
فصل دوم

جغرافیای انسانی استان اردبیل
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استان اردبیل به عنوان اولین استان بعد از پیروزی انقالب اسالمی و بیست و پنجمین استان کشور در بهمن ماه سال1372 از 
استان آذربایجان شرقی جدا و به استان مستقلی تبدیل شده است. این استان دارای10 شهرستان، 26 شهر، 29 بخش و 71 دهستان 

است. در این درس با موقعیت جغرافیایی بخش ها و دهستان های استان آشنا می شوید. 
شکل و جدول 1ــ2 تقسیمات سیاسی استان را نشان می دهد.

تقسیمات سیاسی استاندرس ششم

شکل 1ــ2ــ نقشۀ تقسیمات 
سیاسی استان اردبیل
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 برای مطالعه 
جدول1ــ2ــ اطالعات مربوط به آخرین تقسیمات سیاسی استان اردبیل برحسب شهرستان در سال 1٣٩٣

مساحت تعداد دهستانتعداد شهرتعداد بخشنام شهرشهرستان
)کیلومترمربع(

32102216اردبیل ــ هیر اردبیل

2241782بیله سوار ــ جعفرآبادبیله سوار

4481406پارس آباد ــ اصالندوز ــ تازه کند پارس آباد ــ اسالم آبادپارس آباد

3382688خلخال ــ هشتجین ــ کلور خلخال 

214373سرعینسرعین

2141259گیویکوثر 

3292048گرمی ــ تازه کندانگوتگرمی

٥6123720مشکین شهر ــ رضی ــ مرادلو ــ فخرآباد ــ الهرود ــ قصابهمشکین شهر

337939نمین ــ عنبران ــ آبی بیگلونمین 

22٥1194نیر ــ کوراییمنیر

29267117625جمع 

فعالیت ١ـ٢
1ــ براساس نقشٔه تقسیمات سیاسی استان، نام شهرستان، مرکز شهرستان، مرکز بخش محل زندگی خود را بنویسید. 

2ــ شهرستان های شمالی و جنوبی استان را در روی نقشه مشخص کرده و نام ببرید. 
3ــ استان اردبیل در چه سالی از استان آذربایجان شرقی جدا شد؟ 
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 برای مطالعه 

پراکندگی جغرافیایی جمعیت
نظر  از  که  بوده است  نفر  اردبیل 124٨4٨٨  استان  و مسکن سال 1390 جمعیت  نفوس  نتایج سرشماری عمومی  براساس 

پراکندگی جغرافیایی، 64 درصد جمعیت در نقاط شهری و 36 درصد در نقاط روستایی و غیرساکن بوده اند.
این استان وسعتی معادل1/1 درصد مساحت کشور و حدود 1/7 درصد از جمعیت ایران را در خود جای داده است.

جمعیت استاندرس هفتم

جدول 2ــ2ــ جمعیت شهرستان های استان اردبیل براساس سرشماری سراسری 1375، و1385و1390

شهرستان
سال 1390سال 1385سال 1375

تعداد جمعیتتعداد جمعیتتعداد جمعیت

46263254٨٨32564365اردبیل

595٨4550265376٨بیله سوار

13٨٨٨71654771731٨2پارس آباد

10444609500592333خلخال

1٨231ــــسرعین

345142٨72126197کوثر

10406491270٨4267گرمی

164007159242151156مشکین شهر

693495964061333نمین

305142303523656نیر

116801112281551248488مجموع
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شکل 2ــ2ــ روند تغییرات جمعیت استان به تفکیک شهرستان طی سال های 1375-1390

ویژگی های جمعیت استان
الف( تراکم نسبی جمعیت: تراکم جمعیت استان اردبیل 70 نفر در هر کیلومتر مربع بوده است که در مقایسه با تراکم جمعیت 
کل کشور)46 نفر در هر کیلومتر مربع( این استان را باید از مناطق پرجمعیت کشور به شمار آورد. شهرستان اردبیل پرجمعیت ترین و 

شهرستان سرعین کم جمعیت ترین شهرستان  استان می باشد.

          نیر            نمین     مشکین شهر     گرمی          کوثر        سرعین         خلخال        پارس آباد    بیله سوار     اردبیل
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 برای مطالعه 
جدول 3ــ2ــ تراکم نسبی جمعیت در شهرستان های استان )نفر در کیلومتر مربع( 

نیرکوثربیله سوارنمینگرمیسرعینخلخالپارس آبادمشکین شهراردبیلشهرستان

سال

6063302720ــ13751٨345٨937

445٨312219ــ13852204211934

13902644012533494159312019

ب( رشد جمعیت استان: طی سال های 13٨5 تا 1390 ساالنه به طور متوسط حدود 4067 نفر به جمعیت استان افزوده شده 
که متوسط رشد ساالنه آن برابر با 0/33 درصد می باشد.
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فعالیت 2ـ2
دالیل افزایش جمعیت شهرستان اردبیل و شهرستان پارس آباد در سال ١٣٩0 را بررسی کنید.

ـ  1365 شکل 3ــ2ــ نمودار تغییرات جمعیت استان به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سال های 1390ـ

1365                           1375                       1385                 1390
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جدول4ــ2ــ روند تغییرات جمعیت شهری و روستایی استان از سال 1365 تا 1390

1365137513851390شرح

جمعیت )نفر(

١04٦٢٣7١١٦٨0١١١٢٢٨١٥٥١٢4٨4٨٨استان

444٦١٢٥٦٨44٨7١٥٥٩77٩٨٩4٢شهری

44٩٥4٦٭٥١٢٥٥٨٭٥٩٩٥٦٣٭٦0١٦٢٥روستایی

ساالنه  رشد  نرخ  درصد 
جمعیت نسبت به سال قبل

١/٢00/٥0/٣٣ـــاستان

٣/٢٦٢/٣٣٢/٣٣ـــشهری

٢/٥٨-١/٥٦-0/٣٩-ـــروستایی

٭ جمعیت غیر ساکن در تعداد جمعیت روستایی منظور شده است.

جمعیت به نفر
روستایی شهری

سال
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فعالیت 4ـ2
١ــ کدام عوامل موجب جذب جمعیت به شهر اردبیل می شود؟

٢ــ به نظر شما چه عوامل دیگری نیز باعث افزایش شهرنشینی استان شده است؟

ت( ساختمان سنی جمعیت استان: به نمودار هرم سنی جمعیت استان در سال ١٣٩0 توجه کنید. همان طور که می بینید، هرم 
سنی استان اردبیل همانند هرم سنی کشور، قاعده ای پهن با رأس باریک دارد که نشانگر باال بودن میزان موالید و در نتیجه، جوانی 

جمعیت است. 

فعالیت 3ـ2
با توجه به نمودار شکل ٣ــ٢ روند تغییرات شهری و روستایی در سال های ١٣7٥ ، ١٣٨٥ و ١٣٩0 را نسبت 

به هم مقایسه کنید.

پ( ترکیب جمعیت شهری و روستایی استان: با توجه به جدول 7ــ٢ میزان شهرنشینی در سال ١٣٩0 برابر با ٦4 درصد 
به دست می آید. مقایسٔه میزان شهرنشینی در این سال با سال های ١٣٨٥ و ١٣7٥ یک روند افزایشی را نشان می دهد که یک روند طبیعی 

در جامعه طّی نیم قرن اخیر بوده است. این میزان برای سال ١٣٨٥ برابر با ٥٨/٣ درصد است.
با توجه به جدول 7ــ٢ میزان روستانشینی در سال ١٣٩0 برابر با ٣٦ درصد به دست می آید. مقایسٔه میزان روستانشینی در این 
سال بـا سال های ١٣٨٥ و ١٣7٥ یک روند کـاهشی را نشان می دهد. گرایش به شهرنشینی و تمرکز جمعیت در شهرها منجر به تغییراتی 
در رشد جمعیت مناطق روستایی و شهری شده است به طوری کـه رشد ساالنٔه جمعیت در مناطق شهری استان در فاصلٔه سال های 

٩0  ــ ١٣٨٥ برابر با ٢/٣٣ درصد و در مناطق روستایی ٢/٥٨ــ درصد بوده است.
مهم ترین دالیل افزایش جمعیت شهرنشینی در این استان مثل همٔه استان های کشور، تبدیل سکونتگاه های روستایی به شهری، 
مهاجرت از روستا به شهر، ادغام روستاهای نزدیک به محدودٔه شهر به شهر است که در این میان شهر اردبیل به عنوان مرکز استان 
٦0/7٢ درصد جمعیت شهرنشینی استان را در خود جای داده است. مهم ترین علل آن مرکزیت سیاسی شهر اردبیل به عنوان مرکز 

استان، وجود کارخانجات بزرگ و کوچک، انشعاب راه های اصلی از آن و وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در آن است.
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شکل 4ــ2ــ هرم سنی جمعیت استان اردبیل در سال 1390

با توجه به هرم سنّی جمعیت استان اردبیل به سؤال زیر پاسخ دهید:
١ــ مهم ترین ویژگی  هرم سنی جمعیت استان اردبیل در سال ١٣٩0 را بنویسید.

فعالیت 5ـ2

100 90  80   70  60  50  40   30  20  10   0 هزار نفر100  90  80  70  60  50   40  30  20  10   0

85 ساله و بیشتر
84  ــ80 ساله
ـ  75 ساله 79ـ
74ــ70 ساله
ـ  65 ساله 69ـ
64ــ60 ساله
ـ  55 ساله 59ـ
54ــ50 ساله
ـ  5 4ساله 49ـ
44ــ40 ساله
ـ  35 ساله 39ـ
44ــ30 ساله
ـ  25 ساله 29ـ
24ــ20 ساله
ـ  15 ساله 19ـ
14ــ10 ساله

ـ  5 ساله 9ـ
4ــ0 ساله

زن مرد

مهاجرت
مهاجرت از روستا به شهر در استان اردبیل از رایج ترین شکل های مهاجرت است. به سبب افزایش امکانات بهداشتی، درمانی 
و آموزشی در نقاط شهری، میزان رشد جمعیت شهری بیش از میزان رشد جمعیت روستایی بوده است، به طوری که جمعیت مناطق 

شهری استان از حدود ٥٨/٣ درصد در سال ١٣٨٥ به حدود ٦4 درصد در سال ١٣٩0 افزایش یافته است.
مقایسٔه تغییرات جمعیتی استان اردبیل با کل کشور نشان می دهد که متوسط نرخ رشد جمعیت استان نسبت به میانگین نرخ رشد 
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جمعیت کشور کمتر است. این امر از مهاجر فرست بودن استان اردبیل حکایت دارد. 
علل مهاجرت روستاییان به شهر و ساکن شدن آنان در شهرها به خصوص در حاشیٔه شهرهای بزرگ استان، عبارت اند از:

ــ وجود مشکالت معیشتی در روستاها و نداشتن زمین و آب کافی
ــ رشد سریع جمعیت و افزایش آن در مناطق روستایی

ــ تقسیم زمین به قطعات کوچک تر
ــ عدم دسترسی به امکانات بهداشتی، درمانی و کمبود تأسیسات آموزشی در روستاها در سطوح باالتر

ــ وقوع خشکسالی و سرمازدگی  محصوالت کشاورزی و بالیای طبیعی به طور مستمر در سال های اخیر
ــ عدم توسعٔه اقتصادی در شهرها به خصوص در شهرهای کوچک

پیامدهای مهاجرت از استان
مهاجرت از استان اردبیل، مسائل و مشکالتی را به وجود آورده است که عبارت اند از: 

1ــ کاهش رشد جمعیت استان
2ــ تغییر ساختار سّنی و جنسی جمعیت استان

3ــ کاهش تولید و نیروی کار

فعالیت 6ـ2
1ــ غالب ترین شکل مهاجرت در استان اردبیل چیست؟ 

2ــ استان اردبیل مهاجرپذیر است یا مهاجرفرست؟ دالیل خود را بیان کنید. 
3ــ مهم ترین علت مهاجرت روستائیان به شهرهای استان چیست؟ 
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دانش آموز گرامی،  آیا می دانید که مردم استان اردبیل به چه شیوه هایی زندگی می کنند؟
در کشورمان مردم به سه شیؤه عشایری، روستایی و شهری زندگی می کنند که در این درس با شیوه های زندگی در استان اردبیل 

آشنا می شوید.

الف( زندگی شهری
استان اردبیل از نظر درصد شهرنشینی، رتبٔه نــوزدهم را در کشور دارد بــه طوری کــه در سرشماری سال 1390، 64   درصد 
مردم استان اردبیل در 24 نقطٔه شهری سکونت داشته اند جمعیت شهرنشین استان اردبیل در سال 1390 در حـدود 79٨942 نفر 

بـوده است.در جدول زیر جایگاه استان اردبیل از نظر جمعیتی،با کشور مقایسه شده است.

شیوه های زندگی در استاندرس هشتم

جدول 5    ــ2ــ جایگاه استان از نظر جمعیتی با کشور در سال 1390 

شرح
استان در سال 1390کشور در سال 1390

سهم از کشوردرصدتعداد به نفردرصدتعداد به نفر

75149669100124٨4٨٨1001/7جمعیت

5364666171/3٨79٨942641/4٨جمعیت شهری

214467٨32٨/53449546362/09جمعیت روستایی

665215/420/166 ٭562250/9عشایری

 جمعیت کوچ نشین استان خارج از جمعیت روستایی و شهری محاسبه شده است.
٭

عوامل شکل گیری شهرها
منابع آب شامل رودها، چشمه ها و قنات ها استقرار  اولیٔه بسیاری از شهرها، روستاهایی است که در کنار  هستٔه  1ــ آب: 
یافته اند. شهرهای بزرگ استان اردبیل نیز در مجاورت رودهای پر آب شکل گرفته و به تدریج توسعه یافته اند؛ مثالً شهر اردبیل در کنار 
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رود بالیخلو، پارس آباد در کنار رودخانٔه ارس، مشکین شهر در کنار رودخانٔه خیاوچای واقع شده است.
2ــ ناهمواری ها: شرایط طبیعی، از جمله وجود ارتفاعات و ناهمواری ها، در پیدایش و پراکندگی شهرهای استان نقش مهمی 

داشته است. به جدول6ــ2 توجه کنید.

جدول 6   ــ2ــ پراکندگی شهرهای استان در ناهمواری های مختلف 

شهرهاناهمواری ها

پارس آباد، اصالندوز، بیله سوارنواحی جلگه ای و پست استان

اردبیلنواحی دشتی

مشکین  شهر، نمین، نیر، سرعین، نواحی پای کوهی )کوهپایه ای(

کوثر، گرمی، خلخال، نواحی میان کوهی

3ــ آب و هوا: قسمت های زیادی از استان اردبیل، کوهستانی و دارای ارتفاعات بلند است. سرمای شدید این ارتفاعات 
از جمله عوامل مهمی است که مانع پیدایش شهرها می شود؛ در حالی که در نواحی هموار و با آب و هوای معتدل، شهرهای بزرگ و 

کوچک استقرار یافته اند.
4ــ عامل ارتباطی: عامل ارتباطی، یعنی راه ها به ویژه راه های اصلی موجب توسعٔه بیشتر شهرها شده است، چنان که یکی از 

دالیل توسعٔه شهر اردبیل این است که در محل انشعاب راه های شوسٔه اصلی استان قرار دارد.
نقش شهرها

هر یک از شهرهای استان با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقتصادی ــ اجتماعی محل خود، کارکرد ویژه ای دارند؛ از 
جمله شهر اردبیل به عنوان مرکز استان دارای نقش سیاسی، صنعتی و تجاری عمده ای است. سرعین نیز شهری سیاحتی و پارس آباد 

شهری صنعتی و کشاورزی )صنایع کشاورزی( به شمار می آیند و بقیٔه شهرهای استان نقش بازرگانی و کشاورزی دارند.
برنامۀ توسعۀ شهری: در سال های اخیر، با استان شدن این منطقه و افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها، رشد و توسعٔه مراکز 
شهری آهنگ تازه ای یافته است؛ بعضی از روستاها با تأسیس شهرداری به شهر تبدیل شده اند طوری که در سال 1372 تعداد 14 نقطٔه 
شهری در استان وجود داشته که امروزه به 24 نقطٔه شهری افزایش یافته است. و در اطراف شهرها نیز شهرک های جدیدی شکل گرفته اند.

ب( زندگی روستایی
سابقٔه شکل گیری زندگی روستایی در استان ما طوالنی است. مهم ترین عواملی که در پراکندگی و استقرار روستاها نقش دارند 
عواملی چون آب و هوا، ناهمواری ها، میزان آب، نوع خاک، نوع معیشت و تعداد جمعیت می باشد. منابع مهم درآمد روستاییان استان 
شامل کشاورزی، باغداری، دامداری، زنبورداری، صید و پرورش ماهی و صنایع دستی است. متناسب با شرایط جغرافیایی و امکانات 

محل، انواع صنایع دستی در استان وجود دارد که در مناطق مختلف استان پراکنده شده اند.
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اغلب سکونت گاه های روستایی استان در کنار رودها و منابع آب استقرار یافته اند. در کوهپایه ها و دامنٔه کوهستان ها، عالوه بر 
منابع آب، وجود خاک های حاصلخیز نیز در پیدایش و توسعٔه روستاهای استان نقش مهمی داشته اند.

از نظر پراکندگی جغرافیایی اکثر سکونت گاه های روستایی به ترتیب در بخش شمالی، مرکزی، جنوبی و غربی استان متمرکزند.
شکل روستاهای استان

اکثر روستا های استان اردبیل به دلیل کوهستانی بودن و کم وسعت بودن زمین های پست و هموار و کاربری آن در کشاورزی 
به شکل متمرکز بوده و در مناطق کوهستانی مرتفع، پلکانی و در امتداد رودها به صورت طولی استقرار یافته اند.

شکل 5 ــ2ــ نمونه ای از صنایع دستی در استان )گلیم(

شکل6 ــ2ــ روستای پلکانی کزج از توابع شهرستان خلخال
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فعالیت ٧ـ2

توزیع و پراکندگی سکونت گاه های روستایی استان: بر اساس بررسی های انجام شده بر روی مکان گزینی جمعیت روستایی 
در استان اردبیل، از مجموع جمعیت روستایی استان در سال 1390 که معادل 449564 نفر بوده است، حدود 32/2 درصد جمعیت 
روستایی  در مناطق دشتی استان ساکن اند. این در حالی است که تنها 17/9 درصد از روستاها در مناطق دشتی استان استقرار دارند. 
حدود 55/4 درصد از روستاها که 39/٨ درصد از جمعیت روستایی استان را در خود جای داده اند، در مناطق کوهستانی استقرار یافته اند. 
حدود 46/7 درصد از روستاها که 2٨ درصد از جمعیت روستایی استان را در خود جای داده اند، در مناطق کوهپایه ای استقرار یافته اند.

 برای مطالعه 
جدول 7  ــ2ــ توزیع و پراکنش سکونت گاه های روستایی استان اردبیل 
و جمعیت ساکن در آنها براساس وضعیت محیط طبیعی در سال 1390 

آبادیجمعیت
تیپ

تعداددرصد تعداددرصد

کوهپایه ای012556126/7367/2٨

کوهستانی٨17940555/4759/39

دشتی32/21445٨017/9246

جمع1004495461001372

بررسی روند تغییرات جمعیت و تحرکات مربوط به آن حاکی از تغییرات جمعیتی نامتعادل طی دهه های اخیر بوده است. بررسی 
تغییرات جمعیت نشان می دهد جمعیت ساکن در نقاط روستایی استان اردبیل دارای رشد منفی بوده است. کنترل رشد جمعیت در 
نتیجه اعمال سیاست های کنترل جمعیت و همچنین مهاجرت های روستا ــ شهری می تواند از عمده ترین دالیل کاهش جمعیت در نقاط 

روستایی استان باشد. 
با توجه به نرخ رشد مثبت و باالی جمعیت در نقاط شهری، کاهش رشد جمعیت در کل استان ناشی از روند رشد منفی جمعیت 

در نقاط روستایی است. 

عمده ترین دالیل کاهش جمعیت در نقاط روستایی استان را بیان کنید.
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پ( زندگی عشایری
به دلیل موقعیت جغرافیایی، کوهستانی بودن، آب و هوای متنوع و مراتع سرسبز از مراکز مهم  استان ما از گذشته های دور 
کوچ نشینی بوده است. براساس سرشماری ١٣٨7 عشایر استان از دو ایل بزرگ به نام ایل شاهسون با ٩٣/4 درصد و ایل قره داغ با 
١/٥ درصد جمعیت و دو طایفه مستقل شاطرانلو با ٣/٨ درصد و طایفه مستقل فوالدلو با ١/٣ درصد جمعیت تشکیل شده است. این 

تعداد حدود ٥/4٢ درصد جمعیت عشایری کل کشور را تشکیل می دهد.

 برای مطالعه 
جدول 8 ــ2ــ طوایف ایل سون در استان اردبیل

تعداد تیرهنام طایفهتعداد تیرهنام طایفه
١١قوجه بیگلو٦تالش میکائیلو

4جهانخانملو٦عیسی لو
4حسین حاجیلو٣سیدلر

4ساربانالر٣کورعباسلو
٣هومونلو١مرادلو
٢عربلو٢٥گیگلو
١شاه علی بیگلو١4اجیرلو

٦مستعلی بیگلو٩حسینکلو
٥قره لر خیاوی٦باالبیگلو

٥الهرود٣بیگ باغلو
٣آیواتلو٢کالش

ــساری خانلو١ساری نصیرلو
١جعفرلو٢خامسلو

١٥حاجی خواجه لو١رضا بیگلو
١یکلو٥بیگ دیلو
١١ساریخانلو١0جلودارلو

٥علی بابالو٩تکله
4خلیفه لو٥گبلو

4دمیرچی لو٣قره لر جبدرق
4جعفرقلی خانلو١آرداللو
٣اودولو٨قورتالر
٢٣٩ تیره4٣ طایفه٢0مغانلو جمع
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شکل 7  ــ2ــ نقشه محدوده های ایالت عشایر استان و مسیرهای کوچ

راهنمای نقشه

راه های ییالقی

راه های فرعی

راه های اصلی

راه های عشایری
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شکل 8 ــ2ــ نوع مسکن عشایری در منطقه ییالقی

در گذشته شیوه های کوچ نشینی در استان ما به صورت کوچ خانواری بود که در آن تمام خانوارها به محل ییالق و قشالق 
خود کوچ می کردند، ولی امروزه دالیل مختلفی باعث تغییر و دگرگونی زندگی عشایری استان شده است که مهم ترین آنها عبارت اند 
از: محدودیت منابع آب، آسیب دیدن مراتع و چراگاه ها، ورود وسایل ارتباط جمعی، توسعٔه راه های ارتباطی، ورود اتومبیل به زندگی 

کوچ نشینان و گرایش به برخورداری از رفاه و جاذبه های زندگی یکجانشینی.

براساس سرشماری سال 13٨7جمعیت عشایر استان ما بالغ بر 12٨1٨ خانوار و 66521 نفر بوده است. که با داشتن 1/5 
میلیون رأس دام از 5٨/3 درصد مراتع استان را مورد بهره برداری قرار می دهند.

ساختار اقتصادی کوچ نشینان استان: مهم ترین فعالیت عشایر استان نگهداری دام است، زندگی عشایر از طریق تولیدات 
دامی، اعم از گوشت، شیر، پشم تأمین می شود. در بعضی از مناطق که دسترسی به آب آسان است و زمین زراعی، مانند جلگٔه مغان 
وجود دارد، عشایر به کشاورزی هم اشتغال دارند؛ زیرا کشاورزی و دامداری مکمل یکدیگر بوده و در اقتصاد عشایر بیش از هر عامل 

دیگر اهمیت دارند. همچنین صنایع دستی از دیگر منابع درآمد کوچ نشینان استان به شمار می رود.
عشایر استان با داشتن 24/6 درصد واحد دامی استان و 9/5 درصد واحد دامی عشایر کشور سالیانه با تولید 410 هزار تن 

شیر، 10/5 هزار تن گوشت و 1515 تن پشم یکی از تولیدکنندگان عمدهٔ محصوالت پروتئینی در کشور و استان محسوب می شود.


