مجموع از نظر برخورداري ازتعميرگاههاي ماشين آالت كشاورزي نيير از  

درصكد داراي تعميرگكاه ماشكين آالت كشكاورزي  1/3روستا معادل  33داراي سكنه اين استان 

 هستند.

الت كشاورزي به تفكيك شهرستان نشان مي دهكد، برري توزيع تعميرگاه هاي ماشين آ 

نقاط روستايي شهرستان هكاي اردبيكل و پكارس آبكاد از برخكورداري مناسكب تكري در اسكتان 

درصكد و از مجمكوع روسكتاهاي  3/14خوردارند. از مجمكوع روسكتاهاي شهرسكتان اردبيكل بر

درصد از اين امكان برخوردارند. شهرستانهاي نير، كوثر و خلخكال نيكز 16شهرستان پارس آباد، 

 تعميرگاه كم برخوردارترين شهرستان ها به شمار مي آيند. 6و  6، 2هريك به ترتيب با 
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 ترويجي -د آبادي برخوردار از  پشتيباني (: تعدا1-72جدول )

تعميرگاه ماشين آالت  مركز خدمات روستايي شركت تعاوني روستايي آباديتعداد شهرستان

 كشاورزي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 6/12 17 0/7 1 02 73 113 اردبيل

 1/1 12 1/2 1 1/1 12 131 بيله سوار

 17 02 3/1 9 7/10 19 112 پارس آباد

 2/0 7 1/7 2 1/13 07 103 خلخال

 7/6 11 1/0 6 17 71 079 مشگين شهر

 2/6 16 0/1 7 6/9 02 029 گرمي

 1/7 7 1 1 2/12 12 96 كوثر

 1/3 3 0/1 1 6/13 16 36 نمين

 2/0 0 2 2 1/3 3 30 نير

 1/6 39 0/0 72 17 133 1730 جمع
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 اقتصادي  –تجاري  :3-7-1

 

اقتصكادي در نقكاط روسكتايي اسكتان اردبيكل بكه بانكك  -دمات تجكاري عمده ترين خ 

 31روسككتا ) 11روسككتايي داراي سكككنه ايككن اسككتان تنهككا  1632اختصككاص دارد. از مجمككوع 

داراي بانك هستند. از اين نظر نقاط روسكتايي شهرسكتان اردبيكل از برخكورداري نسكبتاً درصد(

روسكتا داراي  4مجموع روستاهاي اين شهرستان مناسب تري در كل استان بهره مند هستند. از 

 بانك هستند.

روستاهاي دو شهرسكتان نيكر و ككوثر فاقكد ايكن نكوع امككان و خكدمات هسكككككتند.   

 ( .1-61جدول)

 (، محل استقرار بانكهاي روستايي نمايش داده شده است.1-28در نقشه شماره ) 

 

 
 اقتصادي -جاري(: تعداد آبادي برخوردار از امكانات ت1-71جدول )

 بانك آباديتعداد شهرستان

 درصد تعداد

 1/0 2 113 اردبيل

 1/1 0 131 بيله سوار

 7/1 0 112 پارس آباد

 6/1 0 103 خلخال

 0/1 7 079 مشگين شهر

 2/2 1 029 گرمي

 - - 96 كوثر

 0/1 1 36 نمين

 - - 30 نير

 1/1 11 1730 جمع
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 خدمات اداري  :3-7-1

 

اداري موجود در روستاهاي استان اردبيكل بكه وجكود شكوراي اسكالمي در هكر  خدمات 

روستا محدود مي شود. شوراي اسالمي روستايي درحال حاضر به عنكوان يككي از اصكي تكرين و 

 ضروري ترين خدمات اداري روستايي تلقي مي گردد.

راي درصكد داراي شكو 3/33روستا معكادل  1831روستاي اين استان  1632از مجموع  

(، ميزان برخورداري روسكتاهاي اسكتان از شكوراي 1-62اسالمي روستا هستند. درجدول شماره)

 اسالمي روستا به تفكيك شهرستان ارايه شده است.

 
 (: تعداد آبادي برخوردار از امكانات  اداري 1-70جدول )

 شوراي اسالمي آباديتعداد شهرستان

 درصد تعداد

 6/91 111 113 اردبيل

 2/62 32 131 سوار بيله

 3/31 170 112 پارس آباد

 1/31 127 103 خلخال

 2/30 193 079 مشگين شهر

 9/37 029 029 گرمي

 1/33 32 96 كوثر

 6/31 61 36 نمين

 1/32 66 30 نير

 3/33 1231 1730 جمع
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 سكونتگاههاي روستايي  1عوامل موثردر شكل گيري فضاهاي روستايي و عشايري  :2-1

 

فضكايي سككونتگاههاي  -وامل گوناگوني در انتخاب موقعيكت و نحكوه اسكتقرار مككانيع 

روستايي دخالت دارند. در همين رابطه مي توان افزود، اگرچه گاهي ممكن است عاملي به تنهايي 

و به عنوان عامل تعيين كننده و بنيادي در انتخاب محل استقرار نقش اساسي بازي كند، امكا در 

فرهنگي هستند كه به صورت مجموعه اي مرتبط  -هم قاعدتاً عوامل مختل  طبيعياين ميان باز 

 و در رابطه با يكديگر ، هريك سهمي بر عهده مي گيرند.

از سوي ديگر، با توجه به ويژگي هاي زماني و مكاني، خصوصيات طبيعي وانساني در نظر  

ين گونه ارزش گذاري به درجه و گروههاي مختل  انساني داراي تاثير و ارزش متفاوتي هستند. ا

اقتصادي ، پايگاه اجتماعي، سنن فرهنگي و مانند آن نيز بسكتگي دارد. بكا  -سطح تكامل اجتماعي

توجه به تاثير عوامل گوناگون و ارزيابي متفاوت از خصوصيات هريك از آنهكا مكي تكوان نتيجكه 

اختارهاي مختل  فرهنگي گرفت كه از يك سو ممكن است شرايط طبيعي يكسان در ارتباط با س

اقتصادي، به نحوه استقرار يكسان منجر نشود و از ديگكر سكو،  –و سطح متفاوت تكامل اجتماعي 

انتخاب موقعيت و نحوه استقرار مشابه در دو يا چند مكان، به هكيچ رو بكه معنكاي تاثيرگكذاري 

 عوامل مشابه نيست.

نظامي، ارتبكاطي و سياسكي، مكذهبي،فرهنگي، اقتصادي، در واقع عوامل گوناگون طبيعي ، 

فضايي ، هويتي خاص مي بخشكد.  -مانند آن هستند كه به يك سكونتگاه روستايي از نظر مكاني

در چنين چهارچوبي، تغيير هريك از اين عوامل متنوع مي تواند به دگرگوني اهميت و نقكش آن 

ي نسكبتاً پايكدار و از لحكاظ در حالي كه ويژگيهاي محيط طبيعموقعيت منجر شود. عالوه بر اين،

به مفهوم عام ريخت شناسي در معرد ديد و مشاهده و بررسي هستند، عوامل محيط فرهنگي  )

فرهنگ مادي و معنوي( به صورت عناصكري پويكا و ناپايكدار ككه دايمكاً در معكرد دگرگكوني 

ايي با پيچيدگي عمل مي كنند. ازاين رو، شناسايي اين گونه ويژگيهاي سكونتگاههاي روستهستند،

مطالعاتي بيشتري همراه است، شايد به همين دليل است كه در برخكي مطالعكات گونكه شناسكي 

 -بيشتر بر جنبه هاي فيزيكي و ظاهري تاكيد مي شود تا اين گونه جنبه هكاي پيچيكده اجتمكاعي

 اقتصادي.

مجمكوع  با توجه به مطالب باال، آشكار مي شود كه تعيين شككل و نحكوه اسكتقرا ر و در 

علت وجودي سكونتگاههاي روستايي چندان به سادگي نيز امكان پكذير نيسكت و نيازمنكد يكك 

بررسي دقيق و همه جانبه است، به اين معنا كه سكونتگاههاي روستايي به صكور گونكاگون برپكا 

                                                 
 .32-34شيوه هاي سكنت گزيني و گونه هاي مساكن روستايي ، صص » عباسسعيدي ، 1
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شوند،  شكل مي گيرند و از نظر مكاني به نحوي متنوع تحت تكاثير عوامكل گونكاگون توزيكع مي

ند. عوامل موثر در نحوه شكل پذيري و پراكندگي مكاني سكونتگاههاي روستايي را به طكور يابمي

 كلي مي توان به دو دسته تقسيم بندي و بررسي نمود:

 عوامل محيط طبيعي -

 اقتصادي –عوامل محيط فرهنگي و اجتماعي  -

 

 )الف(: عوامل محيط طبيعي 

از هر چيز انعكاسكي اسكت از  الگوي اسكان به خصوص در سكونتگاههاي روستايي بيش 

ويژگي هاي محيط طبيعي به طور كلكي، در بررسكي عوامكل طبيعكي مكوثر در اسكتقرار اينگونكه 

 سكونتگاهها بايد موارد زير را در نظر داشت.

 موقعيت طبيعي -

 اشكال ناهمواري) پستي و بلندي( -

 آب و هوا، پوشش گياهي و محيط زيست -

 نحوه دسترسي به منابع آب و خاك -

 استفاده از اراضي نحوه -

نحوه پراكندگي مكاني شبكه آبها، كيفيت خاكهاي در دسترس و ماننكد آن بكه نحكوه بكارز        

موقعيت سكونتگاه روستايي را تحت تاثير خود قرار مي دهد و ازاين طريق، باعث بروز الگوهكاي 

ايجكاد خاص شكل پذيري مي گردد. وجود  منابع آب سكطحي يكا زيرزمينكي و نقكش آنهكا در 

گسترش و نيز انتخاب الگوي شكل پذيري آنها به وجهي بارز قابل مشاهده و بررسكي اسكت. در 

همين رابطه، حوزه هاي مختل  اقليمي اهميت بارزي مي يابند. مناطق كوهستاني بكا محكدوديت 

منابع آب و خاك، درمقايسه با دشتهاي آبرفتي، بدون بستگي به درجه رشكد  فرهنگكي و شكيوه 

عيشتي گروههاي انساني ساكن در آنها، صرفاً به واسطه شرايط خاص محيط طبيعي، دافع غالب م

و مانع تراكم شديد  جمعيتي هستند. بدين سان ، ثبات ناچيز ، انفرادي و جدا افتادگي و همچنين 

وسعت كم سكونتگاهها ، از ويژگيهاي بارز ايكن گونكه منكاطق اسكت. از سكوي ديگكر، دشكتهاي 

جاذبه زيادي در جذب جمعيت دارند، مقايسه وسعت روستاهاي كوهسكتاني   – برعكس -آبرفتي

 و سكونتگاههاي روستايي واقع در بخش دشتي استان شاهد خوبي براي اين مدعاست. 

و نيز اشكال سكونتگاهها( تا حد زيادي تابعي بنابراين مي توان گفت، الگوي سكونتگاهي ) 

 ي طبيعي است.از  نحوه پراكندگي منابع و پديده ها
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 اقتصادي -) ب ( : عوامل ف هنگي و اجتماعي

در كنار عوامل محكيط طبيعكي، براسكاس انتخاب محل هريك از سكونتگاههاي روستايي، 

عوامل و انگيزه هاي متنوعي صورت مي پذيرد كه از آن ميان مي توان عوامل و انگيزه هاي زير 

 را نام برد:

با عرصه هاي طبيعي و امكان پذيرساختن شيوه خاص انگيزه سازگاري و انطباق مطلوب  -

 اقتصادي از طريق بهره برداري از اين گونه عرصه ها

 انگيزه ها و عوامل اقتصادي ديگر مانند برخورداري از امكانات ارتباطي -

 نظامي -انگيزه هاي سياسي -

 مذهبي و ساير انگيزه ها -انگيزه هاي فرهنگي -

اقتصادي غالباً نقش و اهميت عوامكل گونكاگون در  -ماعيهمراه با دگرگونيهاي سياسي و اجت

شكل دهي و  نحوه استقرار سكونتگاهها نيز تحت تاثير قرار مي گيرند. به عنوان نمونه، با فكراهم 

آمدن شرايط اجتماعي متفاوت در يك اجتماع، ممكن است ضرورت كاركردهاي دفاعي از ميان 

منابع آب و خاك تغيير پذيرد و يا اصوالً ساختار شكغلي برود. به دنبال آن نحوه بهره برداري از 

جمعيت دگرگون شود. اين گونه روندها مي تواند با تغيير كاركرد يا كاركردهاي سكونتگاهها، بكه 

 صورت رشد و گسترش، پايداري و يا  انحطاط و نابودي آنها تجلي يابد.

اري از محكيط طبيعكي و جوامع روستايي به دليل حاكميت الگوهاي سنتي در بهكره بكرد 

پايين بودن سطح برخورداري از تكنولوژي ، در برخورد بكا محكيط طبيعكي داومكاً در جسكتجوي 

هايي هستند تا بتوانند با فعاليت خود طبيعت را به تسخير درآورده و از امكانات بكالقوه آن مكان

چنين جوامعي بعكد  در جهت ادامه حيات خود استفاده نمايد. بدين ترتيب مي توان گفت پويايي

از جوامع كوچرو شديداً تحت تاثير امكانات بالقوه طبيعي بوده و در ارتباط مستقيم بكا آن اسكت. 

بنابراين، چنين جوامعي در مراحل اوليه استقرار خود مكان هايي را جستجو مي كننكد ككه داراي 

ر برابكر تهكاجم حداقل امكانات فعاليت زراعي باشند و همچنكين تكا حكدودي امنيكت آنهكا را د

بيگانگان تامين نمايد. وجود امكانات طبيعي چون خاك مناسب، زمكين همكوار، اقلكيم مسكاعد و 

آبهاي جاري زمينه هايي را فراهم مي سازد كه جوامع انساني بويژه روستاييان بطرف آنها جذب 

 شوند و با بهره برداري از اين امكانات به زندگي خود ادامه دهند.

نوع ساختار زمين و اشكال ناهمواريها، اقلكيم و تفاوتهكاي موجكود از لحكاظ به طور كلي ت 

موجب تنوع چشم انكداز طبيعكي برخورداري از منابع آب سطحي، خاك و پوشش گياهي طبيعي،

استان اردبيل شده است و انسان روستايي در برخورد با چنين تنوعاتي بكه روشكها و شكيوه هكاي 

يجاد ساختهاي فرهنگي دست زده كه به تبع از محيط طبيعكي، از مختل  دست زده و نهايتاً به ا

 تنوع زيادي برخوردار بوده است.
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بر اين اساس در  اين بخش از نوشتار به دسته بنديهاي مختل  سكونتگاههاي روسكتايي  

استان اردبيل به لحاظ محيط طبيعي پرداخته مي شود تا تنوعات موجود در عرصه هاي مختلك  

 ررسي قرار گيرد.استان مورد ب

 

 تحليل نحوه استقرار روستاها براساس موقعيت طبيعي :1-2-1

 

عوامل محيط طبيعي از جمله موقعيت طبيعي در شكل گيكري و اسكتقرار سككونتگاههاي  

 انساني از جمله سكونتگاههاي روستايي تاثير مستقيم دارند.

اردبيل نيز از اين قاعكده  شكل گيري ، استقرار و توزيع سكونتگاههاي روستايي در استان 

مستثني نبوده است. عمده ترين عوامل محيطي موثر در شككل گيكري سككونتگاههاي روسكتايي 

 استان به شرح ذيل است.

 
 براساس عوامل توپوگرافي  تبيين الگوي استقرار سكونتگاههاي روستايي :1-1-2-1

كيلكومتر  34/13333براساس بررسي هاي انجام شده دربخش محيط طبيعي از مجموع  

 3/4636درصد كوهستاني،  1/31كيلومترمربع معادل  43/18333مربع مساحت استان اردبيل 

درصكد  1/14كيلومترمربكع معكادل  13/2113درصد كوهپايه هاي،  4/24كيلومترمربع معادل 

دشتي است. تطبيق موقعيت استقرار روستاها با وضع پستي و بلندي هاي استان درجدول شكماره 

حكدود  1631آبادي داراي سكنه اين استان در سكال  1632( نشان مي دهد از مجموع  66-1)

روستا( داراي موقعيت  633درصد ) 3/23روستا( داراي موقعيت كوهستاني  313درصد ) 6/11

روستا( داراي موقعيت دشتي  هستند. همچنين بررسي  243درصد) 13كوهپايه اي يا دامنه اي و 

از مجمكوع جمعيكت س وضع پستي و بلندي استان نشكان مكي دهكد )نحوه توزيع جمعيت براسا

 23درمنكاطق دشكتي ، نفر( 163138درصكد)  2/62نفر جمعيت ساكن در اين استان  426332

 3/63در منككاطق كوهپايككه اي يككا بككه عبككارت ديگككر دامنككه اي و نفككر( 113131درصككد) 

 در مناطق كوهستاني سكونت دارند.نفر ( 133311درصد)
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ي نحوه توزيع جمعيكت براسكاس موقعيكت هريكك از سككونتگاهها و نيكز طبقكات بررس 

( نشان مي دهد از مجموع روستاهاي واقع در مناطق كوهستاني  1-64جمعيتي درجدول شماره )

نيز كوچكك و بكين روسكتا( 628درصكد ) 2/42، 1روستا( خيلي كوچك 613درصد )  43استان 

درصككد از روسككتاهاي واقككع در منككاطق  33يش از نفكر جمعيككت دارنككد. بنككابراين بكك 433-188

درصد  1/3كوهستاني از نظر مقياس كوچك به شمار مي آيند. همچنين دراين مناطق به ترتيب 

با مقيكاس خيلكي بكزرگ روستا( 2درصد) 1/8درصد بزرگ و تنها  6/6روستاها متوسط مقياس، 

 نفر جمعيت داشته اند. 2188بوده و بيش از 

درصكد  3/63روستاي مستقر در ايكن منكاطق  633اي نيز از مجموع  درمناطق كوهپايه 

درصكد  3/38روستا( كوچك بوده اند. بنابراين  111درصد) 1/41روستا( خيلي كوچك و  143)

درصكد  1/12از سكونتگاههاي مستقر در  اين مناطق از نظر مقياس كوچك هسكتند. همچنكين  

 روستا( خيلي بزرگ بوده اند. 2درصد)  1/8و روستا( بزرگ  22درصد ) 3روستا( متوسط ،  43)

در مناطق دشتي استان كه كمترين توزيكع مككاني سككونتگاههاي روسكتايي را بكه خكود  

روستا( خيلي كوچك،  63درصد ) 11روستاي مستقر درا ين مناطق،  243اختصاص داده است از 

روسكتا(  61درصكد) 2/14روسكتا( متوسكط،  13درصد) 3/22( كوچك، 188-433درصد ) 43

 روستا( خيلي بزرگ بوده اند. 4درصد ) 3/1بزرگ و 

براين اساس، با توجه به وسعت هريك از سه منطقكه كوهسكتاني، كوهپايكه اي و دشكتي  

استان و همچنين نسبت هاي توزيع سكونتگاههاي روستايي و جمعيت در هريك براساس مقياس 

درصكد روسكتاها  11ستقرار حكدود درصدي مناطق كوهستاني و ا1/31آبادي، علي رغم وسعت 

درصد سكونتگاههاي مستقر درايكن منكاطق كوچكك  33دراين مناطق اما از نظر مقياس بيش از 

) الزم به ذكر است سكونتگاههاي روستايي كوچك مقياس واقع در ايكن منكاطق حكدود بوده اند.

 درصد از كل روستاهاي استان را شامل مي شوند.( 6/43

 3/13درصكدي و توزيكع  14ق دشتي اسكتان بكا توجكه بكه وسكعت حال اينكه در مناط 

درصدي سكونتگاههاي روستايي كل استان دراين مناطق، نسبت آباديهاي بزرگ مقياس مسكتقر 

درصككد از  3/11درايككن ناحيككه بككيش از دو منطقككه كوهسككتاني و كوهپايككه اي بككوده و حككدود

ستاي استان را شامل مي شوند، از درصد از كل رو 3/2سكونتگاههاي مستقر در مناطق دشتي و  

                                                 
 دسته به شرح زير طبقه بندي شده اند. 1در طبقه بندي جمعيتي سكونتگاههاي روستايي براساس تعداد جمعيت ساكن در هر روستا مقياس سكونتگاهها تعيين و به  1

 1-33خيلي كوچك -

 188-433كوچك  -

 188-333متوسط  -

 333-2433بزرگ -

 نفر به باال 2188خيلي بزرگ  -
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سكونتگاه بزرگ مقياس مستقر  در  32نظر مقياس بزرگ بوده اند. الزم به ذكر است از مجموع 

بادي( در مناطق دشتي استقرار يافتكه انكد. در منكاطق كوهپايكه اي و آ 63درصد)  4/42استان 

بكزرگ مقيكاس اسكتان  درصد از مجموع سككونتگاههاي 1/61و  1/23كوهستاني نيز به ترتيب 

 مستقر هستند.

(  توزيع و  پراكنش سكونتگاههاي روسكتايي براسكاس موقعيكت 1-61در جدول شماره) 

محيط طبيعي به تفكيك شهرستان اراوه شده اسكت. براسكاس اطالعكات ارايكه شكده در جكدول 

 درصكد 3/14و 3/14و   3/24مذكور در بخش كوهستاني بيشترين تعداد آبادي به ترتيكب بكا 

مربوط به شهرستانهاي گرمي، بيله سكوار و مشكگين شكهر بكوده اسكت. در بخكش كوهپايكه اي 

درصد روستاهاي مستقر دراين بخش بيشترين نسبت  3/23شهرستان مشگين شهر با اختصاص 

 1/68را به خود اختصاص داده است. در بخش دشتي نيز شهرستان پكارس آبكاد بكا اختصكاص 

اين بخش بيشترين تعداد سكونتگاه را بكه خكود اختصكاص داده درصد از كل روستاهاي واقع در

درصد رتبه هاي دوم  16و  3/16است. پس از پارس آباد شهرستان نمين و اردبيل به ترتيب با 

 و سوم را به خود اختصاص داده اند.

همچنين براساس طبقه بندي ديگري در اين زمينه كه از سكوي مرككز آمكار ايكران در  

الگوي استقرار  1صورت پذيرفته است. 1631و  1631مي نفوس و مسكن سال سرشماريهاي عمو

براساس تلفيق موقعيت طبيعي و پوشش گياهي تبيين شده است. تعاري  و مفاهيم به ككار رفتكه 

 دراين طبقه بندي به شرح زير بيان شده است:

 جلگه اي : آباديهايي كه كليه خانه هاي آن در دشت يا جلگه واقع شده است. -

 كوهستاني: آباديهاي كه كليه خانه هاي آن در كوهستان واقع شده باشد. -

كوهستاني : آباديهايي كه بخشي از خانه هاي آن در دشت يا جلگكه و بقيكه  -جلگه اي  -

 خانه ها در كوهستان واقع شده باشد.

جنگلي: آباديهايي كه كليه خانه هاي آن در جنگل واقع در دشت يكا جلگكه  -جلگه اي  -

 ارد.قرار د

جنگلي : آباديهايي كه كليه خانه هاي آن در جنگل واقع در كوهستان  قرار  –كوهستاني  -

 دارد.

ساير: آن دسته از آباديهاي كه محل سكونت خانوارهاي آن با هيچ يكك از انكواع فكوق  -

مطابقت ندارد. در اين گكزارش عنكاوين اشكاره شكده در فكوق بكه ترتيكب بكه دشكتي، 

                                                 
 1631مركز آمار ايران، شناسنامه دهستانهاي كشور، سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  1
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تغييكر يافتكه «كوهستاني –جنگلي » و « جنگلي -دشتي» ، « اي كوهپايه» ، « كوهستاني»

 است.

( 1-63با توجه به تعاري  و مفاهيم ارايه شكده و براسكاس اطالعكات جكدول شكماره)            

داراي روسككتا ( 613درصككد ) 1/22روسككتا( داراي موقعيككت كوهسككتاني،  334درصككد )  3/13

 3/13جنگلككي و   –اراي موقعيككت جلگككه اي روسككتا( د11درصككد ) 1/1اي، موقعيككت جلگككه

 كوهستاني هستند. –روستا( داراي موقعيت جلگه اي  213درصد)

، نحوه استقرار فضايي روستاهاي استان اردبيل براساس موقعيت ( 1-21در نقشه شماره) 

 محيط طبيعي )واحدهاي اراضي نمايش داده شده است.

 

 

 اي روستايي  استان اردبيل و جمعيت ساكن در آنها ( : توزيع و پراكنش سكونتگاهه1-77جدول ) 

 بر اساس وضعيت محيط طبيعي

 تيپ 
 جمعيت آبادي 

 درصد تعداد درصد تعداد

 كوهپايه اي   

 كوهستاني   

 دشتي   

 جمع   
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 و پراكنش سكونتگاههاي روستايي  در استان اردبيل  ( : توزيع 1-72جدول ) 

 بر اساس وضعيت محيط طبيعي و به تفكيك طبقات جمعيتي

 تعداد جمعيت تعداد آبادي طبقه جمعيتي تيپ 

 كوهپايه اي

  

  

  

  

نفر 0122باالي   

جمع   

كوهستاني

  

  

  

  

نفر 0122باالي   

جمع   

دشتي

  

  

  

  

نفر 0122باالي   

جمع   

جمع كل  
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 ( : توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي  در استان اردبيل  1-71جدول )

 بر اساس وضعيت محيط طبيعي و به تفكيك شهرستان

تيپ شهرستان تعداد آبادي تعداد جمعيت

 كوهپايه اي

اردبيل  

بيله سوار  

پارس آباد  

خلخال  

كوثر  

گرمي  

مشگين شهر  

نمين  

نير  

جمع   

كوهستاني

اردبيل  

بيله سوار  

پارس آباد   

خلخال  

كوثر  

گرمي   

مشگين شهر  

نمين  

رني  

جمع   

دشتي

اردبيل  

بيله سوار  

پارس آباد  

خلخال  

كوثر  

گرمي  

مشگين شهر  

نمين  

نير  

جمع   

جمع كل  
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 كونتگاههاي روستايي استان اردبيل براساس موقعيت محيط طبيعي )تعريف مركز آمار((: توزيع و پراكنش س1-76جدول  )

 درصد تعداد آبادي موقعيت محيطي

 0/13 332 كوهستاني

 1/07 716 جلگه اي )دشتي(

 1/1 11 جنگلي -جلگه اي

 3/13 013 كوهستاني –جلگه اي 

 122 1730 جمع 
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 تگاههاي روستايي براساس عوامل ارتفاع تبيين الگوي استقرار سكون: 0-1-2-1

استقرار جمعيت و سكونتگاههاي انساني به ويژه سكونتگاههاي روستايي در هر منطقه اي  

با عامل ارتفاع ارتباط مستقيم داشته و نقكش مهمكي را در  مككان گزينكي جوامكع انسكاني ايفكا 

 نمايد.مي

ستان اردبيكل نيكز بكه شكدت از توزيع و پراكنش جمعيت و سكونتگاههاي روستايي در ا 

عامل ارتفاع تاثير پذيرفته است. اين تاثير پذيري بيش از همه ناشي از موقعيت نسبي و رياضكي 

استان اردبيل است . اين استان در منطقه اي نسبتاً مرتفع واقع شده و همانگونه ككه قكبالً اشكاره 

درصكد آن بكه  4/24اني و درصد از مساحت استان به اراضي مرتفع و كوهست1/31شد حدود  

 اراضي كوهپايه اي اختصاص دارد.

طبقه بندي استان اردبيل براسكاس نقكاط ارتفكاعي و توزيكع و پكراكنش سككونتگاههاي  

(، ارايه شده اسكت. 1-63روستايي و جمعيت ساكن دراين نقاط براساس ارتفاع در جدول شماره)

از آخرين سرشماري عمكومي نفكوس و اطالعات ارايه شده در اين جدول براساس نتايج  حاصل 

تنظيم شده است. نتايج حاصل از بررسكي هكاي انجكام شكده در جكدول  1631مساكن  درسال 

 مذكور به شرح زير است:

 

 مت  555ارتفاع كمت  از )الف(:

، حدود 1631سكونتگاه روستايي داراي سكنه در استان اردبيل در سال  1632از مجموع  

دراين طي  ارتفاعي قرار گرفته اند. اين تعداد سكونتگاه روسكتايي از  روستا( 623درصد ) 3/26

را درخود جاي  نفر( 36334درصد ) 2/22نفر جمعيت روستايي استان حدود  426332مجموع 

 داده اند.

(، در اين طي  ارتفكاعي بيشكترين تعكداد 1-63براساس اطالعات ارايه شده درجدول ) 

ن استقرار داشته و مشغول فعاليت هستند. اين محدوده در واقع جمعيت و سكونتگاه روستايي استا

(  نشكان 1-63بخش دشتي استان به شمار مي آيد. بررسي اطالعات ارايه شده درجدول شماره)

دهد از مجموع سكونتگاههاي روستايي واقع در ايكن طيك  ارتفكاعي ، تمكامي سككونتگاههاي مي

ز سكونتگاههاي روستايي شهرستان بيلكه سكوار و درصد ا 6/33روستايي شهرستان پارس آباد و 

 623درصد از سكونتگاههاي شهرستان گرمي استقرار دارند. به عبارت ديگكر از مجمكوع  3/14

درصد شهرستان بيلكه  3/41درصد در شهرستان پارس آباد،  1/43سكونتگاه واقع دراين طي  

 درصد در شهرستان گرمي واقع شده اند. 6/11سوار و 

(، بررسكي نحكوه توزيكع 1-63براساس اطالعات ارايه شده درجكدول شكماره )همچنين  

سكونتگاهها و جمعيت ساكن در آنها براساس طبقكات جمعيتكي در ايكن طيك  ارتفكاعي نشكان 
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درصكد  6/68درصد خيلي كوچك،  3/12روستاي مستقر دراين طي  ) 623دهد، از مجموع مي

درصكد از نظكر مقيكاس خيلكي بكزرگ  2/1درصد بزرگ و  6/4درصد متوسط،  6/11كوچك، 

 اند.بوده

 

 مت  555-1555) ب (: ارتفاع 

درصكد از ككل روسكتاهاي  3/14روستا معادل  288متر  188-1888در طي  ارتفاعي  

از جمعيت روستايي اسكتان را نفر(  41444درصد ) 3/18استان مستقر هستند. اين تعداد روستا 

 در خود جاي داده اند.

وزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن درآنها  براسكاس بررسي نحوه ت 

درصكد در  1/33آبكادي واقكع در ايكن طيك ،  288تقسيمات اداري نشان مي دهد از مجموع 

 3درصكد در شهرسكتان خلخكال و   2درصد در شهرسكتان بيلكه سكوار  1/22شهرستان گرمي، 

درصكد روسكتاهاي  2/23عبكارت ديگكر  درصد در شهرستان مشگين شهر واقع شده اند. يا بكه

درصد روستاهاي شهرستان  2/14درصد روستاهاي شهرستان خلخال،  1/6شهرستان بيله سوار، 

 دصد روستاهاي شهرستان مشگين شهر دراين طي  ارتفاعي مستقر هستند.3/3گرمي و 

 13درصد خيلي كوچك،  62آبادي واقع دراين طي ،  288از نظر مقياس نيز از مجموع  

درصكد بكزرگ بكوده انكد. نحكوه توزيكع جمعيكت و  1/8درصد متوسط و  1/18درصد كوچك،

 (،1-63سكونتگاه روستايي در هريك از طبقات جمعيتي دراين طي  ارتفاعي در جدول شماره)

 

 1555-1255) پ (: ارتفاع 

د رصكد ككل روسكتاي  1/18روستا معكادل  144متر  1888- 1218در طي  ارتفاعي  

نفر( از ككل جمعيكت اسكتان را در  63313درصد )  3/3هستند. اين تعداد روستا  استان مستقر

 خود جاي داده است.

بررسي نحوه توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها براسكاس  

 1/12سياسي نشان مي دهد از مجموع روستاهاي واقع در اين طبقه ارتفكاعي  –تقسيمات اداري 

درصكد درشهرسكتان  3/3درصد درشهرستان گرمكي،  4/61ستان مشگين شهر، درصد در شهر

 درصد در شهرستان كوثر استقرار دارند. 3/4خلخال و  

درصد  2/63سكونتگاه روستايي مستقر در اين طي ،  144از نظر مقياس نيز از مجموع  

 درصد بزرگ هستند. 2/4درصد متوسط و  3/11درصد كوچك،  3/41خيلي كوچك، 
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 مت  1255-1555ت (: ارتفاع ) 

درصككد از كككل  3/13روسككتا معككادل  213متككر  1218-1188درطبقككه ارتفككاعي  

 113144درصكد ) 23سكونتگاههاي روستايي استان استقرار دارند. اين تعداد سكونتگاه روستايي 

را در خود جاي داده اند. بيشترين تعداد جمعيكت روسكتايي اسكتان در ايكن طيك  سكاكن نفر( 

 د.هستن

درصد در شهرستان اردبيكل،  3/21از مجموع سكونتگاههاي روستايي واقع در اين طي   

درصكد در  3/4درصكد در شهرسكتان نمكين،  6/22دصد درشهرسكتان مشكگين شكهر ،  3/61

درصد  3/8درصد در شهرستان كوثر و  2/3درصد در شهرستان گرمي،  3/3شهرستان  خلخال،

 در شهرستان نير استقرار دارند.

درصكد  3/23سكونتگاه روستايي مستقر در اين طي   213از نظر مقياس نيز از مجموع 

درصكد  3/8درصد بكزرگ و  2/11درصد متوسط ،  3/16درصد كوچك،  4/41خيلي كوچك، 

 خيلي بزرگ هستند.

 

 مت  1555-1555) ث (: ارتفاع 

ي اسكتان درصد كل سكونتگاههاي روستاي 6/13روستا معادل  263دراين طي  ارتفاعي  

 استقرار دارند.

 نفر( جمعيت را در خود جاي داده اند. 31161درصد )  4/11اين تعداد روستا حدود 

بررسي نحوه توزيع و پكراكنش سككونتگاههاي روسكتايي واقكع در ايكن طيك  براسكاس  

درصد روسكتاهاي ايكن  3/13(،  نشان مي دهد، 1-63سياسي درجدول شماره) -تقسيمات اداري

درصد در شهرستان كوثر،  1/13درصد در شهرستان خلخال،  3/14تان اردبيل ، طي  در شهرس

درصكد در  3/3درصكد درشهرسكتان مشكگين شكهر،  1/13درصد در شهرسكتان گرمكي،  3/1

 درصد در شهرستان نير واقع شده اند. 13شهرستان نمين و 

درصكد  3/63سكونتگاه روستايي مستقر دراين طي   263از نظر مقياس نيز از مجموع  

درصد خيلكي  3/8درصد بزرگ و  2/4درصد متوسط،  3/3درصد كوچك،  4/43خيلي كوچك 

 بزرگ هستند.

 

 مت  1555-2555) ج (: ارتفاع 

درصكد ككل روسكتاهاي  3/18روستا معادل  143متر  1318-2888در طيي  ارتفاعي  

اسكتان معكادل درصكد جمعيكت روسكتايي  3/18استان استقرار دارند. دراين سكونتگاهها حدود 

 نفر ساكن هستند. 41346
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درصد در  1/13سياسي  -روستاهاي مستقر دراين طي  ارتفاعي از نظر تقسيمات اداري 

 1/12درصكد درشهرسكتان ككوثر،  4/11درصد درشهرستان خلخكال ،  2/68شهرستان اردبيل، 

تان درصد در شهرسك 1/13درصد در شهرستان نمين و  6/6درصد در شهرستان مشگين شهر ، 

 نير استقرار يافته اند.

درصكد  3/63سكونتگاه روستايي مستقر دراين طي   143از  نظر مقياس نيز از مجموع  

درصد خيلي  6/1درصد بزرگ و  4/1درصد متوسط،  4/3درصد كوچك،  6/43خيلي كوچك ، 

 بزرگ هستند.

 

 مت  2555-2555) چ (: ارتفاع 

درصد سكونتگاههاي اسكتان  2/4معادل روستا  13متر  2888-2188در طي  ارتفاعي  

 استقرار دارند.

نفر را درخكود  13243درصد كل جمعيت روستايي استان معادل  1/4اين تعداد روستا  

 جاي داده اند.

درصكد 61سياسي نشان مي د هد  -بررسي توزيع اين روستاها براساس تقسيمات اداري 

درصكد در شهرسكتان ككوثر،  1/12 درصد در شهرسكتان خلخكال، 1/64در شهرستان اردبيل ، 

درصكد در  6/18درصكد درشهرسكتان نمكين و  3/1درصد در شهرستان مشگين شكهر،  6/18

 شهرستان نير واقع شده اند.

درصد خيلي كوچك،  3/63روستاي واقع در اين طي   13از نظر مقياس نيز از مجموع  

 درصد بزرگ هستند. 3/3درصد متوسط و  3/13درصد كوچك،  6/63

 

 مت  2555-3555ح (: ارتفاع  )

نفر جمعيت از توابع شهرستان  1در اين طي  ارتفاعي تنها يك روستاي خيلي كوچك با  

اردبيل استقرار دارد. به دليل دشواريها و نامناسب بودن شكرايط محيطكي در ايكن طيك  عمكالً 

ايكن طيك  در اسكان وفعاليت انساني امكان پذير نبوده و زندگي تعداد اندك جمعيت سكاكن در

 شرايط بسيار نامساعد انجام مي شود. 

(، توزيكع و پكراكنش سككونتگاههاي روسكتايي برحسكب انكدازه  1-22در نقشه شماره ) 

 جمعيتي براساس طبقات ارتفاعي نمايش داده شده است.
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( : توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در  1-73جدول ) 

 فاعي آنها بر اساس طبقه ارت

 طبقه ارتفاعي

 جمعيت  آبادي 

 درصد تعداد درصد تعداد 

    

     

    

    

    

    

    

122كمتراز     

جمع كل    
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طبقه ارتفاعي طبقه جمعيتي تعداد آبادي  تعداد جمعيت

1-99 172 7699

100-499 99 21613

500-999 37 27342

1000-2499 14 22450

>2500 4 14860

326 93964

1000-2499 1 2487

100-499 114 25075

1-99 65 3175

500-999 21 14802

201 45539

1000-2499 6 9431

100-499 66 15005

1-99 55 2320

500-999 17 11060

144 37816

>2500 2 6086

1000-2499 39 56724

100-499 106 26732

1-99 74 3626

500-999 35 25376

256 118544

>2500 2 6332

1000-2499 10 13658

100-499 110 26061

1-99 94 4516

500-999 21 14568

237 65135

>2500 2 5915

1000-2499 8 10284

100-499 69 16422

1-99 56 2506

500-999 14 10516

149 45643

1000-2499 4 4751

100-499 21 4370

1-99 22 975

500-999 11 7150

58 17246

2500-3000 1-99 1 5

1 5

1372 423892

1500-1750

جمع  1500-1750

1750-2000

توزیع و پراکنش سکونتگاههای روستایی بر اساس طبقه ارتفاعی  جدول ) 1-38 ( : 

و به تفکیک طبقات جمعیتی

1000-1250

جمع 1000-1250

1250-1500

جمع كل

500-1000

جمع  500-1000

كمتراز 500

جمع كمتراز 500

جمع  1750-2000

2000-2500

جمع  2000-2500

جمع  2500-3000

جمع  1250-1500
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طبقه ارتفاعي شهرستان تعداد آبادي  تعداد جمعيت

بيله سوار 136 24243

پارس آباد 154 62629

گرمي 37 7187

327 94059

بيله سوار 45 5227

خلخال 4 1234

گرمي 135 32199

مشگين شهر 16 6784

200 45444

خلخال 11 3316

كوثر 7 1073

گرمي 51 8191

مشگين شهر 75 25236

144 37816

اردبيل 66 46511

خلخال 12 3321

كوثر 16 3908

گرمي 22 3266

مشگين شهر 81 28009

نمين 57 32865

نير 2 664

256 118544

اردبيل 44 23841

خلخال 35 8336

كوثر 43 9097

گرمي 4 334

مشگين شهر 43 9026

نمين 23 4846

نير 45 9655

237 65135

اردبيل 29 12309

خلخال 45 21746

كوثر 23 3396

مشگين شهر 18 2818

نمين 5 893

نير 29 4481

149 45643

اردبيل 18 5259

خلخال 20 7074

كوثر 7 3181

مشگين شهر 6 469

نمين 1 48

نير 6 1215

58 17246

2500-3000 اردبيل 1 5

1 5

1372 423892

  جمع

1750-2000

جدول ) 39-1 ( : توزیع و پراکنش سکونتگاههای روستایی بر اساس طبقه ارتفاعی 

و به تفکیک شهرستان

1000-1250

  جمع

1250-1500

كمتراز 500

جمع كل

  جمع

500-1000

  جمع

  جمع

2000-2500

  جمع

  جمع

  جمع

1500-1750
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 تبيين الگوي استقرار سكونتگاههاي روستايي براساس عامل اقليم  :7-1-2-1

از ديگر عوامل محيط طبيعي موثر بر شكل گيكري سككونتگاههاي انسكاني، عامكل آب و  

رايط متفاوت آب و هوايي در يك منطقه منجر به شكل گيكري الگوهكاي متفكاوتي از هواست، ش

نظام استقرار جمعيت در آن منطقه خواهند شد. به طوري كه در نقاطي ككه از شكرايط مناسكب 

آب و هوايي برخوردارند عالوه بر جمعيت پذيري بيشتر منجر به افزايش تكراكم سككونتگاههاي 

تي كه در شرايط آب و هوايي نامساعد ) خيلي گرم يكا خيلكي سكرد( انساني خواهد شد. در صور

 جمعيت پذيري مناطق و در مجموع نظام اسكان با محدوديتهاي مواجه خواهد شد.

شكل گيري سكونتگاههاي روستايي در استان اردبيل نيز تا حد بسكيار  زيكادي متكاثر از  

 شرايط آب و هوايي حاكم بر استان بوده است.

يع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي در اين استان براساس ميزان تاثيرپكذيري نحوه توز 

از شاخص هاي مختل  اقليمي ) ميانگين دماي ساالنه، تعداد روزهاي يخبندان، تعكداد روزهكاي 

 مورد بررسي قرار گرفته است. همراه با بارش برف(

 
 نگين دماي ساالنهتوزيع جمعيت و سكونتگاههاي روستايي براساس ميا  :1-7-1-2-1

براساس بررسيهاي انجام شده در مطالعات اقليم استان اردبيكل ميكانگين دمكاي سكاالنه  

درجه سانتي گراد متغير است. بررسي نحوه توزيع و پراكنش تعكداد  13تا   1استان اردبيل بين 

ي سكونتگاههاي روستايي استان و تعداد جمعيت ساكن در آنها براساس رنج هكاي مختلك  دمكا

(  نشكان مكي دهكد بيشكترين تعكداد 1-48ساالنه در مناطق مختل  اسكتان در جكدول شكماره)

درجكه  18درصد( در مناطقي كه داراي ميانگين دماي سكاالنه  3/13سكونتگاه روستايي استان )

 2/16درصكد و  3/14سانتي گراد هستند توزيع يافته اند. پس از اين رنكج دمكايي بكه ترتيكب 

درجكه سكانتي  3و  14روستايي در مناطقي كه داراي ميانگين دماي ساالنه درصد سكونتگاهاي  

درجه سكانتي گكراد بكا يكك آبكادي كمتكرين تعكداد  1گراد هستند قرار گرفته اند. رنج دمايي 

 سكونتگاه روستايي را به خود اختصاص داده است.

جمعيكت  ( نيز توزيع سكونتگاههاي روسكتايي اسكتان و تعكداد  1-41در جدول شماره ) 

ساكن در آنها به تفكيك طبقات مختل  جمعيتي در رنج هاي مختل  ميكانگين دمكاي سكا النكه 

 ارايه و مورد بررسي قرار گرفته است.

( توزيع سكونتگاههاي روستايي استان وجمعيت ساكن درآنها بكه 1-42درجدول شماره ) 

 است.  تفكيك شهرستان در رنج هاي مختل  ميانگين دماي ساالنه ارايه شده
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 ( :پراكنش سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل و جمعيت ساكن در آنها  1-22جدول ) 

 بر اساس ميانگين دماي ساالنه

 ميانگين دماي ساالنه

 جمعيت  آبادي 

 درصد تعداد درصد تعداد

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

    

    

جمع كل     
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ميانگين دماي ساالنه طبقه جمعيتي تعداد آبادي تعداد جمعيت

5 1000-2499 1 1007

1 1007

1-99 3 101

100-499 7 1864

500-999 4 2563

14 4528

1-99 3 153

100-499 13 3203

500-999 8 5404

1000-2499 2 2643

>2500 1 2827

27 14230

1-99 9 345

100-499 38 10527

500-999 10 8035

1000-2499 5 6538

62 25445

1-99 51 2546

100-499 74 18372

500-999 29 21022

1000-2499 24 35966

>2500 3 9412

181 87318

1-99 123 6002

100-499 109 25103

500-999 23 15793

1000-2499 17 22773

>2500 1 3149

273 72820

جدول ) 41-1 ( :پراكنش سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل بر اساس ميانگين دماي ساالنه 

و به تفكيك طبقات جمعيتي

جمع

6

جمع

7

جمع

8

جمع

9

جمع

10

جمع
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ميانگين دماي ساالنه طبقه جمعيتي تعداد آبادي تعداد جمعيت

1-99 57 2492

100-499 64 14450

500-999 14 9173

1000-2499 8 11514

143 37629

1-99 34 1402

100-499 70 17880

500-999 16 10955

1000-2499 10 15883

>2500 1 2945

131 49065

1-99 59 2844

100-499 62 12794

500-999 7 5208

1000-2499 1 1011

129 21857

1-99 108 4733

100-499 75 14695

500-999 17 12530

1000-2499 5 7943

205 39901

1-99 91 4110

100-499 52 11393

500-999 21 15284

1000-2499 9 14507

>2500 4 14860

177 60154

1-99 1 94

100-499 21 4997

500-999 7 4847

29 9938

1372 423892

ادامه جدول ) 41-1 ( :پراكنش سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل بر اساس ميانگين دماي ساالنه 

و به تفكيك طبقات جمعيتي

11

جمع

12

جمع

13

جمع

14

جمع

جمع کل 

15

جمع

16

جمع
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ميانگين دماي ساالنه شهرستان تعداد آبادي تعداد جمعيت

5 اردبیل 1 1007

1 1007

اردبیل 10 2926

خلخال 1 539

نیر 3 1063

14 4528

اردبیل 13 5505

خلخال 10 7710

کوثر 1 221

نیر 3 794

27 14230

اردبیل 28 10944

خلخال 22 12179

کوثر 3 876

مشگین شهر 1 34

نیر 8 1412

62 25445

اردبیل 51 45021

خلخال 45 12454

کوثر 30 6115

مشگین شهر 7 856

نمین 36 19375

نیر 12 3497

181 87318

اردبیل 36 16249

خلخال 29 7044

کوثر 46 11297

گرمی 8 941

مشگین شهر 48 8763

نمین 50 19277

نیر 56 9249

273 72820

جدول ) 42-1 ( :پراكنش سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل بر اساس ميانگين دماي ساالنه و به 

تفكيك شهرستان

جمع

6

جمع

7

جمع

8

جمع

9

جمع

10

جمع
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ميانگين دماي ساالنه شهرستان تعداد آبادي تعداد جمعيت

اردبیل 19 6273

خلخال 16 4379

کوثر 16 2146

گرمی 23 5704

مشگین شهر 69 19127

143 37629

خلخال 4 722

گرمی 39 8686

مشگین شهر 88 39657

131 49065

بیله سوار 22 4282

گرمی 93 14980

مشگین شهر 14 2595

129 21857

بیله سوار 114 20272

پارس آباد 5 467

گرمی 74 17852

مشگین شهر 12 1310

205 39901

بیله سوار 45 4916

پارس آباد 120 52224

گرمی 12 3014

177 60154

16 پارس آباد 29 9938

29 9938

1372 423892

ادامه جدول ) 42-1 ( :پراكنش سكونتگاههاي روستايي استان اردبيل بر اساس ميانگين دماي ساالنه و 

به تفكيك شهرستان

11

جمع

12

جمع

13

جمع

14

جمع

15

جمع

جمع

جمع کل 
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 تايي و تعداد جمعيت ساكن در آنها براساس تعداد روزهاي يخبندانتوزيع سكونتگاههاي روس :0-7-1-2-1

استان اردبيل از جمله مناطقي در كشور است كه به دليل حاكميت شرايط آب و هكوايي  

سرد و خشك بر آن و همچنين موقعيت طبيعي آن ، تعداد روزهاي يخبنكدان زيكادي را شكاهد 

 است .

(، تعداد روزهاي يخبنكدان حكاكم در 1-46ره)براساس اطالعات ارايه شد در جدول شما 

طبقه تقسيم شده اند. براساس اطالعات ارايه شده درجدول مذكور كمترين تعكداد  11استان به 

روز قرار  138-138روز و 48سكونتگاه روستايي به ترتيب در دو رنج روزهاي يخبندان كمتر از 

 سكونتگاه روستايي هستند.و يك  3گرفته اند. اين دو طبقه هريك به ترتيب داراي 

روز واقكع  188-118بيشترين تعداد سكونتگاه روستايي و جمعيت ساكن در آن در رنج  

د رصد كل سكونتگاههاي روستايي اسكتان مسكتقر  3/16روستا معادل  133شده اند. دراين رنج 

 د.اندرصد جمعيت روستايي استان را در خود جاي داده 3/14هستند اين تعداد سكونتگاه 

(  كمترين تعداد روزهاي يخبنكدان 1-44براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره ) 

روز( مشاهده مي شود. بيشترين تعكداد روزهكاي  48در محدوده شهرستان پارس آباد ) كمتراز 

روز(در محدوده شهرستان خلخال مشاهده مي شكود. الزم بكه ذككر اسكت  138-138يخبندان )

ه و جمعيت روستايي نيز در رنكج هكاي مكذكور ككه در شهرسكتان هكاي كمترين تعداد سكونتگا

آباد و خلخال واقع شده اند. سكونتگاههاي مستقر در ايكن دو طبقكه جمعيتكي نيكز از نظكر پارس

 (1-41مقياس در رده خيلي كوچك، كوچك و متوسط قرار مي گيرند. جدول شماره )
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 و جمعيت ساكن در آنها بر اساس تعداد روزهاي يخبندان( : پراكنش سكونتگاههاي روستايي  1-27جدول ) 

 تعداد روزهاي يخبندان

 ) روزهاي با دماي كمتر از صفر (

 جمعيت آبادي 

 درصد تعداد درصد تعداد

روز 22كمتر از     

    

    

     

    

    

     

     

     

     

    

     

     

     

    

جمع كل    
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1-99 2 69

100-499 3 627

500-999 3 1594

8 2290

1-99 50 2078

100-499 37 8727

500-999 21 16405

1000-2499 11 18283

>2500 4 14860

123 60353

1000-2499 2 2886

100-499 41 7865

1-99 90 3909

500-999 9 6257

142 20917

1-99 71 3585

100-499 73 15354

1000-2499 1 1281

500-999 15 10929

160 31149

1-99 41 1857

100-499 66 13876

500-999 6 3960

113 19693

1-99 20 911

100-499 20 4653

500-999 2 1358

1000-2499 1 1011

43 7933

1-99 31 1345

100-499 39 10772

500-999 15 10546

1000-2499 7 10767

92 33430

80-90

جمع

90-100

جمع

کمتر از 40 روز

جمع

70-80

جمع

جمع

50-60

جمع

60-70

40-50

جمع

جدول ) 44-1 ( : توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

 بر اساس تعداد روزهاي يخبندان و به تفكيك طبقات جمعيتي

تعداد روزهاي يخبندان

) روزهاي با دماي كمتر از صفر (
طبقه جمعیتی تعداد آبادي تعداد جمعيت
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1-99 76 3521

100-499 76 17938

500-999 16 10786

1000-2499 18 26879

>2500 1 2945

187 62069

1-99 55 2864

100-499 54 13571

500-999 17 11953

1000-2499 9 11646

>2500 2 6290

137 46324

1-99 49 2219

100-499 70 16375

500-999 21 15396

1000-2499 17 25217

157 59207

1-99 34 1673

100-499 52 12125

500-999 13 8972

1000-2499 7 10598

>2500 1 3183

107 36551

1-99 9 280

100-499 38 8710

500-999 10 7513

1000-2499 6 7567

>2500 1 3088

64 27158

140-150

جمع

100-110

جمع

110-120

جمع

جمع

120-130

جمع

130-140

ادامه جدول ) 44-1 ( : توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

 بر اساس تعداد روزهاي يخبندان و به تفكيك طبقات جمعيتي

تعداد روزهاي يخبندان

) روزهاي با دماي كمتر از صفر (
طبقه جمعیتی تعداد آبادي تعداد جمعيت



 اردبیل سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان                                            سازمان برانمه و بودجه کشور                      

 124 

1-99 9 415

100-499 9 2813

500-999 5 3149

1000-2499 2 2643

>2500 1 2827

26 11847

1-99 2 96

100-499 7 1872

500-999 2 1457

1000-2499 1 1007

12 4432

170-180 500-999 1 539

1 539

1372 423892

ادامه جدول ) 44-1 ( : توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

 بر اساس تعداد روزهاي يخبندان و به تفكيك طبقات جمعيتي

تعداد روزهاي يخبندان

) روزهاي با دماي كمتر از صفر (
طبقه جمعیتی تعداد آبادي تعداد جمعيت

جمع کل

150-160

جمع

160-170

جمع

جمع
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كمتر از 40 روز پارس آباد 8 2290

8 2290

بيله سوار 44 11852

پارس آباد 79 48501

123 60353

بيله سوار 76 9129

پارس آباد 63 11387

گرمي 3 401

142 20917

بيله سوار 61 8489

پارس آباد 4 451

گرمي 95 22209

160 31149

گرمي 97 17999

مشگين شهر 16 1694

113 19693

گرمي 34 5957

مشگين شهر 9 1976

43 7933

اردبيل 7 2291

گرمي 20 4611

مشگين شهر 65 26528

92 33430

اردبيل 20 8231

خلخال 2 495

مشگين شهر 101 30393

نمين 64 22950

187 62069

اردبيل 28 12558

خلخال 26 6096

كوثر 17 3442

مشگين شهر 36 8465

نمين 17 13753

نير 13 2010

137 46324

 جدول ) 45-1 ( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

 بر اساس تعداد روزهاي يخبندان و به تفكيك شهرستان

تعداد روزهاي يخبندان

) روزهاي با دماي كمتر از صفر (
شهرستان تعداد آبادي تعداد جمعيت

100-110

جمع

110-120

جمع

80-90

جمع

50-60

جمع

60-70

جمع

جمع

70-80

جمع

40-50

جمع

90-100

جمع
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اردبيل 40 32861

خلخال 36 7825

كوثر 28 7146

مشگين شهر 8 2786

نمين 5 1949

نير 40 6640

157 59207

اردبيل 34 18999

خلخال 38 9626

كوثر 19 3867

مشگين شهر 2 363

نير 14 3696

107 36551

اردبيل 15 6302

خلخال 19 14899

كوثر 23 4574

مشگين شهر 1 103

نير 6 1280

64 27158

اردبيل 5 2925

خلخال 5 5547

كوثر 9 1626

مشگين شهر 1 34

نير 6 1715

26 11847

اردبيل 9 3758

نير 3 674

12 4432

170-180 خلخال 1 539

1 539

1372 423892

 ادامه جدول ) 45-1 ( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

 بر اساس تعداد روزهاي يخبندان و به تفكيك شهرستان

تعداد روزهاي يخبندان

) روزهاي با دماي كمتر از صفر (
شهرستان تعداد آبادي تعداد جمعيت

جمع

120-130

جمع

130-140

جمع

جمع كل

160-170

جمع

جمع

140-150

جمع

150-160
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 توزيع سكونتگاههاي روستايي و تعدادجمعيت ساكن در آنها براساس تعداد روزهاي برفي : 7-7-1-2-1

با توجه به شرايط اقليمي استان اردبيل، اين استان جزء مناطقي طبقه بندي مي شود ككه  

بارش برف ساليانه را به خود اختصاص داده اسكت. ايكن اسكتان از نظكر تعكداد  بيشترين ميزان

روز  18طبقه يا دسته كمتر از 13روزهاي داراي بارش برف يا به عبارت ديگر روزهاي برفي به 

بيشترين (  1-43روز طبقه بندي شده است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول ) 44-43تا 

 روز دارند قرار گرفته اند. 63-48در مناطقي كه داراي روزهاي برفي  تعداد سكونتگاه روستايي

درصد از كل جمعيت روستايي  6/14درصد سكونتگاههاي روستايي و  3/14دراين رنج  

استان مستقر بوده و مشغول فعاليت هستند. كمترين تعداد سكوتگاه روستايي نيز در مناطقي ككه 

درصككد  1/8سككتند واقككع شككده انككد. درايككن منككاطق روز ه 18داراي روزهككاي برفككي كمتككر از 

درصد جمعيت روستايي اسكتان اسكتقرار دارنكد. كمتكرين تعكداد  4/8سكونتگاههاي روستايي و 

روزهاي برفي در شهرستان پارس آباد و بيشترين تعداد روزهاي برفي در شهرستان هاي اردبيل 

حككوه توزيككع و پككراكنش ن( 1-43( و )1-43و نيككر مشككاهده مككي شككود. در جككداول شككماره )

سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها به تفكيك طبقات جمعيتي و شهرستان براسكاس 

 تعداد روزهاي برفي مورد بررسي قرار گرفته است.
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 ( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها  1-26جدول ) 

 بر اساس تعداد روزهاي برفي

 فيتعداد روزهاي بر
 جمعيت آبادي

 درصد تعداد درصد تعداد

روز 12كمتر از 
   

    


   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ع جم    
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تعداد روزهاي برفي طبقه جمعيتي تعداد آبادي تعداد جمعيت

1-99 2 69

500-999 2 1083

100-499 3 529

7 1681

1-99 4 117

100-499 6 1942

500-999 9 6774

1000-2499 6 9591

>2500 2 8134

27 26558

1-99 16 694

100-499 9 1783

500-999 7 5877

1000-2499 4 6966

>2500 1 3610

37 18930

1-99 35 1354

100-499 12 2674

500-999 5 3580

1000-2499 2 3428

>2500 1 3116

55 14152

1-99 57 2735

100-499 27 5579

500-999 4 2600

88 10914

1-99 71 3161

100-499 63 13365

500-999 11 7872

145 24398

1-99 36 2029

100-499 48 10836

500-999 10 6996

1000-2499 2 2348

96 22209

جمع

20-22

جمع

جمع

16-18

جمع

18-20

جمع

12-14

جمع

14-16

جدول ) 47-1 ( : پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

 بر اساس تعداد روزهاي برفي و به تفكيك طبقات جمعيتي

كمتر از 10 روز

جمع

10-12
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تعداد روزهاي برفي طبقه جمعيتي تعداد آبادي تعداد جمعيت

1-99 23 1112

100-499 29 6178

500-999 7 4943

1000-2499 2 3064

61 15297

1-99 21 730

100-499 28 5813

500-999 8 5564

1000-2499 4 5994

>2500 1 3141

62 21242

1-99 35 1671

100-499 32 6376

500-999 3 2319

1000-2499 3 3286

73 13652

1-99 37 1829

100-499 24 6450

500-999 3 2022

1000-2499 3 3832

67 14133

1-99 16 789

100-499 31 7713

500-999 8 5364

55 13866

1-99 14 620

100-499 24 6052

500-999 6 4692

1000-2499 3 4833

47 16197

جمع

32-34

جمع

جمع

28-30

جمع

30-32

جمع

24-26

جمع

26-28

22-24

ادامه جدول ) 47-1 ( : پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

 بر اساس تعداد روزهاي برفي و به تفكيك طبقات جمعيتي
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تعداد روزهاي برفي طبقه جمعيتي تعداد آبادي تعداد جمعيت

1-99 20 757

100-499 31 8612

500-999 14 9917

1000-2499 15 24275

80 43561

1-99 35 1625

100-499 57 13063

500-999 14 8916

1000-2499 14 20912

>2500 1 2945

121 47461

1-99 88 4521

100-499 75 16909

500-999 24 16336

1000-2499 13 16576

>2500 2 6237

202 60579

1-99 24 710

100-499 47 10986

500-999 12 8737

1000-2499 9 12624

>2500 2 6010

94 39067

1-99 4 241

100-499 29 7753

500-999 6 5114

1000-2499 1 1049

40 14157

1-99 1 58

100-499 10 2665

500-999 3 2108

1000-2499 1 1007

15 5838

1372 423892

 ادامه جدول ) 47-1 ( : پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

 بر اساس تعداد روزهاي برفي و به تفكيك طبقات جمعيتي

34-36

جمع

36-38

جمع

38-40

جمع

40-42

جمع

42-44

جمع

44-46

جمع

جمع كل
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ا

تعداد روزهاي برفي شهرستان تعداد آبادي تعداد جمعيت

كمتر از 10 روز پارس آباد 7 1681

7 1681

بيله سوار 4 2869

پارس آباد 23 23689

27 26558

بيله سوار 21 8323

پارس آباد 16 10607

37 18930

بيله سوار 38 6339

پارس آباد 17 7813

55 14152

بيله سوار 55 4308

پارس آباد 21 4398

گرمي 12 2208

88 10914

بيله سوار 47 5785

پارس آباد 43 6786

گرمي 55 11827

145 24398

بيله سوار 16 1846

پارس آباد 24 7299

گرمي 56 13064

96 22209

پارس آباد 3 356

گرمي 57 13158

نمين 1 1783

61 15297

گرمي 47 8093

نمين 15 13149

62 21242

اردبيل 1 1095

گرمي 22 2827

مشگين شهر 27 2360

نمين 23 7370

73 13652

اردبيل 4 1069

مشگين شهر 42 5916

نمين 21 7148

67 14133

 جدول ) 48-1 ( : پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

 بر اساس تعداد روزهاي برفي و به تفكيك شهرستان

جمع

10-12

جمع

12-14

جمع

14-16

جمع

16-18

جمع

18-20

جمع

20-22

جمع

22-24

جمع

24-26

جمع

26-28

جمع

28-30

جمع
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تعداد روزهاي برفي شهرستان تعداد آبادي تعداد جمعيت

اردبيل 11 3483

مشگين شهر 28 6393

نمين 16 3990

55 13866

اردبيل 19 9063

مشگين شهر 21 4465

نمين 7 2669

47 16197

اردبيل 23 17892

كوثر 9 2345

مشگين شهر 45 20781

نمين 3 2543

80 43561

اردبيل 22 11369

خلخال 12 2186

كوثر 36 6669

مشگين شهر 51 27237

121 47461

اردبيل 24 14634

خلخال 82 25889

كوثر 51 11641

مشگين شهر 21 4894

نير 24 3521

202 60579

اردبيل 28 16943

خلخال 33 16952

مشگين شهر 4 296

نير 29 4876

94 39067

اردبيل 22 9373

نير 18 4784

40 14157

اردبيل 4 3004

نير 11 2834

15 5838

1372 423892

 ادامه جدول ) 48-1 ( : پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها

 بر اساس تعداد روزهاي برفي و به تفكيك شهرستان

30-32

جمع

32-34

جمع

34-36

جمع

36-38

جمع

38-40

جمع

44-46

جمع

جمع كل

40-42

جمع

42-44

جمع
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 تبيين الگوي استقرار بر اساس پهنه هاي  خطر زلزله :2-1-2-1

بررسي ويژگيهاي زمين شناسي استان اردبيل در بخش منابع محيطي نشان مي دهد اين  

استان جزء مناطق لرزه خير كشور بوده و طي روندهاي مختل  زماني زلزلكه هكاي متعكددي را 

اهد بوده است. براساس بررسي هاي انجام شده استان اردبيل بكه سكه پهنكه خطكر زلزلكه بكا ش

متوسط و نسبتاً باال طبقه بندي شده است. انطباق نحوه توزيع و پكراكنش هاي نسبتاً پايين ،درجه

سكونتگاههاي روستايي استان و جمعيت ساكن در آنها با پهنه هاي خطر زلزله در اسكتان نشكان 

درصد جمعيت روستايي  2/13درصد از سكونتگاههاي روستايي استان كه حدود  1/12د مي ده

استان نيزدر اين سكونتگاهها ساكن هستند در پهنه با خطر زلزله نسبتاً پايين مستقر هسكتند. در 

درصكد جمعيكت  4/13درصكد سككونتگاههاي روسكتايي و  1/13پهنه با خطر زلزله متوسط نيز 

هستند. پهنه با خطر زلزله نسبتاً باال بيشترين تعداد جمعيكت و سككونتگاه  روستايي استان مستقر

درصكد  1/34درصكد سككونتگاههاي روسكتايي و  3/31روستايي را در بر مي گيرد. ايكن پهنكه 

 (1-43جمعيت روستايي رادر خود جاي داده است. جدول)

ايي و جمعيكت (، توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روست1-11( و)1-18درجداول شماره ) 

ساكن درآنها براساس پهنه هاي خطر زلزله به تفكيك طبقات جمعيتي و شهرستان  مورد بررسي 

 قرار گرفته است.

 

 

 ( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها در پهنه هاي خطر زلزله 1-29جدول ) 

 پهنه هاي خطر زلزله

 جمعيت آبادي

 درصد تعداد  درصد تعداد 

 پهنه با خطر متوسط   

 پهنه با خطر نسبتا باال   

 پهنه با خطر نسبتا پايين   

 جمع    
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 ( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت ساكن در آنها  1-12جدول ) 

 كيك طبقات جمعيتيدر پهنه هاي خطر زلزله به تف

 جمعيت آبادي طبقه جمعيتي پهنه هاي خطر زلزله

پهنه با خطر متوسط

  

  

  

  

  

جمع  

پهنه با خطر نسبتا باال

  

  

  

  

   

جمع  

پهنه با خطر نسبتا پايين

  

  

  

  

  

جمع  

جمع كل  
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 عيت ساكن در آنها( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جم 1-11جدول ) 

 در پهنه هاي خطر زلزله به تفكيك شهرستان  

 جمعيت آبادي شهرستان پهنه هاي خطر زلزله

 پهنه با خطر متوسط

 اردبيل 

 خلخال  

 كوثر 

 مشگين شهر 

 نمين 

 نير 

 جمع 

 پهنه با خطر نسبتا باال

 يلاردب 

 بيله سوار 

 پارس آباد 

 كوثر 

 گرمي 

 مشگين شهر 

 نير 

 جمع 

 پهنه با خطر نسبتا پايين

 اردبيل 

 خلخال 

 كوثر 

 نمين 

 جمع 

 جمع كل 
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 تبيين الگوي استقرار سكونتگاههاي شهري و روستايي براساس نحوه توزيع منابع آب : 1-1-2-1

براي گروههاي انساني بطور طبيعي آب به عنوان مهمترين وسيله ادامه حيات به شكمار  

مي رود. ازاين رو به هنگام حاكميت كوچ نشكيني همكه جكا بكه دنبكال آن حرككت ككرده و در 

ني در كنار منابع آب سكونت گزيده اند. با توجه بكه اهميكت فعاليكت اقتصكادي بكراي يكجانشي

آب به عنوان مهمترين عامل زراعت و با غداري( و كوچ نشينان )دامداري()معيشت( روستاويان )

به شمار مي آمده است. نياز به آب يكي از عواملي است كه نظكام اسكتقرار روسكتاها را توجيكه 

 كند.مي

ترين منابع آبي كه نقش اصلي را در تبيين نظام استقرار سكونت و گروههاي اصلي  عمده 

ايفا مي نمايند رودخانه يا به عبارت ديگر منابع آب سطحي، و پس از آن منابع آب زيرزميني به 

ويژه در نقاطي كه سفره هكاي آب زيرزمينكي گسكترده اي وجكود داشكته و امككان حفكر چكاه و 

از سفره هاي آب زيرزميني را فكراهم نمكوده بيشكترين نقكش ر ا در جكذب  برداري فراوانبهره

 گروههاي انساني و سپس توسعه فعاليتهاي انساني داشته اند.

در استان اردبيل نيز منابع آب به ويژه منابع آب سكطحي نقكش عمكده اي را در نظكام  

نه هاي متعدد در اسكتان استقرار داشته اند.براساس بررسي هاي انجام شده جريان و عبور رودخا

اردبيل كه عمده ترين و اصلي ترين شاخه ها، رودخانه هاي شكاهرودچاي، اللكه چكاي، نيرچكاي، 

دره رود، هيرچاي، آرپاچاي، نمين چاي، گرمي چكاي، برزنكدچاي، قره سو،بالخلوجاي ، قوريچاي ،

تايي متعددي به آق چاي، قزل اوزن و سوالرچاي هستند به پيدايش سكونتگاههاي شهري و روس

ويژه روستاهاي كوچك و بزرگي در امتداد اين رودخانكه هكا انجاميكده اسكت و حيكات زيسكتي 

 اقتصادي جمعيت قابل توجهي را نيز تحت تاثير خود قرار داده است.

نحوه استقرار مراكز جمعيتي در حاشيه رودخانه هاي مذكور متفاوت است به عنوان مثال  

جانب رودخانه را به طرف ديگر برتري دهد و يا با عبور جاده از يك شيب زمينها مي تواند يك 

 طرف ، جانب ديگر بدون رونق باقي بماند.

روستا در امتداد رودخانه هاي اصلي استان  233براساس بررسي هاي انجام شده حدود  

هر و متري از ساحل رودخانه( استقرار يافته اند. شهرستان هاي گرمي، مشگين ش 118درفاصله )

درصد بيشترين نسبت توزيع سكونتگاه روسكتايي  3/14و  1/22،  4/68پارس آباد به ترتيب با 

درصكد  3/1را در امتداد رودخانه هاي استان به خود اختصاص داده اند. شهرستان نمين نيز بكا 

 كمترين ميزان پراكنش سكونتگاهها در كنار رودخانه را دارا مي باشد.

به استقرار سنتي يا طبيعي و خود بخودي سككونتگاهها در كنكار  شيوه تبيين شده مربوط 

منابع آب باز مي گردد. اما شكيوه هكاي مكدرن بهكره بكرداري از منكابع آب سكطحي در قالكب 
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هاي آبياري و زهكشي نيز نقش عمكده اي در ايجكاد، نگهداشكت، توسكعه و يكا اضكمحالل شبكه

 سكونتگاههاي روستايي ايفا مي نمايند.

 33در اسككتان اردبيككل (، 1-16و )( 1-12ول )ااطالعككات ارايككه شككده در جككدبراسككاس  

سكونتگاه روستايي در محدوده اجراي طرحهاي شبكه هاي آبياري و زهكشي واقكع شكده انكد. از 

درصد( متعلق به شهرسكتان پكارس آبكاد بكوده  6/33اين تعداد بيشترين نسبت آبادي )معادل 

ي توسعه منابع آب در محدوده شهرسكتان پكارس آبكاد بكه است. در واقع اجراي اين برنامه ها

 تمركز جمعيت دراين شهرستان كه عمدتاً محل قشالق عشاير كوچنده بوده انجاميده است.

روستا نيز در محدوده طرح شبكه هاي آبياري و زهكشي در دسكت اجكرا  161همچنين  

 1/23رسكتان بيلكه سكوار و درصكد در محكدوده شه 6/18واقع شده اند. ازاين تعداد روستا نيز 

 (1-11( و  )1-14جداول )  درصد در محدوده شهرستان پارس آباد واقع شده اند.

 

  چاا 

نيز نقش عمده اي از گذشته هكاي دور  زيرزمينيعالوه بر  منابع آب سطحي منابع آب  

بهكره  در الگوي مكان گزيني و استقرار سكونتگاههاي انساني داشته اند. در هر مكاني ككه امككان

برداري بيشتر از منابع آب زيرزميني وجود داشته است . جمعيت بيشتري نيز استقرار يافته اند. 

سككونتگاه روسكتايي در محكدوده  33(1-13و)(1-13اول )براساس اطالعات ارايه شكده در جكد

كيلومتري چاه هاي عميكق اسكتقرار يافتكه انكد. بيشكترين تعكداد ايكن  1استان اردبيل در شعاع 

 نمين و مشگين شهر استقرار يافته اند.نتگاهها در شهرستان اردبيل،سكو

 

( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها در محدوده توسعه شبكه هاي  1-10جدول ) 

 آبياري و زهكشي ) در حال بهره برداري (

 طبقه جمعيتي
 تعداد جمعيت آبادي 

 درصد تعداد درصد تعداد

    

    

     

    

 نفر 0122باالي    

 جمع كل   
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طبقه جمعيتي شهرستان دهستان تعداد آبادي تعداد جمعيت

بيله سوار قشالق شرقي 1 41

پارس آباد تازه كند 2 33

ساواالن 2 69

قشالق شمالي 4 252

محمودآباد 1 46

10 441

اردبيل فوالدلوي شمالي 1 716

بيله سوار گوگ تپه 1 933

پارس آباد اصالندوز 4 2828

تازه كند 2 1454

ساواالن 10 7076

قشالق شمالي 5 3849

محمودآباد 1 798

24 17654

اردبيل فوالدلوي شمالي 1 153

بيله سوار قشالق شرقي 3 404

پارس آباد اصالندوز 10 2770

تازه كند 3 1209

ساواالن 6 1472

قشالق شمالي 6 1405

محمودآباد 1 121

30 7534

اردبيل فوالدلوي شمالي 1 2279

پارس آباد تازه كند 4 5941

ساواالن 1 1680

قشالق شمالي 2 3732

محمودآباد 1 1970

9 15602

بيله سوار قشالق شرقي 1 2673

پارس آباد قشالق شمالي 3 12187

4 14860

77 56091

 جمع

باالي 2500 نفر

 جمع

جمع كل

 جمع

99-499

 جمع

999-2499

جدول ) 53-1 ( :   پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها در محدوده توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي

 ) در حال بهره برداري (

1-99

 جمع

499-999
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 ( :   پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها در محدوده توسعه 1-12جدول ) 

 )درحال اجرا( ي آبياري و زهكشي به تفكيك شهرستان و دهستانشبكه ها 

 تعداد جمعيت تعداد آبادي دهستان شهرستان

 اردبيل

ارشق شرقي  

سبالن  

سردابه  

كلخوران  

جمع  

بيله سوار

قشالق جنوبي  

قشالق شرقي  

گوگ تپه  

جمع  

پارس آباد

اصالندوز  

قشالق شمالي  

قشالق غربي  

محمودآباد  

جمع  

كوثر
سنجبد جنوبي   

سنجبد غربي  

جمع  

مشگين شهر

ارشق شمالي  

ارشق غربي  

دشت  

قره سو  

الهرود  

جمع  

نمين دولت آباد  

جمع  

جمع كل  
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تعداد درصد تعداد درصد

1000-2499 8 22.2 10793 134.3

100-499 36 100.0 8034 100.0

1-99 80 222.2 3284 40.9

499-999 11 30.6 8509 105.9

جمع كل 135 375 30620 381.1302

جدول ) 55-1 ( :   پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها در محدوده توسعه شبكه 

هاي آبياري و زهكشي به تفكيك طبقات جمعيتي ) در حال اجرا(

طبقه جمعيتي
 جمعيت آبادي

 

تعداد درصد تعداد درصد

اردبيل 25 32.9 20464 45.6

بيله سوار 1 1.3 1670 3.7

پارس آباد 2 2.6 267 0.6

كوثر 2 2.6 1189 2.7

گرمي 8 10.5 2472 5.5

مشگين شهر 17 22.4 10862 24.2

نمين 18 23.7 7129 15.9

نير 3 3.9 781 1.7

جمع كل 76 100.0 44834 100.0

جدول ) 56-1 ( :  پراكنش جمعيت و آبادي در اطراف چاههاي آب به تفكيك شهرستان

شهرستان
آبادي جمعيت
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تعداد درصد تعداد درصد

0-99 13 17.1 462 1.0

100-499 30 39.5 8465 18.9

500-999 15 19.7 10643 23.7

1000-2499 18 23.7 25264 56.4

جمع 76 100.0 44834 100.0

جدول ) 57-1 ( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها  در اطراف چاههاي آب 

به تفكيك طبقات جمعيتي

طبقه جمعيتي
آبادي جمعيت
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شهرستان طبقه جمعيتي تعداد آبادي تعداد جمعيت

100-499 9 2869

500-999 8 5979

1000-2499 8 11616

25 20464

بيله سوار 1000-2499 1 1670

1 1670

0-99 1 61

100-499 1 206

2 267

100-499 1 111

1000-2499 1 1078

2 1189

0-99 1 5

100-499 6 1939

500-999 1 528

8 2472

0-99 2 87

1000-2499 4 6295

100-499 7 1876

500-999 4 2604

17 10862

0-99 8 274

1000-2499 4 4605

100-499 5 1347

500-999 1 903

18 7129

0-99 1 35

100-499 1 117

500-999 1 629

3 781

76 جمع كل44834

نمين

جمع 

نير

جمع 

گرمي

جمع 

مشگين شهر

جمع 

پارس آباد

جمع 

كوثر

جمع 

جدول ) 58-1 ( : پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها در اطراف چاههاي آب 

به تفكيك شهرستان و طبقات جمعيتي

اردبيل

جمع 

جمع 
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 تبيين الگوي استقرار براساس كاربري اراضي : 6-1-2-1

كاربري اراضي حاصل و تركيب فعاليت انسكان و قابليتهكاي مككان مكي باشكد. اگرچكه  

ود به نحكوي دليكل بكر وجكود كاربري اراضي در واقع ماحصل فعاليت هاي جمعيت است، اما خ

 هاي محيط طبيعي مي باشد.قابليتها و امكان استفاده از قابليت

توزيع آباديها با نوع كاربريها داراي ارتباطي مستقيم است. بدين گونه كه در نقاطي ككه  

عمالً تعداد آباديها بسيار زياد و متراكم مي باشكد و اراضي به كشاورزي آبي اختصاص يافته اند،

لعكس درمناطقي كه مراتع گسترده تر هستند آباديها كوچكتر و كم جمعيت تر هستند و تراكم با

كنند، آنها نيز بسيار اندك است. با توجه به اينكه اراضي كشاورزي آبي از رودخانه ها تبعيت مي

 پراكنش آباديها بيشتر از اين عامل متاثر شده اند.

و پراكنش سكونتگاههاي روستايي در اسكتان  بررسي هاي انجام شده برروي نحوه توزيع 

آبكادي 1632نشان مي دهد از مجموع كاربري اراضي(اردبيل با توجه به نحوه استفاده از اراضي )

 684درصكد ) 1/22در اراضكي ديكم، روسكتا( 131درصكد ) 2/41روستايي مستقر در اين استان

 مرتعي استقرار يافته اند. -جنگلي روستا( در اراضي 186درصد )  3/63روستا در اراضي آبي( و 

بررسي نحوه توزيع و پراكنش جمعيت نيز براساس طبقه بندي انجام شكده در ككاربري  

نفر معكادل  141333نفر جمعيت ساكن در اين نقاط  426332اراضي نشان مي دهد از مجموع 

آبكي درصكد در منكاطق بكا ككاربري  1/41نفر معكادل  131384درصد در مناطق ديم ،  4/66

 (1-13مرتعي سكونت دارند. جدول) –درصد در مناطق جنگلي  1/21نفر معادل  183433و

با توجه به نتايج حاصل از بررسي هاي فكوق بكا اينككه بيشكترين تعكداد سككونتگاههاي  

مرتعي استقرار يافته اند  –روستايي استان در دو منطقه با كاربري ديم و سپس با كاربري جنگلي 

اد و نسبت جمعيت را  اين مناطق بكه خكود اختصكاص داده انكد. در  حكالي ككه اما كمترين تعد

درصكد 41مناطقي كه داراي استفاده و كاربري آبي هستند با توجه به وسعت اندكشان بكيش از 

 جمعيت استان را درخود جاي داده اند.

 (،  نيز نحوه توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روسكتايي و جمعيكت1-38درجدول شماره ) 

ساكن در آنها به تفكيك طبقات جمعيتي ارايه شده است. براساس اطالعات ارايه شده در جدول 

مذكور بيشترين تعداد روستاهاي خيلي كوچك و كوچك به ترتيب درمناطق جنگلي و مرتعكي و 

سپس در مناطق با كاربري زراعت و باغ ديم مستقر شده اند. در حالي ككه منكاطق بكا ككاربري 

انكد، آبي عالوه بر اينكه بيشترين نسبت جمعيت روسكتايي را در خكود جكاي داده زراعت و با غ

بيشترين تعداد روستاهاي بزرگ و خيلي بكزرگ و متوسكط اسكتان نيكز درايكن منكاطق اسكتقرار 

 اند.يافته
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( نحوه توزيع و پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت سكاكن 1-31درجدول شماره ) 

 ن ارايه شده است.درآنها به تفكيك شهرستا

 

 

 ( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها  بر اساس نوع كاربري 1-19جدول ) 

 نوع كاربري
 جمعيت  تعداد آبادي

 درصد تعداد  درصد تعداد 

 زراعت و باغ ديم   

 جنگل و مرتع   

 زراعت و باغ آبي   

 جمع   

 

( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها بر اساس نوع  1-62جدول ) 

 كاربري و به تفكيك طبقات جمعيتي

 تعداد جمعيت  تعداد آبادي طبقه جمعيتي نوع كاربري

يم
 د

غ
 با

 و
ت

اع
زر



  

  

  

  

نفر 0122باالي   

جمع    

ع
رت

و م
ل 

نگ
ج



  

  

  

  

نفر 0122باالي   

جمع   

ي
آب

غ 
 با

 و
ت

اع
زر

 

  

  

  

  

نفر 0122باالي   

جمع   

جمع كل  
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نوع كاربري شهرستان تعداد آبادي تعداد جمعيت 

اردبيل 67 35659

بيله سوار 144 23946

پارس آباد 32 3886

خلخال 16 4459

كوثر 19 3033

گرمي 148 33678

مشگين شهر 71 22194

نمين 25 6972

نير 43 7872

565 141699

اردبيل 46 13460

بيله سوار 32 2484

پارس آباد 39 6184

خلخال 93 29011

كوثر 60 13369

گرمي 88 13253

مشگين شهر 104 13831

نمين 23 12988

نير 18 1909

503 106489

اردبيل 45 38806

بيله سوار 5 3040

پارس آباد 83 52559

خلخال 18 11557

كوثر 17 4253

گرمي 13 4246

مشگين شهر 64 36317

نمين 38 18692

نير 21 6234

304 175704

1372 423892

جدول )61-1 ( :  پراكنش سكونتگاههاي روستايي و جمعيت  ساكن در آنها  

بر اساس نوع كاربري و به تفكيك شهرستان

يم
 د

غ
 با

 و
ت

اع
زر

 جمع 

تع
مر

و 
ل 

نگ
ج

 جمع 

ي
آب

غ 
 با

 و
ت

اع
زر

 جمع 

جمع كل
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 1تحليل مناطق كاركردي روستايي: 1-1

 

 فضاهاي روستايي حاشيه شهرها: 1-1-1

 

ز بخش وسكيعي ا ،براساس مطالعات انجام شده برروي ساختار سكونت در استان اردبيل 

اسككتان اردبيككل بككه فضككاهاي روسككتايي و زيسككت بككوم هككاي عشايري)شككمال و شككمال غربككي 

اختصاص دارد. سكونتگاههاي شهري استان اردبيل شكامل شكهرهاي متوسكط، كوچكك و استان(

شهرها هستند.تنها مركز شهري پرجمعيت استان شهر اردبيل است كه به دليكل  –عمدتاً روستا 

در سطح ناحيه اي منطقه اي و ملي نيز نقش آفرين اسكت .ايكن  دارا بودن نقش مركزيت استان

درصكد از ككل جمعيكت سكاكن در نقكاط 4/13درصد از كل جمعيت اسكتان و 1/64شهر حدود

نفرجمعيكت   هكزار 32شهري استان را در خود جاي داده است. ساير شهرهاي اسكتان كمتكر از 

ن كانون شهري است ككه اصكلي تكرين دارند. در واقع شهر اردبيل پرقدرت ترين و پرجاذبه تري

شبكه شهري را در استان شكل داده است. شهرهاي پارس آباد، بيله سوار ، گرمي، مشگين شهر، 

و خلخال طي سالهاي اخير با جذب امكانات و خدمات شهري بيشتر زمينكه هكاي الزم را بكراي 

بكا  .سكب نمكوده انكدايجاد حوزه هاي جديدي از شبكه شهري و روستايي دركنار شهر اردبيل ك

خلخال، گرمي و مشگين شهر در توجه به جايگاه هريك از شهرهاي اردبيل، بيله سوار، پارس آباد،

 استان حوزه نفوذ اين شهرها بيشتر از ساير شهرهاي استان است.

شكهرهايي هسكتند ككه اغلكب در ناحيكه ميكاني اسكتان  -ساير شهرهاي اسكتان روسكتا 

ن شهر( استقرار يافته اند . به همين دليل اين شكهر هكا نيكز خكود )شهرستانهاي اردبيل و مشگي

 تحت سيطره و نفوذ كانون هاي شهر اردبيل و مشگين شهر قرار دارند.

بررسي حوزه نفوذ هريك از شهرهاي استان اردبيل براساس تعداد مراجعكات بكازاري و  

درطكرح سكاماندهي و همچنين بررسي هاي انجكام شكده  1631نتايج حاصل از سرشماري سال 

 فضاها و مراكز روستايي استان اردبيل نتايج زير را دراختيار قرار ميدهد.

  شهر اردبيل:اين شهر با امكانكات متعكدد زيربنكايي، خكدماتي و... بلعيكدن جمعيكت و

فعاليت به شكل متمركز به عنوان يك نقطه شهري بزرگ در اسكتان اردبيكل بكوده و 

 پرجمعيت احاطه كرده اند. اطراف آن را روستاهاي بزرگ و 

  اطراف شهر مشگين شهر كه يكي از شهرهاي نسبتاً بزرگ استان است، تكراكم نقكاط

 روستايي و جمعيت روستا نشين چندان زياد نيست.

                                                 
 اين بند براساس مطالعات ساماندهي فضاها و مراكز روستايي استان اردبيل تنظيم شده است.  1
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  اطراف شهر گرمي كه از ديگر شهرهاي مهم استان است نيز تراكم نقكاط روسكتايي و

 جمعيت روستا نشين زياد است.

 كه در مرز استان با كشور آذربايجان قرار گرفته است، همچنكين  شهر پارس آباد نيز

 شهر اصالندوز داراي تراكم آبادي زيادي هستند.

  هزار نفر جمعيت حوزه نفكوذ مناسكبي بكراي آبكادي هكاي  63شهر خلخال با بيش از

 اطراف اين شهر به وجود آورده و خدمات متفاوتي را به اين آبادي ها اراوه مكي كنكد.

ر يكي از شهرهاي شهرستان خلخال است كه حوزه نفوذ آبادي هاي قسكمت شهر كلو

 جنوب شرقي اين شهرستان است.

  هزار نفر در شرق شهرستان خلخال واقكع شكده و  1شهر هشتجين با جمعيت بيش از

 نسبتاً وسيعي دارد.اين شهر حوزه نفوذ 

  بيكل و در در شكمال غربكي اسكتان اردنفكر،6388شهر اصالندوز باجمعيكت بكالب بكر

شهرستان پارس آباد قرار گرفته است و از جمله شهرهاي كم جمعيت در اين اسكتان 

به شمار مي آيد. تراكم نقاط روستايي در اين شهر نسبت به جمعيت شهر نسكبتاً بكاال 

 است.

 نفر جمعيت درشهرستان بيله سوار واقع شده است و  3188رآباد با بيش از شهر جعف

 يي در اطراف خود برخوردار است.از تراكم روستايي باال

  هزار نفرجمعيت در شهرستان بيله سكوار واقكع شكده و   14شهر بيله سوار با بيش از

 اطراف اين كانون شهري، آبادي هاي چنداني قرار نگرفته است.

  شهر تازه كندانگوت از شهرهاي جديد درشهرستان گرمي است كه بكه آبكادي هكاي

 بااليي خدمات سطح برتر را اراوه ميدهد.پيراموني خود تا شعاع نسبتاً 

  شهر رضي از شهرهاي جديد در شهرستان  مشگين شهر است و در شمال شرقي ايكن

شهرستان قرار گرفته است كه آبادي هاي اطراف خود را تحت پوشش خدمات سطح 

 برتر قرار مي دهد.

 يكاني شهر الهرود نيز از شهرهاي جديد شهرستان مشگين شهر است كه در قسمت م

 شهرستان قرار گرفته است و حوزه نفوذ آبادي هاي اطراف اين شهر است.

  نفكر جمعيكت مرككز شهرسكتان نمكين اسكت ككه بكه  18888شهر نمين با بكيش از

 هاي اطراف خود خدمات سطح برتر را اراوه مي دهد.آبادي

  نفر در غرب شهرستان اردبيل واقع شده است.  4188شهر سرعين با جمعيت بالب بر

حوزه نفوذ اين شهر آبادي هايي هستند كه در دهستان هكاي آبگكرم و سكبالن قكرار 

 دارند و اكثراً داراي آبهاي معدني هستند.
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  هزار نفر داشته و حوزه نفكوذ  1شهر نير مركز شهرستان نير است و جمعيت بيش از

 .به شمار مي آيدآبادي هاي اطراف اين شهر است و تنها كانون شهري اين شهرستان 

  شهر هير يكي از كانون هاي شهري شهرستان اردبيل است كه حوزه نفوذ آن چنكدان

 باال نيست.

 نون شهري اين شهرستان به حسكاب اشهر گيوي مركز شهرستان كوثر است و تنها ك

مي آيد كه خدمات سطح برتر را به ساير نقاط اين شهرستان اراوه مكي كنكد. تكراكم 

 ندان باال نيست.تعداد آبادي در اطراف اين شهر چ

همچنين جنوب شهر مشگين شهر به دليل وجود كوه هاي مرتفكع، و ر جنوب استان، د 

تراكم آبادي پايين بوده و آبادي هاي استان عمدتاً در دشتها و مناطق جلگه اي استقرار يافته اند. 

بيل بسكيار   تراكم آبادي هاي روستايي پيرامون شهرهاي اصالندوز، جعفرآباد،  گرمي، نمين و ارد

 بادي  چنداني مشاهده نمي شود.چشمگير است و در ساير نقاط استان تراكم آ

 

 دشت ها و دره هاي آباد(فضاهاي روستايي متراكم ):0-1-1

 

منابع آب و خاك مناسب ، ارتباط تنگاتنگي در شككل گيكري آبكادي هكا و فضكاهاي  

طكي مناسكب، منكابع طبيعكي مطلكوب و روستاي متراكم دارد. در استان اردبيل قابليت هاي محي

عوامل اقليمي از جمله عوامل بسيار مهمي هستند ككه فضكاهاي متكراكم روسكتايي را بكه وجكود 

اند. مراكز زيست و فعاليت عمدتاً درحاشكيه رودخانكه هكا، سكفره هكاي آب زيرزمينكي و آورده

ص در امتكداد متمركز شده اند. آبادي هاي بزرگ و پرجمعيكت اسكتان بكه طكور مشكخ خوانآب

رودهاي داومي و در گستره هاي هموار استان و نيز در دشت هكاي بكا بكيالن مثبكت آب شككل 

 گرفته اند.

تراكم نسبتاً بكااليي در ناحيه مركزي و شمالي استان به دليل وجود پديده هاي مذكور، 

ن، پارس آباد از فضاهاي روستايي، مشاهده مي شود. به ويژه در شهرستان گرمي، اردبيل، نير، نمي

 و بيله سوار اين تراكم بسيار چشمگير  است.

همچنين فضاهاي متراكم روستايي در بخش هايي از شهرستان خلخال ومشگين شكهر  

نيز مشاهده مي گردد. بي ترديد ، وجود فضاهاي روستايي متراكم كه در مجموع بخش كمكي از 

ماندهي روستاها قلمداد مي شود. درواقع قلمرو استان را دربرمي گيرد ، پتانسيل مناسبي براي سا

اين گونه فضاها داراي آستانه هاي مناسب از نظر جمعيت و فاصكله بكوده و شكرايط مطلكوبي را 

 براي برنامه ريزي مراكز روستايي فراهم خواهند نمود.
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بكادي هكاي متكراكم شكناخته آبادي هاي روستايي كه در استان اردبيل بكه عنكوان آ 

هكزار نفكردر مسكاحتي معكادل  248پارچه آبادي بكا جمعيتكي حكدود  623ع اند در مجموشده

 كيلومتر مربع واقع شده اند. 31/6313

و فوالدلوي  ويلكيج جنوبي، ويلكيج مركزيعنبران،شرقي، كلخوران،دهستان هاي بالغلو، 

ان تازه كنكد و سكاواالن در شهرسكتشمالي درشهرستان اردبيل، گوگ تپه درشهرستان بيله سوار،

درشهرسكتان  آنكيپارس آباد ، پلنگا و خانندبيل شرقي درشهرستان خلخكال ، اجكارود شكرقي و 

گرمي و دشت مشگين غربي و قره سو در شهرستان مشگين شهر همگي دهستانهايي هستند ككه 

 اردبيل را تشكيل مي دهند.فضاهاي روستايي متراكم استان 

داراي سكنه در دهستان شكرقي از  بيشترين نسبت جمعيت روستايي به  تعداد آبادي 

شهرسكتان  رين نسبت به دهستان يافكت از بخكش مرادلكوبخش مركزي شهرستان اردبيل وكمت

 مشگين شهر تعلق دارد.

فضاهاي روستايي متراكم در استان اردبيل به تفكيك شهرستان و دهسكتان بكه قكرار  

 زيراست.

 

 شه ستان پارس يباد

قشالق شمالي، ساواالن و تازه كنكد از اي اصالندوز،درشهرستان پارس آباد، دهستان ه 

 جمله دهستان هاي متراكم شهرستان هستند.

 

 شه ستان بيله سوار

در اين شهرستان ، تنها دهستان گوگ تپه داراي تكراكم جمعيكت بكااليي اسكت و در  

 ساير دهستان ها تراكم جمعيت چنداني مشاهده نمي شود.

 

 شه ستان گ مي) مغان(

ني و اجارود غربكي داراي تكراكم جمعيتكي بكااليي آتان گرمي دهستان هاي در شهرس 

 هستند، در بقيه دهستان هاي اين شهرستان تراكم جمعيت زيادي مشاهده نمي گردد.

 

 شه ستان مشگين شه  

در شهرستان مشگين شهر دهستان هاي نقدي، قره سو، دشت و مشگين شكهر غربكي  

نكوان فضكاهاي متكراكم در نظكر گرفتكه شكده انكد و سكاير داراي تراكم بااليي هسكتند و بكه ع

 هاي اين شهرستان فضاهاي كم تراكم هستند.دهستان
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 شه ستان اردبيل

در شهرسككتان اردبيككل دهسككتان هككاي غربككي، سككردابه،  سككبالن، شككرقي، فوالدلككوي  

 هير، كلخوران و بالغلو فضاهاي متراكم شهرستان اردبيكل هسكتند و تنهكا دهسكتان هكايشمالي،

 فوالدلوي جنوبي، آبگرم و ارش شرقي فضاهاي كم تراكم اين شهرستان مي باشند.

 

 شه ستان نمين

دراين شهرستان دهستان هاي ويلكيج جنوبي، ويلكيج مركزي، ويلكيج شمالي و عنبران  

 فضاهاي متراكم هستند و تنها دهستان گرده، كم تراكم است.

 

 شه ستان ني 

ستان ها به عنوان فضاهاي متراكم شناخته نشده است دراين شهرستان هيچ يك از ده 

 و تمامي دهستان ها، كم تراكم هستند.

 

 شه ستان كوث  )گيوي(

در شهرسككتان كككوثر تمككامي دهسككتان هككا كككم تككراكم بككوده و ايككن شهرسككتان فاقككد  

 هاي متراكم و با تراكم باال است.دهستان

 

 شه ستان خلخال

ن خانند بيل شرقي ، ساير دهستان ها كم تراكم در شهرستان خلخال به غير از دهستا 

 هستند، دليل تراكم پايين در اين شهرستان ، وجود ارتفاعات وشرايط سخت زيستي است.

 

 فضاهاي روستايي پراكنده و كم تراكم :7-1-1

 

سيطره عوامل طبيعي نامناسب، كمبود منابع، خاك نكامطلوب، اقلكيم سكرد و خشكك،  

از جمله عواملي هستند كه فضاهاي روستايي پراكنده وكم ب زياد و... ويژگي هاي كوهستاني، شي

از جمعيكت روسكتايي اسكتان درايكن  % 38حكدود تراكم را در استان اردبيل به وجود آورده اند.

فاصله طوالني مابين آبكادي هكاي روسكتايي، ستند. به طوري كه جمعيت اندك ،مناطق ساكن ه

عدم تكوين و استقرار فعاليت هاي توليدي، تخليكه آبكادي ، ضع  شبكه هاي ارتباطي و زيربنايي

هاي كوچك و فاقد منابع حياتي، شكل گيري آبادي هاي بسيار ككم جمعيكت و سسكت بنيكاد و 

 ...جلوه اي از پراكندگي آبادي ها است.
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به دليل سيطره شرايط طبيعي و اقليم نامناسكب و وقكوع در برخي از قسمتهاي استان ، 

اگهاني، استقرار آبادي ها برمبناي بهره برداري از منابع حياتي بسيار اندك است كه زلزله هاي ن

پس از پايان آن، جمعيت مستقر به ناحيه ديگري مي روند.اين گونه استقرارهاي پراكنكده، نظكام 

مواجكه مكي سكازد و بخشي و ساماندهي فضاهاي روستايي را بكا دشكواري هكاي بسكيار متعكدد 

 را مي طلبد.هاي اساسي حلراه

ارتفاعات و كوهستان هاي استان عمدتاً فاقد كانون هاي زيستي روستايي است. قلمرو  

وسيعي از استان به عنوان فضاهاي مرتفع شناسايي شده كه به طور مشكخص در ناحيكه ميكاني و 

 جنوبي استان در شهرستانهاي خلخال و مشگين شهر ديده مي شود.

اها اساساً قادر به نگهداشكت  جمعيكت خكود نبكوده و بايد توجه كرد كه اين گونه فض 

خدمات رساني به اين گونه آبادي هاي پراكنده، سبب اتالف سرمايه و انرژي مي شود، لذا بايكد 

جمعيت هاي پراكنده به شكلي تمركز يابند كه ضمن بهره برداري بهينه از منكابع مختلك  ايكن 

معيت روستانشين در تمامي زمينه ها ميسكر فضاها، امكان خدمات رساني و پوشش خدماتي به ج

 باشد.

آبادي هاي روستايي كه در استان اردبيل به عنوان آبادي هاي پراكنده و ككم تكراكم  

هزار نفر جمعيت روستايي و بكيش 638پارچه آبادي، قريب  1111شناخته شده اند، در مجموع 

 هزار كيلومتر مربع را دربر مي گيرند. 14از 

ي كم تراكم در استان اردبيل به تفكيك شهرستان و دهستان به قكرار فضاهاي روستاي 

 زير است:

 شهرستان پارس آباد: دهستان قشالق غربي 

 شهرستان بيله سوار : دهستان هاي قشالق شرقي، قشالق جنوبي و انجيرلو 

 ،انگكوت اجارود شكرقي شهرستان گرمي: دهستان هاي اجارود شمالي، اجارود مركزي ،

 ت غربي و پايين برزندانگوشرقي،

  ،شهرستان مشگين شهر: دهستان هاي شعبان، مشگين شكرقي، الهكرود، ارشكق غربكي

 يافت، صلوات ، ارشق شمالي و ارشق مركزي

 شهرستان اردبيل: دهستان هاي فوالدلوي جنوبي، ارشق شرقي و آبگرم 

 :دهستان گردهشهرستان نمين 

  كم تراكم هستند.شهرستان نير: تمامي دهستان هاي اين شهرستان 

 .شهرستان كوثر: تمامي دهستان هاي اين شهرستان كم تراكم هستند 

  شهرستان خلخال: دهستان هاي شال، شاهرود، پلنگا، خورش رسكتم جنكوبي، خكورش

 سنجيد شرقي و خانند بيل غربيرستم شمالي،
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 فضاهاي روستايي مستعد براي توسعه يكپارچه : 2-1-1

 

محيط مناسبي براي رونق گردشگري به ويژه بازديد استان،برخي از فضاهاي روستايي  

دردهسكتان آبگكرم( از جاذبه هاي طبيعي استان است، به عنوان نمونه مي توان به شهر سرعين )

نام برد كه به دليل داشتن آب گرم هاي معدني فراوان داراي جاذبه هكاي گردشكگري اسكت و 

ككه در جنكوب شهرسكتان مشكگين شكهر اسكت و نيازمند توسعه بيشتر دامنه  كوه هاي سبالن 

درياچه هاي نئور و شورابيل در شهرسكتان اردبيكل از ديگكر جاذبكه هكاي گردشكگري اسكتان و 

 فضاهاي مناسب براي توسعه يكپارچه به شمار مي آيند.

بدون شك، در صورت تجهيز و بهره برداري از منابع و اسكتقرار فعاليكت هكاي نكوين  

ز رشد و توسعه مطلوبي برخوردار خواهند شد. گستره هاي استقرار فضاهاي اين فضاها ااقتصادي ،

اداري استان و قابليت هاي هر  -براي توسعه يكپارچه برحسب تقسيمات سياسي روستايي مستعد

 ناحيه شامل دهستان هاي زير است :

 شهرستان پارس آباد: دهستان هاي تازه كند، ساوالن ، قشالق شمالي و اصالندوز 

 تان بيله سوار: دهستان گوگ تپهشهرس 

 :نكي و آاجكارود شكمالي، اجارود مركزي ،دهستان هاي اجارود شرقي ،شهرستان گرمي

 اجارود غربي

 ،الهرود دشت،شهرستان مشگين شهر: دهستان هاي مشگين غربي، مشگين شرقي 

  شهرستان اردبيل: دهستان هاي آبگرم، سكبالن، بكالغلو، كلخكوران، شكرقي، فوالدلكوي

 شمالي و هير

 شهرستان نير: دهستان دورسونخواجه ويورتجي غربي 

 ،ويلكيج شمالي و عنبرانشهرستان نمين: دهستان هاي ويلكيج جنوبي، ويلكيج مركزي 

 :)دهستان سنجد غربيشهرستان كوثر )گيوي 

  شهرستان خلخال :دهستان هاي خانند بيل شرقي، خانند بيل غربكي و خكورش رسكتم

 شمالي

 
 


