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  اوغلو ائو
 زندگی درآن)تاختاقاپو(عشایر اجباري اسکان برنامه ازاجراي قبل که خلخال منطقه وطوایفعشایراز     
  یبرغ آذربایجان »خوي« شهرستان در »اوغلو ائو« منطقه از طایفه این اهالی که رسد نظرمی به.کردند می
 سکنی آن در و کرده مهاجرت الــخلخ به رود می شمار به شهرستان این هاي بخش از یکی امروزه که

 محل آن وحومه برندق روستاي و ییالق محل رستم خورش بخش در آن هاي دامنه و داغ آق.اند گزیده
  .باشد می سوجهرود روستاي  طایفه  این استقرار محل معروفترین امروزه .بود طایفه این قشالق

  تاریخی تپه -ائوقاباغی
 شده واقع گرمی شهرستانموران   شرقی بخش ارودـاج از دهستان لوهیش روستاي در ائوقاباغی تپه     
 با 1386 دي 12 تاریخ در است  -هجري قمري 6 تا 4 هسد - اشکانیان دوره به که مربوط اثر این .است
   .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 20391 ثبت هشمار

  اباذر
 شرقی شمال درسمت که نیر شهرستان کورائیم بخش عـازتواب شرقی يویورتچ دهستان ازآبادیهاي     

 روستاي با ازغرب و کورائیم دهستان با شرق از ،قشالقی دهستان رضاقلی ازشمال باو  قراردارد دهستان
  است داشته جمعیت نفر 101 و خانوارسکنه 39 تعداد 1390 درسال دارد و مجاورت قیزچیاس

  اي صخره دهکده -اباذر
 اباذر فعلی روستاي کیلومتري 1.5 و رـــنی شهر جنوب يکیلومتر 9.5 درفاصلهتاریخی اباذر دهکده      
 به دلیل استفاده مناسب از اما ، گرفته قرار مرتفعی چندان نه هتپ پشت دراین دهکده گرچه  دارد قرار

ساخته شده  ومطمئنی مخفی مکانودرچنان  نیست رویت قابل نیزآن  قدمی چند تا تیحعوارض طبیعی 
 معماري فضاي یا واحد 13 ترکیب از اباذر يصخره ا دهکده باشد  یخاص یتدافع موقعیت يدارا که

 بعضی .اند شده کنده جنوب به رو ، صخره شیب یا دامنه در مستقل بطور واحد هر که است شده تشکیل
 .هستند قسمت ازچندین متشکل عملکردشان به توجه با دیگر وتعدادي دمنفر صورته ب واحدها از

 به کدام قطرهر خوردکه می چشم به سنگی يهادیوار يبقایا اي صخره هرفضاي جلوي در این بر عالوه
 براي نورگیرسقفی هاي هــدریچ داراي دهکده این اي رهــــصخ آثارمعماري اغلب .رسد مترمی یک

 و ازاسالم قبل هاي دوره به دهکده این در آمده بدست تاریخی آثار .باشند می داخلی فضاي روشنایی
. میگذرد راه رسیدن به دهکده تاریخی اباذر ازکنار آبگرم ساقیزچی  .دنباش میرتبط م اسالمی دورهاوایل 

 .شود می شاخه دو ،زچییقاس دهکده درنزدیکی اژدها النه به موسوم مکانیجاده مواصالتی ساقیزچی در 
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 اي دره باغبعد به کیلومتر  2 دودـح. کند می پیدا ادامه اباذر هـددهک و شرقی جنوب سمت به که انشعابی
این  .داده استجاي  خود در ي اباذر راا صخره دهـــدهک که منتهی می شود کوهستانیاي منطقه  دل در

   .دارد قرار مرتفعی چندان نه تپه و قبرستان درپشت و صخره دلدهکده در

  بادجدیدآابراهیم 
 جنوب سمت از کمی که درفاصله پارس آباد شهرستان مرکزي ازبخش اولتان دهستان هاي ازآبادي      

 اصالندوز قرارگرفته است ابراهیم آباد - آباد پارس جاده مجاورت در و آباد شرقی مرکزشهرستان پارس
  .بود داده خودجاي در خانوار 598  قالب در را نفر 2438 تعداد 1390 سال سرشماري در جدید

  تاریخی پل -کورپوسو آباد ابراهیم
 رودخانه يرو بر آباد ابراهیم کوچه يدرابتدا که است اردبیل صفوي دوره هاي ازپل آباد ابراهیم پل      
 به ایران آثارملی درفهرست 6235 ثبته شمار با 1381مهر 7 درتاریخ اثرکه این .است شده لوساختهبالیق
 بزرگ طاق چشمه سه پل این. استي بلند متر 5و مترعرض 3، طول متر 36.75 داراي است رسیده ثبت

 بر عالوه که اند کرده باز راه پل درون به نیز جناغی کوچک طاق دوچشمه. دارد جناغی فرم به آجري
 را آن پل سوي دردو راهنما کوتاه لچهارمی .اند افزوده نیز پل زیبایی بر ، ها دیواره بر وارده وزن کاهش

 اند مثلثی شکل به پل سوي دو هر در که است هایی شکن موج داراي ها پایه.اند وزیباترکرده دربرگرفته
  .آهک و گچ مالت همراه به آجر طاقها در واست  سنگ ها پایه در رفته کار به ساختمانی مصالح

  تاریخی حمام - آبادحامامی ابراهیم
 قرار اردبیل آباد مسجدابراهیم درروبروي مترمربع 1051 مساحت به اي درمحوطه آباد ابراهیم حمام      
 به متعلق تاریخی بافتبخشی از مجاورت آن وجود دارددرپل ومسجدي که ازهمین دوره  وبا گرفته
 ریبــتخ با گرفت قرارمی مورداستفاده 1368 تاسال که حمام این نشان می دهد را اردبیل قاجاریه دوره

 1380 سال در اینکه تا گردید رها متروکه حالت به هفتاد دهه دراوایل شدوسپس تعطیل آن زنانه قسمت
 آباد ابراهیم حمام .گرفت مرمت قرار ه موردشد خریداري اردبیل استان فرهنگی میراث کل اداره توسط
 ودرحال کند می عمل بیرونی فضاي و سربینه مابین فیلتري عنوان به که است وروديهشتی  یک داراي

 ونگهداري تعویض براي محلیشده  متصل سربینه به ورودي این.باشد می کوچه کف با سطح حاضرهم
 آن شرقی شمال درقسمت میاندر و سربینه غربی جنوب درقسمت انباري. به شمارمی رفت وکفش لباس
 در و خانه گرم درمحوطه حمام نظافتخانه .قراردارد مسیرمیاندر از دـبعفضاي گرمخانه  . است شده واقع
 داراي آباد ابراهیم حمام سربینه قسمت .است بخشی چهار طاق آن پوشش و شده واقع آن شرقی عـضل
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 نقش بر عالوه بود شده اجرا بخش دراینکه  زیبایی کاربندیهاي .رفت ازبین که بود زیبایی هاي نقاشی
 امروزه این بنا ، کاري بناي حمام باخاتمه عملیات مرمت است اشتهد بعهده نیز را اي سازه نقش ، تزئینی

  .گیرد می قرار برداري بهره مورد سنتیاي  خانه سفره شکل به  عباسی شاه خانه سفره عنوان با

  زیارتگاه -خوجین ابراهیم
 )خلخال مرکزشهرستان(هروآباد اصلی درمسیرجاده)ینی -فی(خوجین روستاي ابراهیمزیارتگاه سید      

 سال 50 درحدود زیارتگاه اصلی يبنا . است قرارگرفته بادآهرو جنوب کیلومتري 3در وجینـخ قریه به
 نامه زیارتمتضمن  مترکه یک ارتفاع به ساده يآجر پایه یک ه وشد تخریب کشی خیابان درجریان قبل
 کار .دبودن کرده احاطه مسکونی يها ساختمان را آن واطراف گرفتهجاي آن قراردر بود زیارتگاه این

    .گذراند می را خود پایانی مراحل و آغازگردیده اهالی همت اخیربه درسنوات زیارتگاه يبنا تجدید

  زیارتگاه - کرین ابراهیم
 از سقفی با خشتی چهاردیواري هـبقع بناي باشد می کرین يروستا اماکن زیارتیاز سیدابراهیم بقعه      
 سمتدر دوکوه میان سبزوزیباي درفضاي روستا وطهــازمح درخارج که است گلی وکاه چوبی تیرك
 مردم نیاز و راز و نذورات براي محلی پیرایگی بی و سادگی عین در بنا این .است گرفته قرار جاده پائین

  .نیست دست در چندانی اطالع زاده امام نسب از اما باشد می

  ابراهیم کندي برزند
 عرض ثانیه 38و درجه 39 بین در که است برزند پائین دهستان یشمال هاي ازآبادي کندي ابراهیم      

  ،نه ارزه روستاهاي درمیان النهارگرینویچ ازنصف شرقی طول دقیقه 55و درجه 47و استوا ازخط شمالی
 در که برزندچایی رودخانه درمجاورتاین آبادي  است گرفته جاي قاالبرزندووشاهماربیگل،وبیگل نوراهللا
 1390کندي درسرشماري سال ابراهیم  .دارد قرار شود می جاري شمال سمت به برزند دهستان سراسر
  .جمعیت بود نفر 121با  خانوار 28داراي  کشور

  آباد پارس کندي ابراهیم
 آباد پارس شهرستان تاسیس اسالم آبادلجدیدا ازبخششهرك  دردهستان آبادي سه نام کنديابراهیم      
 یوخاري ها آبادي این بزرگترین گردند متمایزمی هم از اورتا و یوخاري ، دآشاغیـــپسون با که است

 نفررا 20 که است کندي ابراهیم اورتا آنها کوچکترین و دارد نفرجمعیت 257و خانوار 68 کندي ابراهیم
  دارد جمعیت نفر 185 و خانوار 45 کندي ابراهیم شاغیآ .دهد می خانواردرخودجاي 6 درقالب
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  مشکین شهر کندي ابراهیم

 8 فاصله در که است مشکین شهر رستانــشه مرکزي بخش از شرقی مشکین دهستان هاي ازآبادي      
 کندي ابراهیم .است قرارگرفته)  آل لی( یـآلنو  قارادرویش روستاهاي درمیان شهرستان مرکز کیلومتري

   .است داشته خانوارسکنه 75و نفرجمعیت 282 تعداد 1390سالدرگویند  می هم »وراغول« راکه آن 

   کوه ابربه
 در دوجاق دهستان هاي آبادي ازاست  معروف » اُورابکی «محلی به  عرفکوه که در تاي ابربهروس      
روستاهاي ودرمجاورت  شهراردبیل غربی شمال کیلومتري 28در که است اردبیل شهرستان ثمرین بخش

 خانوار 53نفردرقالب  211تعداد  1390درسالکه  روستااین .قرارداردومحمدیه تازه کندثمرین  ،کوالنکوه
 سبزسر ايه درهبه دلیل قرارگرفتن در مجاورت  اردبیل روستاهايدیگر برخالفدرآن زندگی می کردند

 دارد وجودروایت هاي مختلفی  روستا نام تسمیه وجهدر.است بکري برخورداروفرد به منحصر ازطبیعت
آن عده اي براي تبیین وجه تسمیه  .بی نظیرآن استوزیبایی هاي  جغرافیاییممتازموقعیت نمایانگر که 

دامنه هاي  در گرفتن قرار باروستا  می گویند که » ابر به کوه« ی ومکتوب روستا یعنی نام رسما تکیه برب
 به آن اطراف کوههاي باالي در سفید ابرهاي مواقع اکثر در و بوده دلپذیري هواي و آب داراي ، سبالن
 هر قامهبدون ا عده دیگر . است شده خوانده»کوهبه  ربا« روستا نام علت همین به واند  هخورد می چشم

عنوان ه ب »وراا«معتقدند  می دانند و »بکی« + » اورا«  جز گونه سندومدرکی اورابکی را اسم مرکبی از دو
 یا منطقه به معنی دراصل» اورابکی«و است بزرگ معنی به »بکی« و» آنجا«ضمیراشاره به دوربه معنی 

 نامهاي بامعروفی  هاي تپه و کوهها روستا دراطراف ، سبالن کوه رشته بر عالوه .باشد می بزرگ محل
     .وجود دارد »تپه کول« و »سیقایا آدام« ، »جین لی قایا« ، »داغی لزین لعین« ، »دیگَه« :ی مانند مختلف

  زیارتگاه - شال ابوالقاسم
 سی وپنج فاصلهدر شال روستاي درداخل معروف است شال ابوالقاسمزیارتگاهی که به نام امامزاده       

 نام به يا محله در زیارتگاهبناي چهارگوش . استشده  واقع خلخال شهرستان شرقی جنوب يکیلومتر
 آهنی صندوقچه . گرفته است يجا وگیاه گل از پوشیده و سرسبز باغ داخل در يا تپه يبلند رب »کیسان«
 ایوان و باشد می کوچک نورگیر دو يدارا بنا. است شده واقع گنبد زیرین قسمت در مزار سبزرنگ و

 .وردــخ به چشم می روستا اهالی به مربوط قبر چند بنا يورود درقسمت .است سرپوشیده آن يورود
 داراي بنا این.ندا کرده احاطه چوبی ستونهاي با را بنا دورتادور داردکه وجود بنا اطراف در هایی رواق

  .است يآجر ينما
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  )ایبلی(ابلی
 پیشوندهاي با که است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي بخش از سنجبدغربی دهستان در آبادي دو نام     

 در خانوار 30 قالب در را نفر 127ابلی آشاغی 1390 سال در .گردند متمایزمی ازهم ویوخاري آشاغی
 آشاغی. است بوده نفر 85 خانوارو 32 سرشماري درهمین ابلی یوخاري جمعیت . بود داده جاي خود
 از آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 14 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 44و درجه 37در ابلی

 دقیقه 14 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 45و درجه 37 در ابلی یوخاري متراست 1500 دریا سطح
  .متراست 1700 دریا سطح از آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول

  رودخانه -  اجارودچایی

 نوار امتداد در و گرفته سرچشمه گرمیشهرستان  غربی ازکوههاي )چایی اوجارلی( یا اجارودچایی    
  .ریزد خزرمی دریاي وبه یابد می جریان شرق طرف بهایران وآذربایجان  مرزي

  دهستان - اجارودشرقی
 که است اردبیل استان در گرمی شهرستان موران بخش دهستان ازدو یکی نام اجارودشرقی دهستان      

 از اینی و مرکزي اجارود ، موران آزادلوي دهستان ودرمجاورت گرمی شهرستان شرقی جنوب سمت در
 جنوب وازسمت قرارگرفته آذربایجان جمهوري یاردیملوي و آباد جلیل ومنطقه گرمی مرکزي بخش
 آبادي پارچه 39 داراي 1390 سال درسرشماري دهستان این .دارد مجاورت جمهوري این با خود شرقی

 هم موران بخش مرکز که اجارودشرقی مرکزدهستان.است بوده نفرجمعیت 6927و سکنه خانوار1721 با
 به موران بخش درقلمرو آزادلوکه دهستان هاي برآبادي عالوه. است »زاهرا« اهالی قول به یا زهرا هست

 میشوند محسوب هرااز مرکزیت به اجارودشرقی دهستان زیرازتوابع هاي دآبادينقراردار هرااز مرکزیت
  درق پیله، خلیل پیره،پرمهر،آباد بورك،خانالر لئا،علیا اوماسالن،سفلی اوماسالن،آغاج اوچ،افسوران ،افجه
 سر سینه ،سیدلرزهرا،کندي سیاوش،علیا دمیرچی،سفلی دمیرچی ،درمانلو،جنگان،تمرداش،کندموران تازه

 ، میخوش ، مهره ،لجایر،کوالتان،کالنسورا،کالن،کریملو،وردیلو علی،علیا شیلوه،سفلی شیلوه،سیه،)آالزار(
  .دگرمانی یلئ و درق يدئی ،وانستانق ،علیا وان ،سفلی وان ،شان همه ،درمانلو هاچاکند،میراب

  دهستان -  اجارودشمالی
 شمال درسمت که است گرمی شهرستان مرکزي بخش هاي ازدهستان یکی شمالی اجارود دهستان      
 بخش از اجارودغربی و اجارودمرکزي ،موران ازبخش آزادلو هاي دهستان ودرمیان شهرستان این شرقی

 هشد واقع سوار بیله مرکزي ازبخش لی اینجی دهستان و انگوت ازبخش شرقی انگوت ،گرمی مرکزي



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       6    

 .است بوده نفرجمعیت 3528و خانوارسکنه 877با آبادي پارچه 27 داراي1390سالدر دهستان این.است
 دقیقه 4و درجه39 درفاصله دهستان این جنوبی درسمت اجارودشمالی دهستان مرکز) شکراوو( شکرآب

 گرینویچ النهار نصف از شرقی طول ثانیه 45و دقیقه 5 و درجه 48و استوا ازخط شمالی عرض ثانیه 37و
 دهستان عنوانه ب و منتزع مرکزي بخش دهستانهاي دیگر از 1371 ازسال اجارودشمالی دهستان.قراردارد
 هایی آبادي.قرارگرفت گرمی شهرستاندر محدوده بخش مرکزي )شکراوو(شکرآب مرکزیت به جدیدي

 ، کندي بابی ، آرانچی ،الرسفلیــانگورت :از عبارتند اند دهستان درمحدوده کشوري ازنظرتقسیمات که
 ،شکراب ، دکنديـــسی ، نصیرلو ساري ، خامسلو ، کندي واسح ، خانلو چونه ، باغی بیک ، آباد بهرام

 ،سفلی قاطریوران ،کندي فرضی ،قشالقی عدالت ،صغیرلر ،انی شوردرق ،علیا شکرلوي،  سفلی شکرلوي
 قشالق ،سفلی مازان قشالق ، »متروکه«قلی حسین قشالق ،یئگون زلیق ، )قارداش ديئی( علیا قاطریوران

  هاچاکندتازه و نقاره ، قشالقی نجفقلی ،ومشهدل ،سرعلیا کله، سرسفلی کله ، کچلر ، علیا مازان

  دهستان – اجارودغربی
 مرکزي دودهـــدرمح که است گرمی شهرستان مرکزي بخش هاي ازدهستان اجارودغربی دهستان      

 مرکزي اجارود دهستان با ازشرق ،اجارودشمالی بادهستان شرقی شمال ازسمت قرارداردو شهرستان این
 شهرستان شمالی بخش و آذربایجان لودرجمهوري یاردیم منطقه با ازجنوب،اینی بادهستان جنوبشرقی از

 در شرقی انگوت دهستان با غربی شمال از و برزند پائین بادهستان غربی جنوبسمت  از ،مشکین شهر
 خانوار 1983 با آبادي پارچه 37 داراي 1390سال درسرشماري دهستان این.دارد مجاورت انگوت بخش
 دیزه اهالی قول به یا دیزج روستاي اجارودغربی مرکزدهستان.است بوده جمعیت نفر 7775 و سکنه
 در ،شرقی طول ثانیه 27و دقیقه 58و درجه 47و شمالی عرض ثانیه 4و دقیقه2و درجه 39 در که است

 6 در که لی بیربیگ اون روستاي واسطه به و است قرارگرفته وشوربوالغ مجیدلی روستاهاي مجاورت
 دهستان ازتوابع که هایی آبادي .شود می متصل رستانــــــــشه مرکز به قراردارد آن شمال کیلومتري

 سفلی بشیرلوي ،آرمارمشهدلو بیربیگلو، اون کندي،واول انگورد، :عبارتنداز روند می شمار به اجارودغربی
 ،سفلی چونزه ،کندي جین تولیر، تولون، تکدام، ،کانلویت کندلنگان، تازه بنه، لداشی،ئب علیا، بشیرلوي

 سلیمانلو، ،»متروکه«کندي رفیع رحیملو، دیزج، دریامان، الغ،وب داش ،خانکندي نش،وچونگ علیا، چونزه
 درق، لسکه  گیالرلو، ،قشالق ،)آباد حجت( قوچاراق عزیزلو، غفارکندي، ،والغــبشور ولیعصر، شهرك

  مغوان ، گشادفکري علی مزرعه ، خانالر مزرعه مجیدلو، ،لنگان ی،بوالغ له له
  دهستان - اجارودمرکزي

 هاي دهستان درمیان که است گرمی شهرستان مرکزي بخش هاي ازدهستان اجارودمرکزي دهستان      
 سمت وتقریبادرازبخش مرکزي  اینی دهستان،اجارودشمالیدهستان  ،موران ازبخش آزادلوواجارودشرقی
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 مرکزي دربخش قدیمی هاي ازدهستان اجارودمرکزي .است شده واقع گرمی شهرستان شرقی شمال
 پارچه 12 داراي 1390 سال درسرشماري دهستان این.است شده تاسیس 1366 درسال که است گرمی
 مشترکی پارچه آبادي نیاي 12 گوئیا اهالی این.است بوده نفرجمعیت 1772 و خانوارسکنه 476ا ب آبادي
 12 این اهالی همه چون است شده ایجاد آبادي پارچه 12 این براي اختصاصا دهستان اینو  اند داشته
 عنوان تحت که روستا دوازده این امروزه .دانند می منتسب مددلی نام به واحدي طایفه به را خود آبادي

 لی خان حمزه روستاي مرکزیت به اجارودمرکزي دهستان درمحدودهمعروفند  مددلو طایفه روستاهاي
 ایلخچی ،سفلی ایلخچی ،امراهلو ، القناب ، اژدرلو ، آالزار اجاق :از عبارتند روستا 12این  دارند قرار
   پري ماه ، قهرامانلو ، زنگیر ، الغیوب خان ، خانلو حمزه ، کندي حسن ، علیا

  اجیرلو

 .میشد نامیده آباد ابراهیم قبال که است بادآ پارس مرکزي ازبخش ساواالن دهستان آبادیهاي از      
 قرار آباد پارس مرکزشهرستان جنوب کیلومتري 3فاصله  در آباد پارس به سوار بیله جاده کنار رد اجیرلو

  .بود داده جاي خود در نفر 1363 قالب در را نفر 5493 تعداد 1390 سال سرشماري در باديآ این دارد

  اجیرلو
هفت طایفه اصلی ترك زبان ( اویماق هفتطوایف  عشایرشاهسئوه ن مغان که از ازطوایف یکی       

 شده مغان ودشت ایران وارد )کنونی ترکیه(عثمانی قوجابیگلوازجنوب باطایفه اهرهم و است )قیزیلباش
به  و مدنآکار روي به در و دادند تشکیل را اجیرلو نام به یمستقل طایفه بیگلواقوج طایفه از شدن وباجدا

ازجنگهاي دوره  قبل اجیرلوهاتا.ندا کرده زیادي کمک صفوي طهماسب وشاه عباس اهسلطنت رسیدن ش
پایان جنگهاي ایران وروسیه  از بعد ارس قشالق می کردندرودخانه شمالی  صفحات فتحعلی شاهی در

سواحل  بهسرباز زده و یهروس دولت بعیتات قبولاز اراضی سواحل شمالی مغان تزاري واشغال بخشی از
 گزیده سکونت »قاراداغلو«نام به دهی در و ت کردندمهاجر جزوسرحدات ایران بودارس که  درو جنوبی

 است قوتاز خانه به مشهور که مغان وصنعت کشت شرکت کنونی 6 بخش محل .پرداختند زراعت به و
 هاي تیره .است واقع »یارلیقان آق« و »گولو مصونابیگ«رد ییالقشان .است طایفه این قدیمی قشالق محل

خانلو، امیر ، لو اسماعیل ، )لو صورت(یلی سوروت ،قیرمیزي ساققال لو ،لو قاراساققال ،لو حاجی ، بربرلو
  .دهند می تشکیل را طایفه اینهاي مختلف  تیرهینلوئوش ترن،وسالوک،اروسلو،بیگلو یعقوب ، چاتاغ

  احدبیگلو
 در و برزند پائین دهستان شرقی درسمت که است جمعیتی وکم کوچک روستايواحدبیگل روستاي      

  کشوري نظرتقسیمات از و گرفته قرار برزند درگاهلوي و برزند الغوب داش ، تکدام روستاهاي مجاورت
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 از 1390درسال  لی احدبیگ روستاي .بشمارمی رود شهرستان انگوت بخش برزند پائین ازتوابع دهستان
 لی احدبیگ مواصالتی راه.  داشتنفرجمعیت  24برروي هم  کهبود  شده تشکیل هم به خانوارنزدیک 7
 گرمی – اردبیل داالحداثـــجدی مسیرمواصالتی به که است کیلومتر 5 طول به فرعی ي جاده طریق از

   سازد می مرتبط گرمی شهرستان به را لی احدبیگ روستاي خود کیلومتري 22  ي درفاصله و پیوندد می

  خلخال احمدآباد
 1390سال درکه است  خلخال شهرستان شاهرود بخش در شال دهستانکرمانج نشین  آبادیهاي از      
 شمالی عرض دقیقه 11و درجه 37در آباد احمد .بود داده درخودجايخانوار 11 درقالبنفررا   37 تعداد

 روستاهاي درمجاورتو  الــــخلخ شهرستان جنوبی منتهی الیه در شرقی طول دقیقه 47و درجه 48 و
 کلماتیتمامی  .متراست 1830 دریا ازسطح آن ارتفاع و شده آبادوجملوگبین واقع گندم ، تدش لوهوک

  .دهند می بدست ایجادآبادیها را ازنحوه کلی اطالعاتی هستند »آباد« پیشوند در که
  احمدآباد گیوي

 1390 سال در و دارد قرار فیروز بخش از آباد زرج دردهستان که کوثراست شهرستان ازآبادیهاي      
   .میباشد همجوار رستم آباد با بادآروستاي احمد.بود داده درخودجايرا  خانوار 63 درقالبنفر 251 تعداد

  مشکین شهر احمدآباد
 8که درفاصله  است رــــمشکین شه شهرستان مرکزي ازبخش غربی مشکین دهستان هاي ازآبادي      

غارت  بارهاموجب ،درمسیرارتباطی قرارگرفتن دلیل بهو قرارداردمشکین شهرمرکزشهرستان  کیلومتري
 میرود شمار به آن دیدنی نقاط از سی دره وکرکري سی بنودره،قاالباشی،داشی ببک.است اشرارقرارگرفته

خلف  مزرعه با غرب واز باعور ازشرق،ومیرکندي باحیق شمال از،میجنده با ازجنوب روستاي احمدآباد
   جمعیت بوده است نفر 1849و  خانوار 465داراي  1390سال سرشماريدر باديآ این.مجاورت دارد

  احمدبیگلو
کیلومتري  12فاصله  ودر مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش غربی مشکین دهستان ازآبادیهاي      

 لی دبیگماح.بود داده درخودجاي خانوار341 درقالب 1231 تعداد 1390 سال سرشماريدر که استآن 
 دهستان شرقی درسمتاست  شده تشکیل لیدخداک آق یرده وگ ، قارابوالغ روستاي سه که ازترکیب

اهالی  گفتهبه  .است قرارگرفته برزند ودرگاهلوي الغوب داش ،تکدام روستاهاي ودرمجاورت برزند پائین
 یک بقایاي از آثاري زنی شخم هنگام بهمعروف است  قایاسی قیزیل نامکه به  ازاین روستا اي منطقه در

  است  شده مشاهده قدیمی گورستان



    9                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 

  زیارتگاه -  لنیآ احمدومحبت
 واقع مشکین شهر شرقی شمال يکیلومتر 5 در )آل لی( لنیآ يروستا محبت و احمدزیارتگاه  يبنا      
 پیش سال 300حدود به آن قدمت که روستاست قدیمی قبرستان در مخروبهي بنا یک بنا این.است شده
 دیوار چند جز و قرارگرفتهتخریب آستانه در يبازساز عدم دلیله ب زمان مرور بهاین زیارتگاه  .رسد می

 کهآن است  نمایانگر ساختمان ظاهر . است نمانده ياازآن به ج يچیز ، محقر طاق چند با گلیی وسنگ
 با گرفته يجا آن در هم بنا این که قبرستان دودهــــمح دور دورتا .است بوده طبقه دو بنایی گذشته در

 که کاهگلی يدیوارها با دیگر قبر چند قبرستان داخل در.  است شده محصور خرابی نیمه دیوارخشتی
  .شود می دیدهاند  کرده احاطه را اطرافش

  قشالقی احمدي
 دهستان جنوبی که درسمت بادآ پارس شهرستان اصالندوز ازبخش اصالندوز دهستان هاي ازآبادي      

 .غربی قرارگرفته است قشالق دهستان هاي شهمیروآبادي حاج،کورالر قشالقات ودرمجاورت اصالندوز
  .بود داده خانواردرخودجاي 76 درقالبنفررا 364 تعداد 1390سال سرشماريدر قشالق احمدي

  کندي ارباب
 کمی فاصله در که است مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین ازبخش نقدي دهستان هاي ازآبادي      

 سلیمانآقاي است  گرفته قرار مشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري  45 در قاراسو معروف رودخانه از
یا  »آوراد کندي « نام اصلی واولیه این آبادي را »تاریخ گمشده اوــــــخی« مولف کتاب خیاوي نوبختی

 در خانوار 234 قالب در را نفر 875 تعداد 1390 سال ارباب کندي درسرشماري .داند می »آروادکندي«
 کشاورزي درمصارف آن ازآب منظوراستفاده بهکه  کندي ارباب روستايخاکی  سد . بود داده جاي خود

 تاج طول ، متر 9  بستررودخانه سداز ارتفاع . است رسیده برداري بهره به 1371 ازسال گردیده احداث
  . است مترمکعب میلیون 0.2 سد کل وحجم متر 247 سد

  آرامگاه - کندي ارباب
 قبرستان دري سرسبز اي محوطه درمعروف است  »پیر«اهالی ارباب کندي به  مقبره اي که درنزد      

 3 است شده تخریب درصد 90و بوده چهارگوش شکل به ي زیارتگاهبنا.  است شده واقع روستا قدیمی
 سقف از نیمی که است کاهگل بنا داخلی ينما است شده کار خشت با آن ضلع یک و يآجر بنا ضلع

 این.دارد وجود شمع کردن روشن جهت يا طاقچه ،داخلی دیوار از قسمت یک در است رفته بین از آن
  .  نیست پیرمشخص دفن محل حتی که است شده مخروبه يقدر به بنا
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  وحش حیات زیستگاه - کندي ارباب
 کیلومتري 42 در که است اردبیل استان وحش حیات هاي زیستگاه ازیکی  ديــکن ارباب زیستگاه      
 وسعت مربع کیلومتر 70 است شده واقع اردبیل غرب شمال يکیلومتر 55 ومشکین شهر  شرق شمال
 کبک ،خرگوش ، روباه ،گرگ ،خوك ،بز و کل. است گرفته قرار دریا ازسطح يمتر1500درارتفاع و دارد

   اند ساخته خود زیست مامن را منطقه این که هستند وحوشی ازجمله مرغابی و

   رجستانا
 کهاین دهستان است  ومرکز سرعین شهرستان )سبالن( بخش ازتوابع )ارجستان(دهستان ازآبادیهاي      

 دهستان ارجستان در. بود داده درخودجاي خانوار 84 درقالب نفررا 308 تعداد 1390سال سرشماريدر
 کند سبالن،تازه بینمار سبالن، ،ارجستان،آلوچه آتشگاهوآبادي هاي  ها مکان،مزارعازترکیب  1388سال 
  .به مرکزیت روستاي آتشگاه تاسیس شده است یینئس و بزرگ سامانلوي ، سی دره آقاخان  ، سبالن

  معدنی آب چشمه -  سویو ارجستان
 يکیلومتر 21درواقع  ارجستان يدرروستاي است که سردوگازدار معدنیب آ چشمهارجستان سویو      
 که استي گازدارو  گس مزه با بو بی،  سرد آب داراياین چشمه  .جوشداز دل زمین می  اردبیل غرب

و  سانتیگراد درجه 15 الی 10درحدود نآ دماي .قرارمی گیرد استفاده ي موردمفید نوشیدنی صورت به
 آبي پیش چندتا .باشد می پتاسیم و منیزیم کلسیم، آن مهم وکاتیونهاي کربنات بی کلرورو آن آنیونهاي

به بازارعرضه )کو مس( معدنی آب کارخانه توسط يلیتر نیم و لیتريیک  يها بطري درقالب این چشمه
 شده ساخته آب مظهر يرو بر که يا چشمهامروزه مردم از .عدها تولید آن جدي گرفته نشدب اما می شد

 . باشد می عمیق نیمه نیز آن آب منشا و بوده کربنیک گاز داراي رمــــآبگ چشمه این .کنند استفاده می
 درحدود را آن ودبی ، سانتیگراد درجه 12 راحدود هاه چشم آین دماي اردبیل اي منطقه آب شرکت

  .شرب می رسد مصارف به ها چشمه این آب . است نموده برآورد ثانیه در لیتر 0.8

  ارجق
 25فاصله  درکه  است مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین بخش از سواراق دهستان هاي آبادي از      

 مجاورت در و مشکین شهر به اردبیل اصلی ادهـدرکنارجمشکین شهر شهرستان شرق شمال کیلومتري
 دارد فاصله ازاردبیلکیلومتر 65و است گرفتهقرار)الوار(آباد علی،کویج،بیرازمیان،لحاق،روستاهاي فخرآباد

بوده ی انسانجوامع استقرارقاراسوست که ازدیربازمحل رودخانه هاي قدیمی وکهن حاشیه  ارجق ازآبادي
این منطقه  در تاریخ استقرار ،مجاورت روستاي ارجق محوطه باستانی شهریئري در در یافته هاي اخیر و
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 اصل درکه  پیشکین از القلوب  نزهه کتاب دروقتی  مستوفی داهللاـحم .کشاند سده هاي باستانی می تا را
وکلیبر نام  تکلفه ، اهر ، ارجاق ، انار ، ،خیاو پیشگین: بوده صحبت به میان میآورد ازهفت شهر »وراوي«

 جاي دریا  و استبوده  این هفت شهر روستاي ارجق نیز جزو و بودند پیشکین تومان جزءمی برد که 
روستاهاي همجوار ارجق معرفی  آن را از می آورد میان به صحبت فخرآباد روستاي درمورد کهي دیگر
  روستاي ارجق ساکن بوده اندخانوار  180 نفردرقالب 546 تعداد 1390 سال سرشماري در .میکند

  کوه - داغی  ارجنه
 در و ازبخش مرکزي شهرستان کوثر شمالی سنجبد دهستان محدوده در متر 2995 ارتفاع با کوه این      

 و بوده جنوبی - شمالی ، کوه جهت .است شده واقع الــــخلخ شهرستان مرکز شمال يکیلومتر 32
  باشد می 37.56 وعرض 48.32 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات

  استان - اردبیل
 و مربع کیلومتر 17953 استان این مساحت .است ایرانغربی  شمال هاي ازاستان یکی اردبیل استان      

 شهراردبیل استان این مرکز. باشد می نفر 1248488 برابر 1390 سال سرشماري اساس بر آن جمعیت
 .شود می دهستان 71 و شهر 26 بخش، 29 شهرستان 10شامل ، کشوري تقسیمات آخرین برطبق و است
 23در استان شدواین تصویب اسالمی شوراي درمجلس1371سال دي22در اردبیل شدن استان الیحه

انتزاع  شرقی آذربایجان استان از اردبیل مردم ريـپیگی سال 30 به نزدیک از پس ، بعد سال فروردین
 آذربایجانی ترکی زبان از بالهجه خاصی اردبیل استان اکثریت اهالی .مبدل گردید مستقل استانی وبه یافته
 خلخال شهرستانجنوبی استان و  نواحی از اي پاره در .گویند می سخندمیانه ي این زبان است ـــکه ح
  .رایج است  نیز تالشی و تاتی هاي زبان

 به شرق سمت از شرقی، آذربایجان استان به غرب ازسمت آذربایجان جمهوري به ازشمال اردبیل استان
 ،سوار بیله ،اردبیل .است  شده محدود زنجان استان به جنوب سمت از و تالش هاي کوه و گیالن استان
 از یکی.استازشهرستانهاي این استان نیر و نمین ،شهر  مشکین ،گرمی ،کوثر ،سرعین ،خلخال ،آباد پارس

 سرعین شهر در واقع استان اینمعدنی  آبگرم هاي چشمه ، اردبیل استان گردشگري هاي جاذبه ترین مهم
 بی نظیر معدنی آب چشمه 2 ،سرعیندرچشمه آب معدنی  8بر عالوه.است شهراردبیل کیلومتري 30در

 يیوگ شهر ، مشکین دیگردرشهرهاي معدنی آب چشمه 12 و درالهرود وقوتورسوی و شابیلبه نام هاي 
 شده واقع اردبیل کیلومتري 25 ودرفاصلهمشکین شهر شرقی جنوبرد سبالن کوهستان.دارد وجود نیر و
 سلطان که آن قله بلندترین ارتفاع و شود می محسوب کشور خاموش ازآتشفشانهاي یکی کوه، این است 

 مهم باستانی اثر ده از یکیکه  اردبیلی الدین صفی شیخ بقعه.ستدریا ازسطح متر 4848 دارد، نام ساواالن
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 ه است دراردبیل قراررسید ثبت به یونسکو جهانی آثار فهرست در 1389 سالدر و رود شمارمیه ب کشور
  . کند می عبور اردبیل استان از نه اوز لیزیق رودخانه و ارس مرزي رودخانه عبور مسیر از قسمتی.  دارد

  شهرستان  - اردبیل
 خودکه درشمال غربی ایران است یکی ازشهرهاي مهم کشور استان اردبیل  شهرستان اردبیل مرکز      

 دهستان است تشکیل می شود 10 شامل هم برروي که مرکزيبخش  و هیربخش  ، ثمرین بخش سه از
 فوالدلويدهستان  ، هیر مرکزیت به هیردهستان  ، محمدحسین ینگیجه مرکزیت به اقـــدوج دهستان
 به غربی دهستان ، بزرگ آراللوي مرکزیت به شمالی فوالدلويدهستان  ،بودااللو مرکزیت به جنوبی

 ،رود خشکه مرکزیت به سردابهدهستان  ، دیزج تقی مرکزیت به شرقی ارشقدهستان  ، ثمرین مرکزیت
 به لوبالیقدهستان  و نیار مرکزیت به شرقی دهستان ، کلخوران شیخ مرکزیت به کلخوراندهستان 
 1390 سال در این شهر . ازدهستان هاي بخش هاي سه گانه این شهرستان است اسبی شام مرکزیت

جمعیت  شهر حومه در ساکن جمعیت نفرجمعیت داشته است که بااحتساب 482623 بر بالغ خورشیدي
  .رسد می نفرنیز 600000 آن به

 شده ترکیب) شهر(به معنی  ویل و) دسمق(به معنی  آرتا ازدوکلمه که است اوستایی اي واژه اردبیل هواژ
 .بیانگر قدمت تاریخی شهري است که تاریخ بناي آن به دوران باستان نسبت داده می شود خود و است

 خرمدین بابک قیام مرکز عباس بنی ودرزمان آذربایجان حکومت مرکز امیه بنی حکومت زمان دراین شهر
  اعتبار اوج به و گردید آباد صفویان زمان در اما هگرفت قرار مغوالن ملهحمورد هجري 618 سال در ، بوده

 شهرهیر ، آتشگاه دهکده از توان می اردبیلوتاریخ باستانی  تاریخی آثارزا ،می رسد خود عظمت و عزت
 دوره مؤلفان از بسیاري .برد نامرا  است  بوده آتشکده درقدیم که اردبیلمعه ج ومسجد شهریورروستاي 
 این دستور به اردبیل که نویسند می و دهند می نسبت ساسانی فیروزپادشاه به را اردبیل شهر بناي اسالمی،

  . است شده ساخته زیست می میالدي پنجم سده در که پادشاه
 زمان در قمري هجري نهم قرن در اما بودند مذهب شافعی قمري هجري هشتم قرن تا اردبیل مردم

 با.  می گردد صفوي دولت تشکیل موجب وشکل گرفته  اردبیل در عیتش نهضت سیاهپوش علی خواجه
  . می دهد دست از را خود اولیهاعتبار و اهمیتنیز اردبیل هیصفوسلسله  انقراض
 و دمی آی در ایران سپاه هاي ديـنیازمن هیته براي آمادگاهی صورت به روس و ایران هاي درجنگاردبیل 
 سهم دوران مشروطیت  نیزدر وقایع سپس  می گردد ایران قشون براي پناهگاهیآن  معروف هقلع نارین

 الــــمثل م کسانی می کندبه این نهضت تقدیم  واهان بزرگی راخو آزادی به عهده می گیردعمده اي را 
 . می شوندراه آزادیخواهی کشته  در زاده امام محسن میرزا و آخوندزاده حسین مشهدي ، رديئو امام

  . بود مشروطه تاریخ در گذار تاثیر هاي شخصیت مهمترین از اردبیلی باباخان حاج
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  نفربوده 65742بر بالغ پذیرفت، انجام1335درسال که ایران رسمی سرشماري دراولین اردبیل جمعیت

 نفر 281973 به 1365 نفر،درسال 147865 به 1355 نفر،درسال 83596 به 1345 درسال تعداد این است
 سال سرشماري نهایی نتایج براساس اردبیل جمعیت.کرد پیدا نفرافزایش 340386 به 1375 ودرسال

 برپایه. رود می شمار به ایران پرجمعیت شهر هفدهمین جهت، ازاین که است  بوده 485153بر بالغ 1390
  . دهند می تشکیل زنان را نفر 238535 و مردان را نفر 246618 اردبیل شهر جمعیت مجموع آماراز همین

 بزباش، ، آشی یارما ، سوتلوآش ، دووغایا آیران آشی  ، آشی اوماج به توان می اردبیل سنتی ازغذاهاي
  شیل،ه خ ،حالواسی زنجبیل ، ساري حالوا ، چیغیرتما ، ووورماق رشیوت ترحلوا، ،یکباب تاس ، قیمه پیچاق
  کرد اشاره راوروه لونگی ، کوفته ، یقاناقاق ، یساوااق ، قویماق سو،  سوغان ، ایچی  ساج ، قاتقت خورش
کرده  جهانی پیدا که شهرت است اردبیل سنتی غذاي ترین مهممحبوب ترین و )آشی آیران( دوغآش 
 قایماق ، )سیاه حلواي(حالوااراق ، آفتابگردان هتخم ، نبات آب توان می اردبیل سوغات ترین مهم از . است

 هاي گل هعصار ، سبالن طبیعی عسل ، )نوعی شکالت محلی( روسته محلی، هاي شیرینی ، )سرشیر(
 شود میتهیه  طبیعی هکر و گندمه جوان از که است معجونی اردبیل سیاه حلواي . برد نام را کره و سبالن

  .باشد می نیروزا و مقوي بسیار با ادویه جاتی که هنگام مصرف به آن اضافه می کنند و
  اردبیلق

 مجاورت در که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي     
 خانوار 6 درقالب نفررا18 تعداد 1390سال سرشماريوکندرق قرارگرفته ودر کبودچی،هرازئروستاهاي گ
 شرقی طول دقیقه 19 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 25 و درجه 37در اردبیلق.بود داده درخودجاي

  .متراست 1140 دریا از سطح آن وارتفاع قراردارد

  کندي اردوخان
 سرشماريدر  که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي بخش از غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي     
 40 فاصله در کندي ردوخانوا .بود داده جاي خانواردرخود 43 نفررادرقالب 163 تعداد 1390سال

 قرار بزآقا مزرعه کند و تازه ،مازافا ،مرادلو ،علیلو روستاهاي خانم درمجاورت و مشکین شهر کیلومتري
فردي به نام اوردوخان بوده  يآباد این اولیه بانی . است کیلومتر 5فاصله آن ازمرکز بخش مرادلو  و دارد

  .گذارد می را آن بناي وکرده  مهاجرت بدینجا سی مزرعه قارياست که از روستاي 

  )ائردي(اردي
 سمت از کمی فاصله در که است مرکزي ازبخش کلخوران دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     
راه دسترسی به  .گرفته است قرار گرجان و) صوما( روستاهاي صومعه درمجاورت اردبیل و شهر یغرب
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 و اراضی کشاورزي آن که غالبا  میراشرف منشعب می شود درحوالی مغان به اردبیل قدیم جاده ردي ازئا
 .ست اختصاص داردروستا کشاورزي مهم حصوالتاز م یکی که زمینی سیبمی باشد به کشت  موقوفه

 روستايتاریخی  تپه .بود داده جاي خود در خانوار 63 قالب در را نفر 223 تعداد 1390 سال ردي درئا
 ثبت هشمار با 1387 دي 15 تاریخ در که است اشکانیان دوره - ساسانیان دوره به مربوط )ائردي(اردي

  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 24000

  رودخانه - چایی اردي
 را  ائردي روستاي اراضی و گیرد می سرچشمه النــــسب جنوبی هاي دامنه از چایی )ائردي(اردي     

 شود می خوانده نام بدان ائردي قریه دراراضی یافتن جریان مناسبت به روخانه این .سازد می مشروب
 بر اما کیلومتراست 30 قریب مسیرآن طول و گیرد می سرچشمه سبالن از گلمغاننهر مثل نیز نهر این

 کیلومتر 10 وتقریبا است واقع درکوهستان کیلومترآن 20 یعنی مسیر این اعظم قسمت نهرگلمغان خالف
 هاي آبادي اراضی بیاريآ مصرف به و است انــگلمغ نهر بقدر تقریبا آن آب میزان دارد جریان درجلگه

  رسد می ائردي سر دیوله و بادآ حمل ، عموقین ، قیج قلعه ، دیولق ، کردکندي ، ائردي

   مرکزبخش -  اردیموسی
 به امروزه رفت شمارمی به اردبیل دراستان سرعین بخش قراء از یکی پیش تاچندي که موسییارد     

 در اردبیل کیلومتري14فاصلهدراین آبادي .تعیین شده است شهرستان سرعین سبالن مرکزبخش عنوان
اردیموسی  .جاي گرفته است شود می کشیده وتاخوداردیموسی آغازشده ازسرعین که باصفایی دره میان

 پذیراي تابستان فصل در که سرعینبه  اردبیل مواصالتی محور دومین ،ارجستان -اردبیل جاده مسیر در
 نشانگر ها سرشماري آخرین نتایج. قرارگرفته است باشد می سرعین شهر گردشگران از زیاديسمت ق

 به تابستان درفصل رقم این .جمعیت است نفر 789خانوارسکنه با  249داراي   اردیموسی که است این
   .رسد مینیزنفر 3000 از بیش کشوربه دردیگرشهرهاي ساکناهالی  مراجعت دلیل

 معدنی آب چشمه ،حاصلخیز اراضی ، دره وساري سی دره اردیموسیهمچون  طبیعی ناظرزیبايموجود
 مسیر در قرارگرفتن و روماتیسم و مفصلی  ، پوستی هاي بیماري درمانی خواص با »آقا جن« به معروف

 به خاطر .استان اردبیل قرارمی دهد اعداد مناطق گردشگري در منطقه اردیموسی را ،سرعین - اردیموسی
 تعیین آن درمحدوده سبالن مرکزبخش عنوان به ،سرعین شهرستان ایجادبعداز ، همین قابلیت هاي متعدد

 »ائردیم ایستی«بین اهالی به  اردیموسی در.خودقرارداد درتابعیترا ارجستان و سبالن هاي شدودهستان
 دو مرکب از  ائردیم ایستیازجمله اینکه  روایات مختلفی وجودداردآن وجه تسمیه  درمعروف است و 

  .که البته وجه تسمیه بعیدي است یعنی دره گرم می باشد »گرم«ایستی  و »دره«واژه ائردیم 
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  دره - سی دره اردیموسی
 و انبوه چمنزارهاي ، سارها چشمه ، ازنهرها انگیزي دلمنظره  با که موسییارد يزیبا و جنگلی دره     

 براي اي ویژه قابلیت ، شود می کشیده نوران روستاي تا و شده شروع سرعین نزدیکی از ، میوه باغات
 دوستداران و گردشگران استفاده و موردعالقه کانونهاي از یکی دره که این .دارد استراحت و گردشگري

 و رنگ چندین و الوان پائیزي ، دلچسب و خنک تابستانی طراوت، با و سرسبز بهاري با میباشد طبیعت
 ه اردیموسی تادر. گذارد می نمایش به را مختلف فصول ازچهره بدیعی تابلوي برف از پوشیده زمستانی

 مثل حیواناتیدرآن  وحتی بوده سبز گوجه هاي درختچه و وچنار بید پرازدرختان قبل سال پنجاه چهل
آن  درختان بین در گوزن هاي شاخ از آثاري ندرتا که لی مارال بنام محلی وجود .شد می دیده مارال
این درسنوات اخیر متاسفانه. دامید گواهی درمنطقه مارال مثل حیواناتی با انبوه وجودجنگلی بر میشد پیدا

  است گرائیده نابودي وبه رفته بین از ....و آسمانی نزوالت کاهش، مردم انگاري سهل دلیل بهمنطقه زیبا 

  یمعدن آب چشمه - سویو اردیموسی
 چشمه این. نیست برخوردار چندانی داردازشهرت وجود کوچکی معدنی آبه چشم اردیموسی در     
   است شده مفیدگزارش روماتیسم ، مفاصلی  ، پوستی بیمارهاي براي شود می نامیده )آقا جن(  جناقاکه 

  ارزنق
 گرمی شهر غرب کیلومتري 25در شود می نوشته ارزنق بصورت دولتی دراسناد که» نه ارزه«روستاي     

 نه ارزه .است گرفته قرار لی توسان و)جهانگیرلی(لی هومون ، لی قاالبرزند،شعبان روستاهاي درمجاورت
 شمال درسمت شرقی طول ثانیه 7و دقیقه 52و درجه 47و شمالی عرض ثانیه 33و  درجه 39 دربین
 کیلومتري ازمرکزبخش قرار 17 فاصلهدر و گرمی شهرستان انگوت ازبخش برزند پائین دهستان غربی

  .بود داده خانواردرخودجاي 52 درقالب را نفر 188 تعداد 1390 سال اساس سرشماري بر گرفته و

  ارزون
 در که است خلخال شهرستان مرکزي دربخش غربی خانندبیل دهستان هاي ازآباديارزون یا ارسین     

تی حوارزون که درعرف محلی ارسون .وگرمخانا جاي گرفته است گئزاز،آباد مجاورت روستاهاي وارث
 .بود داده خودجاي خانواردر 36 نفررادرقالب 116 تعداد 1390 سال سرشمارينامیده می شود درارسین 

  .دقیقه طول جغرافیایی قراردارد 23و درجه 48 عرض و دقیقه 31و درجه 37 ارسین در
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  تاریخی خانه -  ارشادي

 نظر از و بوده مسکونی کاربري يدارا احداث بدو از بناهاي تاریخی درشهرستان اردبیل است که از     
این  .شمارمی رود ه ب شهراردبیل قاجار دوره اواخر يزیبا يازبناها یکی ساخت وسبک يمعمار تزئینات

 .قرارگرفته است پرورش و آموزشمورداستفاده  مدرسه عنوان به براي مدتی دوم يپهلو دردورانکه  بنا
 نوسازي و تخریب ، تفکیک مختلف هاي دوره در که باشدمی اربابی بزرگ خانه یک از يا باقیمانده
 ماسه مالت با پرشده سنگی يها پی يدارا شده، اجرا یبنای مصالح با ي خانه ارشاديبنا. است گردیده

 از بنا بیرونی هاي جداره ازاره. است خشتی داخلدیواره هاي  وي آجر بیرونی يها ودیواره آهک -
 پوشش جنس همان از يسانتیمتر 10قرنیز با که یافته تشکیل دستی تراش با يا تیشه سیاه بازالت سنگ
 -  ماسه مالت با سنتی 20×20 آجر از اند گرفته قرار ها ازاره این روي بر که دیوارهایی .است شده داده

 مزین رنگی هاي شیشه و چوبی هاي پنجره و در ، گچی هاي مقرنس ، نماها طاق با که دنباش می آهک
 و چوبی يتیرها با تخت پوشش آجري، يها طاق بصورت شده استفاده سقف در که پوششی .اند گشته

 و جانبی هاي اتاق نشین، شاه بخش در بنا . باشد می اند، یافته تزئین گچی يها مقرنس با که یگنبدهای
 مقرنسها که میباشد گچی يها مقرنس و يبند قاب بصورت گچی تزئینات يدارا ورودي دو همچنین

 پنجره و در ، قراردارند نشین شاه در که يوارــــدی يها يبخار .دارند پرکنندگی و تزئینی جنبه صرفاً
 - گچی نماهاي طاق وهمچنین اسلیمی هاي طرح بصورت رنگی هاي شیشه با یافته ترکیب چوبی هاي

 هاي خانهاغلب  مثلهم  يارشاد خانه.هستند يارشاد درخانه موجود تزئینات دیگر از حیاط آجري
 حال ودر است رسیده ثبت به 6686 شماره وتحت قراردارد دکان اوچ قدیمی محله در اردبیل تاریخی
  باشد می اردبیل استان فرهنگی میراث کل اداره نظر تحت حاضر

   ارشق
 بر براساس تقسیمات عامیانه اي که ازدیرباز درمنطقه مرسوم بوده اراضی وآبادي هاي مختلف     

 ،آن و ساکنان اراضیصاحبان  ، شرایط اقلیمی وموقعیت جغرافیایی وهمچنین مالکان ، اساس آب وهوا
  وقبل از آن که واحدهایی مانند دهستان استمعروف  »ماحال«که دربین اهالی به بوده داراي تقسیماتی 

 .عنوان ماحال شناخته میشده محدوده معینی متشکل ازچندین آبادي ب شهروشهرستان رایج شود ، بخش
یوردها وسکونت گاهها بوده که به  ، قشالقات یا ییالق و ، آبادي ها واقع محدوده وسیعی از ماحال در

 مانده باقی نگارنده یاد در »هاماحال «این  نام از آنچه امروزه .مشخصی مختص بوده اند تبار ایل و
 ، دـبرزن ، خروسلو ، انگوت ، ارشق ، دورسونخوجا ، چایی پیله ، ویلکیج ، فوالدلو ، یوردتچو :عبارتنداز

 ......و خانندبیل ، سنجبد ، قاراداغ ، تولون ، اوجارلی ، موران ، موغان
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 شاهسون عشایر پاییزه و بهاره مراتع ترین وجالب بودهمشکین شهر  بسیارزیباي ارشق ماحالی ازمناطق

تاچندي  واقع بود ومشکین شهرجنوب گرمی وشرق  ،ماحال درسمت شمال اردبیل این.شامل می شد ار
 تقریبا تمامی آبادي هاي بخش ارشق را شرقی تشکیل نشده بود مشکینپیش که بخشهاي جدیدمرادلو و

ارشق ماحالی  این بخش امروزه هاي مختلف از تاسیس بخش هاي جدید وانتزاع آبادي شامل می شدبا
 ماحالی از ارشق.قرارگرفته است» شرقی وارشق مشکین ،مرادلو« دربخشی ازاراضی سه بخش مذکور

  .ازجنوب به اردبیل منتهی میشد وازشرق به پیله چایی ،غرب به خیاو خروسلوماحالی از شمال به برزندو
شکل  به اهالی محاورات روزانه در و »ارشَق« شکل به دولتی مکاتبات و مدارك و اسناد درکه  »ارشک«
 بخش در را خویش نام امروزه که ودهـب اشکان ترکانآثار و بقایاي  از مورد اشاره قرار می گیرد  »ارشه«
 لی ارشه« ساواالن ، کوه ي دامنه در »میدانی اَشک« مشگین ، شهرستان در رضی از »ارشه« یعنی »ارشق«

  . است گذارده باقی...  و کندي لقونسو روستاي در )نشئه رود(»چایی لی ارشه« و »بوالغی
بنیانگـذاراین نام  بهچون دولت پارت ها  و بوده »اَرشک« اشکانی پهلوي و باستان پارسی شکل »اَشک«

 بنا اشتهاریافته اند »ها اَرشک« یعنی »اَشکان// ارشکان« به اند بوده معروف »اَشک//  اَرشک« دولت یعنی
 نر و مرد معنى به اَرشَن مادهء از...  »ارشک«: دهخدا  ي نامه لغت در هخداد شهیر ي عالمه ي نوشته به
 آمده بوده قدیم ایرانیان از بسیارى نام آن و). 226 ص 2 ج پورداود تألیف ها یشت. (زن مقابل در

  : است شده تشکیل متسق 3 از تورکی در »اَرشَن« .است آن تورکی معنی موافق اینو . است
  ...و  اَري آروادین کیشی ، قهرمان ، دالور ، ایگید ،: معنی  به تورکی در=  ار

 اوشاق ، قیز ، خانیم ، آغا ،: معنی  به تورکی در »اَشی« معنی به »اَش« لغت ي شده دیگر شکل=  ش
  ...و وجود ، اوالي،

  .است جمع عالمت معنی به قدیم ترکی در »ان« لغت ي شده دیگر شکل=  ن
  .است قهرمان و شجاع مرد: معنی  به ترکی در »اَرشَن« پس

 شکل به دولتی مکاتبات و مدارك و اسناد در اردبیل استان جغرافیایی و سرزمینی ي حوزه در »ارشک«
. است آمده »لی ارشه« یا و »ارشقی« ها آن به و منسوبان »ارشه«شکل  به محاورات روزانه در و »ارشَق«
 در را خویش نام امروزه که بوده اشکان ترکان گان مانده باقی از دو هر شک بدون »ارشه« یا و »ارشَق«
 ساواالن ، کوه ي دامنه در »میدانی اَشک« ،مشگین  شهرستان در رضی از »ارشه« یعنی »ارشق بخش«
  .است گذارده باقی...  و قونسور روستاي در »چایی لی ارشه« و »بوالغی لی ارشه«

    بخش -  ارشق
 ترکیب از 1368است که درسال مشکین شهرشهرستان  ومهم یکی ازبخش هاي قدیمی ارشق بخش     

سالهاي  دربه مرکزیت رضی تشکیل شده بود ویافت غربی شمالی،ارشق مرکزي،ارشق ارشق دهستانهاي
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تغییراتی درتوابع آن حاصل شده است ودرحال ،شرقی مشکینبعدي باتشکیل بخش هاي جدیدترمرادلوو
 72 تعداد 1390بخش ارشق درسال  .ارشق مرکزي است ان به نام ارشق شمالی وـشامل دو دهست حاضر

 خاك از و بوده حاصلخیز ارشق منطقه زراعی زمینهاي.نفرجمعیت داشت 8747خانوار و  2292آبادي با 
تاریخی  هاي قدیمی و ازآبادي بخش ارشق شهررضی مرکز .اشندب برخودارمی مستعدکشاورزي و غنی

   .است شده واقع مشکین شهر شهرستان شرقی جنوب کیلومتري 70که در استمنطقه 

  تاریخی قلعه -  ارشق
 از دشت دهستان در که است ایلخانی دوره - سلجوقیان دوره به مربوط هاي ازقلعه ارشق قلعه     

 10 تاریخ ودر قرارگرفته وتوبنق بیگلو دوست روستاهاي ودرمجاورت گرمی شهرستان مرکزي بخش
 از ارشق قلعه. است رسیده ثبت به ایران آثارملی از یکی عنوان  به 8893 ثبت هشمار با 1382 خرداد
 تقریبا فاصله به(  لی لووهک کوه به شرق از ، توبنق روستاي به جنوب از ، سی تپه آالچیق کوه به شمال

 به و اشکانیان درزمان قلعه گوئیااین. است محدود بیگلو دوست روستاي به نیز غرب از و)  کیلومتر پنج
 وفور به قلعه اطراف در که موجودطبیعی ازامکانات استفاده با وتدافعی نظامی هاي برداري بهره منظور
 ي صخره ، قلعه دیواره. است گردیده استوار آن هاي دامنه و بزرگ طبیعی صخره روي بر میشود یافت

 صعود. است یافته پیرایش و خورده تراش بشر بدست گوئیا که است شکلی وعمودي خطرناك طبیعی
  . باشد می پذیر امکان آن شرقی جنوب ضلع از فقط قلعه به
 مدور برج چندین داراي.دارد وبابک قهقه عقال معماري به زیادي شباهت معماري پالن نظر از قلعه این 

 باقیمانده آناز کوچکی بخش فقط امروزهکه  بوده وساروج خورده تراش ازسنگ بامصالحی دورقلعه در
 دوره انسانهاي توسط که سنگی انبارهاي آب و سنگ ازبناهاي هایی خرابه قلعه فوقانی قسمت در .است

 زمان گذشت با ارشق قلعه معماري.کشد می رخ به را قلعه  وعظمت شکوه ، شده وساخته کنده تاریخی
 یا »ارشک« کلمه از شاید ارشق قلعه نام .بین رفته است از و شده تخریب انسانی و طبیعی اثرعوامل در
 و شده بنا سلسله آن شاهان از یکی نام به نیز قلعه این و شده گرفته بوده اشکانی شاهان لقب که »اشک«

 واقعیت این ارشق دودهـمح در آمده دست آثاربه .است گشته معروف ارشق قلعه نام به تاریخ يدرازا در
  دهد می نشان است بوده اشکانیان دوره نظامی يها قلعه از ارشق قلعه که را

  دهستان - شرقی ارشق
 1366 سال در که است دیزج تقی روستاي مرکزیت به اردبیل شهرستان مرکزي بخش دهستانهاي از     

 ،قلعه قآ ،بدارلوآ ،سرخانلو،داش لی دلیک ،یبوالغ واجهخ،چاغونگنش هاي آبادي شامل و شده تاسیس
 ، الغوب ساوج ،داشلوجه  خلج، قیه چات،جمایران،دیزج یتق ،پیرالوان ،یبدن بایرام ،ایمیر ،يکند الماس
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 ، يکند ينقد ،لو محمدجان ، لو لهه ل ، تپه گل ، کفتاره ،بادآ طهماسب ،قشالقی طالب ،بیگلو شریف
 1390 سالعمومی  سرشمارياین دهستان در .استقایاسی  قوشو اکملو ،بادآبیگلر ، الغوب اوچ قشالق

دهستان ارشق شرقی  .است نفرجمعیت داشته   4400خانوارو بیش از 1144مسکونی  پارچه آبادي 25در
ازشرق به دهستانهاي گیرده ودولت آباد وازجنوب به  ،مرکزيبه دهستان ارشق غربی  ازشمال وشمال

  .شود دهستانهاي دوجاق وغربی منتهی می

  دهستان - شمالی ارشق
 در که است  قوشا اغیــآش روستاي مرکزیت به مشکین شهر شهرستان ارشق بخش هاي ازدهستان     
 ياولما ،سفلی ياولما ،قاسملو قآ هاي آبادي لشامپارچه آبادي  23ازترکیب و شده تاسیس 1366 سال
 چی دوه ،لو بیگ دره،داود خلیفه،یقادرلاراباخ،ماملواح،سیفلو حاج،باغلو بیگ،يکند اهللا عین،امیدچه،علیا
 ، ملهماراق ، علیا چیاراق ،سفلی چیاراق ،تپهاراق ،يکهریز عالی،يکند عباس،لو عظیم شیخ،لوشورگ،علیا
این  .تشکیل شده است سفلی کلیو قشالقی جاقوا،مالعسگرلو مزرعه ،علیا کلی، علیا اقوش ،سفلی اقوش

  .جمعیت داشته است نفر  4664 خانوار 1247 در ،1390 سال سرشماريدردهستان 

  دهستان - غربی ارشق
 تاسیس 1366 درسال که مرادلواست مرکزیت بهمشکین شهر شهرستان يمرادلو بخش ازدهستانهاي     
 ، دیگه کله ،تپه قورت ،چرچر هاي آبادي .نفرجمعیت است 6137خانوارو1575با پارچه  47وشامل شده
 کند تازه ،اینچه ،کندي قلی اوجاق ، علیا مهماندوست ،يکند اردوخان،نیازقلی ،الغوب نولی ،يکند یئگون
 شیخ ،شمسیر ، سفلی چی دوه ،لویب خان ،علیلو خانم ،رچمنییچاخ ،يجبارکند ،تکدام ،ارشق الغوب تک

 ،لو ولیاراق ،لوگ اراق،سی مزرعه يقار،علیا يعمارتلو ،علیا سی وماردرهت ،سفلی سی وماردرهت ،محمدلو
 ، گنلوجه ،الغیوب زرگرگلی ، گورسن گلسن ،کهریز دهوگ ،یالغوب کهلیگ ،قوشا لیزیق ،ولوهوقولدورک

 ، )يکند ينور(یقشالق عباس ،ماللو ،مازافا ، )يکند ينور(  بادآمحمود ، يکهریز الله ، علیا پاپاق گون
 ، آباد اسالم ، گسکاراق ، تلکان ، قاآبز مزرعه ، يکهریز علی ، يچوخور چاخماق ، يدـکن خان یوسف

  .دراین دهستان قراردارند وقوروغ يقوزو  درق گوگ، قشالقیعربلو ،سی تپه الچیقآ ،یپیرعل

  دهستان – مرکزي ارشق

 1366 درسال که است رضی شهر مرکزیت به مشکین شهر شهرستان ارشق بخش هاي ازدهستان     
و  خانوار 1045پارچه آبادي با 49داراي  1390است این دهستان درسرشماري عمومی سال شده تاسیس
 اسماعیلو ،والغ گدوكب آق ،علیا الغوب آق ،سفلی الغوب آق ،توتان آت هاي آبادي.نفرجمعیت بود 4083
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 ،پیرعلیلو ،يکند پست ،يکند بلوط ،يچا برك ،امیرکندي،کران علی ،آقامراد ،آقابیگلو ،لوعلیا دوه آق
 ،لو خلیفه،رضی اراباخ،بادآحیدر،يکند خان حسین،حسنلو،یقشالق چوپان، یقشالق نلوبچ،چبنلو،جبارلو

 ، لو سیدبیگ ،سهرابلو ،الغیوب سعادت،لو بحانس،ذکیلو ،علیا يبیگلو رحیم،یسفل يبیگلو رحیم ،یدمقل
 قشالق ،محمدقلی قشالق ،لواراق ،لو خاناراق ، الغوب قانلو ، يکند قاسم ، وسوی علیشان ، داش طاقچه

 ،سفلی الغیوب چیکئ ،قشالقی لوهوک ،کرملو ،لو کاظم ،ورلوووق ، بادآاسد ،بیگلو قلی ، میرسلطانلو
 ، جالل قشالق ، چشمه هفت ،ينصیرکند ،لو نرچه ،میرحسینلو ،محمدلو ،بیز لنگه ،علیا الغیوب چیکئ

  ازتوابع این دهستان می باشندو یسو شان علی قشالق و سی ددرهــس ، بادآ ترحم ، یقشالق بیخان

  اروانق
 دهستان درست جنوب که است مرکزي ازبخش هــــسرداب دهستان در اردبیل شهرستان ازآبادیهاي     

سمت جنوب به  قراردارد وازکندي  وشالی  کندي حسنعلی ، روستاهاي کردکندي اورتـودرمج سردابه
 خود خانواردر 59 رادرقالب نفر225 تعداد1390 سال سرشماريروانا درآ .دهستان سبالن منتهی می شود

  . در زبان ترکی به معنی شترماده می باشد »آروانا« .بود داده جاي

  ازناوسر
 دقیقه 10و درجه 37 در که لخالخ رستم ورشـخ ازبخش جنوبی رستم خورش دهستان ازآبادیهاي     

 درسال و ر گرفته استقرا جعفرآباد زاویه درمجاورتشرقی  طول دقیقه 41و درجه 48و شمالی عرض
  .متراست 1220 دریا ازسطح آن ارتفاع و بود داده خانواردرخودجاي 2 نفررادرقالب 6 تعداد 1390

  گردشگري ومنطقه تفرجگاه - واازن
 مرکز هروآباد غربی ازجنوب کیلومتري 7 درفاصله زیبا تفرجگاهی ، )ازناو(ازنو گردشگري منطقه     

 شهرستان مرکزي ازبخش شرقی خانندبیل دهستان از خوجین روستاي مجاورت در خلخال شهرستان
 فاصله دررا  ....و باغ و غار و وچشمه کوه از متشکل طبیعی هاي زیبایی از دیدنی اي مجموعه که است
 حدود ارتفاعی که است ازناو زیباي قله ، منطقه این نقطه بلندترین .گذارد می نمایش به ازهروآباد کمی

 دقیقه 35 و درجه 48 ودرفاصله بوده شرقی جنوب -غربی کوه،شمال جهت .دارد دریا مترازسطح 2422
 ترکیبات دلیل به ازنو کوه .است قرارگرفته شرقی طول ثانیه 30و دقیقه 33و درجه 37 و شمالی عرض
 آب چشمه آن متري 1900 حدود ارتفاع واز قله این غربی ضلع ازدامنه.دارد متعددي خودغارهاي آهکی
 اهالی آشامیدنی ازآب بخشی براینکه عالوه چشمه این .شود می ازناوخارج چشمه نام به وخنکی گوارا
 وباپیوستن است جاري هروآباد خود تا که میدهد راتشکیل پرآبی نسبتا رودخانه کند می فراهم را منطقه
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 وجود سبب به.آورد بوجودمی خود امتداد در رای مفرح و زیبا بسیار هاي باغ ، چاي بویوك رودخانه به

 براي مناسبی بسیار زیستگاهی طـــشرای ، ازنو کوه آهکی هاي سازه در کوچک و بزرگ غارطبیعی پنج
   .است آمده بوجود... و کبک و وحشی بز و کل جمله از وحشی پرندگان و حیوانات انواع زندگی

 درمقاله گذشته درسنوات قلم این که دارد وجود زیادي داستان هاي چشمه و کوه این تسمیه وجه در
 زیرا گردد برمی ناودان به »ازناو« چشمه تسمیه وجه گویندکه می است پرداخته آن شرح بهاي  جداگانه
 . است جاريآن  دل ازاي  چشمه و اند بوجودآوردهی ناودان پیوسته هم به کوه دوکه  می رسد به نظر

 هاي چشمه ترین آب پر از یکی کرده تکیه خلخال قامت بر خوجین روستاي درکنار که زیبا چشمه این
 آن اطراف باغات و کرده آبیاري را خود دست پایین اراضی از هکتار 500 نآو آب  است اردبیل استان

   .زند می رقم را خلخال شهرستان در توریسم صنعت رونق و بوده گردشگران میزبان بهار اول از

  اژدرلو
 و درجه 39 در که است گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اجارودمرکزي دهستان روستاهاي از واژدرل     

 کیلومتري 15 درفاصله شرقی طول ثانیه  47و دقیقه  11و درجه 48و شمالی عرض ثانیه 29و دقیقه 7
 طریق از گرمی با آبادي این ارتباطی راه. دارد قرار آن شرقی شمال قسمت در و گرمی رستانـشه مرکز
 جدا» یولو موران« از خانلی حمزه درحوالی آزادلو راهی سه در که است» یولو موران« نام به اي جاده
 قهرامانلی و لی ایمراه ، کندي حسن روستاهاي از گذشتن از پس تا یابد می ادامه شمال سمت به شده

 خانوار 20 نفردرقالب  71 تعداد 1390 درسال .نیست بزرگی چندان روستاي اژدرلی .برسد اژدرلی به
  اند بوده ساکن روستا دراین

  تاریخی تپه - گولو اژدها
 آبگرم چشمه داراي زمانی گوئیاقرارداردونیر شهرستان زچییقاس آبگرم درمجاورت ولواژدهاگ تپه     

 تپه روي گودال مدور حالت را دعاا این روشن دلیل کارشناسان .است شده خشک بعدا که بوده بزرگی
 درآورده شکل اي دایره صورت به را گودال و برده کنار را رسوبات ، آن درون آب امواج که دانند می

 شده خشک بار چندین چشمه که است آن نشانگر ، تپه این حوض دردیواره موجود هاي تراس .است
 به رسوبات شدن انباشته اثر در آن اطراف،  شده خشک چشمه که اکنون هم. است جوشیده دوباره و

  . است آمده در صاف سطحی با کوچکی تپه صورت

  مرز اسب
  ، گازیر يمجاورت روستا در سرعین شهرستان مرکزي بخش توابع از آلوارس دهستان هاي ازآبادي     
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خمیازه ( یعنی» اسنه مز«میان اهالی منطقه به  که در »اسب مرز «.است ده  کرده و طرانال ، سران ورگه
 سرشماريدراسد نیز معرفی می کنند  به معنی مرز »دمرزــاس« بعضا آن را ومعروف است )  نمی کشد

  .بود داده جاي خود در خانوار 135 قالب در نفررا 483 تعداد 1390 سال

  اسبو
 و اسکستان بین که درفاصله است خلخال شهرستان شاهرود دربخش شاهرود دهستان هاي آبادي از     

 خود در خانوار 100 قالب در را نفر 288 تعداد 1390سال سرشماريدر باديآ این.قراردارد » ورو - يد«
 خلخال ترین آبادیهاي شهرستان معروف و سرسبزترین،یکی ازپرآبترین » اسبو«  روستاي .بود داده جاي

 و معروف آبشار ، )شاه هندو( سیدابراهیم توان به زیارتگاهري آن می ـگردشگ هاي جاذبه از وباشد  می
 48 و شمالی عرض دقیقه 26 و درجه 37در اسبو. اشاره کرد خانی پگله جوشان وچشمه گر نره زیباي
  .متراست 1700 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 40و درجه

  کوه -  سیره اسپه
 10 فاصله در و بخش مرکزي شهرستان خلخال از سنجبدشرقی دهستان دري متر 2473 کوه این     

 مختصات و بوده شرقی جنوب -غربی شمال کوه، جهت است شده واقع خلخال شرقی شمال کیلومتري
  .است سیره اسبه ، کوه دیگر نامباشد  می 37.42.30 وعرض 48.37.30 طوله ب آن قله جغرافیایی

  کوه - گوز لهیاست
 22 در و  خلخال شهرستانشاهرود  از بخش پلنگا دهستان دودهـمح در متر 2768 ارتفاع با کوه این     

 شرقی جنوب - غربی شمال ، کوه جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی جنوب يکیلومتر
  .است 37.28 وعرض 48.44 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  اسدآباد
 محلی عرف در که است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 معنی به »قامچی« واژه دو از ترکیبی قایاسی مچیاق .است معروف قایاسی قمچی یا »قایاسی قامچی« به
 که قایاسی مچیاق . بود خواهد تازیانه صخره معنی به درمجموع و است صخره معنی به »قایا«و تازیانه

 سرشماري براساس است قرارگرفته پاپاق گون و پاشا اوت ، گدوك بوالغ آق روستاهاي درمجاورت
  .بود داده خانواردرخودجاي 18 قالب در را نفر 70 تعداد 1390 سال
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  معدنی آب چشمه -  اسدبوالغی
کیلومتري  3 روستاي ویله دره در علی گل اول چشمه متري 100فاصله  در اسد معدنی آب چشمه     

 در لیتر یک حدود در چشمه وآبدهی درجه 20آب حرارت.است زالل بسیار آن آب و شده واقعسرعین 
 این متفاوت است علی گل چشمه آذرین تشکیالت بااطراف این چشمه  آذرین تشکیالت.  است ثانیه
 جمع تپه یک دربلنداي واقع دراستخري شود می مصرف گوارا نوشیدنی یک عنوان به برآنکه عالوه آب
  . میسپارند خداوندي هدیه این زالل به تن که کند می اي خسته هاي جان نثار را خود وخنکاي شده

  اسدقشالقی
 باشد می آباد پارس شهرستان اصالندوز اصالندوزازبخش دردهستان مجاورهم قیشالق سه عنوان     

 .اند داده جاي درخود خانوار 175 قالب در را نفر 585 هم برروي 1390 سال سرشماري براساس که
  می گیرد استفاده قرار مورد عشایرزمستانی  غالب قشالق هاي این منطقه به عنوان سکونتگاه

  اسدکندي
 جنوبی درسمت که است بادآ پارس اصالندوزشهرستان بخش از الندوزــاص دهستان هاي آبادي از     

 جنوب در 2و 1 اسدقشالقی .قراردارد وباغیشلوکندي علیا مقصودلوي روستاهاي ودرمیان ارس رودخانه
  .بود داده جاي درخود خانوار 88 درقالب نفررا 308 تعداد 1390سال در باديآ ایناست  آبادي این

  اسفرنجان
که با روستاهاي  است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي     
 آبادي اینشرقی مجاورت دارد  يویورتچ ودهستان بوالغی خاتون ، ده کرده ، لگندشت ، قشالقی گول

بین  اسفرنجان که در.بود داده خودجاي خانواردر 23 درقالب نفررا 71 تعداد 1390 سال سرشماري در
 13و درجه 48و شمالی عرض دقیقه  46 و درجه 37در نامیده می شود عباس حاجی ویا اهالی اسفرجان

 فیروزشاه سید که نویسد مشاهیرمی و الــخلخ کتابمحترم  مولف .گرفته است  قرار شرقی طول دقیقه
  .است رفته دنیا از وهمچنین گزیده منزل روستا دراین کاله زرین به معروف

  اسکستان
 کوههاي توسط که ازشمال است خلخال شاهرودشهرستان دربخش شاهرود دهستان هاي ازآبادي     

 و سیمیخ روستاهايمجاورت ودر شده محصور نازنج استان شمالی کوههاي توسط وازجنوب تالش
 خلخال شهر کیلومتري 23در که شاهروداست بخش زبان تات يهاروستایکی از اسکستان. قراردارداسبو
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 165  درقالب جمعیتنفر 469 تعداد 1390سال سرشماريودر است شده واقع شهرکلور کیلومتري 8 و
 شود می گفته .میرسد نیز مقدار این برابر چند به گاه تابستان که دردر آن سکونت داشته اند  خانوار
 به بعد و) سگستان(سنگستان آن اولیه نام دلیل مینه به بوده سنگ از پوشیده اسکستان زمین سطح چون

 48 و شمالی عرض دقیقه 28و درجه 37اسکستان در.یافت تغییرنام واسکستان واَسگستان اَسنگستان
 هاي چشمه ازمعروفترین.  متراست 1800 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 40و درجه
 هاي چشمهو دارند آبادي جریان داخل در که»خانی جیران«و»ساما «،»مالخانی«چشمه به توان می روستا

  . کرد اشاره دارند جریان که درخارج روستا»خانی هپِگل«و»خانی به نوعه«،»گردن شته«،»خانی جانان لیا«

  قشالقی اسکو
 عناوین با که باداستآ پارس شهرستان اصالندوز اصالندوزازبخش دهستان ازقشالقات دوقشالق نام     

 124 قشالقی مدینه1390 درسال ندشومحمدحسنلوازهمدیگرمتمایزمیاسکوقشالقی و مدینهاسکوقشالقی 
  .نفربود 149 و خانوار 30 سال دراین محمدحسنلو جمعیت بود داده جاي خانواردرخود 30 نفررادرقالب

  شهر اسکی
 از ، نوران به شمال از که است مرکزي ازبخش» لوبالیق« دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 نفر 40 تعداد 1390 سال سرشماريدر شود و می منتهی سبالن دهستان به غرب از و پیرآلقیر به جنوب
 معناي قدیمی وکهنه است که درزبان ترکی به  در »اسکی« .بود داده خودجاي خانواردر 10قالب در را

دامنه هاي  در اسکی شهر .بود قدیمی خواهد کهن ویا آبادي  به معناي شهر »اسکی شهر«این صورت 
مناسبتی بین تاریخ یقینا وسکونت انسانها بوده  مورد دیرباز منطقه اي قرارگرفته که از سبالن کهنسال و

 رسی هسته با سدي خاکیدرمجاورت روستاي اسکی شهر 1364 ازسال  .دارد نام آن وجود این آبادي با
 بستر از سد ارتفاع .گیرد می قرار استفاده مورد کشاورزي مصارف براي آن آب و رسیده برداري بهره به

   .است مترمکعب میلیون 1.2  سد کل حجم و متر 96  تاج طول متر 8.2

  بخش - آباد اسالم
 و غربی شهرك مرکزیت به شهرك دهستان شامل آباد پارس شهرستان جدیدالتاسیس هاي ازبخش     

 درپارچه آبادي  64با بخش اسالم آباد ودو دهستان آن . آبادجدیداست اسالم مرکزیت به آباد اسالم
 شدهانتزاع از دیگربخش هاي شهرستان پارس آباد درمحدوده همین شهرستان تاسیس  با 1390سال
 شمالی قشالق دهستان مرکز ،تعیین اسالم آباد به عنوان مرکزبخش  باد وآتشکیل بخش اسالم  با است

  اولتان روستاي به قدیم آباد المــاس روستاي از اردبیل استان آباد پارس شهرستان مرکزي بخش توابع از



    25                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 
  .یافت تغییر اولتان به نیز آباد پارس شهرستان مرکزي بخش تابع شمالی قشالق دهستان نام ومنتقل شد  

  دهستان - آباد اسالم
 استجدید آباد اسالم مرکزیت آبادبه پارس شهرستان آباد اسالمجدیدالتاسیس  بخش هاي ازدهستان     

به عمل آمده  1390براساس تغییراتی که درسال  دهستان اسالم آباد . است شده تاسیس 1366 درسال که
 اوزون ، سفلی تپه اوزون ، قدیم آباد اسالم ، آبادجدید اسالمهاي  زارع و مکانـــم ،از ترکیب روستاها 

 سوآباد، پاسگاه ، سربند انتظامی پاسگاه ،آباد اسالم پاسگاه مغان، کشاورزي تحقیقات ایستگاه علیا، تپه
 رحیم ، یک کانال آب تنظیم دریچه ، )کندي محتشم(کندي خلیل ، کندي حسن حاج ، کندي تویراق
  در تابعیت بخش مرکزي کندي هزار و کندي هاوار ، یک بخش کارگاه ، سربند دو بخش کارگاه ، کندي

  .شده استیجاد به مرکزیت اسالم آباد جدید اشهرستان پارس آباد 

  سفلی آباد اسالم
 1390 سال سرشماريکه در است بادآ پارس شهرستان مرکزي ازبخش اولتان دهستان هاي ازآبادي     

 دهستان شرقی جنوب اسالم آبادسفلی درسمت.بود داده خانواردرخودجاي 53 نفررادرقالب 184 تعداد
  .آباد واقع شده است اسالم وقشالقات درق لوله قشالق  ودرمجاورت اولتان

  قدیم آباد اسالم
 سرشماري که در است بادآ پارس شهرستان اسالم آباد بخش از اسالم آباد دهستان هاي آبادي از     
قبال  که آن راباد قدیم آاسالم  .بود داده جاي خود در خانوار 869 درقالب را نفر 3349 تعداد 1390 سال

 آباد اورت روستاهاي اسالمـــمج در درسواحل جنوبی رودخانه ارس و می گفتند )خانه سفید( دامق آ
  .گرفته است قرار مغان وصنعت کشت شرکت واراضی کندي توپراق ، جدید

  قشالقی آباد اسالم
بخش  اولتان از دردهستان که است پارس آباد شهرستان وپرجمعیت بزرگ هاي باديآاز دوآبادي نام     

 آباد اسالم.است نفربوده 705 هم برروي 1390 درسال هاآن جمعیت و دارد قرار شهرستان این مرکزي
پاستوریزه واقع  پنیر کارخانه و قشالقی دره لوله مجاورت در مغان ازفرودگاه کمی فاصله در القیــقش

   .شده است

  نیر آباد اسالم
   1366  سال در است که نیر شهرستان مرکزي بخش در واجهــدورسونخ نیر مرکزدهستان آباد اسالم     
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 .این آبادي سکونت داشته اند واده درـخان 153نفردرقالب  554تعداد  1390درسال . است شده تاسیس
  .آلوارس همجواراست و سر کله ، نیر با روستاهاي کندوان اسالم آباد

  کندي اسالم
 از صلوات دهستان هاي آبادي ازنامیده می شد  » قورتلو«  سنوات اخیر روستاي اسالم کندي که تا     

 در را نفر 82 تعداد 1390 سال سرشماري براساس باديآ این استمشکین شهر شهرستان مرادلوي بخش
  .بود داده جاي خود در خانوار 24  قالب

  قشالقی خان اسماعیل
   .است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش شرقی قشالق دهستان ازقشالقات     

    معدنی آب جشمه -  گولو خان اسماعیل
 کوهستانی درمنطقه هفتگانه معدنی آب هاي ازچشمه یکی گولو انـــخ اسماعیل معدنی آب چشمه     

 هر فاقد معدنی آبي  چشمه این قراردارد سردابه کیلومتري 3 درفاصله که است سردابه »لوكوب یئدي«
 ایجاد درکنارچشمه چشمه اطراف هاي سنگ باچیدن که دراستخري آب است رفاهی تاسیسات گونه
 میزان و درجه 34 »گولو خان اسماعیل« متوسط دماي .گیرد می قرار استفاده مورد و شود می جمع شده

 طالبان و سیاحان براي منطقه در نظیرحاکم کم و ذیرـــدلپ طبیعی محیط. است ثانیه در لیتر 1 آن آبدهی
  .است وصف قابل غیر و جالب ، آرامش

  کندي اسماعیل
  .است آباد پارس شهرستان اصالندوز بخش غربی قشالق دردهستانمجاورهم  دوآبادي نام     

  اسمرود
 خانندبیل« دهستان ازآبادیهايمعروف است  »ري –مه -اس« بیان اهالی به که در» اسمرود« روستاي     

 6 درقالب را نفر 16 تعداد 1390سال سرشماريدرکه  است خلخال شهرستان مرکزي دربخش »غربی
 با شرقی شمال از ، »نیاخرم« و »گئزاز« روستاهاي با شمال ازاسمرود  بود داده جاي ودـــخ در خانوار

 با جنوب تا غرب از و )وایزانا( »یوزناب« با غرب شمال از ،آباد محمود با جنوب تا شرق از ، »نوارس«
 160 اردبیل استان مرکز تا و کیلومتر 40خلخال شهرستانمرکز  تا اسمري فاصله .است همسایه »سوران«

 و زیبا و بزرگ آبشاري ، »نیاخرم« طرفه ب »بوالغ قایالی« دره در دغارکوچکــــــچن .است کیلومتر
» یولو داق« مسیرکه در  » الغیوب اُرهمه«  و » بوالغ سئویدلی«  ، » آق بوالغ«  مانندهاي متعددي  چشمه
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 روستاهاي ارتفاعات ازها  چشمه این .بخشی از دیدنی هاي زیباي روستاي اسمري است جاري است

 37اسمري در .اسمري شده اند در مختلفی باغهاي منشأ و گرفته سرچشمه »زازئگ« و )ارسین(» نوارس«
  .دارد دقیقه طول شرقی قرار 40و درجه 48 دقیقه عرض شمالی و 30و درجه

  کندي اسمعلی
 که است گرمی شهرستان انگوت بخش از برزند پائین دهستان معروف هاي ازآبادي کندي اسمعلی     

 رودخانه مجاورت در قرارگرفتن واسطهه اسمعلی کندي ب .قراردارد گرمی به اردبیل ارتباطی درکنارجاده
 خاطر همین وبه برخورداراست خوبی میدهدازبنیه تشکیل را منطقه هاي آبادي بنیادحیات که برزندچایی

 میرود روزتحلیل روزبه که اي سنتی دامداري و مناسب باغداري از نسبتاپررونق و زرعی برکشت عالوه
 54و دقیقه 53و درجه 47و شمالی عرض ثانیه 32و دقیقه 58و درجه 38در کندي اسمعلی .منداست بهره

 سی دره علی وخان کندي قاسم ،لی خان حسین لی، درگاه توسانلی، روستاهاي درمجاورت طول شرقی
 .کیلومتراست 30 درحدود گرمی خود با و کیلومتر 20انگوت بخش فاصله آن ازمرکز .است قرارگرفته

  .جمعیت داشته است نفر 154 با خانوار 39د تعدا 1390درسالروستاي اسمعلی کندي 

  اصغرخانلو
 45و درجه 47 و شمالی عرض ثانیه 28و دقیقه 59و درجه 38 بین درفاصله که ناهمواري روستاي     
 و گرمی شهرستان انگوت بخش در شرقی انگوت دهستان جنوبی درسمت شمالی طول ثانیه 52و دقیقه

 جریان شمال سمت به گرفته سرچشمه صلوات ارتفاعات از که ورچاییـسامب رودخانه غربی درسمت
 »عسگرخان لی«بیان اهالی به  روستاي اصغرخانلو که در .اصغرخانلو نامیده می شود قرارگرفته یابد می

  .بود داده درخودجاي خانوار 43 درقالب را نفر 172 تعداد 1390 سال است درسرشماري مشهور

    اصغرقشالقی
 میان در که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش شرقی القــــقش دهستان هاي ازآبادي     

 1390 سال سرشماري دردارد و  دهستان قرار شرق سمت در خان وابراهیم حیدر حاجی قشالقات
  بود داده درخودجاي خانوار 2 درقالب را نفر 8 تعداد

  اصفهاباد
 ، امیرآباد روستاهاي که درمجاورت فیروز ازبخش دجنوبیـسنجب دهستان سمت غربی هاي ازآبادي      

 بر آبادي اینشود  می منتهی شرقی انـــآذربایج استان به غرب ازسمت و قراردارد »هئشین« و »افشار«
 37 اصفهاباد در.  بود داده خانواردرخودجاي 3 قالب در نفررا 6 تعداد 1390 سال سرشماري اساس
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 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 5 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 32و درجه
 مکانی درمعنی اصفهاباد صورت دراین و است آمده سپاه معنی به سپه و اسپه ، اصفه .متراست 1450
  .است شده آباد ، یانسپاه توسط که است

  بخش -اصالندوز
با » قاراسو« رود تالقی درمحل که است آباد پارس شهرستان در اصالندوز بخش مرکز نام اصالندوز     

 شده تشکیل غربی قشالق و اصالندوز دهستان دو از که اصالندوزبخش  .است قرارگرفته ارس رودخانه
 و سپرده سینه به  را تاریخی مختلف هاي دوره از آثارمتعدديکه رود  شمارمی به استان تاریخی نقاط از

 دارد قاجاري و نادري دوره تاریخ بویژه ایران تاریخ مختلف هاي جریان ازاي  نشدنی فراموش خاطرات
 اصالندوز نبرد و است شده واقع درمرکزاصالندوز باشد افشارمی نادرشاه تاجگذاري محل که نادري تپه

  . است یافته انجام مکان دراین انجامید گلستان عهدنامه امضاي و ایران شکست به که وروسیه ایران میان
 هموار زمین  دشت و معنی به »دوزو« یا »دوز«و شیر معنی به »النصآ«ترکی دوکلمه اصالندوز،ازترکیب

 تیمور : است آمده » گشا جهان تیمور منم « درکتاب .است »شیران دشت« آن ترکی معنیو شده تشکیل
 واسبها کنند استراحت لشکریان که آمد فرود مغان دشت در خود لشکریان از نفر هزار وپنجاه دویست با

 و طویله کهیع بود وس قدري به دژ این داشت، وجود اولتان نام به بزرگی دژ دشت این در ، شوند فربه
 استراحت به آن در قشون تمام و بود آماده لشکریان براي واستراحت خواب وجایگاه اسبان براي آخور

 وآن برافکند را او تیري تیموربا آمد، پیش رفت،شیري دشت شکاربه روزتیموربراي یک.پرداختند می
 23026تعداد  1390درسال جمعیت بخش اصالندوز.گردید معروف )شیر دشت( دوزو صالنآ به محل

  .پارچه آبادي  این بخش جاي گرفته بودند 128خانوار در 5491قالب  بوده است که در نفر
 هاي دوگانه بخش عنوان یکی ازدهستان مرکزبخش داللت دارد اینکه به نام شهر و بر الوهــع اصالندوز
 1366 سال ازدهستان هاي قدیمی اصالندوزاست دراین دهستان که  . محسوب می شود نیز اصالندوز

هاي دهستان  باديآ ازپارچه  61خانوار در  3848که درقالب  نفرجمعیت دارد 16116 و شده تاسیس
 یکئچ ، یقشالق مدینه ، اسکوسفلی ، محمدحسنلو ، اسکوعلیا : سکنی گزیده اندبه شرح ذیل  اصالندوز

 حاج ،یوسط قاباق آق ،علیا قاباق آق ،یسفل قاباق آق ،یافچ ،يکند اسد ،یاسدقشالق ،سفلی قشالقی
 قشالق ،يتیمورکند ،يکند تربت ،پلنگلو ،بوزچاعلیا ،یسفل بوزچا ،يباغشلوکند ،یایدیرسفل ، يامیرکند

 خانالرقشالقی،يکند محبوب،لو خواجه حاج قشالقی حسین،گورابازلو قشالقی حسین ،ياسپرکند حاج
 ،سفلی قاباقاراق،سفلی سی قاریشقاتپه،لو عیوض ،آباد عمران،خانلو سیف،بیگلو يسرخا،لو باالبیگ حاج

 ،يکند خان قلیچ ،گدایلو قشالق ،بایندر یحاج قشالق ،یآقاقل حاج قشالق ،اژدربیگلو ،علیا قاباقاراق
 ،باالجا قشالق،ياحمد قشالق ، سفلی يکند نورمحمد ،سفلی يمقصودلو ،گورشادکندي ،گدایلو،کورالر
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 ، 2و1 قشالقی سدا ،علیا يمقصودلو،وسطی يمقصودلو ، علیا ينورمحمدکند ،وسطی يکند نورمحمد

 قشالقی کئچی ،2و1خانلو سیف قشالق ، علیا بوزچا قشالق ،1فلیس بوزچا قشالق ، قهرمانلو قشالق
 گبلو قشالق ، ایدیرعلیا ،قلی الم حاج خانالرقشالقی ،رنصی حاجی قشالق ، علیا قشالقی کئچی ،وسطی
  میصرکندي حاج قشالق ، یوسط بوزچا

  سد -  اصالندوز
 واقع اردبیل استان شرقی شمال در آباد پارس شهرستان غرب کیلومتري 50 درفاصله اصالندوز سد     
 روي بر سد این. باشد می متر 136 آن متوسط ارتفاع و بوده هکتار 450 منطقه این مساحت. است شده

 سداستفاده ازاین مشترك بصورت آذربایجان وجمهوري ایران وکشورهاي گردیده احداث ارس رودخانه
 بدنه با متحرك نیمه انحرافی نوع ازسدي  هم میگویند مغان -سد میل اصالندوز که آن را نمایندسد می

 مغان منطقه  بزرگ و اصلی کانال.آغاز شده است 1350وبهره برداري ازآن در سالباشد می وخاکی بتنی
 يدامپرور و صنعت و کشت شهرك دریاچه در يکیلومتر 32مسیر ازطی وپس گرفته سدسرچشمه ازاین
 وارـس بیله شهرستان ازاراضی قسمتی و منطقه این زیرکشت اراضی تمامتخلیه می شوداین دریاچه  مغان

 اراضی يآبیار مصرف به مغان -میل درسد شده تعبیه يها کانال وسیله بهاین سد آب.کند می يآبیار را
 تاالب ، اطراف يها کناره به سد پشت آب نفوذ. است شده منطقه کشاورزي رونق وسبب رسیده زراعی
 وجود وسیعی گیاهی جزایر تاالب دروسط.است آورده بوجود را مناسب بسیار گیاهی پوشش با وسیعی

 يها تاالب جزو سداصالندوز.باشد می پرندگان يآور وجوجه زیست يبرا بسیارمناسبی مکان که دارد
 و سواحل .پردازند می گذرانی زمستان به درآن يکنارآبز و يآبز پرندگان ساله همه و بوده مغان دشت
 از وسیعی و متراکم پوشش صنوبروهمچنین و بید قبیل ازي بلند ازدرختان پوشیده تاالباین  يها کناره
 سد این. دارد وجود يآبز گیاهان متراکم پوشش با يجزایر ، تاالب داخل.باشد می غیره و گز لوئی، نی،
حیات وحش  به همین دلیل دارد قرار مسلح ينیروها نظارت تحت ، يمرز منطقه در شدن واقع دلیل به

  . است برخوردار بیشتري امنیت از مجاور يها تاالب بهمقایسه  آن در

  اظمارا
 براي که است معروف اراظما عنوان با آبادي سهازبخش مرکزي شهرستان گرمی  اینی دردهستان     

 عبداهللا به ماراظا آشاغی.کنند می استفاده اورتاویوخاري،آشاغی پیشونداز ازیکدیگر آبادي سه تمییزاین
 ترکی فصلنامه 137 شماره به استناد با صدیقی رسول آقاي.است معروف قنبرلی به  ماراظا اورتا و کندي

 درفرهنگ ، ایزمارا...«: نویسد می است منتشرشده و چاپ 1384 سال درتابستان گوئیا که وارلیق فارسی
 در .باشد می سرزمین نام»مارا«و وردپا نشان معنی به» ایز« شده تشکیل »مارا+ایز«ازدوکلمه ترکی واژگان
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 ترکی درلغات تیز یا دیز .باشد تیزده دیزیا است ممکن ایزمارا اول قسمت آذربایجان اساطیري هاي واژه
 مورد نظراز شماره به اثردسترسی این تدوین درزمان متاسفانه. » ....باشد می بلند جاي و تپه معنی به

 براي را معنایی نیزچنین معتبر ودیگرمنابع دهخدا نامه لغت به درمراجعه .نشد ممکن وارلیق فصلنامه
    .را خواهد داشت بلند سرزمین معنی »ایزمارا« فوق مراتب صحت درصورت.پیدا نکردم »مارا«کلمه 

 مساحت به اي تاریخی محوطه گونئی اي وساپاندداشی زینه نامهاي به اظماراودرمحلی روستاي درغرب
 مجاورت.باشد می اشکانیان دوران به مربوط احتماالْ داردکه وجود دیوقاالسی نام به هزارمترمربع تقریبی

 واحیا مرمت صورت در را میتواندآن قلعه خاص موقعیت ،استکیلومتر یک حدود شهرگرمی با قلعه این
 ،نفر 743و خانوار 190 اظمارا یوخاري 1390درسال .کند تبدیل منطقه مهم گردشگري مکان یک به

  . داشت  نفرجمعیت  28و خانوار 10 اظمارا وآشاغی جمعیت نفر 127و خانوار 36) اظمارا اورتا( قنبرلو

  معدنی آبگرم - سویو اعصاب
  آب معدنی - قاراسو: به  ه کنیدنگا     

  مسجد -اردبیل  اعظم
 اهللا اهللا گنبد از تقلید در و توجه قابل ابعاد در جدیدي سبک و است متاخر  دوره آثار از دـمسج این     
 آثار از مسجد موذنه. است اي فیروزه کاشی و آجر مسجد موذنه تزیینات. است شده ساخته صفی شیخ
  .است قاجاري دوره

  افچی
 براساس باديآ این است بادآ پارس شهرستان اصالندوز ازبخش اصالندوز دهستان هاي ازآبادي     

 آبادي هاي نزدیک افچی از.بود داده خانواردرخودجاي 44 نفررادرقالب 189 تعداد1390سال سرشماري
  .مجاورت دارد پلنگلو و گدایلو ،لر قشالقات حرم با روستاها و است و دره رود

  افسوران
 است گرمی شهرستان موران ازبخش شرقی اجارود دهستان وپرجمعیت بزرگ نسبتا ازآبادیهاي یکی     

 شکار و نخجیر معنی به »آوو« و پرسیدن یعنی »صورماق« .است معروف»آووصوران« به دربیان اهالی که
 )شکار از پرسنده( بهتر عبارتی به یا) شکار جوینده( ووسورانآ مرکب کلمه معنی صورت دراین است

 مباحث در روستا تسمیه وجه که نیست بعید هیچ وفورشکاردرآن و منطقه شرایط به باتوجه و خواهدبود
روایت دومی هم با همین دیدگاه وجود دارد که براساس آن نام اولیه . باشد داشته شکارریشه به مربوط
بوده و در اثرکثرت استعمال به شکل اخیر درآمده ) خسته کننده شکارچی(یعنی » آووچی یوران«آبادي 
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 فراترگذاشته معمولی وتفسیرهاي تبیین ازاین ياگرپا .تبدیل شده است»افسوران«و در بیان اهالی به 

 این در کنیم تلقی »سواران« ازکلمه اي یافته تخفیف شکل وجوددارد سوراناراق در نظیرآنچه را »سوران«
 شکل را افسوران ،دیگر  اي عده .بود خواهد شکارران یا شکاربان درمعنی »آووسوران« کلمه صورت

 اقامه اــــــادع این براي اي ادله عنوان به را منطقه در آب وفور و دانند می سران ازآب اي تغییریافته
 بودند آبشوران اهل که سابق شوروي فراري افسر چند توسط افسوران دیگر روایتی براساس. کنند می
 بین رابطه ایجاد براي تالش«...والخ است شده تبدیل افسوران به که داشته نام افسران ابتدا شده نهاده بنا

  . »گیزاستشگفت ان افسوران و افسران و آبشوران
 قلب هاي وافسانه سرازاساطیر گاهوجود دارد ها آبادي اسامی تسمیه ازوجه که مختلفی هاي تعبیروتبیین

 غیرمتصور را آنها براي معنی هرگونه داکردنـپی که نماید می ومبهم گنگ چنان گاه و آورد درمی قرون
 ، آووسوران ،آووچی یوران  ،افسوران. بیشتراست البته قدیمی آبادیهاي امردرخصوص این و سازد می

 بین درفاصله که است گرمی شهرستان موران دربخش اجارودشرقی دهات از دهی ، سران آب یا افسران
 طول ثانیه  35 و دقیقه 14 و درجه 48 و استوا خط از شمالی عرض ثانیه  35و دقیقه 59 و درجه 38

 ودر موران بخش مرکز غربی جنوب وسمت گرمی شرقی درجانب گرینویچ النهار نصف از شرقی
) سر هل ال( سر الیله و قارایاتاق ، پرمهر،  )میرو( بآمیر ، جنگان ، ایلخانالر ، کالن روستاهاي مجاورت

  . است بوده نفرجمعیت 212 و خانوار 58 داراي 1390 سال درسرشماري و است گرفته قرار
  افشار

 و پیشوند آشاغی با که است فیروز ازبخش دجنوبیـــــسنجب دهستان غرب درجنوب دوآبادي نام     
 1390 سال سرشماريدر یوخاري افشار اما است متروکه افشار آشاغی ، هم متمایزمی شوند از یوخاري

 همسایگان روستاي از اصفهاباد و امیرآباد،آباد ام.بود داده خانواردرخودجاي12 درقالب نفررا 50تعداد
 و درجه 37در افشار یوخاري. شود می منتهی ن اوزه رودخانه قیزیل به جنوب افشاراست که ازسمت

 متر 1690 دریا ازسطح آن وارتفاع دارد قرار شرقی طول دقیقه 8و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 31
 شکارحیوانات عاشق ، شکارچی ، شکاروحشی طالب پهلوان معنیبه  درلغت زبان ترکی »افشار« . است

و اند اوغوزها بوده  گانه 24یا  22 یکی ازطوایفافشارها  .است آمده  چابک ، ديج ، قدرتمند وحشی
 چندین داراي و اند پراکنده ایران بیشترخاك در که ادرنشینـــچ ترکان از اي طایفه ....«  دهخدا به قول

 اثر محترم مولف. ».. .اند طایفه این از هم او جانشینان و شاه نادر یعنی افشاریه معروف خاندان .اند تیره
روستا  دراین افشار نادرشاه زمان در که اي قلعه سبب به که د استــــمشاهیر معتق و خلخال برجسته
  .است مشهورشده »افشار« نام شده بود این روستا به ساخته
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    شاه اقلیم
 ،پیرزرگر ، حدفاصل کوچه هاي هفت تن ، ازکوچه هاي قدیمی شهراردبیل درمجاورت تازه میدان     
 این کوچه و داخل این کوچه وجوددارد میدان است ومسجدي به همین نام درحسینعلی وتازه  حاج

شان نام و معروف شده با پسوند شاه دراردبیل وکوچه هاي هشتگانه اي است که  یکی ازمساجد ،مسجد
چه  گروپیوندخورده است  اند داشته سکونت یاگشته و مدفون درآنها که اي وارسته انسانهاي نام با

 خود زمان معاریف و بزرگان از بطورقطع اما.وجود ندارد زندگانی آنها حیات وازامروزه هیچ اطالعی 
دیگران نام آنان را ی برخورداربوده اند که شهرت ومحبوبیتازچنان اندو بناکرده را مساجد آن که اند بوده

 .و محله ایلدیریم شاه میگویند درمحاورات اهالی اردبیل به این مسجد.بر این محالت و مساجد نهاده اند
 امام جعفرمسجد ومحله به  »شاه«گرچه نام محله بعداز پیروزي انقالب اسالمی به منظور حذف کلمه 

که احتماال  »ایلدیریم شاه« به نام محاورات روزمره اهالی همچنان در تغییرنام داده است اما) ع(صادق
  .د معروف استمی باش» اقلیمشاه«کلمه تغییرشکل یافته اي از 

  اکبرآباد
 اژدرلی ، باشی تپه روستاهاي درمجاورت و آذربایجان جمهوري آباد جلیل منطقهکناردر که روستایی     

 عرض ثانیه 38 و دقیقه 7 و درجه 39 دربین اکبرآباد .شود می نامیده اکبرآباد گیرد می جاي باقرلی و
 جاده برسر و مبدا النهار نصف از شرقی طول ثانیه 53و دقیقه 13و درجه 48 و استوا طـــــازخ شمالی
 می مرتبط دهستان این شمالی روستاهاي ودیگر لی بیگ هادي به مرز درادرامتدا آزادلی که اي آسفالته

 دهستان ازتوایع وسیاسی اداري تشکیالت و کشوري تقسیمات نظر اکبرآباداز.است گرفته جاي سازد
 با کیلومتر 18 و دهستان مرکز با کیلومتر 7 است اردبیل استان گرمی شهرستان موران بخش در آزادلو

  .است بوده نفرجمعیت 177با  خانوار 43داراي  1390 سال درسرشماري اکبرآباد دارد فاصله شهرگرمی

  قشالقی اکبرداود
 رودخانه کنار در که است وارــــس بیله شهرستان مرکزي بخش از رلوــــانجی دهستان قشالقاتاز     
 و قراردارد» لو اینجی« روستاي و قشالقی حسن ، دره اوچزیباي القات ـقش مجاورت و در لر بیگ آق
  .بود داده جاي خود در خانوار 76 قالب در را نفر 299 تعداد 1390 سال سرشماري در

  اکبرکندي
 با شرقی سمت از که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي بخش از یافت دهستان هاي ازآبادي      

 از ،»کنچووا«روستاي با غربی ازشمال ،»دیکه کوله«روستاي با شرقی شمال ازسمت ،» چیرچیر« روستاي



    33                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 
 .دارد مجاورت»قشالقی گنی«روستاي با شرقی جنوب ازقسمت و »نو کلم«باروستاي غربی جنوب سمت

 .بود داده جاي خود در خانوار 17 قالب در را نفر 59 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این
  .گویند می نیز )خنیفال( را اکبرکندي روستاي

  کوه - سرداغی له ال
 و زیبا نواحی ، مراتع ی غنی ازهای دامنه بادرشهرستان گرمی  ورانـــــم بخش مشهور ازارتفاعات     

  .است زیبایی آبشارهاي و شکارگاهها سیاحتگاهها، جنگلی، فرحبخش

  القناب
 نام بهمحل  درعرف که است گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اجارودمرکزي دهستان هاي ازآبادي     

 باضم این فارسی به عربی لغت فرهنگ در که است غیرمصطلح اي کلمه القناب.است معروف »آلقانوو«
 . است شیرآمده چنگال درمعنی »القنَاب« کسرآن با و سنبل اطراف پیچیده برگهاي معنی به »القُنَاب« الم

 آلقانوو .است بسیارضعیف اما نیست بعیدي احتمال گرچه آبادي این براي عربی عنوانی اتالق احتمال
 طول ثانیه 55 و دقیقه 8 و درجه 48 و استوا خط از شمالی عرض ثانیه 9 و دقیقه 3و درجه 39 بین در

 مجاورت در گرمی شهرستان مرکز شرقی سمت از کیلومتري 7 ي ودرفاصله النهارمبدا نصف از شرقی
 آلقانوو.است قرارگرفته زینگیر و کندي عبداهللا ، ایلخیچی یوخاري، آالزاراوجاقی ، کندي بابی روستاهاي

 شهرستان متوسط نسبتا هاي آبادي درردیف را روستا این آن وآمارجمعیتی نیست بزرگی چندان روستاي
  اند بوده ساکن آبادي دراین خانوار 24 قالب نفردر 92 تعداد 1390 درسال بطوریکه دهد قرارمی گرمی

  الکش
 غربی آن و جنوب که درسمت است خلخال شاهرودشهرستان دربخش شال دهستان هاي ازآبادي     

    در را نفر  80 تعداد 1390 سال سرشماري در باديآ اینلر قراردارد  علی روستاي شیخ اورتــــمج در
 دقیقه 9 و درجه 37تمرین هم میگویند درروستاي الکش که آن را .بود داده درخودجاي خانوار 21

  .متراست 2000 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 46 و درجه 48و شمالی عرض

  سی اکبرتپه اهللا
 هاي قبرستان در را منطقه تاریخ از بخشی که گرمی زینگیرشهرستان درروستاي تاریخی هاي ازتپه     

 را زینگیر روستايتاریخ قدمت  که است هایی ازتپه و یادگارسپرده به »قبیرلري گوئور«نام خودبه قدیمی
   .زند می پیوند میالدي اولیه قرون و اسالم از پیش تاریخی هاي دوره به
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  گنبدتاریخی - اهللا اهللا
اردبیلی درمجموعه تاریخی بقعه شیخ  الدین صفی خـــــشی مزار باالي بر  که اهللا اهللامعروف  گنبد     

 صدرالدین دست به که ضلعی هشت اي قاعده بر اي استوانه است قرارداردگنبديصفی الدین اردبیل 
 مشهور اهللا اهللا گنبد بهآن  اي فیروزه هاي کاشی روي بر »اهللا« کلمه تکرار دلیل به و شده ساخته موسی

 ارتفاع و متر 6 مزار قطر رود می شمار به ایرانی هنر انگیز شگفت مظاهر از یکی اهللا اهللا گنبد .است شده
 و گیاهی تزیینات و ها يگچبر با بنا داخل. باشد می متر 17 حدود مقبره دوپوش گنبد نوك تا برج

 بر که يمیناکار و يکار خاتم چوبی دوقــــصن و است یافته زینت قرآنی آیات از خوشنویسی خطوط
 زیرنظر صندوق این رود می شماره ب ایران يهجر هشتم قرن يهنر نفایس از قرارگرفته رهـــــمقب روي

  .است شده پرداخته و ساخته موسی صدرالدین

  قشالقی وئردي اهللا
 آبادي دو که درمیان است بادآ پارس شهرستان اصالندوز ازبخش غربی قشالق دهستان هاي ازآبادي     

 تعداد 1390 سال سرشماري براساس باديآ اینسفلی جاي گرفته است  رانورب و علیا رانورب معروف
  .بود داده درخودجاي خانوار 2 درقالب را نفر 11

  اللهیارلو
 در که است گرمی شهرستان انگوت ازبخش ربیغ انگوت دهستان معروف روستاهاي از الالهیارلی     

 ثانیه 58 و دقیقه 44 و درجه 47 و شمالی عرض ثانیه 28و دقیقه 55و درجه 38 جغرافیایی مختصات
 قرار سی دره والچین هیبت آشاغی ،سیدمحمدلی، تپه آق ،قوزلو هاي آبادي مجاورت ودر شرقی طول

 مخصوصی وشادابی طراوت است جاري روستا شرقی درحاشیه که اي رودخانه بواسطه و است گرفته
 نسبتا هاي باغ خود در امتداد و کشیده قد مغان -مشکین شهر جادهموازات در الالهیارلی.است یافته

 دیگر بر دور هاي ازگذشته مغان -مشکین شهر جاده کنار در قرارگرفتن دلیل به و آورده پدید را خوبی
 دولتی ساختارتشکیالتی و اداري مراتب سلسله از که اشرافیتی ، است یافته اشرافیت منطقه هاي آبادي
 الالهیارلی ژئوپلتیک قابلیت در که است کاریزمایی اشرافیتی ، امروزي تعبیري به بلکه گیرد نمی نشات
 روستاهاي با درمقایسه را بیشتري امکانات جمعیت نفر 64و سکنه خانوار 13 با که طوري به دارد ریشه

  .است داده خوداختصاص به همتراز و همسطح

   قشالقی لو الم
  پسوندهاي با که است آباد پارس شهرستان اصالندوز بخش از غربی قشالق دردهستان دوقشالقنام      
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  .است علی شاه لوي الم از تبریزبزرگتر لوي الم.گردند متمایزمی ازهم علی شاه لوي الم و تبریز لوي الم 

  الماس
 نیرودر به اردبیل جاده درکنار که است مرکزي ازبخش بالیقلو دردهستان اردبیل شهرستان ازآبادیهاي     

 درروستاي الماس .قشالقی جاي گرفته است وحکیم کوهول خارابا ، قشالقی روستاهاي قاسم مجاورت
  بود داده خانواردرخودجاي 38 درقالب نفررا 134 تعداد 1390سال سرشماري

  سد - الماس
 اردبیل غرب کیلومتري 12 فاصله در و سراب به بیلدار اصلی جاده مجاورت در الماس انحرافى بند     

 فاز وارد 1374 سال از و انجام 1374 سال تا 1372 سال سداز این به مربوط مطالعات است شده احداث
 میشودواین تامین سدیامچی بآاز ، نیازسد مورد آب .رسید برداري بهره به 1380 سال ودر شده اجرایی

 تنظیم اردبیل سد توسط که - چایی لوقیبال رودخانه جریانهاى هدایت و انحراف منظور به درواقع سد
 خاکی بازوهاي با بتنی ازنوع سد .احداث شده است اردبیل شبکه آب انتقال هاى کانال به - گردد می

   .است ثانیه در مترمکعب 11  آن آبگیري متروظرفیت 4 آن ارتفاع است

  گردنه - الماس
 و قرارگرفته مئجره روستاي کیلومتري 7ودر شهرخلخال کیلومتري 15 درفاصلهزیباي الماس  گردنه     

 برخورداري دلیل به و کند می متصل گیالن دراستان اسالممنطقه  به را اردبیل دراستان خلخال شهرستان
 . شود می کشورشناخته جنگلی جاده ترین رویایی عنوان به دشت با جنگل وترکیب کوهستانی ازاقلیم
 ، دریاچه و وآبشار بومی،آب افراد سنتی زندگی ، جنگلی وحشی هاي نخورده،زیبائی بکرودست طبیعت
 نمودن طی با توانند می گردشگران که است هایی ویژگی ازجمله ...و کمیاب گیاهان و گل وسیع دشت
  .کنند مشاهده خلخال به اسالم کیلومتري  70 جنگلی جاده
ه ب بالعکس و النـگی به خلخال اهالی وآمد رفت مسیربه عنوان هاي قدیم  درزمان خلخال به اسالم جاده
 و تعریض با سسپ و گردید تقویت ، تالش در چوب حمل براي جنگلی جاده احداث با می رفت شمار

 جلوهمنطقه  گیاهی پوشش تنوع .گرفت قرار فادهتاس مورد گیالن -خلخال جاده عنوان به آن آسفالت
 و سبز هاي دامنه انداز چشم .دهد می قرار گردشگران درمرکزدقت را وآن بخشیده گردنه این به خاصی
 و آید می هم جاده روي تا گاه و پوشاند می را ها دره که غلیظی مه و چوپانان چوبی هاي کلبه ، ییالقی

 هاي زیبایی از بخشی کند می تاریک نیز را کوهستانی جاده گاهی هایشان سایه که انبوهی بلندو درختان
  .دهد می قرار ایران زیباي کوهستانی جاده 10 زمره است که آن را در رویایی جاده این
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  ارشق کندي الماس
  سال سرشماري در که است مرکزي ازبخش شرقی ارشق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي       

  بود داده خانواردرخودجاي 5  قالب در را نفر 12 تعداد 1390

  پل قدیمی - کورپوسو الماس
 ، الماس روستايمجاورت در ازاردبیل کیلومتري12 درفاصله سراب به اردبیل درمسیرجاده پل این       

 عبور محل متمادي هاي سال الماس پل. است صفویه دوره ازآثار احتماالً و شده بنا بالیقلو  رودخانه روي
 تنها آن، مجاورت در جدیدي پل بناي با اخیر دوره در اینکه تا بوده وغیرسنگین سنگین نقلیه وسایل

  .گیرد می قرار پیاده عابرین استفاده مورد

  آباد ام
 ،امیرآباد ، درق کئچل ، ناطور روستاهاي مجاورتدر که است )گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي       

 خانوار 30 درقالب نفررا 109 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این قرارداردافشارو عالالدین 
 شرقی طول دقیقه 14و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 13و درجه 37ام اباد در.  بود داده جاي خود در

  .متراست 1650 دریا ازسطح آن وارتفاع دارد قرار

   سرا – جمعه امام
 است ازاسالم پس تاریخی هاي متاخردوران هاي سده به ازآثارمربوط اردبیل جمعه امام کاروانسراي       

 وقت جمعه امام توسط اریهـــقاج دردوره کهآثار تاریخی دوره صفوي در اردبیل به شمار می رود  از و
 طبقه دو در کاروانسرا این . وبه همین خاطربه سراي امام جمعه مشهورگشته است شده بازسازي اردبیل
 جمعه امام کاروانسراي میرسد فروش به وخشکباردرآن خرماامروزه  که است يمتعدد هاي حجره شامل

 با 1387 آذر 18 تاریخ در شود می نامیده جمعه امام سراي امروزه سابق کاروانهاي رفتن بین از با که
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 23911 ثبت هشمار

  کوهولی امام
 »داش« به معروف اي لومنطقه بیگ ده ده و چاپاقان روستاي مابین و بیگلو ده ده شرقی قسمت در       

 از گرچه غارها این .است یافته شهرت اهالی نزد در کوهولی امام غارهاي وجود خاطر به که دارد وجود
  .دارند قرار اهالی توجه مورد دیدنی مکانی عنوان به نیستنداما برخوردار بزرگ غارهاي زیبایی و وسعت
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  امامزاداداغی
 و  خلخال شهرستانبخش مرکزي  دهستان خانندبیل شرقی از متردرمحدوده 2000 ارتفاع با کوه این     

 غربی جنوب -شرقی شمال ، کوه جهت .است شده واقع الـخلخ مرکزشهرستان جنوب يکیلومتر 8 در
  .باشد می 37.34 و عرض 48.31به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  امراهلو
 است اردبیل دراستان گرمی مرکزي ازبخش اجارودمرکزي دردهستان نسبتابزرگی آبادي ایمراهلی     

 پري ماه, قهرامانلی روستاهاي ودرمجاورت گرمی مرکزشهرستان شرقی ازشمال کیلومتري12درفاصله که
 10و درجه 48و شمالی ثانیه 25و دقیقه 6 و درجه 39آن جغرافیایی ومختصات قرارگرفته کندي وحسن

 رودخانه درمجاورت جمعیت نفر 171 و خانوار 47 با ایمراهلی روستاي .است شرقی ثانیه 57و دقیقه
  .رئیس وفرمانده آمده است ، درلغت به معنی امیر »ایمراه« .است قرارگرفته چایی زینگیر

  ارشق امیدچه
 آن کیلومتري 52 ودرفاصلهمشکین شهر شهرستان ارشق دربخش شمالی ارشق دهستان هاي ازآبادي     
  .بود داده جاي خود در خانوار 25 نفررادرقالب 92 تعداد 1390 سال سرشماري براساس که است

  سردابه امیدچه
 سردابه آبگرم به اردبیل برسرجاده آن غربی درسمت و اردبیل از کمی فاصله در که بزرگی روستاي     

 دیجوجین و رود خشکه ، قاالجیق ، دیولق ،سر دیوله ،وقینــــعم ،آباد حمل روستاهاي با و قراردارد
و  مرکزي اردبیل است ازبخش دهستان سردابه امیدچه ازنظرتقسیمات کشوري ازتوابع .باشد همجوارمی

الستیک سازي کارخانه .بودداده  خانواردرخودجاي 482قالب در نفررا1684تعداد1390سال درسرشماري
  .بادي بناشده استآاراضی این بخشی از  اردبیل در آرتاویل تایر

  یوردي امیراصالن
   در و کوثر شهرستانازبخش مرکزي  شمالی سنجبد دهستان محدوده در متر 2383 ارتفاع با کوه این     
 بوده شرقی جنوب -غربی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شمال کیلومتري 30
  .است 37.50 عرض و 48.27  طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و

  ثمرین امیرآباد
   نفررا 20 تعداد 1390 درسال که است اردبیل شهرستان ثمرین ازبخش دوجاق دهستان هاي ازآبادي     
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  .کندي و کمرکندي همجواراست خان اسماعیل،یئري قلعه امیرآباد با.بود داده خانواردرخودجاي6درقالب

  گیوي امیرآباد
 و دره کئچل ، آباد ام ،مجاورت روستاهاي افشار در که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي     

 1390 سال سرشماري اساس بر آبادي این قراردارد فیروز ازبخش دجنوبیـــسنجب دهستاناصفهاباد در 
 شمالی عرض دقیقه 32 و درجه 37 امیرآباد در. بود داده خانواردرخودجاي 14 درقالب نفررا 66 تعداد

  .متراست 1760 دریا سطح از آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 8و درجه 48 و

  قشالقی امیرخان
  .است بادآ پارس شهرستان کند تازه ازبخش محمودآباد دهستان ازقشالقات     

  امیرخانلو
 الیه منتهی در که است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش غربی قشالق دهستان هاي آبادي از     

 به وازجنوب است شده واقع تپه وگول قشالق ساري ، سی دره وه ده ومجاورت دهستان غربی جنوب
 منتهی شرقی آذربایجان استان به ازغرب و گرمی شهرستان وتـــــــانگ ازبخش غربی انگوت دهستان

  .بود داده خانواردرخودجاي 23 درقالب را نفر118 تعداد1390 سال در آبادي شود این می

  امیرکندي
 سالسرشماري  که در است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان ازآبادیهاي      
 و گرمی ، اردبیل راهی برسرسه امیرکندي.بود داده خانواردرخودجاي 4 درقالب نفررا 18 تعداد 1390
 بوالغ قانلی و سویو علیشان روستاهاي اورتـــجم در مغان شهرستان  غربی شمال الیه منتهی در مرادلو

  .است قرار گرفته

  زیارتگاه - اهللا امیرنعمت
 شهرستان غربی جنوب درقسمت هاشم آل نام به روستایی در یشماآل يروستا اهللا نعمت امیر آرامگاه     

 .میباشد يفلز يها ازنرده پوشیده آن جنوبی ضلع که است واقع جنوبی درسطح رواقی .قراردارد خلخال
 رومی قوس يدارا و آهنی بنا يها پنجره و در. است ودومناره گنبدگردمعمولی یک يدارا زیارتگاه يبنا

 ضریح. باشد می نیز شبستان و آبدارخانه يدارا این بنا. قراردارد شرقی درضلع بنا اصلی يوروداست و
 داخلی کف. است شده نصب صاحب زیارتگاه نامه شجره آن يباال که دارد بناوجود درداخلاي  چوبی

   .شده است واقع محصورشده يفلز باحصار کهقبرستانی  بناداخل و باشد می محوطه متربلندترازکف یک
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  بقعه - جبرائیل الدین امین
 قریهدرصفوي  پادشاهان دجو اردبیلی اسحق الدین صفی خـــــپدرشی جبرائیل شیخمعروف  بقعه     

 دلیل همین به .است شده واقع شمارمیرفته ب اردبیل حاشیه ازقراء پیش تاچندي که اردبیل کلخوران
 در که جبرئیل الدین امین .شود ی م خوانده هم »کلخوران شیخ« بقعه، این نام به گاه کلخوران روستاي

 مریدان سلکه ب بعدها و گردید وي ثارو پدر از بعد بوداي بیش ن ماهه یک طفل گرجیها حمله حادثه
 زبانزد ایشان بخشش و کرم و داشته اشتغال امرزراعت به وي.مدآدر اردبیلی عربشاه الدین کمال خواجه

 میباشد معروف شیخ باغ به که است وسیعی اي محوطه شده، احداث درآن مقبره این که مکانی .بود همه
 قرن اوایل به مربوط بقعه، يبنا. است شده ساخته دهم قرن اوایل یعنی قمري هجري 1030 سال در و

 یک توسط شرقی شمال ضلع از که باشد می پخ دولب مستطیل پالن، فرم.است هجري قمري دهم
 قوس از نما طاق هفت يدارا بدنه دورتادور.  سازد می برقرار ارتباط اصلی صفه با پله چهار و پیشخوان

 بوده معرق يکار کاشی بقعه، يورود دوطرف .کند می عمل بان وسایه نشیمن عنوان به که بوده دار تیزه
 مستطیل يفضا گنبدخانه و يورود پیشخوان مابین.  است شده اجرا خطایی اسلیمی وگلدان گل وطرح
 فضا به خاصی روحانیت که گرفته قرار چینی الیه و يبر کشته و يکار کاشی يزیبا تزئینات با شکلی

 گنبدخانه ، فضا ازاین پس. باشد می زائرین يبرا دواتاق داراي جنوبی درجناحین بخش این .است داده
 ددار زائرین اقامت جهت اتاق ودو بوده قبلی بخش مشابه تزئینات ايدار نیز فضا این که دارد قرار مقبره

 و دعا آن مضمون که شده اجرا گچ با عباسی غالمرضا خط به اي کتیبه ، ها يکار کاشی فوقانی دربخش
 در را خاصی زیبایی و شده پوشانده مقرنس و باگنبد ضلعی هشت يفضا این سقف .است قرآنی آیات

 صورته ب که است ایران پوسته سه يمعدودگنبدها بناجزو گنبداین. است نموده ایجاد تزئینات کنارسایر
  .اند اجراشده خشخاشی

  آباد امین
  1390  سال سرشماريدر نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع مهماندوست دهستان هاي آبادي از     

   اینجه ، آبادي هاي کولش باد باآروستاي امین  . بود داده خانواردرخودجاي 53 درقالب نفررا 148 تعداد
  .قایاقشالقی همجوار است و

  تاریخی تپه -  سی تپه بوالغی امین
  که درروستاي تپه از  است ازاسالم پس تاریخی هاي دوران اولیه هاي سده به مربوط الغیوب امین تپه     

 هشمار با 1386 اسفند 7 تاریخ در و شده واقع گرمی شهرستانوران ـبخش م دهستان اجارودشرقی در 
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 21265 ثبت
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  لو امین
 سال سرشماري براساس نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع مهماندوست دهستان هاي ازآبادي     

 روستاي به شرق از روستاي امین لو بود داده واردرخودجايــــخان 41 درقالب نفررا 162 تعداد 1390
روستاي  به جنوب از و اردبیل شهرستان مرکزي بخش يبالیقلو دهستان به غرب ازسمت گونئی آق

  .محدوداست کهریز

  اناویز
 تعداد  1390 سالدر که است خلخال شهرستان مرکزي دربخش شرقی خانندبیل دهستان ازآبادیهاي     
نامیده  )اوز -او -ان( بیان محلی که در اناویز گوئیا.بود داده خودجاي در خانوار 56 قالب در را نفر 242
 .درآمده است کثرت استعمال به شکل اخیر اثر بوده که در ) مادر خانه (»  ویزئا آنا« ل ـاص درشود  می

 عرض دقیقه 40و درجه 37 اناویز در .مجاورت دارد چلمبر ي گاودول وها با روستا روستاي اناویز
  .متراست 1630 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 28 و درجه 48 و شمالی

  انگوت انجیرلو
 و شمالی عرض ثانیه 7و دقیقه 57و درجه 38 بین درفاصله که است هایی ازآباديي انگوت انجیرلو     
 ازبخش غربی انگوت دهستان غربی الیه تقریبادرمنتهی ، شرقی طول ثانیه 10و دقیقه 33و درجه 47

 فاصله .است قرارگرفته چی لقین و عمارات ، داغی بال ، چنار ، هالن روستاهاي مجاورت ودر انگوت
 با وانجیرل فاصله .است خاکی آن از اي عمده بخش که کیلومتراست 13 مغان - مشکین شهر جاده با آن

  .است داشته جمعیت نفر 12 و خانوار3 فقط 1390 درسال آبادي این. کیلومتراست 25 بخش مرکز

  سوار  انجیرلو بیله
 1366 سال در که انجیرلوست روستاي مرکزیت به سوار بیله شهرستان مرکزي بخش هاي ازدهستان     

 حاجی غریب ،سفلی پاراقشالق ،درق اوچ ،انجیرلو ،خروسلو قشالق اجاق آبادیهاي وشامل شده تاسیس
 )سومه ك لی(سمکلوي ،قشالقی اکبرداود ،خاکریز ،باالبیگلو حاجی ،سیاب قشالقی ياچ ،خانملو جهان

 قشالق ، پاشا قشالق  ،بدیر قشالق ،سی قیزقلعه ، قشالقی علیشان ، سفلی)سومه ك لی(سمکلوي ،علیا
 ، علیا الغوب لی گول ، سفلی بوالغ لی گول،علیش قشالق ، احمدخان حاج قشالق ، خانملو جهان

 1390 سال سرشماري در .است لیي هد قشالق ، خانملو جهان هیبت ، نوروزآباد ، نرقشالقی ،مسجدلو
 این. اند داشته سکونت دهستان این مسکونی آبادي پارچه 25 در نفرجمعیت 4049 خانواربا 981 تعداد

 به ازشمال گرمی شهرستان مرکزي بخش به ازجنوب ذربایجانآ جمهوري به شرق طرف از دهستان
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 ارتفاعات .است محدود جنوبی وقشالق برزند دهستانهاي به وازغرب جنوبی وقشالق تپه گوگ دهستان

 دهستان این در چايبولقارو چاي زرینچه،قمیش ساري رودخانه چنین خانملووهم وجهان سلوداغیوخر
 جمله از زیادي هاي پتانسیل از دارد منطقه در که وخوبی ممتاز موقعیت با انجیرلو دهستان.اند شده واقع

 اردبیل مواصالتی درمسیر قرارگرفتن ،لبنی هاي فرآورده و کشاورزي تولیدمحصوالت،وطور دام پرورش
 شهر وتاریخی آثارباستانی ، دستی صنایع ، آذربایجان کشور ومسیرترانزیتی آباد پارس ،سوار بیله ، گرمی

 به بودن مشرف ، متعدد هاي تفرجگاه ، سی قلعه قیز روستاي میالد از قبل اول ي هزاره دوره سی تپه
اینجی لی  انجیرلو یا.باشد برخوردارمی ....و شاهسون عشایر کوچ گذرگاه ، خروسلو ارتفاعات و کوهها

 شده واقع شمالی عرض دقیقه 11 و درجه 39 و شرقی طول دقیقه 4و درجه 48در ،انجیرلو مرکزدهستان
 سطح از رلوـــانجی ارتفاع . دارد فاصله کیلومتر 40 سوارحدود بیله شهرستان مرکز آبادي با این . است

 . قراردارد داغی سلووخر ارتفاعات شرقی جنوب دامنه الیه منتهی در روستا و استمتر 410آزاد دریاهاي
 شمال طرفه ب ،بریده را خروسلو ارتفاعات که است جاري قمیش ساري رودخانه روستا کناراین در

 انجیرلو .سازد می جدا شرق قسمت خانملودر جهان ارتفاعات از را خروسلو وارتفاعاتجریان می یابد
 می گویند و »اینجی«درلغت زبان ترکی را دانه هاي مروارید.معروف است »اینجی لی« درعرف محلی به

 آبادي اي که در بر »لی اینجی«اطالق عنوان  د است وــاینجی لی درمعناي جایی است که داراي مرواری
  .گزاف نیست گرفته استرقرا »قیزقاالسی«کنار منطقه باستانی 

  انجیرلو قشالقی
 براساس آبادي این است گرمی شهرستان وتــــانگ ازبخش غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده خانواردرخودجاي 4 نفررادرقالب 14 تعداد1390سال سرشماري

  اندبیل
 با خلخال مرکزي بخش توابع از شرقی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي اندبیل کوهستانی روستاي    

 یک در شمالی ، عرض دقیقه 38 و درجه 37 و شرقی طول دقیقه 33 و درجه 48جغرافیایی  مختصات
 به شرق از ، آباد علی روستاي به غرب شمال از روستا این دارد قرار شهرخلخال شرقی شمال کیلومتري
 شهر به غرب جنوب و ازغرب و سادات خانقاه روستاي به ازجنوب شرق ، باغرو و خانقاه ارتفاعات

 روستایی اندبیل .است سرد زمستان در و معتدل تابستان اندبیل در و هواي آب شود می دودـمح خلخال
 دارد، پیچی در پیچ هاي کوچه و یافته استقرار مالیم درشیبی روستا این.است متراکم بافتنی با اي کوهپایه

 کوهستانی اي واستقراردرناحیه  باجنگل دلیل مجاورت به اندبیل گذردروستاي می ها آن ازمیان نهرآب که
   .حاشیه این روستاست در آن دهـآتشک و کُفو آثارقلعه ،میرعادل بوالغی . است برخوردار زیبایی ازمناظر



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       42    

   .بود داده خانوار در خود جاي 473  درقالب نفررا 1541 تعداد 1390 سال سرشماري براساس اندبیل

  تفرجگاه -  اندبیل
  بوالغی میرعدیل: ه کنید به نگا     

  رودخانه  - چایی اندبیل
 و داغی خانقاه سراخانی، هاي کوه ازکه  است هروآباد رودخانه هاي ازسرشاخه چایی اندبیل رودخانه     

. پیوندد می هروآباد رودخانه به اندبیل روستاي اراضی کردن مشروب از پسو گیرد می سرچشمه باغرو
 و مردم و است فراغت اوقات گذران جهت مناسبی لـــــمح تابستان فصل در رودخانه این هاي کرانه

  .پردازند می استراحت به و کنند می برپا چادر رودخانه این مناسب سواحل در گردشگر خانوارهاي

  تاریخی قلعه - سی قلعه اندبیل
» کافاقاال« به اهالی بین در که است مانده جاي به دهـپراکن آثاري اندبیل روستاي شمال ارتفاعات در     

. دانند می »کفو« نام به اي وآتشکده قلعه از باقیمانده آثاري را آن اهالی و است معروف ) کفو قلعه (
  .است نگرفته صورت آن خصوص در  مهمی اکتشافی اقدامات تاکنون

  اندرآب
درمجاورت  که سرعین شهرستان النـــــــــسب بخش ازتوابع سبالن دهستان هاي ازآبادي      

 در را نفر 284 تعداد1390 سال سرشماريو باروق جاي گرفته ودر اردیموسی آباد روستاهاي شمس
 27 تاریخ در که است اشکانیان دوره به مربوط تاریخی اندرآب تپه. بود داده خانواردرخودجاي 81قالب
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 24558 ثبت هشمار با 1387 بهمن

  خلخال اندزق
 شرقی جنوب الیه که درمنتهی است الـخلخ شهرستان شاهرود بخش در شال دهستان هاي آبادي از     

جاي گرفته آباد  گندم کند وتازه آباد ودرمجاورت روستاهاي رکن زنجان استان درمجاورت شال دهستان
  .بود داده درخودجاي خانوار 3 درقالب نفررا 4 تعداد 1390سال سرشماري اساس بر باديآ این .است 

  مشکین شهر اندزق
 مرکزي بخش از غربی مشکین دهستان هاي ازآبادي که به پیرعلی هم معروف است اندزق روستاي     

 راه دسترسی .دارد قرار مشکین شهرازسمت غربی  کیلومتري 11که درفاصله استمشکین شهر شهرستان
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 از گذر با وآغاز اهر -شهر مشکین بنزین جاده درمجاورت پمپ »ورــــع«فرعی ازجاده روستا این به

 سلسله دامنه در گرفتن قرار دلیل بهعور  ي اندزقروستا.شود اندزق منتهی می به عورومجنده روستاهاي
همین آبادي  از چایی مشکین گورگور آبشار به سیدنمسیرر.ي استبکر و زیبا طبیعی مناظر هاداراي کوه

  بود داده جاي درخود خانوار 133  درقالب را نفر 543 تعداد 1390 سال سرشماريدر اندزق. می گذرد

  زیارتگاه - انزاب
   شده واقع انزاب روستاي غربی جنوب بخش در اردبیل شهرستان کیلومتري پنج در انزاب زیارتگاه     
 تاریخچه و نسب مورد در یاطالع هیچ که بوده اي الهویه مجهول شخص به مربوط زیارتگاه، این.است

 فرم. است شده تعمیر محل اهالی توسط مسیش1364 سال در زیارتگاه يبنا. نزداهالی وجودندارد يو
 با همراه اصلی ينما.  باشد می غربی ، شرقی جهات در آن دگیــــکشی و بوده شکل مستطیل بنا کلی

 يفلز ستون چهار بین ما ، بنا داخل در ضریح.  است سیمانی پوشش داراي و بوده جنوب به رو ورودي
 فرم با يگنبد فوقانی دربخش.  است دیگر يها بخش از تر مرتفع قسمت این در بنا سقف و شده واقع

. اند داده ارتفاع را آن دوباره و کرده پاالنه را قسمتی دـگنب يباال در که ترتیب این به ، شده اجرا خاص
  .است شده نصب پرچم آنها روي بر که شده ساخته اي استوانه يها ستونک ، سقف کنج چهار در

  )انزاب پائین (سفلی انزاب
مجاورت روستاهاي  در باال و روستاي انزاب از کمی فاصله در که نمین شهرستان هاي آبادي از     

 انزاب پائین که از دارد قرارقاراسو درکنار انزاب آباد ویوخاري دولت، بوالغی علی،مالمحمدرضا ینگیجه
 تعداد 1390 سال سرشماريدر .نمین به شمارمی رودشهرستان  مرکزي ازبخش آباد دولت توابع دهستان

  .بود داده خودجاي در خانوار 208  درقالب نفررا 775

  علیا انزاب
 کیلومتري 3 فاصله در که است مرکزي بخش از کلخوران دردهستان اردبیل شهرستان هاي آبادي از     

 بادآ کندشریف تازه و آقجاکند ،کرکرق ،آباد سلطان ،کلخوران میان روستاهاي شیخ در اردبیل شمالشرقی
  .بود داده جاي خانواردرخود 408  درقالب نفررا 1403 تعداد 1390 سال درسرشماريجاي گرفته و

  انزان
 ازمرکز کیلومتري 31 درفاصله مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش شعبان دهستان هاي ازآبادي     

 این آبادي که درنزدیکی حاتم مئشه سی قرار .است نآ یغرب جنوب ودرقسمتمشکین شهر شهرستان
  .جمعیت داشت 279 خانوارسکنه و71تعداد 1390 سال سرشماريدارد در
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  معدنی آب چشمه -سویو  انزان
 هايجنگل درمجاورتمشکین شهر غرب کیلومتري22در خروجی دهانه 6 با انزان معدنی آب چشمه     

 شده واقع انزان روستاي زیباي بکرو طبیعت درمیانکه  آن به مربوط شکارگاه و سبالن سرسبزوفشرده
 دبی مجموع.رود می شماره ب سبالن دامنه زیباودیدنی هاي تفرجگاهاز انگیز ودل زیبا منطقه این.قراردارد

 سرعین سوياراق و وگوزسوی ،وسوی قهوه هاي چشمه ازدبی بیشتر و لیتردرثانیه 2.1 هاحدود چشمه آب
 لیتردرثانیه 1.28 را آن متوسط دبی ،سانتیگراد13.3 را آن متوسط دماي اردبیل اي منطقه آب شرکت.است
 سطح متري 1542 درارتفاع چشمه این .است کرده گزارش کلراید را آن وتیپ 6.63 را آن اسیدي درجه

  .گیرد قرارمی درمانی ، تفریحی هاي استفاده مورد و دارد قرار آزاد دریاهاي

   انگوت
 ،وهوا آب براساس مختلف هاي آبادي و اراضی بوده مرسوم منطقه در که یقدیم تقسیمات براساس     

 بوده تقسیماتی داراي آن قبلی ساکنان و صاحبان ، مالکان وهمچنین جغرافیایی وموقعیت اقلیمی شرایط
 و یوردها ، ویاقشالقات ییالق، هاي ازآبادي وسیعی محدوده،ماحال بود معروف »ماحال«اهالی دربین که

 بوده مختص مشخصی وتبار ایل به و داشته یکسانی وجغرافیایی اقلیمی شرایط که بوده گاهها سکونت
 انگوت ماحالی گستره وسیعی است که تقریبا درمحدوده جغرافیایی دهستان هاي انگوت شرقی و.است

 . احالی قرارگرفته استقاراداغ م موغان ماحالی و،خروسلوماحالی ،درمیان برزندماحالی و غربی قراردارد
انگکوت ویا گوت بوده واین منطقه نام خود را از قوم مذکور به  ،انگوت محل استقرار اقوام انگوت

  .دارد یادگار

  بخش -  انگوت
 اردبیل استان بخش ووسیع ترین بزرگترین بلکه ، گرمی شهرستان بخش بزرگترین انگوت بخش     
 .دهد می اختصاص خود به را گرمی شهرستان وسعت سوم دو ، وسعت مربع کیلومتر 1100 با که است
 ،مشکین شهر ، سوار بیله ، آباد پارس هاي شهرستان ودرمیان گرمی شهرستان غربی درسمت بخش این

 مرکزیت به غربی انگوت دهستان سه با 1368  درسال وتـــانگ بخش . است گرفته جاي اهر و کلیبر
 دهستان و کند تازه مرکزیت به شرقی انگوت دهستان ، ) سفلی آغاج قره(  آغاج اراق آشاغی روستاي

 کشوري تقسیمات بعدي اصالحات در ، یافت ارتقاء بخش به کندي قاسم روستاي مرکزیت به برزند
 بخش واداري سیاسی قلمرو در یافته انتزاع منطقه ازاین فعلی صلوات دردهستان آن هاي ازآبادي بخشی

  .  قرارگرفت مشکین شهر مرادلوي جدیدالتاسیس
  آثاري و دارد ساله هزار قدمت آن سکونتگاههاي باشدکه می مغان سکونتی مناطق ترین ازقدیمی انگوت
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 است مانده یادگار به ودومولی سنگ زاویه قلعه سی، تپه شاه قلعه ، وسوی یئل قلعه ، برزند درقلعه آن از

 صورته ب دور چندان نه هاي درگذشته که لک لک شبیه اي پرنده اسم از انگوت نام گویند می اي عده
 تاریخی داستانهاي ونقل مختلف دالیل اقامه با دیگر ي وعده است شده گرفته زیسته می درمنطقه بومی

 متعددي اقوام استقرار محل مغان که ومعتقدند زنند می پیوند قرون اعماق رابه انگوت منطقه متعددتاریخ
 بوده و »گوت« استقراراقوام محل ، انگوت ي منطقه و بودند یافته سکونت آن مختلف درمناطق که بوده
بخش  1390سال دربرابرآخرین آمارهاي رسمی  . است برده ارث به اقوام این از را خود نام منطقه این

  .پارچه آبادي خودجاي داده بود 155نفردر 23150جمعیتی بالغ بر  با را خانوار 5697تعداد انگوت 

  دهستان - شرقی انگوت
 گرمی شهرستان در انگوت وسیع بخش ي هــــگان سه هاي دهستان از یکی شرقی انگوت دهستان     
 هاي ودهستان برزند پائین ، غربی انگوت هاي دهستان ودرمیان انگوت بخش شرقی درجانب که  است

 1390 سال ومسکن نفوس عمومی درسرشماري دهستان این است سوارقرارگرفته بیله شهرستان جنوبی
 دهستان مرکزیت .است بوده نفرجمعیت 8207و سکنه خانوار 1967 با آبادي پارچه 52 داراي کشور

 هم انگوت مرکزبخش عنوان به دهستان مرکزیت با همزمان که باشد می کندانگوت تازه با شرقی انگوت
 قرارگرفته وتوجه دقت درمرکز گرمی شهرازشهرستان دومین عنوان اخیربه درسنوات و شود می شناخته

 ،)لی عسگرخان( اصغرخانلو :قراردارند شرقی انگوت دهستان جغرافیایی زیردرمحدوده هاي آبادي.است
 ،پیرلو ،سی خرابه علی پنجه ،علیا قشالق برون ، سفلی قشالق برون،آقاوئردیلو، الغوب اوچ ،علیلو اوروج

 ،جمولوکندي ،»خالی ازسکنه«جلدك ، جدا ،جبیلو ، چی تکه، انگوت بوالغ تک ، تپلقا ، کندانگوت تازه
 ،) غربی سمت(چنار،)شرقی سمت(چنار،»خالی ازسکنه«پائین قشالق چات،باال قشالق چات ،جهانگیرلو

 ،شعبانلو ،شاعرلو ، سیدآباد ، الر ساري ، آباد زارع ، درگاهلو ، داشقاپو ،خانمحمدلو ،سی دره خانعلی
 ،کندي قباله ،علیلو عباس ، صیادآباد ، »خالی ازسکنه«بیگلو صالح،علیا شوردرق،سفلی شوردرق،شهبازلو
 جمولوآوات قشالق ،»خالی ازسکنه« نبی حاجی جلدك قشالق ،جدا قشالق ،بخشعلی قشالق ،قربانلو

 قشالق ،»خالی ازسکنه« جمولوقوچی قشالق ،»خالی ازسکنه«پاپور جمولوحاج قشالق ،»خالی ازسکنه«
 ، قطارعلیا ، قطارسفلی ،»خالی ازسکنه«کرملو قشالق ،» سکنه از خالی« قیلینج قشالق،عبا قشالق،چرتقلو
 محمدقلی ، کندي محمدتقی ،خانلو جعفرقلی ماراللوي ،انگوت گرمی ،کوراماللو ،قشالق کهل ،قیلولو
  وسوی لئی و هدیلو ، نریمان ،منصورلو ، )مالالالر(ماللو ،لو بیگ

  دهستان  - غربی انگوت
  ربیـــغ درجانب که است گرمی انگوت بخشهاي سه گانه  دهستان از یکی غربی انگوت دهستان     
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 و سوار بیله هاي رستانـــشه جنوبی هاي دهستان ، شرقی انگوت هاي دهستان ودرمیان انگوت بخش
 درسرشماري دهستان این است گرفته اهرقرار و کلیبر هاي شهرستان شرقی هاي دهستان و آباد پارس

 نفر 11855و سکنه خانوار 2920 با آبادي پارچه 86 داراي کشور 1390 سال ومسکن نفوس عمومی
 و متروکه غربی انگوت دهستان آبادي پارچه 86 میان از آبادي یا مکان 9 تعداد. است بوده جمعیت

 ،آخیرلی وقشالقات روستاها. است موقتی ویا دایمی هاي سکنه داراي آبادي 77 بقیه بوده ازسکنه خالی
 ،چی لقین ، قشالقی کدخدالی ،قشالقی سولویئر ، قشالقی زرگر ، قیشالقی ایلک بش ،قیشالقی انجیرلی
 مرکزیت. باشند می غربی انگوت دهستان ازسکنه وخالی متروکه هاي ولیلوازآبادي و بوالغ قیزیل مزرعه

 و بزرگ هاي ازآبادي که است )آغاج اراق آشاغی( سفلی اجــــآغ هرق روستاي با غربی انگوت دهستان
 ،انجیرلو ،اللهیارلو هاي آبادي و روستاها. است گرمی شهرستان انگوت بخش غربی سمت پررونق
 ، علیا سی دره آدام ،سفلی سی دره آدام ،»خالی ازسکنه«آخرلو، )ایلخچی قشالق(ایلخچی ،باغچه ایستی

 ،خسبک،يکند عباس حاجی،چنار ،داش چاروق ،توالن ،پیرلو پیره ،پلنگلو ،باغشلو ،آقامحمدبیگلو،تپه آغ
 )محمدپور شهید( سامانلو ،زیوه ،سنگ زاویه ،داش دیک ،دومولی ،دلیکیارقان ،داش دلیک ،)دانیال(دانیار

  ،رضی شیخ ،شورستان ،سیدمحمدلو ،سیدلر ،سیدجوادلو ، قشالقی لوكوس ،) اغاجیآ روس( غاجیلم آس
 ،بیگلو خاناراق ،پائین آغاج اراق ،باال آغاج اراق ،غلآ قراجه ،قارقشالقی ،لو فرخ ،عمارت ،قاپو عالی

 قشالق ،»خالی ازسکنه«ایلک شئب قشالق ،بریان قشالق ،آقابابا قشالق ،»خالی ازسکنه«انجیرلو قشالق
 قشالق ،)قشالق زاویه( زاویه قشالق ،دوالما قشالق ،عباس حاجی قشالق،صمید حاجی قشالق،تیالندار

 ، قالاقساراق قشالق ، )دوزقشالق(علیا قشالق ،»ازسکنه خالی«سولویئر قشالق ،»خالی ازسکنه«زرگر
 ،قویطول ،قوزلو ،قورتلوقشالق ،درق وقور ،خانلو قلیچ ،»خالی ازسکنه«کدخدالو قشالق، قاراقایا قشالق

 ،الغیوب گلین،محمدلو حاج قشالق گچی،امیرلو قشالق گچی،نونکی،کند کهنه،کالنتر ،کردکندي ،کدخدالو
 ،وانـلک ، علیا بادآلکر ، بادسفلیآلکر ،»ازسکنه خالی«چی لقین ،سی دره الچین ،کند یئگون،کهریز گوده
 هیبت ، )کندي اسمعلی(نولو ،نادرقشالقی ،مسجدلو ،»متروکه« بوالغ قیزیل مزرعه ، مردان ، قشالقی مال

  .قراردارند غربی انگوت دهستان محدوده در ولیلو ،بیگلو ولی ،زانـهی ، علیاو سفلی

  انگورتالر
 غربی اجارود در علیا پسوند با و نام همین به روستایی با که انگورتالر آشاغی یا سفلی انگورتالر     

 ترین شمالی در که است گرمی شهرستان مرکزي بخش از اجارودشمالی دهستان ازتوابع است همنام
 لی اینجی ازدهستان قیشالقی وکوهول قیزقاالسی ،لی اینجی روستاهاي درمجاورت دهستان این قسمت
 آشاغی فاصله است قرارگرفته سوار بیله به گرمی اصلی جاده مجاورت ودر سوار بیله مرکزي بخش

 سوار بیله به را گرمی که است اي جاده طریق وتردداز است کیلومتر 20درحدود گرمی با انگورتالر
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 و شرقی طول دقیقه 4و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 9و درجه 39در انگورتالر آشاغی .دهد می پیوند

 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي این .قراردارد جاده همین غرب سمت از بسیارکمی فاصله در
  .بود داده خودجاي در خانوار 69 درقالب نفررا 272

  انگورد
 گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اجارودغربی دهستان دروسط درست که است اي آبادي نام انگورد     

 38 جغرافیایی درمختصات گرمی کیلومتري12 ودرفاصله اردبیل به گرمی قدیم جاده از کمی فاصله در
 ، دریامان روستاهاي ودرمجاورت شرقی طول دقیقه 48و شمالی عرض ثانیه 37و دقیقه 59و درجه

 7قالب  در را نفر 33 تعداد 1390 سال سرشماريدر و گرفته قرار داشی بئل و کندي جین ، مجیدلی
 غاري آن کیلومتري 2 تقریبا درفاصله و انگورد روستاي غربی بود درقسمت داده خانواردرخودجاي

 به است نتوانسته کسی حال به تا گویند می است معروف » دوشن داش«  به اهالی درمیان داردکه وجود
 واناتــحی ترس از متر ده چند ازطی نیزپس آنها که اند شده غار وارد نفري چند فقط برسد غار انتهاي

  .رود می پایین سمت به  منظمی هاي پلکان صورت به غار داخل گوئیا اند بازگشته وحشی

  انووداشی
 دوربوده هاي گذشته در اردبیل اهالی مورداحترام ازسنگهاي داشی وسانجی داشی یاغیش ، انوداشی     
 که بودند معتقد و مالیدند می)سنگ انو(انوو داشی به را خود شکم گرفتند می دردشکم  که افرادي.  است

 مورد دور هاي گذشته درظاهرا همچو سنگی  یابد می التیام دردشان سنگ این به خود شکم مالیدن با
درشهرستان گرمی نیز  زینگیر و اووسوران ، اوماسالندرروستاهاي  .است بوده نیز گیوي اهالی احترام

ادل فارسی آن ــکه نگارنده مع »انوو « .مورداحترام بوده است  همین کاربرد با سنگی به همین عنوان و
بدن داخلی  يواحشاء امعا دیگر و کبد بوده که ازکم کاري کبدیا  طحال ونمی داند نوعی بیماري  را

براي تسلی دردهاي ناشی ازآن براساس عقاید بازمانده از دوران شامانیزم حاصل می شدومردمان گذشته 
   .به این سنگ ها می مالیدند را ودشکم خ

  معدنی بآ چشمه - اوباالرسویو
 بوده مشکول روستاي اهالی براي انگیز وخاطره بیادماندنی درمحلیی پرآب نسبتا و گوارا آب چشمه     
 پوشیدن با )پائیز45وبهار 45( سال مشخص ازروزهاي مرحله دو در دور ازسالیان مشکول اهالی و است
 مشخصی درمحل ایی هرطایفه و میکردند حرکت پیرتقی اوباالر به روستا از جمعی دسته ، نو هاي لباس
  .گرفتند می جشن را روز این گوسفند کردن وقربانی »پیرتقی« زیارت با و شدند می ساکن
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  اوت پاشا
 57 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي آبادي از      

 نفر 239 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي این دارد قرار مشکین شهر شهرستان مرکز کیلومتري
 درکه  است) پاشا اوت( روستا این ومعروف محلی نام.  بود داده ايــج خانوار در خود 67 درقالب را

 آشاغی هاي نام به دوآبادي نام واقع در پاشا اوت.  استشده  دوست معروفــاسناد دولتی به نام مهمان
 و شد خالی ازسکنه اهالی مهاجرت دلیل به پاشا اوت آشاغی که بود پاشا اوت یوخاري و پاشا اوت
  »رفتند فرا اي ازگوشه هرکس « آن اهالی

   اوتچوبازار

 محل وچون داشتقراردرمجاورت میدان دواب  آن شرقی شمال درسمت اردبیل قدیمی بازارهاي از     
 اینامروزه  . است یافته اوتچوبازارشهرت نام به بوده دامداران واحشام دام وعلیق یونجه و کاه دادوستد

 بسیارمحدودي شکل به و داده دست از خودرا اولیه رونقر ــشه نتقال میدان دواب به خارج ازا با بازار
 ودر کرده حفظ را خود قدیمی نام همچنان اما است دامداران مورداستفاده وعلیق ستدعلفوداد محل

  .قراردارد اردبیل فعلی قیام میدان جنوب شرقی سمت

  ارشق قشالقی اوجاق
 براساس باديآ این است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش شمالی ارشق دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده خودجاي در خانوار 12 نفررادرقالب 46 تعداد1390 سال سرشماري

  اصالندوز قشالقی اوجاق
که  بادآ پارس شهرستان اصالندوز ازبخش غربی قشالق دهستان شرقی شمال درسمت دوقشالق نام     

  .گاه جاي گرفته است چی وقبله تره ، چوخلوقویو قشالقات درمجاورت

  خروسلو قشالقی اوجاق
 سرشماري در آبادي این است سوار بیله شهرستان مرکزي بخش از انجیرلو دهستان هاي ازآبادي     
 اوجاق قشالقی خروسلو درنزدیکی .بود داده خانواردرخودجاي 52 نفررادرقالب 184 تعداد 1390سال

  .قشالقی قراردارد وعلیشان سفلی پاراقشالق

  کندي قلی اوجاق
  اساس بر که است مشکین شهر شهرستان ويـــمرادل بخش از ربیــغ ارشق دهستان هاي آبادي از     
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  .بود داده خانواردرخودجاي 3 نفررادرقالب 14تعداد1390 سال سرشماري 

   خلخال اوجغاز
 و آشاغی عناوین با که است خلخال شهرستان مرکزي دربخش سنجبدشرقی دهستان در دوآبادي نام     

 .دهد می جاي خود در خانوار 236 قالب در را نفر 886 اوجغاز یوخاري.گردند متمایزمی ازهم یوخاري
 روستاي .گویند می هم» لوبلوکان« را» اوجغاز«. است جمعیت نفر 33و خانوار 7 داراي اوجغاز آشاغی

 طول ثانیه 39و  دقیقه 30و درجه 48 در خلخال شهر شمال کیلومتري 26 فاصله در اوجغاز یا بلوکانلو
 روستاي به شمال از و گرفته قرار عرض شمالی ثانیه  38 و دقیقه 48 و درجه 37و شرقی رافیاییـــجغ

 لو و مصطفی روستاي به شرقی ازجنوب اوجقازسفلی روستاي به ازجنوب »آرپاچایی« و »آغاردان میل«
 روستاهاي دربین جمعیت تراکم لحاظ از» اوجغاز« روستاي .است محدود »پیرانلو« روستاي به غرب از

 قومیت .است داده اختصاص خود به )بر  –لون (»لنبر« روستاي از بعد را دوم رتبه خلخال نشین کرمانج
 در .گویند می سخن »کرمانجی« گویش با منطقه سالمندان و است زبان کرد،  بلوکانلو واحین اهالی

 زا کشور شمالی شهرهاي ه دلیل ارتباط باب اخیر سال چند در و راگرفته آن جاي ترکی زبان اخیر سنوات
 به بلوکانلو روستاي .است یافته شدت آنها میان در فارسی زبانتکلم به  ، رشت و )هشتپر( تالش جمله
 تالش ارتفاعات درکنار قرارگرفتن بویژه و ها کوه بین در شدن محصور و خزر دریاي به نزدیکی سبب

 است خلخال شهرستان دائمی آبگیر حوضه مهمترین و دارد خاصی اهمیت آبی ذخیره ازنظر روـباغ یا
 پیدا جریان روستا هاي کوه ي دردامنه رودهایی نواحی  این در برفی ذخیره دریجیـــــت شدن ذوب با

 ، باغداري ، کشاورزي .گذرد مین آ غرب از آبگرم رود و ازشرق یآرپاچای رود که طوري به کنند می
 آشامیدنی آب .دهد می تشکیل درآمدروستارا منابع بافی گلیم و کارگري ، زنبورعسل پرورش ، دامداري
 است گرفته قرار روستا شمالی قسمت در که »سی دره ایکیاون  « چشمه توسط »وـــبلوکانل«  روستاي

  .شود می تأمین

  نیر اوجغاز
کیلومتري غرب  27درنیر شهرستان مرکزي بخش ازتوابع قشالقی رضاقلی دهستان هاي ازآبادي     

 .بود داده خودجاي در خانوار 62 نفررادرقالب 224 تعداد1390 سال سرشماري براساس کهاردبیل است 
  .به شمارمی روند غربی ازهمسایگان اوجغاز یورتچی دهستان و صیغیرلو دئم ،بوالغ  روستاهاي تک

  غارتاریخی - اوجغازنیر
  نزداهالی در که این دوغار است آبادي این شهرت موجبدر روستاي اوجغازنیر  غارتاریخی اوجغاز     
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 در شتري شکل به روبرو از زبیده غار .معروفندزبیدا  و به عنوان غارفرهاد دارند هایی خودافسانه براي 
 قرار شتر شکم درزیر متر پانزده وعرض متر 10 حدودا عارتفا به غار دهانه ، شود می دیده نشستن حال
 زبیدا و فرهاد .است قرارگرفته لر دره وجین چاالچوخور بین که است قدیمی بسیار غاري ازبید .دارد

 کردند می زندگی غارها این در دور بسیار زمانهایی درعشاق افسانه اي این دیاراست که به گفته اهالی 
 سنگی اي خانه دایزب غار .دارند قرار روستا پایین درقسمت فرهادغار و روستا باالي قسمت در زبیدا غار

   .ستا نابودي حال در مسئولیناهالی و توجهی بی اثر بر متاسفانه که است

  اوجور
 کیلومتري 8 فصله در که سرعین شهرستان مرکزي بخش عـــــازتواب آلوارس دهستان هاي ازآبادي     

 وازسمت شایق روستاي با غرب سمت از ،سران  ورگه باروستاي جنوب ازسمتواقع شده سرعین 
 431  تعداد 1390 سال سرشماري در جورواو روستاي.  است همجوار آلوارس روستاي با غربی شمال
 زرع و کشت درکنار و بوده يکشاورز روستا اهالی شغل .بود داده خانواردرخودجاي 108 درقالب نفررا

 زراعی محصوالت مهمترین از دام علوفه و عدسی زمینی، سیب و گندم.  مشغولندنیز  سنتی دامداري به
  .دارد رواج روستا این در نیز دستی صنایع و بافی گلیم بافی، قالی.  باشد می جورواو روستاي

  تاریخیغار - ثمرین اوتاق اوچ
 دردل که است ثمرینمرکز بخش درمتشکل ازسه اتاق تودرتوي دستکند  باستانیي ارغ ، اوتاق اوچ     
 اتاق سه غار این درداخل.  است بوده غارنشین انسانهاي ابتدایی زیستگاه ظاهرا و شده کنده کوه ی سنگ

 راه همدیگر به و  گرفته قرارآن  درطرفین دیگريتاي  دو و دروسط آنها از یکی که وجود دارد تودرتو
 اشیاء دادن قرار براي هایی طاقچه که طوري است معلوم وضوحه ب ها تیشه جاي ها اتاق داخل در دارند،

 نگهداري براي مکانی نیز ارـغ زیرین محوطه در و است  شده تعبیه آنها در نیزمحلی براي دیده بانی  و
  .است رفتن بین از حال در که بوده درون به وآمد رفت جهت پلکانی ، اند گرفته نظر در احشام

  آغاج اوچ
 35 فاصله است که در گرمی موران ارودشرقی ازبخشـــاج دهستان مرزي  روستاهاي از آغاج اوچ     

 دقیقه17 و درجه 48و شمالی عرض ثانیه 20و دقیقه 59و درجه 38به مختصات جغرافیایی  کیلومتري آن
 . است سرد نسبتا هایی زمستان و ومعتدل گرم هایی تابستان ودارايقرارگرفته  شرقی طول ثانیه 31و
  . دارند اشتغال ودامداري کشاورزي درامور غالبا باشد می خانوار 50 و نفر 204 که آغاج اوچ معیتج
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  زیارتگاه - الر باجی اوچ
  خلخال پیرزمان: ه کنیدبه نگا     

  رشقا بوالغ اوچ
 لسا سرشماري در که است مرکزي ازبخش شرقی ارشق دهستان در اردبیل شهرستان هاي آبادي از     

دهستان  شرق روستاي اوچ بوالغ درشمال .بود داده جاي خانواردرخود 4 درقالب را نفر 9 تعداد 1390
  .کندي قراردارد الماس روستاي مجاورت در وارشق شرقی 

  انگوت بوالغ اوچ
 سرشماري در باديآ این است گرمی شهرستان  انگوت ازبخش شرقی انگوت دهستان هاي ازآبادي     
 در که بخش مرکز بر عالوه بوالغ اوچ.  بود داده خانواردرخودجاي17 نفررادرقالب 71 تعداد 1390 سال

  .است همسایه نیز لی کورامال و سی شوردره نظیر دیگري هاي آبادي با است قرارگرفته آن همسایگی

  سوار بیله بوالغ اوچ
 در که است سوار بیله شهرستان دشت القــــــقش ازبخش جنوبی قشالق دهستان هاي آبادي از     

 سرشمارياین آبادي در  .بوالغ قرارگرفته است یان و بوالغ ساري ، مجاورت روستاهاي هموارکندي
  .بود داده خانواردرخودجاي 11  درقالب نفررا  37 تعداد 1390 سال

  قشالقی بوالغ اوچ
 در که است سوار بیله شهرستان  دشت القـــــــقش ازبخش جنوبی قشالق دهستان هاي ازآبادي     

 اوچ بوالغ قشالقی با بود داده ودجايــخ در خانوار22 قالب در را نفر 44 تعداد 1390 سال سرشماري
  .نظرعلی بوالغی مجاورت دارد

  گیوي بوالغ اوچ
 براساس آبادي این است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي     

اوچ بوالغ گیوي درهمسایگی  .بود داده خانواردرخودجاي 5 نفررادرقالب 24 تعداد1390سال سرشماري
 دقیقه 42و درجه 37در آبادي این.  قشالقی و باغچاجیق جاي گرفته است اوروج ، روستاهاي پیربوالغ

  .متراست 2000 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 6 و درجه 48و شمالی عرض
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  نمین بوالغ اوچ
که  آبادي این قراردارد نمین مرکزي بخش ازتوابع گرده دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي     

 در نفررا 68 تعداد 1390 سال سرشماريقراردارد درکمر  وعلی لی بویاقچی ، قشالقی درمجاورت قیلیج
  .بود داده خانواردرخودجاي 22  قالب

  درق اوچ
 1390 سال سرشماري در که  سواراست بیله شهرستان مرکزي ازبخش انجیرلو دهستان هاي ازآبادي     

قشالقی و  اکبرداود ، بوالغی لی گول ، نوروزآباد.  بود داده خانواردرخودجاي 3 نفررادرقالب 8 تعداد
  .خاکریز از همسایگان اوچ درق بشمارمی روند

  قشالقی درق اوچ
 سرشماري در آبادي این است سوار بیله شهرستان مرکزي ازبخش تپه گوگ دهستان هاي ازآبادي     
 غربی سمت قشالقات از دره اوچ قشالق. بود داده خانواردرخودجاي 3 درقالب نفررا 9 تعداد1390سال

  .دارد مجاورت قیرلو قشالق و بایریش حاج قشالق، الهوئردي حاج باقشالق که است تپه گوگ دهستان

  داغی دره اوچ
 مرکز شمال کیلومتري 15 در و نمین شهرستانمحدوده بخش عنبران  در متر 2342 ارتفاع با کوه این     

 قله جغرافیایی مختصات و بوده شرقی جنوب -غربی شمال کوه، جهت.است شده واقع نمین شهرستان
  .باشد می 38.37وعرض 48.26.30طوله ب آن

  قشالقی دره اوچ
که امروزه  سواراست بیله شهرستان دشت قشالق شرقی ازبخش قشالق قات معروف دهستانازقشال     

 مغانلو دره قشالق اوچ ، التفات دره قشالق اوچ ،عباس دره اوچ شامل چندین قشالق فرعی مثل قشالق
  .سواد می شود دره قشالق اوچ و علی دره اوچقشالق 

    دوکان اوچ
تبدیل شده است ) اوش توکان( سهولت کالم به اوچ توکان که به دلیل کثرت استعمال ومحله  ومعبر     

 چه مقابل آن درمیدان اوچ دوکان و مسجد و اردبیل استشهرمحالت ششگانه  ویکی ازمعابرقدیمی  از
خانه هاي  اغلب.دارد قرار اردبیل متصل میشود بازارقدیمی ي وتجار مراکز این معبرکه یک طرف آن به
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به  . شود ل محسوب میـــبافت تاریخی اردبی محله جزو و گرفته اند تاریخی اردبیل دراین محله قرار

 ار قولـــو به اعتب گرفته است بود آن دایر سه باب مغازه اي که در را از قول اهالی محله نام خود اعتبار
محله اوچ  .بوده که به مرور زمان به اوچ توکان تبدیل شده است» اوچو توکانی «دیگري نام اصلی محله 

 قرارشهر درنوبت پنجم عزاداري بازار است به همین خاطراردبیل دوکان دومین محله سمت حیدري 
 ، آباد علی ، آباد عباس ، ساداتمحله  ، آباد یوسف ، )ع( رضا امام ، ارآبادـــــبه ، آباد هاشم ، نیار .دارد

   .وکان هستندت تابعه محله اوچ )خوال(ازشعبات  یعقوبیه و آبروان ، پیرمادر ، آباد ابراهیم ، آباد سلطان

  تاریخی حمام -  حامامی دوکان اوچ
 1259 سال حدود سردرآن کاشی کتیبه وبراساس است گردیده واقع اردبیل دکان اوچ درمحله بنا این     

 بیت برسه مشتمل کتیبه متن . است شده ساخته اردبیل صادقی خاندان از شخصی توسط هجري قمري
 ازجمله مختلف يها بخش يدارا دکان اوچ حمام.است حمام وتوصیف تاریخ ،مادهیبان نام يشعرحاو

 برجسته ویژگی.  است دیگر يبخشها و خانه حوض ، گرمخانه ، ،رختکن سرآن پشت هشتی و يورود
 انسانی، نقوش بر مشتمل و شده کشیده بنا داخلی سطوح برتمام تقریباً که هبود يبسیار ينقاشیها بنا این

 شده پوشانده گچ از يا الیه با اخیر دوره درآن  تزئینات از توجه قابل بخش.است بوده اسلیمی و گیاهی
 زانویی راهرویی و چهارضلعی محوطه یک وسیله به که بود شکل مستطیلی گرمخانه يدارا بنا این.است
 همین تا آن مردانه بخش که بوده زنانه و مردانه دوبخش يدارا دراصل بنا.میشد متصل سربینه به مانند

  .است رسیده تاریخی ثبت به 12/4 شماره تحت دکان اوچ حمام گرفت قرارمی مورداستفاده اواخر

  بگیرآ -گولو قارداش اوچ
 یخچالهاي و ها برف آب شدن جمع از که را گول وکیچیک سیزگول دیب ،گولی آت ي برکه سه     

 تفصیل به طورجداگانه و به که اند شده شکیلت باجی وجوت بره قیزیل هاي کوه میان محوطه در سبالن
  .گویند می »الر قارداش اوچ« ایم گفته آنهاسخن از هریک باره در

  قویو اوچ
 در که سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش شرقی قشالق دهستان ازقشالقات القـــدوقش نام     

  .اند داشتنه نفرجمعیت  96 و خانوار 26 هم روي بر 1390 سال سرشماري

    تاریخی پل - گوزکورپو اوچ
 ، کورپوسو پیرمادار ، کورپو گوز اوچ ، کورپو قیرمیزي متعدد اسامی با که چشمه سهپل تاریخی      

 محله بین که است اردبیل در صفوي دوره  هاي ازپل شود می نامیده چشمه سه وپل کورپوسو یدآبادس
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 با 1348 مرداد 28 تاریخ در که اثر این.  است شده واقع چايبالیقلو رودخانه روي آباد براهیما و سیدآباد
 تمحال جوار در قرارگرفتن دلیل به است رسیده ثبت به ایران ملی ازآثار یکی عنوان  به 877 ثبته شمار

 پل و گوزکورپو اوچ به چشمه سه داشتن دلیل به ،وپیرمادارکورپوسو سیدآبادکورپوسو وپیرمادار سیدآباد
 اسم ترین رایج اما است معروف نیز کورپو قیرمیزي به آن دربناي بکاررفته مصالح دلیل وبه چشمه سه
 طاق چشمه دو  است جناغی طاقهاي با چشمه سه پلی پل، این.  است وکورپوس سیدآباد یا پیرمادار آن

 ، سطحی آبهاي هدایت و پل وزن کاهش بر عالوه که شوند می دیده پل هاي پایه میان در نیز کوچک
 طرف دو در متقارن صورت به که آن جانبی هاي دهانه از پل وسطی دهانه دارند نقش نیز آن زیبایی در

 به بلندایش که پهناست متر 3.70و طول متر 24 داراي پل این . اندبزرگتراست گرفته قرار اصلی دهانه
  . است طرف دو هر در شکل مثلثی شکنهاي موج با سنگی پایه 2 دارايو  رسد می متر 5.35
  اوچه

 1390سال  سرشماري در که است گرمی شهرستان موران ازبخش شرقی اجارود دهستان ازآبادیهاي     
  .بود داده خانواردرخودجاي 13 درقالب نفررا 44 تعداد

  زیارتگاه -  اوخلوبابا
  آلنی احمدومحبت:  نگا     

    آبادي - اودولو
 این .است بخش مرکزي شهرستان بیله سوار دهستان گوگ تپه درمرزي آبادي هاي  از »لو -ود -او«     

 اودلو روستاي .بود داده خودجاي خانواردر 201 نفررادرقالب 767 تعداد1390 سال سرشماري در آبادي
 مناطق این مرز بالهارود فصلی ي رودخانه که است آذربایجان جمهوري با ایران مرزي ازروستاهاي یکی
ساکنان روستاي  . همجواراستو مرادلوقویوسو  پوالدلی ، پاپاق بادي با روستاهاي گونآاین  . باشد می

ازجریان تاختاقاپو در  که بعد اهالی طایفه معروف اودلو از طوایف شاهسئوه ن مغان می باشند از اودولو
یکی ازقشالقات خود که امروزه  روستاي  در اوایل قرن حاضراز کوچروي به یکجانشینی روي آورده و

  .ختیار کردندجباري ااودولو نامیده می شود سکونت ا

  طایفه  - اودولو
 .گزیده انددرحال حاضر در روستایی به همین نام سکنی که  نانشاهسئوه  نام یکی ازطوایف عشایر     

پررونقی  ودامداري بوده قشالق چندین درزمان رضاشاه دارايعشایرقبل ازاسکان اجباري  این طایفه تا
 و کهریزي علی ، داوود خلیفه روستاهاي در )تاختاقاپی(اري عشایرــبرنامه اسکان اجب اجراي با .داشتند
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 آن همه امروزه از . شدند ولـــمشغ کشاورزي به و سکنی گزیده شهر مشکینماراتلوي منطقه ارشق ع

 .روند می ییالق به ازآنها برخی که ماند می باقی رديئالهو حاج قشالق و میرعلم قشالق فقط ،قشالقات
 قوتورسویو آبگرم نزدیکی قاراگول اطراف در النـــــسب هاي کوه ي دامنه در طایفه این ییالقی ي منطقه

 واقع آذربایجان و ایران درمرز طایفه این قشالق . بود شوکوربیگ اشان طایفه رئیس آخرین.  باشد می
  .اند دیده فراوان صدمات روسی قزاقان ازدست افرادآن و شده

  اورتاداغ
  .دارد نفرجمعیت 59و اوبا 3که سوار بیله دشت قشالق بخش جنوبی قشالق دهستان ازقشالقات    

  ایلخچی اورتاقشالق
 سال سرشماري براساس باديآ این است گرمی شهرستان موران ازبخش آزادلو دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده خانواردرخودجاي 6 نفررادرقالب 30 تعداد1390

  اورتولو
  229تعداد   1390 سال در که بادآ پارس رستانــشه مرکزي ازبخش ساواالن دهستان هاي ازآبادي     
 ازمرز کمی درفاصله کندي آباد سلمان یا روستاي اورتولو.بود داده خانواردرخودجاي 53 درقالب را نفر

  .قراردارد قشالقی خان ودرمجاورت  آذربایجان وجمهوري ایران
  اورنج

 و ردهیگ روستاي با شرق از که نمین شهرستان مرکزي بخش در گرده دهستانبادیهاي آاز  نجواور     
 يروستا با غرب از و یسفل کالندرق يروستا با شمال از ، نوشنق يروستا با جنوب از ، عنبران شهر

 که ، شده تشکیل »نجگ« و »اور« ءجز دو ازگوئیا »نجواور« هکلم مجاورت دارد بوالغی دوشان و یاجیلو
 اورگنج.  است آمده در کنونی شکل کثرت استعمال به اثر درو بوده »اورکنز« صورت به آن ابتدایی شکل

    گورگنج یا و گنج شهر یعنی) اورنج(
  دست به آثار طبق ، آن قدمتکه  باشد مینمین   شهرستان باستانی و تاریخی روستاهاي از یکی ورونجا

 درمحلی که و  »شال تپه«درسمت شرقی  تپه قدیمی معروفی به نام  .رسد می قبل سال هزار پنج به آمده
 و ها انهــــــخاساس  واز پی مختلفی  يها نشانه و آثار است معروف »یینوب دگرمان«اهالی به  در نزد
 يروستا . به چشم می خورد ی زینت يها تاقچه و پز و یخت تنور ازجملههاي کهن زمان معشیتی اسباب

 مردان گفتۀ طبقو  است داشته آبی آسیاب و بوده یبرکت باو  آب پر ، سرسبز محلی قدیم در نجواور
 تأمین نجواور روستاي از آباد یزن و تپه ، قـنوشن ازجمله جوار هم يروستاها نیاز مورد آب ، کهنسال
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 و باقیست اکنون هم که قناتی ترین مهم . بود فصلی هاي رودخانه و قنات از ها آب این منبع و شد می
  ، چایی سیه ردروش. است معروف ) علیا چشمه ( »گؤزه باش «به کند می تأمین را روستا نیاز مورد آب
 در  نجواور . اورونج است روستاي فصلی يها رودخانه چایی گیرده و يچا بؤیوك ، چاییه در گئن

  .بود داده جاي خانوار در خود106  درقالب نفررا 347 تعداد1390سال سرشماري
  آباد اوروج

 در تقریبا که است اردبیل استان گرمی شهرستان موران آزادلودربخش دهستان ازآبادیهاي آباد اوروج     
 که زنگبار و »کوئول درین« ،»سالال«مثل روستاهایی ودرمیان دهستان این جنوبی ازسمت مرکزي قسمت
 را تاریخ ازاین اي گوشه نیز خود و قرارگرفته دارند سینه به را منطقه این دیرینه ازتاریخ اي نهفته اسرار

 ثبت روستاست که به هاي تاریخی تپه از سی تپه سرخان و سی تپه عزیز حاج.است داشته نهان سینه در
 13و دقیقه 16 و درجه 48 و شمالی عرض ثانیه 28 و دقیقه 4 و درجه 39 در آباد اروج .است رسیده

 آشاغی و یوخاري ،گورونمز درویش ،)درین کبود(کوئول درین روستاهاي ودرمیان شرقی طول ثانیه
  .نفرجمعیت بود 44 و خانوار 9داراي  1390سال  سرشماري در آبادي این.است قرارگرفته پرچین

  علیلو اوروج
 117 تعداد 1390 سال در و است گرمی شهرستان انگوت ازبخش شرقی انگوت دهستان ازآبادیهاي     
 غربی درجنوب قرارگرفتن بواسطه،لی علی اوروج روستاي.بود داده خانواردرخودجاي 29 درقالب نفررا

 اصلی جاده در شرقی انگوت دهستان مرکز آغاجاراق آشاغی روستاي به نسبتاکمی فاصله با دهستان
  .است شده اهالی وآمد رفت سهولت موجب جاده بااین مجاورت.میخورد پیوند مغان -مشکین شهر

  قشالقی اوروج
 4در آن اهالی که است آباد پارس شهرستان مرکزي ازبخش شمالی قشالق دهستان ازقشالقات     

 در خانوار 79 نفررادرقالب 355 عمران حاجی عنوان با آنها بزرگترین . دارند سکونتسکونتگاه همجوار
 دو .دارد نفرجمعیت 80خانوارو 20 که دارد نام اسماعیل حاج قشالق وکوچکترین است داده جاي خود

  .شوند می شناخته مراد و خان الماس حاجی هاي عنوان با دیگر قشالق

  بوالغی اوزان
 نفر 89 تعداد 1390 سال در نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع مهماندوست دهستان ازآبادیهاي     

 کلش ، امین آباد ، اوزان بوالغی درمیان روستاهاي قایاقشالقی.بود داده خانواردرخودجاي 24 درقالب را
  و »شیقآ«زبان ترکی درمعانیلغت  اوزان در.قرارگرفته است قشالقی رضاقلی دهستان شیرو خانه ، بزرگ
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  .بود خواهد اوزان ها و»شیق هاآ«ین ترتیب اوزان بوالغی به معنی چشمه ه ابمی زند  کسی است که ساز

    تپه اوزون
 آباد اسالم جدیدالتاسیس بخش از آباد المــاس دهستان در آبادي دو نام تپه اوزون یوخاري و آشاغی    

 232 درقالب نفررا 900بر بالغ جمعیتی1390 سال سرشماري براساس که است بادآ پارس شهرستان
  .دهند می درخودجاي خانوار

  قویو اوزون
 کیلومتري 5الی  4 و آباد پارس شهرستان شرقی جنوب کیلومتري 18 فاصله در قویو اوزون روستاي     

 حاج قشالق ، فیروزآباد ، کند تازهمجاورت  در )بخش مرکز و مرکزدهستان( شهرتازه کند شرقی شمال
 قالب در را نفر 900 بر بالغ اوزون قویوقشالقی جمعیتی .قرارگرفته است »چیه که ت« روستاي عوض

  .دهد می درخودجاي خانوار 250

    اورتولوبازار اوستو
 قدمت جهت به و گردیده واقع آن اصلی خیابان شهرودرطرفین درمیانه بازاراردبیل تاریخی مجموعه     

 دیگر همچون که آید می شمار به ایران توجه جالب و تاریخی بازارهاي از سنتی معماري بودن دارا و
 سابقه از اردبیل بازار. است گرمابه و مسجد ، ها،سراها ها،تیمچه برراسته مشتمل ایران قدیمی بازارهاي
 شکل به را بازاراردبیل) ق.ه چهارم قرن( اصطخري و مقدسی .باشد می برخوردار درخشانی و طوالنی
هجري  هشتمو هفتم قرن در بازاراین . است داشته قرار آن میانه درمسجدي  کنندکه می توصیف صلیبی
 به دوره این در. است صفویه دوره به مربوط آن اصلی رونق اما بوده برخوردار فراوانی رونق از قمري
 اردبیلی الدین صفی شیخ مقابر جایگاه وهمچنین صفوي،مرکزدینی سالطین خاستگاه اردبیل اینکه جهت

 در. برخوردارگردید خاصی ورونق اهمیت ازنیز  آن بازار شهرو بود صفوي سالطین دیگرگذشتگان و
 رفت می بشمار الدین صفی خـشی بقعه ازموقوفات وسراها ها وتیمچه بزرگ ازبازار بعد،قسمتی هاي دوره

 دوره از آثاري معرف بازار کنونی مجموعه.رسید می بقعه این مخارج مصرف به حاصله عواید و درآمد و
 ، کفاشان راسته ، قیصریه راسته پیرعبدالملک، راسته ، بازا اصلی راسته شاملکه  است وقاجاریه صفویه
 قصابان ، بقاالن ، نآهنگرا ، چاقوسازان ، مسگران ، فروشان پنبه ، سراجان ، زرگران بازار ، عالفان راسته

 ، زنجیرلی یا نو سراي ، وکیل سراي ، گلشن ،سراي)میرزا حاجی(خشکبار سراي ، دوزان کاله ، راطانخ
  .بود دوگچی سراي و جمعه امام سراي ، مجیدیه شکر،سراي حاج احمد،سراي حاج سراي
  کروي گنبد با مدور است بنایی بخش این. است »گئن گونبز« یا سوق چهار ، بازار مهم بخشهاي از یکی
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 درنظر بدون بنا، زیرین بخش.است متر 13 آن تقریبی ارتفاع و داشته متر 12 بنا پایین در که ساده و بلند
 گنبد پایی بر براي را زمینه جناقی طاق12 با که پایه 12عبارتنداز ها بازارچه امتداد و ها مغازه پایه گرفتن
 شده تعبیه ها بازارچه ،راهرو دیگر چهارطاق در و ازهــــمغ جناقی طاق هشت در. است ساخته فراهم
 از یکی به شدن تبدیل قابلیت بازار این تاریخی مجموعه این در فرد به منحصر معماري دلیل به. است

  . دارد را دنیا سراسر از گردشگران اهداف مهمترین
 ثبت به کشور ملی آثار درفهرست 1690شماره با شدو مرمت 1364 درسال اردبیل بازارتاریخی مجموعه

 و اردبیلی شهروندان استفاده مورد بازار مهمترین عنوان به بازارهمچنان این ، کهن قدمت وجود با رسید
 نواز چشم تواند می کاال، آسان تهیه از حاصل وفراغت پویایی کنار در و است سایرشهرستانها شهروندان

    .باشد خود نظیر بی معماري دلیل به گردشگران و مسافران
  امامزاداسی اوغالن

  اردبیل صالح امامزاده :به  ه کنیدنگا      

  داغی اوغالن
 شهرستانمرکزي  غربی از بخش مشکین دهستان دودهــــــــمح در متر 2662 ارتفاع با کوه این     

 کوه، جهت .است شده واقع مشکین شهر شهرستان مرکز غربی جنوب کیلومتري 18 در و  مشکین شهر
  .باشد می 38.15 عرض و 47.33 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده جنوبی - شمالی

  کوه - قاالسی اوغالن
 مشکین شهرکیلومتري ازشمال شرقی مرکزبخش ارشق شهرستان  14اوغالن قاالسی داغی درفاصله      
ثانیه واقع شده  30دقیقه و 43درجه و 38دقیقه وعرض  14درجه و 48مختصات جغرافیایی به طول  ودر

  .است شرقی جنوب -غربی شمال ، کوه جهتو  متر 2348ارتفاع قله آن  .است 

  اولتان
با افزایش بخش هاي  1390ازآبادي هاي معروف بخش مرکزي شهرستان پارس آباد بود که درسال      

 قشالق دهستان مرکز ، شهرستان پارس آباد وتاسیس بخش جدیداسالم آباد در محدوده این شهرستان
 تغییر اولتان روستاي به قدیم آباد اسالم روستاي از آباد پارس شهرستان مرکزي بخش توابع از شمالی

 .تبدیل شد اولتان به نیز آباد پارس شهرستان مرکزي بخش تابع شمالی القــــقش دهستان نام یافت و
 ، اولتان ، سفلی بادآ اسالم ، آبادجدید ابراهیم هاي آبادي شاملدهستان اولتان بعدازانجام تغییرات جدید 

 ،آباد اسالم قشالق ، قشالق ، داغلواراق ، عبادآباد ، )يکند سلمان( آباد سلمان ، پیرایواتلو ، ایازکندي
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 حاجی قشالق ، علیا يایمانکند حاجی قشالق حاتم قشالق ، گیکلو ایوب قشالق ، ایري ایاق قشالق
 1390اولتان درسرشماري سال روستاي  میباشد قوجاخان حاجی وقشالق دولت حاجی قشالق ، حسن
    .است نفرجمعیت داشته 3991و خانوار 1037 تعداد

  قلعه -  قاالسی اولتان
 استان اردبیل آباد پارس شهری نزدیک دراولتان  روستاي متري 500 که در کهن دژي نام اولتان قلعه     
به همین نام  اولتان کهن روستاي به دلیل مجاورت با و است شده واقع ارس رود کنار دراین قلعه . است

 وآثاربه جاي مانده ازآن  شده بنا مربع متر هزار 320 مساحتزمینی به  در دژ این. معروف شده است
 اشکانیان آن نخستین شده وبانیان ساخته اشکانی دوره اولتان در قلعه. میکند تداعی را نظامی دژ یک
 مناسبی موقعیت و استحکام واسطه به و بوده اسالمی اوایل و ساسانی دوران در آن شکوفایی اما اند بوده
 اعظم قسمت برندکه می گمان کارشناسان.است شده استفاده آن از هجري دوازدهم قرن تا داشته که

 مجموعه با »اولتان قلعه« کاوش در شناسان باستان است مدفون خاك زیر هنوزدر قلعه هاي ساختمان
 به شده یافت آثار بیشتر که شدند مواجه اسالمی تا اشکانی مختلف هاي دوره به متعلق معماري منسجم

 تنور، قبیل از متعددي آثار.داشت تعلق ساسانی دوره معماري ادامه و هجري چهارم و سوم قرن دوره
 فضاهاي در بودند شده تزئین گچ اندود از استفاده با که طاقچه طبقه وچهار بخاري متعدد، هاي اطاق

 درخور اولتان قلعه اسالمی مختلف يها دوره متنوع و نظیر بی يسفالها. است شده کشف قلعه معماري
 کوچک هاي واحد که دارد وجود هایی تپه نیز قلعه وطهـــــمح درون .است اهمیت شایان و توجه

 مسیررودخانه تغییر علت به که ، داشته قرار شرقی درضلع واصلی عمده يساختمانها و بوده ساختمانی
 مدفون زیرخاك در هنوز آن اعظم قسمت این وجود با و رفته بین از و شده شسته آن از قسمتی ارس
 فضاهاي که رود شمارمی به شهر قلعه یک خود هکتاري 50 وسعت به باتوجه قاالسی اولتان . است

 گري وسفال گري شیشه ، فلزگري مختلف  هاي کارگاه قبیل از صنعتی فضاهاي و قلعه داخل مسکونی
 در دشمنان گزند از را قلعه تا بود شده ساخته متري 15 شهرخندقی دور دورتا.است بوده ازقلعه دربیرون

 .داشتند می پرنگهندبود شده کشیده ارس ازرود که آبی کانال دو وسیله به را خندق این . دارد نگه امان
  .شود تبدیل گردشگري مکان یک به تواند می این قلعه درصورت مرمت

  اولما
 ترتیب به که است شهر مشکین شهرستان قــــارش دربخش شمالی ارشق دردهستان باديآدو نام     

 یوخاري .قراردارند بوالغی وکئچی چاي بركدرمجاورت  و میشوند نامیده اولما یوخاري و اولما شاغیآ
   آشاغی جمعیت . است داشته جمعیت نفر 169 تعداد 1390 سال در و ستا اولما آشاغی از بزرگتر اولما
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  .است آمده وسبو کوزه معنی به ترکی زبان درلغت »اولما« .است بوده نفر 82 سال درهمین اولما

  تاریخی تپه -  سی تپه اولو
  .باشد می اردبیل مرکزي بخش از دار جبه درروستاي اردبیل شهرستان تاریخی هاي ازتپه     

  کندي اولو
 استان از گرمی شهرستان مرکزي بخش در ارودغربیـاج دهستان روستاهاي از اجیرلی یا اولوکندي     

  کندي خان ، سی دره لسکه ، چونگونش روستاهاي درمیان دهستان این جنوبی درسمت که است اردبیل
 معنی به ترکی زبان لغت در » اولو«  .است قرارگرفته لنگان و بیلداشی ، آرمارمشهدلو ، تولون ، عزیزلی
 وعظمتی مجد از دور هاي گذشته در آبادي این که است این بیانگر و آمده مقدس و متعال ، بزرگ

 نام به را آن بعضا و هستند قائل نیز دیگري اسم روستا این براي اولوکندي اهالی. است برخورداربوده
 و افراد از بعضی بودند اجیرلی طایفه اهالی از روستا اولیه بانیان معتقدند که راـچ خوانند می نیز اجیرلی

 با سپس اند داده تشکیل را آبادي اولیه هسته و گزیده سکنی منطقه این در کوچ هنگام آن هاي اوبه
 کنونی اندازه به و یافته توسعه اولوکندي ، اولیه ساکنین ولد و زاد وهمچنین آبادي ساکنان تعداد افزایش

 121 بر بالغ جمعیتی با خانوار 38 کشورتعداد 1390 سال سرشماريدر  که نحوي به است رسیده خود
 شمالی عرض ثانیه  47 و دقیقه 56 و درجه 38 در ازنظرجغرافیایی اولوکندي. اند بوده ساکن درآن،  نفر
  . دارد قرار زیبا اندازي چشم با کوهستانی منطقه در شرقی طول ثانیه 48 و درجه 48 و

  اوماسالن
 است گرمی شهرستان از موران دربخش اجارودشرقی دهستان هاي ازآبادي دوآبادي نام اوماسالن     

 و پیشوندآشاغی با و اند قرارگرفته اجارودشرقی شرقی جنوب ازهمدیگردرسمت کمی فاصله در که
 آبادي وآخرین است مرزي اي منطقه اوماسالن یاآشاغی سفلی گردنداوماسالن می متمایز ازهم یوخاري

 آشاغی غرب از کیلومتري 2 درفاصله اوماسالن یوخاري. است قرارگرفته درنوارمرزي که است ایرانی
 نفر و آشاغی 354 اوماسالن یوخاري 1390 سال در .قراردارد آن به نسبت باالتري ارتفاع در و اوماسالن
  است داشته نفرجمعیت 54 اوماسالن

  بیربیگلو اون
 گرمی شهرستان مرکزي ازبخش غربی اجارود دهستان شمال درسمت اي آبادي نام»لی بیربیگ اون«      
 22 و دقیقه 59 و درجه 47و شمالی عرض ثانیه 49 و دقیقه 4 و درجه 39 در کهاست  اردبیل استان در

 لی بیربیگ اون . است گرفته قرار گرمی شهرستان غربی شمال کیلومتري 10درفاصله شرقی طول ثانیه
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 قرار گرمی به اردبیل جدیداالحداث مواصالتی جاده مجاورت ودر گیالرلی دریاچه جنوبغربی سمت در

 و بزرگ هاي ازآبادي لی بیربیگ اون .دارد مجاورت »بینه«و »گیالرلی« ، »لی تیکان« روستاهاي با و دارد
 درسال ومسکن نفوس عمومی سرشماري اساس بر رودکه شمارمی به اجارودغربی دهستان پرجمعیت

  .اند بوده ساکن خانواردرآن 100 درقالب نفرجمعیت 397کشور 1390

  اونار
 اساس بر آبادي این استمشکین شهر شهرستان شرقی مشکین ازبخش الهرود دهستان هاي ازآبادي     

 در که اونار روستاي. بود داده درخودجاي خانوار 342 نفررادرقالب 1127 تعداد 1390سال سرشماري
 همواره خود وآثارتاریخی ودل انگیز طبیعت زیبا دلیل به است قرارگرفتهمشکین شهر شرق کیلومتري20

 است کوچکی شهر...«اونار ، دهخدالغت نامه در. است قرارگرفته مختلف محققین و مورخین موردتوجه
 و استراه  کوهستان از فرسنگ هفت اردبیل و آن بین ، فراوان گیاه و آب داراي ،آذربایجان ازنواحی

 بخش خاوري مشکین دهستان جزء اُنار ده«  البلدان معجمدر »است شهر این از اردبیل هاي میوه بیشتر
جلد چهارم در » کرده وصف یاقوت که است کوچکی شهر همان احتماالً شهر مشکین شهرستان مرکزي
 شهر مشکین هشوس راه هزارگزي2 و مشکین شهر خاوري هزارگزي 28 در« : ایران جغرافیایی فرهنگ

 و حبوب ، غالت آن محصول و انارچائی ي چشمه از آن آب واقع است سکنه تن 1697 با اردبیل به
 قبرستان ،قلعه بربر: متعددي که نمایانگرقدمتن این آبادي است عبارتنداز تاریخی آثار .» ....است میوه

 سال کهن درخت ، پیر نام به مختلف خطوط و اشکال در قبرهایی سنگ و ها افراشت سنگ با اسالمی
   .متعدد باستانی هاي تپه و قدمت سال 1200 از بیش با »چنار بابا« نام به چنار
نامیده شده که ) اون الر(روستا به همین خاطر  اطراف اونار ده ها نهرآب جاري بوده ودر  شود می گفته

 داشته وجود آبی آسیاب چندین روستا این دراثرکثرت استعمال به اونار تبدیل گشته و بازمی گویند  در
 در چون و اند کرده می استفاده هاي آسیاب این از خود گندم کردن آرد براي اطراف روستاهاي اهالی و

  . است  بوده روستا این نامگذاري سبب )آردها(رالاون  کلمه استعمال شود، می گفته»اون«آرد به ترکی زبان

  تاریخی گورستان -اونار
  نظراز متنوع قبرهاي سنگ دلیل به که است اسالم از پس دوره به مربوط آثارتاریخی نارازوا قبرستان     

 هفتم در اثر این.یافته است اي ویژه باستانی و تاریخی ارزش ،متعدد هاي نوشته سنگ و جنس و شکل
 هاي جاذبه زمره در و  رسیده ثبت به ایران آثارملی از یکی عنوان به 6244 ثبته شمار با 1381 مهرماه

  هم هایى نشانه گورستان این در موجود قبرهاي  سنگ روى .دارد قرار مشکین شهر شهرستان گردشگري
 ازیک عبارتند ها سنگ این زیباترین.  شود مى دیده زآنـــج و ساده چکش تصویر ، پر  شش ستاره چون
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 است محراب ها نوشته  سنگ زیر در . است اى نوشته داراى که متر 1.62 ارتفاع به قبرافراشته سنگ جفت
 12 با کالهکى آن باالى و ساقه ها نوشته باالى در. است یافته نقش پر هفت گل دو آن لچک باالى در و

 اخیر درسنوات قبرستان این درمحوطه موجود آثارتاریخی متاسفانه.دارد وجود دراویش کاله شبیه ، ترك
 و قرارگرفته گسترده تخریب مورد سودجو افراد اي عده توسط حفاظتی موازین رعایت دمــــع دلیله ب

  .اند شده جا جابه نیز برخی و شکسته تاریخی هاي سنگ از بسیاري

  رودخانه - اونارچایی
 سرچشمه کوه این شمالی سمت ارتفاعات از که است سبالن شمالی هاي دامنه هاي ازرودخانه     

 وسیعی بخش کردن سیراب گرددوبا می اونارجاريروستاي  سمت به ازقوتورسویو ازگذشتن بعد گرفته
 علی يهاروستا و ویقوتورسو آبگرم درمحدوده رودخانه این .ریزد می قاراسو اوناربه روستاي ازاراضی

 ،اونار اراضی و اتــــبرباغ عالوه اونارچایی. است شده گزارش يخطرخیز نقاطداراي  کویچ و آباد
 اوناري روستا در انگیزي دل مراتع و سرسبز هاي  باغ و کند می سیراب هم را اطراف  آبادي چند اراضی

  .است دهورآ بوجود آن اطراف و

   دره ي جنگلی - سی اوناردره
 برخوردار بدیل بی ازطبیعت که باشد می »اونار«ي روستا طبیعی هاي جاذبه از یکی اونار دره جنگل     
 امکانات ادـایج و اي دره جنگل این باتوسعه کند می خود جذب را زیادي داننـقمعال ساله همه و بوده

 و توریستی مکان یک عنوان به را منطقه این توان می جنگلی پارك به آن دیلــــــتب و مناسب رفاهی
  .درآورد مهم گردشگري

  تاریخی قلعه  -  اونارقاالسی
 این ایران غارشناسی وکارگروه شده معرفی اونارنیز قلعه عنوان با بعضا که اونار روستاي بربر قلعه     
 و حمل ، دفاع براي مکانی بعنوان که است اسالمی دوره ازآثار کرده معرفی بربر غار عنوان با را محل

 و اي صخره معماري از تلفیقی قلعه این.قرارمیگرفت استفاده مورد جنگی آالت ابزار و آذوقه نگهداري
 سر شبیه شمال طرف از قلعه این شکل. میباشد وسعت هکتار چهار داراي و است ساز دست هاي سازه
 خودنمایی نگهبانی محل عنوان به اي رهـــــصخ اطاقک نیزهفت آن غربی قسمت در و است انسان یک
  .است شده واقع شهر مشکین شهرستان اونار روستاي جنوبشرقی متري 450در بربر قلعه .کند می

  اونچومیدان
  قدیم از ، اردبیل.  الت سه گانه است  استـــــبزرگترین این مح یکی از محالت  نعمتی اردبیل و    
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 محله یک ازدوطرف درهریک .نعمتی محله سه و بود حیدري محله سه که شد می تقسیم محله شش به 

ین بزرگتر) گازران(اونچومیدان . را  کوچکتر نقش ودیگري میانه نقش یکی ، داشت را بزرگتر نقش
الت ـــین محتر کوچک قاپو وعالیبه شمارمی رفت  متوسطمحله  سرچشمه ، بود ه سمت نعمتی هالمح
قنبالن  و فاصل محالت عالی قاپو درحد اردبیل و هسته مرکزي شهر در این محله .گانه نعمتی بود هس

 اردبیل وسمت غربی آن قرار درمجاورت بازار به محله گازران نیزمعروف استاونچومیدان که  .قراردارد
 در که هستند اردبیل ششگانه محالت از دسته اولین)  میدان واونچ( گازران محله عزاداران. گرفته است 

 محالت مساجد شامل که دارد تابعه شعبه 13  محله این. پردازند می عزاداري به بازار در محرم دوم روز
 ، زینبیه ، قاجاریه ، چراغعلی ، النبین خاتم ، آقاکاظم ، عسگري حسن ، الزمان صاحب ، قاسمیه ، اکبریه

  است میدان واونچ محله مسجد و عباسیه ، سجاد امام ، ائمه

  سی دره اووچی
 شمار به منطقه این طبیعی زیستگاههاي از که سایین گردنه هاي درنزدیکی سبالن جنوبی هاي ازدره     
  .دهد می رانشان دره این در شکار وفور آن نام و رود می

  اووالغان
 این قراردارد نمین مرکزي بخش ازتوابع شمالی ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي آبادي از     

روستاي اووالغان در سمت  .بود داده درخودجاي خانوار 28 نفررادرقالب 124 تعداد1390 سالدر آبادي
  .وجابیلو جاي دارد قاراچاناق ، خور پته ، لی جنوبغربی دهستان ویلکیج شمالی ودرمیان روستاهاي گول

  کوه - اویستی
 مشکین شهرستانارشق  از بخش مرکزي ارشق دهستان محدوده متري در 2090 ارتفاع با کوه این     
 جنوبی - شمالی ، کوه جهت . است شده واقع ارشق بخش مرکز شرقی شمال کیلومتري 13 در و شهر
  .باشد می 38.41.30 عرض و 48.14 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  رودخانه - اهرچایی 
 ي ها ، با شاخه الن سرچشمه می گیردـــکه از ارتفاعات غربی سب رودخانه معروفی استی اهرچای     

  .سو می پیوندد ارادر امتداد غربی ـ شرقی جریان یافته و در شرق به ق ي متعدد

  ایمان اهل
  اساس بر آبادي این است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش انــــــشعب دهستان هاي ازآبادي     
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 اهالی دربیان که ایمان اهل .بود داده خانواردرخودجاي 42 نفررادرقالب 176تعداد1390 سال سرشماري
 از و جاي داردمشگین شهرمرکزشهرستان  کیلومتري 24 درفاصله ، شود می تلفظ» اهریمان« صورته ب

 با غرب ازطرف و انــــجه مزرعه روستاي با شرق طرف از »دوشانلو« با ازجنوب ، »کوجنق«با  شمال
  .دارد مجاورت »جهینگئی« و »کندي خان« روستاهاي

  ایازکندي
 1390سال سرشماري که در است بادآ پارس شهرستان مرکزي بخش از اولتان دهستان هاي ازآبادي     

 اولتان دهستان شرقی شمال کندي درسمت ایاز.بود داده خانواردرخودجاي 23 نفررادرقالب 100 تعداد
 ،عبادآباد روستاهاي درمجاورت دوزـــــاصالن به آباد پارس جاده شمالی سمت از کمی فاصله در و

  .قراردارد ارس مرزي ورودخانه آباد سلمان

  قشالقی ایري ایاقی
 داشته نفرجمعیت 79 اوبا 2 در که آباد پارسشهرستان  مرکزي ازبخش اولتان دهستان ازقشالقات     

  .است

  تاریخی حمام - حامامی آباد ایبیش
 مسگران بازار وحوالی شهراردبیل قدیم بافت در که بود اردبیل وکهنه قدیمی هاي آبادازحمام ایبیش     

 بازارهاي سطح تراز پائین متر چند آباد ایببش حمام کف. قرارداشت )گازران( اونچو میدان راه سر بر و
  .شد وتخریب گرفت قرار کشی خیابان  مسیر در اردبیل تاریخی آثار اکثر مانند حمام این.بود مجاور

  لو ایده
 مجاورت در که سواراست بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش جنوبی قشالق دهستان هاي ازآبادي     
   خانوار 4 درقالب را نفر 15 تعداد 1390سال سرشماريبوالغ جاي گرفته ودر داش تومار کندي و ،لیملو

  .بود داده درخودجاي

  ایدیر
 این است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش اصالندوز دهستان هاي آبادي از آبادي دو نام     

 ایدیر یوخاري سال همیندر.اند داشته نفرجمعیت 762 و 50 ترتیب به 1390سال سرشماريدر ها آبادي
  .است خانوارداشته 13 ایدیر شاغیآو خانوار 175
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  آباد ایران
 اساس بر باديآ این است بادآ پارس شهرستان مرکزي ازبخش ساواالن انــــــدهست هاي ازآبادي     

 مجاورتایران آباد در . بود داده درخودجاي خانوار 582 درقالب نفررا 2256 تعداد1390سال سرشماري
  .قراردارد کندي روستاي مال

  آبدرمانی مجتمع -  ایرانیان
 چهارسه  استفاده ازآخرین استانداردها وتکنیک هاي بین المللی از با ایرانیان آبدرمانی مجموعه       

استقبال گردشگران منطقه قرارگرفته  شهرسرعین احداث وموردسال اخیردرمحوطه وسیعی ازورودي 
شامل امکانات متعددي  ومستقل زنانه ومردانه تشکیل شده  این مجموعه که ازواحدهاي جداگانه و.است
 تصفیه فناوري آخرین بکارگیري با موج تولید سیستم مجهزبه استخرجوانان ، معدنی آبگرم استخر :نظیر

 حوضچه ،وبخار سوناخشک،يجکوز،آبی سرسره به مجهز کودکان ستخرا ،معمولی آب ضدعفونی و
   .وسیعی براي استفاده مراجعین برخورداراست یازپارکینگ اختصاصو می باشدسرد آب

  کوه -  ایرناواش
 را گرمی شهر ، دیگر چندکوه و سیفار ، آزنا ،  داغی حسین اتفاق به که است ارتفاعاتی از ایرناواش     

 قبل ازسنوات نیز خاطر نیهم به.دنرو شمارمی شهربه اندونماداین خودآورده میان ودر کرده احاطه
 یکی که است آغازشده آن هاي دردامنه نهال هزاراصله هفت باغرس کوه این کاري جنگل بزرگ پروژه

  .رود شمارمی به طبیعی منابع عرصه در استان موفق هاي پروژه از

  قشالقی دره ایري
   است آباد پارس اصالندوزشهرستان ازبخش غربی القـــقش دهستان ازقشالقات     

  ایریل
  سرشماري و در قراردارد ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي     

روستاي ایریل درجنوب دهستان  .بود داده درخودجاي خانوار 67 درقالب را نفر 298 تعداد 1390 سال 
  .است بریس همجوار ،رز ،قرارگرفته وباروستاهاي یونجالو ویلکیج مرکزي

  ایرینجی
  اساس بر که نیر شهرستان مرکزي بخش عــــــــتواب از خواجه دورسون دهستان هاي آبادي از     

  »گوگه« ، »سرخاب« .بود داده جاي درخود خانوار 103 قالب در را نفر 319 تعداد 1390سال سرشماري



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       66    

  .به شمارمی روند »ایرینجی«همسایگان  از »بورران«و  

  باغچا ایستی
  عرض ثانیه 55و دقیقه 59 و درجه 38 بین فاصله در است معروف باغچا ایستی نام به که اي آبادي    

 هوراند بخش با انگوت بخش مرز درحدود شرقی طول ثانیه 28و دقیقه 30و درجه 47و شمالی 
 معروف رودخانه غربی ساحلبر انگوت بخش غربی سمت در باغچا ایستی.است اهرقرارگرفته شهرستان

 فاصله. برخورداراست مناسبی زرع و ازکشت همجواري این خاطر به و داده تکیه » ئود دره«  دایمی و
 این . است خاکی آن مواصالتی ازجاده بخشی که کیلومتراست 27 درحدود بخش مرکز با باغچا ایستی
  .بود داده جاي درخود خانوار 51 نفررادرقالب 214 تعداد 1390  سال سرشماري اساس بر آبادي

  معدنی آب چشمه -  بوالغ ایستی
  گرمخانه :ه کنید به نگا     

  کوه - داغ ایستی
 کوه جهت.است شده واقع ارشق بخش مرکز غربی شمال کیلومتري 17 در 2010 ارتفاع با کوه این     

دقیقه  0.4درجه و  48 طوله ب آن قله رافیاییــجغ مختصات و است شرقی جنوب -غربی شمال
  .باشد میثانیه  20دقیقه و 46درجه و  38 وعرض

  معدنی آبگرم -) ایالنجیق(سو ایستی
  - اردبیل جاده مجاورت در نیر شهر  کیلومتري 6 فاصله در ارتفاعی کم کوه دامنه در قینرجه چشمه     

 آن دماي و شود می خارج زمین از جوشان و دائمی صورت به چشمه این آب. است شده واقع سراب
 هیدروژن بوي داراي و بوده رنگ بی و زالل ظاهري نظر از آب. است گراد سانتی درجه 65 حدود در

. شود می یافت نیز رادیواکتیو مواد و سیلیس ، آهن همچون امالحی چشمه این آب در. است سولفورو
 پوستی هاي بیماري ،)پا و رماتیسمی مزمن دردهاي( حرکتی سیستم دردهاي درمان براي چشمه این آب

 آب جریان. است متر 1770 درحدود دریا سطح از چشمه ارتفاع.  است شده داده تشخیص مفید زنانه و
 زالل ظاهري و گراد سانتی 42 حدود در چشمه مظهر در آن دماي. باشد می جوشان و دائمی صورت به

 درمان براي آن از »ایالنجیق« روستاي اهالی فقط حاضر حال در. بوست بی و رنگ بی ، مزه بی ، شفاف
  .کنند می استفاده استحمام و عصبی و گوارشی هاي بیماري و مفاصل دردهاي
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  معدنی آبگرم -) قیزچیاس(سو ایستی
 به و دارد قرار اقیزچیــس روستاي کیلومتري یک و نیر شهرستان کیلومتري 4 در سو ایستی چشمه     

 درجه 39 چشمه مظهر در آب دماي . شود می واندهخنیز زچییسق چشمه نام با چشمه این دلیل همین
 درمان براي چشمه این آب باشد می شور وکمی بو بی و دارد رنگ بی و زالل ظاهري و است گراد سانتی

 آبگرم.است شده داده تشخیص مفید حرکتی سیستم و اعصاب ، عمومی اي بیماري ، گوارشی بیماریهاي
 شکل وبه وزنانه مردانه استخرمجزاي دو در امروزي مدرن تاسیسات ازهرگونه فارغ قیزچیاس سو ایستی
  .گیرد می قرار استفاده مورد سنتی

  معدنی گرمآب -) گیوي(سو ایستی
 باالي در ،کوثر شهرستان مرکز يکیلومتر 8 و خالــشهرخل شمال کیلومتري 15 درفاصله چشمه این     
 از برخورداري دلیل به و قراردارد شده واقع خلخال - اردبیل اصلی کنارجاده در که ديــــبلن نسبتا کوه

 رودخانه.  رود شمارمی به اردبیل استان گردشگران توجه مورد مراکز از منطقه زیباي اندازهاي چشم
 دوچندان را منطقه این وجاذبه کشش ، آبگرم دست پایین رودخانهاطراف  هاي باغ و چاي  گیوي زیباي

 و ثانیه در لیتر  2.3 آن آبدهی میزان و شده واقع دریا سطح از متري 1720 ارتفاع در آبگرم این . کند می
 مفصلی و پوستی امراض معالجه براي) گیوي آبگرم( سو ایسی. است گراد سانتی درجه 58 آب دماي
 آمده وجود  به آذرین  توده و آهکی هاي رشته با برخورد از بوده وچون مفید مفاصل درد و رماتیسم مانند

  . است  مؤثر نیز گوارشی و پوستی ، متابولیکی ، اعصاب هاي بیماري بهبود در

  چیخماز ایشیق
 سرشماري در که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش جنوبی قشالق دهستان ازآبادیهاي     
 مجاورت سلطان در ایشیق چیخماز .بود داده درخودجاي خانوار14 قالب در را نفر 43 تعداد 1390 سال

  .برات واقع شده است علی حاجی وقشالق قوجابدیر قشالق ،اورتا داغ ،قشالقی

  خانالر ایل
 38  فاصله در که است گرمی ازشهرستان موران مرکزي دربخش اجارودشرقی دهستان هاي ازآبادي     

 از شرقی طول ثانیه 43 و دقیقه14و درجه 48 و استوا خط از شمالی عرض ثانیه 37و دقیقه 58 و درجه
 ، )میرآب( میرو ، اوماسالن ، )لجایر( لئجییر ، آتان کول روستاهاي ودرمجاورت گرینویچ النهار نصف

  46 و خانوار 13 داراي کشور 1390 سال درسرشماري ایلخانالر . قراردارد کالن و )اووسوران( افسوران
  .است بوده جمعیت نفر
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  رودخانه -  چاي لی ایالن
 با گرفته سرچشمه سبالن شرقی هاي دامنه از شود می نامیده هم »چایی ایالنجیق« که چاي لی ایالن     
  .سازد می مشروب را ها آبادي این اراضی ایالنجیق و در جبه از گذر

  تاریخی محوطه - داغ لی ایالن
 بیش تعداد آن جنوب وسمت داغ ایالنلی کوه درپاي.. .«  وکوجنق قلعهاراق بهمشکین شهر درسرراه     

 متر 60 عرض و متر 80 مساحت به زمینی در افراشتها سنگ این .شود می دیده افراشت سنگ عدد20از
 آنها ریختن خاطربرهم به افراشتها سنگ این براي قطعی اي محدوده تعیین گرچه.است افراشته برزمین

 زمینی دراصل که بوده سنگی کالن گورستانی منطقه که است نمایانگرآن رحاله به اما است نامشخص
 مساکن به داغ لی درایالن بکاررفته سنگهاي شباهت بود یکصدمتررادربرگرفته تقریبی وعرض طول به

 داغ ایالنلی کوه دامنه در ها افراشت سنگ این است افراشت سنگ از بیشتر تاریخ ماقبل انسانهاي اولیه
 غیرمشخص گروه وچندین مشخص گروه 7 وبطورکلی اند شده نشانده زمین بر غربی -امتدادشرقی در
 نگین سبزمشکین شهر ،پورایمان .... است کوفی خط قبرهابه سنگ هاي نوشته .اند داده تشکیل را

 گوشه دریک .است فراوان ها گنج ، اطراف هاي وتپه کوه این زیر گویند می ...« ، » 67آذربایجان ص
 جلوتر دیگري بزرگ وسنگ اند شده ردیف کنارهم معمولی آدم یک قد وبزرگ سیاه سنگهاي تخته ،تپه

 ....اند شده سنگ وهمه گرفتارآمده الهی غضب به که بوده اي خانه مکتب اینجا که گویند می .افتاده
 از که است هایی دلمن باقیمانده افراشتها سنگ این احتماال .» 62 ص ،مشکین شهرخیاویا ،ساعدي 

 شکل این به امروزه و بدربرده جان گذشته قرون انسانی هاي دخالت و طبیعی هاي تخریب دست
 سنگ تخته با و مالت از استفاده بدون که است برنز دـعه ابتدایی ساختمان نوعی » دلمن « .اند درآمده

 خانقاه« ،» لولوسنگري« ،» قوشان چاي« منطقه در آن از متعددي هاي نمونه. شد می ساخته بزرگ هاي
 2× 4 تقریبی ابعاد با ها اتاق این .دارد ودـوج نمین غربی جنوب »قیرمیزلیق « و » یوردي چوبان« ،» علیا
 هـــتخت را آنها سقف و دهد می تشکیل را آن دیوارهاي که متر 1.5 ارتفاع به  هایی سنگ تخته از متر

   .است شده پوشانده خاك با سرما از حفاظت براي آن اطراف که شده ساخته پوشانده بزرگ سنگی

  معدنی آبگرم - ایالندوسویو
 در مظهرچشمه قراردارد )دوو -دوو( چشمه نزدیکی در و مشکین شهر کیلومتري 15 در چشمه این     

 آهک را حوضچه از هایی قسمت سطح. شود ظاهرمی مشخص دونقطهوآب از شده واقعی کوهي پا
 ایالندو معدنی ازآب است بودار کمی و رنگ بی ، مزه بی ،درجه 36 چشمه آب يدما است پوشانده

 نوع ایالندواز چشمه آب.شود می استفاده پوست و مفاصل يدردها ،چشم يبیماریها درمان يبرا
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 عمومی يدردها دهنده تسکینکه  است گرم گازدارو کلسیک بیکربناته کلروسولفاته معدنی يها آب
 و هبیکربناتباتوجه به ترکیبات   و  است ابـــــاعص نیزتمدد و بدن عمومی حالت کننده تقویت و بدن

 يهایبیمار ، روماتیسمیمزمن  يدردها ، يجلد يها يبیمار درمان يبرا دـتوان می ه اي که داردسولفات
  .مورداستفاده قرارگیرد گوارشی و تنفسی

  سد - ایلخچی
 براي آن وآب است رسیده برداري بهره  به 1378 ازسال که است رسی باهسته خاکی ازنوع سد این     

  سد کل وحجم متر 250 تاج طول متر.15بستر از سد ارتفاع.گیرد قرارمی مورداستفاده کشاورزي مصارف
   است مترمکعب میلیون 0.7

  انگوت قشالقی ایلخچی
 قیشالقی چییایلخ یا چییایلخ نام با متعددي روستاهاي گرمی ازشهرستان مختلفی هاي دردهستان     

 در زبان ایلخی.خبرمیدهد شهرستان این مختلف درمناطق اسب وپروش نگهداري ازرونق که دارد وجود
 دهنده پرورش معنی به ایلخیچی کلمه)چی(ساز پسوندشغل با ترکیب درو است اسب گله معنی به ترکی

 دورمحل هاي درگذشته روستا این که گفت توان تعابیرمی این با. آورد بوجود می را اسب بان گله یا
 اند داشته اشتغال اسب ونگهداري پرورش به آن ازساکنان بخشی ویاالاقل بوده اسب یاپرورش نگهداري

 انگوت قشالقی انگوت در دهستان ایلخچی.است گرفته آن اولیه ساکنان شغل از را خود نام روستا و
  و دقیقه 34 و درجه 47 و شمالی عرض ثانیه 9 و دقیقه 6 و درجه 39 بامختصاتانگوت  ازبخش غربی

 اسب پرورش براي مناسبی قابلیت از که گرفته قرار اي درمنطقه انصافا و قراردارد شرقی طول ثانیه 56
 دهندگان پرورش از گروهی اقبال را روستا این پیدایش و تاسیس علت اي عده که تاآنجا برخورداراست

 دیدن با و آمده اینجا به اسب تربیت براي مناسب مکانی درجستجوي که اند دانسته اسب اي حرفه
 سکنی منطقه این در ، آن زیباي و وسیع نسبتا هاي دشت و کوهستانی و سالم هواي ،متعدد چمنزارهاي

 241 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این .اند آورده در کامل روستایی شکل به را وآن گزیده
  .بود داده درخودجاي خانوار 66 درقالب را نفر

  موران قشالقی ایلخچی
 آبادي سه عنوان شود یادمی ازآن سفلی،وسطی،علیا قشالق ایلخچی عناوین با که قیشالقی ایلخیچی     

 است اردبیل استان گرمی شهرستان از موران دربخش آزادلو دهستان غربی شمال درسمت هم به زدیک
 اورتا ، قیشالقی ایلخیچی یوخاري ترتیب به و شده متمایز ازهم وآشاغی اورتا ، یوخاري پیشوند با که
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 ازهمدیگربه آنها فاصله که روستایی سه .میشوند نامیده قیشالقی ایلخیچی آشاغی و قیشالقی ایلخیچی
 ،ایلخیچی یوخاري،تعدادجمعیت ترتیب به هم آنها ترین وپرجمعیت بزرگترین.نمیرسد مترهم 500

 از دور هاي گذشته در آبادي نام رود می گمان .است ایلخیچی اورتا همه از رــــآخ و ایلخیچی آشاغی
 لی اینجی ،سر کله .باشد شده یافتندگرفته می پرورش آن عـوسی دراراضی که شماري بی هاي ایلخی
  .اند قرارگرفته ایلخیچی  روستاهاي درمجاورت هستندکه ازآبادیهایی کندي هاواس ولی  بیگ هادي

  گرمی ایلخچی
 متري 800 درفاصله که است گرمی شهرستان مرکزي دربخش اجارودمرکزي دهستان از دوآبادي نام     

 5 درحدود گرمی از ها آبادي این فاصله. اند قرارگرفته گرمی مرکزشهرستان شرقی سمت ازیکدیگردر
 68 درقالب را نفر 252 که است جمعیتی پر ونسبتا بزرگ روستاي ایلخیچی آشاغی.کیلومتراست

 اند یافته خانوارسازمان12در که نفري 45 با ایلخیچی یوخاري درحالیکه دهد می جاي خود خانواردر
 هاي نسبت ایلخیچی ویوخاري آشاغی هاي آبادي اهالی .رود شمارمی به جمعیتی وکم کوچک روستاي
 اگر دوآبادي اهالی بین نسبت. اند بوده مشترکی نیاي دوراکثراداراي هاي دارندودرگذشته باهم نزدیکی
  .کنند می احساس خود بین پیوندناگسستنی آن واهالی نیست هم دوري نسبت نباشد یک درجه نسبتی

  گیوي ایلخچی
  این .قراردارد فیروز بخش از سنجبدجنوبی دردهستان که است) گیوي( کوثر شهرستان هاي ازآبادي     

 سنجبد دهستان به وازشمال همچواراست قشالقی یئنگیجه با سنجبدجنوبی دهستان درشمال آبادي 
 در خانوار 53 درقالب نفررا 197 تعداد1390 سال سرشماري براساسایلخیچی  .شود می منتهی غربی

 شرقی طول دقیقه 14و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 37و درجه 37در آبادي این. بود داده خودجاي
  .است متر 1190 دریا ازسطح آن وارتفاع دارد قرار

  قایلوان
 هاي ازآباديیکی هاي متعدد ایناالوا نام به گویشی خیلی عامیانه ترایالن آوا وحتی  ، ایلوانا ، ایلوانق     

 1390 سال سرشماري براساس که است خلخال شهرستان مرکزي بخش در شرقی خانندبیل دهستان
 و سنجبدشرقی ازدهستان چلنبرروستاي . بود داده جاي خود در خانوار 56 قالب در را نفر 239 تعداد
 درجه 37 در »ایلوانق«یا   »ایالن آوا«. میروند وانا بشمارــسنجبدغربی همسایگان ایل دهستان از تپه کول

  .قراردارد شرقی طول دقیقه 12و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 40 و
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  قویوقشالقی ایمان
سرشماري  ه درک است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش غربی قشالق دهستان ازقشالقات     
  .است داشته نفرجمعیت 543کشور 1390سال 

  ایمیر
 سال سرشماري در که  است مرکزي ازبخش شرقی ارشق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 ازسمت کمی روستاي ایمیر درفاصله .بود داده درخودجاي خانوار 12 نفررادرقالب 57 تعداد 1390
 ، لو لهه ل روستاهاي مجاورت در و گرمی مشکین شهر راهی سه نزدیکی در مغان به اردبیل جاده غربی

  .قاال جاي گرفته است وآق اکملو ، بیگلرآباد

  ایناللو
 سرشماري اساس بر که نیر  شهرستان مرکزي بخش ازتوابع قشالقی رضاقلی دهستان هاي ازآبادي     
 ،قشالقی روستاهاي رضاقلی . بود داده درخودجاي وارـــخان 46 درقالب نفررا 168 تعداد 1390 سال
  .می روند واقع اینانلو به شمار صیغیرلو ازهمسایگان ایناللو یا در دئم و صیغیرلو چاي

  قشالقی واینالل
 منطقه 2در که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش جنوبی القـــقش دهستان ازقشالقات     

  است نفرداشته 170 به نزدیک جمعیتی و خانوار 43 مجموعا اقامتی
 ، »ینال« ، »نیال« ، »نَبال« ، »اینال« ، »اینال« ، »انال« ، »ائینال« اشکال به مختلف   منابع و کتب در »اینال«
 معانی به دهخدا نوشته به بنا »اینال«. است آمده... و »عینّل« ،»عینل« ،»عینال«  ،»ینّل« ، »ینَل« ، »ینّال«

  . ترك است امراء القاب از لقبىو  السلطنه نایب ، ولیعهد
 ، اهمیت و مقام یا سن اعتبار به گویا. است غزها، پادشاه ، جبویه عهد ولی ترکی در »ینال« ازمعانی یکی

 رؤساي از یکی با خود مالقات به فضالن ابن که چنان ، اند شده می تقسیم بزرگ و کوچک به »ها ینال«
 پادشاهان از هرجا وي. کند می اشاره بوده معروف »الصغیر ینال//  ینال کوچک//  ینال کیچیک« به که غز
 و کند می اکتفا) اینال(ینال و طرخان ، یبغو مانند آنان القاب ذکر به آورد می میان به سخن غزها سران و

 بوده زواغ هاي تورك القاب از یکی بلکه ، کسی اسم نه) اینال(ینال که باشد دیگري دلیل تواند می این
 هاي ازمقام نمادي همه که تگین امیرو ، سلطان چون القابی ردیف در نیز فارسی ادب در کلمه این.است
 جوانانی نام) اینال(انال: گوید می) اینال(انال معنی خصوص در کاشغري .است رفته کار به ، است عالی
  .»اند  عادي اشخاص از پدرشان و) زاده شه// زاده شاه( خاتون مادرشان که است
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  اینانلو
 بودند مستقر خالـخل شهرستان در مستقل هاي تیره صورت به که خلخال منطقه طوایف و ازعشایر     

 و طوایف این .پرداختند می قشالق -  ییالق به خلخال وقشالقات منطقه تفاعاترا دیگر و داغ آق بین و
 در وغالبا کشیده دست کوچروي شیوه به دامداري از بالفاصله تاختاقاپو هاي سیاست اجراي با ها تیره

 به ندمعروف وتیره طایفه نام به امروزه که یافتند استقرار هایی درآبادي و شدند یکجانشین خود قشالقات
  .روند صحرامی و وکوه ییالق به ازخلخال خاصی مناطق در پراکنده صورت
  ارشق اینچه

 30 فاصله که در است مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي     
بزآقا  ومزرعه چوخوري چخماق ، کنلوجه ، کندارشق تازه روستاهاي درمجاورتمشکین شهر کیلومتري

  .بود داده درخودجاي خانوار 4 درقالب نفررا 15 تعداد1390سال سرشماريدر باديآ این.واقع شده است

  نیر اینچه
درمجاورت روستاهاي  نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع مهماندوست دهستان هاي ازآبادي     

 24 نفررادرقالب 64 تعداد 1390 سال سرشماري راساسبآباد قراردارد و امین ، قاراقاشلو ،کهریز، هوادره
  .بود داده جاي خود در خانوار

  اینلو
مجاورت  در که است هیر بخش ازتوابع جنوبی فوالدلوي دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 اینلو در  .جاي گرفته است  «اوانــجی«  و »گلین پیله« ، »سیدآباد« ،» مسجدلو« ، »گوئورقلعه«روستاهاي 
  .بود داده جاي درخود خانوار126 درقالب نفررا 497 تعداد1390 سال سرشماري

   اینی
 شهرستان مرکزي بخش از اینی دهستان جنوبی درسمت هم به ونزدیک پیوسته آبادي سه نام ینیا     

 اندواز گرفته جاي منطقه این وزیباي سبز درگستره ازهم کمی درفاصله که است اردبیل استان گرمی
 برروي آبادي سهاین  .شوند می نامیده اینی یوخاري و اینی اورتا ، اینی آشاغی ترتیب به غرب به شرق

 روستا سه این مرکز اینی اورتا یا وسطی اینی گرچه.آیند می حساب به مغان جلگه آبادي بزرگترین ، هم
 گانه سه آبادیهاي این بزرگترین ازنظرجمعیت وچه ازنظروسعت چه علیا اینی اماروستاي آید شمارمی به

 دهستان محدوده بر اینی نام و گردیده اشتهاردهستان سبب گانه سه آبادیهاي این وبزرگی وسعت.است
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 نفر 598 اینی آشاغی و نفر 641 اورتااینی ، نفر 992 اینی یوخاري 1390 سال در.  است نموده نیزداللت
  .است داشته جمعیت

  دهستان - اینی
 قرار گرمی شهرستان شرقی جنوب درسمت که است گرمی شهرستان مرکزي بخش هاي ازدهستان     

 ازسمت ،اجارود دهستان با شمال ازسمت،اجارودغربی بادهستان غرب ازسمت دهستاناین .است گرفته
 .دارد مجاورت آذربایجان جمهوري یاردیملوي بامنطقه جنوب سمت از و اجارودشرقی بادهستان شرق

 نفر 5421و خانوار 1351 با داراي سکنه آبادي پارچه 21 داراي 1390 سال درسرشمارياینی  دهستان
 50و درجه 38 جغرافیایی مختصات در که است اورتااینی روستاي،اینی مرکزدهستان.است بوده جمعیت

 و درمانی بهداشتی ازامکانات و است گرفته جاي شرقی طول دقیقه 8 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه
 اظماره : شوند می محسوب اینی دهستان زیرازتوابع هاي آبادي.برخورداراست خوبی معیشتی رفاهی
 ، تپه ، الغوبقارا کند تازه ، بیعرق ، وسطی انی ،علیا  انی ،سفلی انی ،سر الیله ، الیله ،علیا اظماره ،سفلی
 اراق ، بوالغ قره ، علیا شاون ، سفلی شاون ، درق ساري ،»خالی ازسکنه«رمضانلو ،داشدیبی، چلک ، تنگ
   »خالی ازسکنه« قاراقایا ییالق و یگالئگ ،قوزلو ،) اورتاایزمارا(قنبرلو ، یاتاق

  غار - اینی
 هواي برودت خاطر به منطقه اهالی وجودداردکه غاري اینی روستاي شمال کیلومتري یک فاصله در     

 فصل در کننده خنک لوازم و الـــیخچ وجود عدم بدلیل قدیم در . گویند می یخچال آن غاربه داخل
 آن جلوي در دیگر اشیاء یا نان اي تکهبه غار ورود هنگام و نمودند می استفاده مکان این یخ از تابستان

 هم از مجزا دهلیز دو غار درون که گویند می اند دیده را وآن غاررفته درون به که افرادي.میدادند قرار
 این در که باشد داشته هم دیگري متعدد هاي داالن و دهلیزها غار که ندارد هم استبعادي و دارد وجود

  .داد راافزایش گرمی شهرستان گردشگري قابلیت  توان می درآن کمی گذاري سرمایه با صورت

  ایوریق
 این است هیر بخش ازتوابع شمالی فوالدلوي دردهستان اردبیل شهرستان ازآبادیهاي روستاي ایوریق     
 تشکیل شده است که باتوجه با »يآباد«به معنی ریق و» خانه« به معنی وئا کلمه دو اهالی از به تعبیرنام 

 با روستاییکه  ایوریق .به نظرمی رسد نام آبادیها کمی بعید قسمت آخر به »قاف«سابقه الحاق حرف 
 را نفر1593 تعداد 1390 سال و در است شده واقعاردبیل  مرکز کیلومتري 18 در است طوالنی قدمت

  .بود داده در خود جاي خانوار 420 قالب در
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 دهستان –آبگرم سرعین 

دهستان آبگرم یکی ازدهستان هاي بخش مرکزي شهرستان سرعین به مرکزیت روستاي ورنیاب      
 ،کلخوران ویند  ،کرده ده  ، ویله درق ،تاسیس شده وشامل آبادي هاي  آق قلعه  1366است که درسال 

  .الطران است ویندکلخوران و ،ورنیاب  ،کنزق 

  آبادي - آبگرم شابیل
در رستان مشکین شهر است این آبادي ـــشرقی ازبخش مرکزي شه مشکینازآبادي هاي دهستان      

  خانوار درخودجاي داده بود 3قالب  در نفررا 8تعداد 1390سرشماري سال 

  آبادي -  آبگرم قوتورسویو
شرقی ازبخش مرکزي شهرستان مشکین شهر و محل شروع صعود به  مشکینازآبادي هاي دهستان      

این . کیلومتري مشکین شهر واقع شده است 49کیلومتري شهرالهرود ودر  24قلۀ سبالن است که در
آبگرم .وار در خود جاي داده بودــــخان 1 نفر را درقالب 1 تعداد1390آبادي براساس سرشماري سال 
که درفصول گردشگرپذیر سال وفعال شدن  شکین شهر است به این معناقوتورسویو ازمراکزگردشگري م

بخش هاي مختلف خدماتی جمعیت آن نیزافزایش می یابد وبا فرارسیدن زمستان وتعطیلی فعالیت هاي 
  .آبادي قوتورسویو هم به حالت متروکه درمی آید ،به قشالق هاي مغان  توریستی و مراجعت عشایر

  آبادي - آبگرم گیوي
است که در مجاورت ) گیوي(ازآبادي هاي دهستان سنجبدغربی ازبخش مرکزي شهرستان کوثر      

این آبادي بر اساس سرشماري سال  .نی احمدبیگ وهواشانق قراردارد ، چالگرود ، روستاهاي گول تپه
  .خانوار درخودجاي داده بود17نفر را در قالب  45تعداد  1390

  آبی بیگلو

هجري شمسی به شهر ارتقاء یافته  1377بیگلو مرکز بخش ویلکیج شهرستان نمین که درسال  آبی     
فاصله کمی از جنگل هاي فندقلو واقع شده است این شهراز شمال  کیلومتري شهراردبیل در 20است در

غربی  ازسمت جنوب،از طرف جنوب شرقی به روستاي محمودآباد  ، به روستاهاي دورجین و سعیدآباد
از مشرق به روستاي آالدیزگه و در امتــــداد آن به جنگل هاي  ،به روستاي آق بوالغ مصطفی خان 

تاریخ .  سمت مغرب به روستاي  تازه کند لقمـــان آباد منتهی می شود فندق لو محدود می گردد  و از
  الی به مناسبت سکونتول اهــپیش نسبت داده می شود و بر اساس ق چندین قرنپیدایش این منطقه به 
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  آبی بیگلو یعنی.  به آبی بیگلو مشهور شده است به مرور) مخفف عبداله - آبی (نام عبداله بیگ ه فردي ب

  .استبوده ) عبداهللا (بیگ اش  آبی نام منطقه اي که 
آب و هواي آبی بیگلو سرد ومرطوب بوده و بدلیل مجاورت باگردنه حیران اغلب اوقات سال پوشیده از 

این شهر درفاصله نزدیکی از دو رودخانه مهم قاراسو و سساقیزچی قراردارد واین دو .غلیظ می باشد مه
خانوار دارد  1090، این شهر 1385طبق سرشماري سال .  رودخانه در دو جهت مخالف آن جاري است

ر از نف 3838نفر آن زن می باشند و  2655نفر آن مرد و 2587نفر می باشد که  5242و جمعیت آن 
تشکیل شده  »خانالر«و »اودولو«آبی بیگلو از دو محله اصلی بنام . .تعداد کل جمعیت آن با سواد هستند

در حال حاضر بیشتر اهالی آن به . برابر محله اودولو وسعت و جمعیت دارد 3که محله خانالر حدوداً 
سایر مشاغل ساختمانی و ، جوشکاري و  شغل هایی مانند سنگ کاري نماي ساختمان ها و آرماتوربندي

  .عده اي نیز در اداره جات مختلف استان شاغل هستند
  کوه - آت اولن داغ 

متر در محدوده دهستان خانندبیل غربی از بخش مرکزي شهرستان خلخال  1985این کوه با ارتفاع      
-جهت کوه، شمال غربی. کیلومتري جنوب غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است 15و در 

  .می باشد 37.31وعرض  48.23جنوب شرقی بوده و مختصات جغرافیایی قله آن به طول 

  آت توتان
 90ازآبادي هاي دهستان ارشق مرکزي دربخش ارشق شهرستان مشکین شهراست که در فاصله      

روستاي آت توتان از . کیلومتري بخش رضی قرار دارد 20کیلومتري مرکز شهرستان مشکین شهر و
طرف غرب با روستاي  از ،ازطرف جنوب با روستاي ذکیلو  ،ان ـــــطرف شمال با جمهوري آذربایج

این آبادي براساس سرشماري سال  . ینلو و از طرف شرق با روستاي آق بوالغ علیا مجاورت داردمیرحس
  .خانوار درخود جاي داده بود 7نفر را در قالب  24تعداد  1390

  کوه -آت قجلی 
متر در محدوده دهستان شعبان از بخش مرکزي شهرستان مشکین شهر و در  2485این کوه با ارتفاع      
جنوبی  -جهت کوه، شمالی. تري جنوب غربی مرکز شهرستان مشکین شهر واقع شده استکیلوم 25

می باشد کوه یکی از ارتفاعات سبالن  38.18وعرض  47.24بوده و مختصات جغرافیایی قله آن بطول 
  .رودخانه مشکین شهر از این کوه سرچشمه می گیرد .بشمار می رود
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  آبگیر -ت گولو آ
طبیعی است که در جنوب غربی آبگرم شابیل و درکنار شیروان دره سی قرار دارد آت گولو آبگیري      

 وبا قرار گرفتن آت گول.  متر است اما گودي آن معلوم نیست 30متر و عرض آن  120طول تقریبی آن 
طبیعتی بکر و بسیار زیبا و دیدنی در اطراف آن  ،در کنار شیروان دره سی وتحت تاثیر این دره شگرف 

اسبی به آنجابیافتد  نام نهاده اند که اگر وگویند بدان علت این جا را آت گول می ....« . پدید آمده است
اما درافسانه هاآمده است که هر چند مدت . درآمدنش مشکل است و به هرصورت غرق خواهد شد

تخرباال می آید و روي آب شنا میکند و شیهه هاي بلند سرمی دهد یکبار اسب سفید بزرگی ازته این اس
عده اي می گویند این اسب مال بابک است که براي پیداکردن  ،دوباره می رود به ته استخر  و بعد

 »27ص  ،خیاو یا مشکین شهر ،ساعدي .... صاحبش از دیار تاریکی ها ساعتی پیدا و بعد ناپیدا می شود
به عنوان محلی براي پرورش انواع ماهیان سردآبی درآمده است  به طوري که گاها امروزه این آبگیر 

براي رفتن به این آبگیرجاده خاکی نسبتا مناسبی که . آن برگزار می گردد در جشنواره هاي ماهیگیري نیز
  .از شابیل سویو به مشکین شهرمنتهی می شود مهیاشده است

   آتشگاه
  1102 تعداد 1390سال  درازآبادیهاي دهستان ارجستان ازتوابع بخش سبالن شهرستان سرعین که      
به عنوان مرکزدهستان  این آبادي که درسنوات اخیر .جاي داده بود  خود در خانوار 340درقالب  را نفر

بر فراز تپه اي » ریقآدرف« داراي رونق خاصی بوده است آتشکده   گذشته ادواردر  ،ارجستان تعیین شده 
ویرانه هاي آن براثر عوامل طبیعی و ساخت و که آثار بازمانده از باستانی در این روستا قرار داشته است 

بر اساس اسناد تاریخی از آذرفریق آتشکده  . سازهاي اطراف آتشکده بتدریج در حال از بین رفتن است
معبدي هم ظاهراً در جوار آن . ان بوده استمراکز مهم و مذهبی زرتشتیان بخصوص در دوران ساسانی

با اهتمام سازمان  1375بعد ازوقوع زلزله سال . آتشکده وجود داشته که به مرور زمان از میان رفته است
ده ملغی ـــــــو خرابه هاي آتشک میراث فرهنگی استان اردبیل اجازه ساخت و ساز برروي تپه مذکور

) ع(اهالی این نام را برگرفته از نام امامزاده اي به نام عبداهللا  ی گویند ونیزم »آق امام«آتشگاه را  .گردید
  .اي سرسبز قرار گرفته است  می دانند که مدفن او بر روي تپه

  آتشگاه جدید
بخش مرکزي شهرستان مشکین شهر است این آبادي بر اساس  ان ازــــازآبادي هاي دهستان شعب     

 18آتشگاه جدید در  .جاي داده بود خانوار درخود 35نفررادرقالب  146تعداد  1390سرشماري سال 
  علمدار و ، آوارسین ،کلنپا ،شعبان،کیلومتري مرکزشهرستان مشکین شهردر مجاورت روستاهاي دوشانلو
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  اهل ایمان قرارگرفته است روستاي آتشگاه دو بار ویران وخالی ازسکنه شده و دوباره آباد گردیده است 

  ه تاریخیتپ -آتماتپه 
 روستاي نوشنق از بخش مرکزي ی مربوط به دوره اشکانیان است و درــــتپه هاي تاریخ آتماتپه از     

با  1381اسفند 17سال انسان درآن مستقر بوده در تاریخ 800این اثرکه بیش از ،شهرستان نمین واقع شده
  .عنوان یکی ازآثار ملی ایران به ثبت رسیده است به 7822ثبت  هشمار

  آج ائشمه
ازقشالقات دهستان قشالق دشت جنوبی ازبخش قشالق دشت شهرستان بیله سوار است که در      

این .نفر داشته است 93خانوار وجمعیتی نزدیک به  24منطقه اقامتی مجموعا  4در 1390سرشماري سال 
 ،الق دشت جنـــوبی به نام هاي آج ائشمه نوراحمد ـت شمال غربی دهستان قشچهارسکونتگاه در سم

  .آج ائشمه پاپور و آج ائشمه مهندس صادقی معروفند ،آجی ائشمه علی حیدربیگ 

  کوه - آخ داغی 
متر در محدوده دهستان خورش رستم شمالی از بخش خورش رستم  2460این کوه با ارتفاع      

- جهت کوه، شرقی .کیلومتري جنوب مرکز شهرستان خلخال واقع شده است 15شهرستان خلخال ودر
   .باشد می 37.28و عرض  48.30غربی بوده و مختصات جغرافیایی قله آن به طول

  تفرجگاه -آخارباخار 
ازتفرجگاههاي زیباي بخش هیردرارتفاعات شرقی مرکز بخش است که تحت تاثیر دو اقلیم مختلف      

 بخش هیرگاههاي ـزیبایی هاي بی نظیرومنحصربه فردي دارد و از تفرجـ قرارگرفته وآذربایجان وگیالن 
  .محسوب می شودگیالن استان مقسم المیاه هیر با  ، »آخارباخار«. به شمار می رود

  شکارگاه - آخیرلی 
منطقه شکارممنوع آخیرلی انگوت منطقه اي کوهستانی است که بدلیل برخورداري ازانواع حیوانات      

روزافزون شکارهاي  دردهه هاي اخیر با رشد.قابل شکار به عنوان شکارگاه مورداستفاده قرارمی گرفت
را مناطقی از آن به نژاد گونه هاي موجوددرآن درآستانه نابودي قرارگرفت به همین خاطر اخی ،غیرمجاز 

  .منظورحفظ ذخایرطبیعی وژنتیکی کشوربه منطقه شکارممنوع تبدیل شده است
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  آدام دره سی
کیلومتري غرب جاده ي مشکین شهربه مغان قرار   2نام دو روستا است که در فاصله کمی ازهم در      

وند این دوآبادي تقریبا ازتوابع دهستان انگوت غربی ازبخش انگوت شهرستان گرمی بشمارمیر گرفته و
مرکز بخش انگوت ودرمجاورت روستاهاي  ،کیلومتري سمت جنوب غربی تازه کند 15در فاصله 

قرار گرفته اند  ،کیننو و قیلیج خان لی  ،مردان  ،قورو دره  ،قارا آغاج لی  ،گونئی کندي  ،سیدمحمدلی
یوخاري آدام دره سی درارتفاع بیشتري ازآشاغی آدام دره سی قرار  ،مثل همه آبادي هاي مشترك االسم 

این اختالف درارتفاع بیانگرآن است که این آبادي ها درمنطقه ي کوهستانی و ناهمواري بااراضی . دارد
  .نفر سکنه دارد 41نفر و آشاغی آدام دره سی  108یوخاري آدام دره سی  .  شیب دارقراردارند

    آتشکده - آذرفریق 
  آتشگاه : نگاه کنید به      
  رودخانه -آراز
گفته می شود مهم ترین و پرآب ترین رودخانه شمالی » آراز«ارس که در زبان ترکی آذربایجانی      

ایران در منطقه آذربایجان است که از کوه هاي مین گؤل داغ در ترکیه سرچشمه گرفته از غرب جلفا تا 
طول نوار مرزي ایران و جمهوري آذربایجان جریان یافته و به دریاي  اصالندوز مغان دراستان اردبیل در

مغان در غرب اصالندوز بر  -سد بزرگی در محل قیزیل قشالق ماکو و سدانحرافی میل . خزر می ریزد
سد جدیدي نیزدر ناحیه خمارلو از توابع بخش خداآفرین دردست . روي این رودخانه ساخته شده است

از رودخانه ارس توسط کانال هایی به سوي دشت مغان هدایت شده  آب بخشی. احداث است
بستر رودخانه ارس داراي شیب زیادي بوده که آب با . کشاورزي دشت مغان را گسترش داده است

.  سرعت درآن جریان دارد به همین خاطر برخالف مثل رودهاي دیگر نمی توان بر روي آن قایقرانی کرد
 جزیره کوچک و بزرگ خـالی از سکنه وجود دارد که به زبان محلی به آن  805در بستر رودخانه ارس 

جزیره به جمهوري آذربایجان  382زیره به ایران و ــــج 427براساس قرارداد مرزي  . می گویند» شام«
شعباتی که . این جزیره ها تنها براي چراي حیوانات ساکنان اطراف رودخانه قابل استفاده اند. تعلق دارند

شعباتی که از خاك . رود کر،رود نخجوان،آرپاچایی: خاك قفقازیه وارد رود ارس می شود عبارتند از  از
 ،رود آغ چاي و قوطور چایی از خوي  ،رود زنگمـــار از ماکو: ایران وارد رود ارس می شود عبارتند از

    رود گوك گنبد از قارا داغ و دره رود ازمغان ،رود زیلبیر از مرند 
 4متر عرض و بیش از  200عریض ترین نقطه رودخانه ارس در نزدیکی شهر جلفا میباشد که بیش از 

درمواقع عادي آب آن . متر عمق دارد که می تواند سومین رودخانه ایران از لحاظ قدرت آب تلقی گردد
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ت که ج پل ساخته شده اسـبر روي ارس پنتاکنون  . قابل شرب ولی درمواقع طغیان گل آلود است

 پل راه آهن جلفا ـ پل شوسه جلفا ـ پل پلدشت در شهرستان ماکو ـ پل خدا آفرین در: از  دـــــعبارتن
    قارا داغ  و پل نودوز در مرزارمنستان

  آبادي -آراللو
وي شمالی ازتوابع بخش هیر ـــآبادي از آبادي هاي شهرستان اردبیل دردهستان فوالدل آراللو نام دو     

نفر  2567خانوار و 655بویوك آراللی با . پیشوندهاي بویوك وکیچیک از هم متمایزمی گردنداست که با
 به عنوان مرکز دهستان فوالدلوي شمالی 1366جمعیت ازآبادي هاي بزرگ منطقه بشمار میرود و ازسال 

  نفرسکنه دارد 613خانوار و  170کیچیک آراللی . شهرستان اردبیل تعیین شده است  بخش هیر در

    عشایر -آراللو
طایفه آراللویکی ازطوایف ایل بزرگ شاهسئون می باشداین طایفه گرچه ازطوایف قدیمی محسوب      

نمی شوند ولی همیشه روساي مشهورونامـــــداري داشته اند و ضربات سنگینی به روسیه تزاري وارد 
خان و  گرفتن توپ وتفنگ ازروس ها و بکاربردن آنها علیه خودروسها از سوي محمدقلی. کرده اند

محمـــــدقلی خان زمانی به عضویت انجمن ایالتی اردبیل پذیرفته شد و . نجفقلی خان مشهوراست
حسین خان وطندوست آخرین رئیس این طایفه به علت عدم سازش با فرقه .  سیف المله لقب گرفت

ن برگشت دموکرات با سواران خود به تهران فرارکرد و پس ازبه دست آوردن تفنگ وتجهیزات به سبال
این طایفه ییالق نداشت واز آنقوتالر و موسی خان .باآنان به جنگ پرداخت1325و درطول تابستان سال 

هم اکنون اکثر افراداین طایفه در .براي چراي زمستانی استفاده می کرد) بین خروسلووگرمی(قشالقی
 ،ابوالحسن بیگلو : ندازتیره هاي این طایفه عبارت.مجیدلو و دیزج سکونت دارند ،روستاهاي بئلداشی

  ابوالفتح بیگلو ومحمدعلی بیگلو ،سلیمان بیگلو  ،مجید بیگلو  ،حمید بیگلو 

  آرانچی

 اساس بر باديآ این است گرمی شهرستان مرکزي ازبخش شمالی اجارود دهستان هاي آبادي از     
 و بزرگترین آرانچی.بود داده درخودجاي خانوار149نفررادرقالب 592تعداد 1390 سال سرشماري
وبه قول ظریفی اگراز  کیلومتري 5فاصله در که است اجارودشمالی آبادي از دهستان ترین پرجمعیت

 43و درجه 39در گرمی شهرستان کیلومتري شمال 3مقابل پاسگاه راهنمایی ورانندگی حساب کنیم در 
 سمت واز است قرارگرفته شرقی طول ثانیه 33و دقیقه 4و درجه 48و شمالی عرض ثانیه 58 و دقیقه

 با شمال ازسمت ،شکراب یا راووــــــــشک روستاي با شرق سمت از ، گرمی مرکزشهرستان با جنوب
  .دارد مجاورت قیشالقی حسنقلی با غرب سمت از و لر وکئچل هاچاکندتازه
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  تاریخی تپه - سی آرپاتپه
 در که است نمین شهرستان از »کران هـــنن« دهستان در تاریخی اي تپه و روستا نام) آریاتپه( تپه آرپا     

 نام قوي احتمال به. است شده یافت میالد از پیش یکم هزاره از آثاري آنمجاورت فندقلو قراردارد و در 
 این در آنکه بعلت شاید وبوده ) مقدس تپه( آرتاتپه قراردارد روستا داخل که اي تپه بعلت آبادي این

 و کناسه میان آرپاتپه باستانی محوطه. است شده نامیده آرپاتپه شده می کاشته زیاد گندم و جو منطقه
 جنگل .است  گرفته قرار نمین شهر جنوب کیلومتري 10در و اردبیل به آستارا جاده در امیر حاجی هگردن

 یک عنوان بهکه اي  تپه .قراردارد آریاتپه کیلومتري 5 در است ایران مناطق زیباترین از یکی که فندقلو
 درضلع رسیده ثبت به  کشور فرهنگی میراث سازمان تاریخی آثار فهرست در 1382 ماه تیر در ملی اثر

 جاده با تپه فاصله است متر 10 آن ارتفاع و متر 100 عرض و متر 150 آن طول قراردارد روستا غربی
 ضخامت به آثارخشتی )روستا سمت( تپه روي بر گرفته صورت برشهاي در است متر 30 روستا آسفالته

و  گردیده واقع جنوبی شمالی امتداد در بیضوي بصورت تپه این باشد می رویت قابل متر سانتی 10
 توان می شده آوري جمع سطحی سفالهاي اساس بر دارد جریان آن جنوبی درضلع فصلی اي رودخانه

 رنگ سیاه تزیینات با نخودي سفال وهمچنین رنگ قرمز سفال و ساز چرخ خاکستري سفالهاي به
 نام آرتاتپه ، آریاتپه ، آرپاتپه.باشند می منتسب میالد از قبل اول هزاره به عمدتاً که نمود اشاره زیگزاگ

   .شود می اطالق روستا این به که هستند هایی

  آبادي - آرپاچایی
 اساس بر آبادي این.است )گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدشمالی دهستان هاي ازآبادي     

 الیه آرپاچایی درمنتهی. بود داده درخودجاي خانوار 51 درقالب را نفر 228 تعداد 1390 سال سرشماري
مناطق ییالقی استان  قاالجیق و ، روستاهاي بنماران سنجبدشمالی ودرمجاورت دهستان شرقی شمال

  .قرارگرفته است شرقی طول دقیقه 29و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 50و درجه 37درگیالن 

    رودخانه - آرپاچایی
 خلخال شهرستان یعنی اردبیل استان شهرستان ترین درجنوبی که است یمعروف رودخانه آرپاچایی     

 درجهت آن جهت خالف بر و »هروچایی« رودخانه درامتداد گرفته سرچشمه »باغروداغی«ارتفاعات  از
 به باتمایل هم به پیوستن از بعد دورود این.برسد هروچایی رودخانه به تا میشود جاري جنوب به شمال
 شهر  وبه  بریده  عمیقی و  تنگ  دره با را) کوثر  شهرستان مرکز( گیوي و  خلخال  مابین  ارتفاعات ،غرب
 - شرق شمال آن جریان که سنگ آبادچایی شوندتابه می نامیده چایی گیوي آناز پس و رسند می  گیوي

  .بپیوندند ن اوزه قیزیل برسندوبه است غربی جنوب
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  آرخازلی
در مجاورت  و ویلکیج ازبخش مرکزي جــــــــویلکی دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي     

 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این .دارد قرارقاراحسنلو و میرزارحیملو  ، روستاهاي قاراتپه
   .بود داده جاي خود در خانوار182 درقالب را نفر 698

  کوه -  داغی آردوش
 واقع کوثر ازبخش مرکزي شهرستان شمالی سنجبد دهستان محدوده در متر 2143 ارتفاع با کوه این     
درجه  48 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی شمال - شرقی جنوب کوه، جهت .است شده

  .باشد میثانیه  30دقیقه و  46و  37 عرض ودقیقه  24و 

  آرمارمشهدلو
 اینی و قوزلو روستاهاي درمسیر گرمی شهر شرقی درهمسایگی آرمارمشهدلوروستایی روستاي      

 تولون به گرمی شهرستان در دیرباز از که است اي منطقه ششگانه روستاهاي از یکی آرمارمشهدلو.است
 خانواردرخودجاي 12 نفررادرقالب 45 که است جمعیتی کم نسبتا روستاي آرمارمشهدلو .است معروف

  . محرومند عمومی نقلیه وسایط به ازدسترسی ومردم  است خاکی همچنان آن ارتباطی راه .دهد می

  آزادآباد
مجاورت  در که سواراست بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش جنوبی قشالق دهستان هاي ازآبادي     

 97 تعداد1390 سال سرشماريآزادآباد در .سی  قرارگرفته است دره خان آباد وحسن روستاهاي سهراب
  بود داده جاي خود در خانوار 23 درقالب را نفر

  آزادلو
 واقع مغان شهرستان شرقی شمال و شمال و موران بخش غرب شمال و شمال در که آزادلو دهستان     
 1380 سال درمهرماه که است اردبیل ازاستان گرمی درشهرستان موران بخش هاي ازدهستان است شده

 این .شد تاسیس موران بخش درمحدوده جدیدي دهستان عنوان وبه منتزع اجارودشرقی ازدهستان
 به غرب از و شرقی اجارود دهستان به ازجنوب و آذربایجان وريـــجمه به شرق و شمال از دهستان

 22در که آزادلوست مرزي روستاي آزادلو دهستان مرکز. است محدود گرمی شهرستان مرکزي بخش
 ومسکن نفوس عمومی درسرشماري آزادلو دهستان است شده واقع گرمی شهر شرقی شمال کیلومتري

 این.است بوده نفرجمعیت 4197 و سکنه وارــــخان  1002 با آبادي پارچه  24 داراي کشور 1390 سال
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 ،) ایلخچی اورتاقشالق( اورتاقشالق ، بیگلو آقاحسن ،آزادلی :از عبارتند الفبا حروف ترتیب به ها آبادي
 ،رحیملو ،کبود درین ،گورنمز درویش ،باشی تپه ،علیا پرچین ، سفلی رچینپ، بادآاکبر ،باقرلی ،آباد اروج

 ،کردلر ، علیا ایلخچی قشالق ، سفلی ایلخچی قشالق ، قشالق قره ، عبابیگلو ،صمدلی ، سالله ، زنگبار
  قوزلو قشالق و لی بیگ هادي، لی خان يمهد ، کمرقیه

  کوه - آسبینه
 و النــگی استان دو به مشرف و مرز هم کوه این. باشد می آسپیناس يزیبا ي قله دیگر نام آسبینه       

 کتاب در که آنچه به توجه با آسبیناس همان یا آسبینه کوه. است شده واقع کشور شمالغرب در اردبیل
 و اردبیل شرقی شمال کیلومتري 33 در شده نوشته کوه این مورد در نیارق فرهنگ و تاریخ بر اي مقدمه

 این. است گرفته قرار جنگلی منطقه یک در متري 2005 ارتفاع با اردبیل، نیارق روستاي کیلومتري 8
 آن از لوندویل ورود چایی آستارا رودهاي که است غربی البرز يباغرو کوه  ازرشته کوه ترین شمالی کوه

 بزرگی سنگی کوه این قله در. است شده واقع آن سرسبز دامنه در ویلکیج روستاي .اند گرفته سرچشمه
   .است داده کوه به خاص زیبایی که دارد وجود اسب زین شکل به داشی پاالن نام به

  کوه - باشی آسمان
 کوه، جهت است شهرستانبخش مرکزي  سنجبدغربی از دهستان محدوده در يمتر 2010 کوه این     

  .اشدب می 37.45 وعرض 48.11 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی جنوب -شرقی شمال
  کوه - چال آسمه

 20 در و خلخال شهرستانشاهرود  از بخش پلنگا دهستان دودهـمح در متر 2350 ارتفاع با کوه این     
 جنوب -  غربی شمال ، کوه جهت است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی جنوب کیلومتري

   .است شرقی

  کوه - سر آسیاب
 40 در و خلخال شاهرود شهرستان بخش  از پلنگا دهستان محدوده در متر 2380 ارتفاع با کوه این     

 غربی جنوب -  شرقی شمال کوه جهت .است شده واقعخلخال  شهرستان مرکز شرقی جنوب کیلومتري
  .باشد می 37.16 وعرض 48.39  طول به آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  کوچه آشاغی
   ، بخشداري ، فرمانداري ، دجمعهـمسج شامل شهرستان خلخال که مرکز خلخال قدیمی محالت از     
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 به تري ومحله هاي فرعی بوده ازکوچه الـــخلخ غربی شمال و شرقی ازشمال وقسمتی شمالی نقاط

    تشکیل می شود »گونئی«و »کسن داش« ، »اوستو خندق« هاي نام

    زیارتگاه - آغاباجی
  صونا سیده: ه کنید به نگا     

  تاریخی گورستان - آغجران
 قشالق، دهستان سوار، بیله شهرستان در و است میالد از قبل اول هزاره به مربوط آغجران گورستان     

 آثار از یکی عنوان  به 6236 ثبت هشمار با 1381 مهر 7 تاریخ در اثر این ، شده واقع آغجران روستاي
  .است رسیده ثبت به ایران ملی

  قشالقی آغجران
 1390 سال در که سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش جنوبی قشالق دهستان هاي ازآبادي     

 درمجاورت و دهستان درشمال آغجران قشالق. بود داده درخودجاي خانوار12 نفررادرقالب 51 تعداد
  .خان حاي گرفته است ایمان اسماعیل حاجی وقشالق شرقی قشالق دهستان

  تاریخی قلعه - آغچاقاال
 حوالی  سنگی کوه کش سینه در است شده ساخته آهک و گچ مالت خشت، سنگ، از که قلعه این     

 50 حصار با برجهاي مشترك فصل از قلعه طول. دارد قرار مشکین شهر »ایاقاراق« قریه و »دره چتین«
 در و قلعه داخل در. است متر 3.5 حداکثر و متر 2 حداقل قلعه ارتفاع ، است متر 8.5 برجها قطر و متر

  .است شده پیدا میالد از قبل اول هزاره به منسوب هاي سفالینه شده، حفاري که هایی محل و کوه سطح

  ارشق آغچاقشالقی
 فاصله در مشکین شهر شهرستان  شرقی مشکین بخش از )دي  -نوغ ( نقدي دهستان هاي آبادي از      
 قالب در را نفر 52 تعداد1390 سال سرشماري براساس ابادي این است مرکز شهرستان از یلومتريک 45
  .بود داده درخودجاي خانوار14

  گیوي آغچاقشالقی
 آقچا آشاغی.است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش دشمالیــــــسنجب دهستاناز دوآبادي نام     

  .دارد جمعیت نفر 15 قشالقی آقچا ویوخاري 57 قشالقی
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  آغچاکند
 دهستان شمال درسمت که است مرکزي ازبخش کلخوران دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 آغچاکند .است گرفته آباد جاي ودولت سامیان، آباد شریف کند تازه روستاهاي ودرمجاورت کلخوران
  .بود داده درخودجاي خانوار121 درقالب را نفر 483 تعداد 1390 سال درسرشماري

  آغچاکوهول
 دهستان غربی در سمت نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی یورتچی دهستان هاي ازآبادي     

 اساس بر قشالقی جاي گرفته و قاسم و صادقلو وروستاهاي سنجبدشمالی دهستان اورتــــدر مج و
 کلمه دو نام این آبادي از.بود داده درخودجاي خانوار 8 درقالب را نفر 32 تعداد 1390 سال سرشماري

موعا جم تشکیل می شود و به معنی غار »کوهول« بسیار سفیدرنگ و هرچیز یا به معنی نقره و »اــآقچ«
که  این منطقه را به نظرمی رسد این اسم به نوعی جنس غارهاي موجود در می باشد به معنی غارسفید

  .دبیان می کندنسفیدي داربه دلیل آهکی بودن رنگ 

  آغچالی
 25 فاصله در است که مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش انـــــــشعب دهستان هاي ازآبادي     

 و علمدار ،قاینارجا ،ینگیجه ،دوشانلو روستاهاي درمجاورت ،مشکین شهر شهرستان مرکز کیلومتري
 درخود خانوار 49 قالب در را نفر 200 تعداد1390سال سرشماري براساس باديآ سوالخلو قراردارد این

 از حال عین در و است آمده جات نقره معنی به فارسی زبان لغت در »آغچا«یا  »آقچا«بود  داده جاي
ه ب ي»آقچا« که نیست معلوم .است اردبیل هاي آبادي از دربعضی اراضی سطح گیري اندازه واحدهاي

  .دهد می نشان را آبادي اراضی میزان یا دارد داللت آبادي درآن بروجودنقره آبادي این نام در رفته کار

  کندي آغزمان
 ،ودرمجاورت روستاهاي یزن آباد مرکزي بخش آباد دولت دردهستان که نمین شهرستان ازآبادیهاي     
  تعداد 1390سال سرشماري اساس بر آبادي این .قرارداردو اورونج  نوشنقق ،سربند ، بوالغی علی،  تپه
  آقازمان را خشکه سیل هم می گویند آغزمان یا بود داده درخودجاي خانوار 26 قالب در را نفر 98

  رودخانه - چایی آغالغان

 خالف بر است شهرجاري این وبـــجن به شمال جهت از نیر و شهر ازداخل که آغالغان رودخانه     
 و گرفته سرچشمه ساواالن ارتفاعات از بلکه گیرد نمی سرچشمه الرغ بوال هاي چشمه از مردم تصور



    85                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 
 دایمی هاي رودخانه جزو ،برفی ازذخایر و دایمی هاي ازچشمه آن بیشترجریانات تامین منبع به توجه با

 حداقل و ساواالن ارتفاعات در دریا سطح از متر 4401 رودخانه ارتفاع حداکثر. شود می محسوب منطقه
 1605 نیر هیدرومتري ایستگاه محل در و است لوبالیق رودخانه به اتصال محل در متر 1575 آن ارتفاع

 کیلومتر 171.75 آبریزآن حوضه سطح کیلومتر، 36.2 رودخانه این اصلی شاخه طول.  دارد ارتفاع متر
 صندوقلو روستاي غربی درشمال عمال الغانــآغ رودخانه . است کیلومتر 75 با برابر آن محیط و مربع
 جهت در آن از پس و جنوب به شمال از صندوقلو روستاي تا رودخانه جریان جهت و گیرد می شکل
 از سپس و شود می تقسیم شاخه دو به صندوقلو از تر نئیپا کمی رودخانه این .باشد می ، شرقی غربی

. میشود نیر وارد»چایی الي«شاخه ازپیوستن پس باالخره و گذشته وایرینجی سرخاب روستاهاي حوالی
 ترینمعروف  که وجوددارد زیادي فولکوریک هاي افسانه و ها داستان آغالغان تسمیه وجه مورد در

 حتی که هایی چشمه دندار دهد ریشه می تشکیل را رود سرچشمه که شماري بی هاي چشمه در آنها
 قطرات به را الهی الیزال قطرات این جوشش منطقه اهالی. شوند می دیده وفور به نیز رودخانه مسیر در

 دلیل همین به و گرید می کوه که اند بوده تصور این بر و کرده تشبیه شود سرازیرمی ازچشم که اشکی
 معرض در کمتر و است واقع محدوده این در که لوبالیق رودخانه از بخش آن.  اند گفته آغالغان را آن

 ماهیان دیگر و قرمز خال يآال قزل ماهی مهم زیستگاههاي از دارد قرار محیطی زیست آلودگیهاي
  .لوچاي نامیده می شودبالیقبه اراضی شهرستان اردبیل  ورود با این رود .شوند می محسوب يا رودخانه

  تاریخی پل -  کورپوسو آغالغان
 احداث آغالغان رودخانه برروي اردبیل غربی جنوب کیلومتري 40 در نیر بخش درمرکز پل این     
. است مشهور  )قرمز پل( کورپو زيـــقیرمی نام به آن در رفته کاره ب يرهاـــآج رنگ خاطره ب و شده

 در که دارد اسالمی سنت نوعی از نشان کاررفتهه ب نفیس يمعمار این اصلی پایه در که هایی نبشته سنگ
 این ساختن در. بناست این هاي نوشته دیگر بخش زینت»  الرحیم الرحمن هللا  بسم«  شریفه آیه میان این
 اصلی دهانه چهار يدارا پل. است رفته کار به خوددرجه  نهایت در يساز پل امر در مهندسی اصول پل
 این. است طغیانی يآبها دفع يها دهانه به موسوم که است خود يها پایه يرو کوچکتر دهانه سه نیز و

 4 و عرض متر 10.5 طول متر 70 اصل در پل  این سازد می متصل دیگرــــیک به را شهر قسمت دو پل
 اصلی دهانه 3. است مانده يبرجا آن دهانه 3 و پل طول از متر 43 تنها امروزه ولی است داشته دهانه

 و شده فرش سنگ نیر پل برپایی محل در رودخانه بستر دارند عرض متر 6.76و  7.80 ،  6.65 رودخانه
 طاقهاي است گرفته قرار آن روي بر آهکی تراشیده سنگهاي با متري 1.40 ارتفاع تا پل هاي پایه سپس

 آمده باال سنگ وقلوه آجر با پل بدنه وبقیه شده ساخته متر سانتی 22× 22× 4.5 ابعاد به آجرهایی از پل
  ، نقلیه وسایل تردد يبرا اخیر دوره در است هایی شکن وجــــم يدارا جهت دو در پل يها پایه است
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  .است رسیده تاریخی ثبت به 2558 شماره به بنا این اند ساخته يجدید بتونی پل

  غار - آغیزاکوهول
 )آباد منصل( ساربانالر روستاي » شلیق هوگو « منطقه در که مشکین شهر منطقه کوچک ازغارهاي     

  .قراردارد شرقی مشکین دهستان

  آفتابه
مجاورت  که در است) گیوي( کوثر شهرستان مرکزي بخش از سنجبدغربی دهستان هاي آبادي از     

 براساس آبادي اینجاي گرفته است  جنوبی سنجبد دهستان و نی لیق ،پردستلو  ، روستاهاي پیربوالغ
 40و درجه 37 در آفتابه.بود داده جاي خود در خانوار 21 درقالب را نفر 96 تعداد 1390سال سرشماري

  .متراست 1790 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه  9 و درجه 48و شمالی عرض دقیقه

    امام آق
 25 فاصله در آتشگاه يروستا به مشرف جنوبی تپه يرو بر امام آق به معروف عبداهللا امامزاده بقعه     

 بوده جعفر بن موسی حضرت ازنوادگان عبداهللا امامزاده اهالی گفته به.است شده واقع اردبیل کیلومتري
 که یمرتفع سطح يرو بر آرامگاه يبنا . است کرده سپري اسالمی تعالیم اشاعه راه عمر خودرادر که

 شده ساخته پل بوسیله  که است گرفته ، قرار باشد می دره يانتها رودخانه تا دار شیب دامنه آن يروبرو
 و يورود قسمت دو از گاهـــآرام .شود می پذیر امکان آن از زیارت و دسترسی ها پله و رودخانه يرو

 وجود قبر سه يفلز و مشبک ضریح و آرامگاه شکل يگنبد طاق زیر در است شده تشکیل یاصل صحن
 گرفته قرار عبداهللا امامزاده قبر طرفین در دیگر قبر دو دارد، قرار وسط در عبداهللا امامزاده قبر که دارد

 علی مانند نقوشی که اسالمی دوران به مربوط هائی کتیبه آرامگاه یبیرون دیوار شرقی ضلع در.  است
 شده تعبیه يسانتیمتر 120 حدود ارتفاع در دار دنباله ستاره مانند دیگر عالئم و شمشیر عالمت با و علی
 آرامگاه این خصوص در.  است شده نصب آن دیوار بر 1330 سال به يدیگر سنگی ي زیارتنامه ، است

 در شکل يگنبد يا صخره کنده یک يرو بر آقا متبرکه قبر اینکه جمله از دارد، وجود متعدد روایات
 بناي. است شده مسدود اکنون و بوده آرامگاه مقابل دار شیب ازدامنه آن يورود که گرفته قرار زیرزمین
 از یدیوارهایبا  عظمت با بناي يدارانخست گوئیا و گردیده تغییروتحول باردستخوش چندین آرامگاه
 از مختلف عوامل براثر که استیی داشته زیبا دـــــگنب وبوده  شکل مستطیل مکعب سیاه يها سنگ

 مهر به ممهور و مستنداي  نامه شجره.  است شده احداث آن روي بر اهالی توسط فعلی يبنا و رفته بین
  .اشاره قرارمی دهد مورد را عبداهللا امامزاده به آرامگاه تعلق ، وقت عالمان و بزرگان
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  آق باش
 کمی فاصله که در است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدشمالی دهستان هاي ازآبادي      

 .است گرفته جاي وآقچاقشالقی بوالغ قیرخ،خلفلو درمجاورت خلخال به اردبیل جاده غربی سمت از
. بود داده درخودجاي خانوار 38 قالب در را نفر 128 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این
 از بعد اي که اسامی بدین ترتیب است اي نقره و سیمین چیز هر یا و سفید رنگ معنی به آقچه یا آق

 شمالی عرض دقیقه 52و درجه37 آق باش در. مشخص می نماید را هریک معانی می آید »آق« پیشوند
  .متراست 1700 دریا سطح از آن وارتفاع دارد قرار شرقی طول دقیقه21و درجه 48و

  قشالقی بورون آق
 سرشماري در آبادي این است سوار بیله شهرستان مرکزي ازبخش تپه گوگ دهستان هاي ازآبادي     
 دهستان درجنوب آق بورون قشالقی .بود داده درخودجاي خانوار 9 درقالب را نفر 25 تعداد 1390 سال

  .باغلو قراردارد وبیگ مرادلو ، قیرلو قشالق و مجاورت تپه گوگ

  آبشار -  بوالغ آق
که  کوه رشته این هاى دامنه در. است شده واقع داغ آق کوه در خالـــخل کلور الغوــــب آق آبشار     

میرود  شماره ب شهرستان این مرکزى ناحیه کوهستانى توده مهمترین و خلخال شهرستان نقطه بلندترین
 گلبندرود،رودخانه میانرودان، چون جریانهایى آب کننده تامین که دارد وجود فراوانى سارهاى چشمه

 این است الغوب آق چشمه دارد، توجهى قابل آبدهى که ناحیه این چشمه مهمترین. میباشند... و زال
 بسیار آبشار ، خروج از پس آق بوالغ چشمه. دارد قرار دریا سطح از مترى 2750 حدود درارتفاع چشمه

 گشته معروف بوالغ آقشارآب به که دهد می تشکیل را رنگی سفید و دیدنى و جالب دورنماى با زیبا
 نمایدیم چندان دو را آن زیبایى ، آبشار این درپیرامون علفى و درختى گیاهى متنوع هاى وجودگونه.است
 به رود این طریق از میباشد»زال«رودخانه اصلى هاى سرشاخه از یکى تشکیل منشاء که چشمه این آب

 مهترین که »داغ آق« شده حفاظت منطقه درمحدوده آبشار و چشمه این. شود می تخلیهقیزیل اوزه ن 
 در علفی و درختی گیاهی، متنوع هاي گونه وجود .دارد قرار میباشد استان در وحش حیات زیستگاه
 راه یک طریق از بوالغآق به ارتباطی راه نزدیکترین. نماید می دوچندان را آن زیبائی ، آبشار این پیرامون

  ..است میسر خلخال شاهرود بخش لرد يروستا از رو پیاده

  خان آقاجان بوالغ آق
  شمال از کمی فاصله در که است مرکزي بخش از شرقی دهستان در اردبیل شهرستان هاي آبادي از     
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همسایگان روستاي  از جاي گرفته است و وـــلبالیق رودخانه مجاورت در و مرکزشهرستان اردبیل شرق
 445 نفررادرقالب 1620 تعداد 1390 سال درسرشماريآق بوالغ آقاجان خان .چنذانق به شمارمی رود

  .بود داده درخودجاي خانوار

  خلخال بوالغ آق
 دیگري و غربی خانندبیل دردهستان یکی که است خلخال شهرستان مرکزي دربخش آبادي دو نام     

 تر پرجمعیت و بزرگتر است سنجبدشرقی دهستان در که اي آبادي.قراردارد سنجبدشرقی دهستان در
 داده خانواردرخودجاي 109 نفررادرقالب480 مرکزآمارایران 1390 سال سرشماري براساس و است
  دارد نفرجمعیت 74 خانوارو 20 است غربی خانندبیل دردهستان دیگرکه باديآ اما است

  خان رستم بوالغ آق
 دهستان شرقی سمتدر که است مرکزي ازبخش شرقی دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 آق بوالغ رستمخان در .وآقاباقرجاي گرفته است پیراقوم ، لی توپراق روستاهاي مجاورت در و شرقی
  .بود داده جاي خود در خانوار 582 درقالب را نفر 1945 تعداد 1390 سال سرشماري

  بوالغ گدوك آق
 براساس آبادي این است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده درخودجاي خانوار24 درقالب را نفر 76 تعداد1390 سال سرشماري

  مشکین شهر بوالغ آق
 مرکزي  بخش از  دشت دهستان در  ها آن از یکی که  استمشکین شهر درشهرستان آبادي سه نام     

 شهرمشکین  شهرستان ارشق بخش مرکزي ارشق دردهستان دیگر دوآبادي ومشکین شهر شهرستان
 و نفر18 بوالغ آق یوخاري گردند متمایزمی ازهم ویوخاري پیشوندآشاغی اخیربا دوآبادي قراردارند

 پیشوندي هرگونه بدون قرارگرفته دشت دردهستان که اي آبادي.دارد معیتج نفر 21 بوالغ آق آشاغی
 است داشته نفرسکنه 1357و خانوار 418 تعداد 1390درسال که است وپرجمعیتی بزرگ باديآ و است
آبهاي  عبور راه .است شده آق بوالغ نامیده دارد وجود آن درمغرب که اي خاطرچشمه به روستا این
 ي رودخانه و است روستا این رقـــــش از مشکین شهر گرمایی زمین ونیروگاه لوقینرجه وموئ گرم

 جنوب از مشکین شهر شهرستان به شمال از روستا این کند می ورـــعب روستا این ازشرق یخیاوچای
  . است محدود عور يروستا به مغرب از و) اوجللبا( »میرك« روستاي به شرق از ،وله زیر روستاي به

  دارد قرار روستا غربی درضلع که عور روستاي ساکنین را آبادي اینذاران اولیه ـــــکه بنیانگ می گویند
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 منطقه از اي عده الغوب آق و الغیوب کاالخاناي گواراچشمه هاي  وجوددلیل  به کم وکم اند داده تشکیل

 یهولا ساکنانمعتقدندکه اي ازاهالی عده  اما.اند یافته اسکان منطقه درایننیز آذربایچان جمهوري و مغان
 خاطر به را این آبادي .اند داده تشکیل باشد می ازسکنه خالی فعال که رکنديئوگو مهاجران را الغوبق آ

 نهرخاتون از آق بوالغ زراعی آب .ندا خوانده نام این به دارد وجود چشمهدر اطراف  کهي سفید خاك
 و دامپروري کارکشاورزي به آق بوالغاهالی  ...شود می تامین گیرد می سرچشمه» قار آي« کوه از که

  یونجه ، شبدر و دیمی زمینهاي در نخود و عدس ، جو ، گندم روستا این محصوالت عمده دارند اشتغال
  .است در زمین هاي آبی زمینی سیب و چیتی لوبیا

  خان یمصطف بوالغ آق
 کیلومتري 2فاصله  در ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي آبادي از     

 آبادي این قراردارد لو وخلیفه آباد لقمان کند تازه ،روستاهاي مرنی  بیگلو درمجاورت آبی غربی جنوب
  .بود داده جاي خود در خانوار194 نفررادرقالب 705 تعداد 1390 سال سرشماري براساس

  رودخانه - لر بیگ آق
 طی از پس و گیرد می سرچشمه میرکندي ارتفاعات از که سوار بیله شهرستان مهم هاي رودخانه از     
  .ریزد می ارس به کیلومتري 40مسیر

  تپه آق
 از کیلومتري 3 فاصله در که است گرمی شهرستان انگوت بخش از غربی انگوت دهستان ازآبادیهاي     

 و سی دره الچین و اللهیارلو ، کردکندي روستاهاي ودرمجاورت انـمغ -مشکین شهر جاده چپ سمت
 قرارگرفته شرقی طول دقیقه 44 و درجه 47و شمالی عرض دقیقه 54و درجه 38 جغرافیایی درمختصات

  .بود داده جاي درخود خانوار 5 قالب در را نفر 15 تعداد 1390 سالدر روستاي آق تپه. است

   چاي آق
 نیر شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی يوـــیورتچ دهستانغرب  درسمت شمال آبادي سه نام     
 یوخاري ،نفر 83و خانوار 18 چاي آق آشاغی شوند می نامیده چاي آق ویوخاري اورتا،آشاغی که است

  .دارد جمعیت نفر 7خانوارو 4 فقط چاي آق اورتا و نفر 35 و خانوار 18 چاي آق

  آق داش
   که است گرمی ازشهرستان انگوت دربخش برزند پائین دهستان هاي آبادي از آبادي دو نام داش آق     



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       90    

 از )شود می تبدیل سفلی و پسوندعلیا به فارسی درزبان( ویوخاري آشاغی پیشوند با مالوف عادت به
 که اي وآبادي یوخاري دارد بیشتري ارتفاع که روستایی ،موعود رسم به باز و شوند متمایزمی همدیگر

 دیگر برخالف ، نام هم آبادي دو این که تفاوت این با. است شده نامیده اغیـــآش دارد پستی ارتفاع
 تنهاازمجاورت نه همدیگربرخوردارند وهمسایگی مجاورت از معموال که االسمی مشترك روستاهاي

 در آقداش آشاغی .است افتاده فاصله میانشان در روستا دینــــــــچن بلکه برخوردارنیستند همدیگر
 تماشانشسته به برزندچایی ي رادرآئینه خطه این هاي زیبایی برزند پائین دهستان نقطه ترین شمالی
 آشاغی از دوري نسبتا درفاصله که است جمعیتی کم و بسیارکوچک آبادي آقداش یوخاري و است

 آقداش آشاغی. است قرارگرفته) سی دره دئمیش(سی دره دئمیرچی روستاهاي درمجاورت و آقداش
 مقدسی مکان عنوان به که »داش آق« تاریخی محوطه .دارد جمعیت نفر 29 آقداش یوخاري و نفر 142
 یا شامان دین رواج رود شمارمی به است الـــــطحکه نام نوعی بیماري در  »انو« بیماري درمان براي

 عامیانه درباورهاي بارسوب آن هاي جنبه از برخی که دهد می نشانرا  منطقه اینگذشته در شامانیزم
 با اسالمی دوران به مربوط هاي قبرستان چون وجودآثاري.است مانده باقی هم بعدازظهوراسالم ، منطقه
 لوله از آثاري وجود نیز و اند رفته غارت به اخیر سنوات در متاسفانه که زیبا و منقش قبرهاي سنگ
 در روستا این که است نشانگرآن بوالغی صمیدخان چشمه در قاجار دوره اواخر به مربوط سفالی کشی
  .است بوده مسکونی و آباد هم اسالم از بعد دوران

  آق داش قشالقی
 رستانــشه دشت قشالق بخش از شرقی قشالق دهستان القات معروف درــآق داش قشالقی ازقش    

 به نزدیک وجمعیتی خانوار 17 مجموعا اقامتی منطقه 7در 1390 سال درسرشماريکه  است سوار یلهب
 کالم داشقآ قشالق ،اوغلو حضی حسن داشقآقشالقات  :سکونتگاه عبارتنداز 7است این  نفرداشته 99

  ، بهرام داشقآ قشالق ،بیگلر داشقآ قشالق ، امیرخان داشقآ قشالق ، سارم حاجی داشقآ قشالق
 قشالق ، نصیر داشقآ قشالق ، محمود  داشقآ قشالق ، میرزایی داشقآ قشالق ، محرم داشقآ قشالق

   مختار داشقآ قشالق ، بهروز  داشقآ

  کوه - داغ آق
جنوبی از  رستم خورش دهستان محدوده در آزاد دریاهاي سطح متراز 3322 ارتفاع با داغ قآ قله     

 شده واقع خلخال شهرستان مرکز جنوب کیلومتري 25 در و خلخال شهرستانرستم  خورش بخش
 و 48.33.30بطول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده شرقی جنوب - غربی شمال ، کوه جهت .است

 و خلخال شهرستان نقطه بلندترین  و اردبیل استان جنوب قله ترین مرتفع داغ باشدآق می 37.23 عرض
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 سفید رنگ به آهک سنگ از کوه این میرود بشمار شهرستان این مرکزى ناحیه کوهستانى توده مهمترین
  .است معرف داغ آق نام به سفیدش به خاطرجلوه و است شده تشکیل

  مشکین شهر دره آق
 14 درفاصله که است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش شرقی مشکین دهستان هاي ازآبادي     

 للریگ روستاهاي درمجاورت آن شرقی شمال درقسمت و رــــمشکین شه مرکزشهرستان از کیلومتري
 تعداد1390  سال سرشماري براساس باديآ قراردارد این نورکندي وقشالق قاراقایا ، باریس ، محمدتقی

  .بود داده در خود جاي خانوار106 درقالب را نفر 386

  نیر دره آق
دهستان  شمال سمت در که نیر شهرستان کورائیم بخش ازتوابع مهماندوست دهستان هاي آبادي از     

اردبیل واقع  مرکزي بخش لويبالیق دهستان و گونئی آق،روستاهاي مالاحمد درمجاورت مهماندوست و
  .بود داده جاي خود در خانوار 9 نفررادرقالب 33 تعداد1390 سال سرشماري شده است ودر

  لو وه ده آق
 83 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي     

 قرارگرفته لو نرچه ،لو خلیفه ،قاراخانلو روستاهاي درمجاورت مشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري
  .بود داده درخودجاي خانوار 14 درقالب فرران 46 تعداد 1390 سال سرشماري در باديآ این است

  کوه  - دوکه آق
 و اردبیل شهرستانهیر  جنوبی از بخش فوالدلوي دهستان دودهــمح در متر 2755 ارتفاع با کوه این     

 دریاچه و بوده جنوبی -شمالی کوه جهت.است شده واقع هیر بخش مرکز شرقی جنوب يکیلومتر 7 در
  ..است  داغ بویوك این کوه  دیگر نام .دارد قرار کوه این جنوبی يها دامنه در ئورون

  کوه - دوالن آق
 و اردبیل هیر شهرستان جنوبی از بخش فوالدلوي دهستان محدوده در متر 2642 ارتفاع با کوه این     

 بوده جنوبی -شمالی ، کوه جهت .است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز شرقی جنوب کیلومتري 30 در
  .باشد می 37.58 عرض و 48.33 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و
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  دیوار آق
 کیلومتري 31که در فاصله  است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش شعبان دهستان هاي ازآبادي     
 9 قالب در را نفر 32 تعداد 1390 سال سرشماري در باديآ این. دارد قرارمشکین شهرشهرستان  مرکز

  .بود داده درخودجاي خانوار

  سو آق
 در در که خالــــــخل شهرستان رستم خورش ازبخش جنوبی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي     

 در نفررا18 تعداد 1390 سال سرشماريشمالی قراردارد و در رستم وخورش پلنگا دهستان مجاورت
 دقیقه 33و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 21و درجه 37در آق سو. بود داده خانواردرخودجاي 5 قالب
  .است متر 2050دریا  ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول

  معدنی آبگرم چشمه - سو آق

 در زیر وله روستاي کیلومتري 6 در ومشکین شهر  کیلومتري 23 در سو آقدنی ـــآبگرم مع چشمه     
 هاي بیماري و عصبی دردهاي درمان براي چشمه این آب .است شده واقع وسوی ملک به قنیرجه راه سه

 و لیتردرثانیه  0.8 آن دبی 36.5 چشمه این متوسط دماي.مفیداست بدن عمومی تقویت نیز و پا و دست
  .است 3.55 آن اسیدي درجه

  قاباق آق
 که در است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش اصالندوز دردهستانقشالق مجاورهم  سه نام     

 مصیر حاج ،امیرکندي  حاج ،گرشادکندي  ،کندي  محبوب اورتـــودرمج دهستان شرقی شمال سمت
اورتاآق قاباق  ،آشاغی آق قاباق وبه ترتیبندقشالقی قرارگرفته ا قلی الم اسپرکندي وحاج حاج،قشالقی

 866خانوارو 216 تراست پرجمعیت و بزرگتر که قاباق آق آشاغی .یوخاري آق قاباق نامیده می شوند و
 این وچکترینــــک قاباق آق اورتا .دارد جمعیت نفر173خانوارو 44 قاباق آق یوخاري.دارد سکنه نفر

  .دارد نفرجمعیت 94خانوارو27و هاست آبادي

  قاسملو آق
 60 درفاصله گه است مشکین شهر شهرستان ارشق بخش در شمالی ارشق انـــدهست هاي ازآبادي    

 ،شورگول ، سیفلو حاجی ، بیگلو دره روستاهاي اورتـدرمج و مشکین شهر شهرستان ازمرکز کیلومتري
 75 درقالب نفررا 302 تعداد1390سال سرشماري براساس باديآ این.قرار دارد وحاماملو چی وه ده
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 اهالی که قراردارد سوار بیله شهرستان در قاراقاسم نام به دیگري روستاي .بود داده جاي خود در خانوار

  .دهند می نسبت قاراقاسم و قاسم آق  هاي نام دو برادر به به را آبادي دو این اولیه بناي

  شقار قاال آق
 از کمی فاصلهدر که است مرکزي بخش از شرقی ارشق دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     
 جاي گرفته است و در »ایمیر« و آباد طهماسب ، اکملو روستاهاي میان در و مشکین شهر به اردبیل جاده

  .بود داده درخودجاي خانوار 32 قالب در را نفر 118  تعداد 1390 سال سرشماري

  سرعین قاال آق
 جاده از کمی درفاصله که سرعین شهرستان مرکزي بخش ازتوابع گرم آب دهستان هاي ازآبادي     

 1375 زمستان زلزله قاالدر آق است گرفته جاي کنزق روستاي درمجاورت و سرعین به اردبیل اصلی
 سال سرشماري اساس بر ایجادگردید قبلی روستاي دست درپائین دیگري شد وآبادي ویران اردبیل
  .بود داده خودجاي در خانوار 94 قالب در را نفر 313 تعداد 1390

  قشالقی کوهول آق
 اساس بر باديآ این .است بادآ پارس شهرستان اصالندوز ازبخش غربی قشالق دهستان قشالقات از     

  .بود داده خانواردرخودجاي 3 قالب در نفررا 9 تعداد 1390 سال سرشماري

  گونئی آق
 ودر دهستان درشمال نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع دوستـــمهمان دهستان هاي آبادي از     

 براساسآق گونئی .اردبیل جاي گرفته است  مرکزي ازبخش لوبالیق دهستان و لو امین،دره آق مجاورت
  .بود داده درخودجاي خانوار 11 نفررادرقالب 28 تعداد 1390 سال سرشماري

  کوه - خلخال مسجدداغی آق
 و خلخال شهرستانمرکزي  ازبخش شرقی خانندبیل دهستان درمحدوده متر 2666 باارتفاع کوه این     

 و بوده غربی -شرقی کوه، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی جنوب کیلومتري 15 در
  .باشد می دقیقه 42و درجه 37 وعرض دقیقه 42و درجه 48 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات

  کوه -مشکین شهر مسجدداغی آق
   و مشکین شهر شهرستانمرکزي  از بخش الهرود دهستان دودهــمح در متر 2922 ارتفاع با کوه این     
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 و بوده غربی -شرقی کوه، جهت.است شده واقع شهر مشکین شهرستان مرکز شرق کیلومتري 20 در
  .باشد می دقیقه 22و درجه 38 وعرض دقیقه 55و درجه 47 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات

  کوه - یئل آق
 و اردبیل شهرستانهیر  از بخش جنوبی فوالدلوي دهستان محدوده در متر 2136 ارتفاع با کوه این     

 غربی جنوب -شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع مرکزشهرستان شرقی جنوب يکیلومتر 30در
  .باشد می دقیقه 59و درجه 37 وعرض دقیقه 30و درجه  48 به طول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  وحش حیات زیستگاه - آقابابا
 این. است شده واقع آقابابا هاي کوه در ، شهر مشکین شرق شمال کیلومتري 83 در آقابابا زیستگاه     

 وحوشی زیست محل منطقه این .دارد ارتفاع دریا مترازسطح 1200و وسعت کیلومترمربع 70 زیستگاه
  .است کبک و خوك ، خرگوش ، گرگ ، بز و کل مانند

  آقاباباقشالقی
 در که است گرمی شهرستان  وتــانگ بخش از غربی انگوت دهستان دورافتاده نسبتا هاي آبادي از     

 ثانیه 51 و دقیقه 35و درجه 47و شمالی عرض ثانیه 21و دقیقه 11 و درجه 39 جغرافیایی مختصات
میان آبادیهاي  ودر آن شرقی درسمت و مغان بهمشکین شهر ي ازجاده کیلومتري 5 درفاصله شرقی طول
 در  باديآ ایناست  گرفته جاي کندي عباس وحاجی قیشالقی قورتلو ، نادرقیشالقی ، قیشالقی مال

  .بود داده جاي خود در انوارخ 45 درقالب نفررا  184 تعداد 1390 سال سرشماري

  آقاباقر
 سمت از کمی درفاصله که است مرکزي ازبخش شرقی دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

پیراقوم جاي  نیار و، خانی رستم آق بوالغ ،اردبیل درمجاورت روستاهاي آق بوالغ آقاجان خان  غربی
  .بود داده درخودجاي خانوار 381 قالب در نفررا 1353 تعداد1390 سال سرشماريگرفته است آقاباقردر

  آقابیگلو
 اساس بر باديآ این است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده جاي درخود خانوار17 درقالب نفررا 58 تعداد 1390 سال سرشماري

  



    95                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 

  بیگلو آقاحسن
 قوزولو قشالقی روستاهاي دربین که است گرمی شهرستان مرزي روستاهاي ازیکی  بیگلو آقاحسن     

 آذربایجان جمهوري از آباد جلیل منطقه با خود شرقی ازسمت که آبادي این .است قرارگرفته صمدلی و
 دقیقه 10 و درجه 48 و استوا ازخط شمالی عرض ثانیه 37و دقیقه 10و درجه 39 دربین. دارد مجاورت

 317و است قرارگرفته ومسطحی صاف نسبتا درمحوطه النهارگرینویچ ازنصف شرقی طول ثانیه 58 و
 )بالهارود( بولقارچایی مجاورت ودر است مرزي روستایی لی بیگ آقاحسن .دارد دریاارتفاع سطح از متر
 درقالب نفررا 159 روستا این دارد قرار رود می شمار به آذربایجان جمهوري و ایران مرز از بخشی که
  . است داده خانواردرخودجاي 33

  قشالقی آقاخان

میان در که است سوار بیله شهرستان دشت القـــــقش ازبخش شرقی قشالق دهستانقشالقات از     
 54 تعداد 1390 سال سرشماريدر  قراردارد و سواد حاجی قشالق و کندي علیخان ، نیارقلی قشالقات

  .بود داده جاي خانواردرخود17 نفررادرقالب

  تاریخی خانه - آقازاده
 سلطنت عصر دردارد  قرار اردبیلي قاپو عالیتاریخی  میدانفاصله کمی ازدرکه  آقازادهتاریخی  خانه     

) بام دو(طبقه درسه آن از بخشی و طبقه دو در هزارمترمربع یتقریب مساحت به زمینی در شاه ناصرالدین
 قاجار دوره شناس سر تاجر فیآقا اسماعیل حاج عمارت هفت از عمارت تنها خانه این. است شده بنا

 با اسماعیل حاج خانه این مالک. است برده بدر سالم جان زمان گذر و حوادث آسیب از که باشد می
 را عمارت این ي نقشه روسیه به سفرهایش از یکی در که کرده می دادوستد قفقاز و میانه آسیاي مناطق

 بصورت خود عصر هم هاي عمارت سایر مانند نیز قاجاري خانه این. است آورده ناایر به و کرده تهیه
 صندوقخانه، مخارجه، ،)تاالراصلی(تنبی ماننددهلیز، مختلفی هاي بخش شاملو شده ساخته متقارن کامال
 و بزرگ حیاط دو آن از ي عرصه ،بود ...  و)  حمام محل ( یئري ماماح ، مطبخ ، دوبام ،)قولچا(قول

 شاه( تاالربزرگ یک بیرونی قسمت در. بود بیرونی و اندرونی شامل آن اعیانی وتشکیل می شد  کوچک
 شکلی مستطیل سنگی استخر شده فرش آجر حیاط وسط در و اشتد وجود در دو هاي اتاق با) نشین

 اقامتگاه و طبلصا ، علوفه انبار حیاط دیگر طرف در ، خورد می چشم به فواره و تراشیده هاي سنگ با
 میتوان عمارت این داخلی تزئینات از ،شت دا قرار) جداگانه بصورت ها وکلفت نوکرها اطاقهاي( خدمه

 عمارت این بندي ارسی و چوبی دربهاي. کرد اشاره دیواري هاي نقاشی و ها بري گچ ها، کاري آیینه به
 روسی هنرمندان و صنعتکاران از گروهی توسط که دانست آن هنري شاهکار ترین برجسته توان می را
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 فایآق اند بوده کار به مشغول عمارت آن در سال 3 مدت به که را روسی گروه این. است شده ساخته
 از اي هنرمندانه ترکیب با ارسی ي الیه دو هاي پنجره. بود آورده ایران به بنا این تزئینات اجراي براي

 و بندي ارسی فوقانی درقسمت ، است بخشیده بنا این به خاصی زیبایی وانـــــال هاي شیشه و چوب
 خط به شیشه پشت نقاشی بصورت ها جقه بته روي بر) الکرسی آیت جمله از( قرآنی آیات ، سردرها

 ایوان ، دانست اسالمی فرهنگ و ایرانی هنر از نظیري بی تلفیق توان می را آن که است بسته نقش ثلث
 به عمارت مالکیت ، اسماعیل حاج از پس.  است زیبایی و بفرد منحصر چوبی تزیینات داراي نیز بنا این

 توسط هشتاد ي دهه اوایل تا این عمارت مسکونی کاربري . رسید اردبیلی آقازاده محمدهاشم فرزندش
 عنوان به 19529 ثبت ٔشماره با 1386 شهریور 18 تاریخ درعمارت آقازاده .بود شده حفظ آقازاده نوادگان

 با 1391 ماه دي 24 تاریخ در مجدد ومرمت سازي باز از پس و رسید ثبت به ایران آثارملی از یکی
خیابان انقالب در مجاورت  اعتماد کوچه نیشدر عمارت این.شد افتتاح »شهر تاج سنتی رستوران« عنوان
  . است واقع اردبیلي قاپو عالی میدان

  زیارتگاه - آقاقبري
 هاي نام به بزرگوار سید سه دفن محل گوئیا که است) نیارا(نیارق درروستاي زیارتگاهی نام آقاقبري     

 .نیست دست در سادات ازاین اي نامه شجره. است االسم نفرمجهول وسومین کلثوم میر باقر،خانم آقامیر
 اهالی احترام مورد که اهـــزیارتگ این به را کراماتی شده نقل سینه به سینه که روایاتی براساس اهالی اما

   .دارد قرار نیارا  قبرستان درمیان آقاقبري . دهند می نسبت است اطراف هاي وآبادي نیارا روستاي

  آقامحمدبیگلو
 گرمی شهرستان انگوت ازبخش غربی انگوت دهستان معروف روستاهاي از آقامحمدبیگلو روستاي    

 58 و دقیقه 32 و درجه47و شمالی عرض ثانیه 56و دقیقه 9و درجه 39 جغرافیایی درمختصات که است
 از آن قرارداردفاصله  لی باغیش و قورتلوقشالقی ،قیشالقی مال روستاهاي درمجاورت شرقی طول ثانیه

 سرشماري براساس آبادي این.کیلومتراست 22 آغاج اراق روستاي کیلومتر واز 30انگوت بخش مرکز
 ادوار درطول وآقامحمدبیگل .بود داده درخودجاي خانوار 182 درقالب را نفر 803 تعداد 1390 سال

 کوچرو طوایف وبیشتر قرارگرفته استفاده وردم ن شاهسئوه عشایر کوچ براي گذرگاهی عنوانه ب گذشته
  اند سپرده سینه به را منطقه این از بسیاري خاطرات و اند کرده می گذر منطقه این از کوچ هنگام مغان

  آقامراد
 در آقامراد روستاي . است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي    

  ورتاـمج رضی وخرابا ، پیرازمیان ، )دي –نوغ ( نقدي ، دمقلی روستاهاي با قاراسو رودخانه مجاورت
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  بود داده جاي خود در خانوار 6 قالب در نفررا 29 تعداد 1390 سال سرشماري در باديآ این .دارد

  مسجد -آقامسجدي 
  مسجد -میرزاآقاعلی اکبر: نگاه کنید به       

  زیارتگاه - آقامیرزمان
آن  قبرستان داخل در و تپه باالي در )س -م -خ(سیمیخ روستاي مرکز در زمان میرآقا زیارتگاه      
 يسکو يرو بر است که شیروانی سقف و سیمانی نماي با نوساز کامال زیارتگاه بناي .است شده واقع
 است يفلز لنگه دو درب یک آن اصلی يورود و بوده نورگیرداراي  بنا هرچهارضلع.دارد قرار يآجر

 يبنا .ندارد خاصی تزئینات و باشد می چــک زیارتگاه داخلی ينما. شمالی تعبیه شده است که درضلع
 از چندانی اطالعي خیمیس روستا اهالی .است شده احداث روستا همان يامنا هیئت همت به جدید
  .ندارند زاده امام نسب

  آقامیرلو
 براساس آبادي این است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي     

 در میرلواروستاي آق .بود داده جاي درخود خانوار164 درقالب نفررا 665 تعداد 1390 سال سرشماري
گرفته است  قرار وشهسوارلو توشمانلو »متروکه« بوالغی خاتون دهستان ودرمجاورت غرب سمت شمال

  .شود شرقی منتهی می یورتچی سمت شمال به دهستان از و

  تاریخی حمام - حامامی آقانقی
  اردبیل شناسی مردم موزه: ه کنید به نگا     

  آقاوئردیلو
 سال سرشماري در که است رمیـــگ شهرستان انگوت ازبخش شرقی انگوت دهستان هاي ازآبادي     

 جمعیتی کم و روستاي کوچک آقاوئردیلو .بود داده درخودجاي خانوار 3 درقالب نفررا 14 تعداد 1390
 چی تکه و لی قربان ، شاهبازلی ،سی شوردره یوخاري،منصورلی،جهانگیرلی روستاهاي درمیان که است

  .است قرارگرفته

  آقایارلو

  ودرمجاورت روستاهاي  نمین مرکزي بخش ازتوابع گرده دردهستان که نمین شهرستان هايیآباد از      
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 1390 سال سرشماري در آبادي این دارد قرارسی و پیرزاده  مسجدمحله ، سی محله یوزباش ، وارجپیر
   .بود داده جاي درخود خانوار 8 درقالب نفررا 26 تعداد

  هاشم آل
بخش مرکزي  خانندبیل شرقی ازدردهستان  و الــخلخ شهرستان غربی جنوب يکیلومتر هشت در     

 اند شده واقع علیا هاشم آل و سفلی هاشم آل يها نام به همدیگر از کیلومتر یک فاصله بهدوآبادي  ، آن
 ي نظریهبراساس  است طرح قابل نظر دوي روستا نامگذار علت در.  ندمعروف »آلشما« به مردم درمیان و

 همین به و می رسد) ص( پیامبراکرم دـامج جد ،به خاندان هاشم سادات دفن شده درآبادي نسب  اول
 رسد، می نظر تربه صحیح که دیگر،ي  نظریه. نامیدند هاشم اوالد یعنی هاشم آل نام به را روستا این دلیل
 به و آمدند فرود محل این در آنها اعقاب و پسرعموي خویش با هاشم بن محمد بن احمد که است این

 آل« را محل این دلیل همین به ، است بوده هاشم وارـــــبزرگ هردو پدربزرگ چون و رسیدند شهادت
 محل این در که چرا ،است بوده معروف »مرغزار« به روستا این اولیه و قدیمی گوئیا نام.نامیدند »هاشم

 هاشم آل نفروآشاغی  307 هاشم آل یوخاري.است نظیر کم خود نوع در که است بزرگی طبیعی چمنزار
  .دارد نفرجمعیت 279

  قاپی آال
  عالی قاپو: ه کنید به نگا     

  قشالقی آالپاپاق
 غربی شمال الیه منتهی در بادآ پارس شهرستان اصالندوز بخش غربی قشالق دهستان هاي آبادي از     

 براساس باديآ این استدره  ایري و مطلب حاج قشالقات ، الندوزــاص دهستان درمجاورت و دهستان
  .بود داده جاي خود در خانوار 24 نفررادرقالب 123 تعداد 1390سال سرشماري

  سی تپه آالچیق
 است آن کیلومتري 52 در مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي     
  .بود داده جاي خود در خانوار 11 نفررادرقالب 53 تعداد 1390سال سرشماري براساس باديآ این

  آالدیزگه
 بر آبادي این دارد قرار ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي     

  آالدیزگه  .است داده جاي خود در خانوار 389 قالب در را نفر 1642 تعداد 1390 سال سرشماري اساس
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   .دورجین است و محمودآباد ، چشمه گرمه ، بادي بزرگی درمجاورت روستاهاي نیارقآ

  آالرلواردبیل
  . گانه عشایر اردبیل آالرلو نام دارد 13یکی از طوایف      

  چایی وآالرل
   .شود می ملحق ارس به کیلومتر 20 ازطی وپس گرفته سرچشمه اروس بیله یاتاق ازقریه چاییوآالرل     

  آالزاراوجاقی
 شهرستان مرکزي ازبخش اجارودمرکزي دهستان قدیمی هاي آبادي از آالزاراوجاقی یا آالزار اجاق     

 درجه 48و استوا ازخط شمالی عرض ثانیه 10و قیقهد 4و درجه 39 بین که است اردبیل دراستان گرمی
 شده واقع گرمی مرکزشهرستان شرقی سمت در گرینویچ النهار نصف از شرقی طول ثانیه 5 و دقیقه 10و

 که این و زند می داد را اوجاقی آالزار وگذشته وقدمت وسال سن آبادي این در چیز همه. است
 هاي ازتپه ،آبادي نام از است خودبوده اهالی تماشاگرخاطرات را زیادي قرون وبلکه سالها آالزاراوجاقی

 در یاغیرمجاز مجاز هاي درحفاري که اي ازآثارپراکنده ، شود می نامیده گوئورقبیري که متعددي باستانی
 ، وهمه ازهمه ، روستا قدیمی بافت از ، دارد وجود درآن که اوجاقی از ،است شده کشف آن اطراف

 مربوط عادي روستاي یک  اوجاقی آالزار راکه واقعیت این و رسد می مشام به گی دیرینه و قدمت بوي
 موردتائید که وجوددارد باستانی دوتپه حداقل درآالزاراوجاقی .کشد می رخ به اخیرنیست هاي دهه به

 و »تپه گویچه« ها تپه ازاین یکی است رسیده ثبت آنهابه واصالت قرارگرفته فرهنگی میراث کارشناسان
 داند می چه کسی. نیست آگاه ها تپه این دل راز از درستی به کس هیچ .است »قاباقی یرمان ده « دیگري

 شهرستان برازمیان شهریئريباستانی  منطقه در که را هـآنچ از مهمتر رازي ها تپه ازاین هریک هم شاید
 رخ به را آن اطراف ومناطق گرمی زیباي قامت که رازي.باشند سپرده سینه بودبه نهفته مشکین شهر

 روستاهاي درمجاورت که است شهرگرمی نزدیک و معروف آبادیهاي روزاز امروزه آالزاراوجاقی.بکشد
 .است گرفته قرار یبوالغ انـوخ لی خان حمزه ، شوکورلوکندي ، کندي بابی ، )القانوو( القناب ، زینگیر

  .است داده جاي درخود خانوار 35 درقالب نفررا 104کشور 1390 سال سرشماري در

  زیارتگاه -  آالزاراوجاقی
 وجود حنفیه محمدبن به متعلق زیارتگاهی گرمی شهرستان مرکزي ازبخش آالزاراوجاقی درروستاي     

    .است اهالی مورداحترام آالزاراوجاقی باعنوان داردکه
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  آالنکش
که درسمت شرق  است )گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدشمالی دهستان هاي ازآبادي     

 آبادي ینازسمت شرق به استان گیالن منتهی میشود ا دهستان درمجاورت زاویه کرد و آلو قرارگرفته و
 در آالنکش. بود داده جاي درخود خانوار 52 درقالب نفررا 208  تعداد 1390 سال سرشماري براساس

  .قراردارد شرقی طول دقیقه 27و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 50و درجه 37

  آلداشین
 مرکزیت به1388 درسال که سرعین شهرستان مرکزي بخش ازتوابع آلوارس دهستان هاي ازآبادي     

 قالب در را نفر 763 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این است شده تعیین آلوارس دهستان
 شهرستان سرعین در داشین درفاصله کمی ازسمت غربی مرکزــــآل .بود داده جاي درخود خانوار 216

  .واقع شده است شایق ،مرز اسب ، مجاورت روستاهاي گازیر

  کوه - آوار آلش
 و خلخال شهرستان يمرکز از بخش شرقی سنجبد دهستان محدوده در متر 2762 ارتفاع با کوه این     

 و بوده جنوبی -شمالی کوه، جهت.است شده واقع خلخال مرکزشهرستان شرقی شمال کیلومتري12 در
  .باشد می 37.43.30 عرض و 38.38.30طوله ب آن قله جغرافیائی مختصات

  آلماگلن
 درسرشماري که است هیر بخش ازتوابع جنوبی فوالدلوي دردهستان اردبیل شهرستان هاي آبادي از     
همسایگی روستاهاي  آلماگلن در .بود داده درخودجاي خانوار 10 نفررادرقالب 35 تعداد 1390 سال

  .مسجدلو قراردارد و قاراولی ، گوئورقلعه

  آلنی
 شهرستان مرکزي بخشر د شرقی مشکین دهستان و مرکز شرقی مشکین دهستان هاي ازآبادي     

 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي ایناست  شده تاسیس 1366 درسال که استمشکین شهر 
 دوگفته می ش »لی آل«دروجه تسمیه این آبادي که .بود داده خانواردرخودجاي 991 درقالب نفررا 3303

به  »آلن«به  آن را و آلنی می داند که نام اصلی آبادي را متاخري قول دارد چندین قول مختلف وجود
 »آلنی«به همین خاطر مبین آن است که این آبادي پیشانی ساواالن بوده وو معنی پیشانی نسبت می دهد 

   .قول معتبري به نظرنمی رسد است و به نوعی ابترنگفته پیداست که این وجه تسمیه .  نامیده شده است
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بوده  »لی آل«نام اصلی آبادي  آبادي ریشه داردفولکلورهاي  و گذشته تاریخ اساس قول دیگري که در بر

 به هم ترکی زبان درلغت »آل« مینماید جلوه تر موجهکمی  »آل« مختلف معانی به باتوجه نظراست این 
 هایی افسانه خود براي و بوده زائوها دشمن که اي افسانه موجودي نام هم و است وسرخ قرمز معنی
 طبیعت هم چون. باشد داشته ریشه فوق معناي دو از یکی در »لی آل« که ندارد استبعادي هیچ و دارد
 از منطقه این وهم باشد نامگذاري این سبب تواند می آن سرخ هاي شقایق و منطقه این رنگارنگ و زیبا

 گل هرو بوده مابهتران از و پري و جن دیو و به مربوط متعدد داستانهاي و ها افسانه اصلی کانون دیرباز
اما قوي ترین ظن درخصوص وجه .دارد داستانی و افسانه خود براي نواحی این وصخره وسنگ گیاه و

 و »آل« به معروف ترك طوایف و ایالت..است» آل«انتساب آن به طوایف ترکان » آل لی«تسمیه روستاي 
 »بال« که است این »آل« با »بال« تفاوت تنها ندارند هم با فرقی هیچ و هستند یکی دو هر اصل در »بال«

اند   رسیده »آل« تراز و سطح به عظمت و گی گسترده و وسعت نظر از سپس  شده منشعب »آل« از ابتدا
 ساز تاریخ طوایف از »بال« و »آل« تورکان.اند آورده وجود به را »بال«و »آل« قلویی دو و مترداف لغتو 
  نیز مراجعه نمائید» باللوجا«به توضیحات ذیل کلمه  اند بوده ترك تمدن قدرتمند و

    آلو
 براساس آبادي این است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدشمالی دهستان هاي ازآبادي     

 میانه در روستاي آلو تقریبا.بود داده درخودجاي خانوار11 نفررادرقالب 51 تعداد1390 سال سرشماري
. آالنکش جاي گرفته است و قشالقی آقچا گزور ، کرد زاویه ،مرادخانی روستاهاي ومجاورت دهستان

 و قراردارد شرقی ولــــط دقیقه 22و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 49 و درجه 37در )آلو(روستاي 
  .متراست 1800 دریا ازسطح آن ارتفاع

  آلوارس
 سرعین غرب يکیلومتر12در سرعین شهرستان مرکزي بخش ازتوابعس آلوار دهستان هاي ازآبادي     

 258 درقالب را نفر 927تعداد 1390 سال سرشماري اساس بر که اردبیل شهر غرب کیلومتري 35 و
 به غرب ازجنوب ، شایق به شرق از اوجور، به روستاي آلوارس ازشمال.بود داده درخودجاي خانوار

 و دارد ارتفاع دریا سطح از متر 2000 از شود بیش می دودـــمح میمند به شرق جنوب از و نشین شاه
 استقرار با آلوارس يروستا.جنوبی سبالن منتهی میشودآخرین آبادي دراین حدوداست که به ارتفاعات 

 بشمار سبالن پیرامون يروستاها زیباترین شمار در ، جذاب سرسبزو ارتفاعات و سبالن کوه دامنه در
 است، معروف آن يآال قزل ماهی که بوالغ  مین چشمۀ ویژه به فراوان هاي وچشمه آب جریان .رود می
 آلوارس يروستا استقرار. دارد می وا تأمل و شوق به را يا بیننده هر اطراف، مراتع يسرسبز پاك، يهوا
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 در فراوان  برف و مناسب شیبی از يبرخوردارو  سبالن اصلی و فرعی يها قله به صعود مسیر در
  منطقه عشایر.است آورده رافراهم آلوارس مرتفع يها دردامنه اسکی پیست احداث بهار،شرایط و زمستان
 زیبایی شوند، می پراکندهآن  واطراف النــــــسب کوه يها دردامنه خود هاي رمه و بااوبه ها که هنگامی
   .می بخشد آلوارس روستاي فضاي به را يآور شگفت

 در قدیم هاي زمان در مردي می گویند : دروجه تسمیه نام روستا چندین روایت عامیانه مطرح است
روستا به  پیرمرد آن ذشتــدرگ از است بعد مکان این وارث نمود می ادعا که کرد می زندگی آلوارس

 از که داشت وجود بزرگی باغهاي آلوارس روستاي در گویند می هم گروهی. شد معروف وارث آل نام
 وارــــــال انبوه درختان آن از نجاران بود و انباشته تبریزي بید و ووسر شمشاد چون تنومندي درختان

 درختان این خاطر الوارها براي ساختن خانه در آبادي هاي اطراف به کارمی رفت و بهاین  و بریدند می
 روستا این اهالی اجداد گویند می هم گروهی.  شد معروف الوارستان به روستا این محکم الوار و تنومند

 زندگی آن در مدیدي مدت و ساخته قدیم بسیار درزمانهاي پارسیان را روستا این رسد می پارس نژاد به
  .نهند می آن روي بر پارس آل نام خاطر همین بهو  کرده

  اسکی پیست -  آلوارس
 ،تکمیل صورت در که استآن  برف روي اسکی پیست ، آلوارس  وتجهیزات تاسیسات مهمترین     

 طول به آن اول فاز فقط تاکنون.بود خواهد جهانی استانداردهاي با مطابق کشور اسکی پیست بزرگترین
 و سرعین کیلومتري 24 و آلوارس يروستا کیلومتري12 فاصله در پیست این.است شده متراحداث1400

 مورد سال از ماه هشت الی شش حدود در تواند می و دارد قرار دریا سطح از يمتر 3200 ارتفاع در
 ازاین برداري بهره و سازي آماده براي. است اول رتبه در کشور در لحاظ این از که گیرد قرار استفاده
 و نصب متر 1250 طول به سیژي تله خط ایجاد، پیست پاي تا کیلومتر 24 طول به  آسفالتی جاده پیست

 مجموعه .است شده  احداث درآن متعددي ورفاهی اقامتی ،آموزشی ،يادار  هاي ساختمان وي انداز راه
 و مرتفع هاي دامنه در اردبیل  استان نقاط ترین زیبا از یکی در آلوارس ورزشی و توریستی فرهنگی،

  .  باشد می ایران در وسعت لحاظ از اسکی پیست بزرگترین که است شده واقع سبالن زیباي

  دهستان -  آلوارس
 1388 درسال که است آلداشین روستاي مرکزیت به سرعین شهرستان مرکزي بخش هاي دهستان از     

 یورد، آزادیورد،اوجور،دره یورد، مرز،آغ آسب  آلوارس، ، آلداشین هاي مکان و مزارع  ، روستاها ازترکیب
 ورگه و ورزقان،  گازیر،  یورد، قوري ، بوالغ قورتلی  یورد، اراق  مال، اراق  ، یورد شیخ  شایق،  گل، ساري
  .جمعیت  داشت نفر 4672خانوارسکنه و1296تعداد 1390دهستان درسال این .است شده تاسیس سران
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  معدنی آب چشمه - سی دره آلوارس
  )طالیی آبگیرهايدره ( سی دره لر گول قیزیل: ه کنید به نگا     

  آلوچ
 کیلومتري 10 فاصله در و مشکین شهر شهرستان مرکزي بخش از غربی مشکین دهستان آبادیهاي از     

 ،خلف مزرعه،درمجاورت روستاهاي احمدآبادآن است که  غربی ودرسمتمشکین شهرازمرکزشهرستان 
 تعداد 1390 سال سرشماري اساس بر باديآ این استواقع  چی ومینجیق آباد جمال،بلوس ،خورشیدآباد

 که گفتند می ایچ آل براین سابق را روستاي آلوچ .بود داده درخودجاي خانوار 101 قالب در نفررا 390
 روستاي در .است آلوچ تبدیل شده به استعمال کثرت دراثر »ایچ آل«بود  آن فراوان خاطرآب به گوئیا
 بوده دفاع براي نفوذناپذیري و کمحم ودژ شود می منتهی دره به ازهرطرف داردکه وجود اي قلعه آلوچ
  .دارد وجود طلسم قلعه زیراین کهاین باورند  بر ومردم گویند می باشی قلعه را آن هاي مخروبه محل

  سد -  آلوچه
 براي آنها وآب اند رسیده برداري بهره  به 1366 ازسال که است رسی باهسته خاکی دوسد نام     

 وحجم متر 354 تاج طول ،متر 4 ازبستر نخست سد ارتفاع.گیرد قرارمی مورداستفاده کشاورزي مصارف
 و متر 54 آن تاج طول  ، دارد ارتفاع بسترخود از متر 3 دوم سد. ...است مترمکعب میلیون 65. سد کل

   .است مترمکعب میلیون 1.4  سد کل حجم

  سبالن آلوچه
 سال سرشماري اساس بر که سرعین شهرستان سبالن بخش توابع از ارجستان دهستان هاي ازآبادي     

همسایگی  سبالن در روستاي آلوچه  .بود داده درخودجاي خانوار 31 نفررادرقالب 112 تعداد1390
  دارد قرار و بنمارسبالن بزرگ سامانلوي ، روستاهاي آتشگاه

  فوالدلو آلوچه
مجاورت  در که است هیر بخش ازتوابع شمالی فوالدلوي دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 در خانوار90 درقالب را نفر 316 تعداد 1390 سال سرشماريو در رزمگاه قراردارد ،روستاهاي قاراداغلو
  .بود داده خودجاي

  چشمه - بوالغی آلی
  اي چشمه همان است معروف هم سویو لنگان یا بوالغی لنگان به منطقه اهالی درنزد که بوالغی آلی     
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 و راهی بین استراحت براي استان سراسر از زیادي ومسافران دارد قرار لنگان گردنه ابتداي در که است
 اهالی بین در الغیوب آلی معدنی آب ، کنند می توقف آن وگواراي خنک ازآب رعهـــــج چند نوشیدن

 چشمه مکان به اطراف شهرهاي از تعطیل ایام در مردم که طوري دارد خاصی شهرت گرمی شهرستان
  .کنند تامین چشمه از را خود نوشیدنی آب و آیند می

  کوه - چالی آلی
 رستم خورش از بخش شمالی رستم خورش دهستان محدوده در متر 2194 ارتفاع با کوه این     

 جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غربی جنوب کیلومتري 20فاصله در وخلخال شهرستان 
 30دقیقه و 23درجه و  48 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده شرقی جنوب -غربی شمال کوه،
  . باشد میدقیقه  29درجه و  37 عرض وثانیه 

    قشالقی آلی
 در که سوار بیله  شهرستان دشت القـقش بخش از شرقی قشالق دهستانقشالق ازقشالقات  نام دو     

   .جمعیت داشته اند نفر 300خانوارونزدیک به  73برروي هم  1390 سال سرشماري

  آلیله
 کیلومتري 12 فاصله در که است گرمی شهرستان زیباي ازروستاهاي»ال يآال«آن اهالی قول یابه آلیله     

 درجه 48 و استوا خط از شمالی عرض ثانیه 36 و دقیقه 58 و درجه 38 دربین آن شرقی جنوب سمت
 گئی ، قارابوالغ ، کند تازه روستاهاي مجاورت در مبدا النهار نصف از شرقی طول ثانیه  4 و دقیقه 10و

 انــدهست پرجمعیت هاي آبادي از ال آالي .است شده واقع اینی آشاغی و قوزلو ، )بیعرق(آرا بی ، گال
 خود در خانوار 85 قالب در نفررا 371 دادـتع کشور 1390 سال سرشماري در که رود می شماره ب اینی
   .بود داده جاي

  سر آلیله
 15 در فاصله که است گرمی شهرستان مرکزي دربخش اینی دهستان شرقی هاي آبادي از سر آلیله     

 در یاتاق اراق و پرمئهر افسوران ، کاالن ،گال گئی روستاهاي درمجاورت شهرستان مرکز غربی کیلومتري
 ثانیه 44 و دقیقه 12و درجه 48 و استوا خط از شمالی رضـع ثانیه 14 و درجه 39 جغرافیایی مختصات

 گویند می )سر له ال( را آن منطقه مردم که سر لیلهآ است قرارگرفته النهارگرینویچ ازنصف شرقی طول
 گرمی زیباي روستاهاي درشمارموقعیت ممتازي برخورداراست و گل ازــــــبه دلیل مجاورت با جن

 منطقه اهالی تفرجگاه دارد قرار روستا ودرمجاورت گویند می مئشه قاباق که جنگل از بخشی. داردقرار



    105                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 
این  است داده خانواردرخودجاي 32 قالب در نفررا 137 تعداد 1390 سال در آبادي این.رود شمارمی به

  .کندیم برقرار  ارتباط منطقه جمعیتی دیگرمراکز و گرمی شهر با شده ریزي شن اي جاده طریقاز  روستا

    تاریخی تپه - آناهیتا
 آناهیتا باستانی تپه اردبیل استان در سرعین شهرتوریستی باستانی و تاریخی هاي جاذبه مهمترین از     
 منطقه دراین زرتشتآئین  هاي نشانه از و شده یاد زرتشت و سارقین ، آناهیتا اسامی به آن از که است

 و اول هزاره اواخر به آن قدمت و دارد قرار سرعین شهر غربی قسمت در که باستانی تپه این.می باشد
 زرتشتی موبدان و ها مغ ریاضت و عبادت محل ، آتشکده عنوان به سالها رسد می میالد از قبل دوم
 .است بوده ساسانی حاکمان تابستانی استراحتگاه ، یییالق قایا ساري نام به آن حوالی و معبد این و بوده
 آن هاي آتشکده و معابد و قایا ساري ، آذربایجان به اعراب وهجوم ساسانی امپراطوري سقوط از بعد
 یکی عنوان به 1976 ثبت هشمار با 1377 فروردین 16 تاریخ که در ي سرعینآناهیتا تپه .از رونق افتادنیز 

 در .است شده واقع سرعین اصلی خیابان شمالی ضلع دراست  رسیده ثبت به ایران ملی آثار از
 میالد از قبل اول و دوم هزاره اواخر قدمت به یهائ سفالینه و اشیاء منطقه ایناز یافته انجام يکاوشها
 يبقایاآناهیتا  تپه ي رو بر شهر یآشامیدن آب منبعاحداث  با چهل دهه دراوایل.است آمده بدست مسیح

 اهالی استفاده مورد مسجد عنوانه ب سالها مذکور قلعه. رفت میان از تپه يدررو موجود يبنا و دیوارقلعه
ی یک خروجی که داشته وجود زیرزمین يراهها آن قلعه و تپه زیراین در که مشهوراست .گرفت قرارمی

 يها تونل البته.  باشد می مسدود اکنون که است سرعین شهر گلی گاومیش میدان محدوده در آنها از
 ناحیه این مرغوب خاك بعلت . است داشته وجود متفاوت يکاربریها با رابطه این در هم دیگري فرعی

 اشیاء و ها سفالینه ، ها سکه ، ها خاکبرداري درحین ، منازل ساز و ساختدرآن  اكــــخ از استفاده و
  .  دارد تپه این قدمت از حاکی که است آمده بدست فراوانی قدیمی

    کوه - آنزیر
 هاي هیکل آن هاي دردامنه که است صلوات کوه رشته زیباي ارتفاعاتز ا )ازنور(»آنزیر« زیباي کوه     
 و بزرگ قلعه ، آنزیر خورد می چشم به خورده تراش باران و باد فرسایش درنتیجه که سنگ از یزیبای
  .دارد قرار )سنگ زاویه( زئیوه داش درمجاورت که است ارتفاعاتی از کوچک قلعه

  آهو
 در که خلخال شهرستان رستم ورشــــــــخ بخش از جنوبی رستم خورش دهستان هاي آبادي از     

 ، روستاهاي چنارلیق بود داده جاي درخود خانوار 16 نفررادرقالب 61 تعداد 1390 سال سرشماري
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 48 و شمالی عرض دقیقه 10و درجه 37در آهو .می روند بشمار و جعفرآبادازهمسایگان آهو سوجهرود
  .متراست 1380  دریا ازسطح آن ارتفاع قراردارد و شرقی طول دقیقه 37و درجه

  آهوقلعه
واقع  دهستان شرقی درسمت که است هیر بخش هیراز دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 سمت به شهرهیر ازداخل ازآنها یکی دارد وجود مختلف مسیر آهوقلعه دو به رسیدن شده است براي
 دمدمه از گذشتن وبا شرقی ادامه می یابد کیلومتر به سمت شمال 2بعدازطی  می شود ومنشعب  جنوب

 20 کیلومتر در کرگان روستاي به دسترسی به آهوقلعه ورود مسیر ترین راحت اما رسد می آهوقلعه به
 و خانقاه ، دویول ، کلخوران ازروستاهاي که است اي آسفالته درجاده شدن وارد و خلخال اردبیل جاده

 آهوقلعه درسرشماري .است  غیرآسفالت جاده اخیر این بخش رسد می آهوقلعه به و گذرد می دمدمه
  .بود داده درخودجاي خانوار 9 نفر رادرقالب 34 تعداد 1390 سال

  کوه - سرعین آیقارداغی
 34 در و سرعین شهرستانمرکزي  از بخش رمــآبگ دهستان محدوده در متر 3469 ارتفاع با کوه این     

 و بوده غربی -شرقی ، کوه جهت.است شده عـــواق اردبیل مرکزشهرستان غربی جنوب کیلومتري
  .رود می بشمار سبالن ارتفاعات از یکی کوه 38.12 وعرض 47.56طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات

  کوه - مشکین شهر آیقارداغی
 قله .است شده واقع لئومو منطقه در که است سبالن کوه رشته مرتفع قلل از یکی) يقار آیی(آیقار     
 روشنی به قله آیقار  باالي ازآن  اطراف روستاهاي و مشکین شهر و دارد مترارتفاع 3500حدود آیقار
 آیقار نامگذاري درموردعلت. زیباست بسیار آیقار ازقله وهرمي کسر قلل دورنمايو  شود می دیده

 ناپذیر دوعنصرجدایی به ارتفاعات این انتسابقوي ترین این نظریات  لیکن دارد وجود متعددي نظرات
 وآیقار باشد می برف معنی به »قار« و خرس معنی به ترکی درزبان »آیی« .باشد وخرس برف یعنی آن
 ارتفاعات دراین وفور به اخیرخرس دهه سه دو تا .دهد می »خرس برف« معنی اللفظی تحت صورت به

 درمنطقه باشکوه حیوان این تعداد کم کم ، عشایري متعدد هاي جاده ازاحداث پس ولی شد می دیده
 یخچال داراي که است اي تنها منطقه ، ساواالن گانه سه ازقلل آیقار بعد.رسید حدانقراض به شده و کم

 در یخچال شدن رایج از قبل .ماند می باقی پاییزي برف بارش تا برف آن درچندمنطقهو باشد می دائمی
ه کرد یقارصعودآ ارتفاعات به واالغ بااسب شدندافرادي می کالفه آفتاب گرماي از مردمکه  وقتی ، منطقه

و  برف از را خود هاي خورجین، آفتاب ازطلوع قبلو روز بعد صبح ، درکوه شب کردن ازسپري پس و



    107                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 
 یقارآ برف از حتی سیراب سازند خنک بآ با را مردم کام تا کردند می شهرحرکت وبسوي انباشته یخ

   .شد می استفاده درتابستان بستنی کردن درست براي

  کوه - داغ لی آي
کوثر  شهرستان  ازبخش فیروزآباد جنوبی سنجبد دهستان محدوده در متر 2548 ارتفاع با کوه این     
       طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده شرقی جنوب -غربی شمال کوه، جهت . است شده واقع
  .باشد میدقیقه  40درجه و 37دقیقه وعرض  0.1درجه و   48

  آیواتلو
 لوي دوبک در وییالقشان امروزي وقوجابیگلوکندي درمالکندي قشالقشانکه  ازطوایف شاهسئوه ن     

  .مشهورند بیگ وسهراب )اندام کوچک جواد( جواد لی نیج طایفه این ازروساي است واقع سبالن

  کوه -  سی دره آیی
 در وازبخش مرکزي شهرستان کوثر  شمالی سنجبد دهستان محدوده در متر 2676 ارتفاع با کوه این     

 جنوب -شرقی شمال ، کوه جهت .است شده واقع خلخال مرکزشهرستان شمال يکیلومتر 32 فاصله 
  .میباشددقیقه  55درجه و 37دقیقه وعرض 31درجه و 8 طوله ب آن قله جغرافیایی ومختصات بوده غربی

  تاریخی قلعه - قاالسی آیی
 يها گرم آب به مشرف و دارد قرار بورجلو دهـدهک غرب در نیر شهر يکیلومتر  5.5 در قلعه این     

 يبقایا یجنوب قسمت امروزه.  گذرد می آن يها صخره يپا از وـلبالیق رودخانه و استقرارگرفته  منطقه
. است تشخیص قابل زحمت به قلعه يرو يمعمار آثار يبقایا نیز و قلعه يحصارها عظیم يسنگها

 مساحت قلعه خود. است ساخته مضطرب را آن از يزیاد يقسمتها ، زمان طول در مجاز غیر حفریات
 قدمت دهنده نشان بنا يها پی و يمعمار آثار تدریجی شدن ناپدید و فرسایش میزان. دارد کوچکی نسبتاً

 يسنگها که آنهاست یچین سنگ طرز و مانده یباق يدیوارها مورد در رویت قابل نکته. است بسیارآن
 و اول هزاره تدافعی دیوارچینی فرم از حکایت که اند داده قرار هم يرو چین خشت بصورت را درشت

 يها سفالینه شبیه کامالً که است آمده بدست هــقلع این حوالی از يبسیار سفالی قطعات. نماید می دوم
 آن غرب و میشود یمنته يا صخره یپرتگاه به قلعه است میالد از قبل اول و دوم هزاره یتاریخ دوران

 از يدیگر تعداد و قلعه اطراف يدیوارها ، قلعه يمعمار يبقایا است صورت همین به نیزتقریباً
 در قلعه يورود قطعاً شمال سمت در آن موقعیت به توجه با و است شمالی قسمت در آن يحصارها

  .ندارد وجود امکانی چنین عمالً قلعه يقسمتها دیگر در که چرا است داشته قرار قسمت این
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  آبدرمانی مجتمع -  باجیالر ئشب
 قسمت در مربع متر 1500 يبنا زیر با آبدرمانی مجتمع عنوان به 1373 درسال الر باجی بئش آبگرم     

 با مربع متر 288 مساحت به بزرگی استخر يدارا مجتمع این .گردید افتتاح و احداث سرعین شمالی
 واحد 6 ، بخار و خشک يسونا ، یعموم دوش 16 ، يانفراد دوش 6 تعداد ، متر سانتی 140 عمق

 مجزا وخروجی يورود خانه، نماز ،يکفشدار ، رختکن ، فیزیوتراپی سالن ،)يجکوز(فشار تحت آبگرم
  دارد وجود محل دراین که يا چشمه دهنه 5 از مجتمع این آب.  باشد می ....و بلیط فروش گیشه
. باشد می جوشان و دائمی صورت به ثانیه در لیتر 13 رفته هم يرو چشمه 5 دهیــــآب. شود می تامین

 آبگرمآب چشمه  از دوشها آبگرم اما شود می الرتامینــــــباجی بئش هاي چشمه آب از استخر آب
 دماي .استشهر کشی لوله آب از نیز دوشها سرد آب ، است که به لوله ها پمپازمی شود یلوگ گاومیش

  .است بودار هم کمی و ترش و مزه آن کمی ظاهرآب کدر ، گراد سانتی درجه 43بئش باجیالر  آبگرم

  تاریخی تپه - سی تپه بئل
 سی تپه بئل  نام به اي تپه گرمی شهرستان ورانـــــم ازبخش رقیـاجارودش دهستان از دره پیله در     

 هشمار با 1386 دي 12 تاریخ در اثر این است ساسانیان دوره - اشکانیان دوره به مربوط که دارد وجود
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 20397 ثبت
  داشی بئل

 شهرت اردبیل به گرمی قدیم درکنارجاده قرارگرفتن سبب به که است معروفی روستاي داشی بئل     
 داشی بئل.دهد می خودجاي در را نفر 155 درحدود جمعیتی،خانوار 49 با که آبادیی.است یافته خاصی

 ، تکدام ، غفارکندي ، لنگان کند تازه ، لنگان روستاهاي ودرمجاورت ارودغربیــــاج دهستان مرکز در
 و درجه 38 در جغرافیایی موقعیت نظر از و گرفته جاي بوالغی لهه ل و دریامان ، انگورد ، کندي جین
 دارد جاي گرمی به اردبیل درمسیراصلی شرقی طول ثانیه 14 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 58

  .سازد می راسیراب آن اراضی از محدودي گذردوبخش می روستا کناراین از چایی جین

  زیارتگاه - باباپیله
 دانشنامه مقدسه اماکن درفهرست که است خلخال شاهرود بخش در پلنگا دهستانزیارتی  ازاماکن     

  .نیستدر دست  دیگري اطالعو  گرفته قرار اشاره مورد اسالمی

    زیارتگاه - باباحمزه
   قبرستان در ، وآذربایجان ایران يمرز دودــــح ، نمین شهرستان  شرقی شمال در باباحمزهي  مقبره     
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به  حمزه بابا و بوده مستقر روستا به مشرف شرقی تپه در بنا این. است شده واقع مینابادي روستا قدیمی
 ،يکالبد لحاظ از مقبره کنونی يبنا. اند شده سپرده خاك به محل این در خود بیت اهل و فرزندان همراه

 قبله ضلع در مقبره ورودي.  شود می تأمین پنجره دو با آن ينورگیر  که استی شکل مستطیل ساختمان
 بخش در چوبی سقف بار که خورد می چشم به چوبی ستون ارــــچه آن داخلی بخش در و شده واقع
 در مقبره قدیمی ساختمان. باشد می تیرپوش بصورت بومی ساختار با بنا سقف. کند می تحمل را میانی
 همان در بومی مصالح با کنونی يبنا و شده تخریب زیاد فرسودگی دلیل به هجري شمسی 1379 سال
  .است شده احداث قدیمی يقبرها سنگ میان در ، محل

  قشالقی باباخان
 براساس باديآ این است بادآ پارس شهرستان زيـــــــمرک ازبخششهرك  دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده درخودجاي خانوار 5 نفررادرقالب 27 تعداد1390 سال سرشماري

  بقعه - باباخرم
 غربی فرازتپه بر نمین، شهر شمالی يکیلومتر شانزده درعلیا عنبران يدرروستا باباخرم زیارتی بقعه     

 ضریح و شده يبازساز مردم توسط شمسی 1372 سال در مقبره این.است گرفته قرار روستا به مشرف
 يها قبرستان از یکی که زیارتگاه محوطه . است گردیده نصبهجري شمسی  1379 درسال آن داخل
 ایجاد کوچک يورود درب یک با الزم دسترسی و شده حصارکشی شرق سمت از باشد می روستا

 دهانه ، شده اجراء دایره نیم قوس توسط که پیشخوانی و بوده قبله به رو بنا اصلی يورود. است گردیده
 داخلی يفضا.  کند می هدایت گنبدخانه به را زائر ، وانای.  دهد می تشکیل متري را 2.5 عمق به ایوانی

 خطایی اسلیمی نقوش و زندگی شجره يها طرح از رنگ هفت کاشی با يکار کاشی يدارا گنبدخانه
  .است شده مزین اسالمی متون و قرآن آیات با که است

  بقعه -  باباخزري
 گورستان در ، اـــعلی عنبران درقریه ، نمین شهرستان شمال يکیلومتر پانزده در يباباخزر زیارتگاه     

 باباخدا به روستائیان نزد که باباخزري ، است گرفته قرار روستا به مشرف غربی يدرکوهها واقع عمومی
 زاهد شیخ و صفی شیخ مابین ورابط اردبیلی دینـــــال صفی شیخ شاگرد یکی از باشد می معروف نیز

 باباخرم با يو. است شده یاد نیز خزرالیوانی بابا به الدین صفی شیخ کتاب در يو از.  است بوده گیالنی
 ذکر به يباباخزر. است بوده) اشراق شیخ به معروف(يسهرورد الدین شهاب شیخ طریقت عصرودر هم

   زیارتگاه ياـــبن. است آورده دست به مردم میان در را الییبا محبوبیت و معروف بوده دین تبلیغ و خدا
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  .باشد مترمی 5×  4 آن تقریبی ابعاد و بوده نوساز و ساده بسیارباباخزري 

  سنگی پیکره - باباداود
 بخش در و اردبیلستان شهرمرکز کیلومتري 40در رانــــعنب قورقود ده ده یا داوود بابا سنگی پیکره     

 که انسانی شکل به پیکره این. باشد می متر 20 حدود نظیر بی پیکره این ارتفاع. است شده واقع عنبران
 نفر صدها ساله همه خاطر همین به کند می تداعی را مصر ولــابواله مجسمه ، است گر نظاره روبرو به

 گر جلوه سنگی رهــــپیک این. نمایند می مسافرت اردبیل در عنبران بخش به پیکره این دیدن جهت
 بزرگ وغاري است آرمیده الجثه عظیم تمساحی آن کنار در کهاست  رــپیک غول انسانی تنه نیم سیماي

 عمیق جایگاهی نمین و عنبران مردم باورهاي و اعتقادات در )داوود بابا (. دارد وجودتپه آن  دامنه در
 بر ، سترگ طبیعی اي قلعه همانند کشیده فلک به سر هاي کوه توسط سنگی پیکره این احاطه .دارد

بر  اهالی ، پیکره شمالی درقسمت سد و رـازآبگی آثاري وجود جهت به زند می دامن آن بودن اي افسانه
 شکل به و شده تراشیده اجدادشان توسط انسان صورت به شباهت بدلیل مجسمه این این باورند که

هنوزهیچ مطالعه اي درخصوص این پیکره وآثار استقراربه جامانده دراطراف آن به  .است درآمده کنونی
  .عمل نیامده است وهرگونه اظهارنظري دراین خصوص غیرازوهم وگمان راه به جایی نمی برد

  کوه - بابارشید
 24ودرکوثر شهرستانازبخش مرکزي  شمالی سنجبد دهستان محدوده متردر 2537 ارتفاع با کوه این     

 غربی جنوب -شرقی شمال کوه، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غربی شمال کیلومتري
  .دقیقه می باشد 48درجه و  37دقیقه وعرض 26درجه و 48 طول به آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  زیارتگاه - باباروشن
 نمین دارفانی را مهاجرت از زنجان درشهر از بوده که بعد شیخ بدرالدین ازشیوخ به نام عصرخود    

 به حیران خشه روستاي شمال کیلومتري2در ایشان مقبره .وداع گفته درهمین جا به خاك سپرده می شود
 روستاهاي و نمین مردم زیارتگاه دیرباز از و شده واقع خرم و سبز اي دره در نمین از کیلومتري 6 فاصله
  . است رفته بین از آن آثار از بسیاري و نشده مقبره این حفظ به زیادي توجه متاسفانه .است بوده اطراف

   قشالقی باباش
 سرشماري در که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش شرقی قشالق دهستان قشالقات از     
  .است نفرداشته 188  به نزدیک وجمعیتی خانوار 57 مجموعا اقامتی منطقه 2در 1390 سال
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  کندي باباش
 شهر به الحاق با امروزه و قرارداشته آن مجاورت در که سوار بیله شهرستان مرکز نزدیک ازآبادیهاي     
  .رود می شماره ب آن محالتیکی از و گرفته قرار شهري محدوده داخل در سوار بیله

  بقعه - باباصفا
 این . است گرفته قرار خلخال شهرستان شرقی جنوب در بفراجرد يروستا در صفا بابا زیارتی بقعه     
 دقیقی اطالعات تاریخی لحاظ از و دارد يجا يکشاورز اراضی بین در روستا ازمحدوده خارج در بقعه

 در نورگیر دو و يورود درب 2 يدارا و بوده  شکل مستطیل زیارتگاه يبنا . باشد نمی دست در آن از
  بوده چوبی بنا داخلی سقف.است شیروانی یسقف با سیمانی نمایی يدارا بنا.است شمالی و شرقی اضالع

  . است شده ساخته درخت تنه از و بوده

  زیارتگاه - باباعنایت
 اماکن درفهرست که است خلخال هشتجین بخش در شمالی رستم خورش دهستان زیارتی اماکن از     

  .باشد نمی دسترس در مکان ازاین بیشتري اطالع است قرارگرفته مورداشاره اسالمی دانشنامه مقدسه

  کوه -  بابامقصود
 گیاهی پوشش قراردارد شمشیرخانه روستاي باالي ساواالن سلطان قله به سردابه مسیر در قله این     

   .است مشهود بهار فصل در منطقه این مراتع در زیبایی بسیار

  بابک
 که درسمت است سوار بیله شهرستان مرکزي ازبخش تپه گوگ دهستان هاي ازآبادي بابک روستاي     

 کشی ابک بعدازکانالب.قراردارد باالتري درارتفاع آن به ونسبت شده سوارواقع بیله شهرستان غربی شمال
 گردید ساکنان بنا هکتار 310 مساحت همواري به تپه روي بر 1357و 1356اراضی آن درحوالی سالهاي 

 ، داغلو اراق  ، باغلو اراق ، بیگلواقوج ، مغانلو ، خسرولو ، میکائیل طالش طوایف ازاهالی اکثرا اولیه آن
 سال سرشماري در آبادي این .یافتند اسکان اراضی تقسیم ازطرح بعد که بودند شاهسئوه ن ...و نوشونلو

 به مرکز روستاي بابک ازسمت غرب .بود داده درخودجاي خانوار 729 درقالب نفررا 2852 تعداد 1390
 به حمهوري آذربایجان شمال واز کندي روح ، يخان باباکند به روستاهاي ازجنوب ، جعفرآباد بخش

 یا کوچه ، محله یک شده ذکر هاي طایفههریک از  که گرفته شکل طوري روستا.  منتهی می شود
 و دیگر جاهاي از مهاجرت از بعدساکن در آبادي  خانوار هر یعنی نده اداد اختصاص خود به را خیابانی
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 هم کنار درسکونت خود  جهت زمینی قطعه طایفه سفید ریش معاضدت با ي بابکروستا درونت کس
بدین ترتیب هرمحله یاکوچه اي به  قرارگرفته و تهیه کرده ودرمیان اهالی طایفه خود خود اي طایفه

   .انحصار طایفه خاصی درآمده است

  کندي بابی
 گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اجارودشمالی دردهستان جمعیتی وکم کوچک روستاي کندي بابی    

 ،صاغیرالر ، رلیوکوش یوخاري روستاهاي ودرمجاورت شهرگرمی شرقی شمال درسمت که است
 درفاصله ایلخیچی یوخاري و اوجاقی آالزار ، لی خان حمزه ، گونئی قیزیل ،) القناب( القانوو ، مشهدلی

 دست به کندي بابی روستاي از زیادي تاریخی آثار.  واقع شده است گرمی شهرستان مرکز کیلومتري 10
 شاه«  به توان می آنها مهمترین از که دارد وجود باستانی آثار وجود احتمال آن از زیادي نقاط در و آمده

 هاي درگذشته ظاهرا که »آراسی دره« باستانی وتپه »غانوووتو« ،» خان زامان« ، »چوخور« ، »یئري گلدي
 سرشماريدر آبادي این.کرد اشاره درآمده خاکی تل صورت به حاضر ودرحال بوده قلعه صورت به دور
  .بود داده درخودجاي خانوار 13  درقالب نفررا 47 تعداد 1390 سال

  آبادي - بابیان 
 واقع شرقی مشکین دربخش ومشکین شهر شرقی درسمت که است ازروستاهایی بابیان روستاي     
 است گرفته قرار چشمه گولو  کسن داش ، لر بینه ، الرده روستاهاي مجاورت در روستا این .است شده

 حفظ را خود روستایی بافت هنوزدر دل کوه جاي گرفته و که است روستاهایی از یکیروستاي بابیان 
   .باشد می زیبایی گلی کاه هاي خانه داراي و کرده

  زیارتگاه -  بابیان
 از زیادي فاصله با روستا این. دارد قرار رودــاله شرقی جنوب در بابیان روستاي در بابیانزیارتگاه      

 را خود روستایی بافت هنوز که است روستاهایی از ویکی گرفته جاي کوه دل در اطراف روستاهاي
 قراردارد روستا به مشرف اي تپه در ، زیارتگاه فعلی يبنا . دارد زیبایی گلی کاه هاي خانه و کرده حفظ

 و بوده سنگی قبلی يبنا.  است سیمانی ينما با يآجر بدنه يدارا و بوده جدیدالتاسیس ساختمانی که
ي زیارتگاه توسط بنا بازسازي هنگام  که بوده ارزشی با يها نوشته سنگ يدارا و داشته يزیاد قدمت

 اند نبوده مطلع آن تاریخی ارزش از که هم را هایی کتیبه و سنگها ، گردید تخریباهالی روستاي بابیان 
 ها کتیبه این بیشتر کردند استفاده سیمان مالت از چون و اند برده کاره ب زیارتگاه اطراف کشی دیوار در

  .است رفته بین از سیمانی هاي الیه زیر یا شد تخریب
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  بارزیل
 شمال کیلومتري 4فاصله  که در مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش دشت دهستان هاي ازآبادي     

 شرق ازطرف ، دستگیر روستاي با شمال ازطرف ،مشکین شهر سمت جنوب با از دارد قرار مشکین شهر
 این دارد مجاورت نصرآباد و جبدرق روستاهاي با غرب طرف از و وراغول وروستاي چایی خیاو دره با
  .بود داده درخودجاي خانوار122 درقالب نفررا 487 تعداد 1390 سال سرشماري براساس باديآ

  باروق
 1390 سال سرشماري در که است مرکزي ازبخش سردابه دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 و کاشانه معنی به موارد دراغلب باروق .بود داده درخودجاي خانوار267 درقالب را نفر 934 تعداد
 در. است شده حاصل کردن بنا و ساختن معنی به» باریماق« یا و »بارماق« ازمصدرترکی و بوده سرپناه
 آبگیر و سرسبز محل ، مرتفع صخره شکاف ، تیز نوك هاي تپه بین دره معنی به »باریق« موارد برخی

 روستاي .است شده اطالق اند شده ایجاد ها مکان اینگونه در که اي جمعیتی مراکز به و بوده رودخانه
دیژویژین  ، مجاورت روستاهاي میرنی در و اردبیل شهر غربی شمال کیلومتري 12 درفاصله)باروق(باري

  .دارد قرار )چاناق بوالغ( جناقرود ، رود خشکه ، )وجینـدیج(

    تاریخی حمام - حامامی باري
  اردبیل شهرستان در و است اسالم از پس تاریخی هاي دوران متأخر هاي سده به مربوط باروق حمام     

 ثبت هشمار با 1386 آبان 22 تاریخ در و شده واقع باروق روستاي ، سردابه دهستان مرکزي، بخش
 1388 اواخرسال تا که تاریخی بناي این  است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 20145

 و رفت بکارمی استحمام جهت بودکه حوضچه یک داراي ، گرفت می قرار مردم عموم استفاده مورد
 حوضچه آب.است بوده بدن وشستشوي نظافت از بعد ازآن استفاده زمان که داشت شکلی دوار خزینه
 کار شکلی دایره حفره یک خزینه وسط در.. شد می تامین ازرودخانه خزینه وآب تامین خزینه ازآب

 می گرم آب و میکردند روشن آتشی زیرتیان و گفتند می تیان آن به محلی دراصطالح که بودند گذاشته
 از پر همیشه کهی از آب سرد وجود داشته کوچک استخرمثل سوناهاي امروزه  رختکن درقسمت. شد
  . آن استفاده می کردند سرد آباز  گرم آب با استحمام از بعدبعضی ازمراجعین  و بوده سرد آب

  باریس
 13 درفاصله که است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش شرقی مشکین دهستان هاي ازآبادي     

  را نفر  47 تعداد1390 سال سرشماري براساس باديآ این .است شده واقع آن شرقی سمت از کیلومتري
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  .بود داده جاي درخود خانوار 25 قالب در

  سوار بیله مرزي بازارچه
 دو از یکی و ترین قدیمی( سوار بیله مرزي شهرستان ، اردبیل استان در سوار بیله مرزي بازارچه     

 بازارچه این اجناس. است واقع سوار بیله گمرك کنار در و) آذربایجان جمهوري و ایران مشترك گمرك
   .است بهداشتی و آرایشی لوازم ، مردانه شلوار و کت ، زنانه لباس عموماً

  بازار باشماقچی
برخالف این راسته  ،اردبیل که به اصناف کفش فروش تعلق داشت  از راسته هاي مجموعه بازار     

 یشاشغل بعضی از مغازه هاي کف هنوزهم علیرغم تغییر راسته هاي قدیمی که ازبین رفته اند بعضی از
 به خاطر دوخته نمی شود اماراسته گرچه دیگر هیچ کفشی دراین  حفظ کرده و را اص خودـوضعیت خ

کفش فروشان  مخصوصراسته  دایربودن مغازه هاي متعدد کفش فروشی کماکان می توان این راسته را
  .نامید »بازار  باشماقچی« دانست و

  تفرجگاه - اردبیل ملی باغ
 و سرسبز درختانی با بزرگ باغی. بود اردبیل شهر مرکز در اردبیل هاي باغ ترین قدیمی از ملی باغ     

 حوادثکه این باغ . بود اردبیل يامروز سالمندان برايدوران جوانی  شیرین خاطراتکه یادآور کهنسال
 سار درسایه تا بود اردبیل مردم منودهه اخیرماد همین تاداشت  به یاد را بسیاري اجتماعی -سیاسی
 شهرت » یباغ ملت « به اهالی میان در که » ملی باغ «  ......کنند استراحتآن  کشیده فلک سربه درختان

احداث  شد می خوانده » باغ ارلیــــــصاح« که يزار بیشه محل در قلعه نارین غربی سمت داشت در
 ها درکرت که يمعطر و رنگارنگ يها گل. آمد شمارمیه ب ي کشورها باغ زیباترین وزـجگردیده و

 کنار در و آورده جنگل از که يدیگر يها نهال یا اقاقیا درختانسایه ي  زیرچتري از شد در می کاشته
ي خاصی به باغ می داد و باغ درحلقه نرده هاي چوبی اصف بودند کاشته آن يگذرگاهها و ها يجو

نقش برجسته مالئکه بالداري  با ي آنزیبا بسیار چوبی يها درگاهو  ین می درخشیدزمردی نگین چون
 زیبایی بسیار طرز به بود، گشوده مدعوین و میهمانان میزبانی به را خود بال آن که يباال هاللی صفحهدر

 بود شده حک آن هاللی طاق دور بر منبت صورت به که شاهنامه از ياشعار و کرد می يگر جلوه
  . رفت می شمار به ایرانیان هنر اوج از يا نمونه

 با هم هنوز و آمد می شمار به ها خانواده تفرج و تفریحي برا مامنیخود  زیبایی اوج دراردبیل  ملی باغ
 در را باغ يدلربا نقشیی اززیبا خاطرات ، آید می میان به سخن ملی باغ از وقتی طوالنی سالیان گذشت
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ومحل آسایش وآرامش خانواده هاي  جوان يها زوج عاشقانه میعادگاه باغ این .کند می زنده اذهان بقا

 در و اردبیل شدن استان از پسمتاسفانه که  بود اردبیلمعاصر تاریخی ازالینفک جزءدر واقع  اردبیلی و
شد و بدین  تخریب استانداري ساختمان احداث جهت 1373در سال  اولین استاندار حضور سال اولین

  .ترتیب باغی که یادآور بخشی از تاریخ وقایع معاصراردبیل وخاطرات سالمندان اردبیلی بود از بین رفت

  باغچاجیق
  اساس بر آبادي این است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي آبادي از     

باغچاچیق درمچاورت . بود داده جاي درخود خانوار 22 درقالب را نفر 78 تعداد 1390 سال سرشماري
 ذربایجانشرقی منتهی می شودآ ازسمت غرب به استان و قراردارد قشالقی واوروج بوالغ روستاهاي اوچ

 آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 7 و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 43و درجه 37در باغچاجیق
 که هراسمی با و باشد تصغیرمی پسوند ترکی زبان در »جوق«یا »جیق« .متراست 1860 دریا سطح از

  کوچک باغچه یعنی باغچاجیق خاطرهم همین به نماید مصغرمی را شودآن همراه
  کوه - باغروداغ

  است البرز جبال سلسله امتداد رشته این باشد می اردبیل استان وهــک رشته ترین طوالنی داغیباغرو     
 سرتاسرشرق خزر يدریا کناره موازات در باغرو کوه رشته.  است شده کشیده قفقاز تا خراسان از که

 از کوه رشتهاین . کند می جدا اردبیل استان از را زريــــخ حوزه آن الرأس وخط گرفته فرا را استان
 ارتفاع تدریجی افزایش با استان شرقی سرتاسرحدود در و آغاز)برزند(صلوات يکوهها شرقی الیه منتهی

 باغرو کوه رشته.  پیونددب البرز کوه رشته به استان حدود درخارجتا  است شده کشیده جنوب طرف به
 حوالی در پلنگا رشته. شود می نامیده نیز پلنگا و تالش ، سارا پشته ينامها به خود مختلف يقسمتها در

 این نقطه بلندترین.است شده کشیده خلخال شهرستان سراسر در و منشعب اصلی رشته از ئورون دریاچه
» ازنو« و )متر 2715( »يسهد« ، )متر 2886( »پلنگا« ده ووب »داغ آق« يمتر 3322 قله ، فرعی شاخه

 باختري دامنه که حالی در است جنگل از پوشیده آن خاوري دامنه .باشند می آن ازدیگرقلل )متر 2422(
 مهمی گیاهی پوشش دیگر هاي بخش در است جنگلی پوشش داراي که ها ديـبلن در جز آن شمالی و

 هیچ و قرارگرفته آذربایجان وفالت مازندران دریاي بین سدي همانند باغرو یا تالش کوه رشته.ندارد
 این واز میکند پیدا راه دریا به اردبیل دشت که چمن اراق نزدیکی در مگر کند نمی قطع را آن رودي
  .کند می رخنه دشت این در مازندران دریاي رطوبت بخش

  باغیشلو

   سال سرشماري که در است گرمی شهرستان  انگوت بخش از ربیــغ انگوت دهستان هاي آبادي از     
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  .بود داده جاي درخود خانوار 39 قالب در را نفر 195 تعداد 1390

  باغیشلوکندي
 که درسواحل جنوبی ارس و بادآ پارس شهرستان اصالندوز ازبخش اصالندوز دهستان هاي ازآبادي     

 سال سرشماري براساس باديآ اینچاي گرفته است  کندي وتربت کندي مجاورت روستاهاي اسد در
  .بود داده جاي خود در خانوار 58 درقالب را نفر 241 تعداد 1390

  زیارتگاه -  باقراسکستان
 ازو قرارگرفته روستا يورود درقسمت اسکستان يروستا قبرستان درمحوطهاسکستان  باقر زیارتگاه     

 فرسوده و قدیمی يبنا این.  شود می منتهی روستا باغات به ازجنوب و مسکونی بافت به شرق و شمال
 در. است يبازساز حال در روستا اهالی همت با باشد می روانیـــــشی سقف يدارا و خشتی کامال که

. دارد چوبی پوشش نیز بنا سقف دارد وجود هم به نزدیک فواصل در چوبی يها پایه بنا داخلی قسمت
 قرار تاریکی کامال فضاي در و بیرون از ينورگیر هیچگونه بدون 3×3 ابعاد به اطاقکی داخل اصلی مزار

 شود می انجام مکان این در که یمراسم . باشد می نیزازچوب قسمت این سقف پوشش .است گرفته
  . میباشد زنانه مراسم بیشتر

  باقرلو
  درجه 48 و استوا ازخط شمالی عرض ثانیه 12و دقیقه 7و درجه 39 بین درفاصله که باقرلو روستاي     

 و آزادلو مرکزدهستان از کیلومتري  5 درفاصله النهارگرینویچ نصف از شرقی طول ثانیه 8 و دقیقه 45 و
درمجاورت  گرمی ازشهرستان موران دربخش آزادلو دهستان توابع از قرارگرفته آن غربی شمال جانب

 در داردقرار باقرلو شمال سمت در که آذربایجان برجمهوري عالوه باقرلو.  است آذربایجان جمهوري
 .دارد مجاورت القـــــقشاراق روستاي با خود شرقی درجانب و اکبرآباد روستاي با خود غربی سمت

  .بود داده جاي درخود خانوار 16 قالب در را نفر 71 تعداد 1390 سال در باقرلو روستاي

  لو باالبیگ
 بود آنان زمستانی یورت که ارقشالقشان قسمتیازطوایف ایل بزرگ شاهسئوه ن می باشد  باالبیگلو     
 یزکانالرخاک .شود می محسوب آن ازمحالت ویکی است شده واقع آباد شهرپارس درمحدوده اکنون هم

  .است واقع قوتورسویو اطراف در ییالقشان . بود ازقشالقشان قسمتی هم قدیمی
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  باالجاقشالق
 درمجاورت قشالقات حاج بادآ پارس شهرستان اصالندوز ازبخش اصالندوز دهستان هاي ازآبادي     
 37 تعداد 1390سال سرشماري براساس باديآ این است قشالقی وتیمورکندي حسین ، نصی حاج ،اسپر
  .بود داده درخودجاي خانوار 7 درقالب نفررا

  تاریخی پل - کورپوسو باالچاي
 قرار قاراسو ازرود يا شاخه يبررو آستارا سمت به اردبیل شرق شمال يکیلومتر 10در پل این     

 جاده که اند ساخته يجدید بتونی پل ، پل این کنار در امروزه.  است قاجاریه دوره آثار از و است گرفته
 و متر 41 حدود آن يانتها دوقسمت احتساب با پل طول گذرد می آن يرو از آستارا - اردبیل آسفالته
.  است جناغی طاق با دهانه یا چشمه چهار داراي پل. است متر 4.80ها  پناه جان احتساب با آن عرض

 سپس و کرده فرش سنگ متر 7.10 عرض به پل برپایی محل در را رودخانه بستر پل این ساخت يبرا
 آن يرو بر شده فرش سنگ قسمت عرض با برابر وطول شکل مثلثی يانتها دو با را پل هاي پایه

 ابعاد به آجرهایی بدنه و طاق در و شده تراشیده يسنگها ، ها پایه در استفاده مورد مصالح.  اند ساخته
 اند کرده استفاده نیز قدیمی يقبرها سنگ قطعات از ها پایه ساخت براي است متر سانتی 22× 22× 4.5
  .اند کرده تعبیه پل وزن کاهش يبرا توخالی فضاهایی طاقها حدفاصل و پل بدنه میانه در

  کندي باالخان
مجاورت روستاهاي  در سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش جنوبی قالقش دهستان ازآبادیهاي     
  .بود داده جاي خود در خانوار 8 درقالب را نفر 32 تعداد 1390 سال در که استشورگول  و کندي کرم

  باللوجا
 مرکزي ازبخش شرقی مشکین دهستان هاي هم می گویند ازآبادي »میرك«که آن را  اجیبالل روستاي     

 با وازشرق دارد قرار سبالن دامنه درمشکین شهر شرق کیلومتري 4در که استمشکین شهر شهرستان
 »آق بوالغ« روستاي با ازغرب و)آباد دولت(»درویشاراق« اب ازشمال ،»قیلچیق لی« و »ساربانالر« روستاي

 . باشد می روستا دراین نصب و احداث درحال خاورمیانه معلق پل بزرگترین .دارد مجاورت »موئول« و
  .بود داده درخودجاي خانوار 456 درقالب نفررا 1628 تعداد 1390 سال درسرشماري) میرك( »اجیبالل«

گرفته  است ترکان از اي طایفه و ایل نامکه دراصل » باللیجا«نام خود را از ایل و طایفه  »باللیجا«روستاي 
 درو  دارد سزایی به سهم نشین ترك جغرافیایی مکانهاي از بخشی جمعیت درتشکیل این ایل است

  ل کندي و خیاركقونسو روستاهاي جمعیتی ترکیب یا  و شهر مشگین روستاهاي اغلب جمعیتی ترکیب
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  . اردبیل به چشم می خورددر 
 تنها. ندارند باهم فرقی هیچ و هستند یکی دو هر اصل در »بال« و »آل« به معروف ترك طوایف و ایالت
 گی گسترده و وسعت نظر از سپس شده منشعب »آل« از ابتدا ها »بال« که است این »آل« با »بال« تفاوت

 و »آل« ترکان. اند آورده وجود به را »بال«و »آل« قلویی دو و مترداف لغت رسیده »آل« تراز و سطح به
  اند بوده ترك تمدن قدرتمند و ساز تاریخ طوایف از »بال«

 /باللوجه /باللوچا /باللوجا/ باللیچا/  باللیجا«:  اشکال به مورخین وگزارشات منابع ، اسناد در باللیجا
» ....و لوقیه//  لوقه// لوچه// لوجه// لوچا// لوجا// لیچا// لیجا«. است آمده» ....و باللوقیه /باللوقه/ باللوچه

 منسوبیت ، معنی که است کلمه ي دهنده شکل یعنی )پسوند(چی شکیل نوعی ترکی زبان دستور در
 شکل به است »آل« دوقلویی مترداف »بال«. رساند می را... و به مختص آن ، بر عاید به ، مخصوص

  .»بال« و»آل«

  باللوقایا
  20فاصله  که در است مشکین شهر شهرستان مرکزي بخش  از غربی مشکین دهستان هاي آبادي از     

 روستاي ودرسمت باالدست)لو دوبیگ(لی بلوس ودیبک ودرمجاورت روستاهايمشکین شهر کیلومتري
 نفر 127 تعداد 1390 سال سرشماري براساس باديآ این .است شده واقع »سی تاوادره« حاشیه در بلوس

بال لی قایا در  .لی هم می گویند را غافاربیگ »وقایاـبالل« .بود داده جاي درخود خانوار 32 قالب در را
  .به عبارت بهتر صخره داراي کندوي عسل می باشد زبان ترکی به معنی  صخره عسلی و

  جنگلی تفرجگاه - بالهارود
 سوار بیله تا مرادلو يروستا محدوده از سوار بیله -گرمی ارتباطی جاده درامتداد طبیعی جنگل این     

 يفضا ،کشیده شده  يجمهور با زمینی مرز و بالهارود رودخانه يسو دو در)  مذکور جاده 35 کیلومتر(
 منطقه این جنگلی اکوسیستم.است آورده بوجود مغان منطقه دشتی اکوسیستم رادر مناسبی يگردشگر

 وارد سوار بیله شهر محدوده در زمینی مرز الیه منتهی در و بوده بالهارود فصلی رودخانه وجود از متاثر
 نمونه منطقه عنوان به دمیرچی درروستاي بالهارود لــــــــاحوس .گردد می آذربایجان يجمهور خاك

 و تمشک گز،میمون، شامل بومی ايه ودرختچه درختان يدارا منطقه این .است شده معرفی گردشگري
 از.است واستپاگروتیس ملیکا ، بند هفت علف ، درمنه گون، شامل يا بوته يها گونه همراه به گردو
 دلیجه، ، دراج ، کبک نظیر یپرندگان به توان می هم یجنگل درمحدوده وجودم يجانور يها گونه

 هم پستاندار يها گونه از همچنین.  کرد اشاره  .... و کآبچیل انواع ، زاغک ، بال زنگوله ، یدشت عقاب
  .شمرد بر را شغال و روباه ، خرگوش ، وحشی گراز توان می
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  رودخانه - بالهارود
 جمهوري با ایران ازنوارمرزي قسمتی که است اردبیل استان شرقی شمال ومهم اصلی رودهاي از     

 کند می آبیاري خود مسیر طول در را مختلف هاي ازآبادي وسیعی اراضی و میدهد تشکیل را آذربایجان
 هاي ازرودخانه مختلفی شعبات وبادریافت گیرد می سرچشمه) اجارود( مغان غربی ازکوههاي رود این

 جریان شرق طرف به مرزي نوار دادــــدرامت ،چایی شون چایی، گرمی ساالالچایی، مثل گرمی محلی
 گرمی شهرستان درشرق بالهارود.شود می آذربایجان جمهوري خاك وارد سوار بیله منطقه در و یابد می

 .کند می جدا آذربایجان وريــــــجمه آباد جلیل و یاردیملی منطقه از را شهرستان این و است جاري
 تمام اتصال از پس رودخانه این.است گرمی منطقه مردم گاهـــــــتفرج رودخانه این مرزي هاي کناره
 وارد بیگلو هادي نام به روستایی از گذر از پس میگیرند سرچشمه شهرستان کوههاي از که هایی شاخه

 پس وتشکیل می دهد را آذربایجان جمهوري با شهرستان این مرز و شده سوار بیله شهرستان محدوده
 در .ریزد می محمودچاله دریاچه به و شود می آذربایجان وريــجمه خاك وارد شهرستان گذرازاین از

   . است معروف چایی ارقبول و چایی بالهاري به منطقه مردم میان

  دهستان -  لوبالیق
 تاسیس سابقه که است اسبی شام روستاي مرکزیت به اردبیل شهرستان مرکزي بخش هاي ازدهستان     

 ،الماس  ،نوران  ، باروق حسن ،درق  بنفشه ، شهر اسکی آبادیهاي شامل و گردد برمی 1366 سال به آن
و زیوه  ،زردآلو  ،نو  وره ،گلی  ،قلیچی  ،اسبی  شام ،روشنق  ،کوهول  خارابا ،قشالقی  حکیم ،پیرآلقیر 

  نفرجمعیت دارد 7297خانوارسکنه و 1987خودپارچه آبادي مسکونی  12 این دهستان در. است مادیه

  رودخانه - لوچايبالیق
   نیر هرش غربی جنوب در لوبالیق گردنه از میباشدکه اردبیل استان دائمی هاي رودخانه از چاییولبالیق     

 زچییسق برجلوچایی، نظیر مهمی هاي سرشاخه گیرد، می سرچشمه سبالن و بزقوش دورشته حدفاصل
 آنرا و پیوسته به آن رودخانه درمسیر.... و چایی الطران ، چایی درویش ، چایی جوراب آغالغان، چایی،
 سواراق رودخانه به اردبیل درشمال وسرانجام میگذرد اردبیل شهر ازوسط رودخانه این .سازند می پرآب
 آالي لیزیق ی نظیرماهیان انواع بیانگرزیست )دار ماهی رودخانه( چايولبالیق تسمیه وجه .شود می ملحق
 زیستگاه رودخانه این همچنین. است رودخانه این در کولی شاه و سیاه ماهی ، ماهی سس ، قرمز خال

 .است آبزي کنار و مهاجرآبزي پرندگان انواع فصلی و عبوري زیستگاه و آبی سمور يپستاندارآبز دائمی
   .دارد قرار رودخانه این روي بر الماس انحرافی بند و ییامچ مهم سد دو
   با خود مسیر در و داشته دادـامت رقـــش به غرب از اردبیل رود ترین طوالنی عنوان به که ییوچاـلبالیق 
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 تقسیم قسمت دو به اروپایی کشورهاي هاي پایتخت از برخی مانند به راآن  اردبیل شهر وسط از ورـعب
است  کیلومتر هفت شهراردبیل درگذراز این رودخانه طول .به شمارمی رود نمادطبیعی این شهر کند می
 ایجاد، سازي رو پیاده ، سازي کف ، دیوارکشی آن که در شش فاز مختلف درقالب ساماندهی طرح و

 تا ایستگاه سرعین بین فاصله الزم در اعتبارات اختصاصبا  شود می اجرا . .....و سازي زیبا ، سبز فضاي
وفعالیت هاي عمرانی فازهاي بعدي  شده نهایی طرح از فاز سه است وتاکنون رسیده پایان به یاقوتپل 

 عملیات چند هر .ادامه دارد) 1393(بویژه حدفاصل ایستگاه سرعین تا خیابان شهیدعطایی درسال جاري 
 نشان را شهر این طبیعی نماد عنوان به تاریخی رود این به مسئول ادهايـــــــنه توجه گرفته صورت

  .دارد ویژه تدابیر نیازمند رود اطراف و بستر سازي زیبا به توجه ، بازسازي نحوه اما دهد می
  بدنی بایرام

سمت شرقی  در که است مرکزي ازبخش شرقی ارشق دردهستان اردبیل شهرستان هاي آبادي از     
 بایرام بدنی در .سیدلر قراردارد و دیزج تقی ، چاده اردبیل به مغان درمجاورت روستاهاي داشلوجا

  .بود داده جاي خود در خانوار11 نفررادرقالب 50 تعداد 1390 سال سرشماري

  کوه - قایاسی بایقوش
 خلخال شهرستانمرکزي  از بخش شرقی خانندبیل دهستان محدوده در متر 2434 ارتفاع با کوه این     

 -شرقی شمال کوه، جهت . است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی جنوب کیلومتري 12 در و
  .باشد می37.34 وعرض 48.39 طول به آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی جنوب

  بختیارقشالقی
 سمت در که سواراست بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش شرقی قشالق دهستان هاي ازآبادي     

 1390سالدر و قارادره جاي دارد قشالقات و آباد پارس محمودآباد دهستان ودرمجاورت دهستان شمال
  .بود داده جاي خود در خانوار 23 قالب در را نفر 73 تعداد

  قشالقی بخشعلی
 ، داقیشالقیـــــجی ودرمجاورت شرقی انگوت دهستان شرقی شمال درسمت قیشالقی بخشعلی     
 نظر از القیــــقیش بخشعلی .است قرارگرفته درگاهلی روستاي و قیشالقی قیلینج ، قیشالقی لی کرم

 که است اردبیل استان در گرمی ازشهرستان انگوت بخش از شرقی انگوت دردهستان کشوري تقسیمات
 59 و دقیقه 44 و درجه 47 و استوا خط از شمالی عرض ثانیه 44 و دقیقه 6 و درجه 39 بین درفاصله

 است کیلومتر 11 درحدود بخش ازمرکز آبادي این فاصله. قراردارد مبدا النهار نصف از شرقی طول ثانیه
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 37تعداد  1390سال سرشماري براساس آبادي این .است معروف قیشالقی باغیش به اهالی میان در و

  .بود داده درخودجاي خانوار 9قالب  در را نفر

  تاریخی قلعه -  بربرقاالسی
  قاالسی اونار: ه کنید به نگا     

  مشکین شهر برجلو
 اساس بر باديآ این است مشکین شهر شهرستان ويـــــمرادل ازبخش یافت دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده درخودجاي خانوار41 نفررادرقالب160 تعداد1390 سال سرشماري

  نیر برجلو
 139 تعداد 1390سال در نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع غربی يـویورتچ دهستان ازآبادیهاي     
 در مجاورت و غربی یورتچوي دهستان شمال در برجلو.بود داده جاي درخود خانوار 29 قالب در را نفر

  .میشود منتهی دورسونخواجه دهستان به شمال ازسمت برجلو. دارد مجمیرقرار و ایالنجیق روستاهاي

   برزند
 ،وهوا آب براساس مختلف هاي وآبادي اراضی بود مرسوم درمنطقهدیربازاز  که تقسیماتی براساس     

 که بوده تقسیماتی داراي خود ساکنان و صاحبان ، مالکان وهمچنین جغرافیایی وموقعیت اقلیمی شرایط
 هاي ازآبادي وسیعی محدوده درواقع ،به مفهوم منطقه  »ماحال«. نامیده می شد »ماحال« اهالی بین در

 وبه داشته یکسانی وجغرافیایی اقلیمی شرایط  که بوده گاهها وسکونت یوردها ، ویاقشالقاتات ییالق
که درفاصله بین انگوت  یکی ازاین مناطق بود » ماحالی برزند«  ، اند بوده مختص مشخصی وتبار ایل

آبادي که پارچه  30داشت ومنطقه اي بودبا بیش از اوجارلی و موران قرار ،خروسلو ماحالی  ،ماحالی 
 غالب اهالی آن خود می گرفت و دربر امروزي را) آشاغی برزند( تمامی آبادي هاي دهستان پائین برزند

  .می دانستند قوجابیگلوطایفه معروف تیره هاي مختلف  از را

  برزنداوجاقی
 به اهالی ونزد دارد تعلق هاشم محمدبن امامزاده به که است گرمی منطقه معروف هاي اززیارتگاه     

  .است معروف اوجاق به زیارتی اماکن منطقه دراین. است معروف برزنداوجاقی
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  رودخانه  -  برزندچایی
 گیرد می سرچشمه صلوات کوه دررشته داغی لی سامان اطراف هاي ازکوه که برزندچایی رودخانه     

 شود می جاري ونشــــــچونگ ارتفاعات از راکه چایی لنگان مانند دیگري شعبات خود مسیر درطول
 ،) رزندـــب قلعه( برزند قاال ، لی توسان ، کندي اسمعلی ، کندي قاسم روستاهاي از و دارد می دریافت

 روستاي در برزند قاال شمال کیلومتري 10 در و کرده عبور لی تیکان و لی بیگ نصراهللا ، لی بیگ نوراله
 رودخانه طول. پیوندد می یبولقارچای به آن همراه به وسپس ریزد می چایی قمیش ساري به سی تپه شاه

 از بعد رود این ، دارد جریان شرقی جنوب به شمال  ازسمت و است کیلومتر 40 حدود چایی رزندـــب
 در لیتر 450 رود این اي لحظه آبدهی میزان.  دهد می تغییرمسیر شرق سمت به قمیش ساري به پیوستن

 0.6  برزندچایی متوسط شیب. است متر 470 آن  ریزشگاه ارتفاع و متر 700 آن سرچشمه ارتفاع ، ثانیه
 آب کننده تامین که الرلوــــسدگی دریاچه به برزندچایی رودخانه آب 1385 سال از. باشد می درصد
  . است شده هدایت باشد می مغان گرمی شهر شرب

  کوه - برزندداغی
 این.  استپائین برزند  دهستان در انــمغ منطقه معروف هاي کوه از داغی برزند یا برزند ارتفاعات     
 و ها کوه این دامنه در آن قلعه و برزند تاریخی وشهر باشند می چایی برزند رودخانه سرچشمه ها کوه
 و دارند ارتفاع متر2100 حدود ها کوه این .دارد قرار) برزند قلعه( برزند قاال فعلی روستاي اطراف در

 ارتفاع با سامانلو و متر2050 ارتفاع با لو مارال کوه .باشد می »گییدونقوزگَد« ي قله آنها ترین معروف
. است واقع لنگان معروف گردنه ها کوه این درشرق. می آیند حساب به برزندمهم  ارتفاعاتازمتر 2030
 پاییز و بهار اوایل عشایردر کوچ وهنگام بوده دامداري براي خوب مراتعی داراي ارتفاعات این دامنه
  .گیرد می قرار استفاده مورد

  قلعه - برزندقاالسی
 ارتفاعات دامنه در و پائین برزند دهستان محدوده در قاالبرزند نام به درروستایی برزندمعروف  قلعه     

 با بابک جنگ درهنگام و گردد برمی اشکانی دوران به آن بناي اصلی تاریخ ، شده بنا داغی صلوات
 اعراب ازسرداران افشین دست به بعدها که بوده بابک نیروهاي استقرار اصلی هاي قلعه از یکی اعراب
 این در اینکه تا بوده باقی قاجار شاه ناصرالدین زمان تا قلعه این از هایی برج و دیوارها.  است افتاده
 روزگار اماحوادث دهد می نام تغییر ژنرال قلعه به را آن قلعه بازسازي از بعد محلی حکام از یکی سالها

 قلعه این از متر دو تا یک ارتفاع به دیوارهایی اینک هم . سازد می ویراندوباره  را آن اعظم هاي قسمت
  . دارد بازسازي و مرمت به نیاز که است باقی
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  چاي برك
 کیلومتري 60درفاصله و مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي     

 داده درخودجاي خانوار 43 درقالب را نفر 167 تعداد1390سال سرشماري براساس باديآ این است آن
 روستاي وشرق طاهرلو روستاي شمالی ودرسمت طاقچاداش روستاي جنوبی درقسمت چاي برك . بود

 با 1386 اسفند 27 تاریخ ودر است اشکانیان دوره به مربوط چاي كبر گورستان. است شده واقع اولما
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 22609 ثبت هشمار

  برندق
 خلخال، شهرستان رستم خورش بخش عـتواب از جنوبی رستم خورش دهستان مرکز برندق روستاي     

 در ، شمالی عرض دقیقه 15 و درجه 37 و شرقی طول دقیقه 34 و درجه 48 جغرافیایی مختصات با
 يها استان به جنوب و غرب شمال ، غرب از روستا این دارد قرار دریا سطح از يمتر 1000 ارتفاع

 در که برندق آبشار .شود محدودمی گیالن استان به یشرق جنوب و ازشرق و زنجان و شرقی آذربایجان
 گوش چهار تاریخی بناي و گذرد می روستا این ازوسط که زال رودخانه ، شده واقع روستا نزدیکی

 يبقایا به توجه با روستا این درقلمرو انسانی استقرار قدمت.  است بخشیده روستا این بهیی زیبا جلوه
 طوالنیاي  هپیشینداراي  مهاجروپیرحاجی تاریخی اثر ودو احمدمعراجی سید آرامگاه تاریخی گورستان

 قاجاریه يها دوره به که مذکور تاریخی يبنا دوعالوه بر . گیرد دربرمی متمایزرا تاریخی هدور وچندبوده 
 .است  شده یافت برندق یباستان درگورستان یاسالم اولیه دوران به مربوط هستندآثار منسوب وصفویه

 ارتفاعات و داغ آق کوه ،اند پدیدآورده زیبایی ياندازها چشمي برندق روستا اطراف يماهورها هاوتپه کوه
 .دارند نواز چشم يا جاذبه پرطراوت و سرسبز يها تابستان و بهار در و برفی و سرد يها درزمستان پلنگ
 ترین عمده از. است آورده فراهم يدامدار و زراعی هاي فعالیت يبرا مناسبی شرایط روستا طبیعی وضع

 مثمر درختان را روستا اراضی بیشتر. کرد اشاره برنج و حبوبات به توان می روستا یزراع محصوالت
 داخلی مصارف تنها نه که انار و انگور ، سیب ، گردو ، زردآلو قبیل از محصوالتی. دهند می تشکیل
 قبیل از دستی صنایع تولید. شود می عرضه نیز اطراف يشهرها يبازارها در بلکه کنند می تأمین را روستا

 بافتی با برندق يروستا دارد رواج روستا مردم میان در نیز کاله و گیوه ، جوراب ، گلیم ، فرش ، جاجیم
 کاله و شلوار و کت بر مشتمل روستا مردان ولباس پوشاك. است یافته استقرار هموار يبستر در متمرکز
 دار چین و رنگارنگ که) کؤینک تومان( نام به خاصی محلی لباس نیز يآباد زنان.  است گیالنی و تالشی
 در .است تیره مسن زنان براي و روشن معموالً وانــج زنان براي لباس این رنگ.  کنند می تن بر است

   .بود داده جاي خود در خانوار 396 درقالب نفررا 1270 تعداد 1390 سال سرشماري
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  قشالقی برندق
 سال در که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش جنوبی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي     

روستاهاي همسایگی  القی درـــبرندق قش .بود داده درخودجاي خانوار 1 درقالب را نفر 1 تعداد 1390
  .برندق جاي گرفته است و کرنق

  معدنی آب چشمه - بروکش
 تمام در آن وآب دارد قرار ارتفاعی کم نسبتاً کوه دامنه در و علیا خانقاه شرق شمال در چشمه این     

  .است سرد بسیار و اندازه یک به  سال فصول

  قشالقی بریان
 عرض ثانیه 54و دقیقه 2و درجه 39 بین درفاصله است معروف قشالقی بیریان به که اي آبادي     

 انگوت دربخش شرقی انگوت دهستان غربی درسمت شرقی طول ثانیه 8و دقیقه 32و درجه 47و شمالی
 و بکخس روستاي ،قیشالقی قاپانچا ،آغاجی سلم ،دنیار ،نولو هاي آبادي ودرمیان گرمی شهرستان
 در که است کوتاهی نسبتا خاکی جاده طریق از آن به دسترسی.  است قرارگرفته داش قوچار روستاي
  انگوت منطقه روستاهاي به را داغاراق در احمد آبیش منطقه که اي آسفالته جاده به آغاجی سلم روستاي

 25 از بیشتر کمی انگوت بخش مرکز کند تازه با قیشالقی بیریان فاصله . شود می متصل دهد می دـپیون
  .دربریان قشالقی سکونت داشته اند خانوار 48 نفردرقالب 200 تعداد 1390 سال در . است کیلومتر

  بریس
 بر آبادي این دارد قرار ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي     

روستاهاي . بود داده جاي درخود خانوار 320 درقالب را نفر 1262 تعداد 1390  سال سرشماري اساس
   .می روند شماره همسایگان بریس ب چشمه  و ایریل از گرمه ، نیارا ، سوها

  بزآقا
 اساس بر که است مشکین شهر شهرستان ويــــــمرادل ازبخش غربی ارشق دهستان هاي آبادي از     

 از کمی فاصله در »بزآقا« .بود داده درخودجاي خانوار 5 قالب در را نفر 14 تعداد 1390 سال سرشماري
؛ اینچه  ، شمسیر روستاهاي با مشکین شهر کیلومتري 32 فاصله در و مغان به مشکین شهر اصلی جاده
  .باشد همجوارمی ارشق کند تازه و کهریزي علی
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  بشیرلو
 شهرستان مرکزي دربخش اجارودغربی دهستان شمالی سمت هاي ازآبادي فقره دو نام بشیرلی     

 غربی شمال سمت در و گرمی شهرستان مرکز کیلومتري 7در ازهمدیگر کمی درفاصله که است گرمی
 سایر همچون که روستا دو این .اند قرارگرفته اردبیل به گرمی جدیداالحداث جاده درمجاورت و آن

 شهرك درمجاورت گردند متمایزمی ازهمدیگر ویوخاري آشاغی پیشوندهاي با االسم مشترك روستاهاي
 یوخاري تعدادسکنه روستاي .قرارگرفته است وگیالرلی )آباد حجت(قوچاراق روستاهاي و ولیعصرگرمی

 آشاغی خانواري 11 ريـــنف 43 جمعیت با مقایسه در جمعیت نفر 101 و خانوارسکنه 30 با بشیرلی
  . بیشتراست بشیرلی

  بفراجرد
 اساس بر باديآ این است خلخال شهرستان مرکزي دربخش شرقی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي     

درمجاورت  بفراجرد بود داده درخودجاي خانوار 355 قالب در را نفر 1331تعداد 1390 سال سرشماري
 )واراوارد(اهالی به  روستاي بفراجرد که درنزد. جاي گرفته است سردول ییالقی منطقه و بفراجرد خانقاه

  .قراردارد شرقی طول دقیقه 33و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 29 و درجه 37معروف است در

  بقرآباد
 10.5 فاصله در که است اردبیل هیرشهرستان بخش از یرــه ازتوابع دهستان یایچی بقرآباد روستاي     

 این. دارد قرار باغرو ارتفاعات دامنه در و اردبیل شهر کیلومتري 28 و شهرهیر باختري شمال کیلومتري
 مانده جا به باستانی آثار است همسایه کردعلیلو و ایوریق درق، بیله دمدمه، ، خانقاه روستاهاي با روستا
 دارد قدمت هزارسال 6 الی 4.5 حدود که رغـــمف عصر رابه روستا این در تاریخ استقرار روستا دراین

 هاي کوه دامنه درروستا  گرفتن قرار دلیل بهخصوص وجه تسمیه روستا می گویند که  در .رساند می
 و بولقاوار به دراثرکثرت استعمالسپس و معروف می شود باغروآباد يروستابه مرورزمان به  باغرو

 طور به است و باغداران اهالی بولقاوار باغداري اصلی شغل .شود می مرسوم بقرآباد به نوشتاري درزبان
 تن 1000 حدود ساله هر هستند و مشغول گیالس و آلبالو درخت نوع دو از مراقبت و پرورش به عمده
 دامنه در قرارداشتن جهت به بقرآبادیایچی روستاي.می کنند عرضه بازار به گیالس تن 700و آلبالو

 که بوده گلی کاه موجود هاي سازه و روستا هاي خانه .است معتدل هواي و آب داراي باغرو کوههاي
 زیبا، هاي دره و کوهها بکر، اندازهاي چشم ، ودیدنی زیبا مناظر. است تامل قابل و جالب خود نوع در

 گیالس و آلبالو باغات خصوص به سرسبز چمنزارهاي و ماه اردیبهشت اوایل تا درارتفاعات برف وجود
 تعداد 1390 سال روستاي بولقاوار درسرشماري .کشاند می خود سوي به را طبیعت عالقمندان ساله هر



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       126    

مختلف به نام هاي چهارمحله  از ي بقرآبادروستا .بود داده خودجاي در خانوار 183 قالب در را نفر 679
همسایگان  درق از و بیله خانقاه ، یایچی. تشکیل می شود یایچی و زیادآباد ، کند یوخاري،  کند آشاغی

    . روند می شماره ب )بقرآباد(بولقاوار 

  آباد بلقیس
مجاورت روستاهاي  در نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع غربی یورتچی دهستان هاي ازآبادي     

 23 درقالب را نفر 83 تعداد 1390 سال رسرشماريد مجیدآباد جاي گرفته و و سوغانلو ، آباد مستان
  .بود داده درخودجاي خانوار

  بلوس
 درفاصلهکه  است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش غربی مشکین دهستانقدیمی  هاي ازآبادي     
 هاي آبادي مجاورت در ،قصابه  جنوبی ضلع کیلومتري 5و مشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري 19

 نفر 234 تعداد1390 سال سرشماري بلوس در .دارد قرارآباد وخورشیدآباد  جمال ، قایا لی بال ، خراوان
 سویو تورش نام به هم اي چشمه پرآب و جاي یعنی بلوس. بود داده جاي درخود خانوار 58 درقالب را

  .است مفید وروماتیسمی جلدي امراض براي اهالی گفته به درآن جاري است که
 دارد وجود »تپه داشلی« نام به مدوري تپه )جمال آباد(جمالو روستاي شرق و بلوس روستاي شمال در
 داشته وجود آن باالي در پزي نان تنورهاي و بوده ساختمانی هاي خرابه داراي پیش سال 35 حدود که

 شده باز مجرایی جمالو سمت به آن غرب قسمت در تپه باالي آبیاري حین در اخیر سالهاي در. است
 6 ورودي راههاي که شود می سالنی ختم به مجرا گویند می بودند رفته آن داخل به که کسانی و بود

 وجود طبقه دو اطاق دو آن در که باشد می مدوري مجراي سالن، درته و است  متري 3×4 حدود اطاقک
 نورگیر نیز و سالن ته در مارپیچی چاه صورت به نورگیري و شود می دیده ها دیواره در کلنگ وآثار دارد

 که رود می گمان شده کنده خاك حجم و ضخامت به باتوجه. قراردارد اطاقها از یکی باالي در دیگري
 حاوي سفالهایی و ها خمره مذکور محل از .باشد داشته وجود تپه زیر در هم دیگري سکونتهاي محل
 مردم چون و شده شکسته چوپانان و روستایی کودکان توسط که آمده دست به رنگ سفید پودر

 از. است بوده مردگان براي غذایی احتماال یا و طال کلرید یا نقره پودر زیاد احتمال به نداشتند اطالعاتی
  .دید را داغ ایالنلی و ارشق و نقدوز قلعه میتوان مسطح غیر چشم با تپه این باالي

   بلوکان
  خلخال اوجغاز: ه کنید به نگا      
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  بلوکانلو
 و بودند مستقر خلخال شهرستان در مستقل هاي تیره صورت به که خلخال منطقه ازعشایروطوایف     
 ها وتیره طوایف این.پرداختند می قشالق ییالق به خلخال وقشالقات منطقه ودیگرازتفاعات داغ آق بین

 ودر کشیده دست ازکوچروي تاختاقاپو هاي سیاست اجراي با نداشتند زیادي دانـــچن جمعیت چون
 صورت به امروزه طوایف این. است معروف وتیره طایفه نام به امروزه که یافتند استقرار هایی آبادي

  .روند وصحرامی وکوه ییالق به ازخلخال خاصی مناطق در پراکنده

  بیگلو بندعلی
و  شورگل و وـــخروسل در قشالقشان .اند شده معروف بابالو علی به ازطوایف ایل شاهسئوه ن که     

 دولت وحاجی حیدربیگ میتوان طایفه این ازروساي . است واقع دیلی ومال بوالغ لی درجین ییالقشان
  .برد نام را

  دره بنفشه
 1390 سال سرشماري در که است مرکزي ازبخش لوبالیق دردهستان اردبیل شهرستان هاي زآباديا     

 جنوبی ازسمت کمی بنفشه دره درفاصله . بود داده درخودجاي خانوار 85 درقالب را نفر 335 تعداد
 اي اداري ومسکونیهتوسعه واحد با لی جاي گرفته و گول و اسبی شام روستاهاي درمجاورت اردبیل
  .حال اتصال به مرکزشهرستان می باشد در ،اخیرسنوات در اردبیل

  بنماران
 براساس آبادي این است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدشمالی دهستان هاي ازآبادي     

 شرق بنماران درشمال.بود داده درخودجاي خانوار 71 نفررادرقالب 303 تعداد 1390 سال سرشماري
 37بنماران در. جاي دارد میریشت و مئجدر ، روستاهاي وجین دشمالی ودرمجاورتــــسنجب دهستان

 دریا ازسطح آن قرارگرفته وارتفاع شرقی طول دقیقه 28 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 52 و درجه
  .است متر 1190

  بنمارسبالن
 و اشخاص اسامی از زیادي تعداد ترکیب درو  دارد وجود ماران بینه روستاي نام در که » مار « واژه     

 به یا و »کبیر مادر« مفهوم به يسومر يها افسانه در خورد می چشم به ي نیزامروز و قدیمی اماکن
 گاها و قرارگرفته استفاده مورد مکان و جایگاه معنی به نیز بعضا اما آمده »بزرگ« معنی به دیگر عبارتی
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 ساخته »مر«ویا  »رام« ترکیب اي که با اسامیمیان  از. رساند می نیز را شده کشی حصار زمین مفهوم
 قدیمی ازمحالت یکی نام ماراالن ، اورمیه معروف ازمناطق یکی نام مارمیشو اسم به توان می اند شده
 ییالق ،يمرکز گونئی دهستان مرکزي دربخش مرآغوش قلعه ، یامچی درجنوب مرگیت يروستا ، تبریز

 مرکزي بخش گرگانرودجنوبی دهستان در مریان روستاي زنجان، استان يروستاها از ومراش مرشون
 از مرگید روستاي ، کرمانشاه -  همدان جاده کیلومتري 6 در )مرگانه( مریانَج شهر طوالش، شهرستان
 روستاي ، هیاروم شهرستان وانايـــسل بخشدرمرگور ، مرند شهرستان مرکزي بخش یکانات دهستان
 منطقه ، يخو مراکان شده حفاظت منطقه ، خوي شهرستان واوغلیئا بخش واوغلیئا دهستان در مرکان
 شهرستان در آرمار يروستا ، اـــجلف نزدیکی در شاهمار رود ، دیاله رودخانه شمالی قسمت در تامار

 ازتوابع ارجستان دهستان ازآبادیهايبینه مار یا بنمار  .اشاره کرد اردبیل در »مار بینه« روستاي و گرمی
سبالن واقع  سی وآلوچه دره آقاخان ، درمجاورت روستاهاي سئیین که سرعین شهرستان سبالن بخش
  .بود داده جاي خود در خانوار171 قالب در نفررا 574تعداد 1390 سال سرشماريدر  شده و

  بنیادآباد
 سال سرشماري در که )گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدشمالی دهستان هاي ازآبادي     

 گزور وسفلی علیا روستاهاي آقچاقشالقی.بود داده درخودجاي خانوار 99 نفررادرقالب 492تعداد 1390
) مکیالن( اهالی به که درنزد روستاي بنیادآباد روند شرقی ازهمسایگان بنیادآباد به شمارمی یورتچی و

   .قراردارد شرقی طول دقیقه 11و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 32و درجه 37معروف است در

  بودااللو
 شده تاسیس 1366 درسال که اردبیل شهرستان هیر دربخش جنوبی فوالدلوي دهستان مرکز بودااللو     
 گیري شکل. بود داده جاي درخود خانوار94 نفررادرقالب 380 تعداد1390 سال درسرشماري و است

 روستا خانوارهاي اصلی فعالیت و است بوده دامپروري و کشاورزي هاي فعالیت براثر بودااللو روستاي
 اقتصاد تا شده سبب مناسب زراعی زمینهاي و فراوان آب وجود .است تمرکزیافته کشاورزي دربخش
 هکتار 9 خانوار هر براي زراعی زمین میانگین باشد برخوردار توجه قابل رونق از بودااللو روستایی

 سایر به آنجا از و هیر بخش به روستا اهالی نیازهاي تأمین بر الوهـــــع آن زراعی محصوالت و است
 عدس ، جو ، گندم،  زمینی سیب شامل روستا تولیدي محصوالت ترین عمده.شود می صادر شهرستانها

 و است فردي بصورت برداشت ، داشت ، کاشت گانه سه مراحل در روستا تولید سازمان. است علوفه و
 از که است جنوبی فوالدلوي دهستان مرکز بودااللو. ندارد وجود شود کشت مشاع بصورت که زمینی
 است بوده خامسلو طایفه قشالق دهخدا نامه لغت نوشته به بنا و خودپذیرفته به را زیادي ساکنان دیرباز
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 آن بانیان و است داشته نام قشالقی قلی علم شود معروف بودااللو عنوان به ازاینکه قبل آبادي این. 

 گفته به و گرفته شکل پیش سال 300 حدوداً اهالی گفته به بنا فعلی آبادي.اند بوده مغان دشت ازعشایر
 بودااللو به بودند نموده سکونت روستا این در قوجالو قره عشایر هاي وخان بزرگان که ازآنجا اهالی
  . است یافته شهرت بزرگان نشیمن جاي یعنی

  گردنه -بودااللوگدیگی 
 وصائین حیران مثل هایی باگردنه مقایسه در که خلخال - اردبیل محور در اردبیل استان هاي ازگردنه     

 هاي جاده برسطح که سنگینی مه سال مختلف درایام همه این با نیست خطرناکی سخت و گردنه ....و
  .سازد می مواجه هایی دشواري با را آن در مرور و عبور نشیند می آن

  اصالندوز بورران
 کنارجاده در که است آباد پارس شهرستان الندوزـاص ازبخش غربی قشالق دردهستان دوآبادي نام     

 بر .روند شمارمی به اصالندوز ومعروف بزرگ هاي وازآبادي قراردارند آباد پارس بهمشکین شهر اصلی
 جمعیت. است داشته نفرسکنه 1102خانوارو   275 بورران یوخاري 1390 سال سرشماري اساس
   مرکز بورران یوخاري .بودند گرفته ايـج خانوار 144در که بوده نفر 560 سال همین در  بورران آشاغی
  .است شده تاسیس1372 درسال که است آباد پارس شهرستان اصالندوز دربخش غربی قشالق دهستان

  نیر بورران
 سال سرشماري براساس نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع دورسونخواجه دهستان هاي آبادي از     

 ویرسق و ، گوگه ،روستاهاي قاراتپه  بود داده درخودجاي خانوار22 نفررادرقالب 84 تعداد 1390
  .ایرنجی در مجاورت روستاي بورران قراردارند

  بورستان
 و فیروز ازبخش آباد زرج دهستان شرقی جنوب در که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي     

 نفر 467 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي این .قرارداردآباد  ورستم درمجاورت روستاهاي زند
 و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 35و درجه 37در بورستان.بود داده خانواردرخودجاي 122 درقالب را
  .متراست 1680 دریا ازسطح آن ارتفاع و  قرار دارد شرقی طول دقیقه 7

  آباد بورك
  شهرستان  در موران بخش از ارودشرقیـاج دهستان جمعیت کم و کوچک هاي آبادي از آباد بورك     



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       130    

 34و دقیقه 13و درجه 48 و شمالی عرض ثانیه 12و دقیقه 58 و درجه 38 بین درفاصله است که رمیگ
 اي شوسه جاده صدمتري چند فاصله در و وکاالن کوالتان ، اووچه ، سیه آبادیهاي شرقی میان طول ثانیه
 خود تا آباد بورك فاصله . قراردارد شده کشیده سیه روستاي تا شرقی درشمال موران بخش مرکز از که

 را مرور و وعبور آورد بوجودمی اهالی براي اي عمده مشکالت بارندگی درزمان که است خاکی جاده
 میشود محسوب روستا نیافتگی توسعه ازعوامل منطقه بودن کوهستانی به باتوجه مسئله این.میکند مختل
  .دهد می خانواردرخودجاي 7 قالب در را نفر 26 آباد بورك

  بازار یچ بورك
این راسته  که به صاحبان شغل کالهدوزي اختصاص داشت بازارقدیمی اردبیلراسته اي درمجموعه      

 .یافت ادامه می متر 50 درفاصله کمی ازمسجدجامع اردبیل درراسته اصلی بازار شروع میشد و حدود
دوطرف راسته به مغازه هایی اختصاص داشت که کاله هاي موردنیاز اقشارمختلف مردم رابه سلیقه 

ونمونه هاي ارزان قیمت  افتاد مد به مرور زمان که استفاده از کاله از م می کردندفراه وسفارش آنها
تاجائی که آخرین مغازه کالهدوزي نیز در  نیز شغل عوض کردند مغازه ها .گرفت خارجی جاي آن را

ازمغازه هاي خودرا در جریان  این راسته اگرچه بخشی .به کاله فروشی تبدیل شدچندسال گذشته 
 را خیابان اصلی شهر دردهه هاي نخست عصرحاضراز دست داده ودراین اواخرنیز مشاغل خوداحداث 

   .معروف است» بازار یچ بورك«همچنان به نام  عوض کرده اما

  بورگهیم
مجاورت  در که است خلخال شهرستان مرکزي دربخش غربی دبیلـــــخانن دهستان هاي ازآبادي     

  شمالی منتهی می شود رستم خورش قراردارد وازسمت جنوب به دهستانو بیرق  روستاهاي ترازوج
 1850 ارتفاعدر  شرقی طول دقیقه 26و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 27 و درجه 37 دربورگهیم 

   .بود داده درخود جاي خانوار 8 درقالب نفررا 8 تعداد 1390 سال ي ازسطح دریا قراردارد ودرمتر

  قشالقی بورون
 دهستان شرقی شمال سمت هاي ازآبادي دوآبادي شناساندن براي که است عنوانی قیشالقی بورون     
 و آشاغی .شوند می تمییز داده ازهم ویوخاري آشاغی پیشوندهاي که با رود کارمیه ب شرقی وتـانگ

 کوهول ،چینار ،لی بیگ محمدقلی روستاهاي درمجاورت ازهم اندکی فاصله با قیشالقی بورون یوخاري
 قیشالقی برون ویوخاري تراست شمالی قیشالقی بورون آشاغی. اند گرفته جاي کندي وقباله قیشالقی

  همجواري و برخورداراست مرغوبی بسیار مراتع از قشالقی بورون. دارد جاي آن غربی جنوب سمت در
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  .سازد می مواجه مزرعه به اراضی وتبدیل تصرف باخطر را مراتع این ،زراعی بااراضی مراتع این

کمربند  طرح اجراي با گرمی زداريـــــآبخی و طبیعی منابع اداره همت به اخیر سنوات در خوشبختانه
 بین مرز و تثبیت مذکور منطقه در ملی منابع و ازمراتع هکتار 640 و شده کاسته ازخطرتصرف حفاظتی

 1.20 عمق ، کیلومتر 12 طول به کانالی طرح این در. است شده مشخص همیشه براي زراعت و مرتع
  .است شده ایجاد برون قشالق مستثنیات و مراتع مرز در متر سانتی 90 عرض و متر

  بوزچا
 سال سرشماري در.  است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش اصالندوز دردهستان آبادي سه نام     

 . است داشته نفرجمعیت 369 بوزچا نفرواورتا  114بوزچا  یوخاري ،نفر 223بوزچا  شاغیآ 1390
 برداري بهره بهدرمجاورت این آبادي ها  1380 سدخاکی بوزجا که ازنوع خاکی همگن است ازسال

 طول متر .8بستر  از سد ارتفاع .گیرد قرارمی مورداستفاده کشاورزي مصارف براي آن وآب است رسیده
   .است مترمکعب میلیون 0.6  سد کل وحجم متر 220 تاج

  قشالقیبوزچا 
 سال درسرشماري که است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش اصالندوز دهستان ازقشالقات     

  .است نفرداشته 500 به نزدیک وجمعیتی خانوار 110 مجموعا اقامتی منطقه 2در 1390

  کوه -  بوزداغی
 در و نیر شهرستانازبخش مرکزي  دورسونخواجه دهستان محدوده در متر 2710 ارتفاع با کوه این     
 جنوب -غربی شمال ، کوه جهت .است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز غربی جنوب کیلومتري 40

 سبالن ارتفاعات از یکی کوه.است  38.11 وعرض47.50بطول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده شرقی
  .رود می شماره ب

  غار - بوزلوق
 یخی ماجوالن و غار ، غاریخی جالل آباد ، غاریخگان ،عناوین مختلفی نظیر بوزلوق  که با غار این     

 رشته غربی ضلع در خلخال شهرستان شرقی جنوب الیه معروف است درمنتهیهم احتماال نام هاي دیگر
 یخگان غار فاصله. است شده آزادواقع دریاي سطح از متري 2400 حدود ارتفاع در و تالش ماسوله کوه

 طول اي به جاده طریق غاراز به دسترسیو است کیلومتر 77 حدود خلخال شهرستان مرکز از )بوزلوق(
 آن فاقداخیر کیلومتر 3آسفالته وماشین روست وفقط  مسیربخش اعظمی از  .است پذیر کیلومترامکان 74

 است متر نیم غار،درحدود این اصلی ورودي دهانه قطر.بوده وباپاي پیاده طی می شود جاده ماشین رو
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× 15 تاالر این ابعاد.شود می منتهی وسیعی تاالر به متر، 10 طول به ، باریک و تنگ راهرویی بوسیله که
 تاالرهاي ، تاالر این غربی ضلع در. است متر 14 غاردرحدود کف تا آن سقف ارتفاع و مربع متر 37

 غار سقف در.شوند می مرتبط یکدیگر به پیچی در پیچ راهروهاي بوسیله که دارد وجود کوچکتري
  .  است مرطوب و سرد بسیار آن هواي و آمده پدید توجهی جالب هاي استاالکتیت

  است نمناك و مرطوب شدت به و که سرد داخل غاررا مجرایی که ازداخل غار به بیرون راه دارد هواي 
 در آن وآب شده غارتشکیل ازکف متري1.5 ارتفاع در و سانتیمتر 20عمق به آبی تهویه می کندحوضچه 

 سنگهاي تخته روي زا ازگذشتن تاالرپس این درانتهاي شود می بادیوارسردغارتامین آب بخار اثربرخورد
،  6 ارتفاع در زیبایی بسیار تراس اند گرفته قرار رویهم ظریف بسیار اتکاي نقاط با که بزرگی  و کوچک

 به درپیچ پیچ راهروهایی وسیله به غربی ضلع زجانبا تاالراصلی .شود می مشاهده غار ازکف متري  7
 و مرطوب هواي مداوم ازغارجریان بخش این ویژه ازخصوصیات شود می مربوط کوچکی تاالرهاي

تر آن  جالبو باشد می سقف و دیوارها سطح در نازك هاي ورقه و آویزه بصورت یخ بلورهاي تشکیل
 عالوه خارج هواي شدن سرد با اما گیرد می صورتکه این انجماد وقتی که هواي بیرون غارگرم است 

 روستاییان شوند می ذوب تدریج به نیز موجود هاي یخ بلکه شود نمی تشکیل ییخهیچگونه  اینکه بر
 غار ازاین را خود مصرفی خی،دور چندان هاي نه درگذشته آباد وجالل آباد آبادي هاي گندم سکنه بویژه
 غارآن که  احتمال و است ریزشی نوع از غارکه  دهد می نشان اولیه هاي بررسی .اند کرده می تامین

هاي فرعی  ورودي ، یخگان غار .بعیدنیست باشدفعلی وجود داشته غار متري 100-50 عمق دردیگري 
  .گیرد می صورت کمتر هاآن از وخروج ورود دلیل همین به و است تر تنگ که دارد متعددي

  بوسجین
 دقیقه 17و درجه 48 جغرافیایی مختصات با نیر، شهرستان کورائیم بخش توابع از بوسجین روستاي     
 سطح روستااز این .دارد قرار اردبیل جنوب کیلومتري 28در ، شمالی عرض درجه 38و شرقی طول
 آثارو و دارد کهن تاریخی بوسجینروستاي  . است خشک سردو آن اقلیم و دارد مترارتفاع 1470دریا

قمري درگورستان  هجري دهم تا هشتم هاي قرن قبرهاي سنگ و شده ویران شهر یا قلعه مثل يشواهد
 بوسجین براساس.رساند می آن از پیش به یا و انیانــــــــایلخ دوره به استقرار درآن را بوسجین قدمت

  .بود داده درخود جاي خانوار202 نفررادرقالب 653تعداد 1390 سال سرشماري

  معدنی آبگرم - )بورجلو(بوشلو
 متري 500و  نیر شهر کیلومتري 4 و اردبیل رــــــشه کیلومتري 47 در آبگرم معدنی بوشلی چشمه     

 تپه این آهکی هاي سنگ. دارد قرار آهکی تپه یک روي بر چشمه این. است شده واقع بوشلی روستاي
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 و شده خارج مختلف نقاط از گاز و آب. شود می دیده ها آن روي نیز آهن اکسید آثار و نموده ریزش
 آب دماي. است جریان در سرریز و دائمی صورت به چشمه آب. است آورده وجود به را باتالقی مناطق
 مزه و بو بی و رنگ بی و زالل آب رنگ و ظاهر. باشد می گراد سانتی درجه 50 حدود در و باال تقریبا

 و زنان مزمن هاي بیماري پوست، امراض درمان در تواند می و است شور و گس و گزنده کمی آن
 هاي بیماري براي نوشیدنی صورت به همچنین و اعصاب هاي بیماري روماتیسمی، مزمن دردهاي

 53 را آن دماي خود درگزارش اردبیل اي منطقه آب شرکت .باشد مفید و سودمند گوارشی، و متابولیکی
   .است کرده اعالم 6.18  آن را اسیدي درجهو ، لیتردرثانیه 1.2 را آن دبی ، سانتیگراد درجه

  تفرجگاه -  بوالغ الر
نیر قرار  شهر اصلی خیابانکمی از فاصله که دري است متعدد هاي چشمه از اي مجموعه بوالغ الر     

 به کوتاهی درمسیر ها چشمه تمام آب.بشمارمی رود آن اکولوژیکی و طبیعی هاي پتانسیل از یکیگرفته و
 ها چشمهاین  از یکی آب.دنراه می یاب لوچاییبالیق رودخانه به آغالغان رودخانه وازطریق یکدیگرپیوسته

 آبدهی از مجموعه این از چشمه 5  تعداد .است یافته اصـاختصنیر  شهراهالی   شرب آب تامین جهت
  برخوردارند فراوانی

 .است برخوردار یبدیع انداز چشم و دلنشین سبز يازفضا و مشجر و کوهستانی الر بوالغ یطبیع يسیما
. باشد می نیر درشهر گردشگري توسعه جهت بالقوه ازنقاط یکی شهرنیر به نزدیکی سبب به محدوده این
 به را جذابی و انگیز دل فضاي خود خاص سبز فضاي با همراه جوشان، يها چشمه با سار چشمه این

 موجود سبز فضاي و متراکم اشجار وجود با طبیعی تفرجگاه این کوتاه مسیر. است داده اختصاص خود
 ياندازها چشم این مجموعه. ندارد » بوالغالر « منطقه خود از کمی دست» آغالغان« رودخانه ساحل در

 منطقه این درکانون بوالغالر تفرجگاه اول فاز. کند می جذب خود طرف به را يزیاد مسافران طبیعی بکر
  .شد خواهد تبدیل استان نظیر بی يتفرجگاهها از یکی به که اجراست حال در زیبا

  کندي بولوط
 80 فاصله در که استمشکین شهر شهرستان قـــارش دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي     

 و هـــچشم هفت ، رکنديـــــــنصی روستاهاي مجاورت در مشکین شهر شهرستان ازمرکز کیلومتري
 خانوار 5 درقالب نفررا 20 تعداد 1390 سال سرشماري براساس باديآ این قراردارد کندي خان حسین

  .است ابر معنی به ترکی زبان لغت در بولوط .بود داده خودجاي در

  تاریخی تپه - سی تپه )بابالن( بووالن
  در و نصیر حاج تپه درنزدیک که است النــــباب روستاي قدیمی هاي سی ازتپه تپه )بابالن( بووالن     
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  .شود می داده نسبت میالد از پیش اول هزاره به تپه این. قراردارد شهراردبیل مجاورت

  لوی بویاغچ
 بر  آبادي این قراردارد نمین مرکزي بخش ازتوابع گرده دهستان در که نمین شهرستان هاي آبادي از     

 ،سرخانلو روستاهاي.بود داده درخودجاي خانوار 28درقالب را نفر 90تعداد 1390سال سرشماري اساس
  .همسایگان آن به شمارمی روند از قشالقی قیلیج و بوالغ اوچ

  بویوك مسجد
  مسجد -اعظم : نگاه کنید به      

  تاریخی قلعه -قاال  یوغون بوینی
یورتچوي  دهستان هاي ازآبادي کورعباسلو روستاي در » ونــوغــی وینیــب «باستانی منطقه و قلعه     

 آذربایجان دژهاي ازمهمترین یکی که قلعه این.است شده نیر واقع شهرستان کورائیم بخش ازتوابع غربی
 از هایی نشانه و شود می وبــــمحس ایران باستانی هاي سایت ترین مهم از یکی حاضر حال در بوده

 شده یافت آن در اسالمی دوران و اشکانی عصر تا مفرغ دوران از پیش سال پانصد و هزار چهار تمدن
 قطعات روي) کلفت گردن( یوغون بوینی قلعه. است قلعه پاي هاي زمین در اکتشافات محصول که

 جناح دو از را قلعه دارند متر 300 حدود ارتفاعی که اي سنگی هاي دیواره و شده عـــواق سنگ عظیم
 نفوذ غیرقابل شکل به ساروج و سنگ از دیوارهاي با نیز نفوذ قابل هاي جناح. اند کرده نفوذ غیرقابل
 جز دیوارها آن تخریب شده وامروزه از...  و جنگ ، انسانی و طبیعی حوادث بدلیل که اند بوده درآمده
 براي. است ساروج و سنگ ،دژ این در رفته کار به مصالح عمده. است نمانده باقی چیزي هایی، نشانه

  . است شده نیزاستفاده خشت و آجر چون مصالحی از ، قلعه داخل فضاهاي
 يها پله ومانند بوده انسان وسیله به ها سنگ تراش حاصل که داشته وجود هایی پله ،کوه از باالرفتن يبرا

باالرفتن  امروزه ازبین رفتن بخشی ازاین پله ها.کارباالرفتن ازکوه را آسان می کرده است ، امروزي منازل
  . استکرده  نوردي صخره يمهارتها نیازمندرا  کوه يها قسمت برخی از

 به منظورذخیره نزوالت آسمانی که دارد وجود ساز دست) استخر(حوضچه شش ،سنگی عظیم تپه باالي
در قسمت هاي مشخصی از اطراف این  .اند خورده تراش قلعه کف از تمام دقتی با ، وآب برف وباران

 سازي ذخیره جهت باران و برف آب هدایت وظیفه که است مشاهده قابلی کوچک جویهايحوضچه ها 
 دل در که کرد اشاره سنگی اي آسیاب به توان می منطقه این در واقع آثار دیگر از. داشتند عهده بر را

 قلعه غربی جنوب جبهه در سنگی بناي این بقایاي. قراردارد ونـــــــیوغ بوینی عظیم يها سنگ تخته
  و بوده قلعه ارتباطی و دفاعی تاسیسات از جزئی بنا این که است بیانگراین آن يظاهر وضعیت .پیداست
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  .است گرفته می صورت مکان این از قلعه خروج و ورود کنترل احتماالً

 یوغون بوینی. است بیشتري اهمیت داراي مشابه هاي قلعه به نسبت ساخت و موقعیت نظر از قلعه این
 در که وذــــــنف غیرقابل و تسخیرناپذیر  ، محکم دژي. است بشر سازندگی و طبیعت سختی محصول

 بلکه نیست، قلعه یک فقط یوغون بوینی. است مانده ومحفوظ دور دشمنان دسترس از متمادي هاي سال
 300 بر بالغ که آن زیاد بسیار وسعت. است  قدیمی دهکده یا شهر یک و محوطه یک از مرتفعی بخش
 صفوي دوره تا اشکانی دوره از انسان سکونت استمرار دهنده نشان قلعه بودن اي الیه چند و است هکتار
 کافی غذاي و آب وفور طبیعی، خاص موقعیت. آید می حساب به قلعه این بارز مشخصات از که بوده

 نموده مصمم محل این انتخاب در را دژ سازندگان و طراحان که است هایی ویژگی دیگر از محل در
 هاي محاصره در منطقه زمستان فرساي طاقت سرماي برابر در مقاومت تاب دشمنی هیچ البته. است

 دژ این دیگر سوي از است بخشیده بدان منطقه اقلیم را بزرگ امتیاز این و است نداشته را مدت طوالنی
  منتفیرا غافلگیرانه حمالت وامکان بوده مشرف کامالً اطراف وسیع برمنطقه که است شده واقع درمحلی

  . شد می تلقی دفاعی امتیاز یک خود که ساخت می
 تواند می خود که است شده پذیرا خود به هاي بعدي دوران در را اسمی چنین دژ این که است مسلم
 قرار شناسان باستان توجه مورد است سالی چند منطقه این. باشد آن برانگیز تحسین ازحصانت حاکی
 دوم و اول مرحله. است شده تبدیل ایران باستانی هاي سایت ترین مهم از یکی به اکنون  هم و گرفته

 دوم فصل. است  یافته انجام پورفرجمهندس  آقاي توسط یوغون بوینی قلعه باستانشناسی کاوشهاي
 پیش سال 2800 تا سال هزار 4 به متعلق سنگی کالن گور 150 کشف به درآن باستانشناسی هاي کاوش
 آثار نمایش براي روباز اي موزه به وطهــمح این ، ها کاوش کل اتمام از پس است قرار  است شده منجر

  .شود تبدیل باستانی و تاریخی

  معدنی آب چشمه -گول  بویوك
  سردابهیوي سوپهنلو: ه کنید به نگا      

  باد پارس آبادآ بهرام
 سرشماري براساس که است آباد پارس رستانـــشه مرکزي ازبخش ساواالن دهستان هاي ازآبادي     
 ، جعفرکندي روستاهاي حاج .بود داده درخودجاي خانوار 123 نفررادرقالب 478 تعداد 1390 سال

  .روند می عبدالرضاآباد ازهمسایگان روستاي بهرام آباد به شمار و چیه که ت ، بادآقاطار

  باد گرمیآ بهرام
  اساسر ب آبادي این است گرمی رستانـــــشه مرکزي ازبخش شمالی اجارود دهستان هاي ازآبادي     
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 بسیارکوچک آبادي ، آباد بود بهرام داده درخودجاي خانوار3 نفررادرقالب 5تعداد 1390 سال سرشماري
 از شرقی طول ثانیه 51و دقیقه 2و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 8و درجه 39در که است جمعیتی وکم

 عدالت هاي آبادي ودرمیان سوار بیله به گرمی جاده شرق از کیلومتري 2 درفاصله گرینویچ النهار نصف
  . است قرارگرفته قارداش یئدي یا قاطیریوران یوخاري و کندي فرضی ،قیشالقی نجفقلی ، قیشالقی

  بوالغی بی بی
 قرار میرزارضی مسجد مجاورت ودر محقق کوچه درانتهاي که شهرخلخال قدیمی هاي ازچشمه      

 با 1351  درسال چشمه این .کردند می استفاده وقاضیالر ازآن باشی قلعه ، باال محالت اهالی و داشت
  شد تخریب کمربندي خیابان احداث

  لیل بی
 کیلومتري 3درکه  است خالــخل شهرستان مرکزي دربخش شرقی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي     

 ،خوجین ، مزجین ، هاشم آل ، سادات زاویه روستاهاي اورتـمج در و شهرستان خلخال جنوب مرکز
 این .قرار دارد شرقی ولــط دقیقه 31 و درجه 48و   شمالی عرض دقیقه 35و درجه 37در آباد زرتشت

  .بود  داده خانواردرخودجاي 69 نفررادرقالب 246 تعداد 1390 سال سرشماري آبادي  در

  بیجق

 13 فاصله است که در مشکین شهر شهرستان مرکزي بخش از شرقی مشکین دهستان هاي آبادي از     
  روستاهاي با شرق طرف از ، )آل لی( آلنی وستاير با وبــجن طرف ازو دارد  کیلومتري شرق آن قرار

 با شمال طرف از و دستگیر ، عربلو ،ران کل روستاهاي با غرب طرف از و الهرود ، ایاقاراق ، کوربوالغ
 اي منطقه مناظرطبیعی باشد می همسایه باریس و حاجیلو ، ، پاشالو گیللرمحمدتقی آق درق ، روستاهاي

 اراضی در روند می آنجا به تفریح براي مردم معموال و باشد می معروف مشکین شهر در که کپز بنام
 رادرقالب نفر 998 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي این.قرار دارد )جه –بی ( بیجق روستاي

  . بود داده درخودجاي خانوار 264

  قشالقی ) بیگ خان ، بئی خان(خانیب
 براساس آبادي این است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي     

  بود داده درخودجاي خانوار 3 نفررادرقالب 12 تعداد1390 سال سرشماري
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  بیرق
 20 فاصله درکه  است خالــــخل شهرستان مرکزي دربخش غربی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي     

 آباد و وارث مجاورت روستاهاي بورگهیمودر ) هروآباد(کیلومتري جنوب شرقی مرکزشهرستان خلخال
میان اهالی به  که دربیرق منتهی می شود  شمالی رستم خورش وازسمت جنوب به دهستان قراردارد

 داده درخودجاي خانوار 98 قالب در را نفر 317 تعداد 1390 سال سرشماريدرمعروف است  »برگه«
  . دارد قرار شرقی طول دقیقه 25 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 29و درجه 37در  روستااین  .بود

  بیعرق
 کوچک روستاهاي از است شده ثبت عرق بی عنوان به دولتی هاي وشناسنامه دراسناد که اي آبادي     

 ،گئیگال روستاهاي درمجاورت که است اردبیل دراستان گرمی شهرستان مرکزي دربخش اینی دهستان
 را آن اطراف هاي وآبادي روستاها مردم و قراردارد ال آالي و اینی آشاغی ، قوزلو ، شاوون اريـــیوخ

 نیز اهالی این وزندگی معیشت بنیاد .کیلومتراست 13 شهرگرمی تا آرا بی فاصله .گویند می » آرا -بی «
 اینهمه با اما روستاست این حیات اصلی دلیل دوشغل این وهنوزهم است دامداري و وزرع کشت بر

 قرار اینی دهستان جمعیت وکم کوچک روستاهاي اعداد در آرا بی که شود می باعث آن کم جمعیت
 داشته جمعیت نفر 36و خانوار 8 کشورفقط 1385 سال درسرشماري روستا این که طوريه ب .گیرد
 دقیقه 10 و درجه 48 و استوا ازخط شمالی عرض ثانیه 27 و درجه 59 و درجه 38 دربین آرا بی .است

  .قراردارد دریا ازسطح متري 133 ارتفاع در و مبدا النهار نصف از شرقی طول ثانیه 4 و

  آبادي -باغلو بیگ
 و قشالقی چاي درمجاورت که سوار بیله شهرستان مرکزي ازبخش تپه گوگ دهستان هاي ازآبادي     
 در آبادي اینشود می منتهی آذربایجان وجمهوري ایران نوارمرزي به غرب بورون قرارداردوازسمت آق

ي سد سدبیگ باغلو که .بود داده درخودجاي خانوار 3 قالب در را نفر 11 تعداد 1390 سال سرشماري
 وآب است رسیده برداري بهره به درمجاورت روستاي بیگ باغلو1386 سال از است رسی باهستهخاکی 

 و متر 523 تاج طول متر 20 بستر از سد ارتفاع .گیرد قرارمی استفاده مورد کشاورزي مصارف براي آن
   .است مترمکعب میلیون  3.2 سد کل حجم

  عشایر - باغلو  بیگ
طوایف  یکی از باغلوي مغان بیگ .اردبیل پراکنده اند ان وـمغنام طایفه اي اي ازعشایر است که در     

 دراطراف و قشالق دره اوچ و باغلو بیگ آبادي که اهالی آن در عشایرشاهسئوه ن مغان می باشد مشهور



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       138    

پیرامون اردبیل نیز بیگ باغلو طوایف سیزده گانه از  یکی ،طایفه فوق  عالوه بر.دارند القـــیی داغ چال
 ن شاهسئوه ازعشایرطایفه مذکور را جداي  13 بیگ باغلوي اردبیل و محققین  از برخی.نامیده می شوند

 از جدا نیز آنها سرزمین و روند شمارمی به مستقلی وتیره طایفه خودمعتقدند که این عشایر  می دانند و
  .ست ها ن شاهسئوه

  باغی بیگ
 شهرستان مرکزي بخش از اجارودشمالی دهستان شرقی جنوب در که است هایی ازآبادي باغی بیگ     

 از است جاري آن شرقی سمت در که اي رودخانه درمجاورت قرارگرفتن واسطه وبه قرارگرفته گرمی
 عنوان به که است حدي به باغی بیگ روستاي وزیبایی طراوت.برخورداراست خاصی وزیبایی طراوت

 شرقی شمال در باغی بیگ.گیرد می قرار گرمی شهرستان اهالی استفاده وهوامورد آب خوش تفرجگاهی
 گرمی جاده از گرمی با باغی بیگ ارتباطی راه دارد قرار آن کیلومتري 7 فاصله ودر گرمی شهرستان مرکز

 رسد می باغی بیگ کیلومتربه 2.5 طی با و شود می منشعب گرمی شمال کیلومتري 4.5 سواردر بیله به
 بیگ. بود داده درخودجاي خانوار 23 نفررادرقالب 99 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي این

  . است گرفته جاي)شکرآب(گونئی و شکراوو قیزیل ،صاغیرالر ،مشهدلی روستاهاي درمیان باغی

  قشالقی علی بیگ
 درسرشماري که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق بخش از شرقی قشالق دهستان ازقشالقات     
  .است داشته نفر 190 به نزدیک وجمعیتی خانوار 51 مجموعا اقامتی منطقه 3در 1390 سال

   لی بیگدل
 نیاي که  است قیزیلباش شاملوي طایفه ازاعقاب طایفه این .ازطوایف معروف شاهسئوه ن می باشد      

 و مقاماتبه  با دست یافتن طایفه این رادـــاف .بود اول اسماعیل شاه مربی و خاصه نفر هفت از یکی آن
این  ،به نوشته دکترغالمحسین بیگدلی .شدند پراکنده ایران خاك درتمام ولشکري کشوري عالی مناصب

 آنسوي و میانه آسیاي از قبل سال ازهزار بیش اندکی می باشد که قبیله غز یا اوغوز 24طایفه یکی از 
 بزرگ، درسرتاسرخراسان نهاده و روي غیره و قفقاز ماوراي و قفقاز به سوي شرقی وترکستان ماورالنهر

 و دزفول تا میاندوآب و وارومیه ومراغه قفقاز هاي دامنه تا ارس اطراف و آذربایجان نواحی ، ترکمنستان
 و همدان و اراك و الیرـــم ساوه و و قم و مشهد و شیراز و نهاوند و اراك و اصفهان و فارس و اهواز

 جمعیت. اند گزیده سکونت و نموده اختیار توطن ایران سرتاسر در یعنی .....و طالقان و طارم و زنجان
 درمغان سکنی گزیده وباعنوان بیگدل لی یکی ازطوایف اصلی منطقه را طایفه ازاین بزرگی بالنسبه
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 به سراب هاي مشرف لو وییالقشان دردامنه گبه وساري قویو وزونا در تشکیل می دهند قشالقشان

 علی ، لی گؤوش ، لی باالخان ، لی گبه ساري تیره پنج از اهالی این طایفه که .است شده سبالن واقع
 )فیروزآباد( لی گبه ساريبه نام هاي پارس آباد رستان ـروستاي شه 8باشند در  می لو معصوم و مرادلی
 کند تازه ،لی شه گؤو ، کندي قاسمعلی ،)جعفرآباد( جعفرلو حاج ، آباد بهرام ، ارآبادـقاط ، قویو اوزون

 ،مالکندي  ، روستاهاي ایران آبادر طوایف ـــــمیان دیگدرعده اي هم  سکونت دارند )وجدید قدیم(
  .پارس آباد پراکنده شده اندآبادي هاي سایر پاراقشالق و

  دره بیله
 درسرشماري که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي     
  .بود داده درخودجاي خانوار 4 قالب در را نفر 8 تعداد 1390 سال

  سوار بیله
  پارچه 252در  را  نفر 31000 به نزدیک  باجمعیتی  وارـــخان  7973که  تعداد  سوار بیله شهرستان     

اردبیل ودرسمت  استان مرکز از کیلومتري 200 فاصله در آبادي یا منطقه مسکونی خودجاي داده است
 خاك و خوب نسبتا بارندگی دارـــــمق و دریا سطح از کم ارتفاع سبب به و دارد شمال شرقی آن قرار

 نوع ترین مرغوب يدارا که می رود استان اردبیل به شمار کشاورزي مناطق ترین عمده از حاصلخیز
، پنبه ،  گندم آن يکشاورز محصوالت مهمترین از. باشد می شاهسون زمستان گذرانی ایالت براي مرتع

  .برد نام توان می را قوفند و روغنی هاي دانه ، وـج
 ، آفتابگیر دشت يمعنا به )آرانلیق( ارمنستان و ، آران آذربایجان مردم هاي زبان در سوار بیله پیشین نام

 »بیله« و »پیله« .اند نامیده سوار بیله سپس و سوار بیل سوار، پیل را آن بعدها. است زمستانگاه و گرمسیر
با موقعیت  و گرفته قرار رودخانه دو یا آب دو میان در کهي است پهناور خشک زمین معنی دو به هر

 ها بعضی. متناسب است  گرفته قرار بیگلر آق و بالهارود ي انهـدو رودخ جغرافیایی این سرزمین که بین
 پیل يدارا لشکریانش چون بوده، اصالندوز رهسپار يتاجگذار يبرا که یهنگام نادرشاه که باورند براین

 معروف سوار پیله سوارو پیل به شهر این رو این از بودند، زده اردو ناحیه این در هم ومدتی بوده فیل یا
 اي توبره اب هسوار يسرباز افشار، شاه نادر زمان در که گویند می هم محل اهالی از يا عده .است شده

 سرباز ، است فیل بر سوار سرباز آن اینکه خیال به نادرشاه. است آمده می پیش به اسب برگردن آویزان
 گویند همچنین می.می شودمشهور سوار پیله به منطقه این بعد به ازآن و کرده سوارخطاب پیل را سواره

 سوار پیله را محل این آنان، از یکی تنومندي مناسبت به و داشته سوارحکومت بیله در بویه آل يامرا
واماکن  درابتداي نام بسیاري ازآبادي ها »پیله«توجه به اینکه کلمه  اقوال با همه این قول و. اند گفته
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رفته جاي  کاره پیله دره ب و پیله گلین ، پیله ناخیرچی ، پیله سهران ، جغرافیایی اردبیل چون پیله چایی
 آخرین خوب وپرنعمتی است که امروزه براساس شهرستانآنچه مسلم است اینکه بیله سوار . تامل دارد
 جعفرآباد مرکزیت به دشت قشالق بخش و سوار بیله مرکزیت به مرکزي بخش دو از کشوري تقسیمات

دهستان  ، تپه به مرکزیت گوگ تپه گوگ هاي دهستان سوارشامل بیله مرکزي بخش .شود می تشکیل
به مرکزیت  شرقی قشالق هاي دهستان شامل دشت قشالق وبخش به مرکزیت روستاي انجیرلو انجیرلو

 دمیرچی، تپه ،1320شهریور گمنام مزارسربازان .است شورگولبه مرکزیت  جنوبی وقشالق جعفرآباد
آثار  ، خروسلو شکارگاههاي ، خروسلو در پیربابامعروف به چنار درخت پتلقان، روستاي کندویی شهر

 منطقه در مخروبه کاروانسراي ، غالت و روغنی هاي دانه زیباي کشتزارهاي ، )دختر قلعه(سی قیزقلعه
 عشایر ، بیله سوار طبیعی هاي جاذبه ، نرگس تپه پارك ، سوار بیله مرزي بازارچه ، روسلووخ شورگل

  .از زیبایی هاي این خطه سرسبزبه شمارمی رود خاص فرهنگ و رسوم و آداب با نه وئس ایل

  بینه
 39 در که است گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اجارودغربی دردهستان نسبتابزرگی آبادي ،بینه      

 فاصله در و دهستان شمالی سمت در شرقی طول دقیقه 59و درجه 47 و شمالی عرض دقیقه 4و درجه
 گرمی  - اردبیل جدیداالحداثي  جاده اورتـــمج در گرمی انــــشهرست غربی شمال کیلومتري 12

 است اجارودغربی دهستان پرجمعیت و رونق پر ، بزرگ هاي آبادي از بینه  روستاي. است گرفته جاي
 بر عالوه بینه روستاي رود شمارمی به دهستان این آبادي ترین پرجمعیت ، جمعیت نفر 875 با که

 بیر اون و بشیرلی ، یــــالرلگی اجارود غربی باروستاهاي دهستان داخل در اجارودشمالی هاي آبادي
  .دارد مجاورت لی بیگ

  خلخال بینه
 و فیروز ازبخش سنجبدجنوبی دهستانشمال شرق در که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي     

 براساس آبادي این گرفته استرارو قـــــاوغل وقوچ چایی خلیفه جان مجاورت روستاهاي گولی در
بینه خلخال از آبادي هاي  .بود داده درخودجاي خانوار18 درقالب نفررا 59 تعداد 1390سال  سرشماري

 دقیقه 17و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 34و درجه37در کهتاریخی این منطقه محسوب می شود 
  .متراست 1280 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول

  غار -لر بینه
  در لر بینه متروکه روستاي در شوند می نامیده هم رودــــــغاراله که لر بینه استودنهاي یا ها دخمه     
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 دره حاشیه در شابیل آبگرم به الهرود مسیر کیلومتري 6در و مشکین شهر شرقی جنوب کیلومتري 26

 هم به صورت به اند  بوده زندگی دورمکان زمانهاي در گویا که غارها دارد این قرار قاراسو رودخانه
 غارهاي. اند شده تخریب زمان گذر در که هستند طبقه دو صورت به بعضا و دارند راه  هم به  پیوسته

 ي دیواره در منفصل و متصل اتاقکهاي و وسیع تاالرهاي با ویژه ساختاري داراي مشکین شهر لر بینه
 این قدمت. اند گرفته قرار نفوذ قابل غیر بعضاً کوه دار شیب قسمت در طبقه دو و طبقه یک عمودي

 این لر بینه منطقه ساختار به توجه با ولی است هخامنشیان و مادها دوران به مربوط ها دخمه و غارها
 استفاده ها دخمه و غارها این از ها مرده دفن و سکونت براي نیز ها دوره ازاین قبل که رود می احتمال

  . باشد می میسر اونار روستاي و شابیل به الهرود جاده زا منطقه این به دسترسی. است شده
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  دهستان -  برزند پائین
 1366 درسال که است کندي قاسم روستاي مرکزیت به گرمی شهرستان انگوت بخش ازدهستانهاي     

 از یکیاست که به  )برزند آشاغی( اللفظی تحت ترجمه عــــــدرواق »برزند پائین« .است شده تاسیس
 هاي دهستان زندازرب پائین دهستان .استاطالق شده  گرمی شهرستان انگوت بخش گانه سه دهستانهاي

 پرتردد اردبیل و جدیداالحداث درکنارجاده آن ازآبادیهاي بخشی که است گرمی شهرستان پررونق و آباد
 میشود منتهی) داغی برزند(داغی صلوات ارتفاعات به برزند دهستان جنوبی قسمتهاي .دارد قرار گرمی -
 هموار و اي کوهپایه اراضی به را خود جاي ارتفاعات رویم، می پیش آن شمال به جنوب از چه هر و

 لی قوجابیگ معروف ازطایفه را خود برزند پائین دهستان هاي آبادي اهالی غالب.دهند می اي وجلگه
 مغان عشایر طایفه بزرگترین جمعیت تعداد نظر از پهلوي دوره اواسط قاجارتا دراواخردوره که دانند می
 ازموطن طایفه این ازافراد تعدادي داد، روي دولتی وقواي ها لی قوجابیگ بین که اختالفاتی براثر اما بود

 .شدند یکجانشین و گشته کوچروي ترك مجبوربه تاختاقاپی درجریان هم دیگري خودتبعیدوتعداد
 لی، شاهماربیگ لی، بیگ نوراله فعلی وروستاهاي بوده طایفه این قشالق ،انگوت بخش ازاراضی بخشی
 نتیجه در مغان برزند و انگوت منطقه دیگر روستاي ودهها لی دمیرچی ، لی موسی قارا لی، بیگ نصراهللا

 30 داراي 1390 سال سرشماري در برزند پائین دهستان. اند گرفته شکل عشایر این شدن قاپو تخته
 پائین دهستان آبادي پارچه 30 تعداد از است بوده نفرجمعیت 3088و سکنه خانوار 810 با آبادي پارچه
 26 و متروکه دومان چیت مزرعه و سربازبوالغی ،سی تپه علی مزرعه ، شرفه بوالغ تک روستاي برزند
 پائین دهستان هاي آبادي اسامی.است دایروفعال کندي قاسم روستاي مرکزیت به آن هاي ازآبادي پارچه

 ، سفلی آقداش ،کندي اسمعلی ،ارزنق ،لو احدبیگ ،کندي ابراهیم: عبارتنداز الفبا حروف ترتیب برزندبه
 ، احمدکندي حاجی ، برزند توسانلوي ، برزند تکدام ،»خالی ازسکنه« شرفه بوالغ تک ، علیا آقداش
 ، سی سفلی و علیا دره دمیرچی ،برزند لی درگاه ، داباجا دام ، برزند بوالغ داش ، لو خان حسین

 ، محمدلو علی ، سی دره طاووس ، شرفه ،لو شاهماربیگ ، »خالی ازسکنه«سربازبوالغی ، زرگربرزند
 سی تپه علی مزرعه ، )سکنه از خالی( دومان چیت مزرعه ، کلبعلی ماراللوي ، برزند قلعه ، کندي قاسم

   لو بیگ نوراهللا و لو بیگ نصراهللا ،سی دره میکائیل ، »خالی ازسکنه«

  پادارقشالقی
 سرشماري در که سواراست بیله شهرستان دشت قشالق شرقی ازبخش قشالق دهستان قشالقات از     
 این. است نفرداشته 186  به نزدیک وجمعیتی خانوار 51 مجموعا) اوبا( اقامتی منطقه 6 در 1390 سال

  پادار ،جمال  پادارقشالقی ، آچاك حسن پادارقشالقی ، احدآقا سکونتگاهها که به ترتیب به پادارقشالقی
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 صفرعلی معروفند درمجاورت حاج القیــــپادارقش ، خان عیسی پادار قشالقی ، عبداهللا حاجی قشالقی

  .ابیش جاي دارند وحاجی آقداش ، گلدي قشالقات خان

  کوه -پاراداغ 
 15در کوثرو ازبخش مرکزي شهرستان غربی سنجبد دهستان محدوده در متر 2120 ارتفاع با کوه این     

 و بوده جنوبی -شمالی کوه، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غربی شمال يکیلومتر
  .دقیقه می باشد 44درجه و 37دقیقه وعرض  25درجه و 48 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات

  سوار بیله پاراقشالق
 شوندآشاغی جدامی ازهم ویوخاري آشاغی باپیشوندهاي که سواراست بیله درشهرستان دوآبادي نام     

 14 داراي 1390 سال درسرشماري و سوارقراردارد بیله مرکزي بخش از انجیرلو دردهستان پاراقشالق
 دشت قشالق بخش از جنوبی قشالق پاراقشالق که دردهستان یوخاري.است بوده نفرسکنه 56 و خانوار

  .است داده خانواردرخودجاي 10 درقالب را نفره 42جمعیتی  است واقع بیله سوار شهرستان

  آباد پارس پاراقشالق
قشالقات مجاورت  که در است آباد پارس شهرستان مرکزي ازبخش ساواالن دهستان هاي ازآبادي    

 درقالب نفررا 441 تعداد 1390 سال سرشماري عبدالرضاآباد جاي گرفته و در ،مجیدآباد  ، قشالقی خان
  .بود داده جاي خود در خانوار118

  پارچین
 سال سرشماري براساس نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی یورتچی دهستان هاي ازآبادي     

 ، چاي آق ، سایین ، روستاهاي خورائیم. بود داده درخودجاي خانوار20 درقالب نفررا 86 تعداد1390
  .می روند قورتولموش ازهمسایگان روستاي پارچین به شمار و آباد کئچل

  آباد پارس
 مربع کیلومتر 1383 بر بالغ مساحتی با که است اي گسترده نسبتاً ي جلگه مغان آباد پارس شهرستان    
 48 تا دقیقه 10 و درجه 47 و شمالی عرض دقیقه 42 و درجه 39 تا دقیقه 12 و درجه 39 مدارهاي بین

 .درسمت شمال استان اردبیل قرارگرفته است ویچـــگرین النهار ازنصف شرقی طول دقیقه 21 و درجه
 به غربی جنوب و جنوب از ، شرقی آذربایجان استان در کلیبر شهرستان به غرب از آباد پارس شهرستان
. شود می محدود آذربایجان وريـــجمه و ارس رود به شرق و شمال از و وگرمی سوار بیله شهرستان
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 برخوردار استراتژیک و حساس موقعیت پارس آباد را از انجــــآذربای جمهوري با مشترك وجود مرز
   271 منطقه این در ساالنه بارش دماي میانگین ، است کــــخش نیمه اقلیم داراي آبادپارس . .سازد می

  .است سانتیگراد درجه 15 ساالنه دماي میانگین میلیمترو
که  شهر این محلباشد  می مغان زراعی شرکتهاي ازمهندسین پارسا مهندس نام از ماخوذنام  پارس آباد 

 شهري هاي جنبه .بود شاهسون عشایر از اي عده قشالق 1328 سال تاقوچ قشالقی نامیده می شد قبال 
 مغان دامپروري و صنعت و کشت امیــــسه شرکت و زراعی شرکتهاي تاسیس با 1348 سال از آن

اقتصاداین شهرستان بر .و بارشد وتوسعه روزافزونی که داشت  به مرتبه کنونی رسید.گردید شروع
 انگور، ، روغنی هاي دانه ، بنشن ، جو ، ندمگ آن صادرات مهمتریندامداري استواراست و  کشاورزي و

 ، آباد کشت وصنعت پارس دریاچه به توان می پارس آباد گردشگري مناطق از.باشد می قند و پسته
 قلعه ، اولتان قلعه. کرد اشاره گندم کشتزارهاي و میوهات باغ ، ارس مرزي رود ،متعدد هاي شکارگاه

و  قارلوجا تاریخی برج ، داآفرینـــخ تاریخی پل) عشایري زندگی( شاهسون عشایر قشالقات ، نادري
  .است جاذبه هاي دیدنی شهرستان پارس آباد نادري از تپه

 مرکزیت به مرکزيبه نامهاي بخش  آبادازچهاربخش پارس شهرستان کشوري تقسیمات آخرین براساس
 بخش و آبادجدید اسالم مرکزیت به بادآ بخش اسالم ،اصالندوز مرکزیت اصالندوزبه بخش ،آباد پارس

 به ساواالن دهستان شامل آباد پارس مرکزي بخش .شود می تشکیلتازه کندقدیم  مرکزیت به کند تازه
 الندوزشاملــــاص بخش ،اولتان روستاي مرکزیت به اولتان دهستان و شلو گووه روستاي مرکزیت

 آباد اسالم بخش ،بوران یوخاري مرکزیت به غربی قشالق و اصالندوز مرکزیت اصالندوزبه دهستانهاي
 بخش و جدید آباد اسالم مرکزیت آبادبه اسالم ودهستان غربی شهرك مرکزیت به شهرك دهستان شامل

 مرکزیت به کند وتازه طالقانی محمودآباد مرکزیت به ودآبادــمحم دودهستان شامل آباد کندپارس تازه
پارچه  247جمعیت در نفر 76903خانواربا  19132 تعداد 1390 سرشماري سال در .است قدیم کند تازه

  .مختلف شهرستان پارس آباد سکونت داشته اند هاياز آبادي 

  آبادگیوي پارس
که در مجاورت  است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي     

سنجبدشمالی منتهی  جاي دارد وازطرف شمال به دهستان آباد وسنگ نی پیره ،رآغاجی ــروستاهاي  پی
 .بود داده درخودجاي خانوار 3نفررادرقالب 14تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي اینمی شود 

 قراردارد شرقی طول دقیقه 16 و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 48و درجه37در پارس آبادگیوي 
  .متراست 1500 دریا ازسطح آن وارتفاع
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  پاشاقشالقی
 سال سرشماري در آبادي این است سوار بیله شهرستان مرکزي انجیرلوازبخش دهستان هاي ازآبادي     

 اورت روستاها وــمج پاشاقشالقی در . بود داده جاي درخود خانوار 46 قالب در نفررا 56 تعداد 1390
  .است  جاي گرفته  قشالقی حسن متروکه خاکریز و قشالق ، احمدخان قشالقات حاج

  پاشالو
 براساس آبادي این است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش انــــــشعب دهستان هاي ازآبادي     

 پاشابیگلو که آن رایا  پاشالو بود داده درخودجاي خانوار10 نفررادرقالب 38 تعداد1390 سال سرشماري
  .قرارداردمشکین شهرشهرستان  مرکز کیلومتري 25 فاصله در ندیگو می هم بادآ اسماعیل

  پتلقان
 درمجاورت که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش شرقی قشالق دهستان هاي آبادي از     

 سال سرشماريدر وخورخورسفلی جاي دارد میراعلم قشالق ، قشالق حاجی هاوار ، قهرمان قشالق
  .بود داده درخودجاي خانوار 13 درقالب نفررا 48 تعداد 1390

  باستانی محوطه - پتلقان
 دارد قرار آباد جعفر شهر جنوب کیلومتري 10 درحدود پتلقان روستاي کنار در پتلقان  کندویی شهر     
 میراث دوستداران و اهالی بازدید مورد سال دو وتا هشد کشف 1355 سال در اتفاقی بطور شهر این

 هاي حفاري با بنایی مصالح از استفاده بدون و ها تپه درون حفاري با شهر این. گرفتمی  قرار فرهنگی
 با طرف چهار از که است اتاقهایی داراي. است شده احداث دقیق بسیار محاسبات با و شکل گنبدي
 پیدا ادامه کیلومترها تا و کند می پیدا ارتباط دارند در چهار نیز اتاقها آن که بعدي اتاقهاي به هایی داالن

 شهر این در سال دو از بعد. برود پیش انتها تا اکسیژن کمبود و تاریکی بعلت نتوانسته کسی. کند می
 سالهاي در. است مانده باقی صورت همان به  هم حال به تا و بستند کنندگان بازدید روي به را کندویی

  .شده است کشف محل این ازسال  2000با قدمتی بیش از   بزرگی خمره اخیر

    خور پته
 و نمین مرکزي بخش  توابع از شمالی ویلکیج دهستانجنوب  در که  نمین شهرستان هاي ازآبادي     

  سال سرشماري در آبادي این قراردارداووالغان  و ینگیجه ، جگرکندي ، لی روستاهاي گول درمجاورت
  .بود داده جاي درخود خانوار 101 نفررادرقالب 358 تعداد 1390
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  تاالب -خور پته
 این .است نمین شهرستان اردبیل درمحدوده استان هاي تاالب رینــــمهمت از یکی خور پته  تاالب     

 این سه آب بند طبیعی با.است قاراسو رودخانه زهکشیناشی از طبیعی بند آب سه شامل درواقع تاالب
 به که دهند می تشکیل را »خور پته« نام به ديـواح شده تاالب متصل یکدیگر به پربارش هاي درسال
 غربی شمال و ازشمال عمدتا که مهاجري پرندگان گذرانی زمستان و دنجی براي استراحت محل عنوان

 در ممنوع شکار منطقه مساحت .آید می حساب به کنند، می مهاجرت منطقه به )اروپا وشمال سیبري(
 از بخشی محدوده این.است متر 2از بیش نقطه ترین درعمیق تاالب وعمق باشد هکتارمی 5600حدود
 از پس آن هاي سرشاخه و گرفته سرچشمه باغرو کوههاي از که باشد می قاراسو رودخانه آبریز حوزه
 خور پته تاالب به نهایت در اووالغان و گول لو خور، پته درق ،ــــدرمان ، سر کله روستاهاي از عبور

 چایی و انقاهـــخ جمله از دیگر هاي سرشاخه دریافت از پس مجددا تاالب سرریز و گردد می هدایت
  . شوند می متصل دیگر هم به ده نوجه روستاي نزدیکی در چایی نمین

 انقراض معرض در بشدت يها گونه جزء که سیبري درناي زیستگاهی سایت به عنوان خور پته تاالب
 درلوندویل مدت کوتاه استراحتی خود توفقگاههاي مسیرمهاجرت در پرنده این.رود شمارمی به میباشد

 مرکز کارشناس اظهار به بنا خور پته تاالب. دارد اردبیل استان در خور پته تاالب و اراـــــآست شهرستان
  .رود می شمار به گونه این موقت استراحت جهت زیستگاه مناسبترین ، يسیبر درناي تحقیقات

  کند لی پته
 نفر 8 تعداد 1390 سالدر که است بادآ پارس شهرستان مرکزي ازبخش ساواالن دهستان ازآبادیهاي     

 ، آباد تازه ، قشالقی خان مجاورت روستاهاي پته لی کند در .بود داده درخودجاي خانوار 4 قالب در را
و  عبور و پروانه لغت به معنی جواز در » ته  -ه پ « .جاي گرفته است القــــپاراقشو  کندي دوست

 جوي هم و دارد نگاه آب هم که دارمی بندند شیب هاي درجاي جاي جوي که اي بندگونه ، همچنین
  .نشود آمده است  شسته

  پرچین
 شرقی جنوب درجانب که باشد می درشهرستان گرمی موران منطقه آشناي نام هاي ازآبادي پرچین     

 و همجوار دوآبادي نام پرچین .است گرفته جاي شهرستان مرکز کیلومتري 6 ودرفاصله آزادلو دهستان
 با اداري مکاتبات در و آشاغا و یوخاري پیشوندهاي با محلی عرف در که باشد می هم به نزدیک

 ارتفاع کم هاي دامنه در پرچین آشاغی که پیداست نگفته .میگردند متمایز هم از سفلی و علیا پسوندهاي
 اما تراست ارتفاع کم پرچین یایوخاري علیا پرچین به قرارداردونسبت پرچین یوخاري شمالی سمت
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 است چنین هم وحق نکند بزرگی ادعاي آبادي این که شود نمی آن سبب پرچین آشاغی پائین ارتفاع
 مرکزبخش از آن جمعیت و آزادلواست دهستان آبادي ترین وپرجمعیت بزرگترین پرچین آشاغی چون

 بزرگ جمعیتی مرکز چهارمین لو درمان و هاچاکند ،کاالنسرا روستاهاي بعداز و بیشتراست هم موران
 در گرچه پرچین یوخاري.دهد می درخودجاي خانوار 147 درقالب نفررا 723 که رود شمارمی بخش به
 به آزادلو دهستان پرجمعیت روستاهاي از اما ورداراستــبرخ کمی جمعیت از پرچین آشاغی با مقایسه
   .بود داده جاي خانواردرخود 77 نفررادرقالب 306 کشور 1390 سال درسرشماري که آید می شمار

  پردستلو
 براساس آبادي این است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي     

 ،لیق روستاهاي نی .بود داده درخودجاي خانوار 28 نفررادرقالب 101 تعداد 1390 سال سرشماري
 42و درجه 37در پردستلو. آفتابه ازهمسایگان پردستلو به شمارمی روند پیر بوالغی و ، اوروج قشالق
 .است متر 1580دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 10و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه

 برداري بهره بهدرمجاورت این روستا 1369 سال از که است رسی هستهسدي با  ،سد خاکی پردستلو 
 ،متر11.5 سدازبستر ارتفاع.گیرد قرارمی استفاده مورد کشاورزي مصارف براي آن وآب است رسیده
   .است مترمکعب میلیون  0.6 سد کل وحجم متر 219  تاج طول

  تاریخی پل - کورپوسو پردلیس
 گیوي فیروزآباد بخش پردیسان روستاي در) پـــــرده لیز(و یا ) پردلیس( ،) پردیس( پردیسان پل     
 پردیسان پل.  است شده بنا نه اوز لیزیق رودخانه يبررو صفویه دوران در پل این. است شده واقع

 قافالنکوه دختر پل انهدام سال در. کند می فراهم را زنجان - اردبیل کاروانی راه يها سرشاخه ارتباط
 از ابریشم جاده که پردیس پل. است شده منهدم پل وسطی دهانه آذربایجان دموکرات فرقه گروه توسط

  . دارد قرار فیروز بخش مرکز کیلومتري 19 در و شده واقع افشار روستاي پائین در کرده می عبور آن

  پرگو
) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي آبادي از»پرگی« یا »پرگو« روستاي     
 است اقلیم شده واقع »قوزئی« و »گونئی« بلند کوه دو متري ازسطح دریا درمیان2046ارتفاع  که در است

 کوهستانی کامال هوایی و آب داراي ووران قوش و بلغی خاتون مـزرعه منطقه است وکوهستانی گرم آن
 این میباشد گرم هـواي و آب داراي زرشک لی و زمی لري کریم ، وانا ، آشیریم شامل جنوبی منطقه و

 دراثر قبادلو روستاي بود که یافته تشکیل بوالغی خاتون و قبادلو بنام ششدانگ سه از درابتدا روستا
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 روستا ساکنان اولیه این گوئیا.گردید احداث قبادلو شمالی درسمت )پرگی(پرگو روستاي و ویران زلزله
 نفررا 71 تعداد 1390سال  سرشماري براساس آبادي این اند نموده مهاجرت آذربایجان شیروان منطقه از

 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 47 و درجه 37پرگی در. بود داده جاي خود در خانوار 22 درقالب
  .قراردارد شرقی طول دقیقه 17

  پرمهر
   دقیقه 14و درجه 48و استوا ازخط شمالی عرض ثانیه 8و درجه 39 بین درفاصله که زیبایی روستاي     

 در و موران اجارودشرقی ازبخش دهستان غربی سمت در النهارگرینویچ نصف از شرقی طول ثانیه 24و 
 دولتی هاي درشناسنامه نشسته است تماشا به را گذرعابران ،لی کریم و افسوران روستاهاي مجاورت

ل ککه ش عنوان پورمه یئر با را این آبادي ، اهالی محل اما شود می معرفی پرمهر واسناد مرکزآمارایران
هواي  ترکی درزبان .شناسند است می )جاومکان( یئر + )مه( پلمه یئر که ترکیبی ازپلمه یافته اي از تغییر

 جایی به هم یئر پلمه قاعدتا است غلیظ مه وبه معنی ابرناکی  »پلمه« گویند »لی  پلمه« مه آلود وگرفته را
 موران بخش منظره وخوش زیبا روستاهاي از) پرمهر(یئر پلمه. گویند می باشد داشته وضعیتی چنین که

 است بزرگی آبادي.زیبایی معروفند به که قراردارد هایی آبادي شمار در و است گرمی شرقی درسمت
 و وسعت مناسبت وبه داشته جمعیت نفر 447و خانوار 129 ورـــکش 1390 سال درسرشماري که

  .برخورداراست هم خوبی توسعه از خود جمعیت

  پروج
 مرکزي بخش از غربی خانندبیل دهستان معروف است در »پیریک«اهالی منطقه به پروج که درنزد     

 يروستاها پیریک به مسیرخلخال در .قراردارد) هیرو( خلخال شهر ي کیلومتر 24 شهرستان خلخال در
 . قراردارند شیغجان و کهران نئیخر، زاز،ئگ گرماخانا، ارسین، ترك، میزین، ،)سی قهوه گولو(زرتشت آباد

به ترتیب به اثرکثرت استعمال و درمرور زمان  با که است بوده »کندي پري«اصل درمپیریکنمی گویند
  . ها پري روستاي یعنی است پیریک  تبدیل شده پیریک و پریک ،پري کندشکل 

 از قراردارد و شرقی طول دقیقه 22و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 35و درجه 37روستاي پیریک در
 جه لی یئل به مشرق از جان،خی شی و گئزاز ،کهران به جنوب از ، دشت لمعه روستاي به شمال سمت

,  کشاورزي روستااهالی شغل  .شود می منتهی) آباد میکائیل( موهالوا و )سکرآباد( سهراوا به مغرب از و
 میگذرانند روزگار خود دامی و کشاورزي محصوالت فروش طریق از مردم و است دامداري و باغداري

 اما شد می ادرـص اطراف شهرهاي و روستاها به بود که پیاز پیریک روستايمعروفترین محصول زراعی 
کشت محصوالت دیمی بویژه  شده و آن به مصرف اهالی محدود تولید ها خشکسالی علت بهامروزه 
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 را نفر 301 تعداد 1390 سال سرشماري اساس بر .گرفته است پیاز را گندم جاي محصوالت جالیزي و

  .بود داده درخودجاي خانوار 78 قالب در
 ایستی «و »بوالغ قوشا« هاي چشمه داراي» اکن موخت«کوه پاي در و خود شرقی شمال درسمتپیریک 

» سی ره ده زن وه« و »کهریز« هاي چشمه .کنند می تأمین را روستا باغات و مزارع آب که است »بوالغ
 این نزدیکی در.کنند می مینات را روستا آشامیدنی آب و دنقراردارچشمه نخست  دو تراز پایین کمی

 . کند می تأمین را »ره ده لـــزیگی«و نام همین به باغی آب نیز آن که قراردارد »وگؤل مالال« ها چشمه
 »  سی ره ده کند«به و داشته امتداد مغرب به مشرق ازسمت که باغ چند شامل است اي دره ره ده زیگیل

 ،گؤزو قویون ،بوالغ داش سی، ره ده کت ، ره ده وئران ،چیمن قوزئی.شود می ختم» چیمن قوزئی«و
 قوچ ، سی ره ده ئیدرآلیح ،یئري یزالاله،عز ره ده ساخسی ،ناخیریوالغی ، هامپا سکییز ،چی شیره
 کاالوان ،ویول ائل ،دوالنماز قارقا ، دؤیرندئش ، بوالغی فاضیل ، بوالغی دئم ، ره ده داش ، نووان ،اوغلو
 ،از مزارع  سولوالرو  ،چؤللوگن قوملوق، ، ره ده خیردا ، دئم قیزیل ،آغزي دروازا آغاجی، آرمود دئمی،

 یک شبیه که »دامی بابا« غار و قاالسی قیز معروف کوه.تپه هاي معروف این روستاست و دره ها ،باغات 
  .توست در روستاي پیریک قراردارد تودر و بزرگ ي خانه

  پریخان
 که دراست  مشکین شهر شهرستان مرکزي بخشآن درومرکز دشت دهستان بزرگ هاي ازآبادي     

 را خود نام باديآ این. بود داده درخودجاي خانوار 745 نفررادرقالب 2736 تعداد 1390 سال سرشماري
معروف  خانم خان پري با آیا که نیست ومعلوم است گرفته بوده آن وموسس بانی که خانم پریخان از

 توانست با اقتدار کهبود  يپریخان خانم دختر شاه تهماسب اول صفو« نه؟ یا دارد صفوي نسبتی عهد
 و نظردرباریان توانست شاه يبیمار هنگام بهخود دوتن از شاهزادگان صفوي را به سلطنت برساند،او 

 باهمدستی شاه ازفوت پس و برگرداند شاه جانشین میرزا درـــــــحی خود ناتنی برادر از را لشکریان
 در که را میرزا اسماعیل خود وبرادرتنی راکشت حیدرمیرزا چرکس، خان شمخال و روملو حسینقلیخان

وسیاست،زنی  يعالوه برکشوردار،خانم پریخان.رسانید سلطنت به و کرد آزاد بود زندانی قهقهه قلعه
 که بوده نآ سبب به نامگذاري این و گویند می هم )دیه( را پریخان ».بود حقیقی شاعره ومتخلص به

 دیه از پریخان یا. است آن قرارگرفته اولیه بانیان اختیار درو خون بها  دیه عنوان به آبادي این اراضی
  .نصیرآباد همجواراست  با ازشمال و آباد وخرم تپه باقورت غرب ازطرف ،مشکین شهر با وشرق جنوب

  کندي پست
  که  است مشکین شهر ارشق بخش در مرکزي ارشق دهستان آبادیهاي از کندي پست مرزي روستاي     
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 از ،کندي قاسم روستاي با ازمشرق ، آذربایجان جمهوري با شمال از قرارگرفته و رضی کیلومتري 18 در
این روستا دردوره قاجاریه  .باشد می همجوار لو خلیفه باروستاي جنوب از و علیکران روستاي با غرب

نگهبانی روسها به پست کندي یعنی آبادي اي ) برجک( به دلیل مجاورت آن با پست ایجادشده است و
 انیباست آثار ، روستا جنوبی درضلع.نگهبانی قراردارد معروف شده است) برجک(که درمجاورت پست

 بین از و شده تخریب کلی به متاسفانه ولی. هستند معروف خیلی گول آهلی و لو رحیم و حیدر سلطان
  .بود داده جاي درخود خانوار 9درقالب  را نفر 32 تعداد1390سال در پست کندي.است رفته

   پشتکوه
  اساس بر باديآ این است مشکین شهر شهرستان  مرادلوي ازبخش واتــصل دهستان هاي آبادي از     

 73 درفاصله پشتکوه.بود داده درخودجاي خانوار 2قالب در را نفر 4 تعداد 1390 سال سرشماري 
 مرکز از پشتکوه فاصله. است اهرقرارگرفته شهرستان از هایی آبادي مجاورت ودرمشکین شهر کیلومتري

  .است کیلومتر 15 صلوات دهستان

  مشکین شهر معلق پل
 احداث دست در اردبیل استان شهر مشکین شهرستان که در خاورمیانه پیاده عابر معلق پل بزرگترین     
 اجرا اوچاییــــــــخی گردشگري نمونه و بکر درمنطقه متفاوت سازه اي از استفاده با که پل این. است

 بر متر 100 عمق به متر و 325 طول به شهر مشکین معلق پل. است نظیر بی المللی بین سطح در شود می
 کرده آن متصل شرقی ضلع به را خیاوچائی دره غربی ضلع و شود می احداث خیاوچایی رودخانه روي

 رفاهی، و خدماتی تجاري، هاي مجتمع شامل ، دره دوطرف گردشگران براي آسان دسترسی امکان و
اجراي  و اتمحاسب. کند می رافراهم شهربازي و اسکیت  سواري، کالسکه سواري، بالن سایت مجموعه

پایه هاي  فقط قسمتی از تاکنون و گیرد می صورت ایرانی متخصصین توسط پل این ساخت و ها سازه
 پایان تا باید معلق پل احداث شامل طرح این نخست فاز . است شده محکم زمین عمق متري18 تا آن

 به معلق حالت به پروژه بلکه نرسیده انجام به کار این تنها نه تاکنون رسیدکه می اتمام به 1387  سال
 ،گردشگري  عظیم طرح این بعدي فازهاي واجراي معلق پل این باتکمیل .است شده رها خود حال

   .وجودخواهدآمد به مشکین شهردر تحولی

  پالزیرقشالقی
 بر آبادي این قراردارد نمین عنبران بخش ازتوابع عنبران دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي     

  .بود داده جاي خود در خانوار 21 درقالب نفررا 72 تعداد 1390 سال سرشماري اساس
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  بشارآ -پلکانی 
 ورودي در درست که است سازي دست آبشار است معروف  نیز آبشارپلکانی به که پله چهل آبشار     

 منظره ، وصنعت کشت شهرك مصنوعی دریاچه سرریزآب با. پارس آباد قراردارد شهیدغفاري شهرك
 در پله، آبشارچهل و دریاچه ساحل يها جنگل آید بوجودمی پلکانی آبشار این در آب جریان از زیبایی
 و تفریحی مراکز احداث و یــجنگل پارك توسعه با .باشد می مسافران از نفر هزاران يبهارپذیرا فصل

 به منتهی يمسیرها ویژه به هـــمنطق ارتباطی شبکه بهسازي و توسعه و گردشگري هاي مجتمع رفاهی،
  .ایجادخواهدشد دریاچه سواحل در يزیاد يها زیبایی و توان ،یمصنوع دریاچه و يغفار شهید شهرك

  دهستان - پلنگا
 و شده تاسیس 1366 درسال که کرین مرکزیت به خالـخل شهرستان شاهرود بخش هاي ازدهستان     

 1390در سال  .است درق طالشه ، میانرودان،لرد ،کرین،آباد فرج،کش کرون،بادآعزیز ،تیل آبادیهاي شامل
  .بادي هاي مختلف این دهستان سکونت داشته اندآنفردر 5620جمعیتی نزدیک به  با خانوار 1475تعداد 

  کوه -پلنگان 
 30 در خلخال و شاهرود شهرستان از بخش پلنگا دهستان محدوده در متر 2886 ارتفاع با کوه این     

 شرقی جنوب - غربی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی کیلومتري جنوب
  .باشد می 37.22.30 وعرض 48.40 بطول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  پلنگلو اصالندوز
درفاصله کمی از مرکز  که است بادآ پارس اصالندوزشهرستان اصالندوزازبخش دهستان ازآبادیهاي      

آسفالته اردبیل اصالندوزازوسط آن می گذرد شغل غالب اهالی کشاورزي  اصالندوزقرارداردوجادهبخش 
 ،اراك  ،تبریز ،بعضی ازاهالی آن باکسب مهارت درحرفه آهنگري درشهرهاي تهران  و دامداري است و

فاصله  اصالندوز یک کیلومتراز پلنگلو کمتراز. بوشهروبعضی دیگرازشهرهاي کشوربه این حرفه مشغولند
روستاي پلنگلو بود داده خانواردرخودجاي154نفررادرقالب 553تعداد1390سال سرشماري براساسداردو

  .افچی همجوارمی باشد لو و قراردارد وبا روستاهاي عیوض) دره ئود( درمجاورت رودخانه دره رود

  پلنگلو انگوت
 غربی  انگوت دهستان شرقی الیه منتهی در که است جمعیتی کم و کوچک بسیار آبادي ، لی پلنگ      

 38 درفاصله شرقی انگوت دهستان هاي آبادي همسایگی در انگوت بخش مرکز جنوبی در قسمت و
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 از شرقی طول ثانیه 23 و دقیقه 48و درجه 47و استوا ازخط شمالی عرض ثانیه 15و دقیقه 56 و درجه
 قراردارد لی پلنگ جنوبی سمت در سامانلی روستاي. است گرفته جاي ویچـــالنهار مبداء گرین نصف
 در که باشدروستایی گذشته هاي دهه یادآورروستاهاي تا است روستا ، کلمه واقعی مفهوم به لی پلنگ
 رادرنوستالژي وآدمی کرده راحفظ خود روستایی اصالت میالدي ویکم بیست ازقرن چهاردهمسال 

 مظاهر ودیگر روستا اسالمی وشوراي ومدرسه وگاز وبرق آب بدون. برد فرومی چهل دهه روستاهاي
 است گذشته هاي دهه قدیمی مالرو جاده همان نیست هم خاکی حتی آمدوشداهالی راه. امروزي زندگی

 تحمیل اي رابرخانواده عزیزي ودردجدایی داغ که ازتصادفی ونگرانی اي جریمه نه و دارد حریمی نه که
  .بود داده درخودجاي خانوار 3 درقالب را نفر 28 تعداد 1390 سال سرشماري براساس باديآ این.بکند

  کوه - پلنگور 
 در خلخال و شاهرود شهرستان از بخش شال دهستان دودهــــمح در متر 2525 ارتفاع با کوه این     
  و بوده غربی -  شرقی کوه، جهت.است شده واقع الـــخلخ شهرستان مرکز شرقی کیلومتري جنوب 45

  .دقیقه میباشد16درجه و 37ثانیه وعرض 30دقیقه و 51درجه و 48 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات

  ساواالن پناهگاه
 .دارد را کوهنوردان از تعدادزیادي گنجایش که است وبتن ازسنگ بزرگ اي سازه سبالن پناهگاه     

 در اي ازچشمه لوله توسط نیز شرب وآب شده تعبیه کوهنوردان راحتی براي هایی تخت پناهگاه درون
 ودرفصل شده احداث درمحل تمیزي چندان نه بهداشتی سرویس.است شده منتقل پناهگاه ، به کوه

 و بهداشتی اولیه مسایل رعایت عدم متاسفانه . کند می فعالیت پناهگاه درمحل فروشگاهی هم ،صعود
 در زباله تجمع از مناظرزشتی ایجاد سبب ، مسووالن توجهی کمو کوهنوردان ازطرف محیطی زیست
 به رو اتومبیل راه احداث .آورد می درد به را طبیعتی به القمندـــهرع دل که است شده پناهگاه اطراف
 میکنند صعودراامتحانی ،وصبح سرکرده رادرپناهگاه شبی تنها که شده گردشگرانی هجوم سبب، پناهگاه

 مقداري گذاشتن جاي به وبا شده سوارلندرور و گردند برمی پناهگاه به اول سرباالیی ازهمانهم  اکثرا و
 تبدیل مرورسبب وبه نبوده قایل کوه براي حرمتی کوچکترین افراد این.مراجعت میکنند شهر به زباله

 آنقدر پناهگاه پنجشنبه هاي شب صعود وخصوصا درفصل .اند شده بزرگ دانی زباله یک به پناهگاه
 کوهنورد ازاینهمه اینکه وجالب داشت مطلقا وجود نخواهد واستراحت خواب امکان که شود می شلوغ

که رایج ترین  دارد براي صعودبه قله سبالن مسیرهاي مختلفی وجود.رسند نمی قله به هم سومشان یک
  :از این مسیرها عبارتند
  قوتورسویو آبگرم راه النــسب قلۀ به صعود راه متداولترین و ترین معمولی : شابیل - مسیرصعودالهرود
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 به دهند می ترجیح میکنند انتخاب صعود مسیررابراي این که از کوهنوردانی بعضی. است شابیل وآبگرم

 است معروف ایچی دره به که وازمسیري قراردهند قوتورسویو را خود مبدا صعود ، شابیل به رفتن جاي
 سه این در.است مشترك قوتورسویو - شابیل راهی سه و الهرود تا مسیر هردواین .صعودکنند به اقدام
 از نیز دومبداء این گرچه.کرد انتخاب براي صعود را قوتورسویو شابیل یا دو مبدا از یکی میتوان راهی
  .دارد جریان آنها میان در وآمد رفت و متصلند هم به کوتاهی جاده طریق

 فوق مسیر.میباشد شابیل ازآبگرم غربی گردنۀ -پناه ابتداي مسیرجان:  غربی گردنه - پناه مسیرصعودجان
 میدانی و هوشنگ نام به یوصاف وسیع ازمنطقۀ ازعبور پس و شده شروع شابیل آبگرم غربی سمت ازیال

 یال به کوهنوردان اصطالح در که ییال يرو بر سوارشدن تا قاراگول نام به کوچکی گذشتن ازکنارآبگیر
»Z« از بعد .ادامه می یابد منتهی می شود متر 4100 ارتفاع به غربی گردنۀ پناه جان به و گشته معروف 

 هقل به پیمائی کوه ساعت 3از پس ،بعد روز صبح پناه، جان درمکان شبانه واستراحت شب ساختن يسپر
  .باشد می ساعت 6 تا 5 غربی پناه جان تا شابیل آبگرم از زمانی فاصله. یافت خواهد خاتمه سبالن

 حدودا روستا این . است موئول يروستا ازمبدا سبالن هقل به مسیرصعود ،مسیر این: مسیرصعودازموئول
 مسیر این. نماید می وصل شهر مشکین به را آن شوسه اي  جاده و دارد فاصله شهر مشکین از ساعت نیم

 روستا این در یمحل يراهنما چند. میگیرد قرار استفاده مورد زمستان فصل در شده ذکر يبیشترازمسیرها
 هگردن پناه جان تا موئول يازروستا مسیرراهپیمائی دندار وجود کوهنوردان يبرا کمک و یراهنمای جهت

 طور به مسیر این.پذیرد می خاتمه سبالن پناه جان به وبعدازآبگیرقاراگول بوده یشرق یغرب غربی،بصورت
  .داشت خواهد راهپیمائی عملیات ساعت ده تا نه متوسط

 شرقی جانب در شهرسرعین توابع از سران  ورگه يروستا ،مسیر صعوداین مبدا: شرقی مسیرصعودازیال
 هدایت قله کمپ محل به راهپیمائی، ساعت 9 از پس را کوهنوردانو دارد مالرو راهی واست  سبالن لهق

 سبالن قله نوك وتا ساعت 2 اول هرم تا اش فاصله و گرفته قرار سبالن و هرم قلل بین محل این.میکند
 قرار کوهنوردان استفاده مورد کمترصعود از یال شرقی بااینکه ..بود خواهد راهپیمائی ساعت 5 تا 4

  .است زمستان فصل در مخصوصا گانه سه هرم قلل به صعود مبادي بهترین از یکی اما میگیرد
 سبالن لهق شمالی گردنه ازطریق سبالن، هقل به رسیدن براي مسیر این طی : شمالی مسیرصعودازگردنه

 شناسائی و مهم،کمترمورداستفاده يها دیواره وداشتن بودن العبور صعب علت مسیربهاین .بود میسرخواهد
 مسیر. بود خواهد قوتورسویو یا شابیل آبگرم ، طوردلخواه مسیربه مبداء.میگیرد قرار کوهنوردان وصعود
 از وگذر يمتر 4000  ارتفاع به يا قله به صعود از بعد و بوده جنوب درجهت شابیل آبگرم از یراهپیمائ

 سبالن پناه جان گردنه، روي از.منتهی می شود سبالن هقل به دارد وجود آن کنارنیزدر يآبگیر که  يا گردنه
  از مسیر کل. بود خواهد رویت قابل بوضوح شرق درسمت النـسب معروف یخچال و پناهگاه و درغرب
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  .داشت خواهد راهپیمائی ساعت 8 تا 7 متوسط بطور قله نوك تا شابیل آبگرم
 سبالن قلۀ معروف و شمالی یخچال طریق از قله صعود مسیر مسیر، این:  شمالی مسیرصعودازیخچال

 حداکثر از بعد و شرقی شمال پناهگاه تا آنجا از ، بوده قوتورسویو یا شابیل آبگرم صعود مبداء. میباشد
 به بستگی ، قله نوك تا یخچال ابتداي از صعود. منتهی می شود یخچال به پاي  راهپیمائی ساعت یک

 7 در آنرا میتواند آماده و ورزیده گروه یک. داشت خواهد کوهنوردان گروه ياعضا آمادگی و مهارت
  .باشد می ماه شهریور اواخر مسیر این از صعود يبرا زمان بهترین. نماید صعود ساعت

  خاراباسی علی پنجه
 بر آبادي این است گرمی شهرستان انگوت ازبخش شرقی وتـــــــــانگ دهستان هاي ازآبادي     

 خاراباسی بودپنجعلی داده درخودجاي خانوار26 درقالب نفررا 98 تعداد 1390 سال سرشماري اساس
 به مختلفی ارتباطی هاي راه که روستا همین وازطریق شده واقع محمدلی خان روستاي جنوبی درسمت

 این دسترسی خاطرمیزان همین کندبه پیدامی دسترسی انگوت ارتباطی شبکه داردبه کند تازه بخش مرکز
  .است دیگردشوارتر روستاهاي به نسبت مرکزبخش روستابه

  معدنی آبگرم -  سردابه پهنلو
اي است  معدنی آب چشمه هفت از ویکی است واقع آباد وکیل روستاي يکیلومتر 2در چشمه این      

 آب مزه ، درجه 32 آن يدما دارد جریان جوشان و دایمی بطور آن آب معروفند بولوك یئدي به که
 مفید مفصلی يدردها و یپوست امراض درمان يبرا آن آب و است بودار و آبی به مایل آن رنگ و گس
 اي منطقه آب شرکت آنهاست از یکی سویو پهن که است چشمه دهنه 7 يدارا بولوك ديــــیئ .است

 خاطر رابه معدنی آب چشمه این .است نموده اعالم لیتردرثانیه 1.5 را چشمه این آبدهی میزان اردبیل
  .گویند نیزمی »سو گوي« آن بآ رنگ

  معدنی آبگرم -  سرعین پهنلو
 مایل آن رنگ و درجه 42 آب این دماي است واقع سرعین شهر نقطه ترین پهنلودرشمالی گرم آب      

 از چشمه ارتفاع . میشود استفاده مفصلی يدردها و اعصاب تسکین يبرا پهنلو آب از است سبز به
 جوشان و یدائم صورت به و ثانیه در لیتر 1.8 حدود چشمه آبدهی. رسد می متر 1950 به دریا سطح
 رستوران مقابل يسبز يفضا محوطه از سابقا که یآبگرم   طریق از نیز آب يمقدار آن بر عالوهاست 

استخرپهنلو به . ی کنندم اضافه آبگرم این حوض به) آرتزین چشمه( زد می بیرون فشار با فعلی آالچیق
  هدایت باشد، می پتاسیم و سدیم ، سولفات ، کلرور آن مهم يها کاتیون و ها آنیون. سنتی است و روباز
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 تقریبا رآب آنــتبخی از خشک باقیمانده مقدارمواد ، 6 آن PH ، 1320 حرارت درجه 25 براي الکتریکی

  .باشد می سدیک بیکربنات کلرور يآبها نوع از آن آب و بوده پهن رنگ شبیه سبز به مایل

  پیچاقچی بازار
بازار به صاحبان صنایع وحرفه  دمیرچیمجموعه بازارقدیمی اردبیل که تحت عنوان  بخشی از      

برحسب رشته هاي تخصصی هریک ازشاغلین فروعاتی داشته است به  آهنگري اختصاص داشته خود
 بخشی که کارساخت وساز .بازارمتمرکزبودند راسته خاصی از آهنگران دربخش یا هرشغل از نحوي که

مثل هرراسته دیگري  و شده بود به پیچاقچی بازارمعروف بود متمرکز قیچی وآالت برنده درآنجا ، چاقو
اعنوان راسته چاقوسازان ب. مغازه هاي هردو سوي این راسته نیزمحل فعالیت ودادوستد چاقوسازان بود

مغازه هاي این امروزه گرچه . تشکیل می دهد امروزي اردبیل را پیچاقچی بازار بخشی ازمجموعه بازار
راسته به مشاغل دیگري روي آورده اند اما هنوز هم مغازه هاي محدودي وجوددارند که با چاقوتیزکنی 

  .استمرارمی بخشند صنعت قدیمی این بازار را....بعضا ساخت قیچی مخصوص فرش بافی و یا و

  زیارتگاه - پیرابوسعید 
 چهارم قرن اوائل و سوم قرن در باشد می اردبیل در شده شناخته عرفا افضل و دمـــاق بزرگوار این     

 شریف مرقد باشد می قمري هجري298 سال به متوفی بغدادي جنید شاگرد و زیسته می قمري هجري
است  بوده وخاص عام موردزیارت و داشته اي وقبه بوده ومشهور معروف شاه معصوم کوچه در ایشان

  .است رفته میان از شریفش قبر سرچشمه کشی خیابان جریان ودر اخیر هاي دهه در تأسف کمال با

  پیرازمیان
 31 درفاصله است که مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین ازبخش ديـــنق دهستان هاي ازآبادي     

 65 درقالب نفررا 215تعداد1390 سال سرشماري براساس باديآ این قراردارد مرکزشهرستان کیلومتري
 اي دیرینه گنج که میباشد مشکین شهر باستانی هاي آبادي رازمیان ازــــپی .بود داده درخودجاي خانوار

 سبالن قرارگرفته از سد درغرب پیرازمیان است سپرده سینه به را ما باستانی نیاکان وحیات زندگی از
 معروف باستانی محوطه دارد لمبر همسایگی باروستاي خود درغرب و شود می محدود سواراق به شمال

  .آن سخن گفته ایم  از این روستا واقع است که درجاي خود غربی شمال در یئري شهر به

  پیراقوم
 اردبیل و شهرستان مرکزي بخش از شرقی دهستانسمت شرقی  در اردبیل شهرستان هاي آبادي از     

  آباد  رضیو  آقاباقر ، خان رستم بوالغ قآ ، لو مجاورت روستاهاي توپراق است که در آنجنوب شرقی 
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  .بود داده درخودجاي خانوار 335 قالب در را نفر 1267  تعداد 1390 سال درو استجاي گرفته 

  پیرآغاج
دهستان  این شمالی درسمت) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان ازآبادیهاي     
 قشالقی جاي گرفته وازجانب شمال به دهستان و گول آباد که درمجاورت روستاهاي پارس است

 28 نفررادرقالب 100 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي این سنجبدشمالی منتهی می شود
 دقیقه 15و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 49و درجه 37پیرآغاجی در. بود داده درخودجاي خانوار

  متراست 1660 دریا ازسطح آن ارتفاع و دارد قرار شرقی طول

  معدنی آب چشمه - سویو پیرآغاج
 به گیوي درشهرستان اجــــــپیرآغ درروستاي قرارگرفتن دلیل به که یوسو کلیه معدنی آب چشمه     

 همانگونه معدنی آب این .قراردارد گیوي ازشهرستان پیرآغاج درروستاي است نیزمعروف سویو پیرآغاج
 است شده گزارش ادرارمفید مجاري هاي بیماري براي بوده کلیه سنگ رافع است معلوم آن ازاسم که

  .باشد می ثانیه در لیتر 2 آن متوسط ودبی سانتیگراد درجه 17 چشمه این دماي

  تاریخی تپه - پیرآغاجی
 بخش شهر، مشکین شهرستان ودر است اسالم از پس دوران اولیه هاي سده به مربوط پیرآغاجی تپه     

 ثبت ٔشماره با 1385 اسفند 28 تاریخ در اثر این .است  شده واقع آلنی روستاي آلنی، دهستان ، مرکزي
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 19013

  پیرآلقیر
ودر  دهستان غربی درسمت که است مرکزي لوازبخشبالیق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 تعداد 1390سال سرشماري درپیرآلقیر قشالقی جاي گرفته است وقاسم شهر یکروستاهاي اس مجاورت
 سال درمجاورت روستاي پیرآلقیرسدي خاکی از.بود داده درخودجاي خانوار 104 درقالب را نفر  365

به  و گیرد قرارمی مورداستفاده کشاورزي مصارف براي آن آبکه  است رسیده يبردار بهره به 1366
  .است سفید وخوتکاى چنگر زیست محل سد این معروف استردلیل مجاورت باروستا به نام سدآلقی

  پیرآلوان
  سمت در که است مرکزي ازبخش شرقی قـــــارش دهستان در اردبیل شهرستان هاي آبادي از  

 سمت غرب از جاي گرفته و بابا سلطان مزرعه ودرمجاورت روستاهاي آبدارلو و دهستان غربی جنوب
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 2 نفررادرقالب 3تعداد 1390 سال سرشماري پیرآلوان درروستاي  .دوجاق منتهی می شود دهستان به

 مجندي و لی له له  ،جمایران ، ینگجه ، کندي ارباب روستاهاي با پیرالوان .بود داده جاي خانواردرخود
 در و رود شمارمی به اردبیل زیباي ازروستاهاي خود انگیز ودل مناظرزیبا با روستا این.باشد می همجوار

  .است شده واقع مغان اردبیل راه پلیس درپشت اردبیل کیلومتري 38 فاصله

  زیارتگاه - پیرآلوان
 شمال در پیرآلوان يروستا متري 500در باشد  می بابا سلطان ،که نام اصلی آن  آلوان پیر زیارتگاه      
 ارزش داراي و قدیمی بنایی زیارتگاه ساختمان ..قراردارد ارتفاعی کم تپه ياردبیل بررو شهرستان غربی

 اصلی ينما و يورود که شده اجرا طاقی چهار صورت به يمعمار لحاظ از زیارتگاه این.است تاریخی
 گنبد با طاقی ارــــچه بنشن يرو و دارد قرار نما طاق دو يورود طرف دو در. باشد می قبله به رو آن

 کار به مصالح. است کرده حفظ موجود فرسایش تمام با را خود يساختار فرم و شده پوشانده عرقچین
  .باشد می آهکی ومالت بزرگ ابعاد با آجرهایی بنا در رفته

  آبادي -پیرآیواتلو
 سمت از کمی فاصله در که است آباد پارس شهرستان مرکزي بخش از اولتان دهستان هاي آبادي از     

 رودخانه.قراردارد اولتان و کندي سلمان روستاهاي اورتــدرمج اصالندوز به آباد پارس جاده شمالی
 1390 سال سرشماري براساس آبادي ایناست  جاري آن شمالی ازسمت کمی درفاصله ارس مرزي
  .بود داده جاي درخود خانوار 219 درقالب نفررا 920 تعداد

  طایفه -پیرآیواتلو
 نسبشان پیداست ازاسمشان که همانگونه طایفه شاه سئوه ن می باشد این نام یکی ازطوایف عشایر      

 براي روسی قزاقان از فوجی ایران میرزااز فرارمحمدعلی دومین دربحبوحه .رسد می عثمانی ترکان به
 طرف به آنکه جاي به وآنها بود آلود مه هوا.شوند می مغان وارد اولتان ازروبروي ایران عشایر سرکوبی
 می حرکت فعلی قند کارخانه سوي به کنند حرکت بوده اشان اصلی مقصد که پیرایواتلو روستاي

 .کنند می راشروع وجنگ مشاهده کارخانه تپه درپاي را روسی قزاقان ، پیرایواتلوها وقت اول کنندوصبح
 متحمل را زیادي تلفات اند نداشتهي سنگرگیر براي وجایی دهـش واقع هموار دردشت ها روس چون و

 از وتوپی شتابند می پیرایواتلوها کمک به هم ازقوجابیگلوها چند نفر ، تیراندازي دايـص با ....گردند می
 ، لو سبوتین ، شبروانلو ، لو بندعلی از طایفه عبارتند این مهم هاي تیره .گیرند می غنیمت به ها روس

  آتلوخانلو و چووغونلو ، حسنلو حاجی
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  بقعه -  یربدرالدینپ
 .است گرفته قرار يفرماندار  ساختمان مقابل شهر، اصلی درخیابان و نمین شهر در پیربدرالدین بقعه     

 زنجان در که يو .باشد میرفاي قرن هفتم هجري ـــازع میانجی الدین پیرقطب مریدان از پیربدرالدین
 خدمت به يزیاد مردان زمان ودراین آمده آستارا به دین تبلیغ يبرا يدینور شاه شیخ با ، داشته اقامت
 ازمعروفترین نمینی بدرالدین پیر شود می معلوم چنین قرائن از .اند نموده فضیلت وکسب رسیده ایشان

 نمین، اهالی از بعضی.باشد می معروف بدرالدین شیخ به درنمین ایشان مقبره و بوده خود زمان اشخاص
 سنگی ازاره با ساده يآجر پیر، مقبره ينما .دانند می اردبیلی الدین صفی شیخ اوالد از را پیربدرالدین

 استفاده کالف عنوان به تیرچوبی بنا پیشانی قسمت در.باشد می يبند قاب و تزئین بدون و دورآن دورتا
 کوچکی اطاق به دارد، قبله به رو که ضلعی در رهـمقب این يورود است عیان بیرونی ينما در که شده
 سنگ اول اتاق در. کرد گذر اتاق این در يدیگر ازدرب باید گنبدخانه به شدن وارد براي. شود می باز

 از. باشد می مقبره صاحب به مربوط که دارد وجود برجسته يها نوشته و تزئینات با زیبایی بسیار مرمر
 که وردــــخ می چشم به اندکی يها نشانه داخل ينماها طاق و گنبد يرو بر نیز مقبره داخلی تزئینات

  .است قبل يها دوره در مقبره این شکوه بیانگر

  پیربوداغ
 براساس آبادي این است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي     

 ،پردستلو ، روستاهاي آفتابه بود داده درخودجاي خانوار48 نفررادرقالب259 تعداد1390 سال سرشماري
 پیربوداغی یاپیربوالغی پیربوداغی به شمارمی روند بوالغ ازهمسایگان پیربوالغی یا و اوچ اوروج قشالق

   قراردارد شرقی طول دقیقه 13 و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 43و درجه 37در

  پیربوالغی
 در که است) پیر يسار( خانم پیرکیج رهــــــمقب اردبیل استان يزیارتگاهها ترین ساده از یکی      

 شهرستان شرقی جنوب يکیلومتر 15ازدهستان فوالدلوي شمالی بخش هیر واقع در روستاي آلوچه
 راست ازسمت و مسکونی منازل به چپ و عقب سمت از جاده، به جلو سمت از بقعه. دارد اردبیل قرار

 و نبوده منفرد بصورت بنا این که  است ازآن حاکی میدانی مطالعات. شود می منتهی باز يا محوطه به
 عبارتند مقبره دو این. اند بوده مرتبط هم با هرسه که است موجود فوق روستاي در دیگرنیز دوزیارتگاه

 سال در عباسیه بناي و گردیده مخروبه حاضر حال در پیر مقبره). بوالغی پیر(پیر و) پیر قارا( عباسیه: از
 شده ساخته خشت و چوب از ابتدائاً که نیز خانم پیرکیج مقبره. است شده مرمت هجري شمسی 1375

 شده يبازساز آهن و سیمان آجر، نظیر مصالحی با هجري شمسی 1378 سال در تخریب از بعد بود
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 فاقد نیز داخلی تزئینات نظر از. ندارد يگنبد یا منار وهیچ است پنجره یک و درب یک يدارا بنا. است

  . خورد می چشم به برجسته طرح با قبر سنگ یک مقبره داخل در و بوده خاص تزئینات

  زیارتگاه - پیرجرگز
 اسبی شام يروستا زراعی اراضیداخل  در باشد می قبر سه با بنا دو شاملکه  پیرجرگز زیارتی بقعه     

اطالعات ومستند تاریخی دقیقی  هفاقدهرگون و گرفته قرار اردبیلجنوب غربی کیلومتري  5 درواقع 
 قبر ودو مستقرشده است تخریب درحال که گلی و خشتی کهنه بسیار يبنا در قبراین سه  از یکی .است
 کسی بر قبور صاحبان دقیق هویت. است گرفته قرار آهنین پنجره و در با يآجر يبنا درداخل دیگر
 زنان .باشند می دختر سه زیارتگاه این در دفونـم اشخاص گویند می روستا سفیدان ریش نیست معلوم
   .دارند می برپا خوانی روضه مراسم مکان دراین روستا

  زیارتگاه - پیرجماعت
 شرق يکیلومتر 4 و نمین شمال شهرستان يکیلومتر 15 در »تپیرجما«یا  »جماعت پیر«زیارتی بقعه     

 به مذکور يروستا شمال يکیلومتریک در مقبره يبنا .است شده واقع شکول روستاي در سفلی عنبران
. است دسترسی قابل العبوري صعب و کوهستانی وخم پرپیچ جاده توسط آذربایجان و مرزایران طرف
  . است گرفته قرار قبوراهالی میان در بوده اردبیلی الدین صفی شیخ شاگردان ازکه  پیرجماعت مقبره

 تعمیرات آخرین. شود می ساخته محل اهالی توسط بارگاهی پیر، مرقد حفظ يبرا شمسی 1304 درسال
 است کوچک گنبدخانه یک شامل بنا. است شمسی 1364 سال به مربوط ساختمان این بر گرفته انجام

  .باشد می شکل اي استوانه آن ساختار و دایره بصورت گنبدخانه بشن و پالن که
  زیارتگاه -یرجنید پ

  .است واقع ثمرین بخش مرکز در که ثمرین هفتگانه اززیارتگاههاي     

    پیرجوار

 سال سرشماريدر که نمین مرکزي بخش توابع از گرده دهستان در نمین شهرستان هاي آبادي از     
در مجاورت  و پیرجواردرمنطقه پیله چایی. بود داده جاي درخود خانوار 7 درقالب نفررا 16 تعداد 1390

  جاي گرفته است  و آقایارلو سی محله روستاهاي یوزباشی

  تاریخی حمام - پیرحامامی 
  به و بوده واقع سرچشمه محله شاه معصوم درکوچهرفت  می شمار به قاجاریه ازآثاردوره که بنا این     
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 توسطهجري شمسی  1366 درسال بوده معروف داشته قرار حمام يبنا زاویه در يو قبر که يپیر نام
 ، يورود هشتی يدارا آن اولیه يبنا. نیست برجاي ازآن ياثر هیچ امروزه و گردید ویران يشهردار
 يها طاق و میانی ستون 4 يرو بر فضاها این يگنبد پوشش. است گنبدداربوده خانهـــگرم و رختکن
  .است گرفته می قرار کناري

  زیارتگاه -پیرحسن 
 و محجوب ، دینـــمت اشخاص از یکی پیرحسن .است گرفته قرار اردیموسی در پیرحسن زیارتگاه     
 در کوچک قبه اي با همراه پیش سال 90 الی 80 تا متعلق به وي  مقبرهو  بوده روستا مردم عالقه مورد

 جاي آن ي بهبزرگتر مسجد شمسی 1330 سال در. است شده تخریب دهاـــبع که بوده مستقر روستا
 مسجد این. استفاده می شد مسجد بعنوان بود وهم داده يجا خود در را پیر این قبر هم که شد ساخته

 ضلع درمزارپیرحسن . شد شروع 1380 سال بازسازي آن از وشد  تخریب زلزله اثر بر 1375 سال در
 با همراه جنوبی بدنه در همنار دو که گرفته قرار آن يورودمسجد وقسمت  االحداثجدیدبناي  غربی
  . است دارا را گنبدخانه یک

  پیرزاده
مجاورت  در و نمین مرکزي بخش عـــــــازتواب گرده دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي      

 سال سرشماري براساس آبادي این.قرارداردکندي  وقاضی قلعه ،سی مسجدمحله ،روستاهاي آقایارلو
  بود داده درخودجاي خانوار 7 درقالب نفررا 29 تعداد 1390

  پیرزرگر
 عارف اینگوئیا .احترام اهالی اردبیل ومدفن عارفی به نام پیرزرگربود مورد ازاماکن زیارتی ومقابر      
 اي که قبه شریفش بوده وقبر مشهور عرفا واز زیسته می دراردبیل قمري هجري ششم القدردرقرن جلیل
 خیابان به پیرزرگر مسجد از منتهی کوچه چپ سمت درسال پیش  50تا  داشته قرار آن روي هم بر

  .استشده  تخریب مباالتی وبی توجهی بی دراثر تأسف کمال با که قرارداشت  پیرعبدالملک

  حمام تاریخی -پیرزرگرحامامی 
 پیرزرگر  محله در  دپیرزرگراردبیلــمسج روبروي در و است قاجار دوره به مربوط پیرزرگر حمام      
 ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 8896 ثبت ٔشماره با 1382 خرداد 10 تاریخ در اثر این .دارد قرار

 قدیمى، سکوهاى با ، آن رختکن اما دارد،اي  ساده راهروى و ورودى در پیرزرگر حمام. است رسیده
 کوچک پله یک با که سنگى بازوى چهار با ضلعى هشت سنگى حوض و سنگفرش کف ، ها نشین شاه 
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 با که نوارى با رختکن سقف .است حفظ کرده را خود قدیمى شود شکل مى منتهى رختکن سکوى به

 عرقچین به وازباال آویزها به پایین از نوار این و است شده گرفته قاب شده، نقاشى تکرارى هاى گل
 ها،تصاویرى آن بین. است شده تقسیم قسمت چهار به بزرگ ترمه بته با گنبد رویه. شود مى محدود گنبد

 آویزبه16از مرکب اى کنگره ، درزیرعرقچین اما .است شده نقاشى اسلیمى هاى بوته و گل و مالئک از
 ردیف یک.  است شده نقاشى اسلیمى هاى بوته و گل ها آن درمتن که قرارگرفته دىــــگردنبن صورت

 میان گوش فیل چهار و آویزها بقیه است شده نقاشى مجلسى هاى صحنه آویز، دوازده رویه در تر پایین
 نتیجه در هم ها نشین شاه دیوار هاى نقاشى. است رفته بین از آن نقاشى آثار و شده سفیدکارى ها، آن

 در راست سمت نشین  شاه در توان مى را ها نشین  شاه هاى نقاشى نمونه ولى است رفته بین از سفیدکارى
 ریز خرده انبار صورت به و شده جدا رختکن از دــجدی دیوار یک با نشین  شاه این. دید حمام ورودى
 چهار صورت به حمام، داخل.شود مى دیده قدیمى هاى نقاشى آن، دیوارهاى یکایک در. است درآمده

. متراست 4×5 آن ابعاد و است حمام وسعت به نسبت کوچک گنبد یک و متعدد آویزهاى با بلند تاقى
کارمرمت بناي حمام پیرزرگر  .است شده ساخته عمق کم نماى تاق با ، درورودى و گرم آب دیوارخزینه

بامرمت واحیاي آن  می رود وامید درسنوات اخیرازسوي سازمان میراث فرهنگی استان آغازشده است
  .ازیابدب راد بخشی ازمواریث فرهنگی استان حیات خو

    پیرزمان
که درمیان  است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش دشمالیـــــسنجب دهستان هاي ازآبادي     

 فوالدلوي قرارگرفته وازسمت شمال به دهستان ده ترکه ،جعفرلو ، نرلو ، قشالقی روستاهاي گلین
 درخود خانوار15 نفررادرقالب50 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي اینمنتهی می شود جنوبی

 عرض دقیقه 55و درجه37معروف است در »آق خارابا«پیرزمان که درمیان اهالی منطقه به  بود داده جاي
  .متراست 1550 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 23و درجه 48و شمالی

  زیارتگاه - پیرزمان
 40 کیلومتر در )آق خارابا( پیرزمان روستاي در که اردبیل استان زیارتگاههاي ترین ساده از یکی      
 روي بر وطه روستاـــمح خارج از در بنا این. باشد پیرزمان می مقبره گرفته قرار خلخال به اردبیل جاده

 طبق. باشد می طـمرتب روستا به غربی شمال سمت از و باز طرف چهار از بقعه. است شده واقع اي تپه
 شود می گفته که قبر سه مقبره این داخل در. است رفته سرقت به بنا در موجود لوح ، روستا اهالی گفته

 است گنبد یا مناره گونه هر که فاقد بنا این. دارد وجود است، )الر باجی اوچ( خواهر سه به متعلق
 .است گرفته انجام پیش سال 15 دودـــح آن بازسازي آخرین و شده بازسازي بار چهار الی سه تاکنون
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 همچون الحیــمص از يبازساز درآخرین که بوده وگل ازخشت نخست بنا این در استفاده مورد مصالح
  . است شده استفاده چوبی سقف و چوبی يستونها و کاهگل روکش با سنگ و آجر

  زیارتگاه  -پیرسلمان 
 مردم بین زیارتگاه این دارد قرار خلخال شهرستان مرکزي درمتر 6 کوچه یک در پیرسلمان زیارتگاه     
 به خلخال شهرستانزیارتگاههاي  مهمترین از یکی بنا این .است معروف»زاده امام لی زنجیر« نام به شهر

 خاص مراسم برپایی به مکان این در زنی سینه هاي دسته عزاداري، هیئت محرم ماه در و رود شمارمی
 نماي داراي و شیروانی نوع از آن سقف. است قدیمی و گوش چهار زیارتگاه يبنا .پردازند می ماه این

  . باشند می آهن جنس از و کوچه سمت به بنا این ونورگیرهاي  اصلی ورودي.باشد می يآجر خارجی

  زیارتگاه  -پیرشبلی 
  از پیر این .است گرفته قرار میناباد يرزــم قریه در و نمین شهرستان شرقی درشمال پیرشبلی بقعه      

 ارادت مردم به نسبت يو. است کرده می زندگی میناباد يروستا در که باشد می پیرشبلی نوادگان 
 بوده مردم محبوب قداستش و خدا ذکر به پیر. اند دیده بسیار کرامات ایشان از نیز مردم و داشته خاصی

 يها خانه زیارتگاه این درحریم. اند نموده بنا را مربوطه زیارتگاه مردم يو فوت از بعد دلیل همین به و
 جدید ودرساختمان گردیده بنا تجدید و تخریب پیش سال چندین اصلی مقبره .اند شده مستقر روستایی

  . است شده استفاده بتنی سازه با مرمر سنگ الشه، سنگ چون مصالحی از

  الدین پیرشمس
 قرار ازکوچه هاي قدیمی شهراردبیل درجنوب شرقی اردبیل بود که امروزه درهسته مرکزي شهر      

 بزرگوار عارف این .ازعارف بزرگی به نام پیرشمس الدین گرفته است این کوچه نام خودرا .گرفته است
 نالدی مسجدپیرشمس درداخل قبرشریفش. اردبیلی است الدین صفی برشیخ ومتقدم ششم قرن ازعرفاي
 زیارتش به ومردم بوده مرقدشریفش برروي ضریحی قبل سال چهل تا میباشد آبدارخانه قسمت روبروي
بناي  تجدید ضمن مذکور مسجد قدیمی  بناي به توجه با است ضرروي بسیار اند شده می مشرف
  .احیاءشودنیز ایشان شریف قبر ، مسجد

   پیرعباس
  .است ناطور روستاي در خلخال شهرستان زیارتی ازاماکن      

  پیرعبدالملک
  یکی از محالت ششگانه قدیم اردبیل وکوچکترین محله سمت حیدري است  که در قسمت شرقی      
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این محله به همراه محالت اوچ .بافت قدیم اردبیل ودرمجاورت مسجدجمعه تاریخی اردبیل قراردارد

شعبات آن  و این محله عزاداري جات  دسته دکان و تاوار از محالت حیدري اردبیل محسوب می شوند
 نمه لر، الدین، پیرشمس آباد، سید ، شاه  عبداهللا ، آزادي ، رسالت ،) ع( حسین امام انزاب، کوچه شامل
 چهارم عزاداري دربازار قرار در نوبت ،پیرزرگر علی کوچه سی و ، دــــمسج جمعه ، حسینعلی حاج

به نام پیري منسوب است  دارد و قرار اردبیل تاریخی بسیار و کهن بافت میانه در پیرعبدالملک .میگیرند
 وتا مشخص پیرعبدالملک مسجد در شریفش قبر که بود میانی هاي سده در اردبیل نامدار عرفاي که از

 اما نیست دست در دقیقی چندان اطالع او زندگی از.  داشته است قرار آن برروي ضریحی قبل چندي
 منطقه ، عتیق مسجد یا مسجد جمعه .است ازپیران وشاهان معروف این دیاربودهیکی  که است واضح پر
 زیباي بسیار و قدیمی هاي خانه مجموعه و اردبیل بازار تاریخی مجموعه ، زرگر پیر ، الدین شمس پیر

  .اند گرفته میان در را عبدالملک پیر محله ، شهر

    حامامی پیرعبدالملک
 اما ندارد توجهی جالب هشتی و ورودي در شده واقع اردبیل عبدالملک پیر محله در حمام این      
 نمایی طاق نماها، طاق يباال.است طاقی چهار صورت به و دارد دیگر سبکی و شکل آن کن رخت
. است شده تزیین گسترده باریک يوآویزها ساده گوش فیل یک با آنها پایه و شده ساخته تزیینی

 کوچک محوطه حمام، داخل و رختکن بین و باشد می يکار سفید و کروي يگنبد ، حمام رختکن
 این يدیوارها از یکی. است شده ساخته نقطه دو بین هوا تعادل حفظ يبرا که دارد وجود يسکودار
 به سقف در که است يآویزبند و نما طاق يدارا آن دیگر دیوار سه و باشد می معمولی و ساده محوطه

 که مترقراردارد 5× 5 ابعاد به بزرگ صحن حمام،یک داخل در.شود می منتهی پر هشت منتظم ستاره یک
 عمیق و بزرگ نشین شاه دو به آن طرفین دیوارهاي. است شده يبند آویز و نما طاق آن دیوار دو

 و ها طاق فاصل حد يها گوشواره نما، طاق سه به ها نشین شاه يدیوارها. است یافته اختصاص
  .اند یافته تزیین شوند، می منتهی بزرگ و زیبا بسیار يها رواق به که يمتعدد يآویزها

  پیرعلیلو
 یلومتريک 75  ودرفاصله مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي      
چشمه و  هفت ، بیگلو رحیم ، رضی ، لو خلیفه روستاهاي درمجاورت که مشکین شهر شهرستان مرکز

  .بود داده خودجاي در خانوار12 نفررادرقالب 44 تعداد 1390 سالدر باديآ این گرفته استقرار سهرابلو

  پیرقاباغی
  در. قراردارد اردبیل شمالی درسمت قاسمیه و اکبریه التــــمح فاصل درحد که است اي میدانچه      
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 زیارتگاه شود می منتهی قاسمیه محله به که باریکی کوچه درداخل و میدانچه این شرقی جنوب قسمت
 خاطرقرارگرفتنراب میدانچه شوداین می وپیرخوانده است اهالی مورداحترام قرارداردکه ومحقري کوچک
به گفته اهالی این زیارتگاه مدفن پیري به نام عبداهللا بوده وتاچندین دهه .گویند می پیرقاباغی ،مزارپیر

 .احترام اهالی بود می داده مورد شفا را هاي شدیدمبتال به سرفه کودکان اوجاقی که  اخیر به عنوان پیر و
بودندعروسکی پارچه اي درست  مبتال )گوي اوسکوره ك(سرفه معموالبچه هایی که به بیماري سیاه 

  .می خواستند شفا و کرده وبه این پیرمی آوردند

  پیرقاالجیق
  .است واقع ثمرین بخش مرکز در که ثمرین هفتگانه اززیارتگاههاي      

  سی یرکوچهپ
 این غربی ضلع اول در.واقع شده است میدان تازه درمحله اردبیل قدیمی زندان مقابل در کوچه این      
 .خورد می چشم به 111 شماره آن سنگی درگاه باالي بر و دارد قرار محکمی بسیار آجري اطاق کوچه

 کنند می روشن شمع آن در و دانند می پیري مدفن را آن محل مردم... «: نویسد می صفري مرحوم
 که است شده حک اي نوشته سنگی درگاه آن باالي در و شود دیده قبري ، اقـــــاط آن در آنکه بدون
 درب باالي بر سنگ این و شده ساخته مسجدي ، صفی شاه سلطنت زمان در محل آن در دهد می نشان

 حفظ براي کوچک اطاق این و شده تصرفاتی مسجد آن در بعدها ولی است شده نصب آن ورودي
 مسجد این بانی و سازنده پیر که دارد احتمال و است کرده پیدا پیر عنوان کم کم و مانده باقی آن حرمت

  » ....باشد مدفون آنجا در نیز

  پیرکیج خانم 
  پیربوالغی: ه کنید به نگا       

  رلویپ
 سرشماري در آبادي این است گرمی شهرستان انگوت ازبخش شرقی انگوت دهستان هاي ازآبادي      
 کیلومتر فاصله 5 مرکزبخش با پیرلو .بود داده خانواردرخودجاي 43 نفررادرقالب 196 تعداد 1390 سال
 فاصله. است گرفته قرار  آغاجاراق و موالالر ، الر ساري ، لی علی عباس روستاهاي مجاورت در و دارد

  .رسد کیلومترمی 5 به قرارگرفته مغان - مشکین شهر درکنارجاده که هم آغاجاراق روستاي از پیرلی
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  پیرمادار
به نام او معروفیت  واسطه قرارگرفتن مزارعارفه اي به نام پیرماداره ازمحالت قدیمی اردبیل که ب      

 مادر مورخین از برخی نظر به وبنا بوده قمري هجري ششم قرن رفايـازع بزرگوار عارفه این.یافته است
 محله رحمانیه مسجد جنب در قبرشریفش باشد می پیرعبدالملک و الدین وپیرشمس پیرزرگر مرحومین

 بابا مرحوم .است نمانده مزارباقی ازاین سقاخانه عنوان به نشانی جز حاضر حال در است واقع  پیرمادر
 وچوب گل با که است اطاقکی.....« : نویسد می تاریخ درگذرگاه اردبیل ازجلددوم 186 درصفحه صفري
 سیاهی پارچه آن روي و اند گذاشته قبر عالمت به کوچکی چوبی صندوق آن ودروسط اند ساخته
  ».میدهند کنندونذرونیازي می روشن وچراغ یندوشمعآ می آن زیارت به دورونزدیک از زنان .اند کشیده

  تاریخی پل - پیرمادارکورپوسو
  گوزکورپو اوچ پل: ه کنید به نگا      

  تاریخی محوطه - پیرناخیرچی
 و سوها ، ساقیزچیس حور، روستاهاي مابین وسیعی نسبتاً منطقه نام ناخرچی رچی یا پیریناخ پیله      
 نمود مهمترین.دارد منطقه دراین باستانی محوطه اي  وجود از حکایت موجود شواهد که باشد می نیارق

 در که است اقیزچیس دـــــس دریاچه درکنار زمین سطح متراز 15 تقریبی ارتفاع با اي تپه ،محوطه 
 بدست منطقه این از شواهدبیشتري اقیزچیسدس احداث جریان در.قراردارد اقیزچیس روستاي مجاورت

 در آمده بدست اشیاء از زیادي مقدار شناس باستان کاوشگران و کارشناسان حضور عدم بدلیل ولی آمد
 را همگان حفاري هنگام که اي پدیده مهمترین .رفت بین از سنگین آالت ماشین با حفاري جریان

 این در »لر گوزه « چشمه به آب انتقال براي آن از که بود اي سفالی هاي لوله کشف ساخت متعجب
به ثبت  6695تحت شماره  10/10/1381درتاریخ  رچییناخ پیله تاریخی تپه .بود شده استفاده منطقه

 میراث وکارشناسان باستانشناسان نظر طبق .....است شده قید میالد از قبل دوم هزاره آن تاریخ رسیده و
  .است بوده گلپیر صفویه از قبل محل این ونام میرسد میالد از قبل اول هزاره به محل این سابقه فرهنگی

  پیرنق
 سال سرشماري براساس نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع دورسونخواجه دهستان هاي ازآبادي      
  ، گلجه گوللوجه ، آباد روستاهاي کمال بود داده درخودجاي خانوار 85 درقالب را نفر 306 تعداد 1390

  .و مزرعه ازهمسایگان پیرنق محسوب می شوند سر کله
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  خلیل پیره
 48و استوا ازخط شمالی عرض ثانیه 10و دقیقه 1و درجه 39 درفاصله لی خیل پیره یا خلیل پیره      
 باجمهوري مرزایران درمجاورت و النهارگرینویچ ازنصف شرقی طول ثانیه 44 و دقیقه 18 و درجه

 دهستان هاي ازآبادي شود می نامیده لی خیل پیره منطقه نزداهالی که خلیل پیره .دارد جاي آذربایجان
 بولقارچایی درمجاورت و است اردبیل دراستان گرمی شهرستان از ورانــــــم بخش در اجارودشرقی

 ، شان همه هاي آبادي با و قرارگرفته است جاري آذربایجان با جمهوري مرزایران درامتداد که) بالهارود(
 درسال.قراردارد کوهستانی اي درمنطقه لی خیل باشدپیره می همجوار وان یوخاري و آشاغی ، کالنسورا

  .داشتند سکونت درآن خانوار 36 نفردرقالب 133 تعداد 1390

  پیره سحران
 مردم که پیري مزار آن باالي بر که دارد وجود اي تپه اردبیل شرقی جنوب کیلومتري سه درحدود      
 .است موسوم نام همان به نیز محل و تپه است واین داشته قرار گویند می »سحران پیر« را آن منطقه

 سنگ و گل با اطاقکی ،قبر باالي بر« : نویسد می تاریخ گذرگاه در اردبیل کتاب در صفري بابا شادروان
 روي و شده چیده هم درکنار قبر شکل به سنگ قلوه مقداري آن وسط در که است شده ساخته چوب و

 به .شود می دیده آن ي درطاقچه هم کهنه نفتی عددچراغ سه دو و اند کشیده رنگی سیاه کهنه پارچه آن
 جنوبی قسمت و است متر 50 حدود در است شده واقع خلخال جاده کنار در که تپه وي ارتفاع نوشته

 »رویند می گرم فصول در زیادي هاي بوته آن روي و باشد می خاکی دیگرآن قسمتهاي و اي صخره آن
 بازار و شهربوده ازمحالت قدیم درزمانهاي محل این «: نویسد می تاریخ درگذرگاه اردبیل  مولف کتاب

 ران سی پیله « محلی زبان در هم را پیر آن که است رهگذر این از وگویا است داشته قرار نیزدرآنجا پیله
 براي مصطلح کلمه پیره کلمه که بینیم می اردبیلی بزاز ابن الصفاي صفوه کتاب به مراجعه با ».میگویند

 بوده امروزي شیخ یا عارف کلمه با برابر پیره کلمه تصوف در .پیله  کلمه نه است بوده مکانها نامگذاري
   …و بوداق پیر ،الدین پیرشمس ، پیرعبدالملک مثل است

  سحران پیره
 سرشماري براساس نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی یورتچی دهستان هاي ازآبادي      
سدي خاکی درمجاورت  1382از سال .بود داده درخودجاي خانوار12 درقالب نفررا 47 تعداد 1390سال

 مصارف براي آن وآبکه به سدپیره سحران معروف است  است رسیده برداري بهره  به این آبادي
 7  سد کل وحجم متر 7 تاج طول متر1000 بستر از سد ارتفاع.گیرد قرارمی مورداستفاده کشاورزي

   .است مترمکعب میلیون
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  نی پیره
که درمیان روستاهاي  است)گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي      
 تعداد 1390 سال سرشماري اساس بر آبادي این.جاي گرفته است  آباد و سنگ لگندشت ،آباد  پارس

  .بود داده درخودجاي خانوار 17 نفررادرقالب 54

  پیروس
 و موردتکریم که است خلخال شهرستان مرکزي بفراجرددربخش روستاي زیارتی ازاماکن پیروس     

  .است اهالی احترام

  پیشگمان
مجاورت در که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش جنوبی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي      

 1390 سال سرشماريساز جاي گرفته است ودریو ن برندق ، آباد غیاث ، گوللوجه ،روستاهاي طویستان 
 شمالی عرض دقیقه 15و درجه 37در پیشگمان بود داده درخودجاي خانوار 13 قالب نفررادر 65 تعداد

  .متراست 1260 دریا ازسطح آن وارتفاع دارد قرار شرقی طول دقیقه 30و درجه 48 و

  پیله چاي 
 درجه48 جغرافیایی طول با خزر دریاي غربی درحاشیه کوهستانی اي منطقه رود پیلهپیله چایی یا       

 ثانیه 8و دقیقه 24 درجه 38 جغرافیایی وعرض شمالی ثانیه 38 دقیقه 41 درجه 48 تا  ثانیه 58 دقیقه 34
 متوسط وارتفاع متر 3200 ارتفاع وحداکثر متر1500ارتفاع باحداقل شرقی ثانیه 14 دقیقه 55 درجه 38 تا

 و یال و غربی - شرقی هاي دامنه با جنوبی منطقه عمومی جهت. است  دریا سطح از متر 2400 منطقه
ي  روستاها همه و میکند عبور منطقه میانی قسمت ازجاده اي آسفالته  امروزه که میباشد متعدد هاي دره
  .دهد می ارتباط همدیگر به مرزي صفر نقطه تا راآن 

 کلندرق  ، علیا کلندرق روستاهاي به جنوباً ، آذربایجان جمهوري کشور  به یا پیله چایی شماالً پیله رود
 روستاهاي به وغرباً زر پیله قشالق و علیا عنبران روستاهاي اراضی به شرقـاً ،کمر علی روستاي و سفلی

 منتهی بودند رود پیله عـــازتواب قدیم ادوار در که سرخانلو و بویاغچلو ،بوالغی خواجه ، داش دلیکلی
 تا اش فاصله که نمین میباشد مرکزي بخش از اي مجموعه زیر رود پیله آبادي هاي مجموعه. گردد می

 سفلی وعنبران شهرنمین دو واست  کیلومتر 35 حـــدود شهرستان در مرکز با و کیلومتر 52 استان مرکز
   .اند گرفته قـرار رود پیله شرقی سمت رد

   ،آقایارلو ، سی محله مسجد ، آباد خوش ، شنهوه ، کندي نظرعلی ، مقصود فتح روستاي 14 به رود پیله
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 اطالق آباد ولی و قشالقی صالح ، گودلر ، يکند قاضی ،قلعه ، پیرزاده ، پیرجوار ، سی قلعه یوزباشی
 به نسبت روستا نزدیکترین قشالقی صالح و دورترین و ترین مرتفع مقصود فتح روستاي که گردد می

 بصورت و بوده سکنه از خالی که مدتهاست اهالی مهاجرت بدلیل آباد ولی روستاي. شهرمیباشد مرکز
  . است آمده در اي مخروبه

ترین آنها  متدوال سخن دروجه تسمیه منطقه فراوان است واقوال مختلفی برزبان اهالی جاري است و    
 این بر تنومندي پهلوان که باورند این بر اي عده.سه چهارقولی است که معروفیت بیشتري یافته است

 و چشمان پیله داشته بطوریکه درشت چشمانی و ضخیم وابروانی پلک ،چاق صورتیو بوده قلمروحاکم
 وبصورتش کرده سنگینی )بوده زیاد آن مژه که باالیی پلک و چشم باالي پوست وورم افتادگی( ابروانش
 بر اهالی دیگراز بعضی .وبه همین مناسبت پیله چایی برقلمروحکمرانی وي اطالق شده است میریخت

 ابریشم کرم پرورش بهاي که درمنطقه جاري بود  درکناررودخانه این دیار گذشتگانشان که باورند این
 محل( رود پیله منطقه این به خاطر مینه وبه اند مینموده معاش امرار طریق این واز داشته اشتغال

 ومازندران گیالن عده دیگري نام این منطقه را با والیات .اند گفته) ابریشم تهیه و ابریشم کرم پرورش
 نسبت می دهند خوداستفاده می کردند نام صاحب مردان و طوایف بزرگان نامیدن براي »پیله« که ازکلمه

 گرامی را مکان این ، آمده منطقه این هب مذکور بالد از مردانی،  دور هاي درگذشته که احتمال میدهند و
 در که وسیعی و خشک زمینی و صحرا به معنی» هــپیل«بعضی می گویند .اند نامیده رود پیله و داشته
گرفته بوده به این نام مسمی  بین دو رود قرار »یپیله چای«آمده است وچون  باشد شده واقع آب دو میان

  برادر سه : رایج است رودي وعنبرانی  پیله سالمندان ازاساس روایتی که درمیان برخی  بر. گشته است
 هم مجاورت موردبحث درمهاجرت به منطقه  از بعد جبرائیل و عنبرآقا ، آقا پیر یا آقا نام هاي پیلهه ب

 زندگی محل .کردند خودشان نامگذاري نامهاي و به ساختند خود زندگی محل را وآنجا اسکان یافته
 را کوچک سکونت برادر مکان و )عنبران( عنبرآباد را میانی برادر اقامت محل ، رود راپیله بزرگ برادر

نمی  نمی گذارد وتر معمولی فراي یک ادعا ازپاي  این گفته ها اینهمه هیچ یک از با .نامیدند »دــجی«
 ددي که دربخشی ازــــاماکن وآبادي هاي متع وجود .جایگزین تحقیقات تاریخی علمی باشد تواند

 می وابه تامل درهمه این گفته ها  را پیله بکاررفته است ما یا پیره و ، گان پیر ترکیب اسامی آنها واژه
ارشق به  ماحال معروف ویلکیج و فاصل دو موجود وجودمنطقه اي درحدتنهاواقعیت بدین ترتیب  دارد

  .پارچه آبادي مسکونی دارد13نام پیله چایی است که امروزه 
  درق پیله
 دهستان هاي آبادي از شود می نامیده  )دره -یه -پی ( دره پیه منطقه مردم رفـع در که اي  آبادي      

 و دهستان این شمالی جانب در که است اردبیل استان گرمی شهرستان از موران بخش در اجارودشرقی
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 و کوهستانی اي درمنطقه آبادي این دارد قرار مئهره و لی دمیرچی ، لی کریم روستاهاي مجاورت در

 است نموده مواجه جدي بامشکالت را آن رــاخی سنوات در زمین خطررانش و است شده بنا ناهموار
 درجه 39 فاصله در یابد انتقال دیگري جاي به زمین خطررانش دلیل رودبه می گمان که فعلی درق پیله

 النهار نصف از شرقی طول ثانیه 1 و دقیقه15و درجه 48 و استوا ازخط شمالی عرض ثانیه 6 و دقیقه 1و
 بود داده جاي خود در خانوار 21 درقالب نفررا 92 تعداد 1390 سال در آبادي این است قرارگرفته مبدا
  .بودند زن 57و مرد نفرآن 69 که

  پیله سحران
مجاورت روستاهاي  در نیر شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی يویورتچ دهستان هاي ازآبادي       
 آخرین و دارد فاصله کیلومتر 55 اردبیل شهر با رانــــسح پیله .سحران است پیله وخارابا آباد وکیل

روستاي پیله  .است زات لیوقــ ي طایفه آن از اهالی بیشترینکه  است ویورتچ ي منطقه ي محدوده
  .بود  داده درخودجاي خانوار12 نفررادرقالب 47 تعداد 1390 سال سحران درسرشماري

  گلین پیله
 در که است هیر بخش ازتوابع جنوبی فوالدلوي دهستانغرب در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      

پیله گلین .منتهی میشودکورائیم  دهستانبه غرب وازسمت  واینلو قراردارد سیدآباد روستاهاي مجاورت
  .بود داده خانواردرخودجاي14 نفررادرقالب 47تعداد 1390سال سرشماريدر

  پیه جیک
  ویا لکوان گیوي  داغ کندي: ه کنید به نگا       
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  تات
 هایی بخش و) خراسان شمال تا ازآذربایجان(ایران شمالدر که هستند اي پراکنده هاي جمعیت ها تات     

 خراسان مرکزي، گیالن، زنجان، ،قزوین ،)شاهرودخلخال بخش( اردبیل ،شرقی آذربایجان هايازاستان
 هاي شهرستان یعنی قزوین استان جنوبی هدرنیم ایران هاي تات جمعیت بیشتر.دارند البرزحضور و شمالی

 کلش ،میرزانق ، میناباد ، عنبران ، طهارم ، دیز ، شال ، درو ،کلور.کنند می زندگی زهرا  بوئین و تاکستان
،  گلوزان ، گیلوان ، کرین ، کئجل ،توالش ،اسکستان ،اسبو ، لرد ،یدئج ،رود یله پ ،زیر پیله  ، سروآباد
. دنقراردار ایران نشین تات هاي شمارآبادي در اردبیل استان از علیا عنبران و طارم آباد، گندم ، کوهول

 گیرد می قرار غربی شمال ایرانی هاي زبان گروه در که ایران تاتی زبان به و هستند شیعه ایران تات مردم
 و زبان ایرانی مردم براي زبانان  ترك که است اي واژه تات. گویند می سخناست  نزدیک تالشی زبان و به

 ترین قدیمی .نامیدند می تات را زبانان فارسی ،ترك ها هونی گفته به. اند برده کاره ب یکجانشین تبار ایرانی
 معناي به ظاهراً ها کتیبه این در تات .است اورخون هاي کتیبه ، شده استفاده درآن تات هکلم که ديـسن
 شده، می اطالق یکجانشینان و ایرانیان بر که این بر عالوه »تات« لفظ. است شده استفاده »رعایا«و»اتباع«

 هاي خارجی احتماالً( ترکان هاي سرزمین خارجی عناصر به خانی ایلک ازحکومت قبل که بوده عنوانی
 گفته) ترکان تصرف تحت مناطق ساکنان و مغلوب اقوام ، ترك متمدن قبایل بعضی ترکستان، یکجانشین

 میرفته بکار ایرانیان مورد در ترکان همه نزد نام این الترك لغات دیوان در مندرج قول طبق .است شده می
 .کرده است اطالق ایرانیان به را نام این خود ترکی دراشعار هم) مولوي(محمدبلخی رومی الدین وجالل
 شاطر یار احسان است آذربایجان پیشین زبان بازمانده که تاتی هاي لهجه هارادرباره بررسی ترین علمی

 مجله و ها یادنامه بعضی در که متعددي مقاالت در و» جنوبی تاتی هاي لهجه زبان دستور « کتاب در
  .است داده انجام ، کرده منتشر شناسی شرق هاي

  بویوك تاج
 مجاورت در که نیر شهرستان کورائیم بخش ازتوابع مهماندوستشرقی دهستان  سمت هاي ازآبادي

 را نفر 37 تعداد 1390 سال سرشماري براساسواقع است و  قشالقی وجین )ئیم –خوجه ( یمی جهاخو
  .بود داده درخودجاي خانوار 10 قالب در

    آباد تازه
 اساس بر آبادي این است بادآ پارس رستانـــــشه مرکزي ازبخش ساواالن دهستان هاي ازآبادي     

 از کمی تازه آباد درفاصله .بود داده درخودجاي خانوار6 درقالب نفررا 25 تعداد 1390 سال سرشماري
   و است اردبیل استان نقطه ترین شمالی که دکیانــــکن تازه مجاورت در و آذربایجان و ایران مرزي نوار
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  .قراردارد »کند پته لی«  همچنین

  بادتومارآ تازه
 در که است سوار بیله شهرستان دشت القـــــقش جنوبی ازبخش قشالق دهستان ازآبادي هاي      

 قالب در نفررا 73 تعداد 1390سال سرشماري در جاي گرفته و وتومارکندي رضاآباد مجاورت شورگول
  .بود داده درخودجاي خانوار 13

  قشالق تازه
 درسمت شمال شرقی نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی یورتچی دهستان هاي ازآبادي      

 واز باخرائیم غربی ازجنوب ، شهرکورائیم به ازجنوب ، کورائیم دهستان به جاي گرفته وازشمال دهستان
 خانوار6 درقالب نفررا 38 تعداد 1390 سال سرشماري اساس بر محمود منتهی می شود و حاجبه  غرب

  .بود داده درخودجاي

   بخش -کند  تازه
 است کند تازه و محمودآباد هاي دهستان شامل آباد پارس شهرستان جدیدالتاسیس هاي بخش از      

  . است شده تاسیس 1390 درسال آباد اسالم بخش و بخش این

    شهر -  کندانگوت تازه
 و انگوت بخش مرکز و اردبیل استان در گرمی شهرستان تانگو دربخش شهري ، اَنگوت کَند تازه       

 وهواي آب.دارد قرارگرمی شهرستان  مرکزکیلومتري  28درفاصله  که است شرقی انگوت دهستان مرکز
 آن پایینترین درجه و 36به  تابستانها در آن دماي باالترین. است مرطوب نیمه و معتدل انگوت کند تازه
 بخش از انگوت دهستان مرکز شمسی 1330درسال  کند تازه. رسد می درجه زیرصفر 3به  زمستانها در

 از پس سال یعنی یک 1369درسال  و بود) آذربایجان( چهارم و سوم استان در اردبیل شهرستان گرمی
 اردبیل استان تشکیل با 1372 درسال تعیین شد، آن مرکزیت به گرمی انگوت در شهرستان بخش تشکیل

و می رود تا به شهرستانی جدید  ارتقاء یافت شهر به 1379 خرداد در و قرارگرفت درمحدوده این استان
 خصوص در عمیقی تحقیقات و نیست دسترس در چندانی اطالع کندانگوت تازه سابقۀ از.تبدیل شود

 تواند نمی سرزمینی درچنین آبادانی ایجاد که است بدیهی اما است نیامده عمل به آن ي پیشینه و قدمت
 که آن بویژه گردد برمی گذشته هاي سده به واستقراردرآن یکجانشینی و باشد اخیر هاي سده محصول

 نظر به  .»جرس وبانگ بوده ساربانان پرصداي« همواره عشایر دایمی کوچ واسطه به دیرباز از منطقه این
 ظاهراً  است گردیده اطالق منطقه این بر اخیر هاي دردهه که استجدیدي  عنوان کند تازه که رسد می



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       172    

به معنی  »کند تازه« که شد ایجاد جدیدي آبادي محل این در عشایري ازخانوارهاي تعدادي اسکان اثر بر
 بوده و دایراین منطقه  می گویند که این آبادي از دیرباز در منطقه اهالی. شده است خوانده)  نو آبادي (

  ...شد می اطالق سامبور محل یا آبادي آن به قبالً
 آباد، پارس ـ اردبیل ، جنوبی ـ شمالی جادة دو که است قرارگرفته فرعی جاده اي  برسر کندانگوت تازه
 به دسترسی با طریق این از و سازد می مرتبط هم به را مغرب در اصالندوز ـ مشکین شهر و مشرق در

 براي تجاري و خدماتی مراکز استقرار واسطۀ به شهر این .یابد می ارتباط استان نقاط دیگر با راهها این
 مزارع در کشاورزي بر مبتنی شهر هسکن اقتصاد .است برخوردار مرکزي اهمیت از پیرامون هاي آبادي

 از کمی دارـــــمق و است بار وتره بنشن ، گندم ، جو ، آن هعمد محصول. است دامداري و پیرامون
  .شود می صادر آن عسل و لبنی  هاي فرآورده

  کند ارشق تازه
 دقیقه،در 42و درجه 38 عرض و دقیقه 45 و درجه 47 جغرافیایی طول در کندارشق تازه روستاي      
. دارد قرار مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش غربی ارشق دردهستان ، دریا ازسطح متر1500 ارتفاع

 که کنونی محل به روستا شمالغرب کیلومتري 1.5در واقع تپهارا ق قشالق از1314 سال در روستا این
 معروف کند تازه وسپس به کهریز تازه نامبه نخست یافت و انتقال بود کهریز تازه قنات احداث محل
  .بود داده درخودجاي خانوار 36 درقالب نفررا 318 تعداد1390 سال سرشماري تازه کند درشد 

  دهستان - آباد پارس کند تازه
 است قدیم کند تازه مرکزیت به آباد پارس کند شهرستان تازه جدیدالتاسیس بخش ازدهستانهاي      
 1366 سال به دــــــکن تازه دهستان تاسیس اماسابقه است شده تاسیس1390درسال کند تازه بخش
 تکله ، آبادسفلی عباس تکله ، تکله ، ییقو قراء ومزارع اوزن ، کندازترکیب آبادي ها تازه .گردد برمی

 يانبارها کارگاه ، عوض حاجی قشالق ، والمان سلمان قشالق ، فیروزآباد ، عنبرلو ، آبادعلیا عباس
 قشالق و کانال آب تنظیم دریچه ، پارس 5 شماره پمپاژآب ، جعفرآباد نیروگاه ، باغ يدفترمرکز ، يادار

  .شیر تاسیس شده است بهمن

  کند چناق تازه
 سمت در که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق جنوبی ازبخش قشالق دهستان هاي ازآبادي      
 گرفته جاي چاناغ و بوالغ ساري،قشالقی اوغالن خان ، قاراساققال قشالقات ودرمیان دهستان شرق
  .بود داده درخودجاي خانوار21 نفررادرقالب 74تعداد1390 سال سرشماري است
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  خان کند حاجی تازه
   کیلومتري 23 فاصله که در استمشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش شعبان دهستان هاي ازآبادي      
 بر آبادي اینآباد و نیازسویو قراردارد  شمس ، یئنگیجه ،ساطی روستاهاي درمجاورت شهرستان مرکز

  .بود داده جاي درخود خانوار 8 نفررادرقالب 39تعداد  1390 سال سرشماري اساس

  کند رضاآباد تازه
 شرق سمت شمال در که است مرکزي ازبخش ورانـــکلخ دهستان در اردبیل شهرستان ازآبادیهاي      

 سال در و باشد می همجوار لو ساقصی ، مالمحمدرضا ینگجه ، گیالنده ، کرکرق باروستاهاي دهستان
  .بود داده جاي درخود خانوار 39 درقالب را نفر 154 تعداد 1390

  کند سبالن تازه
 سال سرشماري براساس که سرعین شهرستان سبالن بخش ازتوابع ارجستان دهستان هاي ازآبادي      
 کندي شالی ، بزرگ روستاهاي سامانلوي بود داده خانواردرخودجاي 37 نفررادرقالب 142 تعداد 1390

  .ازهمسایگان آن به شمارمی روند شمشیرخاناو 

    بادآ کند شریف تازه
 شمال سمت در که است مرکزي ازبخش کلخوران دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      

 سال سرشماريو در  است گرفته قرار وانزاب سامیان ، آقجاکندي ودرمجاورت اردبیل مرکزشهرستان
  .بود داده درخودجاي خانوار151 قالب در نفررا 641تعداد  1390

  کند قارابوالغ تازه
 آن شمالی ودرسمت قارابوالغ ازروستاي کمی درفاصله که است کوچکی آبادي قارابوالغ کند تازه      

 دیگري افراد اتفاق به که اند بوده قارابوالغ اهالی از دراصل روستا این اولیه بنیانگذاران. قراردارد
 شرق جنوب کیلومتري18 درفاصله قارابوالغ تازه کند. اند داده راتشکیل قارابوالغ کند تازه روستاي

 درجه 38 ودربین رود شمارمی به شهرستان این مرکزي بخش از اینی نادردهست گرمی شهرستان مرکز
 روستاهاي ودرمجاورت شرقی طول ثانیه 38 و دقیقه 11و درجه 48و شمالی عرض ثانیه 14و دقیقه 58و
 ازسطح قارابوالغ کند تازه ارتفاع .قراردارد اینی و راآ بی ، گال گئی ،لی رمضان ، دیبی داش ، بوالغاراق

 خانوار20 درقالب را نفر 83 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي این. متراست1400درحدود دریا
  .بود داده درخودجاي
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  کند کیان تازه
 نقطه ترین که درشمالی آباداست پارس مرکزي شهرستان ازآبادي هاي دهستان ساواالن ازبخش      
 سرشماري در آبادي این آباد قرارگرفته است تازه  مجاورت و وآذربایجان ایران مرز درنوار اردبیل استان
  .بود داده درخودجاي خانوار 33 نفررادرقالب144 تعداد 1390سال 

  کند گلوزان تازه
 سرشماري براساس آبادي این است خلخال شهرستان شاهرود دربخش شال دهستان هاي ازآبادي      
 دقیقه 20و درجه 37در آبادي این. بود داده درخودجاي خانوار 47 نفررادرقالب 174 تعداد 1390  سال

  .متراست 1700 دریا سطح از آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 5 و درجه 48 و شمالی رضع

  آباد کند گندم تازه
 دهستان جنوبی الیه درمنتهی که است خلخال شاهرودشهرستان دربخش شال دهستان هاي ازآبادي      
 اردبیل استان آبادي ترین جنوبی و قراردارد آباد ورکن اندزق ،آباد گندم درمجاورت روستاهاي شال
 38 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي این شود می منتهی زنجان استان به جنوب از که است
 و شمالی عرض دقیقه 12و درجه 37دم آباد درـتازه کندگن .بود داده درخودجاي خانوار 8 درقالب نفررا

  .متراست 2000 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 43و درجه 48

  کند لقمان آباد تازه
 دهستاندر بییگلو آبی غربی ازسمت کیلومتري 2 درفاصله در که نمین شهرستان هاي ازآبادي      

 در نفررا 44 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي این قراردارد ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج
لو ازهمسایگان  وخلیفه جابیلو،حان مصطفی بوالغ روستاهاي آق .بود داده درخودجاي خانوار13 قالب

  .آن به شمارمی روند

  کند لنگان تازه
 و اردبیل به گرمی قدیم جاده کیلومتري 2درفاصله  که است آبادي کوچکی لنگان کند تازه روستاي      

 لنگان روستاي در که را اي جاده لنگان کند تازه به رسیدن براي .است گرفته جاي آن شمالی سمت در
 کندلنگان تازه به غافارکندي باعبورازروستاي گرفته پی شود می منشعب شمال سمت به اصلی جاده از

 نام لنگان گردنه مجاورت در شدن واقع دلیل به وگرچه نیست بزرگی چندان روستاي کند تازه رسیم می
 قرار هم منطقه وسطـــــمت روستاهاي درردیف  لنگان خود حتی و کندلنگان تازه روستاي اما آشناست
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 است نفربوده 19 کشور 1390 سال مسکن و نفوس عمومی درسرشماري روستا این جمعیت. گیرد نمی
  .داشتند سکونت آبادي خانوار دراین 6 درقالب که

  کند محمدیه تازه
 مجاورت روستاهاي در که است اردبیل شهرستان رینــــــثم ازبخش غربی دهستان هاي ازآبادي      

 30 قالب در نفررا 119 تعداد 1390 سال سرشماريوکردقشالقی جاي گرفته و در کوالنکوه ، میجندي
  .بود داده درخودجاي خانوار

  کند موران تازه
 48 استواو ازخط شمالی عرض ثانیه 15و دقیقه 2و درجه 39 بین درفاصله کندموران تازه روستاي      
 موران مرکزبخش از بسیارکمی درفاصله النهارگرینویچ نصف از شرقی طول ثانیه 15و دقیقه 17و درجه

 درسرشماري سال قرارگرفته هموار اي درمنطقه که کندموران تازه .قراردارد آن جنوب سمت در و
  .است داشته جمعیت نفر  99 و خانوار 28تعداد  1390

  کند یوزباشی تازه
 فاصله که در در است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش غربی مشکین دهستان هاي ازآبادي      

 سال سرشماري براساس آبادي این. امکاناتی است هرگونه و فاقد دارد قرار مشکین شهر کیلومتري 28
  .بود داده درخودجاي خانوار 13 درقالب نفررا 53 تعداد 1390

  کندآبادتازه 
 آبادي این قراردارد ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي       

  .بود داده درخودجاي خانوار13 نفررادرقالب44 تعداد1390 سال سرشماري براساس

  تاالرحکمت
 به پیش سالها که است درمحله اوچ دکان اردبیل یارباب یقدیم تاالرخانه باقیمانده حکمت تاالر      
 ضلع در يورود دو يدارا بنا این.  است مدرسه یک يبنا اکنون و شده واگذار پرورش و آموزش اداره
 يها پنجره يدارا حکت تاالر .است شده می منتهی ها نشین خواجه و اتاقها به که بوده غربی و یشرق

 طرح با یارس صورت به ها پنجره .آنهاست يرو نفیس يها کتیبه با رنگی يها شیشه و مشبک
 شده تزیین پرکار يبند آیینه با که دارند زیبایی گچی يمقرنسها يورود يسردرها .هستند يخورشید

 همراه عباسی وشاه يا ترمه يها بوته و گل و ترنج يها طرح با يبر گچ يدارا بنا دوپوش سقف .است
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 ها پایه يرو آنها فواصل در که است مستحکمی يرفها داراي تاالر جنوبی ضلع.است کاري آیینه با
 قاجار دوره به مربوط تاالرحکمت. است شده کار روغن و رنگ با طبیعی مناظر و حیوانات از نقاشیهایی

  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان  به 6388 ثبت هشمار با 1381 مهر 7 تاریخ درو  است

  کوه - بوالغ  تالش
 خلخال و شهرستان مرکزي شرقی از بخش سنجبد دهستان محدوده در متر 2118 ارتفاع با کوه این      

 غربی جنوب -شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شمال کیلومتري 22 در
  .باشد می 37.49وعرض 48.31 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  کوه -داغ  تالش
  باغروداغ :ه کنید به نگا  

  لو میکائل تالش
 که همچناناهالی این طایفه ازطوایف شاهسئوه نان مغان می باشند نام طایفه اي  تالش میکائیل لو      

 از اند وامروزه شده نامیده آمده مغان به که خود نیاکان اسم اند وبه آمده ازتالش است معلوم اننامش از
 قشالقشان .شوند می وبـــــــمحس طوایف ترین پرجمعیت روند واز شمارمی به مغان مهم طوایف

 روساي از .قراردارد وشابیل قوتورسویو دراطراف وییالقشان آنهاست وحوالی کندي روح ،باباکندي خان
 :از عبارتندتالش میکائیل لی  طایفه هاي تیره .اشتهاردارند بیگ اهللا وفرض بیگ عبداهللا طایفه این اخیر
  .ایمانلو وخان نورولو ،زاده  بیگ ،قاراباغالر ،ماللو  ،یارلو  جانی ،کئچی  قیزیل ،لر بینه

منشعب  مغان لوي میکائیل معروفند ازطایفه تالش اردبیل لوي میکائیل بخشی ازعشایراردبیل که به تالش
 و سرعین اطراف ییالقشان .درآمدند مستقل اي اضافه شده خودبه شکل طایفه شده وبعدها برتعدادشان

 برخی.بود سعیدخان او از بعد و بیگ حسین طایفه این روساي آخرین .است مغان تپه گوگ قشالقشان
 روند و شمارمی به مستقلی وتیره طایفه وخود جدا هستند ن شاهسئوه رـــعشای از اینان که دارند عقیده

  .باشد هامی ن آنها نیزجدازازشاهسئوه سرزمین

  تاوار
اردبیل وبزرگترین محله قسمت حیدري در  یکی ازمحالت ششگانه محالت معروف تاریخی و از      

 نوشته می شود درحدفاصل محله هاي اوچ دکان و »طوي«تاوار یا تابار که در اسناد دولتی  .اردبیل است
در وجه . قرارداردآن مطب غالب پزشکان اردبیل درکوچه منتهی به وگرفته است  قرار )سرچشمه(قنبالن

نام رسمی ودولتی آن یعنی  باج ترین آن ــــاهالی است که رایتسمیه این محله روایات مختلفی برزبان 
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چون ارکان حکومتی بوده و  محل استقراریه می گویند این محله در دوره قاجاردرارتباط است  »طوي«

بر ستون چوبی جرایم مختلف براي اعمال مجازات که معموال تحمل ضربات شالق بود محکومان 
درمعانی مختلفی که مرحوم دهخدا در  .طوي نامیده اند محله را نامشد  میبسته ی مقر حکومتمحوطه 

به شکلی که برزبان اهالی است درلغت زبان  »تاوار« .نوشته است این معنی مستفادنشد )طوي(ذیل کلمه 
 درزبان فارسی به معناي تبار وترکی به معنی پهن وبزرگ ودرشت است که بعضا آن را معادل واژه تبار 

 به معنی  نظرگرفته شود که کلمه اي عربی است در »طوار«اگر به شکل نام این محله . طایفه نیزگرفته اند
 از برگرفتهبرخی از اهالی این نام را  .است سراي گرداگرد و سراي فراخی و درازي ، چیزي نهایت حدو
  می دانند اللهی قرب جایگاه معنی به و نازعات سوره 16آیه 

  تاوارقاپوسو
این  .ع دروازه اي که به سمت شهر تبریز قرار داشتـــیکی از دروازه هاي قدیمی اردبیل و در واق      

  .نامیده می شد دروازه تاوار یا  وقاپوس تاوار داشت قرار »تاوار« یا طوي محلۀ قلمرو در دروازه چون

  تبریزق
 براساس آبادي این است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي      

روستاي تبریزق درمیان  بود داده درخودجاي خانوار 19 نفررادرقالب 66 تعداد1390 سال سرشماري
  .و نی لیق جاي گرفته است پردستلو ،قشالقی  اوروج ، باغچاجیق نصیرآباد ،دوگاه  آبادي هاي عرصه

  تپلقا
 قرار انگوت مرکزبخش شرقی شمال وسمت شرقی انگوت دهستان شمالی درقسمت تپلقا روستاي      
 .دارد سوارمجاورت بیله شهرستان مرکزي ازبخش لی اینجی بادهستان شمال روستاازسمت این. دارد
 آبادي. است انگوت کند تازه مرکزیت به شرقی انگوت دهستان روستاهاي ترین دورافتاده از تپلقا

  .دهند می تشکیل را نفري 31 جمعیتی خانوارسکنه 6با  که است مغان قشالقات دردل کوچکی

  باشی تپه
 دراستان شهرستان گرمی مرکزي بخش آزادلواز مرزي دردهستان کوچکی نسبتا آبادي باشی تپه     

 ، اکبرآباد روستاهاي مجاورت در ، آذربایجان باجمهوري ازمرزایران کمی درفاصله که است اردبیل
 ازدوران آثاري که است باستانی خطه این کهنسال هاي ازآبادي باشی تپه. گیرد می جاي وواژدرل کمرقیه

 زندگانی و اسرارحیات که اي تپه همین واسطه به هم دـــــوشای است سپرده خود سینه به را اشکانیان
 دقیقه 8و درجه 39 دربین باشی تپه روستاي.است یافته معروفیت باشی تپه به سپرده سینه رابه گذشتگان
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 گرینویچ النهار ازنصف شرقی طول ثانیه 40 و دقیقه13و درجه 48 و استوا ازخط شمالی عرض ثانیه 1 و
  .کنند می زندگی آبادي دراین خانوار 25 نفردرقالب 78کشور 1390سال سرشماري براساس ، قرارگرفته

  گرمی تپه
  درجه39 در که است گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اینی دردهستان وپرجمعیتی بزرگ آبادي،تپه      

 و ناهموار ي درمنطقه شرقی طول ثانیه 5و دقیقه 11و درجه 48و شمالی عرض ثانیه 49 و دقیقه 1و 
 سر سینه ،زینگیر، شاوون آشاغی روستاهاي مجاورت ودر اینی دهستان شرقی شمال ازسمت کوهستانی

 104 تعداد 1390 درسرشماري سال تپه روستاي .است قرارگرفته یاتاققارا و شیلوه ، لی درمان ،)آالزار(
   است داشته نفرجمعیت  459 و سکنه خانوار

  نمین تپه
 در آبادي این قراردارد مرکزي ازبخش آباد دولت انـــــدردهست که نمین شهرستان هاي ازآبادي      

 ، زمانـــروستاهاي آغ .بود داده درخودجاي خانوار 5 قالب در نفررا 18 تعداد 1390 سال سرشماري
  .تشکیل می دهند نوشنق و اورونج همسایگان روستاي تپه نمین را ، لوییاج ، آباد یزن

  تجرق
 سرشماري براساس نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع قشالقی رضاقلی دهستان هاي ازآبادي     
 روستاهاي گلستان  روستاي تجرق با.بود داده درخودجاي خانوار 55 نفررادرقالب 211 تعداد1390 سال

  .بوالغ مجاورت دارد و شیرین جوراب ،شیران

    زیارتگاه - تجرق

 شده نیرواقع شهرستان مرکزي دربخش تجرق قریه به مشرف جنوبی تپه برفراز تجرق روستاي بقعه     
 يخاکبردار با که شود می مشخص روستا ساکنین از یکی بر درخواب آن موقعیت روایات محلی بنابهو 

 آثار واز شده تخریب حاضر درحال زیارتگاه يبنا .....آید می بدست بقعه حاضر ،محل در گرفته صورت
 برمیآید چنین پالن فرم از.باشد می معلوم يا رودخانه سنگی مصالح با هشت نیم و هشت باقیمانده،پالن

 گل مالت و چینه از مابقی و سنگی گنبدخانه اصلی قسمت. بود شده پوشانده گنبد توسط آن سقف که
  .است داشته قرار قبله جهت خالف ضلع در ،موجود آوار به توجه با بنا این يورود. باشد می کاهگل و

  ترازوج
  اساس بر آبادي این است خلخال شهرستان مرکزي بخش در غربی خانندبیل دهستان هاي آبادي از      
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 26 در ترازوج روستاي .بود داده درخودجاي خانوار 45 درقالب را نفر 180تعداد 1390 سال سرشماري
 به کیلومتر 23 طی از پس هشجین به خلخال جاده در دارد، قرار هشجین جاده در خلخال کیلومتري

 ترازوج روستاي به کیلومتر 3 از پس که رسیم می ابــــسوسه روستاي فرعی جاده نشاندهنده تابلوي
 عرض دقیقه 28و درجه 37در نامیده می شود »ته ره زي«روستاي ترازو که درمیان اهالی .منتهی می شود

 ترازویعنی.  متراست 1850 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 28 و درجه 48و شمالی
 تپه راست ازطرف آفتاب ماه شش وجودداردوسالی روستا دراین که اي خاطرتپه واحتماالبه کننده میزان

  .است مسمی گشته  نام این شودبه می رویت تپه چپ دیگرازطرف ماه شش و

  آفتابی نماي سال  - ترازوج 
 حدود کند مشخص دقت به را سال تحویل زمان است قادر که ترازوج روستاي آفتابی نماي سال      
 او.است شده طراحی و تهیه بهایی شیخ ازشاگردان خلخالی علی الدین سیدشمس توسط پیش سال 400

 بوجودآورده را سیستمی » اوخ « نام به کوهی برفراز »کلک« محلی باعنوان سنگی نشانگرهاي نصب با
 توان می مسجد طاقچه برروي ها کلک یا سنگی نشانگرهاي ازاین هریک هاي سایه افتادن با که است

  »اوخ« فراز بر »کلک«نشانگرسنگی 3 روستا اهالی گفته به. داد تشخیص را جدید سال تحویل رسیدن فرا
 مشاهده و 2 و 1 شماره کلک با آن طلوع زمان در خورشید پرتوهاي نخستین تالقی که بود شده نصب

 تالقی و است مانده باقی نوروز تا روز 3 و 18 که بود آن نشان دهنده ترتیب به مسجد پنجره از آن
 نشان را فروردین اول روز دقیقا مسجد پنجره از آن مشاهده و 3 شماره کلک با خورشید پرتوهاي اولین

  .ه استبود متر 300 دوم تا اول کلک فاصله و متر 366 سوم تا اول کلک فاصله. داد می

  کندي تربت
 از کمی فاصله که در است آباد پارس اصالندوزشهرستان بخش از هاي دهستان اصالندوز ازآبادي      
 شرکت کشت وصنعت و 1 شماره وکمپینگ کندي باغیشلو درمجاورت اصالندوز شرقی سمت

 سال سرشماري اساس بر آبادي ایندارد  سواحل جنوبی رودخانه مرزي ارس قرار دامپروري مغان در
  .بود داده خودجاي در خانوار 96 درقالب نفررا 407 تعداد 1390

  ترت
 در اما می شدند محسوب گئیکلو ازطایفه مواقع نام طایفه اي ازطوایف شاهسئوه ن که دربعضی      
 در قشالقشان .اند آمدهمغان  منطقه به عثمانی ازخاك کههستند  قدیمی بالنسبه و مستقل اي طایفه اصل

  .همجوارند گئیکلو طایفه با هردوفصل ودرمراتع است واقع قاشقامئشه در وییالقشان داغ آق اطراف
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  آباد ترحم
 91که درفاصله  است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 در را نفر 18 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي اینجاي گرفته است کیلومتري مرکزشهرستان 
  .بود داده درخودجاي خانوار 5 قالب

  ترزنق
 کیلومتري 15 در است که خلخال شهرستان مرکزي دربخش غربی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي      

 نفر 460 تعداد 1390 سالدرترزنق .است واقع جین ومزه ترك روستاي مابین هشتجین طرف به خلخال
 براي سرما فصل درآغاز و بوده فصلی کارگر اکثر روستا مردم.بود داده جاي خانواردرخود141درقالب را

 شیخجانلو گئزازجاي گرفته وروستاهاي ترزنق درکناررودخانه.میکنند سفر یاگیالن تهران شهرهاي کاربه
 شمالی عرض دقیقه 34و درجه 37 در آبادي این.ازهمسایگان آن به شمارمیروند لوجهلگ،ترك،گرمخانا 

   .مرسوم است »ترزه نه«درمیان اهالی به  و دارد قرار شرقی ولـط دقیقه 26 و درجه 48 و
  ترك
مجاورت  که در است خلخال شهرستان مرکزي دربخش غربی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي      

 نفر 92 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي اینجاي دارد  لوجهلگرمخانا و گ ، ترزنقروستاهاي 
 26و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 32و درجه 37در ترك. بود داده درخودجاي خانوار 24 درقالب را

 نام به وزیرنادرشاه که نویسد می ومشاهیر الــــخلخ کتاب مولف. قراردارد شرقی طول دقیقه
  .است روستابوده این اهل کویا خان میرزامهدي

  ده ترکه
 الیه منتهی که در است) گیوي( کوثر شهرستان مرکزي ازبخش شمالی سنجبد  دهستان هاي ازآبادي     

 سمت شمال به دهستان از و وپیرزمان جاي دارد روستاهاي نرلو درمجاورت دهستان غربی شمال سمت
 7 نفررادرقالب 28 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي ینا.منتهی می شود جنوبی فوالدلوي

 دقیقه  3و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 59و درجه 37در رکه ده ـت. بود داده درخودجاي خانوار
  .قراردارد شرقی طول

  قشالقی چی تره
 1390 سالدر که است آباد پارس شهرستان الندوزـاص ازبخش غربی قشالق دهستان هاي ازآبادي      
   دهستان وسط درست در تره چی قشالقی . بود داده جاي خود در خانوار 26 قالب در را نفر 106 تعداد
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  .گاه جاي دارد قبله وقشالق وتولکول ،جلیلوقشالقی ،قشالقی اوجاق ودرمجاورت غربی قشالق

  کورپو تزه
 در پل این ساخت .است شده بسته چایی گیوي برروي که است گیوي شهرستان داخل هاي ازپل      
 موقعیت ازنظر. گردید افتتاح 1378سال  دولت درهفته و شد نصرشروع جهاد شرکت توسط 1377 سال

 بسیار نقش گیوي باغهاي آباديو عمران در و شده واقع باغها میان شرق شمال و شرق در جغرافیایی
 خلخال شهرستان و دشت لمعه ، الغوب آق روستاهاي و گول قوم لی به را گیوي پل این. دارد مهمی
  .کند می متصل

  دیزج تقی
 شرقی ارشق مرکزدهستان و مرکزي ازبخش شرقی ارشق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      

 نفر 326در روستاي تقی دیزج تعداد  1390 سال درسرشماري است شده تاسیس 1366 درسال است که
 شمالی دقیقه 29 و درجه 38 جغرافیایی طول روستاي تقی دیزج با. خانوارسکونت داشته اند 90 درقالب
 اردبیل از کیلومتري 25 فاصله در شهراردبیل، شرقی درسمت شمال شرقی دقیقه 16 و درجه 48 وعرض

 در »دیزه«   .شود می محسوب اردبیل استان روستاهاي اززیباترین دارد ویکی قرار مشکین شهر سمت به
 در »دیزج« است و شده معنی )کشت براي مسطح زمین( و )است  آب داراي که ي مانند تپه جاي( معنی
 »هتقی دیز«است بدین ترتیب  رفته کار به )خالص غیر رنگ یا باشد سیاه اش اصلی رنگ که اسبی(معنی

 آب که باشد می قنات رشته یک داراي دیزج تقی. متعلق به تقی استوداراي آبی که یعنی مکان بلند 
 سرچشمه قنات از که آبی جوي امتداد در باغها کندو می فراهم را باغها آبیاري روستاومصرف مصرفی

 دیزجاست تقی  وآلبالو گیالس زردآلو،سیب، که عموماً باغاتاین .اند شودقرارگرفته می گیردوجاري می
 اقتصاد کشاورزي، آالت ماشین ازورود قبل تا.تبدیل نموده است  استان گردشگري ازمراکز یکی به را

 و تولید بازده افزایش و کشاورزي آالت ماشین ورود از پس و بود استوار معیشتی اقتصاد پایه بر روستا
 محصولی تک سمت به تقریباً روستا این اقتصاد روستا، از آن خروج و کار نیروي از قسمتی شدن آزاد

  . دارد رواج کمابیش نیز عدس و زمینی سیب کشت البته.رود می پیش جو و گندم کشت و شدن

  کندي تقی
 کمی که درفاصله است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش غربی قشالق دهستان هاي ازآبادي      

 آبادي این.گوزلی جاي گرفته است و یارلیقان دلیک روستاهاي ودربین آباد پارس -مشکین شهر جاده از
  بود داده درخودجاي خانوار15 درقالب نفررا 74 تعداد1390 سال سرشماري اساس بر
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  بگیرآ -گولو  تقی
  .قراردارد مشکین شهر قاشقامئشه درحوالی که باشد می سبالن شمالی هاي دامنه طبیعی ازآبگیرهاي     

  ارشق بوالغ تک
 63 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي بخش از غربی ارشق دهستان هاي آبادي از      

 چشمه چندین نعمت از خود نام برخالف بوالغ تک .قراردارد مشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري
 خودراازآن نام باديآ که است باديآمجاور هاي ازچشمه یکی نام بوالغ تک و منداست بهره پرآب
 در کندي ومیرزاحسن نصیرکندي ، چاخیرچمنی ،سی مزرعه قاري ، طومارکندي یوخاري .است گرفته

  درقالب نفررا 50 تعداد 1390 سال سرشماري اساس بر باديآ این ندا واقع بوالغ تک روستاي مجاورت
  .بود داده درخودجاي خانوار15 

  انگوت بوالغ تک
 عرض ثانیه 35 و دقیقه 7و درجه 39 بین درفاصله که است متوسطی آبادي ، انگوت بوالغ تک      

 شمالی درسمت مبدا النهار ازنصف شرقی طول ثانیه 27و دقیقه 47و درجه 47و استوا خط از شمالی
 و است قرارگرفته قیشالقی جیداوجیدا،محمدلی خان روستاهاي ودرمجاورت شرقی انگوت دهستان
 دیگر از آن تمایز براي و گشته مسمی عنوان این به داشت گذشته ادوار در که زاللی آب چشمه بواسطه
 وانــــباعن تا اند کرده اضافه آن به نیز را »انگوت« پسوند شوند می نامیده » بوالغ تک« که هایی آبادي

 این .شود داده تمییز شهرستان این هاي بوالغ تک دیگر از گرمی شهرستان درمحدوده انگوت بوالغ تک
  .بود داده جاي درخود خانوار 45 نفررادرقالب 188 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي

  نیر بوالغ تک
 سرشماري براساس نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع قشالقی رضاقلی دهستان هاي ازآبادي      
 ، بوالغ شیرین ،روستاهاي یامچی .بود داده درخودجاي خانوار 37 درقالب نفررا 84 تعداد 1390 سال
  .صیغیرلوهمسایگان تک بوالغ راتشکیل می دهند دئم

  کوه -قارداش  تک
 7 در و سرعین ازبخش سبالن شهرستان سبالن دهستان محدوده در متر 2472 ارتفاع با کوه این     

 مختصات و بوده جنوبی -شمالی کوه، جهت.است شده واقع سرعین شهر مرکز غربی کیلومتري شمال
  .دقیقه می باشد 14درجه و 38دقیقه وعرض 0.1 درجه و 48 طوله ب آن قله جغرافیایی
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  قویو تک
 سرشماري در که است آباد پارس شهرستان الندوزــاص ازبخش غربی قشالق دهستان ازقشالقات      
 3این  .است داشته نفر 151 به نزدیک وجمعیتی خانوار 42 وعاـــمجم اقامتی منطقه 3در 1390 سال

  خان وعلی مطلب قویوي تک ،قاراپیران قویوي تک،حضرتقلی قاراپیران قویوي تک:سکونتگاه عبارتنداز

  اجارود تکدام
 شهرستان مرکزي بخش اوجارودغربی ازدهستان غربی درسمت است بسیارکوچکی آبادي تکدام      
 و گشادفکري علی مزرعه ، کندي جین ، لنگان کند تازه ، غافارکندي هاي آبادي و روستاها با که گرمی
 روستاي برخالف اما ندارد چندانی وجمعیت وسعت گرچه اجارود تکدام دارد مجاورت خانالر مزرعه
 خانوار 6 داراي 1390 درسالکه است  خانواري تک روستایی کلمه واقعی مفهوم به که برزند تکدام
 به گرمی قدیم جاده از شمال سمت کیلومتري 4 درفاصله تکدام است بوده نفرجمعیت 18 و سکنه
 غافارکندي از باگذشتن شود می منشعب شمال سمت به لنگان درروستاي که اي جاده. قراردارد اردبیل

 درحوالی که وجوددارد تکدام به نیز جدید جاده از دیگري مسیري رسد می تکدام به کندلنگان تازه و
  .قراردارد کوهستانی درمنطقه تکدام.میپیوندد تکدام وبه شود می جدا ازجاده شرق سمت به کندي قاسم

  ارشق تکدام
 45 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان ويــمرادل ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي     

 سی توماردره ، کندي اردوخان ، ماللو روستاهاي رتودرمجا و مشکین شهر ازمرکزشهرستان کیلومتري
 نفر 10تعداد 1390 سال سرشماري براساس باديآ این. است معروف ارشق تکدام وبه قراردارد مرادلو و
  .بود داده درخودجاي خانوار 3 درقالب را

  برزند تکدام
 درجه 38 در باشدکه می انگوت ازبخش برزندپائین دهستان جمعیت وکم کوچک بسیار ازآبادیهاي      
 گرمی شهرستان جغرافیایی محدوده در شرقی طول دقیقه 51و درجه 47و  شمالی عرض دقیقه 59 و

 این. دارد ریشه آن ودرتاریخ نیست جدیدي موضوع روستا جمعیت کم تعداد.قراردارد اردبیل ازاستان
 هم خاطر همین به وشاید است گشته نیزمسمی اسم همین به و بوده )خانوار یک(دام تک بوده تا آبادي

 شمال سمت در تکدام .دارد خاصی معروفیت منطقه اهالی دربین جمعیت وکمی آبادي کوچکی علیرغم
 تا تکدام فاصله .است گرفته قرار لی گواحدبی لی درگاه،نه ارزه روستاهاي ودرمجاورت دهستان غربی
  .بود داده درخودجاي خانوار1 درقالب نفررا 5 تعداد 1390 سال درسرشماري و کیلومتراست 32 گرمی
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  مشکین شهر تکدام
 ده فاصله در که است مشکین شهر شهرستان زيــمرک بخش از شرقی مشکین دهستان هاي ازآبادي     

 320عدادت 1390  سال در آبادي این است والهرودقرارگرفته آلنی ودرمجاورت مرکزشهرستان کیلومتري
 معروف عزیزآباد نام به هم چندي تشکیل اوایل در تکدام. بود داده خانواردرخودجاي 84 نفررادرقالب

  . تغییرنام یافت جهادآباد به آن وآبادانی عمران مسائل به جهادسازندگی توجه دلیل به نیز ومدتی شد

  آبادي - تکله
 مجاورت در که است آباد پارس کندشهرستان تازه ازبخش کند تازه دهستان ازآبادیهاي آبادي 4 نام     
 1390 سال سرشماريدر دارند باهم تري نزدیک هاي مناسبت که آبادیها ازاین قراردارنددوآبادي هم

 پسوند با که چهارم و سوم آبادي.دبودن گرفته خانوارجاي 534در کهشتنددا نفرجمعیت 2154 هم برروي
 . دارند کمتري جمعیت نخست هاي آبادي با درمقایسه گردند متمایزمی نخست دوآبادي از آباد عباس
 منطقه شمال در روستاها این .دارد نفرجمعیت 349 اـعلی آباد عباس نفروتکله12 سفلی آباد عباس تکله
 طایفه قشالقی درمناطق کیلومتر 2 حدود فاصله با بادآ پارس شهرستان شرق کیلومتري 25در و مغان
  . قراردارد تکله

   تکله
 عباس شاه ازدوره که است اي طایفه اــــتنه رود و شمارمی به ن شاهسئوه طوایف ترین ازقدیمی     

به پا  بزرگی سرداران طایفه این ازبین .خورد می چشم به تاریخی هاي درکتاب اسمش تاکنون صفوي
 .اند داده خودنشان از وخاك آب این حفظ براي زیادي وازخودگذشتگی وشجاعت رشادت اند و خاسته

 ساکن درمغان که را باش قیزیل یا و ن شاهسئوه ازعشایر طایفه خودهشت سفرنامه در اولئاریوس آدام
 ازبازماندگان زیاد احتمال به اصیل طایفه این .است طایفه هشت ازاین یکی تکله که برد می اند نام بوده

 به کمک:  جمله از بزرگی بسیار کارهاي صفویه حکومت دوران در که باشندمی  خاصه خانواده هفت
انجام را به .. و صفویه مذهبی عقاید گسترش و ترویج به کمک ، صفویه یایفرمانرو نگهداري و حفظ

 درزیر شدن واقع علت به که است آن وحوالی فعلی کندي تکله طایفه این اجدادي قشالق.رسانده اند
 اخیراین ازروساي .است شده واقع سرعین درباالي ییالقشان و است شده تبدیل مزارع به اول کانال
 یاره ، لوتیواآ:  هاي اسم به تیره نه از هلتک طایفه اشتهاردارند خان وابوالفتح  ساالر خان داداش طایفه
 ، تکله.  است شده تشکیل آباد کول و قاراالر ، صغیرلو ، زري حاج ، تخارلو ، زلیق شاه ، کلوان ، آوند

 ، آباد پارس شهرستان شرق کیلومتري 25 در سفلی آباد وعباس علیا آباد عباس ، عوض حاج قشالق
  .دهند روستاهایی هستند که اکثریت اهالی آن را طایفه تکله تشکیل می
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 نان ز شاهسئوها را نیز خود عشایر این گرچه گانه عشایراردبیل هم هست 13تکله نام یکی ازطوایف  

 به مستقلی وتیره طایفه وخود هستند جدا ن ازعشایرشاهسئوه اینان دارندکه عقیده دانند امابرخی می
  .باشد می ها ن آنهانیزجداازشاهسئوه روند وسرزمین شمارمی

  تاریخی حمام - منصورحامامی  تکیه
 آقشامی و چرشنبه حامامی )منصور - که -ته (منصور تکیه چون دیگري بااسامی که منصوریه حمام     

 ،قاپو عالی ازمیدان نزدیکی درفاصله که است اردبیل قاجاري دوره هاي ازحمام است نیزمعروف حامامی
 مورد هفتاد دهه تااوایل که حمام این. است قرارگرفته انقالب درخیابان مسجدمنصوریه شرقی درسمت

 فرو آن ساختمان از بخشی و دارد قرار تدریجی تخریب آستانه در امروزه گرفت قرارمی برداري بهره
 اختصاص بانوان استفاده براي هرهفته شنبه سه روزهاي خود فعالیت درزمان حمام گوئیااین.است ریخته

 حمام(حامامی آقشامی چرشنبه به اهالی درمیان خاطرهم همین به بود مردانه هفته ایام دربقیه و یافت می
 منصور کهه ت ( داشته قرار درآن که اي لهــــمح نام اعتبار به را منصوریه حمام .است معروف) شنبه سه

  .گویند مییعنی حمام منصوریه  ) حامامی

  تلکان
 براساس این آبادي است مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي      

  .بود داده درخودجاي خانوار 8نفررادرقالب  35 تعداد 1390 سال سرشماري

  تمرداش
 گرمی درشهرستان موران ازبخش اجارودشرقی دردهستان جمعیتی وکم کوچک آبادي تمرداش      

 17 و درجه 48 و استوا ازخط شمالی عرض دقیقه 54و درجه 39 بین درفاصله که است اردبیل ازاستان
 تیمورتاش ندرت به اگرچه را آبادي نام .است قرارگرفته النهارمبدا ازنصف شرقی طول ثانیه 12 و دقیقه

 نام این داردکه عقیده امانگارنده برقرارشود معروف وتیمورتاش آن میان احتماالارتباطی تا می دانند
 سنگ معنی آن وترکیب  است سنگ معناي به) داش(و آهن معناي به )دمیر ،تمیر(تمر اسم دو از ترکیبی

 قرارگرفته آن جنوب درسمت و )زهرا( موران مرکزبخش از نزدیکی درفاصله تمرداش .دهد می آهن
. باشند می تمرداش همجوار هاي ازآبادي وانستانق و کندموران تازه ، وان یوخاري ، وئردیلی علی است

  .بود داده نفر در خودجاي 32بر  خانوارراباجمعیتی بالغ 9 تعداد 1390 درسال تمیرداش

  کوه -  تندده
  خلخال مرکزي شهرستان از بخش غربی خانندبیل دهستان محدوده در متر 2287 اعـارتف با کوه این     
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 و بوده غربی - شرقی کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غربی جنوب کیلومتري 7در و
  .باشد می 37.34 عرض و 48.29 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات

  کوه -تندیر 
 35 در و اردبیل شهرستان مرکزي از بخش سردابه دهستان محدوده در متر 2830 ارتفاع با کوه این      

 مختصات و بوده غربی -شرقی کوه، جهت.است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز غربی کیلومتري شمال
 از یکی کوهاین . دقیقه می باشد  22درجه و 38عرض  دقیقه و 57درجه و 47 طوله ب آن قله جغرافیایی
  .رود می بشمار سبالنرشته کوه  ارتفاعات

  کوه – تندیرلی

 مشکین شرقی شهرستان مشکین از بخش الهرود دهستان محدوده در متر 2462 ارتفاع با کوه این       
 جنوبی -شمالی کوه، جهت .است شده واقع مشکین شهر شهرستان مرکز شرق کیلومتري 23در و شهر
  .دقیقه می باشد 24درجه و 38دقیقه وعرض  57درجه و 47 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  ییالق - تندیرلی 
 نظیر بی ییالق این .میباشد مشکین شهرییالقات شمالی سبالن درمجاورت  اززیباترین یکی تندیرلی      

 آبمتعدد  هاي سفره وجود دلیل به و شده احاطه اتـــــارتفاع توسط که است اي گودي صورت به
سرسبز  یشههمنیز خاطر همین به ی برخورداراست ودرست آبپر و مرطوباز خاك  همواره زیرزمینی

 وجودداردکه آنقدرچشمه تندیرلی در .دهد نمی ازدست خودرا سرسبزي هم ها خشکسالی در حتی بوده
 تشکیل تندیرلی هاي چشمه آب پیوستن هم ازبه یخیاوچای بزرگ رودخانه . دشواراست نهاآ شمارش

 استفاده مسیردسترسی آسانترین،کرد استفاده متعددي ازمسیرهاي میتوان تندیرلی به رسیدن براي.شود می
 در راه گرمایی آخرزمین سایت ازگذر از پس .باشد می گرمایی زمین تاسیسات براي شده احداث راه از

  . رسد می تندیرلی بهبعد کیلومتر 3وجلومی رود  یامتدادخیاوچای

  قشالقی تنگ
 بر آبادي این است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش شرقی مشکین دهستان هاي ازآبادي      

  .بود داده درخودجاي خانوار9 نفررادرقالب 36 تعداد 1390 سال سرشماري اساس

   گرمی تنگ
   هاي قابلیت از که است ازآن نزدیکی ودرفاصله گرمی شهر درجنوب وزیبایی کوچک آبادي ، تنگ      
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 شهرستان غربی جنوب از کیلومتري 2 درفاصله تنگ روستاي . برخورداراست گردشگري براي ویژه

 شرقی طول ثانیه 23 و دقیقه 4 و درجه 48 و استوا خط از شمالی عرض ثانیه 24 و درجه 39 بین گرمی
 با و قرارگرفته قیشالقی لطفعلی و غوانئم ، دره ساري روستاهاي اورتـــــدرمج ، النهارمیدا نصف از

 در آبادي این رود شمارمی به گرمی زیباي هاي آبادي از بکر زیباو طبیعی ومناظر پرآب همیشه رودخانه
   .بود داده درخودجاي را نفر  156بر بالغ جمعیتی خانوار 44 درقالب  1390 سال سرشماري

  مشکین شهر تنگ
 از یکی است شده واقع مرادلو بخش در و مشکین شهر شمال کیلومتري 20 در که بکر منطقه این      

اي  برافراشته هاي صخره و سنگها وجود. رود می شمار به مشکین شهر نواز چشم و طبیعی مناظرکامال
 هاي بیشه و ها دره د،شک می خود سوي به را اي بیننده هر چشم یانسان هاي  تندیس همچون که

 رفتن براي. است کرده تبدیل خداداي بکر مناظر از یکی به را محل این ، معتدل هوایی و آب و طبیعی
 جاده به صنعتی، شهرك به نرسیده ، اردبیل ـ مشکین جاده کیلومتري 12از حدودا باید منطقه این به

 آنجا به قاراسو رودخانه و سرسبز باغات و درق آق بیجق، روستاهاي از گذشتن از پس و پیچیده فرعی
   .است میسر دقیقه 30 در حداکثر ، مسیر در خاکی جاده وجود علت به مکان این به دسترسی. رسید

  توبنق
 که درفاصله است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش دشت دهستان هاي ازآبادي »نه –به  -تو«     
 دیوان صاحب ، قاراباغالر ، درق جبی روستاهاي درمجاورت مشکین شهر شمال سمت از کیلومتري 16

 این قراردارد باديآ این مجاورت در مشکین شهر قیزقاالسی مخروبه بناي. است بیگلوقرارگرفته ودوست
  .بود داده جاي درخود خانوار161 درقالب نفررا 612 تعداد 390  سال سرشماري براساس آبادي

  حیات وحش زیستگاه - توبنق
 حدود در. دارد فاصله آن با کیلومتر 18 و است شده واقعمشکین شهر  غرب شمال در زیستگاه این  
 منطقه این. است کبک و گرگ, خرگوش, خوك, بز و کل زیست محل و دارد مساحت مربع کیلومتر 70
  .  است گرفته قرار دریا سطح از متري 1800 ارتفاع در

  کندي توپراق
 براساس آبادي این است آباد پارس شهرستان مرکزي ازبخش شمالی قشالق دهستان هاي ازآبادي      

توپراق کندي درسواحل . بود داده درخودجاي خانوار178 نفررادرقالب 692 تعداد1390 سال سرشماري
  قشالقی قرار دارد وهاوارکندي آبادقدیم روستاهاي اسالم جنوبی رودخانه مرزي ارس ودرمجاورت
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  تاالب - کندي توپراق
 متري روستاي توپراق کندي شهرستان 900فاصله  هکتار وسعت در 15با  کندي توپراق تاالب      
 و انسانی فعالیتهاي نتیجه در که است طبیعی نیمه تاالب یک کندي توپراق تاالب. است واقع آباد پارس
 خاك در رودخانه فرسایشی پیشروي از جلوگیري براي مرزي رودخانه درساحل) بند سیل(بانکت ایجاد
   رودخانه آب نفوذ از تاالب این آب دارد عمق متر 8  دودـــح تقریبی طور و به است آمده بوجود ایران
  . میشود تامین دارند قرار تاالب غربی جنوب جانب در که بزرگ و کوچک چشمه چند وارس

 و شده خارج آن از دست پایین در تاالب اضافی آب مازاد و بوده سیالبی تاالبی کندي توپراق تاالب
 ارس رودخانه کناره در شدن واقع دلیل به تاالب این .گردد می اضافه ارس مرزي رودخانه به دوباره
 زیستگاهی و جذاب بسیار محیط آمدن بوجود باعث کند می عمل را گیر سیل یک نقش اینکه بر عالوه

  . است شده آبزي کنار و آبزي پرندگان استفاده براي مناسب

  توپراقلو
 شرقی دهستان شرق در که است مرکزي ازبخش شرقی دردهستان اردبیل شهرستان ازآبادیهاي      

 و خانی قراردارد رستم بوالغ وآق شهرستان اردبیل ودرمجاورت روستاهاي پیراقوم مرکز شرقی وجنوب
 روستاي مرکزي تپه .بود داده درخودجاي خانوار 207 درقالب نفررا 755 تعداد1390 سال سرشماري در

 7816 ثبت ٔشماره با 1381 اسفند 17 تاریخ در اثر این است ازمیالد قبل اول هزاره به مربوط توپراقلو
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به

  توتونسوز
درسمت غربی این  نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی یورتچی دهستان هاي ازآبادي      

سمت غرب به  از جاي گرفته و علیا چاي آق و خادملو ، آباد اورت روستاهاي وکیلـمج در دهستان و
 خانوار 54 نفررادرقالب 230تعداد1390 سال سرشماري براساسمنتهی می شود غربی يویورتچدهستان 

  .بود داده خودجاي در

  معدنی آب چشمه -  سردابه سو تورش
 هاي بیماري درمان براي داردو وگازداري ترش آب که میباشد سردابه معدنی آب هاي ازچشمه      

   .است شده مفیدگزارش جلدي و پوستی اختالالت و بیماریها ، گوارشی
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  معدنی آب چشمه - سرعین سو تورش
. است گازدار بسیار و ترش آب این. قراردارد دره ساري در سویو تورش دنیـــمع آب ي چشمه      

 وخارش پوستی هاي بیماري براي همچنین. است مناسب بسیار معده هاي بیماري براي آب این نوشیدن
  .شده است توصیه دست

  معدنی آب چشمه - سو شابیل تورش
 0.2 آن دبی داردکه وجود سانتیگراد درجه15 بادماي سردي معدنی آب چشمه  ، شابیل منطقه در        

 است وگزنده ترش کمی آب این مزه .گیرد قرارمی استفاده مورد آشامیدنی بآ عنوانب و بوده لیتر درثانیه
  .دارد درمانی خاصیت و

  معدنی آب چشمه - مشکین شهر سو تورش
قرار دارد مشکین شهر  شمال کیلومتري 50در کندي نوري معدنی آب یاچشمه سویو تورش چشمه     
  -چشمه تورش سویوي نوري. مفیدگزارش شده است  مثانه سنگو کلیه يبیماریها این چشمه براي آب

  .مورداستفاده قرارمی گیرداست و به عنوان آب اشامیدنی  کم خیلی یدب باچشمه  4کندي متشکل از 

  برزند توسانلوي
 ثانیه 32 و دقیقه 58 و درجه 38 بین فاصله در که است پرجمعیتی و نسبتابزرگ روستاي لی توسان      

 و است گرفته جاي برزندپائین دردهستان شرقی طول ثانیه 54 و دقیقه 53و درجه 47 و شمالی عرض
 رودخانه درمجاورت لی توسان .رود شمارمی به دهستان این آبادي سومین خود جمعیت آمار حسب بر

 خانه رود و است گرفته جاي خانالر ومزرعه کندي اسمعلی ، قاالبرزند روستاهاي ودرمیان برزندچایی
 از مرکزدهستان به نزدیکی و سو یک از بارودخانه مجاورت .گذرد می آن ازغرب یچای برزندمعروف 

 براساس آبادي این .است قرارداده برزندپائین دهستان مهم روستاهاي دراعداد را لی توسان ،دیگر سوي
  .بود داده درخودجاي خانوار 56 قالب در نفررا 219تعداد 1390 سال سرشماري

  توشمانلو
که درمیان روستاهاي  است)گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان ازآبادیهاي     
 بر آبادي این.جاي گرفته است ابیلی و نصیرآباد ، دوگاه عرصه ، آقامیرلو ، بوالغی خاتون ، )پرگی(پرگو

 توشمانلوکه آن را.بود داده درخودجاي خانوار 30 قالب در نفررا 106 تعداد 390 سال سرشماري اساس
   در شرقی طول دقیقه11و درجه 48 و شمالی رضـــع دقیقه  45 و درجه 37هم می گویند در دوشمانلو
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  .قراردارد ي ازسطح دریامتر 1380 ارتفاع

  توالن
 اساس بر آبادي این .است گرمی رستانــــشه انگوت ازبخش غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي      

 سرسبز روستایی تووالن. بود داده درخودجاي خانوار 16 قالب در نفررا 76 تعداد 1390 سال سرشماري
 ترین درغربی قرارگرفتن دلیل به تووالن. است قرارگرفته ئود دره رودخانه غربی درحاشیه که زیباست و

 رشدوتوسعه رود شمارمی به گرمی شهرستان غربی هاي ازدهستان خود که غربی انگوت دهستان منطقه
   .است نداشته چندانی

  تولکولوقشالق
 سرشماري در که است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش غربی قشالق دهستان ازقشالقات     
  .است داشته نفر 59 به نزدیک وجمعیتی خانوار 13 مجموعا اقامتی منطقه 2در 1390 سال

  تولون
 دهستان شرقی جنوب سمت و تولون منطقه روستاي بزرگترین و ترین پرجمعیت تولون روستاي     

 و درجه 38 در مغان گرمی شهر غرب جنوب کیلومتري 25 در که است گرمی ازشهرستان غربی اجارود
 بین ، آذربایجان وريـــوجمه ایران مرز در ، شرقی طول دقیقه 4 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 56

 جزء آن اهالی بیشتر و است قرارگرفته عزیزلی و کندي خان ، سی دره لوسگه ، لی سلیمان روستاهاي
 خانوار 84درقالب  نفررا 275 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این .باشند می لی خلیفه طایفه

  .بود داده جاي خود در

  رودخانه -چایی  تولون
 و »داشی قبله « از که باشد می گرمی شهرستان لیـفص هاي رودخانه ترین مهم از چایی یکی تولون     

 دره، لوسگه روستاهاي میان از تند شیبی با گرفته سرچشمه کندي خان روستاي درارتفاعات »داش قلی«
 چایی تولون.رسد می گرمی شهر به و گذرد می تنگ و قشالق ، مشهدلی لی، سلیمان تولون، عزیزلی،

 با شهرستان شمال در و یافته مالیمی شیب شود می نامیده چایی گرمی ،گرمی شهر از گذر با  که
 پیوندد می ارچاییــــبولق رودخانه به آذربایجان جمهوري مرز در و شده تلفیق دیگري محلی رودخانه

  .شود می آذربایجان جمهوري خاك وارد سوار بیله شهر در و
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  ماحالی تولون
 شرایط ،هوا و آب براساس مختلف هاي وآبادي اراضی بوده مرسوم درمنطقه که تقسیماتی براساس      

 که بوده تقسیماتی داراي آن قبلی ساکنان و صاحبان ، مالکان وهمچنین جغرافیایی وموقعیت اقلیمی
 ، قشالقات یا و ییالق ، ها ازآبادي وسیعی محدوده درواقع ماحال بود معروف»ماحال«به اهالی دربین

 مشخصی وتبار ایل وبه داشته یکسانی وجغرافیایی اقلیمی شرایط که بوده گاهها وسکونت یوردها
 اواخر تا است که کشوري با ایران مرز در کوهستانی و زیبا ، دلکشي ا منطقه  تولون ، بوده اند مختص

 لقب آذربایجان جمهوري کشورها سیاسی جغرافیاي در امروزه و بوده ایران جزوسرحدات گذشته سده
 به مشهدلی  و سلیمان لی  ، تولون ،عزیزلی ،دره سی لوسگه ,يکند خان يروستا 6 شامل و است گرفته

 در که هاست آبادي این کوچکترین وسلیمان لیروستاي تولون بزرگترین  باشد می تولون مرکزیت
  .قراردارد مارمشهدلوآر روستاي جنوب و تولون غربی شمال سمت

  تولیر
 ازبخش اجارودغربی دهستان در که است گرمی شهرستان غربی درجنوب کوچکی نسبتا آبادي تولیر     

 شمالی عرض دقیقه  59 و درجه38 آن جغرافیایی ومختصات است گرفته جاي گرمی شهرستان مرکزي
 قدیم جاده کنار در مئغوان روستاي جنوب کیلومتري 4 در تولیر است شرقی طول دقیقه 2 و درجه 48 و

 داشی بئل ، دریامان ،مئغوان.پیوندد می مرکزشهرستان به روستا همین طریق واز قراردارد اردبیل به گرمی
 سرشماريدرتولیر .باشند می تولیر روستاي مجاور هاي آبادي از قیشالق و بوالغیله له  ،  اولوکندي

  .بود داده درخودجاي خانوار 24 قالب در را نفر 84 تعداد 1390 سال

   سی توماردره
  در که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي دوآبادي نام      

 بوالغ تک ،سی مزرعه قاري روستاهاي رتوودرمجا مشکین شهر مرکزشهرستان ريـکیلومت 65 فاصله 
 زندگی سی طوماردره درآشاغی خانوار11 نفردرقالب 43 تعداد 1390سال سرشماري دارند براساس قرار
  .است داشته نفرسکنه21و خانوار 5 سی طوماردره یوخاري سال همین در کردند می

  تومارقشالقی
 1390 سال درسرشماري که است آباد پارس شهرستان مرکزي ازبخش شمالی قشالق ازقشالقات      

  .است نفرداشته401 به نزدیک وجمعیتی خانوار 114 مجموعا اقامتی منطقه 4در
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  تومارکندي
در  که است سوار بیله شهرستان دشت القــــــقش ازبخش جنوبی قشالق دهستان هاي ازآبادي      

 ،آباد روستاهاي تازه. بود داده درخودجاي خانوار 26 درقالب نفررا 117 تعداد 1390 سال سرشماري
  .می روند همسایگان تومارکندي به شمار لو از ایده لیملو و ، بوالغ داش ،کندي  قلی زال ، رضاآباد

  انگوت چی که ته
 صفحات در بز وپرورش نگهداري گرچه.است بزنرگرفته معنی به »که – ته«از خودرا نام آبادي این       

 این اهالی احشام اصلی ترکیب گوسفند و نیست مواجه اهالی اقبال با مغان منطقه بویژه کشور شمالی
 شدن روزاهلی نخستین از که همانگونه پرتحرك چاالك حیوان این بااینهمه. دهد می تشکیل را منطقه

 نقش باستانی ازآثاروبناهاي بسیاري بر ،رود فرومی اساطیراولیه اعماق تا ، بوده انسانها همراه به حیوانات
 درفرهنگ دهد می اختصاص خود به را باستانشناسی و فولکلوریک ازمباحث اي عمده فصل و بندد می

 منطقه رایج دام گرچه ،بز .یابد حضورمی هم آن هاي آبادي نام حتی و انــــمغ وعشایري دامداري
 به »گردانی ام که ته« آئین قالب در را سوري چهارشنبه زیباي هاي ازآئین امابخشی نیست انــآذربایج

 .نیست غیرمرتبط آبادي دراینآن  ونگهداري باپرورش بیگمان هم آبادي این نام.دهد می اختصاص خود
 بوده محل در خاص حیوانی یا گیاه وجود دور هاي درگذشته محل گذاريـنام هاي روش از یکی زیرا

  .....و چی ایلخی ، لی دوشان ،توالچی :نیستند کم درمنطقه باحیواناتند درارتباط که هایی آبادي نام. است
 اساس برو  است اي گرفتهـــج شهرستان انگوت ازبخش شرقی انگوت دهستان در »ته که چی«

  .بود داده جاي درخود خانوار 5 در قالب را نفر 19 تعداد 1390 سال سرشماري
  آباد پارس چی که ته

که درمیان روستاهاي  است آباد پارس شهرستان مرکزي بخش از ساواالن دهستان هاي ازآبادي      
 تعداد 1390سال سرشماري براساس آبادي این .جاي گرفته است آباد بهرام عبدالرضاآباد و ،لو شوه گو

  .بود داده درخودجاي خانوار 199 قالب در نفررا  830

  بازار چی که نه ته
 ورق هاي نازك آهنی که در محل کسب وکارگروهی ازآهنگران اردبیلی بود که با ، ته نه که بازار      

 ،لوله بخاري ،بخاري ،می گفتند حلبی )  از تنک به معنی نازك گرفته شده (»که –نه  - ته «اردبیل به آن 
 ...ان وـــــطشتک هاي مختلف به نام الخ ،سماورهاي کوچک معروف به حلبی  ، آفتابه حلبی ، سطل

  دیمی اردبیلـبازارقبخشی ازمجموعه . ولحیمکاري ازکارهاي اختصاصی آنهابه شمارمی آمدمی ساختند 
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  .اختصاص داشت ته نه که بازارنامیده می شد لملک که به حلبی سازهااپیرعبد درمجاورت مسجد

  کوه -تیرف 
خلخال  مرکزي شهرستان از بخش شرقی خانندبیل دهستان محدوده در متر 2913 ارتفاع با کوه این      

 - شرقی شمال کوه، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی جنوب کیلومتري 15 در و
  .باشد می 37.31 وعرض 48.42 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی جنوب

  تیفیه
 بر آبادي این قراردارد ویلکیج بخش از جنوبی ویلکیج دهستان در که نمین شهرستان هاي آبادي از     

) یه -فی -تی( تیفیه.بود داده درخودجاي خانوار64 نفررادرقالب216 تعداد1390 سال سرشماري اساس
 وآخارباخار استان شرقی ارتفاعات به که است محدوده این وآخرین آبادي قراردارد دهستان جنوب در

  .دارد حورمجاورت با رز و تیفیه ، گذرد می رز از تیفیه به رسیدن راه. شود می منتهی وگیالن اردبیل

  تیکانلو
 مرکزي ازبخش ارودغربیــاج غربی دهستان درشمال وبزرگی پرجمعیت ، آباد روستاي لی تیکان     

 درمیان شرقی ثانیه 57و درجه 47و شمالی ثانیه 38و دقیقه 5و درجه 39در که است گرمی شهرستان
 143 داراي 1390 سال درسرشماري لی تیکان است روستاي قرارگرفته قباله و بینه ، آقداش هاي آبادي

 دهستان پرجمعیت و آباد روستاي ازسه یکی لی تیکان . است بوده نفرجمعیت 597و  خانوارسکنه
 واون بینه دیگر روستاي دو وهمچون قراردارد دهستان این شمالغربی درسمت که است اجارودغربی

 در آن اراضی قابلیت از مناطق این آبادي.  رود شمارمی به دهستان جمعیتی مهم مراکز از لو بیربیگ
 به دسترسی ، گیالرلی اي ذخیره وسد  االرضی تحت آبهاي  مجاري با مجاورت ، کشاورزي تولیدات

  .گیرد می سرچشمه روستاها وآبادانی عمران براي آن اهالی کوشش و وتالش مناسب مواصالتی جاده

  تیل
  سرشماري اساس بر آبادي این است خلخال شاهرودشهرستان دربخش پلنگا دهستان هاي آبادي از      
 منطقه هاي ناهمواري دلیل به .بود داده درخودجاي خانوار 194درقالب  نفررا 821 تعداد 1390 سال

 ، قشالق ،شال ، روستاهاي دیز تیل درمجاورت . استآمده  فراهم ها آبادي مجاورت براي کمی امکان
 وقشالق خلقی مزرعه متروکه سکونتگاههايو )روو –دي (درو ،کلور ، کرنق ، آباد عزیز ، لرد ، کرین
 از آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 39و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 15 و درجه 37درتیل 
  .است متر 1800 دریا سطح
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  معدنی آبگرم  -تیل 
 دردهنه چشمه مجزا میباشد که  عبارت از یک حوضچه کوچک با دو تیل روستاي معدنی آبگرم      

 درحال و شده واقع شاهرود رودخانه درحاشیه »جعفرآباد زاویه« و »تیل« روستاي بین شاهرود جنوب
 که آبگرم این محل به رسیدن براي. است شده رها استفاده بال تقریباً الزم امکانات فقدان دلیل به حاضر

 جعفرآباد زاویه آبگرم یا تیل آبگرم اسم دو با جعفرآباد زاویه و تیل دوروستاي دربین قرارگرفتن دلیل به
 را آبگرم تا جعفرآباد زاویه روستاي یا آبگرم تا تیل روستاي کیلومتري مسیرچند باید یافته معروفیت

 به آبگرم این به دسترسی نزدیک اي درآینده درام - کلور ارتباطی راه از برداري بابهره کرد طی پیاده
 سانتیگراد درجه 29 آن متوسط دماي اردبیل اي منطقه آب شرکت درگزارش. خواهدبود ممکن راحتی

 خواص داراي فراوان الحــــــــام داشتن دلیل به آبگرم است این شده اعالم درثانیه آبدهی لیتر 0.3 با
 یاستخوان و یعضالن يدردها پوستی، يها يبیمار يبرا مناسبی باشد ونسخه می باالیی بسیار درمانی

  .کنند می استفاده آن از یقطع درمان حتی و دردها تسکین يبرا يزیاد بیماران ساله همه و است

  کوه -تیالر 
 و خلخال مرکزي شهرستان بخش از شرقی سنجبد دهستان محدوده در متر 2654 ارتفاع با کوه این      

 جنوب -غربی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی شمال کیلومتري15 در
  .باشد می37.45 وعرض48.36 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده شرقی

  تیمورکندي
مجاورت  که در است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش الندوزــــاص دهستان هاي ازآبادي     

 بر آبادي این .قوروچاي واقع شده است و نصی حاجی قشالق ، باالجا قشالق ، روستاهاي عمران آباد
  .بود داده درخودجاي خانوار 21 نفررادرقالب 92 تعداد1390 سال سرشماري اساس
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  ثمرین
 دهستانازترکیب  1388 سال ماه دراسفند که  اردبیل است شهرستان جدیدالتاسیس هاي بخش از      
 بخش مرکز .شدتشکیل  محمدحسین ینگجه مرکزیت به دوجاق دهستان و ثمرین مرکزیت به غربی

 به جغرافیایی موقعیت ودر شهراردبیل غرب شمال کیلومتري 16 درثمرین نامیده می شود که  ثمرین
 آن شرقی طول ثانیه 8 و دقیقه 8 و درجه 48و شمالی عرض ثانیه 23و دقیقه 22و درجه 28 مختصات

 بود داده درخود جاي خانوار 596 قالب در را نفر 2245 تعداد 1390 سال سرشماري درو دارد  قرار
 از یک هرو  میشود تقسیم هکوچ اورتا و لو پیرقلی ،کوچه  یوخاري ،آباد حسین محله چهار بهثمرین 

 مردم از اي عده گذشته در.خویشاوندند یکدیگر با که مختلفی هستند طوایف ي دربرگیرنده محالت این
  . اند داده تشکیل را کردقشالقی روستاي و کرده مهاجرت روستا این دست پایین اراضی به ثمرین

) اسالم از قبل( باستانی گورستان چندین ، »اتاق اوچ« به معروف باستانی ارغ ،علی خواجه سلطان بقعۀ
 هاي تپه ،بزرگ  سنگی هاي مجسمه و مختلف خطوط و عالئم داراي و شده قبرهاي تراشیده سنگ با

 با قدیمی هاي چشمه ،آبی  قدیمی هاي سیابآ ،متعدد  آبشارهاي ، زیبا بسیار و متعدد باغات ،باستانی
 پیرجنید، پیرخاکی،: ششگانه ثمرینی وپیرهاي بحرالعلوم عبداهللا شیخ آرامگاه،آن اطراف هاي نوشته سنگ
  .ثمرین به شمارمیرونددیدنی  ثارآ جوق از قلعه پیر و زیکیرتو پیر  ، ساگارتی دره پیر ، زهید پیردره

 درباب که زنی هایی گمانه به توجه بادرخصوص وجه تسمیه ثمرین نظرات مختلفی وجود داردگروهی 
وبراین  می کنند جستجو اوستایی هاي واژه درهم  را ثمرینکلمه  ي ریشه دارد وجود شهراردبیل نام

 .است ) چتنه محلی زبان در( شاهدانه گیاه اساس معتقدند که هوم یا صوم کلمه اي اوستایی به معنی 
 وفور به توجه با. کردند می استفاده م مذهبی ازآنادرمراس زرتشتی کاهنان که بوده یمقدس گیاهشاهدانه 

 از ثمرین نام که داد را احتمال این توان می زرتشتیان آتشکده هاي ویرانه وجود و منطقه دراین گیاه این
. گرفته شده باشد است آن وفور محل یا گیاه این کشت محل معناي به که است»سوم« یا»هوم«ي ریشه
 و است سومرین نوشتار صورت مبناي بر اند کرده ذکر ثمرین براي برخی که دیگري ي تسمیه وجه

  .سومري تمدن به آنها کردن متصل
 نعمت و ثمر دو درمعناي عربی نامی ثمرین که است مدعی اي درمقاله اردبیل ي چشمه ي نامه هفته
ثمرین می تواند حالت تحریف .است آب فراوان منابع دیگري و روستا این آباد هاي زمین یکی که است

 ) +قدیمی ازترکها قومی ، نقص بی ، کامل ،ساکت ومات (شده اي ازکلمه ي مرکبی متشکل از صوم 
اینکه درزبان ترکی به  ازمصدرآرینماق به معنی پاك شدن باشد کما) آریا ،پاك ،آیدین ،شده پاك( آرین 

 اخیررا موجه تر است ونگارنده این تعبیر گفته شده) چیم آرین (وبه غسل کردن ) یوآرین(وضوگرفتن
  .به ویژه آنکه ثمرین محل سکونت وارشاد چندین پیر و شیخ نیزبوده است می داند سایرتعابیر از
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  جابیلو
 جغرافیایی طول در ، ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي آبادي از     
. دارد قرار اردبیل شرق کیلومتري 19 دقیقه در 17 درجه و 38 جغرافیایی عرض و دقیقه 30 درجه و 48

 روستاي اب ربـــغ شمال طرف از آبادي این. گذرد می آبادي شمال کیلومتري 3 از وـــقاراس رودخانه
 خان مصطفی والغـــب آغ روستاي اب شرقی جنوب سمت از ، لو خلیفه قریه اب جنوب طرف از ، اوالغان
 منتهی بیگلو آبی شهر به آن دادـامت در و آباد انـــلقم کند تازه آبادي به مشرق سمت از وبوده  همجوار

 سرشماري براساس آبادي گردداین می مشرف رحیملو میرزا روستاي به نیز مغرب طرف از و گردد می
  .بود داده درخودجاي خانوار 52 قالب در را نفر 206 تعداد 1390  سال

  اولن جاموش
است که  مشکین شهر شرقی مشکین ازبخش نقدي دهستان آبادیهاي آبادي از اولن نام دوجاموش        

 اولن جاموش آشاغی .اند گرفته قرار ديــکن ارباب روستاي روبروي مشکین شهر جاده چپ سمت در
 مردنمعنی محل  به ترکی زبان در اولن جاموش دارد نفرجمعیت 4 اولن جاموش یوخاري و نفر 32

 چرا احتمال دارد از واقعه کشته شدن یا مردن گاومیشی دراین محل گرفته شده باشد واست  گاومیش
  ....بیچن وغیره خان علی  ،موخت اکن  ،دان اوچان ونظیراین اسامی دراین مناطق کم نیست مثل خکه 
 پادشاهان از دختریکی نام »چاموش«و بوده» چاموش اولن« دراول اولن جاموش، از اهالی بعضیگفته به 
 دیار این و در داده دست از را خود جان بیماري اثر بر روستا این از گذر هنگام که است یفرمانروایان یا
معروف گشته  یعنی محل فوت چاموش» چاموش اولن« و محل درگذشت وي به شده سپرده خاكه ب

روستا  در این محل مرده و و افتاده کوه باالي از میشی پیش سال 70بعضی هم می گویند حدود .است
    .روستاي جاموش اولن در میان اهالی به گامیش اولن معروف است .شهرت یافته است به این رخداد

  امیر جان
  .است خلخال ازشهرستان زجئک روستاي زیارتی اماکن از      

  بوالغی جان
 و غسل براي بیشتر و وجودداشت الــــخلخ شهر مسجدشهیدلی نام چشمه اي است که درغرب    

   .بود و جام بوالغی معروف بوالغی جان به چشمه این. گرفت قرارمی استفاده مورد اموات شستشوي

  کوه - جبارداغی  
  و خلخال شهرستان يمرکز بخش از غربی خانندبیل دهستان متردرمحدوده 2162 ارتفاع با کوه این      
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 بوده جنوبی -شمالی کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غربی جنوب کیلومتري 15 ودر

  .دقیقه می باشد 24درجه و 37دقیقه وعرض 24درجه و 48  طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و

  جبارکندي
 51 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 و سن گوره گلسن ، رکوهولیودــــقول روستاهاي درمجاورت و مشکین شهر شمالی قسمت کیلومتري
 در خانوار 3 قالب در را نفر 11 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي این است قرارگرفته دوشانلو

  .است یافته شهرت او نام به وآبادي بوده باديآ این بنیانگذار نام جبار. بود داده جاي خود

  جبارلو
 در جبارلو روستاي. است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 ، طاقچاداش ، محمدلو روستاهاي اورتــــمج در و مشکین شهر شهرستان مرکز کیلومتري 67 فاصله
 خانوار 98 درقالب نفررا 355 عدادت1390 سال سرشماريدر باديآ این قراردارد بوالغی وکئچی علیکران

  .بود داده جاي خود در

  جبدرق
 کیلومتري 11است که در مشکین شهر رستانــــشه مرکزي بخش از دشت دهستان هاي ازآبادي      

 وايـه .است شهرستان این روستاهاي باصفاترین و زیباترین از یکی و دارد قرار مشکین شهر شهرستان
 این. است  شده واقع روستا این   جنوب کیلومتري 35  در سبالن وکوه است کوهستانی معتدل درق جبی

درق  جبی .بود داده جاي درخود خانوار 652 درقالب نفررا 2494 تعداد 1390 سال سرشماريدر آبادي
 قشالق ییالق آن اهالی از بخشی .عربلوجاي دارد و دستگیر ، توبنق ،نصیرآباد روستاهاي درمجاورت

  .کنند می اوتراق  قارابوالغ چشمه اطراف و داغی چال ، لی سامان رادرییالقات تابستان و فصل میکنند

  دار جبه
 تعداد1390 سال درسرشماري که است اردبیل شهرستان ثمرین ازبخش غربی دهستان هاي ازآبادي      
 مغان اردبیل قدیم ازجاده کمی درفاصله جبه دار.بود داده درخودجاي خانوار 410 نفررادرقالب 1577

در وجه تسمیه . وگرجان جاي گرفته است  سامیان ، قشالقی طالب ،آباد روستاهاي معصوم درمجاورت
 اهالی که بلندي لباس نوعی دار وبرگرفته ازنام آن را جبِِّه اي روستا روایت هاي مختلفی وجود دارد عده

 دار معتقدند نام اصلی روستا دراول جِبهه دیگر اي عده ،می دانند پوشیدند می قدیم زمان در روستا
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قوطی چوبی (ترکیبی ازکلمه جعبه بوده است  بعضی نیز نام روستا را) است افتاده اتفاق جنگ که محلی(
روستاهاي  خوانده می شود از» ده ر -  جه به«جبه دار که دربیان اهالی  .دانند یم دار+  )مخصوص میوه

نام اولولر قدیمی سمت غربی اردبیل است وآثارحیات گذشتگان آبادي در تپه تاریخی وقدیمی روستا به 
   .این روستا یکی ازمراکز مهم تولید سیب زمینی مرغوب ومعروف اردبیل است .تپه سی مشهوداست 

  کورپوسو ججین
ارتباط  وبواسطه ایجاد است شده ساخته لوبالیق رودخانه يرو بر و اردبیل شهر داخل در پل این      

داش کسن  یا به ججین کورپوسو وسمت جنوبی آن  هاي داش کسن وججین در آبادي بین اردبیل با
 هفت(به همین خاطر به یئدي گوزکورپوو است چشمه هفت يدارا ججین پل. کورپوسو معروف است

 ضربی يها طاق و سنگی يها پایه يدارا هریک ازهفت چشمه این پل .شهرت یافته است نیز )چشمه
 شده پل عرشه بودن دار زاویه باعث ،یوسط دهانه و داشته تقارن حالت پل این. باشد می يآجر یجناق
مورد مرمت  1374 سال در وآخرین بار بوده صفویه دوره یادگار) چشمه هفت( گوز یئدي پل. است

   .گیرد قرارمی مردم استفاده مورد اکنون هموقرارگرفته 

  بیله سوار بادآجعفر
 1366 درسال که است سوار بیله شهرستان دشت القـــــقش دربخش شرقی قشالق دهستان مرکز      

 220 حدود  درارتفاع سوار بیله  شهرستان مرکز  غربی شمال  کیلومتري 26 فاصله دراست و شده تاسیس
 محدوده  گسترش.دارد  خشک و  گرم  تابستانهاي و  معتدل  زمستانهاي جعفرآباد .واقع شده است  متري

  اصلی وجاده  است  طولی  صورت  به و شرقی  جنوب ـ  غربی  شمال  جهت در نیز رآبادـــــــجعف  شهري
  دشتهاي در  ودامپروري  کشاورزي  به  متکی عمدتاً شهر اقتصاد .گذرد می  آن  وسط از آباد ـ پارس سوار بیله

  به   نهسئوه شا عشایر  قشالق  گذشته در ،  آن  پیرامون  دشتهاي و جعفرآباد شهر  محل.  شهراستن پیرامو
 آغاز آنجا در  منطقه  عمرانی  فعالیتهاي  اولین ،  جغرافیایی  مناسب  موقعیت  سبب  به ظاهراً.   رفت می شمار
  بافت  روستایی  هادي حطر  اجراي با و  گرفت  شکل  آبادي اولیه هسته ، عمرانی  فعالیتهاي  شروع با شد و

 کنار در .بود)  منطقه در  گیاهی  نام( آباد  وشانووی  گذشته در جعفرآباد  آبادي  نام .شد تر منظم  آن  مسکونی
  .قراردارد  تُن هزار یکصد و  تُن هزار  هفت هاي  ظرفیت با سیلو دو شهر

  جعفرآباد خلخال
 شهرستان رستم خورش ازبخش جنوبی رستم خورش دهستان غربی جنوب سمت هاي ازآبادي      

 درقالب نفررا 145 تعداد 1390 سال درسرشماري پلنگا قراردارد و دهستان درمجاورت که است خلخال
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 دقیقه 37و درجه  48 و شمالی عرض دقیقه 12و درجه 37جعفرآباد در .بود داده درخودجاي خانوار 44

روستاي جعفرآباد خلخال که اهالی آن به .  متراست 1500 دریا سطح از آن وارتفاع قراردارد شرقی طول
 ، »قیچنارل« ، »آهو« ، »رودـجهوس« ، »سفیدآب« ، »برندق«اورت ــزیان کرمانجی صحبت می کنند درمج

  .قراردارد »کرنق« و »تیل« ، »جعفرآباد زاویه«

  مشکین شهرجعفرآباد 
 شرقی مشکین دهستان هاي ازآبادي است معروف لو قیلچیق به محل درعرف که بادآجعفر روستاي      

 شهرستان مرکز شرقی ازسمت کیلومتري 8 که درفاصله است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش
 1390 سال سرشماري براساس آبادي این .است شده واقع ،آلنی روستاهاي مجاورت در مشکین شهر

قیلچیق در لغت زبان ترکی به معنی تارهاي . بود داده درخودجاي خانوار 49 قالب رادر نفر 201 تعداد
  .جو و گندم استسنبل روي 

   قشالقی جعفرقلی
سمت  در که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش شرقی القــقش دهستان هاي ازآبادي      

 1390 سال سرشماري در و جمهوري آذربایجان واقع شده ایران و نزدیکی مرز شمال شرقی دهستان در
اي تاریخی  بادي تپهآمتري این  200درفاصله .بود داده ايـج درخود خانوار 4 قالب در را نفر 17 تعداد
 تپهمعروف است این  سی تپه قیشالقی جعفرقلیکه به دلیل مجاورت با جعفرقلی قشالقی به  دارد قرار
  .است رسیده ثبت به 4370 شماره تحت 5/9/1380 دارد درتاریخ تعلق ازتاریخ پیش هاي به دوران که

   جعفرلو
مجاورت  که در است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدشمالی دهستان هاي آبادي از      

 اینکورائیم منتهی می شود  سمت شمال غرب به دهستان از قرارگرفته و »بوالغ قیرخ«و»نرلو«روستاهاي
 جعفرلو در.بود داده درخودجاي خانوار 14 درقالب را نفر 66 تعداد 1390سال سرشماري براساس آبادي

  .قراردارد  شرقی طول دقیقه 18و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 57و درجه 37

  عشایر -جعفرلو 
 و آباد پارس بناي درمحل طایفه این قشالق.....« ازطوایف ایل بزرگ شاهسئوه ن مغان می باشد      

 که هکتاري12اززارعین ازآنان اي عده ، اول کانال یا زیرنهر اراضی تقسیم درزمان داشت قرار آن اطراف
 کردند خودداري زمین فتنرازگ اي عده.شد تحویل آنان به زمین و شدمحسوب می داده داوطلبی هر به
 این با .شدند ساکن اطراف روستاهاي و آباد درپارس افتاد رونق از کوچروي رسم بعدکه هاي سال در و
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 دنفرست می ییالق به راباکومه اکثراچوپان که امروزي طریق مشغولندوبه دامداري به گروهی هنوزهم همه
 ییالقشان. دهند می ادامه خود اجدادي کار به کنند می نگهداري درروستاها را چهارپایان ها درزمستان و

 احد .برد نام توان رامی ومحمدبیگ صمدخان طایفه این ازروساي .است واقع سبالن »چایی لی نیج«در
  »تاریخ درگستره مغان،قلمی عزیزاهللا از نقل به 55 ص جلددوم، آذربایجان نگین مغان ،قاسمی

  مدرسه -اسالمی  جعفري
این بناي . برمی گردد قاجار دوره اردبیل می باشد تاریخ بناي آن به بناهاي قدیمی آموزشی در از       

 کوچه ، قدیمی محله در که بخشی ازتاریخ تعلیم وتربیت کودکان اردبیل درآن رقم خورده است تاریخی
 ثبت ٔشماره با 1380 مهر 10 تاریخ در اثر این  است شده واقع مریم  حضرت کلیساي نزدیک ، ارمنستان

  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 4051

   جق جق
 براساس نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی يویورتچ دهستان هاي ازآبادي دوآبادي نام      

 نفر 41 و خانوار 13 قیج قیج ویوخاري نفرسکنه 16 و خانوار 6 قیج قیج اورتا 1390سال سرشماري
  .اند داشته سکونت جمعیت

  جگرکندي
خور در  وپته )کانازا(کنازق ، سوال ، مجاورت روستاهاي یئنگیجهدر که نمین شهرستان هاي ازآبادي      

 1390 سال سرشماري براساس آبادي این .قراردارد نمین مرکزي بخش ازتوابع شمالی ویلکیج دهستان
  .بود داده درخودجاي خانوار 22 درقالب نفررا 58 تعداد

  آباد جالل
 ، که درمیان روستاهاي ماجوالن است خلخال شاهرودشهرستان دربخش شال دهستان هاي ازآبادي      

 خانوار 15نفررادرقالب  71 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این. قراردارد آباد رکن ، کوهول
 دقیقه 52و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 11و درجه 37جاللیه در یا جالل آباد.بود داده جاي درخود

   .متراست 2180 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول

    غار - آباد  جالل
  بوزلوق: ه کنید به  نگا      
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  جالیر
 21فاصله  در است که مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین بخش از الهرود دهستان هاي ازآبادي      

 روستاهاي درمیان روستا این .قراردارد قاراقایا روستاي اورتـــمج در مشکین شهر شهرستان کیلومتري
 اساس بر جالیر .دارد دسترسی سواراق رودخانه به که است روستاهایی از و گرفته قرار کنگرلو و قاراقایا

  .بود داده درخودجاي خانوار 165 قالب در را نفر 575 تعداد 1390سال  سرشماري
  زیارتگاه -جالیر اوجاقی 

 شده واقع مشکین شهر کیلومتري 20 در الهرود غربی جالیردرشمال درروستاي نجفعلی سید مقبره      
 اهالی اظهارات طبق نسبش که سید این مزار. است معروف جاقوا به روستا اهالی دربین این مقبره.است

 شده وهیچگونه ساختمان تخریب اکنون که بوده مختصري يبنا قبالداراي میرسد) ع(جعفرصادق امام به
   .کنند می نقل شیخ این از يزیاد کرامات مردم .است معمولی قبر سنگ یک يدارا تنها و ندارد بنایی یا

  جلدك
 سرشماري در يآباد این است گرمی شهرستان انگوت ازبخش شرقی انگوت دهستان هاي آبادي از      
  .بود داده درخودجاي خانوار2 نفررادرقالب 4 تعداد 1390 سال

  قیران جله
  میان در و نمین مرکزي بخش ازتوابع شمالی جـــویلکی دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي      
 سرشماري براساس آبادي این قرارداردونمین  سولودرق ، حیران خشه ، نوده ، علیا خانقاه هاي آبادي
  . بود داده درخودجاي خانوار 1 قالب در را نفر 5 تعداد 1390 سال

  جلودارلو
 جعفرآباد اطراف خورخور و ، درچالما قشالقشان «ن مغان می باشد که ناازطوایف عشایرشاهسئوه       

 و شاهبازخان بیگ طرالن طایفه این روساي آخرین .است واقع النــــسب گدیگی هفته در ییالقشان و
 درگستره مغان ، قلمی عزیزاهللا از نقل به 56 ص احدقاسمی ، جلددوم ، آذربایجان نگین مغان .هستند
 آن نامگذاري مختلف هاي تیره نام به اغلب  که طایفه این معروف قشالقات و روستاها جمله از »تاریخ
 ، قهرمان قشالق ، »...و دشتی ، رزمجو ، اسدي هاي تیره« خان اسماعیل قشالق : از عبارتند است شده

 مهدي قشالق  ، سلیمان حاج ، قشالق عزیز قشالق ، » نریمان ، گلدوست ، پارسا« هوار حاجی قشالق
 و »جعفرخانی« سی دره مایا و لوی مم ولی روستاهاي ، » ...و ایزدي ، هوشمند ، آذر رزم « خانلو

  خورخور روستاي



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       202    

  جلوگیر
 129 تعداد 1390 سال در نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع غربی یورتچی دهستان آبادیهاي از      

 از دوشانجیق یا دوشانلو به ازشمال روستاي جلوگیر .بود داده درخودجاي خانوار 42 درقالب را نفر
  .شود می منتهی بزرگ وکریق سعیدخانلو روستاهاي به غربی وازجنوب داغیلدي دگمه به جنوب

  جلیلوقشالقی
 براساس آبادي این است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش غربی قشالق دهستان هاي ازآبادي      

 نسبتا جلیلو قشالق .بود داده جاي ودــدرخ خانوار 14 قالب در را نفر 55 تعداد 1390 سال سرشماري
 قشالق ، اله فرج قشالق ، چی تره قشالق مجاورت در که است غربی قشالق دهستان وسط در معروفی
  .قراردارد لو تولکی وقشالق پنجعلی حاج قشالق ،موزولر

  جمادي
 1390 سال درسرشماري که است مرکزي ازبخش سردابه دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      
قاراتپه  ، گز چهل ، رضابیگلو روستاهاي یئنگیجه.بود داده خانواردرخودجاي 76 نفررادرقالب 325 تعداد

  .همسایگان جمادي راتشکیل می دهند

  آباد جمال
 براساس آبادي این است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش غربی مشکین دهستان هاي ازآبادي      

 را آباد جمال روستاي بود داده درخودجاي خانوار 207 نفررادرقالب 787 تعداد 1390 سال سرشماري
است دي باقی آباآثاري ازاستقرار دوران هاي اولیه دراین .می گویند »جامالو«یا  »جمالو« محلی درگویش

  . اشاره کرد » یبوالغ اژدها« و »یباغ آقام«که ازاین میان می توان به 

  آبشار -دومولی  خان جمال
 این .است جاري ) دوموال ( دومولی روستاي ارتفاعات از که است زیباییجمال خان آبشارآبشار      
 اليه الب از آب قطرات وریزش دیواره هاي صخره برروي وخزه سبزه رویش با بهار فصل در زیبا آبشار

  .شود می تر دیدنی ها خزه این

  جمایران
  است مرکزي ازبخش شرقی ارشق دهستانغربی  سمت جنوبدر اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      

  63 قالب در نفررا 287  تعداد 1390 سال سرشماريجمایران در .خلج قراردارد روستاي مجاورت در که
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  .بود داده جاي خود در خانوار

  تاریخی - مسجد  جمعه
   تپه يرو بر شاه عبداهللا و دینـــــال پیرشمس يها محله بین ، اردبیل شهر یشرق شمال در بنا این      

   يها يحفار به توجه با. است ایران غربی شمال دـــمساج ترین قدیمی از یکی و گردیده واقع مرتفعی
 بخش در ستوندار يها شبستان يبقایا گرفته صورت مسجد این اطراف محوطه در که یشناس باستان

. است گردیده کشف ق. ه چهارم و سوم قرن به متعلق يها کتیبه از يآثار چنین هم و یشمال و یشرق
 حمله نتیجه در که شده ساخته يتر کهن يبقایا يرو بر سلجوقیان دوره در مسجد کنونی يبنا اصل
 این در است گشته يبازساز مجدداً يهجر 650 سال درحدود و ویران يهجر 620 سال درحوالی مغول

 محراب و شبستان در ینقاش و يگچبر مختلف تزیینات و شده يبازساز کامل طور به دـگنب ، يبازساز
 به بعد هاي دوره در که یایوان و ویران يا دخانهــــــگنب از مسجد فعلی يبنا. است گردیده انجام آن

 دوره از يا مناره يبقایا ، مسجد يمتر16.5 درحدود شود می تشکیل ، شده تبدیل يدار ستون شبستان
 داشته قرار کنارآن در مسجد یآبادان هنگام به که مانده باقی متر پنج قطر مترو هشت ارتفاع به سلجوقی

 بازمانده شده، یاد نیز جامع مسجد عنوان به آن از ها کتاب و ها  نسخه از یبرخ در که مسجد این. است
 شکل یسلجوق دوره بویژه یاسالم مختلف يها  دوره در که است ينظیر کم و گسترده و عظیم مسجد
 مسطح پوشی تیر سقف صورت به دــــمسج یفعل پوشش.است بوده آباد يصفو دوره اوایل تا و گرفته

  . است شده ساخته قاجار زمان در که باشد  می تایی سه يها ستون پایه ردیف سه از استفاده با
 سال در آن ترین يجدید و آخرین که است خورده يزیاد صدمات زمان مرور به اردبیل جمعه مسجد 

 یتاریخ تپه از يزیاد بخش ،يسیمتر خیابان امتداد توسعه و ساخت جریان در آن طی در که بوده 1357
 به مسجد این اکنون هم. شد رانش و شکستگی دچار مسجد محراب محوطه شرقی بدنه و رفت بین از

 قرار بیشتري چه هر فرسایش و لرزش معرض در سنگین نقلیه وسایط حرکت درمسیر قرارگرفتن دلیل
  .کند  می تهدید را آن فرسودگی و تخریب وخطر دارد

  کندي جمولو
 اساس بر آبادي این است گرمی رستانـشه انگوت بخش از شرقی انگوت دهستان هاي آبادي از      

   .بود داده درخودجاي خانوار 36 قالب در را نفر 144 تعداد 1390 سال سرشماري

  معدنی آب چشمه -جناقاسویو 
 سبالن مرکزبخش اردیموسی در که است کوچکی آبگرم چشمه ،)آقا جن( جناقا معدنی آب چشمه      

  . نیست برخوردار  زیادي چندان شهرت از و دارد قرار سرعین شهرستان از
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  بناي تاریخی - سراي اردبیل  جنت
که بنایی هشت ضلعی است ایوان  اردبیلی الدین صفی شیخ مجموعه عمارت بلندترین و بزرگترین      

 يها قوس خود ضلع هر در شده اقـالح دارالحفاظ تاالر رواق به که بنا این .جنت سرا نامیده می شود
 به. است شده زیباتر يبند رسمی با و برگرفته در را بزرگ هاى قوس که دارد شکل اى طاقچه کاذب

 با اول طهماسب شاه عهد در که است مجموعه بناهاي ترین قدیمی جزء سرا جنت محققان برخی باور
 و نیست دست در یدقیق اطالع بنا یواقع عملکرد درخصوص.است بوده معروف سرا جنت ایوان عنوان

 براي که رسد نظرمی به اند گفته می نیز )دراویش میدان( نه آب و است محراب فاقد اینکه به توجه با
 به راهیابی براي درهایی سرا جنّت غربی و شمالی هاي بردیواره.است شده می استفاده صوفیانه مراسم

 دقیقی اطالع آن کاربرد نیز و تحوالت و بنا این نخستین ساختار درباره. اند کرده نصب مجاور اطاقهاي
 سماع محل و  داشته ديــــگنب ساخت ابتداي همان از بنا این که اند پنداشته برخی .نیست دست در

 کرده نقل به دقت صفویه دوره در بقعه این از را خود مشاهدات که اولئاریوس اما ، است بوده درویشان
 ، دیده را صفی شیخ بقعه دوره همان در که نیز دالواله چنانکه ، است نگفته سخنی سرا تنج دـگنب از
 گرانبها اشیاي عباس شاه آنکه از پس سرا تنج ظاهراً.  است خوانده سقف بی ديـمسج را سرا تنج
 اوایل در احتماالً . است درآمده کتابخانه صورت به ، کرده اهدا بقعه به را سلطنتی کتابخانه هاي کتاب و

 سرا جنّت براي شده حجاري هاي پایه روي بر چوبی ستون شانزده با مسطّح سقفی سیزدهم قرن
 اخیر هاي سال در و شده ویران کلّیه ب قبل دهه چند نیز اريــقاج دوره سقف.  است شده ساخته
  .آید می بشمار مجموعه گنبد بزرگترین که اند ساخته آن فراز بر سنّتی شیوه به آجري گنبدي

  مشکین شهرسراي  جنت
 مقبره جنوبی قسمت در چالدران جنگ شهداي از قبر هفت با »ريــــقب شاه« یا سرا جنت مسجد      
 درزیرزمین قبورمربوطه است و شده وبازسازي دوبارتخریب مسجد این.است گردیده واقع حیدر شیخ
 جنوبی بازدرقسمت فضاي دریک جمال امامزاده به منسوب سنگ قطعه یک وجاي گرفته  مسجد این

  . سرا قراردارد مسجدجنت

  جنگان
 طول ثانیه 50و دقیقه 15 و درجه 48 و شمالی عرض ثانیه 6 و درجه39 بین درفاصله که اي آبادي      

 اجارود دهستان وسط در درست که است اي آبادي جنگان.میشود نامیده جنگان روستاي.قراردارد شرقی
 میخوش ، )میرو( میرآب هاي آبادي با است و قرارگرفته گرمی شهرستان در ورانــــم بخش از شرقی
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 جنگان .دارد مجاورت ) آووسوران( افسوران و )یئر پلمه(پرمهر ، لی کریم ، وئردیلی علی ، )موخوش(

  .است داشته جمعیت نفر  86 درحدود خانوار 20در 1390 سال سرشماري در

  کوه - جنوارداغی
   » سلطان « سبالن قله بلندترین است سبالن ومرتفع اصلی قله ازسه یکی داغی )وار -نه  -جه(جنوار     
 به نسبت آن ارتفاع آنکه ، سوم قله  دارد تیز نوکی که گویند می» داغی حرم« را آن قله دومین و دارد نام

  .در زبان ترکی به معنی گرگ است »جنوار« .دارد نام »داغی جنوار« کوه است کمتر ساواالن سلطان

  کوه - داغالري باجی جوت
 و دارد ارتفاع متر 3500است این قله  بابامقصودقرارگرفته قله شمالی درسمت که است ازارتفاعاتی      

  .است گرفته نام )دوخواهران( »الر باجی جوت« علت همین به و است ودرکنارهم پیوسته قله دو

  جوراب
درمجاورت روستاهاي  نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع قشالقی رضاقلی دهستان هاي ازآبادي      

 براساس دورسونخواجه منتهی می شود به دهستان سمت غرب از قرارگرفته و یامچی بوالغ و شیرین
   .بود داده درخودجاي خانوار 80 قالب در را نفر 284  تعداد 1390 سال سرشماري

  لی بی جه
 47 و استوا ازخط شمالی عرض ثانیه 55و دقیقه 58و درجه 38 بین درفاصله لی بی جه روستاي      
 شرقی انگوت دهستان جنوبی درسمت ویچـالنهارگرین ازنصف شرقی طول ثانیه 11و دقیقه 47و  درجه

 گرفته قرار لی وعسگرخان سویو یئل ،لی قربان ،چی تکه ،)اوغلو قلی(لولو قیل روستاهاي مجاورت ودر
  .بود داده درخودجاي خانوار 41 درقالب نفررا 165 تعداد 1390سال سرشماريدر آبادي این.است

  کوه - یایالقی لی بی جه
 در ومشکین شهر دهستان شعبان ازبخش مرکزي شهرستان محدوده در متر 2223 ارتفاع با کوه این      

 -شرقی شمال کوه، جهت است شده واقع شهر مشکین مرکزشهرستان غربی جنوب کیلومتري 25
 18 و درجه 38 وعرض دقیقه 22 و درجه 47 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی جنوب

 شده واقع »کوله« و »مئشه سی حاتم« هاي جنگل کوه این شرقی شمال هاي دامنه در باشد دقیقه می
  .رود می شماره ب سبالن ارتفاعات از یکی »جه بی لی« کوه .است
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  خانملو جهان
 مرز از کمی که درفاصله است سوار بیله شهرستان مرکزي انجیرلوازبخش دهستان هاي ازآبادي      
 که اي محدودهرد لر بیگ آق و)بالهارود(بولقار رودخانه دو درمیان آن غربی ودرجانب آذربایجان و ایران

 280 تعداد1390سال درسرشماري آبادي این.دارد جاي لوهاست خانم جهان زمستانی دیربازسکونتگاه از
  .بود داده جاي درخود خانوار 63 قالب در را نفر

  عشایر - خانملو جهان
 وشهرهاي دراردبیل طایفه این هاي اکثرخانواده امروزه«ازطوایف ایل شاهسئوه ن مغان می باشد که       
 چوخوري ومراتع گول دام واحشام خود ازییالق تابستانی تعلیف براي طایفه این .هستند ساکن دیگر
 جهانخانملوبه  خودشان نام با که است درمغان دهی مرکزقشالقشان و کردند می استفاده سرعین باالي
 بیگ وعزت نوروزبیگ آن روساي وآخرین رفت شمارمی به بزرگ طوایف از قبال .مشهوراست کندي
به احتمال قریب به  و گانه اردبیل هم به همین نام معروفند 13نگفته نماند که یکی ازطوایف  ،.هستند

  .»یقین ازهمین طایفه منفک شده وسپس به شکل طایفه مستقلی درآمده اند

  جهانگیرلو
 سال سرشماري که در است گرمی شهرستان انگوت ازبخش شرقی انگوت دهستان هاي ازآبادي      
 در که است متوسطی آبادي جهانگیرلی .بود داده درخودجاي خانوار 42 درقالب نفررا 141 تعداد 1390
 طول ثانیه 36 و دقیقه 49 و درجه 47 و استوا خط از شمالی عرض ثانیه 30و درجه 39 بین فاصله
 در گرمی شهرستان انگوت ازبخش شرقی انگوت دهستان شرقی درجنوب النهارگرینویچ ازنصف شرقی
 دهستان از روستاهایی با برزندپائین دهستان غربی سمت هاي برآبادي الوهـع و گرفته قرار اردبیل استان

  .مجاوراست نیز »چی که ته« و »لی قربان« ،» لی آقاوئردي« ، »ومنصورل« :نظیر شرقی انگوت

  جیاوان
 که است هیر بخش ازتوابع جنوبی فوالدلوي دهستان غربی جنوبدر اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      

 ، آباد هل روستاهاي. بود داده درخودجاي خانوار 44 قالب نفررادر 174 تعداد 1390 سال درسرشماري
  .می روند ازهمسایگان جیاوان به شمار گلین پیله و اینلو

  جید
   شمال کیلومتري 7در که است نمین شهرستان در عنبران ازتوابع بخش میناباد دهستان از دهی یدئج       
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 روستاي به شرق از ، نمین شهر به ازجنوب ،) گلشن(لشوک روستاي به شمال از .است شده واقع نمین

 مانند میگرددو منتهی عنبران شهر به غرب سمت از و میناباد دهستان به شرقی جنوب سمت از ، میرزانق
 داغی کوزه و سی محمد قلعه و کوههایی مثل مجاورت دره قرارگرفته در کوهستانی مناطق آبادیهاي بیشتر
 در و گرفته سرچشمه ارتفاعات مرزي از که جاري است روستا کنار در رود دو .احاطه کرده است آن را
 روستا اهالیدرصد 95 از بیش مذهب. شوند می روستا وارد و پیوسته هم به قوشان چاي نام به محلی
اهالی  . کنند می تکلم ترکی زبان به و اند عــتشی آبادي اهل بقیه و است تالشی آنها زبان و شافعیسنی 

 بوده درخت از پوشیده روستا اطراف دور، هاي درزمانگوئیا  زیباست ونیکو معناي به )جید(که معتقدند
 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این .می گفتند زیبا و نیکو معنی به جید آن به رو ازاینو 

  .بود داده درخودجاي خانوار 223 درقالب را نفر 849

  جیدا
یکی  شود نوشته می) جدا(به شکل اداري مکاتبات و اسناد درتمامی متاسفانه که) دا - جی ( »جیدا«      

 مختصات در که است کند تازه مرکزیت به انگوت دربخش شرقی انگوت دهستان هاي ازآبادي
 ودر شرقی طول ثانیه  4 و دقیقه 48 و درجه 47و شمالی عرض ثانیه 3و دقیقه 6 و درجه 39 جغرافیایی
 ونریمان قاطار ، لی کورامال ،قیشالقی لی کرم ،جیداقیشالقی ،انگوت بوالغ تک روستاهاي مجاورت

)  دورازهم( معنی به )جدا( کلمه از جداي و است نیزه معنی به ترکی درلغت زبان »داــجی« .دارد قرار
 .است اي تسمیه وجه هرگونه فاقد محل این بر جدا واژه اطالق به همین خاطر است فارسی زبان در

  .بود داده خودجاي در خانوار 71قالب  در را نفر 293 تعداد 1390 سال سرشماري در آبادي این

  جیداقشالقی
 دقیقه 6و درجه 39 بین فاصله در که ، جیدا نام به روستایی درغرب است آبادي نام قیشالقی جیدا      

 مبدا النهارء ازنصف شرقی طول ثانیه 52و دقیقه 46و درجه 47و استوا ازخط شمالی عرض ثانیه 27و
 هم جیداقیشالقی درخصوص شده گفته جیدا آبادي درخصوص که مطالبی تمامی. است گرفته قرار

 و دارد قرار جیدا روستاي غربی سمت دوکیلومتري درفاصله دایج قیشالق براینکه مضاف است صادق
 براساس آبادي این.برخورداراست قیشالقی وکرم قیشالقی بخشعلی مجاورت خوداز غربی درسمت

  .بود داده درخودجاي خانوار 27 نفر را در قالب 109 تعداد 1390 سال سرشماري

  تفرجگاه - باغی جیرال
  امروزه  و بود برجا اخیرآثارآن تاسالهايکه است  اردبیل هاي ومعروف ترین باغ قدیمی ترین از یکی     
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 هاي یاسمن و مختلف هاي رنگ با معطر محمدي گلهاي .بخشی ازمحدوده شهري اردبیل به شمارمیرود
 مخصوص هاي سیب باغ این محصول معروفترین جیرال باغی شهرت خاصی داشت اما وصورتی سفید

 اراضی ، شهر روزافزون گسترش با جیرال باغ .داشت شهرت » آلماسی جیرال « به که بود آن ومعطر
 قرار شهراردبیل محدوده در تدریج سپرد وبه ها ناوخیاب ها وخانه ساختمان به را خود اطراف زراعی
 اخیر درسنوات اما ندارد وجود جیرال وگالبی وسیب وزیبایی لطف همه ازآن اثري امروزه گرچه .گرفت
 کند تامین را اردبیل سبزموردنیاز شهر ازفضاي تابخشی است شده تبدیل بزرگی پارك به آن فضاي

 آن نیاز واعتبارمورد قراردارد دردستورکارشهرداري باغ این کنار در فرهنگسرا باب یک  احداث همچنین
 ادوار شهرداران موزه نام به اي موزه ، ازآن برداري وبهره تکمیل با که است شده تامین دولت يسو از

 مناسبی شیوه به اردبیل شهرداري تاریخ ، ازآن برداري بهره درصورت . خواهدشد احداث درآن اردبیل
  .خواهدگرفت قرار عالقمندان دید معرض در

  آبگیر -گولو  جیران
 »سی دره شیروان« کشیده فلک سربه هاي صخره درکنار که است کوچکی دریاچه نام »گولو جیران«     

 زیبایی بسیار طبیعت سی دره شیروان والبته گولو آت دریاچه درنزدیکی دریاچه این قرارگرفتن .قراردارد
. دارد قرار سی دره شیروان به چسبیده درست و گولو آت استخر پایین در گؤلو جیران. است زده رقم را

 .رود شمارمی به دره این حیوانات آبشخور براي مناسبی محل اما باشد می کوچک آن وسعت چه اگر
 کشیده فلک به سر هاي صخره و سنگی هاي وارهــــدی با نزدیکی ، آن اطراف سرسبز هاي وجودخزه

 اي بیننده هر که طوري به گشته آن اطراف در ناب طبیعتی آمدن ودــــوج به باعث ، سی دره شیروان
 نزدیکی در و مشکین شهر شرقی جنوب کیلومتري 20 در تاالب این. گردد می آن زیباییهاي مجذوب
 گذرانی زمستان براي مناسبی يمأوا و ومأمن است متر 2200 دریا سطح از آن ارتفاع دارد، قرار الهرود
 پرندگانی زیستگاه محلکه   تاالب این.رود می شمار به يکنارآبز و يمهاجرآبز ازپرندگان يزیاد تعداد

 آسیاي مناطق از يمهاجر پرندگان پذیراي ساله مهه است اردك و خاکستري حواصیل چنگر، چون هم
 زیستگاه منطقه همچنین. کنند می مهاجرت منطقه این به سرد هاي ماه در که است سیبري و قفقاز میانه،

 اي، قهوه خرس ارمنی، میش و قوچ گرگ، روباه، خوك، چون متعددي وحوش دائمی زندگی محل و
  .است علفی گیاهان و مرتعی گیاهان نی، نیز تاالب حاشیه گیاهی پوشش .است قمري و کبک

  کوه - جیرداغی 
 و  خلخال مرکزي شهرستان شرقی ازبخش خانندبیل دهستان متردرمحدوده 2312 ارتفاع با کوه این      

  غربی جنوب -شرقی شمال کوه، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز جنوب  کیلومتري  7 در



    209                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 
  .دقیقه می باشد35درجه و 37دقیقه وبه عرض 30درجه و 48 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  جیغناب
 ازجاده کمی که درفاصله کوثراست شهرستان مرکزي ازبخش دغربیـــسنجب دهستان هاي ازآبادي      

منتهی دشمالی ـسنجب سمت شمال به دهستان از و دارد قرار قاراقشالق  شرق درسمت خلخال به اردبیل
 درخودجاي خانوار 124 قالب در را نفر 418 دادـتع 1390 سال سرشماري اساس بر آبادي این می شود

 و قراردارد شرقی طول دقیقه 22و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 46و درجه 37جیغناب در  .بود داده
  .متراست 1720 دریا ازسطح آن ارتفاع

  تاریخی محوطه - کوثر  سی دره جین
 بخش کوثر، شهرستان در و است ساسانیان دوره - اشکانیان دوره به مربوط سی دره جین محوطه      

 با 1387 اسفند 26 تاریخ در اثر این .است شده واقع خلفلو روستاي ، شمالی دــسنجب دهستان ، مرکزي
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 25827 ثبته شمار

  دره - شهر مشکینسی  دره جین
 زیبایی بسیار ي رودخانه و است قینرجه -شهر مشکین جاده کیلومتري 3در اي دره ،سی دره جین       

 خاصی زیبایی که است طبیعی جنگلی داراي همچنین و شود می منتهی چایی خیاو رودخانه به دارد که
 قینرجه طرف به حرکت در قینرجه -مشکین شهر 3 کیلومتر در دره این راه .است بخشیده محل این به
 خاکی دره این راه.داشت  مناسب خودرو باید محل این به رفتن جهت که باشد می جاده چپ سمت در
  .شود می انجام سختی به مسیر این در سواري خودروهاي حرکت است درجه 20 باالي شیب با

  دره - سی موران دره جین
 و است مشهور سی دره جین به که دارد وجود اي دره له درق بخش مورانل درمجاورت روستاي ا       
ات باغیکی از  درمحوطه دره شرقی جنوب درقسمت.اي درآن به نظرمی رسد قلعه ازورودي مبهمی آثار

 مشاهده قابل خوبیه ب وقدیمی تاریخی گورهاي و بوده ورـمشه گبروش به که دارد وجود گورستانی
 بررسی اگر و دید را تاریخی بناهاي و اشکال بقایاي توان می سی دره جین در گردش هنگام در. باشد می

  .بکند برمال تاریخی منطقه را اسرار تواند می پذیرد صورتاي  کارشناسانه

  قشالقی جین
   سال سرشماري اساس بر که نیر شهرستان کورائیم بخش توابع از مهماندوست دهستان هاي ازآبادي     
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 ، »موالن« روستاهاي جین قشالقی میان.بود داده درخودجاي خانوار 77 قالب در را نفر 242تعداد  1390
  .جاي گرفته است »بوسجین« و »بویوك تاجی«

  کندي جین
 شهرستان مرکزي بخش از اجارودغربی ازدهستان دهی یافته معروفیت کندي جین به که اي آبادي      
 .است گرفته جاي شهرستان مرکز غربی وجنوب دهستان مغرب درسمت که است اردبیل دراستان گرمی
 دقیقه 58و درجه 47و شمالی عرض دقیقه 59و درجه 38 در جغرافیایی ازنظرمشخصات کندي جین
 در است قرارگرفته گشاد علی ومزرعه انگورد ،داشی لئب ،کندلنگان تازه روستاهاي درمیان شرقی طول

  .است بوده نفرجمعیت 70  با خانوار 18 داراي 1390 سال سرشماري
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  چاپاقان
 فخرآباد جاده ارتباطی آن درنزدیکی که است مشکین شهر شرقی شمال سمت در روستایی چاپاقان      

بیگلوو  ده ده لمبر ، روستاهاي مجاورت در روستاي چاپاقان. مشکین شهرجدا می شود به اردبیل ازجاده
 دل در به نام شیخلو را هم کوچک دیگري روستاي قاراسو منتهی می شود و به سواحل جنوبی شیخلو

 گرفته است روستا این گویش زبان که آذري ترکی زبان از اي چاپاقانـروست نام. است  داده جاي خود
 بر آبادي .است بوده پیشین هاي دوره آن در متعدد چپاول خاطر به ده این بومیان گفته به که است شده

  .بود داده درخودجاي خانوار 138  درقالب نفررا 440 تعداد 1390 سال سرشماري اساس

  قشالقی چات
 چاتی آشاغی نام به دیگري باروستاي ، دیگر القاتـــقش و ها آبادي از بعضی مثل نیز قیشالق این      

 درجه 47و شمالی عرض ثانیه 17و دقیقه 8و درجه 39 جغرافیایی مختصات در که است همنام قیشالقی
 به شرقی انگوت دهستان متروکه روستاهاي جزو قرارداردوامروزه شرقی طول ثانیه 38 و دقیقه 43 و

 شرقی ودرسمت مغان بهمشکین شهر  اصلی جاده کیلومتري 10 درفاصله روستا دو این .رود شمارمی
 ارتباطی راه.  کیلومتراست 30از بیش انگوت بخش ازمرکز القیـــقیش چاتی فاصله .اند قرارگرفته جاده
 مشکین شهر جاده ازطریق را قیشالقی چاتی که است اي شده ریزي شن جاده بامرکزبخش دوآبادي این

 بز ازپشم که است رنگی وسفید سیاه طناب،  ترکی دراصطالح)چاتی.(دهد پیوندمی مرکزبخش به،  مغان
چاتی .هاست المثل ضرب در ي مارگزیده ترس موجب که سفیدي و سیاه طناب همان شود می بافته

  .بود داده درخودجاي خانوار28 نفررادرقالب 131 تعداد1390 سال سرشماري براساس قشالقی

  قایا چاتی
 سال در سرشماري که  است مرکزي ازبخش شرقی ارشق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      
 و محمدجانلو ، دیزج روستاهاي تقی. بود داده درخودجاي خانوار 19 نفر را درقالب 67 تعداد 1390

  .تشکیل می دهند را» چات قایا«سرخانلو همسایگان 

  چوخوري چاخماق
 35 در فاصله که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي بخش از غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 و زمستانی درابتدا سکونتگاه که چوخوري چاخماق .دارد قرارمشکین شهرمرکزشهرستان  از کیلومتري
 در خانوار 12 درقالب نفررا  45 تعداد 1390 سال سرشماريچاخماق چوخوري در. الهرود بود قشالق

  .است معروف هم دوشانلو به محل درعرف آبادي این .بود داده خودجاي
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  معدنی آبگرم -چاخماقلو 
 سردابه کیلومتري 2 فاصله در بولوك یئدي منطقه دریا چاخماق سویوچاخماقلو معدنی آب چشمه      
 ، ديــــجل امراض درمان برايو  دارد گس مزه و است آبی رنگ به مایل اندکی آب ظاهر .است واقع

 1975 ارتفاع در چاخماقلو معدنی آب چشمه .است مفید عصبی دردهاي و روماتیسمی مزمن دردهاي
 گزارش لیتر در ثانیه 1.5 آن آبدهی سانتیگراد ومیزان درجه 34 آن دماي .دریا قراردارد ازسطح متري
  .گیرد قرارمی مورداستفاده استحمام براي آب این. است شده

  کوه - داغی  چاخناق
 در نیر و ازبخش کورائیم شهرستان غربی یورتچوي دهستان محدوده در متر 2195 ارتفاع با کوه این     
 و بوده غربی-شرقی کوه، جهت.است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز غربی کیلومتري جنوب 45

  .دقیقه می باشد 52درجه و 37دقیقه وعرض  5درجه و  48 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات

  چاخیرچیمنی
 65 در فاصله که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي از آبادي     

 »قایا قیزیل« روستاهاي درمجاورت که آبادي این .است شده واقعمشکین شهر ازمرکزشهرستان کیلومتري
 درمی گویند  » چهارچمن «که امروزه آن را  »رچیمنیـــچاخی« .دارد قرار »توماردره سی« و »بوالغ تک«

  .بود داده خودجاي در خانوار 44 درقالب را نفر 154 دادتع 1390 سال سرشماري

  چارواداریولو
شمار  به با گیالن خلخال مسیرارتباطی،دور چندان نه هاي درگذشته که»ویول چاروادار«معروفمعبر      

 به خلخال جاده احداث از قبل .رود می شمار به گردشگري صنعت براي رونق پر گذرگاهی رفت می
 بوده شهراسالم و گیالن استان با خلخال شهرستان اهالی ارتباطی ازراههاي یکی ،رو پیاده مسیر این،اسالم

 پذیرفته می مسیرصورت این ازطریق بار و مسافر جابجایی و تردد مالرو راه یک عنوان به االیام قدیم از و
 رویت بسیاربکرقابل ازطبیعت اي وجلوه تصاویربسیارزیبا نقطه ازفرازاین که است مکانی نام»گیوره«.است

 روستاي ، نقطه فرازاین از. هاست زیبایی این از یکی می گیرد آرام کوهها پشت که ابري باشدودریاي می
  . است رویت قابل باشد می معروف »دوزي کئري« به و بوده هموار بسیار که آن از وقسمتی»کئري«ییالقی

  داش چاروق
  سال در سرشماري که است گرمی شهرستان انگوت بخش از ربیــغ انگوت دهستان هاي آبادي از      
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 مرکز غربی در سمت »داشچاروق « .بود داده درخودجاي وارـــخان 9قالب  در را نفر 47 تعداد 1390
 ، »خسبک« ، »باغچا ایستی«، »قیشالقی بیریان« ، »لی بیگ ولی« روستاهاي و درمجاورت انگوت بخش

کند  تازه کیلومتري 26 در تقریبا داش چاروق .است قرارگرفته »لی قمیش« و »مردلی«،  »شکرلوخالصه«
  .است  خاکی آن مسیرارتباطی از بخشی و دارد قرار

    بازار چی چاریق
چاریق چی یا چاروق چی بازار بخشی ازبازارسنتی اردبیل بود که صاحبان پیشه چاروق دوزي در        

به  دلیل راحتی  م خام می دوختند وــــــرعموما ازچ چاروق را. آن به دادوستد و فعالیت می پرداختند
مشتریان زیادي داشتند و دردو قسمت چاروقچیان .استفاده آسان موردعالقه طبقات کارگرو دهقان بود و

  می کردند یکی نزدیک بازارخراطان و دیگري درحوالی زرگره بازار امروزي مجزا ازهم دربازار کار

  چاغونگنش
 در است که مرکزي ازبخش شرقی ارشق شرق دهستان درشمال اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      

روستاي  .شود می منتهی مرکزي ارشق دهستان به شمال و از دارد قرار بوالغی خواجه اورتـــــمج
  .بود داده درخود جاي خانوار 13 نفررا در قالب 57 تعداد 1390 سال چاغونگنش سرشماري

  تاریخی تپه - سی چاققورچوققورتپه
 مثل گان خزنده از کمیابی هاي گونه آن در که است سرعین کنزق اي صخره روستاي در اي تپه نام       
  .کنند می زندگی وسوسمار پرست آفتاب

  کوه -داغ مشکین شهر  چال
 مشکین مرکزي شهرستان غربی از بخش مشکین دهستان متردرمحدوده 3088 ارتفاع با کوه این      

 -شمالی  کوه، جهت .است شده واقع شهر مشکین شهرستان مرکز غربی جنوب کیلومتري 19 در شهر و
دقیقه  15درجه و 38دقیقه وعرض  31درجه و  به طول آن قله رافیاییــــــجغ ومختصات بوده جنوبی

 )جمالو(آباد جمال رودخانه از بخشی.رود می شماره ب سبالن ارتفاعات از یکیچال داغی  کوه. می باشد
  .گیرد می سرچشمه کوه این از

  کوه - خلخال  داغ چال
  در و کوثر ازبخش فیروزشهرستان جنوبی سنجبد دهستان محدوده در متر 2418 ارتفاع با کوه این      

   بوده غربی جنوب -شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غرب کیلومتري 40
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  .دقیقه می باشد 41درجه و 37دقیقه وعرض   0.4درجه و  48به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و

    چالگرود
 براساس آبادي این است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي آبادي از     

چالگرود که درمجاورت . بود داده درخودجاي خانوار140 نفررادرقالب 567تعداد 1390 سال سرشماري
گیوي درفاصله -مد اما با تغییر مسیرجاده خلخالآ آبگرم گیوي قراردارد تاچتدي پیش زیادبه چشم نمی

 این آبادي که در .یی هاي خود را برروي تپه اي به نمایش می گذاردجاده قرارگرفته وتمام زیبا کمی از
 درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 40و درجه 37معروف است در »جره لی«ویا  »چره لی«میان اهالی به 

  .متراست 1710 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 44و

  چالماکندي
 درفاصله که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش شرقی قشالق دهستان هاي ازآبادي      
 1390سی واقع شده است ودرسال ومایادره باباخان حاجی جعفرآباد درمجاورت جنوب سمت از کمی
چالماکندي ازقشالقات طایفه جلودارلو بود . بود داده درخودجاي خانوار 209 نفررادرقالب 752 تعداد

  .غالب اهالی آن از این طایفه هستند و آبادي تبدیل شدکه بایکجانشینی بخشی ازعشایر به 

   چاناق
 سواراست بیله شهرستان دشت قشالق جنوبی ازبخش القـقش دهستان شرقی درسمت نام دوآبادي     

قراردارد و ازسمت جنوب غرب  چاناق کند و تازه قشالقی اوغالن خان ، بوالغ ساري در مجاورت که
 درقالب نفررا 188 تعداد 1390 سال سرشماري روستاي چاناق  در می شودلی منتهی  اینجی به دهستان

این  ظروفی از کاسه سفالی و،  در لغت زبان ترکی کاسه سر یا جمجمه.بود داده جاي درخود خانوار 53
  .گویند »چاناق«دست را 

  بوالغ چاناق
 براساس آبادي این است مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین ازبخش نقدي دهستان هاي ازآبادي  

  . بود داده درخودجاي خانوار 9 قالب در را نفر 29 تعداد 1390 سال سرشماري

  چاناقرود
 1390 سال درسرشماري که است مرکزي ازبخش سردابه دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      

  عرف محل به  در که بود روستاي چاناقرود داده درخودجاي خانوار 673 قالب در را نفر 2577 دادـــتع
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  .خیارك وجمادي قراردارد،رود چاناق بوالغ معروف است درمیان روستاهاي خشکه

  صیغیرلو چاي
درمجاورت روستاهاي  نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع قشالقی رضاقلی دهستان هاي ازآبادي      

روستاي رم منتهی می شود گآب سمت شمال به دهستان از قراردارد و و شیران اینانلو ، قشالقی رضاقلی
  .بود داده درخودجاي خانوار 45نفررا درقالب  149تعداد  1390 سال سرشماري چاي صیغیرلو در

  سوار بیله قشالقی چاي
 1390 سال در آبادي این .است سوار بیله شهرستان مرکزي بخش از رلوـانجی دهستان هاي ازآبادي      

 و لر بیگ آق رودخانه اي قشالقی درمجاورتــچ.بود داده درخودجاي خانوار 2 درقالب را نفر 4تعداد 
  .تپه جاي گرفته است گوگ دهستان هاي وآبادي ،نرقشالقی ، لی هدي قشالقات بین در

  نمین قشالقی چاي
 آبادي این قراردارد نمین مرکزي بخش ازتوابع گرده دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي      

بود چاي قشالقی  داده درخودجاي خانوار 82 نفررادرقالب 247تعداد 1390 سال سرشماري براساس
  .اردبیل قرار دارد سیمان وکارخانه آباد سیف،سلوط  ، کندي درمیان روستاهاي خلیل

  چبنلو
 براساس آبادي این است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي      

  .بود داده خودجاي در خانوار 13 قالب در را نفر 58 تعداد1390 سال سرشماري

  چرابپا
 1390 سال درسرشماري که است اردبیل شهرستان ثمرین ازبخش دوجاق دهستان هاي ازآبادي      
 هاچاکندي ،چوخور یورد ،بود روستاهاي شیندیرشامی داده درخودجاي خانوار 5 نفررادرقالب 16 تعداد

  همسایگان آن را تشکیل می دهندکندي  خان اسماعیل و

  کوه - چرابپا 
 30 در اردبیل و ازبخش ثمرین شهرستان غربی دهستان محدوده در متر 2329 ارتفاع با کوه این      

 و بوده جنوبی -شمالی ، کوه است جهت شده واقع لــــــاردبی شهرستان مرکز غربی کیلومتري شمال
  .دقیقه می باشد 23درجه و 38دقیقه وعرض 0درجه و48 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات
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  چراغعلی شاه
میان کوچه هاي   بافت  قدیم اردبیل است که در  نام مسجد و کوچه اي در منتهی الیه شمال شرقی      

چراغعلی شاه یکی ازکوچه ها ومساجدي است مسجد وکوچه . اکبریه و میدان قیام قراردارد ،محمدیه 
اطالع چندان دقیقی از وجه تسمیه این محله ویا شخصیت چراغعلی شاه  هستند مشهور شاه پسوند که با

 مدفون شده ویا آنجا در که اي انسان وارسته دردست نیست اما بیگمان نام این محله را نیز شخصیت
  .کند می مشخص داشته سکونت
  چرچر

 براساس آبادي این است شهرمشکین  شهرستان مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي      
 72 درفاصله چرچر .بود داده درخودجاي خانوار11 قالب در را نفر 37تعداد  1390 سال سرشماري
 و ،نیازقلی ،داش درق ،بوالغی نولی روستاهاي و درمجاورت مشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري

  .است همسایه کندي گونئی

  لو چرچی

 بر اساس آبادي این است مشکین شهر رستانـــــشه مرادلوي ازبخش یافت دهستان هاي ازآبادي      
 82 در چرچیلو روستاي. بود داده درخودجاي خانوار 24 درقالب نفررا 105 تعداد 1390سال سرشماري
 دهستان از روستا این است شده واقع کنچوبه دهستان کیلومتري 6 و مشکین شهر شهرستان کیلومتري

 می باشد چرچی لو یافت دهستان در جمعیت نظر از روستا چهارمین و بوده کنچوبه مرکزیت به یافت
به معناي  »چرچی«. است شده تشکیل سردارلو وعلی یارلو رستم لو، بهرام لو، هاي نام به طایفه چهار از

  .فروشنده دوره گرد یا پیله گراست و احتماال با کسب وکار بنیانگذاران اولیه آبادي مناسبتی داشته است
  باشی چشمه

چشمه باشی یا قنبالن  .گویند می هم قنبالن که اردبیل ششگانه ازمحالت ویکی قدیمی محالت از      
 ،التی چون عالی قاپوــــــازمحالت قدیمی اردبیل و دومین محله سمت نعمتی ها است که درمیان مح

 شهر در دهه هاي گذشته به دو احداث خیابان اصلی این محله با. قرار دارد) طـوي( تاوار اونچومیدان و
قنبالن یا .قسمت تقسیم شده است وبخشی ازخیابان اصلی وقدیمی شهرازداخل این محله می گذرد

زاداري ــــاردبیل به ع چشمه باشی دومین محله ازسمت نعمتی است ودومین محله اي است که دربازار
درمرکزشهرستان گرمی .  است بوده نشین اعیان و اردبیل شهر اولیه مناطق جزو قنبالن محله .می پردازد

  .است  »زره نه گرمی«هم محله اي به نام چشمه باشی وجودداردکه شامل آبادي هاي اطراف چشمه 
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  معدنی آبگرم - بوالغی  چشمه

 9.5  آن متوسط دماي . است سرعین کیلومتري  3 در دره ویله روستاي معدنی آب هاي ازچشمه      
 درجه 17 چشمه این دماي رسد می شرب رفـــمص به  بوده درمانی خاصیت داراي سانتیگراد و درجه

  .باشد می لیتردرثانیه 0.8 آن آبدهی سانتیگراد و میزان

  رودخانه - چایی  چکی
و در بخشی از اراضی  گرفته سرچشمه سبالن ازارتفاعات است که اي انهـــرودخچکی چایی نام       
  .گردد می جاري شهرمشکین  شهرستان مرکزي بخش

  کوه - چایی چکی
 در شهرو مشکین مرکزي شهرستان از بخش شعبان دهستان محدوده در متر 2387 ارتفاع با کوه این      

 بوده غربی - شرقی  کوه، جهت .است شده واقع شهر مشکین شهرستان مرکز غربی جنوب کیلومتري 23
 کوه.دقیقه می باشد 17درجه و 38دقیقه وعرض  25درجه و 47 به طول آن قله رافیاییـجغ مختصات و

  .رود می بشمار سبالن ارتفاعات از یکیچکی چایی 

  کوه -چلغوم 
 در کوثر و ازبخش مرکزي شهرستان شمالی سنجبد دهستان محدوده در متر 2233 ارتفاع با کوه این      

 غربی جنوب -شرقی  شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شمال کیلومتري 32
   .  دقیقه می باشد 51درجه و 37دقیقه وعرض 28درجه و 48به طول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  چلک
 گرمی کیلومتري 5 درفاصله که است گرمی شهرستان وهواي آب زیبا وخوش هاي ازآبادي چلک      

 کشاورزي هاي برفعالیت عالوه خود مناسب موقعیت دلیل به و قرارگرفته آن شرقی جنوب درسمت و
 ازتوسعه تواند بخشی می که است هایی درشمارآبادي و نیزبرخورداراست باغداري براي خوبی ازقابلیت

 اسباب درآمد اهالی افزایش با و بزند گره مثمردرآن درختان پرورش و باغداري به را خود پیشرفت و
استوا  خط از شمالی عرض دقیقه 59 و درجه 38 در آبادي این .آورد فراهم را درآبادي اهالی ماندگاري

 ، قوزلو ، اینی روستاهاي ودرمجاورت النهارمبدا نصف از شرقی طول ثانیه 21 و دقیقه 6 و درجه 48و
 که رود شمارمی به منطقه مرزي روستاهاي وجزو قرارگرفته ومشهدلی قیشالقی علی لطف ، دره ساري

   تعداد 1390 سال درسرشماري .قراردارد آذربایجان درجمهوري لی یاردیم ازمنطقه کیلومتري 4 درفاصله
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  .اند کرده می زندگی چلک خانواردر 126 نفر در قالب 449

  چلمبر
 براساس آبادي این است خالــــخل شهرستان مرکزي دربخش سنجبدشرقی دهستان هاي آبادي از      

 ،کاالر ،بود روستاهاي نواشانق  داده خانواردرخودجاي 20 نفررادرقالب 72 تعداد 1390 سال سرشماري
چلمبر که چلنبرهم گفته می شود .همسایگان روستاي چلمبرراتشکیل می دهند و داودخانی اناویز ،ایلوانا

  .قراردارد شرقی طول دقیقه  29و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 41 و درجه 37در

  خانه چله
 وجود نشینی خلوت جهت خانه دوچله اردبیلی الدین صفی شیخ آرامگاهی و خانقاهی درمجموعه      
نشینی  خلوت براي خانه ي جدید چله و الدین صفی شیـــخ براي ي قدیم خانه چله که است داشته

 غربی سمت در ها خانه چله این آثار. بود شده ساخته اردبیلی الدین صفی شیخ فرزند موسی صدرالدین
  . دارد قرار هم روبروي میانی حیاط شرقی و

  محوطه تاریخی -  خانه چله
  ورنیاب اي صخره دهکده: نگاه کنید به       

  گرمی چم
 سکونت ها دیگرآبادي و شهرگرمی در امروزه که است رمیــــگ منطقه گانه هفت ازطوایف یکی      

 واوایل افشاریه دردوره آیند ولی بشمارنمی ن جزوعشایرشاهسئوه امروزه گرچه این طایفه . اند گزیده
 جهانگیرسلطان مثل اي افرادبرجسته و شدند می محسوب ن شاهسئوه طوایف ازمهمترین قاجار سلطنت

  .است برخاسته طایفه این از

  چم منامین
 که یوخاري هشتجین کیلومتري ده در شمالی خورش رستم الق معروف روستاي منامینــقش نام دو     
یا  »چم یوخاري« .شوند وسکونتگاه زمستانی دامداران منطقه بشمار می رودچم نامیده می  آشاقی و چم

 شهرستان با مرز هم و خلخال کمر روستاي و میانه شهرستان روستاهايبعضی از  همسایه علیا قشالق
. قراردارد خلخال نمهیل درمجاورت روستاي  سفلی یا قشالق چم آشاقی و است زنجان استان خمسه
 در ولی دارند  را خود اصــــخ طبیعت و زیبایی و هوا و حال سال از فصلی درهر منامین هاي قشالق
   .دهند می کوچ آنجا به چرا جهت را محلی دامهایشان دامداران که دارد بخصوصی طبیعت زمستان
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  چملوگبین
 بر  آبادي این است خلخال شاهرودشهرستان بخش در شال کرمانج نشین دهستان هاي از آبادي      

 زبان چملوگبین در بود داده درخودجاي خانوار 20نفررادرقالب  59تعداد  1390  سال سرشماري اساس
 هم »یاهلیق« که چملوگبین .میشود تشکیل چشمه درپایین است که چمنزاري معناي محوطه به کرمانجی

 و قراردارد شرقی طول دقیقه 47و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 10 و درجه 37در شود می نامیده
 آن به روستا مردم دارد و قرار روستا دروسط که گردویی درخت متراست 1740 دریا سطح از آن ارتفاع

  . برخورداراست »چملوگبین«کرمانجهادر حضور با برابر محل ازقدمتی ساکنین گفته هب میگویند »دارقمو«

  چنارقشالقی
در  که است سوار بیله شهرستان دشت القـــــــقش جنوبی ازبخش قشالق دهستان هاي ازآبادي      

  .بود داده درخودجاي خانوار 6 نفررادرقالب 21 تعداد 1390 سال سرشماري

  چنارلیق
 کیلومتري 50در که الـــــخلخ رستم خورش بخش از جنوبی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي      

در مجاورت روستاهاي  »داغی  برزه« و »داغ  آق«معروف کوه دو در بین خلخال کیلومتري 110 و هشجین
  . داشت خانوارسکنه 107نفرو  396 تعداد 1390 سال در و شده واقع شاهرود درجنوب جعفرآباد و آهو

الجیشی  سوق و جغرافیایی ازموقعیت مندي بابهره که است خلخال روستاهاي ترین ازقدیمی چنارلیق یکی
 در که )قیچنارل( قدمت .رفته است شمارمیه ب طارم و خلخال شهرستان به عنوان پل ارتباطی میان خود
 ،قیچنارل کاروانسراي ازجمله باستانی آثار استناد به قرارداشته ، »کَند اراباخ«نام   به دیگري مکان در ابتدا

 در روستا  این . می رسد پیش سال هزار یک حدود به ... و آبی هاي کهریزهاي قدیمی وآسیاب یا قنات
 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 38و درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 8و  درجه 37

  .متراست 1250

  چنذاب
 کیلومتري هیر در 3درفاصله  که است هیر بخش از رــهی دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      

 آلبالو گیالس، ، سیب هاي باغ داراي چنذاب.بودااللو وعباس آباد قرارگرفته است ، میان روستاهاي شبیلو
 . هستند روستا این هاي دنیـــــدی از ساله 250 یک تخته سنگ بزرگ وعظیم ودرختی. است سبزي و

   . بود داده درخودجاي خانوار 32 درقالب نفررا 123 تعداد 1390سال چنذاب درسرشماري
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  چنذانق
 سمت از کمی درفاصله که است مرکزي ازبخش شرقی دردهستان اردبیل شهرستان هاي باديازآ      
واقع شده است  لوبالیق انهـــــو رودخ خان آقاجان بوالغ مجاورت روستاي آق در اردبیل شرقی شمال

  .بود داده درخودجاي خانوار 203 نفررادرقالب 751 تعداد 1390 سال چنذانق در سرشماري
  داشی چوبان

  مازافا قاینارجا باستانی محوطه:  نگاه کنید به       

  چوخلوقویو
 در سرشماري که است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش غربی القـــقش دهستان ازقشالقات      
این . است نفرداشته 432 به نزدیک جمعیتی و خانوار 100 اـــــمجموع اقامتی منطقه 8 در 1390 سال

  ، حسن حاجي قویو چوخلو،  رمضان حاجي قویو چوخلو،  سوادي قویو چوخلو: عبارتندازسکونتگاهها 
 چوخلو، بهادروهمتي قویو چوخلو،  آقباشالر حسیني قویو چوخلو،  حسنعلی حاجي چوخلوقویو

  اکبر حاجي قویو چوخلو، داشوخي قویو

  چوخور یورد
 1390 سال در سرشماري که است اردبیل شهرستان ثمرین ازبخش دوجاق دهستان هاي ازآبادي      
 خان هاچاکندي واسماعیل ، چرابپا ، کمرکندي .بود داده جاي درخود خانوار 2 قالب در نفررا 8 تعداد

  .کندي همسایگان چوخوریورد را تشکیل می دهند

  چوکک
 اخیر هاي دردهه شهري بافت باگسترش که است سوار بیله شهري بافت در قدیمی محالت از       

  .شود می نامیده بهشتی شهید محله امروزه و شهرقرارگرفته میانی بافت در

  کوه -چوگردمئشه 
 10در مرکزي خلخال و ازبخش شرقی خانندبیل دهستان محدوده در متر 2287 ارتفاع با کوه این      

 غربی جنوب - شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال مرکزشهرستان شرقی جنوب کیلومتري
   .دقیقه می باشد 34درجه و 37دقیقه وعرض 38درجه و  48 طوله ب آن قله جغرافیایی ومختصات بوده
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   چونزه
باتوجه به ارتفاع  که است گرمی شهرستان مرکزي ازبخش ارودغربیــــاج دردهستان آبادي نام دو      

 در چونزه آشاغی روستاي. می گردند محل استقرارشان با پیشوندهاي آشاغی ویوخاري ازهم متمایز
 کیلومتري 2.5 اندودرفاصله قرارگرفته گرمی غرب درسمت چونزه یوخاري وروستاي غربی شمال

 پیوندند وازطریق می اردبیل -گرمی اصلی جاده به فرعی اي توسط جاده هردوروستا.قراردارند همدیگر
 7 چونزه یوخاري کیلومتروفاصله 4.5 ازگرمی چونزه آشاغی شوندفاصله می متصل گرمی به جاده همین

 روستاهاي همجوار هاي یاحجت آباد از آبادي قاراقوچ و شوربوالغ ، بوالغ داش ،لی رحیم.کیلومتراست
 بزرگتروازجمعیت چونزه آشاغی با در مقایسه چونزه یوخاري باشند می چونزه ویوخاري آشاغی
نفر  73 چونزه یوخاري و نفر 35 زهچون آشاغی1390 سال سرشماري براساس است وردارــبرخ بیشتري
  .شد می داده آسیابان به اجرت عنوان به که شود می گفته گندمی مقدار به »چوزه«. است داشته جمعیت

  چونگونش
 کیلومتري 90فاصله  که در است گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اجارودغربی دهستان هاي ازآبادي     

 به جنوب از ، تولون روستاي به شمال طرف از و شده عـــواق گرمی شهرستان کیلومتري 20و اردبیل
 غافارکندي روستاي و لنگان به غرب طرف از و جانــــآذربای جمهوري به شرق از ، امیرکندي روستاي

 کیلومتر 3 تقریباً و گرفته قرار آذربایجان جمهوري مرزي درحاشیه گونش چون روستاي. شود می منتهی
 31 نفررا در قالب 115تعداد  1390سال  در روستاي چونگونش. دارد فاصله آذربایجان جمهوري مرز با

  .بود داده درخودجاي خانوار

  خانلو چونه
سال  سرشماري براساس که است گرمی شهرستان مرکزي شمالی ازبخش اجارود دهستان ازآبادیهاي     

 و بزرگ نسبتا خانلو روستاي چونه. بود داده درخودجاي خانوار 48 درقالب نفررا 191 تعداد 1390
 و در گرمی شهرستان مرکزي ازبخش ارودشمالیـــــاج دهستان شرقی درقسمت که است پرجمعیتی
 دقیقه 4و درجه 39 ودر اجارودشمالی دهستان از کندي وحواس ناغـارا ، سیدکندي روستاهاي مجاورت

 دهستان از هایی آبادي ودرمجاورت شرقی طول ثانیه 34و دقیقه 8 و درجه 48و شمالی عرض ثانیه 57و
  .دارد قرار اجارودمرکزي

  برق چهره
نیرکه درمجاورت روستاهاي  شهرستان کورائیم بخش ازتوابع غربی یورتچی دهستان هاي ازآبادي     

   در را نفر 96 تعداد 1390  سال سرشماري براساس قیزچی واقع شده است واس و قاراشیران ،کورعباسلو
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  .بود داده درخودجاي خانوار 26 قالب

  آبشار -پله  چهل
  پلکانی آبشار: نگاه کنید به      

  گز چهل
 نفررا 28 تعداد 1390 سال در که مرکزي ازبخش سردابه دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

  .و خیارك مجاورت دارد  قاراتپه ، روستاي چهل گز با جمادي .بود داده درخودجاي خانوار 7 قالب در

  کوه -  گزي چهل
خلخال  مرکزي شهرستان از بخش شرقی خانندبیل دهستان محدوده در متر 2378 ارتفاع با کوه این     

 بوده غربی -شرقی کوه، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی جنوب کیلومتري 12 در و
  .دقیقه می باشد 30درجه و 37دقیقه وعرض  35درجه و 48 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و

  لوقشالقی چیرتیق
 1390سال  سرشماريکه در است گرمی شهرستان انگوت ازبخش شرقی انگوت دهستان ازآبادیهاي     

 درفاصله که است ازآبادیهاي قیشالقی لی چیرتیق. بود داده خانواردرخودجاي 33نفررادرقالب 135تعداد
 درشمال شرقی طول ثانیه 10و دقیقه 45 و درجه 47 و شمالی عرض ثانیه 24و  دقیقه 9و  درجه 39 بین

 ؛انگوت بوالغ تک درمجاورت سوارو ازبیله دشت الققش بخش وجنوب شرقی انگوت دهستان غربی
 ازروستاهاي که اي جاده ازطریق قیشالقی لی چیرتیق.است قرارگرفته قیشالقی چاتیومحمدلی  خان

  . خورد پیوندمی مرکزبخش به گذرد می لی کورامال روستاي و قیشالقی جیدا ،بوالغ تک ،خانمحمدلی

  چینار انگوت شرقی 
که نه تنها مجاورتی باهم ندارند بلکه در  وجوددارد دردهستان انگوت شرقی دو آبادي به نام چینار     

 دیگري در و ی درسمت شمال شرق این آبادي ها قرارگرفته اند یکی از دیگرـهم ازکیلومتري 15فاصله 
داخل  آبادي در این دو مییزهیچ وجه ممیزه اي براي ت و اندمنتهی الیه شمال غربی دهستان قرارگرفته 

 چینار دهستان وجودندارد مگر آنکه یکی ازاین دوآبادي را چینارغربی دهستان انگوت شرقی ودیگري را
 شرقی انگوت دهستان شرقی درشمال که ناريچی روستاي. شرقی دهستان انگوت شرقی عنوان کنیم

،  قیشالقی کوهول،  لی بیگ محمدقلی درمجاورت روستاهاي مانندي دشت و باز اي درمنطقه قرارگرفته
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  داشت نفرجمعیت246خانوار و 59 تعداد 1390سال گسترده شده ودر قشالقی بورون ویوخاري آشاغی

   .است داشته جمعیت نفر 167و خانوارسکنه36ر کشو 1390 سال درسرشماري آبادي این

  غربی چینار انگوت
  سال سرشماري که در است گرمی شهرستان انگوت بخش از غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي     

 در که است کوچکی نسبتا چنار آبادي. بود داده درخودجاي خانوار 3 نفررادرقالب 12 تعداد 1390
 از شرقی طول دقیقه 33و درجه 47و استوا ازخط شمالی رضــع دقیقه 58 و درجه 38 بین فاصله
 قیشالقی انجیرلو،  داغی بال ، هیزان ، دنیار ، آخیرلی ، مسجدلی روستاهاي درمیان النهارگرینویچ نصف

 چینار روستاي ي داردفاصله فاصله انگوت بخش مرکز کیلومتربا 24 درحدود و است گرفته قرار هالن و
  .است خاکی آن به منتهی بخش و کیلومتراست 11 مغان بهمشکین شهر جاده با

  چینارخلخال
 درسرشماري که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي     
وخوشنامه  اردبیلق، بود روستاهاي دوستلی داده درخودجاي خانوار 20 نفررادرقالب 72تعداد 1390 سال

 درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 27و درجه 37در روستاي چینار. شمارمی رونداز همسایگان چینار به 
  .متراست 1250 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 21و

  خانه چینی
 ابتدا درگوئیا  که ستا اردبیلی الدین صفی شیخ ي مجموعهبخش هاي  مشهورتریناز خانه چینی     
 نگهداري محل به تبدیل را قسمت این تغییراتی بااعمال اول عباس شاه سپس بود درویشان اجتماع محل
 )قدیم خانقاه(که خانه چینی عمارت.میکند نفیس و ارزش با کتب همچنین و سلطنتی نفیس هاي چینی

 یازده قرن در هنرایران انگیز شگفت هاي پدیده از تزئینات و معماري سبک نظر از  است شده نامیده هم
 کامالً ناقص ضلعی هشت شکل به بیرون از خانه چینی عالی عمارت نقشه. رود شمارمی به هجري
. کند می پیدا ارتباط) قندیلخانه(دارالحفاظ  تاالر با شمال در باریک ورودي دو با داخل از و بوده متقارن
 تورفتگی یک آن اضالع از یک هر در که باشد می متر 18×18 ابعاد به چهار گوشی اتاق داخلی، فضاي

 مهندسی و کبیروطراحی عباس دستورشاه به عمارت این .است شده ایجاد هشت نیم طرز به وجهی چند
 که کبیر عباس شاه به چین امپراطور هاي اهدایی چینی و احداث صفوي عصر شهیر دانشمند بهایی شیخ

 و غوري نفیسه دیگرظروف و ها بادیه ، ها مرتبان ، وريــــفغف بزرگ هاي لنگري متنوع هاي شکل به
 با عباس شاه مهر داراي ظروف این اکثر. است شده وقف محل این به عباس شاه توسط بوده فغفوري
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 مشتمل داخل در بنا این تزئینات. هستند » نمود صفی شاه آستان بر وقف عباس والیت شاه بنده« عبارت
 طاقنماهاي ، معماري فضاي این ویژگی ترین برجسته .است تذهیب هاي ونقاشی ،گچبري برکاشیکاري

 آن از زودتر و انـــاصفه قاپوي عالی موسیقی تاالر از تر گسترده بسیار نظر این از که است گچی پرکار
 هفت هاي کاشی محل تا ها نشین شاه و ها ایوان گچی هاي مقرنس در.است شده ساخته و طراحی

 اي شیشه و چینی ظروف سفالینه، زیباي اشکال به فرم خوش هاي و طاقچه محفظه زیادي تعداد رنگ
  .است شده تذهیب و مزین نباتی هاي نگاره با آن اطراف و بریده...و ها ابریق ها، گلدان چون
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  قشالقی حاتم
 که است آباد پارس شهرستان شهرك دربخش جدیداسالم آباد جدیدالتاسیس دهستان هاي ازآبادي     

 جاي مهرعلی وحاج گئیکلو ایوب ، ایمانلو حاج قشالقات ودرمجاورت شهرك دهستان شمال سمت در
  .بود داده جاي خود در خانوار 8 درقالب را نفر 32 تعداد1390 سال سرشماري بر اساس گرفته و

  تفرجگاه - سی  مئشه حاتم
 جنوب کیلومتري 28در که است اي کشیده فلک سربه درختان از وــــگردشگري زیبایی ممل منطقه     

. است زده رقم کوهستانی هوایی و وآب اقلیم با را شمال طبیعت زیباي جنگلهاي ،مشکین شهر غربی
 نیز پرندگان و وحوش انواع براي مهمی بسیار زیستگاه باشد می شده حفاظت منطقه یک که منطقه این
 وحشی گلهاي و کیکم ،افرا ، بلوط قبیل از جنگلی درختان اغلب آن گیاهی پوشش. رود می شمار به

 بودن دارا علت به سی مشه حتم .شود می دیده نیز فندق و زلزالک قبیل از اي میوه درختان گاه و بوده
 رفتن براي. رود می شمار به مشکین شهر گردشگري در مهم مناطق از یکی خدادادي طبیعی قابلیتهاي

 آقجالو روستاي فرعی جاده به دوشانلو دریاچه از ذرــگ از پس اهر به مشکین جاده در زیبا مکان این به
  .رسید آنجا به توان می قاینارجا نام به دیگر روستایی از گذشتن با و پیچیده

  قشالقی ابیش حاج
 درسرشماري که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش شرقی قشالق دهستان ازقشالقات     
  .است نفرداشته 88 به نزدیک وجمعیتی خانوار 25 مجموعا اقامتی منطقه 2در 1390 سال

  قشالقی احمدخان حاج
قشالقی  وعلیش پاشا قشالقات که درمیان سواراست بیله مرکزي انجیرلوازبخش ازقشالقات دهستان     

  بود داده درخود جاي خانوار 3 قالب در نفررا 11 تعداد 1390 درسال این قشالق .جاي گرفته است

  احمدکندي حاج
 کیلومتري 17 فاصله در که است گرمی شهرستان  انگوت ازبخش برزند پائین دهستان هاي ازآبادي     

 عرض ثانیه 14و دقیقه 2و درجه 39 بین فاصله در ،گرمی  به اردبیل اصلی کنارجاده ودر گرمی غرب
 درمجاورت و  گرینویچ النهار نصف از شرقی طول ثانیه 17و دقیقه 56 و درجه 47استوا و ازخط شمالی

 حاج احمدکندي درسرشماري.است قرارگرفته لی بیگ ونصراهللا محمدلی علی ، سی تپه شاه روستاهاي
  . بود داده درخودجاي خانوار 24 نفررا درقالب 89 تعداد 1390 سال



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       226    

  اسپرکندي حاج
تعداد  1390سالکه در است آباد پارس شهرستان اصالندوز بخش از اصالندوز دهستان هاي ازآبادي     
روستاهاي مجاورت  حاج اسپرکندي درروستاي  .بود داده درخودجاي وارـــخان 29 درقالب را نفر 119
  .جاي گرفته است باالجا  قشالق نصی و حاج قشالق ، وسطی و سفلی قاباق آق ، مصیرکندي حاج

  قشالقی خان الماس حاج
است که درمیان  آباد پارس شهرستان جدیدالتاسیس اسالم آباد ازبخش شهرك دهستان هاي ازآبادي     

شرکت کشت وصنعت و  2 کانال آب تنظیم دریچه و حسن حاج قشالق ، کندي مهرعلی قشالق
 43 درقالب را نفر 174 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي این. دامپروري مغان قرار گرفته است

  .بود داده درخودجاي خانوار

  امیرکندي حاج
 آبادي درمجاورت این است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش اصالندوز دهستان هاي ازآبادي     

 تعداد 1390 سال درسرشماريکه قاباق مجاوراست  مصیرکندي وآق آبادي هاي حاج با رودخانه ارس
  .بود داده درخودجاي خانوار 63 درقالب را نفر  250

  ایمانلوقشالقی حاج
 در که است آباد پارس شهرك ازبخش اسالم آباد شهرستان جدید دهستان درشمال نام دو قشالق       

 ردقشالقی  -حاج ایمانلو.جاي گرفته است لو گئیک ایوب و قشالقی حاتم ، قاراوغلو القاتــقش میان
  .بود داده جاي درخود خانوار 50 نفررادرقالب 241 تعداد 1390 سال سرشماري

  قشالقی آقاقلی حاج
  سال در آبادي این است آباد پارس شهرستان دوزــــاصالن ازبخش اصالندوز دهستان هاي ازآبادي     

  .بود جمعیتنفر  226با   خانوار 55داراي  1390

  تومارقشالقی حاج
 آبادي این است آباد پارس شهرستان آباد اسالم جدیدالتاسیس ازبخش شهرك دهستان هاي ازآبادي     

قشالقی  حاج تومار .بود داده درخود جاي خانوار 47درقالب  نفررا 170تعداد 1390 سال سرشماري در
  .قراردارد قیطرانلو وقشالق غربی شهرك ، کندي ملک ، عمران حاج قشالقات میان در
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  کندي حسن حاج
 این است آباد پارس  شهرستان آباد  اسالم جدیدالتاسیس از بخش آباد اسالم دهستان ازآبادي هاي     

حاج . بود داده جاي درخود خانوار 58 درقالب نفررا 207 تعداد 1390 سال سرشماري براساس باديآ
 و کنار آذربایجانجمهوري و ایران ازمرز کمی ودر فاصله آباد اسالم دهستان دي درشمالـــــحسن کن

  و هازارکندي واقع است کندي رحیم ، تپه اوزون آبادي هاي  ودرمجاورت سوار بیله آباد به پارس جاده

  حیدرقشالقی حاج
 درسرشماري که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش شرقی قشالق دهستان هاي ازآبادي     
 سه به قشالقی امروزه حیدر حاج. بود داده درخودجاي خانوار 48 نفررادرقالب 168 تعداد 1390 سال

 در و دهستان غرب سمت در قشالق سه این .شود می تقسیم احمد گل حاج هاوار و ، فرمان قشالق
  .آباد قراردارند پارس اولتان دهستان مجاورت

  قشالقی دولت حاج
 سرشماري براساس که است آباد پارس شهرستان آباد اسالم شهرك ازبخش دهستان ازقشالقات     

 6حاج دولت قشالقی امروزه از  .بود داده درخودجاي خانوار18 درقالب نفررا 70 تعداد 1390سال 
 سواد دولت حاج قشالق ،احمد  خان حاج دولت قشالق: فرعی به شرح ذیل تشکیل می شودسکونتگاه 

  دولت حاج قشالق ،بدیر دولت حاج قشالق ،احمد  دولت حاج قشالق ،یداله  دولت حاج قشالق

  قشالقی سلیمان حاج
 سوار بیله شهرستان  دشت قشالق ازبخش شرقی دهستان قشالق شرقی درسمت قشالق چندین نام     
سلیمان  حاج ، گشاد تیموري علی سلیمان حاج ، اکبر کرامتی سلیمان حاجی هاي نام به که است

  .بود داده درخودجاي خانوار 25 نفر را در قالب 105 تعداد 1390 سال درسرشماري معروفند و

  سیفلوقشالقی حاج
 براساس آبادي این است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش شمالی ارشق دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده درخود جاي خانوار 23 قالب در را نفر 66 تعداد 1390 سال سرشماري

  قشالقی قلی علی حاج 
  شامل که است آباد پارس شهرستان آباد المــاس جدیدالتاسیس بخش از شهرك ازقشالقات دهستان     
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 ،ایاز قلی علی حاج قشالق ، میرزا حاج قلی علی حاج قشالق ، آقا وخان جالل قلی علی حاج قشالق
. جعفرمی باشد قلی علی حاج قشالق و آقامحمد قلی علی حاج قشالق ،عبدل  قلی علی حاج قشالق

  .بود داده خودجاي در خانوار32 نفررا در قالب 150تعداد 1390 سال این قشالقات درسرشماري

  مسجد -حاج فخر 
 است، اي گوشه هشت بناي مسجد، اینیکی از مساجد قدیمی اردبیل دربافت قدیمی این شهراست      

 کوچک حیاط به دربی خاوري جنوب رواق از.دارد زیبا طاقنماي و ژرفا کم رواق یک ، آن هگوش هر که
 وجود دار پایه ستون نیم برجستۀ نقشهاي با اي استوانه آب سنگ مسجد درحیاط. شود می باز مسجد

 ساده آجري طاقنماي ورودي درب سوي دو. است گردیده تعبیه شمالی دیوار در آن ورودي درب .دارد
 دوسوي در ستون سر نیم عنوان به پایه دو و نبشته سنگ شامل سنگ، تکه سه از که سنگی کتیبۀ. دارد

 نسخ خط به اي نبشته سنگ نخست: است نقش و خط گونه سه سردرب، کتیبۀ بر .است نبشته سنگ
 پائین و طاقنما کنج تا ردیف یک در شبدر برگ و کاري مقرنس آن، لچکهاي و کتیبه زیر در دوم،. ثلث
 نام مربعی در نقشها، و کتیبه آن هاي کناره در سوم،. است شده نقره پرکار، فیلی خرطوم اسلیمی آن،

  .است شده کنده) ع( علی حضرت نام آن میانۀ در و تکرار بار چهار کوفی، خط با) ص(محمد حضرت

  حمام تاریخی -حامامی  محسن حاج
   حامامی مالهادي :نگاه کنید به      

  حاجت بوالغی
 الوار روستاي به الـــــخلخ مالروي کنار جادهچشمه اي درنزدیکی قیرخ بوالغ در بوالغی حاجت      

 شهري خلخال بافت توسعه با گرفت می قرار الیــــاه استفاده مورد ابستانت ایام دربود که  )آباد علی(
 از را خود اولیه رونق و گرفته قرار شهري محدوده داخل در »بوالغ قیرخ« و »حاجت بوالغی« چشمه
  دادند دست

  کاروانسراي قدیمی - احمد کروانسراسی حاجی 
 قرار بیلبازارارد تاریخی مجموعه مرکز در که است اردبیل قدیمی سراهاي از احمد حاجی سراي     

 وازسوي است بازارمتصل عـمسجدجام درحوالی بازار اصلی راسته به سو ازیکگرفته است این سراي 
 خیابان به و سرا قراردارد شمالی سمت در بازار این اصلی درب .دارد راه راطانـــخ سابق بازار به دیگر
 ،التحریر  لوازم خرید و فروش معموالمحل احمد حاجی سراي .شود می اردبیل باز قدیمی و اصلی

  .گیرد می انجام فروشی عمده صورت بهغالبا  که است وخردوات جات ادویه ، بهداشتی و موادشوینده
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  بادآ حاجی
 اساس بر آبادي این است خلخال شهرستان مرکزي دربخش دشرقیــــسنجب دهستان هاي ازآبادي     

 آباد حاجی روستاي. بود داده جاي خود در خانوار 23 قالب در را نفر 85 تعداد 1390 سال سرشماري
 کیلومتر25 خلخال شهر مرکز تا روستا فاصله و دارد قرار خلخال شهرستان شرق شمال در گلستان

 سفلی گلستان اهالی از نفر دو قبل سال 55 دودـــح ، هستند گلستانی اصالتا همگی روستا اهالی .است
 نگهداري محل و خانه ساختن به تصمیم سفلی گلستان روستاي در دام نگهداري محل کمبود دلیل به

گفته  »آباد تزه« که جدید محل به دیگري نیز پس ازآن افراد .گرفتند سفلی گلستان کیلومتري یک در دام
 اهالی روستاهاي. شکل گرفت »آباد حاجی«رفته رفته آبادي جدیدي به نام  می شد نقل مکان کردند و

  .دارند تکلم کرمانجی کردي زبان به علیا گلستان و آباد حاجی ، سفلی گلستان

  آقاکندي حاجی
 در که است سوار بیله شهرستان دشت القــــــقش جنوبی ازبخش قشالق دهستان هاي ازآبادي     

 1390سال  کندي جاي گرفته ودر سرشماري ومرادعلی کندي شابی ، مجاورت روستاهاي قوتوربوالغ
  .بود داده در خود جاي خانوار 42 نفر را در قالب 178تعداد 

  کندي آقامعلی حاجی
 1390درسال  که سواراست بیله شهرستان دشت قشالق جنوبی ازبخش قشالق دهستان ازآبادیهاي     

 و میرنظام حاجی ، کندي قدرت حاجی. بود داده درخودجاي خانوار 26 قالب در را نفر 69 تعداد
  .شمارمی رونده آقامعلی کندي بهمسایگان حاجی  قشالقی از اورتاداغ

  باباخان حاجی
 درسرشماري که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش شرقی قشالق دهستان هاي ازآبادي     
 شرقی درجنوب تقریبا باباخان حاجی.بود داده خانواردرخودجاي 8 قالب در را نفر 36 تعداد 1390 سال

 و کندي چالما،سوار بیله مرکزي ازبخش تپه گوگ ازدهستان کمی ودرفاصله شرقی قشالق دهستان
 هویتی سند و وجود دارد که نماد»یئري قلعه«در روستاي حاج باباخان محوطه اي به نام.قرار دارد پتیلقان

 تا اشکانی دوره از استقرار این محوطه تداوم اصلی شاخصه .شود می بیله سووار محسوب شهرستان
  .است داشته جریان انسانی زندگی سال هزار یک محوطه آن است که دراین بیانگر و است اسالمی دوره
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  باالبیگلو حاجی
 شمالی در سمت که است سوار بیله رستانــــــشه مرکزي انجیرلواز بخش دهستان هاي ازآبادي     

 حاجی.قراردارد سیاب حاج و لی هدي،بوالغی لی گول ،بدیر قشالقات ودرمجاورت لو اینجی دهستان
  ..بود داده جاي خود در خانوار 48 نفر را درقالب 183تعداد  1390 سال درسرشماري باالبیگلو

  بایندرقشالقی حاجی
 سرشماري در که است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش الندوزـــاص دهستان هاي ازآبادي     
  .بود داده درخودجاي خانوار 56 نفررادرقالب 208 تعداد 1390 سال

  قشالقی پنجالو حاجی
 شالقاتق با که است آباد پارس اصالندوزشهرستان ازبخش غربی قشالق دهستان هاي ازآبادي       
 خانوار  44 قالب در نفررا 167 تعداد 1390 سال و درسرشماري باشد همجوارمی وموزولر پاالز ،جلیلو

   .بود داده درخودجاي

  جعفرکندي حاجی
 ،آباد اورت بهرامـــــآباد که در مج پارس شهرستان مرکزي ازبخش ساواالن دهستان هاي ازآبادي     

 را نفر 144 تعداد 1390 سال سرشماريدر حاجی جعفرکندي.واقع است قشالقی آباد وخان عبدالرضا
   .بود داده درخودجاي خانوار 38 قالب در

  کوه - چاي حاجی
 در و نیر ازبخش مرکزي شهرستان دورسونخواجه دهستان محدوده در متر 2702 ارتفاع با کوه این     
 جنوب -غربی شمال کوه، جهت.است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز غربی جنوب کیلومتري 35

  .باشد می 38.09 وعرض 47.55به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده شرقی

  قشالقی حسن حاجی
 روستاهاي در مجاورت که آباد اسالم جدیدالتاسیس بخش از آباد اسالم دهستان ازآبادیهاي مرزي        
 در و قراردارد انــــــمغ ودامپروري وصنعت کشت شرکت 1 بخش وکارگاه تپه اوزون ، کندي رحیم

  .بود داده درخودجاي خانوار 42 قالب در نفررا 170 تعداد 1390 سال سرشماري
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  خانلو حاجی
 .است شده می محسوب ایل مهم ازطوایف که درسابقازطوایف ایل شاهسئوه نان مغان است یکی      

 این بیشتراهالی اکنون هم .است داغ چال دراطراف وییالقشان وایلخیچی یوموق ،درسولوك  قشالقشان
 ازخاك که اکثرطوایف برخالف طایفه این.آباد ساکن هستند پارس حومه ودرآبادیهاي یافته اسکان طایفه

 شکی خان سلیم.اند آمده مغان به شکی ازاطراف روس و ایران بعدازجنگهاياند  کرده مهاجرت عثمانی
 ازآنجا بیرون روس سپاه از سوي شکی ازتصرف شد قبل مایوس شاه فتحعلی ازکمک شهرچون آن والی

انعقاد  از پس و میرزا رساند عباس به خود را و گذشت روسی سپاهیان میان از تمام با هوشیاري و دــآم
 مرز سوي این به را خود قبیله و کرد خودداري روس تبعیت پذیرفتن از و ایران روس قرارداد بین

 از شکی خان حاجی او رشید فرزندان و کرد سکنه آقامحمدبیگلو و بورران بین خان سلیم .داد مهاجرت
 و خود ارزنده خدمات پاس به صلوات گدوك تا بورران تیول و شد کرمانشاه حاکم شاه فتحعلی سوي

 وي طایفه و شد درکرند کشته شکی خان حاجی .واگذارشد وي به روس و ایران هاي درجنگ پدرش
 آبادي درآن را بزرگی قلعه شکی خان اسماعیل پسرش .کردند انتخاب سکونت رابراي آن وحوالی زئیوه

 محسوب شاه ناصرالدین ازسرکردگان او یکی .مشهور است وهـدر زئی آن هاي رابهخ هنوز بنا نهاد که
  .است داشته باشی مین منصب شد و می

  لو خواجه حاجی
 روس و ایران مرزگذاري از بعد طایفه این القـقش. ازطوایف ایل بزرگ شاهسئوه ن می باشندیکی      

 عشایر ازطوایف عده آن منعقد شد که و روس ایران دولتهاي بین قراردادي .ماند ارس شمالی ساحل در
 چر به علف عنوان به پولی ساالنه شده روسها واقع سهم انــــدر مغ وقشالقشان درایران ییالقشان که

 را درروسیه چپاوول بناي طوایف از بعضی چون.کنند استفاده خودشان بپردازند و ازقشالق روس دولت
 از همیشه کنند براي را قبول روس خواستند تبعیت نمی که خورد و طوایفی هم قرارداد به این.گذاشتند

 در قشالقشان .است طایفه هفت ازآن یکی )لو خواجه حاجی( طایفه این.شدند منصرف قشالقشان
  .است قاشقامئشه درحوالی و ییالقشان شده رود واقع ودره دو رودارس اصالندوز و درساحل نزدیکی

  کوه -داغی  زال حاجی
 .است قرارگرفته داغ کسري قله جنوبی درسمت گویند می هم) هازار( کوه آنرا که داغی زال حاجی     

  .است واقع کوه این هاي دردامنه هزارموغ گردنه

  



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       232    

  کندي سیاب حاجی
 سرشماري در که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق جنوبی ازبخش قشالق دهستان ازآبادیهاي     
خاراباسی  دمیرچی ،کندي  میروئردي. بود داده درخودجاي خانوار 4 نفررادرقالب 17 تعداد 1390 سال

  .کندي ازهمسایگان حاج سیاب کندي محسوب می شوند وملی ملی قشالق

  کندي عباس حاجی
 قشالق مجاورت ودر انگوت بخش مرکز ، دـــکن تازه غربی شمال سمت در عباس حاجی روستاي     

 کندي عباس حاجی .است قرارگرفته انـمغ قیشالقات ودیگر کند تک ،قنبرلی  ،قویطول  ،عباس حاجی
 شمالی عرض ثانیه 4و دقیقه13و درجه 39جغرافیایی درمختصات،زئیوه معروف روستاي کیلومتري 8 در
 کیلومترفاصله 30 انگوت بخش مرکز وبا است شده واقع شرقی طول ثانیه  37 و دقیقه 34 و درجه 47 و

  .بود داده جاي درخود خانوار 4 نفررادرقالب 17تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این .دارد

  کوه -داغی  عبدل حاجی
 در و کوثر بخش مرکزي شهرستان غربی از سنجبد دهستان محدوده در متر 2135 ارتفاع با کوه این     
 جنوب - شرقی شمال ، کوه جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غربی شمال کیلومتري 17

دقیقه   44درجه و  37دقیقه وعرض 23درجه و 48 به طول آن قله رافیاییــجغ مختصات و بوده غربی
   .باشد  می

  قشالقی عوض حاجی
 سرشماري بر اساس که است آباد پارس شهرستان کند تازه ازبخش کند تازه دهستان هاي ازآبادي     
  .بود داده درخود جاي خانوار 251 نفر را در قالب 1028 تعداد 1390 سال

  قشالقی غالم حاجی
 براساس آبادي این است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش غربی قشالق دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده در خود جاي خانوار27 نفررا در قالب 109تعداد  1390 سال سرشماري

  کندي قدرت حاجی
مجاورت  در که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق جنوبی ازبخش قشالق ازآبادیهاي دهستان     

  سرشماري کندي در اجی قدرتح .قشالقی جاي گرفته است سلطان اورتاداغ و ، کندي آقامعلی حاجی



    233                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 
  .بود داده درخودجاي خانوار 10 قالب در را نفر 43 تعداد 1390 سال

  محمود حاجی
 شرقی شمال در سمت نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی یورتچی دهستان هاي ازآبادي     

 شمال ازسمت دارد و قرار با سایین و خرائیم روستاهاي قراردارددرمجاورت شرقی یورتچوي دهستان
 در را نفر 211 تعداد1390 سال سرشماري روستاي حاجی محمود در.شود می منتهی کورائیم دهستان به

  .بود داده درخود جاي خانوار 59 قالب

  کندي مرتضی حاجی
 براساس آبادي این است آباد پارس شهرستان کند تازه ازبخش محمودآباد دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده درخودجاي خانوار 90 نفررادرقالب 324 تعداد1390 سال سرشماري

  کندي نوروش حاجی
در  که است سوار بیله شهرستان دشت القــــــــقش جنوبی ازبخش قشالق دهستان هاي ازآبادي     

 و لو حاجی حسین .بود داده درخود جاي وارـــخان 12 درقالب نفررا 43 تعداد 1390 سال سرشماري
  .کندي ازهمسایگان حاجی نوروش به شمارمی روند غالمحسین

    هاوارکندي حاجی
 مجاورت در که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش شرقی قشالق دهستان هاي ازآبادي     

 سال سرشماري هاوارکندي درحاجی . وخورخور جاي گرفته است کندي لو خلیفه، قشالقی قهرمان
  .بود داده در خود جاي خانوار 12نفررا درقالب  38تعداد  1390

  حاجیلو
 14 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان مرکزي بخش از شرقی مشکین دهستان هاي ازآبادي     

 گرفته جاي قاراسو رودخانه اورتــمج و در آن شمالی درسمت مشکین شهر شهرستان مرکز کیلومتري
 داده جاي خود در خانوار 69قالب  در را نفر 258 تعداد 1390سال  سرشماري براساس آبادي این .است

  .باشند می حاجیلو روستاي مجاور هاي آبادي از درق درق و جبی آق ، قارداش اوچ ، پاشالو .بود

  وحش حیات زیستگاه - حاجیلو
   70ي دارا .است شده واقع لوـــحاجی هاي کوه درمشکین شهر  شمال کیلومتري 22در زیستگاه این     
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 ، خوك ، بز ، کل دـــمانن حیواناتی .دریاست سطح از متر 1900 حدود ارتفاعی و وسعت مربع کیلومتر
  .  اند برگزیده خود زیست محل عنوان به را منطقه این کبک و روباه ، خرگوش ، گرگ

  حارتانلو
 ،مستقربوده  خلخال شهرستان در مستقل هاي تیره صورت به که خلخال منطقه طوایف و ازعشایر     
 ها وتیره طوایف این .پرداختند کوچروي می به خلخال وقشالقات منطقه تفاعاترا دیگر و داغ آق بین

 با غالبا استقراریافتند که هایی و درآبادي کشیده دست رويـــکوچ از تاختاقاپو هاي سیاست اجراي با
 صورت به وایفــــط اهالی این امروزه بعضی از .شده اند هاي اسکان یافته معروفیا تیره  و طایفه نام

 شش همراه حارتانلو به ي طایفه .روند وصحرامی وکوه ییالق به الــــازخلخ خاصی مناطق در پراکنده
 زمان در دلیکانلو و) لو اصالن(نصرانلو ، مونتانلو ، هویرانلو ، )کلوکجانلو( کلوکشانلو ، شاطرانلو طایفه

  .شده اند کوچانده تالش کوهستانی نواحی و خلخال به افشار نادرشاه

  حاصار
 جنوبدر که است هیر بخش عـــازتواب شمالی فوالدلوي دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 میشود نیرمنتهی دهستان به شرق و قاراداغلوواقع شده واز سمت نوشار روستاهاي ودرمجاورت دهستان
  .بود داده درخودجاي خانوار 28 قالب در را نفر 109تعداد  1390 سال حاصار در سرشماري

  معدنی آبگرم -سی  دره حامام
 متري 500 در و نیر شهر کیلومتري 6 آب گرمی است که در چشمه ،آبگرم معدنی حامام دره سی      

 یک حدود در و کم خیلی دبی داراي قراردارد و دره کف در چشمه. است شده واقع ایالنجیق روستاي
 و زالل آب ظاهر. باشد می گراد سانتی درجه 49 حدود در و گرم خیلی آب دماي. است ثانیه در لیتر

 ، سدیم ، کلسیم. است 7900 حرارت درجه 25 براي آن الکتریکی هدایت. است مزه شور و بیرنگ
 6.2 حدود در آب PH. اند چشمه آب در موجود هاي کاتیون و ها آنیون جمله از بیکربنات و پتاسیم

 سدیک کلروبیکربنات معدنی آبهاي ردیف درچشمه  آب واست  اسیدي نوع از تقریباًمی باشد که 
  قراردارد   گرم خیلی و گازدار

  حاماملو
 کیلومتري 57 و درفاصله مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش شمالی ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 37 قالب در را نفر 115 تعداد 1390 سال سرشماري براساس روستاي حاماملو است مرکز شهرستان
 سبب همین به و داشته حمام که بوده ارشق منطقه روستاي اولین لو بود حمام داده جاي خود در خانوار
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 از ، قاسملو آق با غرب از ، بیگلو دره با شرق از لو حامام روستاي .است یافته شهرت لو حامام به نیز

  .باشد همجموارمی لو سفی حاجی با و ازشمال نصیرکندي با جنوب

  حبش
 19 فاصله که در است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش غربی مشکین دهستان ازآبادیهاي     

 روستاي اذاتـــــمح در درست حبشی و دره شرقی قسمت در ،مشکین شهرشهرستان  مرکز کیلومتري
 سال سرشماري براساس آبادي این. چی و قصابه واقع شده است مجاورت مینجیق چی ودر مینجیق
  .بود داده درخودجاي خانوار 54 نفررادرقالب 222 تعداد1390

   حرم
 اساس بر این آبادي.است مشکین شهر وي شهرستانـــــازبخش مرادل یافت دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده درخودجاي خانوار 9درقالب  نفررا 32تعداد  1390 سال سرشماري

  صفی شیخ خانه حرم
 فرزند محمد الدین محیی ي مقبره روي بر هجري قمري 724 سال بناي حرمخانه شیخ صفی که در     
 قراردارد اردبیلی الدین صفی شیخ آرامگاه جنوبی سمت در است شده ساخته اردبیلی الدین صفی شیخ

 خانوادگی مقبره صورت به اردبیلی الدین صفی شیخ بیت اهل تدفین با تاریخی مختلف هاي دردوره و
 معروف محمد الدین محیی آرامگاه.است یافته اشتهار حرمخانه به آن تبع به و آمده در صفویان سلسله

 در آن اصلی ورودي. است مستطیل و مربع چهارگوش فضاي دو و راهرو یک از متشکل ، حرمخانه به
 هرگونه فاقد که شویم می راهرویی وارد در این از گذشتن با و شده واقع نشین شاه دیوار راست سمت
 گنبد با که شود می منتهی رواق نام به شکلی مستطیل فضاي به راهرو شرقی انتهاي. است کتیبه و تزئین
 با چوبی در  لنگه دو  حرمخانه رواق جنوبى ضلع دیواره در. است شده بندي رسمی داخل از کوتاه
 صفویان کاري الك هنر برجسته هاى نمونه از که گرفته قرار عباسی شاه هاي گل و اسلیمی هاي نگاره

 و کوفى خطوط با اى کتیبه متنوع تزیینات با زیبا گچبرى قاب یک مذکور در فراز بر. شود می محسوب
  .است ها انسان توسط مرگ درك درباره پیامبر از حدیثی و جاللیه اسماء داراي که است شده مزین ثلث

  آباد حسن
 ازبخش شرقی مشکین دهستان هاي بود ازآبادي معروف لکران به هم چندي که آباد حسن روستاي     

 براساس آبادي دارداین قرار کیلومتري مرکز شهرستان 12در که استمشکین شهر شهرستان مرکزي
  .بود داده جاي درخود خانوار 65 نفررا در قالب 248 تعداد 1390سال  سرشماري
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  باروق حسن
 در سمت غربی مرکز که است مرکزي ازبخش لوبالیق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 سرشماري این آبادي در .و مالباشی قراردارد نوران ، مغان ودرمجاورت روستاهاي گل شهرستان اردبیل
  .بود داده جاي خود را در خانوار 203 نفر را درقالب 732 تعداد 1390 سال

  سی دره خان حسن
در  که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش جنوبی القــــــــقش دهستان هاي آبادي از     

روستاهاي  بود قشالقات و داده درخودجاي خانوار 37 نفر را درقالب 123تعداد  1390سال  سرشماري
  .و پاراقشالق ازهمسایگان حسن خان دره سی به شمارمی رود کندي کرم ، آزادآباد

  آرامگاه -داشی  حسن
 که داشت وجود مشکین شهردر داش حسن نام به اي درمحله سنگی سکوي یک ديــبلن در قبري     

 پهلوان این اند کرده دفن محل دراین و مرده والیت دراین که قوي پنجه بوده متعلق به پهلوانی گوییا
 شده ومرسوم معروف داشی حسن نام به ایشان بعدازوفات مناسبت وبهمین داشته نام رشتی حسن
 ساختمان وبه ومحل قبر در طول زمان تخریب رفته مرورازبین به پهلوان این آثارتاریخی متاسفانه .است
  . است نمانده باقی اوبرمحله غیرازنام به عالیمی امروزه هیچگونه.است شده تبدیل دولتی

  وحش حیات زیستگاه - سی دره حسن
 شمال کیلومتري 80در دریا سطح از اعــــارتف متر 1700 و وسعت مربع کیلومتر 60 با زیستگاه این     
 ، گرگ ، خرگوش ، خوك بز، و کل مانند حیواناتی و گرفته قرار وهـزئی هاي درکوه شهر مشکین شرق
  .کنند می زندگی آن در کبک و روباه

  کندي حسن
   که درفاصله است گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اجارودمرکزي دهستان هاي ازآبادي کندي حسن     
 طول ثانیه 47 و دقیقه 10 و درجه 48 و استوا خط از شمالی عرض ثانیه 35 و دقیقه 5 و درجه 39

 شرقی شمال ودرسمت گرمی شهرستان ازمرکز کیلومتري 11 درفاصله گرینویچ النهار نصف از شرقی
 در رود که شمارمی به اجارودمرکزي گانه دوازده هاي ازآبادي کندي حسن .است قرار گرفته شهرگرمی

 اجارودشمالی بادهستان مغرب ازسمت و قرارگرفته لی وایمراه پري ماه ، لی خان حمزه روستاهاي میان
  .بود داده جاي درخود خانوار 55 درقالب را نفر 201 تعداد 1390 سال در آبادي این. دارد مجاورت
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  کندي حسنعلی
 درمجاورت روستاهاي که است مرکزي ازبخش ردابهـــس دردهستان اردبیل شهرستان هاي آبادي از     

نفر  185تعداد 1390سال  حسنعلی کندي درسرشماري. آباد جاي گرفته است و وکیل کردکندي ، اروانق
  .بود داده درخود جاي خانوار 48 را در قالب

  حسنلو
  آن کیلومتري 78 درفاصله مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي     
. بود داده درخودجاي خانوار 27 نفررادرقالب 116 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این است

 خان حسین با شرق ازطرف ، آقامراد با جنوب ازطرف، نصیرکندي با شمال ازطرف حسنلو روستاي
  .دارد قاسملومجاورت آق روستاي با غرب ازسمت و کندي

  تاریخی تپه -سی  تپه حسین
 متعددي غارهايداراي  که دارد وجود »سی تپه حسین«نام به اي تپه  سرعین دره ساري باالدست در     

  .است شده یافت هاآناز متعددي تاریخی اشیاء و از تاریخ گذشته این دیار است 
  لو حاجی حسین

 ییالقشان ،و ــــــخروسل غرب آنان هاي دام زمستانی ازطوایف شاهسئوه ن هاي مغان که مراتع     
  .است حیدربوده کربالیی اشان طایفه رئیس و آخرین اوکوزداغی 

  خانلو حسین
که  است گرمی شهرستان  انگوت ازبخش برزند پائین دهستان هاي ازآبادي لی خان حسین روستاي     

 طول ثانیه 17و دقیقه  51 و درجه 47استوا و ازخط شمالی عرض ثانیه 12و دقیقه 58و درجه 38 بین در
 و کندي اسمعلی،کندي قاسم ،لی مارال ،لی درگاه روستاهاي النهارگرینویچ در مجاورت ازنصف شرقی
  .بود داده خانواردرخودجاي 7نفررا درقالب  35تعداد  1390 سالدر آبادي این.است شده واقع لی توسان

  قشالقی حسین
 باعنوان که است آباد پارس شهرستان الندوزــــــاص الندوزازبخشـــــاص دهستان هاي ازآبادي     
 در که است و پرجمعیتی بزرگ قشالق حاج خوجالو .گردد متمایزمی دیگر قشالق از لو خواجه حاج

تعداد  1390 سال در. است  قشالقی جاي گرفته باالبیگ حاج ،قلی الم حاج ،مجاورت قشالقات باالجا
   .داشتند سکونت درآن خانوار 56 نفردر قالب 223
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  حصانلو
 منطقه ارتفاعات و دیگر داغ آق بین مستقل هاي تیره صورت به که خلخال منطقه طوایف ازعشایرو     

 سیاست نبودند با اجراي مشخصی و بزرگ ایل تابع پرداختند وچون کوچروي می به خلخال وقشالقات
یا  و طایفه نام اب که ده اناستقراریافتن درآبادیهایی و کشیده دست کوچروي شیوه به تاختاقاپو ازدامداري

  .روند می صحرا و و کوه ییالق به ازخلخال خاصی مناطق در پراکنده صورت به و است معروف تیره

    آباد حفظ
 درسرشماري که است هیر بخش ازتوابع جنوبی فوالدلوي دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     
 جاده شرقی حفظ آباد درسمت .بود داده درخود جاي خانوار 54 قالب در را نفر 211 تعداد1390 سال

  .است همجوار ومحمودآباد قایاچمن ،خلخال با روستاهاي فیروزآباد  به اردبیل

  قشالقی حکیم
 ، درمیان روستاهاي روشنق که است مرکزي ازبخش لوبالیق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 خانوار 314 نفررا درقالب 1334 تعداد 1390  سال کوهول جاي گرفته ودرسرشماري خاراباو  الماس
 و کیلومتراست که با توسعه کالبدي شهر 12فاصله حکیم قشالقی تا شهراردبیل  .بود داده درخود جاي

  .گسترش آن به سمت شمال غربی  روزبه روز ازاین فاصله کم می شود

  آباد حالج
 سرشماريدر آبادي این است آباد پارس شهرستان کند تازه ازبخش محمودآباد دهستان هاي ازآبادي     
  .بود داده درخود جاي خانوار151 درقالب نفررا 671 تعداد 1390 سال

  زیارتگاه - اردبیل  خاتون حلیمه
اردبیل  شهر تاریخی بافت در میرصالح حاج سیمتري کوچه درخیابان خاتون حلیمه بانو متبرکه بقعه     
   ، )س(معصومه حضرت خواهر ، )ع(کاظم حضرت موسی دختر خاتون حلیمه دارد این بقعه به بانو قرار

. نسبت داده می شود) ع(صالح امامزاده نام به دراردبیل واقع هاي ازامام زاده ویکی) ع(رضا حضرت امام
 نزد در واالیی قرب و ازارج است) ع(رضا خواهرامام و) ع(کاظم موسی فرزندامام اینکه واسطه به يو

 جدید ساختمان و شده تخریب فرسودگی دلیل به امامزاده این قدیمی بناي. است برخوردار اردبیلاهالی 
 کاري آینه به مزین داخل از که امامزاده بناي وارــــدرج. است گرفته را آن يجا شمسی 1317 سال از

  اهالی دربین گاهــزیارت این .است گرفته قرار »میرصالح آقا حاج« امامزاده ، ساختمان بانی مقبره باشد می
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  .است معروف) دختر امامزاده( »قیزامامزاداسی« به اردبیل

  زیارتگاه -آقاباقر  خاتون حلیمه
 شده آقاباقرواقع قریه غربی ضلع در و اردبیل شهرستان کیلومتري درپنج خاتون بناي زیارتگاه حلیمه     
 مردم دربین فراوانی وازمحبوبیت بوده يزیاد کرامات داراي گرامی يبانو این روستا اهالیگفته  به .است

 طرف دو در. است قبله روبه آن اصلی وروديو میباشد شکل مستطیل زیارتگاه کلی فرم. برخورداراست
 در و بوده دایره نیم بصورت نورگیرها و ورودي در قوسها.است شده ساخته درکنجها مناره دو ورودي
 از که است واقع گنبدخانه بخش در امامزاده مقبره.است شده داراجرا ساقه پیازي گنبد گنبدخانه، قسمت
  .میشود مربوط گنبدخانه ترازسطح پایین دومتر عمق به اتاقکی به پله چوبی،بوسیله ضریح تحتانی بخش

  آباد حمداله
 سرشماري در آبادي این است آباد پارس شهرستان مرکزي بخش از ساواالن دهستان هاي آبادي از     
 آباد از وعبدالرضا آباد رامــــبه. بود داده درخودجاي خانوار 86 درقالب نفررا 372 تعداد 1390 سال

  .همسایگان حمداله آباد به شمارمی روند

  خانلو حمزه
 گرمی شهرستان مرکزي دربخش دهستان ومرکزاین اجارودمرکزي دهستان هاي خانلوازآبادي حمزه     

 39 در گرمی شهرستان مرکز شرقی شمال سمت از کیلومتري ده ي فاصله در که است اردبیل در استان
 از شرقی طول ثانیه 36و دقیقه 10 و درجه 48 و استوا خط از شمالی عرض ثانیه 15 و دقیقه 5و درجه
 قرار گرفته کندي وحسن پري ماه،بوالغی خان،آالزاراوجاقی روستاهاي ودرمجاورت النهار مبدا نصف
  . دارد مجاورت هم شمالی اجارود دهستان از روستاهایی با خود غربی در سمت آبادي این. است

  آباد حمل
 1390 سال درسرشماري که است مرکزي ازبخش سردابه دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 شرقی روستاي حمل آباد درسمت جنوب. بود  داده درخودجاي خانوار 265 قالب در نفررا 1069تعداد 
 مرکزي بخش کلخوران دهستان وآبادیهاي امیدچه ، عموقین روستاهاي درمجاورت سردابه دهستان

  .اردبیل جاي گرفته است

  حمیدآباد
  درمیان که است مرکزي ازبخش شرقی انـــــاردبیل درسمت جنوبی دهست شهرستان آبادي هاي از     
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 18درقالب  را نفر 67تعداد  1390سال  سحران جاي گرفته و درسرشماري پیله و آباد کمی روستاهاي
  .بود داده خانواردرخودجاي

  کندي حواس
 بخش از اجارودشمالی دهستان شرقی شمال الیه درمنتهی که است ازآبادیهایی)هاواس(کندي حواس     

 دهستان و مرکزي ازبخش مرکزي اجارود دهستان از هایی آبادي ودرمجاورت گرمی شهرستان مرکزي
  فاصله در اجارودشمالی دهستان از سر کله و یوخاري لی خان چونه روستاهاي و موران بخش از آزادلو

 گرفته قرار شرقی طول ثانیه 12 و  دقیقه 10 و  درجه 48 و شمالی عرض ثانیه 43و دقیقه 8 و درجه 39
  .بود داده درخودجاي خانوار 25 قالب را در نفر 129 تعداد1390 سال سرشماري در آبادي این.است

  حور
 مرکز آبادي این قرار دارد ویلکیج ازبخش جنوبی ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي     

 و است شده تاسیس 1366درسال  که است نمین شهرستان ویلکیج دربخش جنوبی ویلکیج هستاند
 حور درمرکزدهستان.نفرجمعیت بوده است 3415خانوار و 937داراي  1390 سال سرشماري براساس
 وفقط ندارد چندانی ارتباط دیگردهستان آبادي سه با منطقه ارتفاعات دلیل جنوبی واقع شده وبه ویلکیج

 و ارتباطات مخابرات و صدا تاسیسات که» سنگر کوه« به رسیدن راه .است مرتبط قیزچیاس روستاي به
  . گذرد روستاي حورمی مجاورت از شده نصب مرکزاستان اردبیل بر فرازآنسیماي 
 باستانشناسان و کاوشگران از بسیاري توجه مورد وتاریخی باستانی قدمت داشتن علت به حور دهستان

آبادي هایی قراردارد که  حور درشمار. آثار متعددي ازگورستان هاي قدیمی آن بدست آمده است و بوده
  .گیالس معروفند و باغات گیالس آن شهرت فراوانی داردبه تولید 

  زیارتگاه - سی  حورتوربه
 حورازتوابع روستاي شرقی ضلع در باغرو هاي کوه دامنه در و اردبیل شهرستان کیلومتري 36در     

 از یکی محل، اهالی از نقل به که شده واقع »توربه« نام به مقدسی مکان نمین شهرستان جنوبی ویلکیج
 به آجري ساختمانی.است شده دفن محل این در) ع( کاظم موسی امام فرزندان از خاتون زینب نوادگان

 به رو یکی پنجره، دو داراي بنا دهد می تشکیل را) توربه(حور زیارتگاه بناي کل متر 6 در متر 6 ابعاد
 در بار آخرین مقبره. است گرفته قرار ضلع همین در نیز بنا درب. باشد می غرب به رو دیگري و شمال
  . است گردیده مرمت محل اهالی توسط هجري شمسی 1364 سال
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    حیدرآباد
 مرکز کیلومتري 53 درفاصله مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان ازآبادیهاي     

 داده خودجاي در خانوار31 قالب در نفررا150 تعداد1390 سال سرشماريدر باديآ این است شهرستان
  .قراردارد بیگلو قلی روستاي مجاورت در است معروف پیرآلوان به محلی درعرف که حیدرآباد .بود

  گردنه - حیران
 به را آستارا شهرستان که ایی جاده در کیلومتر 35 طول به حیران جنگلی و کوهستانی وجاده گردنه     

 هاي زیبایی تمام از بدیل بی اندازي چشم با ، بسیارزیبایی جاده حیران .قراردارد کند می متصل اردبیل
 کند می حیران را تماشاگري هر آن طبیعت حد از بیش زیبایی که گردنه این. است دشت و وکوه جنگل
 از حیران. است  جنگلی وحشی گیاهان و ها گل از وپوشیده دارد قرار مه از پوششی زیر در اوقات بیشتر
 نه اي دره به مشرف سویی از و است انبوه هاي جنگل از پوشیده که است هایی کوه به مشرف طرف یک

 و ایران گیالن استان مرز کننده تعیین رود این کند می ورــــعب آن میان از آستاراچایی که عمیق چندان
  .است آذربایجان جمهوري

 از بعد کمی فاصله ار درـهکت ده وسعت به اي منطقه در آن کابین تله و حیران توریستی تفریحی دهکده
  کشور غرب درشمال نظیرتوریستی بی هاي مجموعه از یکی و قرارگرفته  آستارا به اردبیل معروف تونل

  و فندقلو گردشگري ویژه منطقه دو اتصال با و می شود اجرا خصوصی بخش گزاري سرمایه با که ستا
  .است آورده فراهم را بسیاري گردشگران و مسافران مندي بهره و تفریح هاي زمینه ، حیران وگردنه

 . است آغاز شده1390 درسال حیران کابین تله اندازي با راه عظیم پروژه این  نخست ازفاز برداري بهره
 آن داراي هاي ایستگاه و می باشد ویژه کابین سه و معمولی نفره شش کابین 30 داراي حیران کابین تله

 هاي اقامتگاه ایجاد براي  آن اراضی از هکتار 3.5 و است یمستقل تفریحی سایت و شاپ کافی رستوران ،
 منطقه از و است متر 500 و هزار یک  حیران کابین تله طول است یافته اختصاص پروژه این ویژه

 دقلوـــــــفن جنگل وارد  شده آغاز اردبیل استحفاضی حوزه در آستارا اردبیل اصلی سرجاده بر حیران
 ترین عالی در اردبیل استان توریستی و تفریحی هاي مجموعه اززیباترین یکی پروژه این تکمیل با.شود می

 از گردشگران و استان اهالی و رسیده برداري بهره به است حیران انگیز حیرت گردنه که استان این نقطه
 و رستوران بر عالوه حیران تفریحی ، توریستی دهکده مجموعه در.کنند استفاده ، توانند می هقمنط این

 تفریحی امکانات دیگر و نما آب و قایقرانی سایت ، اقامتی واحدهاي و کارتینگ پیست و شاپ کافی
 ،خزر دریاي به مسلط و مشرف که یافته استقرار حیران گردنه از اي نقطه در دهکده این است شده فراهم
  . است فندقلو جنگل و حیران زیباي گردنه آستارا، مرزي بندر
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  حیق
 کیلومتري 7 در که است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش غربی مشکین دهستان هاي ازآبادي     

 که جیک مشکین متروکه از روستاي آن اهالی غالب گوئیا است شده واقعمشکین شهر مرکزشهرستان
 براساس آبادي این اند نهاده رابنیان وحیق کرده حاضر مهاجرت مکان قراردارد به آن از کمی درفاصله

  .بود داده درخودجاي خانوار 361 نفررادرقالب 1219  تعداد 1390 سال سرشماري
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  تاریخی خانه -باشی  خادم
 داراي بنا این .دارد قرار دکان اوچ آباد سرتیپ محله در قاجاریه دورة بناهاي از باشی خادم خانه     

 طاق تنها و شده ساخته کاهگل از بنا بیرونی دیوارهاي است بیرونی و اندرونی حیاط و ورودي هشتی
 زیبا ارسی و نقاشی تزیینات داراي بنا) حسینیه( بیرونی قسمت هستند، آجري سردرب درونی نماهاي

  .است رفته بین از حریق اثر در که بوده

  لو خادم
 سرشماري بر اساس نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی یورتچی دهستان هاي ازآبادي     
 ، آباد کئچل ،آبادي هاي قورتولموش. بود داده خانواردرخودجاي 18 درقالب را نفر 96 تعداد 1390سال

  .به شمارمی روند) خدیم لی(سحران و دابانلوازهمسایگان خادملو  خارابا پیله ، توتونسوز

  خارابا رضی
 کیلومتري 50 و در فاصله مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي    
 درخود جاي خانوار 13 نفر را درقالب  52تعداد  1390 سال سرشماري براساس آبادي این است آن

با  شمال ازطرف ،چبینلو  باروستاي شرق ازطرف ،دمقلی با روستاي غرب ازطرف خارابارضی .بود داده
  .دارد مجاورت بیگلو گبه با روستاي جنوب و ازطرف و عباسعلی علی جان قشالق

  خارابا قادرلو
 روستاهاي که در مجاورت مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش شمالی ارشق دهستان هاي ازآبادي     

 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این. قراردارد قشالقی قلی واوجاق محمدلو شیخ ، شورگول
در  کهاست  بوده پررونقی آبادي الــقب روستا این محل. بود داده درخودجاي خانوار 7 درقالب نفررا 21

 بعدازچندین گذارد می ویرانی به رو ها خانه گردد و می متروکه قبلی ساکنین سوي از طبیعی اثرحوادث
اعتبار  به گیردو می جان دوباره و قادرلو شود می ایجاد قدیمی هاي خرابه درمحل جدیدي آبادي ، سال

  .گردد می مسمی »خاراباقادرلو« به قدیمی قادرلوي هاي خرابه برروي گرفتن  پا

  خارابا کوهول
مرکزي اردبیل است که درمیان  ازبخش لوبالیق درسمت غرب دهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 سال سرشماري در کوهول خارابا .روشنق قرار دارد و قشالقی حکیم ، الماس ، قشالقی روستاهاي قاسم
  .بود داده در خود جاي خانوار 32 قالب در را نفر 123تعداد 1390
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  خاکریز
 5 که در است سوار بیله شهرستان مرکزي بخش از رلوـانجی دهستان هاي از آبادي خاکریز روستاي     

 باالبیگلو را به طایفه قرارگرفته اهالی روستا خود خروسلو کوههاي کنار در انجیرلو و دهستان کیلومتري
 نفررا 177 تعداد 1390 سال درسرشماري آبادي منتسب می دانند این که از ارومیه به این مکان آمده اند

  .بود داده درخود جاي خانوار 43 قالب در

  آبادي - خامسلو
 شهرستان مرکزي ازبخش اجارودشمالی دهستان جمعیت وکم کوچک بسیار هاي ازآبادي خامسلو     

 و در از شرقی طول ثانیه 6 و درجه 48و  شمالی عرض ثانیه 9و  دقیقه 8و  درجه 39 در که است گرمی
 فاصله در و حاجی غریب و کندي فرضی ، قیشالقی عدالت ، قاطیریوران یوخاري روستاهاي مجاورت

 کیلومتر 16 تقریبا گرمی با مرکزشهرستان و سوارقرارگرفته بیله - گرمی جاده غرب سمت کیلومتري 6
  .بود داده درخودجاي خانوار 4 درقالب را نفر 12 تعداد 1390 سال سرشماري در آبادي این.دارد فاصله

  عشایر -خامسلو 
 از زدوخوردهاي بعضی در ونبوده اند  منطقه وادثـــــتاثیردرح بی کهمغان  نازطوایف شاهسئوه       

 و مسجدلو ، غریب حاجی درمناطق القشانـــــقش .آید می میان به طایفه این اسم مشروطیت انقالب
 و گرمی ، اردبیل حاضر درشهرهاي درحال طایفه افراد این .دارند در باغرو ییالقو  است سی شوردره

   .طایفه عشایراردبیل نیزبه همین نام مسمی است 13یکی از. اند گزیده سکونت آباد پارس

  باباکندي خان
 است سوار بیله شهرستان  دشت قشالق ازبخش  شرقی قشالق دهستان شرقی سمت هاي ازآبادي      

 ازمرکز کمی فاصله در و آقا علی متروکه قشالق ، قشالقی خان ابراهیم ، کندي روح در مجاورت که
 خانوار 225 درقالب نفررا 862 تعداد 1390 سال قراردارد و درسرشماري وجعفرآباد سوار بیله شهرستان

  .بود داده جاي خود در

  تفرجگاه - باغی خان
 )بود(شهرستان نمین است اردبیل در استان تاریخی ازباغهاي معروف، )باغی خان(یا خان تاریخی باغ    
 محوطه در اردبیلی محقق دانشگاه انسانی وعلوم ادبیات پردیس رویه بی سازهاي و ساخت درسایه که
. کشد خود را می هاي نفس آخرین استان اجرایی  مسئوالن توجهی کم و مهري بابی و افتاده نفس به آن
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 حکمرانان میزبانی محل روزگاري که )بود( است  نمین شهر شمال وتاریخی در بزرگ باغی ، باغی خان

 مناسب کردند مکانی سفرمی دیار این به )قاجار پایتخت(از تهران که بود اي رتبه عالی ازمیهمانان محلی
 سال160-140درحدود.....اردبیل،تبریزو حکام چون ازمیهمانان مهمی پذیرایی رابراي آن نمین خوانین که

 درختان داريـنگه به اي ویژه وتوجه داشت فراوانی رونق باغ روزگاري این .دادند وتوسعه تجهیز پیش
 در  زیادي اهتمام و آراسته منطقه با سازگار هاي گل به زینت را آن   باغ صاحبان شد و می آن دـــارزشمن
است  شده واقع آن جنوبی در قسمت که باغ اصلی ورودي .می ورزیدند آن در مختلف هاي گونه کاشت
 صاحبان که بنایی.میگردید ختم باغ درون نشین خان  عمارت چوبی به سال  کهن ازدرختان داالنی بوسیله

 دست چیره هنرمندان آثار بنا درتمام که اي گونه به بودند داده خرج به تزئییناتش در عجیبی وسواس آن
   شیروانی وسقف گردیده استوار مستحکم آجري ستون شش بررويزیبا این بناي.می شد مشاهده چوب
  .بود گرفته آرام چوبی ستون شانزده روي بر آن زیباي

 در را که باغ این درصد 60شهرداري نمین  ،درنمین اردبیلی محقق دانشگاه  ادبیات پردیس ازتاسیس پس
 40براي و داد قرار اردبیلی محقق دراختیاردانشگاه فضاي آموزشی توسعه براي بود نمین اختیارشهرداري

 روند وبالفاصله مجزاتبدیل دوقسمت به باغ ترتیب بدین.اعطا کرد مسکونی هم کاربري مانده درصدباقی
 .آغاز گردید قرارداشت قسمت هم دراین نشین خان چوبی عمارت که دانشگاه به مربوط قسمت نابودي

 آن جاي وبه قطع را باغ ارزشمند و سترگ درختان خود ناگزیر آموزشی فضاي توسعه براي دانشگاه
 و مانده راکد کنون تا باغ باقیمانده درصد 40وسازدر ساخت.نمود رااحداث چندطبقه وسیع ساختمانهاي

  .داد نجات کلی ازنابودي را وآن کرده تبدیل بزرگ پارکی رابه باغ این باقیمانده قسمت توان می هنوزهم

  بوالغی خان
 دهستان مجاورت در که گرمی شهرستان مرکزي بخش اجارودمرکزي دهستان از آبادي ترین شرقی     

 ثانیه 9 و دقیقه 5 و درجه 39 در بوالغی -خان .دارد نام بوالغی خان گرفته جاي موران آزادلو ازبخش
 ، پري ماه هاي آبادي اورتـــــــمج در شرقی طول ثانیه 50و دقیقه 12و درجه 48 و شمالی عرض
 دهستان خود با جنوب وازسمت قرارگرفته پرچین ویوخاري آشاغی ، اوجاقی آالزار، لی خان حمزه

 تعداد 1390 سال درسرشماري بوالغی خان.دارد مجاورت آن هاي وآبادي موران دربخش شرقی اجارود
   .کیلومتراست 15 درحدود باگرمی آن وفاصله است بوده جمعیت نفر 163 با خانوار 38

  چشمه -بوالغی  خان
 شهرستان کندي خان روستاي جنوب در ثانیه در لیتر 3 دبی با  وشــخودج آبی چشمه بوالغی خان    

 بوده شاهسون ایالت و محلی قبایل رؤساي و خوانین توجه مورد دور هاي ازگذشته که است گرمی
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 بوالغی خان  چشمه وفراوان خنک آب را کندي خان روستاي پیدایش علت ازاهالی برخی که تاآنجا است
 نام از برگرفته نیز یوردي خان زیباي زارـــــمرتع و کندي خان روستاي نام حتی که معتقدند و دانند می

 شهرستان آب امور و کشاورزي جهاد ، اهالی همت به اخیر هاي سال در. است بوالغی خان چشمه زیباي
  .است اهالی استفاده مورد و یافته انتقال کندي خان روستاي به کشی لوله با چشمه این آب ، مغان گرمی

  کوه -داغی  بوالغی خان
 نمین ودر ازبخش ویلکیج شهرستان مرکزي ویلکیج دهستان محدوده در متر 2100 ارتفاع با کوه این    
 غربی جنوب -شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع اردبیل مرکزشهرستان شرقی شمال کیلومتري 30

  . دقیقه می باشد 30درجه و 38دقیقه وعرض  40درجه و 48 طولبه  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  )بیگ لو خان ،بئی لی  خان(لوـــبی خان
 کیلومتري 45 در فاصله مشکین شهر شهرستان  مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي    

 درخود خانوار16 قالب در را نفر 58 تعداد 1390سال سرشماري براساس ابادي است این مرکزشهرستان
  .باشد همجوارمی لو و بزآقا عظیم شیخ ،شمسیر  ،کهریزي  علی روستاهاي با »بیلی خان« .بود داده جاي

  کوه -بیچن  علی خان
 در و نیر ازبخش کورائیم شهرستان شرقی یورتچی دهستان محدوده در متر 2181 ارتفاع با کوه این    
 و بوده غربی -شرقی کوه، جهت .است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز غربی جنوب کیلومتري 40

  .دقیقه می باشد 50درجه و 37دقیقه وعرض 10درجه و 48 به طول آن قله جغرافیایی مختصات

  آباد پارس -قشالقی  خان
درمجاورت آبادي ها وقشالقات  آباد پارس شهرستان مرکزي ازبخش ساواالن دهستان هاي ازآبادي    

 سال سرشماري براساس که کندي است ودوست کند پته لی ،آباد  تازه ، اورتولوقشالق ،پاراقشالق 
  .بود داده در خود جاي خانوار163 نفررادرقالب 564 تعداد1390

  قشالقی نیر خان
 غربی دهستان در در شمال نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع مهماندوست دهستان هاي ازآبادي    

شمالی  سفلی قرارگرفته وازسمت شرق به دهستان فوالدلوي مالاحمدومهماندوستروستاهاي  مجاورت
  .بود داده جاي درخود خانوار 59 درقالب را نفر 182 تعداد 1390 سال خان قشالقی در.منتهی می شود
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  گرمی کندي خان
 درجه 38 بین درفاصله که  است داشی قبله کوه دامنه در وسرسبزي زیبا،کوچک روستاي کندي خان    

 سمت از و قرارگرفته شرقی ولــط ثانیه 23 و دقیقه 3و درجه 48 و شمالی عرض ثانیه 17و دقیقه 55 و
 روستاي به غرب سمت از ، آذربایجان جمهوري به شرق سمت از ، وتولون عزیزلی روستاهاي به شمال

 کندي خان روستاي پیدایش تاریخ.میشود محدود منصوري پاسگاه به جنوب سمت واز سی دره لوسگه
 به اهالی گفته به و  است یکسان تولون بناي تاریخ با شود می نامیده نیز وهامارکند یوردي خان بعضا که

 -کوچ ییالقی محل ،مرغوب ییالقی مراتع داشتن بدلیل کندي خان .گردد برمی نادرشاه حکومت دوران
 .است شده نهاده نشینان کوچ توسط هم روستا این اولیه بناي سنگاحتماال  و بوده سئون ایل نشینان
 محلی طوایف روساي و خوانین استراحت و اطراق محل معنی به »یوردي خان« روستا قدیمی نامگوئیا 

 داده عنوان تغییر »کندي خان« به آبادي تشکیل و چادرنشینان از گروهی یکجانشینی دراثر بعدها که بوده
 و »بوالغی خان« نام به وگوارا بسیارسرد آب با جوشان آبی چشمه وجود روستا این هاي جاذبه است از
  . است »آرپاچوخوري« و »یورد« هاي نام به سرسبزي مراتع و »گول لی قالغان« نام به آبگیري 

  مشکین شهر کندي خان
 اهر غربی ضلع در مشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري 39 درفاصله کندي یا شیرین کندي خان    

 به اشراروچپاول حمله در آن اهالی که است» کورانالر« و »وفاالر«روستاي دو ترکیبی از و قراردارد چایی
  معروف کندي خان به هم تاریخ ازهمان و گیرند قرارمی وي حمایت چتر در و برند می پناه جوادخان

 که بعد از انقالب است نامی کندي شیرین .شود می متروکه هم الر وکوران وفاالر شود ودوروستاي می
  .شود می اطالق آبادي این به

  نمین کندي خان
  این آبادي قراردارد نمین مرکزي بخش عــــازتواب گرده دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي    
خان کندي .بود داده خانوار درخودجاي 48 قالب در را نفر 203تعداد  1390سال سرشماري ساسابر

 وکنازق است که در سوال ، سلوط،کندي دهستان گیرده درمجاورت روستاهاي خلیل آبادي ترین جنوبی
  .آستارا قراردارد اردبیل از جاده کمی فاصله

  قشالقی گلدي خان
 سوار بیله  شهرستان دشت قشالق بخش از شرقی قشالق قشالقات معروف دهستان خان گلدي از    

  ان ــــسمت شمال به دهست پادارقشالقی قرار دارد و ازمجاورت  در و دهستان در سمت شمال که است
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 گلدي خان قشالق : سکونتگاه به نام هاي 7درحال حاضر شامل  .منتهی می شود پارس آباد محمودآباد
 ، سبزعلی گلدي خان قشالق ، مستانلو گلدي خان قشالق ،احمد  حاج گلدي خان قشالق ، کامران
این  . دعواکیشی گلدي خان قشالق ،باالاوغالن  گلدي خان قشالق ،اوغالن  آقام گلدي خان قشالق
  .بود داده درخود جاي خانوار 94 نفررادرقالب 371 تعداد 1390سال درسرشماري اتقشالق

    محمدلو خان
 سرشماريدر آبادي این است گرمی شهرستان انگوت ازبخش شرقی انگوت دهستان هاي ازآبادي    
  .بود داده درخودجاي خانوار 34 نفررادرقالب 147 تعداد 1390 سال

  سی دره خانعلی
 سرشماري براساس که است گرمی انگوت شهرستان ازبخش شرقی انگوت دهستان هاي ازآبادي    
  .بود داده درخودجاي خانوار 5 نفررادرقالب 14تعداد 1390 سال

  بفراجرد خانقاه
 اساس بر آبادي این است خلخال شهرستان مرکزي دربخش شرقی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي    

 در خانقاه بفراجرد .بود داده درخود جاي خانوار 238 نفررادرقالب 840تعداد 1390 سال سرشماري
طهرستان وخیمیس جاي گرفته است و درنزد اهالی منطقه به  ، طوالش ، مجاورت روستاهاي بفراجرد

 عرض دقیقه  32 و درجه 37در آبادي این .معروف است ) خانقاه اهل تسنن( »سنی لر خه نه یی سی«
  .دارد قرار شرقی طول دقیقه  34 و درجه 48 و شمالی

 ،زنجان  ، سلماس ،میانه  ،تبریز  ،کلیبر  ،هریس  ددي ازتوابعــــروستاهاي متع یا خانقاه نام »یی نه خه« 
باشد  دیگرمی هشتپرو چندوالیت ، ماسال ،بازار ،نوبران  ،اردبیل  ،کمیجان  ،خلخال  ،اورمیه  ،بوکان 

 بوده مکانی در زیارتگاهیو اق ـــاوجمحل یا و اند  داشته دین سکونت متولیان که هایی مکان بر نام این
 شده زبان فارسی وارد ترکی زبان از »اهقخان« ي کلمه  که معتقدند شناسان لغت. شود می د اطالقــــباش

   .است

  کوه -  داغی خانقاه
 و خلخال مرکزي شهرستان از بخش شرقی سنجبد دهستان محدوده در متر 2330 ارتفاع با کوه این    
 جنوب -شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی شمال کیلومتري10 در

  .باشد می 37.43  وعرض 48.35 به طول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی
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  سادات خانقاه
 براساس آبادي این است خلخال شهرستان مرکزي دربخش شرقی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي    

 درجه 37در آبادي این. بود داده درخود جاي خانوار 111 نفررادرقالب 386 تعداد1390 سال سرشماري
  .قراردارد شرقی طول دقیقه 34و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 37و

  فوالدلو خانقاه
 30 در تقریبا که است هیر بخش از هیر دردهستان لــــاردبی شهرستان هاي ازآبادي فوالدلو خانقاه    

 و بوده راهزنان هاي ازهجمه و دور امن مکانی عنوان  درگذشته دیار این.است شده واقع اردبیل کیلومتري
 به و شده برگرفته آنجا از نیز روستا نام و است آمده می شمار به صوفیان تجمع مکان عنوان به نیز زمانی
 بزرگان هاي گفته براساس .گردد برمی صفویه دوران بــه خانقاه بقعه قـدمت.  است یافته شهرت خانقاه
 شیخ مریدان از و جبرائیل شیخ شاگردان که از کاشانی باباسعید خود را شده تخریب بقعه این گوییا
 این در وي را جنازه وارسته شخصیت این ازدرگذشت بعد واهالی بوده ساخته است اردبیلی الدین صفی
 داراي دور هاي گذشته از بقعه این. داده اند قرار گرانبها اي صندوقچه را قبر روي بعد و کرده دفن مکان
خانقاه .است گرفته قرار سودجو و طلب فرصت افراد یغماي و تاراج مورد که بوده گرانبها اشیاي برخی

  .بود داده درخودجاي خانوار 94 قالب در نفررا 335 تعداد 1390 سال فوالدلو در

  صفی شیخ بقعه قدیم خانقاه
  خانه چینی :نگاه کنید به     

  گیلوان خانقاه
 شرقی جنوب کیلومتري  65  در که است خلخال شاهرودشهرستان دربخش شال دهستان هاي ازآبادي    

 شرقی طول دقیقه 45و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 5و درجه37در رشت کیلومتري 45 خلخال و
 روستاي به باختر از ماجوالن، و آباد علی روستاي به ازجنوب گیالن استان به ازشرق و است واقع شده

 میرزاکوچک شهادت محل گیلوان خانقاه روستاي. شود می متصل تالش هاي جنگل به شمال از و شال
 وفادارش، یار تنها با همراه میرزا .داشت قرار روستا این در1320 سال و قبرمیرزا تا است جنگلی خان

 طوفان و بوران دچار ولی کردند حرکت خلخال هاي کوه طرف هوشنگ به به معروف آلمانی گائوك
 رشت به را میرزا جسد 1320 شهریور در .آمدند در پاي از برف و سرما فشار زیر امـــسرانج و گردیده

 152 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي این.کردند درسلیمان داراب دفنوي  درجوارسر و حمل
  . بود داده جاي درخود خانوار 57درقالب  را نفر



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       250    

 قرار ایران ملی آثار جزو 20421 تحت شماره 1386 دي 12 درتاریخکه گیلوان  خانقاه تاریخی گورستان
 بقایاي کشف با و روستاست قرارگرفتهقسمت غربی  اي که در طبیعی بلند تپه روي بر استگرفته 
مورد توجه واقع  خانقاه به ماسال جاده از خاکبرداري حین در 1385 سال انسانی در اسکلت به مربوط

 گور 4 کشف و فصول بعدي کاوش با هشد در آن آغاز هاي باستانی شناسی و فصل اول کاوش شد
 و مهره  سفال، چون متعددي تاریخی که آثار گورستاناین .دارد  ادامه مفرغ دوران به متعلق باستانی
گورستانهاي  ترین فرد به منحصر جزو وسعت نظر آمده از دست از آن به مفرغی و مسی هاي خنجر

 تأخر و این گورستان که تقدم .هکتارمی رسد 300وسعت آن به  و رود می شمار به باستانی کشور
 تدفین هاي سنت گوناگون می شود وانواع نگاري مشاهده  الیه مقطع چندین در گورها تاریخی هاي دوره

 و اي چاله هاي گور جمله از تدفین مختلف هاي سازه و ثانویه تدفین و جمعی دسته ، انفرادي ازجمله
 اقوام حضور مادي هاي نشانه که نخستین ها گورتپه این.کرد مشاهده گورستان این در توان می را تپه گور

 .می گیرند قرار شناسی باستان کاوش مورد کشور در بار نخستین هستندبراي ایران منطقه در هندواروپایی
 شاهرود بخش سمت به خلخال شهر از که است اي آسفالته جادة طریق از محوطه این به دسترسی

 و النــــگی استان با استان این شرقی جنوب مرز در اردبیل استان روستاي آخرین و است شده کشیده
  .باشد می آسفالته جادة این انتهاي در روستا آخرین

    نمین خانقاه
 نمین مرکزي بخش ازتوابع شمالی ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان ازآبادیهاي دوآبادي نام     

علیا که  اند خانقاه قرارگرفته اراـــــآست به اردبیل ازهمدیگردرکنارجاده اندکی فاصله وهردوبه قراردارند
فاصله کمی ازجاده اردبیل  سفلی در وخانقاه دودران ، کران جله ، باروستاهاي نوده متصل به جاده است 

 روستاي خانقاه براساس.یوردي مجاورت دارد وقارچی سی آرپاتپه ،سوال، روستاهاي دودران با آستارا -
  بود داده درخودجاي خانوار 112 نفر رادرقالب 353 تعداد1390 سال سرشماري

 چشمه  تهران قدیم جاده مسیر در ارتفاعی کم نسبتا کوه دامنه در و علیا خانقاه شرقی شمال قسمت در
 و سیاه کامال چشمه اطراف خاك.است اندازه یک به سال فصول تمام در آن آب دارد که قرار زیبایی

ي جلو درگذشته. است شیرین و سبک بسیار و سرد اندازه از بیش چشمه آب. است زغال خاك شبیه
 دمايتا  انداختند می آب داخل و میکردند داغ را بزرگ سنگهاي ابتدا بودند کرده درست سدي چشمه

  .سپس در داخل آن آب تنی می کردند  مناسبی براي آب تنی ایجادشود و
  قدیمی حمام  -حامامی ) یی -نه -خه( خانقاه

 ازنظرقدمت که اند ساخته حمامی سنگی تپه درباالي نمین ازشهرستان سفلی خانقاه مشرق درقسمت    
   ولی  نیست دست در دقیقی اطالع گرمابه این داثـاح تاریخ از اینکه با است توجه قابل معماري هنر و
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 صاحب و گردیده مرمت و تعمیر گرمابه این »خان بابا خان« زمان در که است این است مسلم آنچه

 توسط شمسی هجري 1289 سال حوالی دراین حمـــام  . اند بوده وي اجداد و شخص همان آن اصلی
 عمومی چشمه آب از حمام این نیاز مورد آب. می شود خریداري مذکور انــــازخ عزیزیان برادران
 چشمه آب از اي شاخه حمام این وسازندگان اندرکاران دست وسیله به که شد می تامین سفلی خانقاه

 این ،روستا آب کشی لوله قبل از تا .اند نموده هدایت حمام به سفالی گذاري لوله طریق به را عمومی
 بازار گرمی و مشتري تعداد و آب پاکیزگی نظر از و بود برخوردار بیشتري رونق از منطقه در گرمابه
 به را زیادي مشتریان اکناف و اطراف از معدنیش آب خاصیت خاطر به و زد می را منطقه در اول حرف
 از آرپاتپه و»سوال« ،»دودران«، علیا خانقاه روستاهاي سفلی خانقاه اهالی بر عالوه و بود کرده جلب خود

 جهت هم نمین شهر مردان و ازجوانان اي عده حتی و شدند می محسوب حمام این دایمی مشتریان
  .آمدند می سفلی خانقاه روستاي به گرمابه این در استحمام

  خانالرقشالقی
 که با است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش الندوزــاص سکونتگاه در دهستان نام دوآبادي و    

 براساس خانالر قشالقی حاجی الم قلی.عناوین حاج الم قلی وحاج باالبیگلو ازهم متمایزمی گردند
 همین سال درخانالر در .بود داده خانواردرخودجاي 60 نفررادرقالب 244 تعداد 1390 سال سرشماري

  .نفرجمعیت سکونت داشته اند 156خانوار  با  35قشالقی حاجی باالبیگلو 

  باالکندي خانم
 غربی شمال در سمت نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع غربی یورتچی دهستان هاي ازآبادي    

 این آبادي بر .دارد  جاي ایالنجیق روستاي درمجاورت سراب به نیر ازجاده کمی درفاصله و دهستان
  .بود داده درخودجاي خانوار27 نفررادرقالب 97 تعداد1390 سال سرشماري اساس

  علیلو خانم
 45 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي    

سی  مزرعه قاري ،کندي اردوخان ،تکدام  روستاهاي ودرمجاورت مشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري
 براساس شود می تلفظ خانماللو محلی درعرف علیلوکه خانم. است شده واقع سی دره تومار آشاغی و

  .بود داده درخودجاي خانوار 7نفررا در قالب  26تعداد  1390 سال سرشماري

    دهستان - شرقی خانندبیل
   تاسیس 1366  در سال است که خوجین مرکزیت به خلخال شهرستان مرکزي بخش هاي دهستان از    
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 ، علیا هاشم آل ، سفلی هاشم آل ، طهرستان ، خیمیس ، )داودخانه(انیــداودخ هاي آبادي شامل و شده
 ، سادات زاویه ، خوجین ، سادات خانقاه ، بفراجرد خانقاه ، بی لیل ، بفراجرد ، ایلوانق ، اندبیل ،اناویز

 مجره و قاراقایا، مزجین ، گورانسراب ،گاودول ،قارا آغاج  ، آباد علی ، طوالش ، سنجبدله ، آباد زرتشت
  .جمعیت بوده است نفر 15946 خانوارو 4400داراي 1390سال  دردهستان خانندبیل شرقی  .است

  دهستان - غربی خانندبیل
و  شده تاسیس 1366 درسال که زازـــگئ مرکزیت به خلخال شهرستان مرکزي بخش هاي ازدهستان    

  ، آق بوالغ ، محمودآباد ، سوسهاب ، سوران ، ترازوج ، بیرق ، بورگهیم ، اسمرود هاي آبادي شامل
   گلوجه  ، گئزاز ، گرمخانه ، کهران ، کول لی ، درق قیزیل ، جانلو شیخ ، ترك ، ترزنق ، پروج ، ارسون

 1578 تعداد 1390براساس سرشماري سال  .است یوزناب و یلوجه،آباد وارث ، نیاخرم ، دشت لمعه
  .پارچه آبادي دهستان خانندبیل غربی سکونت داشته اند 24 نفرجمعیت در  5550 خانوار با

  شیر خانه
 سال سرشماري براساس نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع مهماندوست دهستان هاي ازآبادي    

روستاي خانه شیر که درعرف محلی . بود داده درخودجاي خانوار 86 نفررادرقالب 296 تعداد 1390
 وکولش بوالغی اوزان با غرب ازشمال قشالقی رضاقلی دهستان با شمال از نامیده می شود )خوناشیر(

  .دارد مجاورت غربی یورتچی دهستان با وازغرب شرقی یورتچی بادهستان ازجنوب بزرگ

  قشالقی خداقلی
 اساس بر آبادي این است خلخال شهرستان مرکزي دربخش دشرقیــــسنجب دهستان هاي ازآبادي    

خداقلی قشالقی باروستاهاي .بود داده درخودجاي خانوار 3 نفررادرقالب 9 تعداد 1390 سال سرشماري
  .و لنبر همجواراست نواشانق ،اوجغاز

  خراطابازار
 حدفاصل دمیرچی بازار ودران قسمتی از مجموعه بازارقدیمی اردبیل ـــــخراطا بازار یا بازار خراط    

چوب وسایل مخصوصی  از خراطان دراین بازار .که به خراطان اختصاص داشت باشماقچی بازار بود
 ،) نورد(اوخلو و وردنه  ،دلوچوبی . می تراشیدند یااز قطعات تراشیده شده لوازم دیگري می ساختند

دوك دستی  ،دسته بیل وداس وچکش ،شانه هاي چوبی براي باددادن خرمن ها ،خونچا  ،گوشت کوب 
محصول کار خراطان  ....گیرجه نه و مثل رورووك وبعضی اسباب بازي هاي چوبی  براي رشتن پشم و

  امروزه دیل شده وـسال قبل به مغازه کفش فروشی تب چند آخرین واحدهاي خراطی این راسته نیز .بود
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  .مانده است آنهمه جنب وجوش وسروصداي خراطی ها فقط خاطره اي در ذهن ها از

  آباد خرم
 شهرستان مرکزي ازبخش دشت دهستان هاي آبادي از می گویند »خیرامو«خرم آباد که اهالی به آن     

 ،قاراباغالر ،عور روستاهاي ودرمجاورتمشکین شهرکیلومتري مرکزشهرستان  8که در استمشکین شهر
 خانوار173 نفررا درقالب 653تعداد  1390 سال سرشماري در این.پریخان و میرکندي جاي گرفته است 

  .باشد می بابک آبادي هاي دوران از آباد گوئیا خرم. بود داده در خود جاي
  گورستان باستانی  -خرم آباد 

 بردارنده در که است فردایران منحصربه گورستانهاي ازجملهمشکین شهر آباد خرم باستانی گورستان     
 در بار اولین براي همچنین. است گرفته صورت متمادي سالیان طی در که بوده جمعی دسته هاي تدفین

 کشورهاي در گورها این از چنانچه. است آمده دست به ایران در سکایی هاي کورگان گورستان، این
 دست به ایران در ها آن از اي نمونه امروز تا به اما شده کاوش بسیاري هاي نمونه قفقاز حوزه در و مجاور
 به گور بزرگترین )گورکان(.است بوده انسانی و حیوانی هاي تدفین بردارنده در گورها این. بود نیامده
 نظر به.اسب بانظم بسیاري خاصی درآن دفن شده اند 34گورهااست که  مجموعه این درمیان آمده دست

 این غربی منظور از دیواره همین است و به گرفته صورت نسل چندین طی در ها دفینـــت این رسد می
 هاي اسکلت بر عالوه. است شده استفاده جدید هاي تدفین دادن قرار و کردن بسته و باز منظور به گورها

 دراین شده داده قرار هدایاي. شود می دیده نیز سگ شامل حیوانی هاي تدفین گورها این در انسانی،
مسئول هیت  آقاي رضالو .است آالت زینت انواع و سفالی ظروف وآهنی، مفرغی اشیاء شامل گورها

 هاي تپه گور آمدن دست  به کاوش، فصل این دستاورد مهمترین که باستانشناسی محوطه فوق عقیده دارد
 در. است شده کاوش ایران در بار اولین براي گورها این که طوري به  است »سکایی« بزرگان به مربوط

 را گور سقف ، تدفین انجام از بعد و است شده کنده نظر مورد ابعاد به گور چاله ابتدا در ، گورها این
 آن درون در و مدور چین سنگ درابتدا گور روي و پوشانیده منطقه بومی جنگلی درختان و الوار با

 نظر به که اسب اسکلت 34،  تدفین روي و گورها این از دریکی: گوید می او .اند کرده ایجاد را اي تپه
 از دیگر یکی در. است شده دفن اند گرفته قرار یکدیگر کنار در و هم روي خاصی نظم با و اند شده خفه

 گور، بروي که شده کاوش دوره این از دیگري گور. است شده دفن سگ دو و گاو دو و اسب 8 گورها
  .است شده دفن اند شده قطعه قطعه و شده کشته که ساله 25 تا 20 زن 4 شامل انسانی قربانی 4

  تاریخی تپه -سی  تپه خرمن
  واقع مشکین شهر بخش مرکزي شهرستان از دهستان شعبان توابع از الرـشیخ روستاي در خرمن تپه    
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 به که آمده دست به آثاري استان، حفاري هیات توسط آزمایشی زنی گمانه اثر بر تپه این از. است شده
 اي تخته هاي سنگ و ها سنگ قلوه نقاط، این در ساختمانی مصالح. است منسوب ها پارت دوره

 موجود وگورهاي ساختمانی تپه روي اصلی هاي حفاري اگر.اند شده استوار گل مالط با که هستند
 روشن است مانده ابهام پرده در تاکنون که پارت قوم اصلی موطن و ژادــن است ممکن پذیرد، صورت

 .است شده کشف سنگی و اي خمره نوع از گورهایی رسانده انجام به هیات که هایی زنی درگمانه .شود
 سانتیمتر، 20 تا 25 ابعاد به حیوانات شکل به سفالین هاي مجسمه چون هم اشیایی ها، مرده کنار در

 خورده تراش وزنه هاي سنگ کامل سري اپسیدین، سنگ نقره، دستبند آویز، گوشواره عتیق، هاي سنگ 
  .است شده کشف جنس شیشه از انگشتري نگین و متنوع سفالین ظروف دوك، قمقمه،

  خروسلو
مزارع وآبادي هاي دامنه هاي  ،شامل ارتفاعات خروسلو وقرا خروسلو ماحالی منطقه ايخروسلو و یا    

  .انگوت ماحالی و ارشق ماحالی قرارگرفته است،ماحالی  میان برزند در خروسلو داغ است و

  کوه -خروسلوداغی 
 95 و گرمی باختري شمال کیلومتري 40 در مغان، دشت جنوب در داغـــــــوخروسل کوه رشته    

 800 حدود بلندي با خانملو آن قله ترین سرشناس و است شده واقعمشکین شهر  شرق شمال کیلومتري
 را مغان دشت و باشد می قوروچاي و چایی برزند ، خوفنام رودهاي سرچشمه کوه رشته این. است متر
ه ب قفقاز کوههاي رشته دنبالۀ توان می خروسلورا کوههاي.سازد می جدا اجارود و انگوت هاي بخش از

 که باشند می آرارات کوههاي ادامه ازطرفی و اند شده جدا هم از ارس رود درة بوسیلۀ که آورد شمار
 کوههاي داراي کوهستان این. شوند می ختم طالش کوههاي به ارس رودخانۀ جنوب در نیمدایره بشکل
 فصول تمام در آنها وغالب گیرند می سرچشمه آن از که باشد می بسیاري هاي رودخانه و بلند نسبتاً
 ، گرگ بز، و کل آهو، مانند وحوش انواع زیست محل خروسلوداغ هاي باشند دامنه می آب داراي
  .  است هوبره و باقرقره ، خرگوش ، روباه

  خسبک
 در که است گرمی ازشهرستان انگوت بخش غربی انگوت دهستان روستاهاي از خسبک روستاي     

 ثانیه  55و  دقیقه 29 و درجه 47و شمالی عرض ثانیه 29و  دقیقه 3و  درجه 39 جغرافیایی مختصات
 روستا با مرکز این فاصله است گرفته قرار ومرکزشهرستان بخش مرکز غربی سمت در و شرقی طول

 منطقه به را مغان مشکین شهر اصلی  جاده که اي ازجاده کمی درفاصله خسبک.کیلومتراست 27 بخش
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  روستاي کیلومتراز 6 حدود مسافت ازطی بعد که جاده این.قراردارد دهد می ارتباط احمد وآبیش داغاراق

 آغاجی سلم ،قاراقایاقشالقی  هاي آبادي گذراز با باید می ادامه غرب سمت وبه شده جدا ازآن قاراآغاج
 خسبک تاجاده فاصله.رسد می خسبک به مالرو اي جاده از طریق بیریان و قشالق آغاجی سلم ، قشالقی

 28کند انگوت  تازه کیلومتروتامرکزبخش 20 آغاج قره تاروستاي کیلومتر 16 مغان به شهرمشکین  اصلی
و از  خاکی آغاجی تا سلم قیشالقی بریان از ،مالرو قیشالقی بیریان تا از خسبک جاده این .کیلومتراست

را  برنج کشت قابلیت ، مرسوم بر ارقام خسبک عالوه روستاي اراضی.است بعدآسفالت به آغاجی سلم
یک خانوار  داراي 1390سال  سرشماريدر  است خسبک منطقه زبانزد اهالی آن برنج دارد وشالیزارهاي

  .نفرجمعیت بوده است  4با 

  خسروقاالسی
  رویین قاال: نگاه کنید به     

  بازار خشکبارچی
 کدام هر و شده تشکیل عمودند بازار راسته بر دو هر که هم موازي بازارچه دو از خشکبارچی سراي    

ار شامل ــــمغازه هاي مختلف آن اقالم مربوط به خشکب دراین بازار و. است مغازه 51و دهانه 5 داراي
اقالم خشکبار به معرض  دیگر و) قاخ( برگ هلو آلبالوي خشک و آلوچه و نخودچی کشمش وآجیل و

هنوزهم به شکل سنتی اداره فروش گذاشته میشود واز بازارهاي قدیمی مجموعه بازاراردبیل است که 
  .می گردد

   رود خشکه
 دهستان رود مرکز هـــخشک است مرکزي ازبخش سردابه دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي    

 درسرشماري و است شده تاسیس 1366 درسال که است اردبیل شهرستان مرکزي دربخش سردابه
 ، )ایمیتچه(بود روستاهاي امیدچه داده درخودجايخانوار  213نفر را درقالب   884 تعداد 1390سال

   .رضابیگلو ازهمسایگان خشکه رود است جناقرود وینگیجه ،دیجوجین 

  حیران خشه
ودر  نمین مرکزي بخش ازتوابع شمالی ویلکیج دهستان درسمت شمال که نمین شهرستان ازآبادیهاي    

 این شود می واز شمال به دهستان مینابادمنتهیقرارگرفته  و سولودره کران جله،روستاهاي نوده مجاورت
  .بود داده درخودجاي خانوار 18 قالب نفررا در 95  تعداد 1390سال سرشماري براساس آبادي
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  خضرشال
 قسمت ترین جنوبی در زیارتگاه این .دارد قرار شال دهستان رــــسنگب محله زیارتگاه خضر شال در    

 ، روستا اهالی گفته به بنا.باشد می دره یک به مشرف آن جنوبی قسمت که است شده واقع شال دهستان
 کنونی بناي اما بوده خشتی نوع از قبلی بناي. باشد می) ع( کاظم موسی امام نوادگان از خضر زاده امام

 دیگر ضلع سه در غربی ضلع جز به بنا این. دارد قدمت سال 3 تا 2 که است بتنی اسکلت با آجر نوع از
 فلزي گنبدي که است شیروانی صورت به بنا سقف. باشد می رومی قوس با نورگیرهایی داراي خود

 کاشیکاري داخلی هاي دیواره و است چوبی پوشش داراي بنا داخلی سقف. قراردارد آن روي سبزرنگی
 بزرگ درختهاي با حیاطی داراي زیارتگاه این.باشد می سانتی 3 آجري نوع از بنا خارجی نماي. اند شده

 همت به بقعه جدید ساختمان.است کرده احاطه دهستان اهالی باغات را بنا کل اطراف و باشد می گردو
  . گردد می بازسازي اوقاف اداره و اهالی مالی هاي کمک و امنا هیئت

  پرست خط
 الیه در منتهی که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي    

 سال کوثر جاي گرفته و درسرشماري شهرستان از سنجبدجنوبی دهستان درمجاورت دهستان شمالی
 عرض دقیقه 28و درجه 37در آبادي این. بود داده درخود جاي خانوار13 نفر را درقالب 54تعداد  1390
  .متراست 1280 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه15و درجه 48و شمالی

  خلج
 سال سرشماري در که  است مرکزي ازبخش شرقی ارشق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي    

 غرب ازسمت کمی فاصله روستاي خلج در. بود داده درخودجاي خانوار 5 نفررادرقالب 21تعداد 1390
  .جمایران جاي دارد و سیدلر،قایاسی مغان ودرمجاورت روستاهاي قوش اردبیل جاده

  خلخال
 از کیلومتري 120 فاصله در ، الـــخلخ شهر مرکزیت به ، نفر 95005 جمعیت با خلخال شهرستان    

 که سابقه است آذربایجان تاریخی و قدیمی مناطق از خلخال.دارد وناحیه جنوبی آن قرار استان مرکز
 شهر نام با را الــــخلخ ، نام به نویسندگان از برخی. رسد قبل ازمیالد می دوم هزاره به آن در سکونت

 به میالدي پنجم و دوم قرن میان ارمنی منابع در که قفقاز ماوراي در اوتی ناحیه در واقع خلخال قدیم
 شهرستان. مرتبط می دانند است آمده) آران( آلبانی سپس و ارمنستان شاهان زمستانی گاه اقامت عنوان

 رستم خورش بخش ،هروآباد مرکزیت به مرکزي بخش ازسه کشوري تقسیمات آخرین براساس خلخال
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 شامل خلخال مرکزي بخش.شود مرکزیت کلورتشکیل می شاهرودبه مرکزیت هشتجین وبخش به

 به شاهرودخلخال بخش ،سنجبد شرقی دهستان ، غربی خانندبیل دهستان ،شرقی دهستان خانندبیل
 به خلخال رستم خورش وبخش شاهرود شال ودهستان دهستان ، پلنگا کلوروشامل دهستان مرکزیت
   .است شمالی رستم خورش ودهستان جنوبی رستم خورش دهستان شامل هشتجین مرکزیت
سنجبد  ،کاغذکنان  ،خورش رستم  ،نام شهرستانی متشکل ازبخش هاي شاهرود  1385تا سال  ،خلخال 

میانه دراستان زاع ازاین شهرستان به شهرستان ـــــبا انت 1358بخش کاغذکنان درسال . و مرکزي بود
آذربایجان شرقی پیوست وبخش سنجبد بعد از تاسیس استان اردبیل به شهرستان ارتقا یافت وشهرستانی 

خورش ،مستقل به نام کوثر را با مرکزیت شهرگیوي تشکیل داد و شهرستان خلخال به سه بخش مرکزي
ا بر نام مرکز آن نیزداللت رستم و شاهرود به مرکزیت هروآباد محدودشد در سنوات اخیرنام شهرستان ر

 تنام بعضی محال .داده و براي مرکزشهرستان نیزبه جاي هرو یا هروآباد ازکلمه خلخال استفاده می کنند
   بازار ، محله ، روشن ، باشی قلعه ، کوچه یوخاري ، کوچه آشاقی ، الر قاضی : ال عبارتندازـقدیمی خلخ

   دره چول و )کوچه سرازیري( کوچه ائنیشنه حصار، خارابا ،) پاي قلعه(بورج دیبی  آباد ، حمزه
 آباد، جالل ،غار میرعدیل چشمه ، اندبیل تفرجگاه ازناو، چشمه ، خلخال به اسالم جنگلی زیباي گردنه

 خوشنامه ، خانه گرم آبگرم ، داغ ، آق هشتجین هاي شکارگاه ، خلخال موزه خانه ، هفت غار غارکلور،
 و چنارلق کاروانسراي ، گیلوان خشتی قلعه اسبو ، آبشار کلور، آبشار ،نوده آبشار گر، نره آبشار ، تیل
   .تاریخی شهرستان خلخال است چناران ازجاذبه هاي طبیعی و معدنی آب

  آبادي - خلفلو
 ومرکز) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدشمالی دهستان هاي ازآبادي خلفلو روستاي    

 خلفلو.است شده تاسیس1366 درسال که کوثراست شهرستان مرکزي دربخش شمالی سنجبد دهستان
 کوههاي هاي ارتفاعات متعددي ازرشته دامنه در گیوي شهر کیلومتري 30و اردبیل شهر کیلومتري 45در

 از بینمار کوههاي ،غرب ازناحیه قایاسی قوش مثل مرتفعی بلند هاي تپه. است شده تالش واقع و سبالن
 بزرگ دشت یک که خلفلو احاطه کرده وروستاي خلفلورا روستاي شرق ازسمت وآالنکش شمال سمت

 روستا مردم اغلب شغل. قرارگرفته استمثل دره اي درمیان این ارتفاعات  است وحاصلخیز آب وپر
آن به کشت گندم اختصاص  حاصلخیز وبخش عمده اي ازاراضی بسیار است دامداري و کشاورزي

 قیزیل اوزه ن به و میگیرد سرچشمه جوق هعقل کوههاي از خلفلو جاري است رودخانه اي که در .دارد
 در قرار دارد و شرقی طول دقیقه 22و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 53و درجه 37خلفلو در. ریزد می

  ..بود داده يادرخودج خانوار 25  قالب در نفررا  83تعداد  1390 سال سرشماري
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  عشایر -خلفلو
 در هوشنگ لو و ییالقشان درگبه است که قشالقشان مغان نناشاهسئوه  نام یکی ازطوایف عشایر    

  .بودند وجوادخان سوادبیگ اشان طایفه روساي آخرین .است واقع سبالن میدانی

  چاي خلیفه
 میان فیروز و در ازبخش دجنوبیــــسنجب دردهستان که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي    

 شمالی عرض دقیقه 33 و درجه 37که در آبادي این .و ناطور قراردارد عالالدین ، خلخال بینه روستاهاي
 را در نفر  5تعداد  1390 سال سرشماري شرقی واقع شده است بر اساس طول دقیقه 14و درجه 48 و

  .متراست 1100 دریا ارتفاع خلیفه چایی ازسطح. بود داده درخودجاي خانوار 2 قالب

  داود خلیفه
 50 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان ارشق بخش در شمالی ارشق دهستان هاي آبادي از       

 قرار لو عظیم وشیخ لی کول ،قاراچی  هاي آبادي ودرمجاورت مشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري
 درخود جاي خانوار 51 نفررا درقالب197  تعداد 1390 سال سرشماري بر اساس آبادي است این گرفته

 هاي دوران اولیه هاي سده - ساسانیان دوره - اشکانیان دوره به مربوط داود خلیفه قبرستان تپه. بود داده
 از یکی عنوان  به 19371 ثبت ٔشماره با 1386 شهریور 12 تاریخ در اثر این است اسالم از پس تاریخی

  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار

  آرامگاه - قبري خلیفه
 کیلومتري 16فاصله در که است مشکین شهر شهرستان موئول روستاي تاریخی آثار قبري از لیفهخ   

 بین و از شده تخریب و مسئوالن مردم هاي توجهی بی اثر گرچه در قبري خلیفه .قراردارد مشکین شهر
 ماخذقبلی و اثر در منابع این از اسمی هیچ متاسفانه باشد می مشخص همچنان آن اما آثار و بقایاي رفته

معرفی  به سبزآذربایجان نگینمشکین شهر درکتاب پورایمان قاسم آقايبار نخستین براي وجود ندارد و
  .می پردازد اثر این

      لو ارشق خلیفه
با  لو خلیفه روستاي . است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي

 سال سرشماري اساس  بر  آبادي دارد این مجاورت و سهرابلو قوورلو ،پیرعلیلو  ،قاراخانلو   روستاهاي
   .بود داده در خود جاي خانوار 77 را درقالب نفر 343 تعداد 1390
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  عشایر -لو  خلیفه
و از  بوده سادات همگی ندارند بلکه درسبالن طوایف ایل شاهسئوه ن می باشند این طایفه ییالق از    

 زارع حاضرهمگی درحال اند قاپو شده وتخته گزیده سکونت گرمی اطراف روستاهاي در قبل سالها
 منطقه گانه  هفت ازطوایف و درحال حاضر یکی... میدهند اهمیت ازدامپروري بیش زراعت هستند و به

 طوایف ازمیان.اند گزیده سکنی گرمی شهرستان مختلف درآبادیهاي به شمار میروندکه بطورکامل گرمی
 طایفه 5آیند و شمار می به سر جزو عشایر شاهسئوه ن و کله لو خلیفه  دو طایفه فقط گرمی انههفتگ

  .اند قاپوشده تخته پیش ها مدت از کورانلو وگیالل ،دالغاردالی  ،مددلو  ،چم  دیگرشامل

   لو کندي خلیفه 
 ازبخش شرقی قشالق دهستان درجنوب دوآبادي نام کوچک لوکندي وخلفه بزرگ کندي لو خلیفه    

 ، هاوارکندي حاجی با تپه گوگ دهستان با برمجاورت عالوه که است سوار بیله دشت شهرستان قشالق
درشمار روستاهاي  کوچک لوکندي امروزه خلیفه .دارد مجاورت نیز  قشالقی دره اوچ ممیلو و ولی

 180 نفر را درقالب 742 تعداد 1390 سال متروکه به شمارمی رود وخلیفه لوکندي بزرگ در سرشماري
  .بود داده درخودجاي خانوار

  لو نمین خلیفه
 بر آبادي این قرار دارد ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي    

 بوالغ آق ،بود مرنی  داده خانواردرخودجاي 135 نفررا درقالب 487 تعداد 1390 سال سرشماري اساس
  .و قاراتپه از همسایگان خلیفه لو به شمارمی روند آرخازلو ،چابیلو  ، آباد کندلقمان تازه ،خان  مصطفی

  آباد خلیل
 هیر بخش از توابع شمالی فوالدلوي دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي آباد خلیل روستاي     
مجاورت  آراللو با وازغرب وکریق ایوریق با ازشرق ، کرگان با ازجنوب ، توپراقلو با شمال که از است
مزارع سرسبزوباغات زیباي آن  که باشد می هیر منطقه فرد به منحصر روستاهاي از یکی آباد خلیل دارد

  .سکنه داشت خانوار  528نفرو  1972تعداد  1390 سال خلیل آباد در.انسان را بوجد می آورد

  تاریخی خانه -  زاده خلیل
 سپس و است شده بنا هاشمی خانواده توسط هجري قمري 1311 سال در زاده خلیل خانه ساختمان    

 خریداري غربی دربخش همسایه ملک شمسی 1352 درسال و شده خریداري زاده خلیل خانواده توسط
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 شود می محسوب درونگرا بناهاي جز معماري نظر از بنا این. است شده الحاق بنا به ساخت از پس و
 عمل ارتباطی فضاي یک عنوان به ورودي هشتی. است رفته بین از و شده تفکیک آن اندرونی بخش که

 و بوده شکل نعلی پالن فرم. شود می داخل فضاي و مستقیم فیزیکی و بصري ارتباط از مانع و کرده
 خانه. باشد می دري 7 ارسی یک با تاالر داراي مرکز در پالن. میباشد مرکزي تقارن خط یک داراي
  .قراردارداردبیل  منصوریه مسجد روبروي در رسیده ثبت به 10347 شماره تحت که زاده خلیل

  آباد کندي پارس خلیل
 ازبخش آباد المــــــاس دهستان هاي ازآبادي گویند می هم کندي محتشم را خلیل کندي که آن     

 مجاورت در و ارس مرزي ازرودخانه کمی خیلی آباد است که درفاصله آباد پارس اسالم جدیدالتاسیس
 در نفررا 47 تعداد 1390سال کندي درسرشماري خلیل.قرار دارد هازارکندي وهاوارکندي دوروستاي

  . بود داده در خود جاي خانوار 14قالب 

    کندي نمین خلیل
 که نمین بخش مرکزي ازتوابع گرده غربی دهستان در سمت جنوب که نمین شهرستان هاي آبادي از    

قرار گرفته  چایی قشالق ، سلوط ، دریامان ،مزرعه  روستاهاي درمیان ، آستارا -اردبیل جاده درمجاورت
  .بود داده درخودجاي خانوار1 نفررادرقالب 5تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي این. است 

  لو قشالقی خلیل
 غربی درشمال آباد پارس شهرستان آباد اسالم ازبخش جدیدالتاسیس شهرك دهستان هاي ازآبادي    

شامل سکونتگاههاي  و فتحعلی وحاج حسن حاج قشالقات و اصالندوز بخش درمجاورت و دهستان
 422 تعداد 1390 سال خلیل لوقشالقی در سرشماري.غالم است خلیلوي ،عزیز خلیلوي ،حیدر خلیلوي

  .بود داده درخود جاي خانوار 94 درقالب را نفر

  خنجر
 کیلومتري 17 فاصله در مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش غربی مشکین دهستان هاي ازآبادي    

 95 نفررادرقالب 347 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این استمشکین شهرمرکزشهرستان 
  .بود داده درخودجاي خانوار

  خندق اوستو
   گرفتن که به دلیل قرار شهراست شمالی قسمت شامل که کوچه درآشاغی خلخال قدیمی محالت از     
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  .است شده معروف اوستو خندق شهر به  قدیمی خندق درمجاورت

  بوالغی خواجه
  است مرکزي ازبخش شرقی ارشق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي بوالغ خواجه روستاي    
 70 از بیش. است واقع آذربایجان جمهوري کشور مرز در اردبیل شهر شرق شمال کیلومتري 58 در که

 روستا این اهالی اکثر شغل. دهند می تشکیل را روستا این جمعیت نفر 260 حدود جمعیتی با خانوار
 آسفالت آن به مواصالتی راه. باشد می دیم صورت به منطقه کشاورزي و است دامداري و کشاورزي

 معنی به »یبوالغ قوجا« همان یا »بوالغی خوجا« اي ازعبارت یافته شکل تغییر »بوالغی خواجه« .است
  .است درآمده  »بوالغی خواجه« صورت به فارسی زبان در که استبزرگان  ان وپیر چشمه

  ییم خواجه
 شرقی جنوب الیه درمنتهی نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع مهماندوست دهستان هاي ازآبادي    

 بویوك تاجی روستاي به شمال ازسمت ،سنجبدشمالی دهستان به شرق قرارداردازسمت کورائیم دهستان
 تعداد1390 سال خواجه ئیم درسرشماري .شود می منتهی شرقی یورتچوي دهستان به غرب وازسمت

  .بود داده درخودجاي خانوار 9 قالب را در نفر 31

  خوجین
 شهرستان مرکزي بخش در دهستاناین  مرکز و شرقی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي »خوجین«   

و  قراردارد شرقی طول دقیقه 33و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 36 و درجه 37درکه  است خلخال
  .معروف است) نیئ -فی(اهالی منطقه به  عرفدر

 درمنطقهکه میرود  ال به شمارــــهاي شهرستان خلخ پرجمعیت ترین و بزرگترین آبادي از خوجین
با مرکز شهرستان  دود سه کیلومترـــح و گرفته قرار دریا ازسطح متر 1900 ارتفاع با زیبایی کوهستانی

بخشی از موسسات اداري وآموزشی و محالت جدید خلخال درحدفاصل این آبادي .خلخال فاصله دارد
با خلخال احداث شده و بدین ترتیب خوجین در حال پیوستن به سمت جنوبی  مرکز شهرستان خلخال 

  .واهدآمدمی باشد و بی گمان درچندسال آینده به شکل یکی از محالت شهرستان خلخال درخ
 »یرانئله حوخ«، »  هکوچیوخاري  « ، »هکوچآشاغی « هاي نام به محله از چهارامروزه خوجین  روستاي

 با همجواري جهت خوجین به .تشکیل می شود )عالقه لی( » لیه قه له ع « محله و» خاله حیران « یا 
 گردشگري مناطق .است وسیعی برخوردار ازجنگلهاي سرسبزو النــــهاي مرتفع وخطه سرسبزگی کوه

  ، )فینارود( فنارود منطقه ، آبشارکمرخونی ، چاي بویوك ، رودخانه ازناو چشمه از دـــــعبارتن وجینخ
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   .ابراهیم و ابوالقاسم زیارتگاه هاي و خوجین کوههاي ، خوجین باستانی ، تپه خوجین باغهاي
 جنوب از بلیل روستاي با غرب از ، سادات خانقاه با شرقی ازشمال خلخال با غربی ازشمال خوجین

 با شرقی جنوب از و ردـبفراج خانقاه روستاي با جنوب از ، شطوال و سادات زاویه روستاهاي با غربی
 نفر 3068و  خانوار 871داراي  1390این آبادي در سرشماري سال  .همجوار است رهــــجئم روستاي

  . بودجمعیت 

  خوراییم
 ازسمت کمی نیرکه درفاصله شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی یورتچی دهستان هاي ازآبادي    

وپارچین جاي گرفته  یینئسا ، محمود حاج ، قشالق تازه روستاهاي مجاورت در و کورائیم غربی شمال
  .بود داده جاي درخود خانوار11 نفر را در قالب 35 تعداد1390 سال سرشماري و در

  خورخور
 مجاورت در سوار بیله شهرستان دشت قشالق شرقی ازبخش قشالق دهستان ازآبادیهاي دوآبادي نام    

 خورخور .معروفند خورخورسفلی و هاي خورخورعلیا نام هاوارکندي که به وحاجی قشالقی میراعلم
 درخودجاي 17 خانوار قالب در را نفر 61 تعداد 1390 خورخورعلیا درسال و است ازسکنه خالی سفلی

  .بود داده

  رستم خورش
 هشتجین بامرکزیت دراستان اردبیل الــخلخ یکی بخش هاي سه گانه شهرستان نام رستم خورش    

 استان با شرق واز زنجان استان با جنوب از ، آذربایجانشرقی میانه استان شهرستان با ازغرب که است
 مرکزدهستان ،شود می تشکیل وجنوبی شمالی دو دهستان از رستم خورش. است همسایه گیالن

  .نام دارد برندق جنوبی رستم خورش ومرکزدهستان هشجین شمالی رستم خورش
 .است گرفته قرار زنجان و آذربایجانشرقی استانهاي و رستم خورش بین مرز در قیزیل اوزه ن رودخانه

 رستم خورش شمالغرب کیلومتري 13 از ،تبریز -زنجان  راه آزاد 80کیلومتر در اردبیل - سرچم جاده
  ، حاصلخیز بسیار زمینهاي ،زیبا کوهستانهاي ، جنگلی نیمه ازمناطق پوشیده بکر طبیعت .کند می عبور

 شکل اي ماسوله روستاي ، طبیعی آبشارهاي ،فرد به منحصر فصل چهار طبیعت ، گندم زیباي مزارع
 به رستم خورش اهالی .میباشند رستم خورش گردشگري هاي جاذبه از نمهیل زیباي و روستاي کئزج
 استان بلند کوه دومین عنوان به متر 3303 ارتفاع با داغ آق زیباي قله.میگویند سخن تاتی و ترکی زبان

  .داردر قرا بخش دراین آن ییالقی هاي دامنه و ریحان و گل پر هاي دامنه و کیلومتري 30 رشته با اردبیل
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  دهستان -جنوبی  رستم خورش
 شده تاسیس1366 درسال که برندق مرکزیت به خلخال شهرستان رستم خورش بخش ازدهستانهاي    

 ،جعفرآباد زاویه ،چنارلق ،جعفرآباد ،آباد غیاث، پیشگمان ، برندق ،آهو، سو آق ،ازناوسر آبادیهاي وشامل
سال  در. است ویو ،نمهیل  ، نساز ، گنلوجه ، کرنق ،برندق قشالق ،طویستان ،اسبو/ سفیداب ، سجهرود

  .پارچه آبادي این دهستان سکونت داشته اند 18نفرجمعیت در  4745با  خانوار 1335تعداد  1390

   دهستان -شمالی  رستم خورش
 1366 در سال که  هشتجین  مرکزیت به الــــخلخ شهرستان رستم خورش بخش هاي ازدهستان    

 ، دایوکندي ، خوشنامه ، پرست خط ، چناران ، چنار ، ده بیله ،اردبیلق  هاي آبادي:  وشامل شده تاسیس
 ، کمردرق ،کمر ، کئزج ، کرگزلو ، کبودچی، کانیتاراق ، ساربانان ، قزند ، یويگ زاویه ،دوستلی ، دمدل
  ،آباد شمس ،دیز ، هئشی ، ونن ، نوده ، منامین ، مزرعه ، جین میره ، کهلیک ،گهراز ، گالب گل ، گیوي

پارچه  24دهستان خورش رستم شمالی در 1390درسال . است کئجل و سقیزچی ،گاوان ،  قوسجین
  .نفرجمعیت بوده است  3458خانوار با  1164آبادي خود داراي  

  خورشیدآباد
 براساس آبادي این است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش غربی مشکین دهستان هاي ازآبادي    

خورشیدآباد درمیان  .بود داده درخود جاي خانوار 95 نفررادرقالب 371تعداد 1390 سال سرشماري
   .معروف است »چه تز«اهالی به نام روستاي 

  آباد خوش
 بر آبادي این قرار دارد نمین مرکزي بخش ازتوابع گرده دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي    

 خوش آباد در. بود داده در خود جاي خانوار 23 قالب در را نفر 52  تعداد 1390 سال سرشماري اساس
  .و قلعه جاي گرفته است سی مسجدمحله ،منطقه معروف پیله چایی و درمیان روستاهاي هوشنه 

  خوشنامه
 30 در که الـــــــخلخ شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي    

 از رستم شمالی قرارگرفته وخورش  دهستان سمت شمال مرکزشهرستان خلخال در جنوب کیلومتري
 تعداد 1390سال روستاي خوشنامه در سرشماري.غربی منتهی می شود خانندبیل سمت شمال به دهستان

 48 و شمالی عرض دقیقه 28 و درجه 37در آبادي این. بود داده درخودجاي خانوار 14 نفررادرقالب 49
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متراست  در روستاي خوشنامه  1490 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 21و درجه
 گردشگري ازمکانهاي چشمه آبمعدنی به نام خوشنامه وجود دارد که گرچه تاسیسات چندانی ندارد اما

 هاي بیماري درمان براي و است وکلره گوگردي ازنوع آبگرم این.رود شمارمی به خلخال شهرستان
  . گویند هم می »قوتورسویو«را  خوشنامه آبگرم. مفیداست ودردمفاصل جرب ، پوستی

  خول الر
 باروستاي و ازشرق شاهرودشهرستان خلخال قرارگرفته دربخش گیلوان قیشالق خولالر روستاي      

 مابین که داغ آق باشد وکوه همجوارمی طهارم دشت باروستاي دیزوازجنوب باروستاي گیلوان ازغرب
 از و بوده شاخه معنی به درلغت »ولـــــخ« .روستاقراردارد این درشمال قرارگرفته ده دیلمه و الر خول
به روایتی دیگر نام اصلی روستا خانالر  .اند الر نامیده آن را خول روستا فراوان باغات بخاطر االیام قدیم

 به روستا قرار دارد که متري 500در قاالالر خشتی قلعه. است شده ایجاد خان چند بوده و روستا توسط
 با و پیوسته هم روستا به جاي دراین سیالن ،چاي گیلوان هاي رودخانه .است شده معروف گیلوان قلعه
 چشمه جمله از فراوانی هاونهرهاي چشمه روستا داراي .یابد می جریان روستا داخل در چاي سیالن نام

 بر عالوه بوده وباغداري دامداري روستا اهالی اکثریت شغل. بسیار مشهوراست که باشد می بوزبوالغ
 اززمانهاي. شود تولیدمی غیره آلبالو و ، گردو ، زردآلو گالبی سیب ازقبیل هایی میوه دامی محصوالت

) پانجو از پشم نوعی(باشلیق ، پاالزبافی ، بافی گلیم ،بافی جاجیم ،بافی فرش قبیل از دستی صنایع قدیم
 زمان مرور به اکثرآنها است که شده تولید می پشمی دستکش و جوراب ، پشمی طناب ، ادرپشمیـــچ
 بصورت االیام روستا از قدیم داريــدام شیوه .است نمانده آنها باقی از تعداد کمی جز به و رفته بین از

  .دارد ادامه و همچنان بوده )رويچکو( عشایري

  کوه - النه خوك
 47 در و خلخال شهرستان دهستان شال ازبخش شاهرود دودهــــمح در متر 2499 ارتفاع با کوه این    

 و بوده جنوبی - شمالی کوه، جهت .است شده واقع الــــخلخ شهرستان مرکز شرقی کیلومتري جنوب
  .باشد می37.17.30 و عرض 48.52.30به طول  آن قله جغرافیایی مختصات
  خیارك

 بخش از سردابه دهستان در اردبیل پرجمعیت شهرستان بزرگ و هاي ازآبادي) خیارك( »رك خییه«     
 داده در خود جاي 851 خانوار قالب در را نفر 3353 تعداد 1390 سال سرشماري در که است مرکزي

 اباللوج روستاي از معیشتی مشکالت و آبی بی دلیل به گذشته هاي زمان در روستا این این اهالی. بود
 »خیارك« روستاي و کرده مهاجرت است واقع مشکین شهر در و ساواالن کوه طرف آن در که) میرك(
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 است  آلوچه ازجمله متعددي هاي درخت داراي بوده خوردار بر زیبایی طبیعت از خیارك.اند نهاده بنا را

 و اردبیل گلمغان ي محله به ذشتهـگ هاي دهه درمعیشتی  مشکالت دلیل به روستا این اهالی از بسیاري
 خصوص در مفصلی تحقیقات که زاده حاجیرحیم  آقاي اعتقاد به.اند کرده مهاجرت انزلی شهرستان

 خیاو جزء سه از اصل در »رك خییه« است داده انجام گران شیشه و خیارك ، کندي قونسول هاي آبادي
 و دالوران زادگاه معنی بهتشکیل می شود که ) پسوند( اك) + دالور قهرمان،(  ار+  )هون ترکان( 

 و کندي قونسول ، خیارك روستاي سه زاده حاجی آقاي اعتقــاد به. است بوده »هون« قوم قهرمانان
 کندي قونسول که اند بوده واحدي طایفه از نامد می »ن میره - ان - شو« را آن نامبرده  که گران شیشه

 شاهزادگاناز یا ولیعهد معموال که لشکر چپ جناح فرمانده به شده گفته آن تسمیه وجه در که شرحی به
  .است مختص بوده  قوم این لشکریان و دالوران  به دیگر آبادي دو و تعلق داشته بوده اول درجه

 آغ قایا، لی ایالن شُوت، اوزون بینه، اوزون لی، اَلَم یوردي، آلی امیر شریک، اوچ داش، استیل اَبوللی،
 چاي، بوالنقی قایا، بوز آلتی، بند یئر، بري ، بجروان ورته، باش چیمن، باش شریک، ،آلتی قایا ،آال گونئی

 ، حاچا ، زمی چوخور جینقیري، قایا، جیدا گونئی، اَلی جان یئري، تاغی تاختا، اؤلَن، پلنگ ، سی تپه یبئ
  یل سامان دره، ساري گونئی، سردار چیمنی، زکی لی، کدیب ، یئري دومه ، دره داوالی ،ق خاشالی ، خارابا

 کورد( قوردمازاري قَجل، سی، تپه قارائول گونئی، قارا چاي، قارا ، قایا شوش سی، تپه مراد شاه لر، سید
 لر، ملَک یوردي، گولی تپه، کول بالغ، کُور کؤمورلی، کنگري، سو، کال ،ق قیندیرقالی الر، قیراغ ،)مازاري
  آراسی یول مریز، یوغون یورد، داش، قیاری یوردي، ولَت لی، یبئ نوروز خودي، مینه لیق، مینجیق

  رودخانه - خیاوچایی
 این. استمشکین شهر  شهرستان در قاراسو رودخانه مهم هاي سرشاخه از خیاوچایی یا وچاییاخی    

از دامنه هاي شمالی سبالن   جنوارداغی آلی و دلی قاري، آیی ،) مغ ،موغ (هزارمیخ ارتفاعات از رودخانه
 و با نموده طی را موئیل دره سرتاسر و گیرد می سرچشمهمشکین شهرکیلومتري جنوب باختري 23در

 ریزابۀ با بیگلو احمد روستاي باختري شمال کیلومتري یک شیب تندي به سوي شمال ادامه می یابد ودر
 باختري شمال سوي به رو چنان هم و آمیزد می گیرد، می سرچشمه سبالن هاي دامنه از نیز آن که بزرگی

 به و شود می وارد چایی اهر به ، داغ  لی ایالن رکوهــــباخت کیلومتري 4.5 در سرانجام و گردد می روان
   .باشد می اردبیل استان در قرمز خال آالي قزل ماهی زیستگاه ترین مهم رودخانه این.ریزد می قاراسو

    تفرجگاه - پارکی  خیاوچایی
 قرار در دره خیاوچایی مشکین شهر انگیز دل و زیبا خطه شرقی درجنوب خیاوچایی جنگلی پارك     

 پارك .نوازد می را مسافري و بیننده هر  چشم که است منظري خوش و طوالنی بسیار دره ،دارد این دره 
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 گیالس، گردو، جمله از میوه درخت اصله هزار ها ده داشتن لحاظ به مشکین شهرانگیز   نشاط و خرم
 فراغت اوقات گذران و تفرج براي دلگشایی و باطراوت محل دام، راس هزاران علوفه تامین و آلبالو
 حاشیه در که مشکین شهر جنگلی پارك. است کرده فراهم دوست طبیعت  مسافر هزاران و شهر اهالی

 طبیعت از برخورداري و شهر با مجاورت دلیل به دارد قرار برافراشته درختان انبوه با خیاوچایی رودخانه
 به اردبیل جاده ورودي از پارك این رو ماشین جاده. است زیادي عالقمندان میزبان روز هر ، ناب

  .شود می منتهی شهر در سبالن میدان به آن انتهاي و شده آغاز مشکین

  خیرداقشالق
 سرشماري در آبادي این است مشکین شهر شهرستان  ويـمرادل بخش از یافت دهستان هاي ازآبادي    
  .بود داده جاي خود در خانوار 6  قالب در را نفر 26 تعداد 1390 سال

  کوه -گاه  خیل
 25 در و خلخال شهرستان محدوده دهستان پلنگاازبخش شاهرود در متر 2860 ارتفاع با کوه این    

 جنوب -  غربی شمال کوه ، جهت است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی جنوب کیلومتري
  .باشد می 37.26.30 و عرض 48.45به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده شرقی

  خیمیس
  تعداد 1390 سال که در است خلخال شهرستان مرکزي بخش در شرقی خانندبیل دهستان ازآبادیهاي    

 معنی ازکلمه خمس عربی به خیمیس: می گویند.بود داده درخود جاي خانوار 282 درقالب را نفر  877
 قرار دزدان وراهزنان  غارت مورد روستاها که گذشته گرفته شده ووجه تسمیه آن این است که در پنج

 تصمیم »ائولر ودورد کندي ارمنی شریان ، اویسی، کلکیین،«ده  پنج شدند بزرگان می میگرفتندوچپاول
 هم که اي کنارتپه در باشند بنابراین امان در دیگران ازحمله و شده جمع هم کنار اي تپه در گیرند می

 بناي روستاي فعلی خیمیس را می شوند و عــــــاست جم گردیده بنابقعه آقامیرزمان برروي آن  اکنون
 وآن باشد داشته فوج پنج که لشکري است به معنی براساس تبیین دیگري خمیس. تشکیل می دهند

اساس معنی کلمه خمس به معناي  بر تبیین نیز این که می باشد، ساقه و میسره و میمنه و قلب و مقدمه
 و است شده می شناخته »جمیس« نام با دور سالیان در روستا که معتقدند افرادي .است پنج استوار

 از بعضی درمان براي گیاهی عصاره چند و شیراسب ترکیب از که بوده پمادي یا شربت معنی به جمیس
 این به شده می تهیه سنتی داروي آن محل این در وچون داشته کاربرد سل و آسم براي جمله از بیماریها

 )س -م  -خ( خیمیس.نیست والبته هیچ مدرك وسندي براي اثبات این ادعاها موجود بوده معروف اسم
  .قراردارد شرقی طول دقیقه 38و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 31و درجه 37در
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  صیغیرلو دئم
 سال سرشماري در نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع قشالقی رضاقلی دهستان هاي ازآبادي    

میان روستاهاي  رلو درـــدئم صیغی .بود داده جاي خود در خانوار 35 قالب در را نفر 118 تعداد 1390
  .در لغت زبان ترکی به معنی گاو آمده است) صیغیر( .بوالغ واقع است و تک اوجغاز ، اینانلو ، یامچی

  دئمان
 غربی درسمت شمال نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع دورسونخواجه دهستان هاي ازآبادي       
 قشالقی رضاقلی قرارگرفته و از سمت غرب به دهستان آباد و علی آباد مجاورت روستاهاي کمال نیردر

  .بود داده جاي درخود خانوار 104 درقالب را نفر 396 تعداد 1390 روستاي دئمان درسال.منتهی میشود

  دابانلو
سال  سرشماري بر اساس نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی یورتچی دهستان هاي ازآبادي    

 هزارگزي 42در کوچکی روستایی دابانلو. بود داده درخودجاي خانوار 8 نفررادرقالب 28 تعداد 1390
 ،پوش  سیاه ، درمیان روستاهاي سقدل خلخال به شوسه اردبیل هزارگزي 32 و اردبیل باختري جنوب
 کوه دامنه یا کوهپایهکنایه از »دابانلو«به معنی پاشنه و  »دابان« .ران واقع شده است ـــسح پیله و خادملو

 درمحوطه روبروي. رسد می نظر به آن براي مناسب نامی روستا این کوهستانی اقلیم دلیل به که ، است
باشند درکنارهم  می سنگ از شده تراشیده قوچهایی صورت به را که  نبشته سنگ دابانلو تعدادي مسجد

   .محوطه تاریخی این روستا به دست آمده است گوئیا ازچیده اند که 

  دارالحدیث
 دوایوان با بلندي نسبتاًَ فضاي سرا جنت مقابل تاریخی شیخ صفی و مجموعه صحن غرب درسمت    

 می یاد دارالحدیث و دارالسالم دارالمتولی ، هاي نام با آن از تاریخی درمتون که است گر جلوه رواق و
 علوم آموزش براي اول اسماعیل شاه زمان در بنا که این است روشن کامالً الملک صریح ازمتن .شود
  .است شده ساخته حدیثی متعدد کتب از رونوشت تهیه احتماالً و مذهبی مباحث و دینی

  دارالحفاظ
 و قرآن قاریان و حافظان تجمع محل که است صفی خـشی بقعه بزرگ مجموعه از بخشی دارالحفاظ    

 معروف قندیلخانه به حاضر حال در که تاالر این. است بوده آن حفظ در سعی و تالوت براي مکانی
 به است تاالري دارالحفاظ مذهبی فضاي. کند می ایفا را حرم حریم نقش اهللا اهللا گنبد به اقـالح با است
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 نظارت تحت و هجري هشت قرن تاالردر این. دارد قرار صحن جنوبی سمت در که متر 11.5×  6 ابعاد
 ویکتوریا هاي موزه به انتقال از قبل اردبیل هاي قالی است روایت. است شده ساخته موسی صدرالدین

  .است نموده می زیباتر را تاالر کف آنجلس لس کانتی و لندن آلبرت و

    برزند بوالغ داش
انگوت  ازبخش برزند پائین دردهستان جمعیتی کم آبادي ،نفرجمعیت  6 خانوار و2با  بوالغ داش    

 ثانیه 23و دقیقه 50و درجه 47و شمالی عرض ثانیه 33و دقیقه 59و درجه38در که گرمی است شهرستان
 لی ومارال چی تکه ،) لی هومون(جهانگیرلی ، لی احدبیگ ، دام روستاهاي تک درمجاورت شرقی طول
در  آبادي .است خاکی بوالغ داش به منتهی هاي درقسمت بوالغ داش به دسترسی راه .گرفته است قرار

 همین به که یهای ازدیگرآبادي آبادي این تمییز براي.شده است نهاده بنا ناهموار وکوهستانی اي منطقه
 بوالغ داش. است شده معروف برزند بوالغ داش نام به روستا این دارند وجود گرمی درشهرستان عنوان

  .است دور مانده اخیر به هاي دهه توسعه هاي ازبرنامه که است منطقه این آبادیهاي محرومترین برزنداز

  سوار بیله بوالغ داش
در میان  که است سوار بیله شهرستان دشت القــــقش ازبخش جنوبی قشالق دهستان هاي ازآبادي    

 سال لیملو جاي گرفته است ودرسرشماري تومارکندي و ،رضاآباد،کندي قلی زال ،روستاهاي قبادکندي
  .بود داده درخود جاي خانوار 4 نفر رادرقالب16 تعداد1390

  کندي بوالغ داش
 16که درفاصله  است مشکین شهر شهرستان ويــــــمرادل بخش از صلوات دهستان هاي ازآبادي     

داش  روستاي. است شده واقع مشکین شهر کیلومتري شهرستان 38دهستان و فاصله  کیلومتري مرکز
 طرف از ، علیا درق گل روستاي با جنوب طرف از ، کندي کنده روستاي با شمال طرف کندي از بوالغ
داش بوالغ کندي .است همسایه درق کل روستاي با غرب ازطرف و سفلی درق گل روستاي با شرق

   .بود داده درخودجاي خانوار 48 قالب در را نفر 182 تعداد 1390 سال سرشماري براساس

  گرمی بوالغ داش
در  که است گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اجارودغربی دردهستان نسبتاکوچکی آبادي ، بوالغ داش    

 ، لی آقاوئردي ،قربانلو ،چی تکه ،احمدبیگلو روستاهاي اورتـــــمج شهرستان در این غربی سمت
 طول به فرعی اي جاده طریق از مرکزشهرستان با بوالغ داش ارتباطی راه است قرارگرفته ،هومون لی

 روستاي و  اجارودغربی دهستان شمال سمت مجیدلوبه وباگذرازروستاي شود می کیلومترآغاز 8 تقریبی
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 با و یابد می تداوم گرمی اردبیل جاده مجاورت در لی بیربیگ اون روستاي تا و پیچد می والغـــشورب

 ینا .سازد متصل می منطقه جمعیتی مراکز ودیگر مرکزشهرستان به را شوربوالغ ، اصلی جاده به پیوستن
  .بود داده درخودجاي خانوار10 قالب در را نفر 46 تعداد 1390 سال سرشماري براساس باديآ

  نیر بوالغ داش
 1390سال  سرشماريدر نیرکه شهرستان کورائیم بخش عـازتواب شرقی يویورتچ دهستان ازآبادیهاي    

 پوش سیاه ،قشالقی قاسم ، روستاهاي صادقلو .بود داده درخود جاي خانوار 26 نفر را درقالب 97 تعداد
  .ر می روندبه شما  »داش بوالغ«گان از همسای »قیج قیج«و 

  بوالغی داش
 براساس آبادي این است مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین ازبخش نقدي دهستان هاي ازآبادي    

  .بود  داده درخود جاي خانوار4 نفررا درقالب 14 تعداد 1390 سال سرشماري

  حامام داش
 چایی گیوي رودخانه کنار و باغات میان ، شهرگیوي شرقی سمت در) حامام داش(سنگی حمام    

 و گرم آب چشمه دو از آن آب شده ، ایجاد سنگ از حمام این ، است شده واقع داش دلیکلی نزدیک
 از محل زنان را  هفته روزهاي سایر و مردان را هفته شبهاي و جمعه قبال روز .شود می جاري سرد آب
 زنانه روزها بقیه و مردانه جمعه و دوشنبه ر روزهايـــسنوات اخی اما در کردند می استفاده  حمام این
 به آن گرم آب از شهر ازاهالی برخی. است مفید کلیه سنگ رفع براي و معدنی حمام این آب .باشدمی 
 آن پیدایش ي تاریخچه از و بوده سنگ از حمام این ساختمان کل .کنند  می درست چایی و آورده خانه

  . نیست دست در دقیقی اطالع

  غار -دوشن  داش
 اهالی درمیان وجود دارد که غاري آن کیلومتري 2 تقریبا ودرفاصله انگورد روستاي غربی قسمت در    
 چند فقط برسد غار انتهاي به است نتوانسته کسی حال به تا گویند می است معروف »دوشن داش« به

 گوئیا اند بازگشته وحشی حیوانات ترس از متر ده چند طی از نیزپس آنها که اند شده غار وارد نفري
  .رود می پایین سمت به  منظمی پلکان صورت به غار داخل

  دیبی داش
   در مجاورت آن شرقی جنوبسمت در که است اینی دهستان زیباي و سرسبز آبادیهاي از دیبی داش    
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 .است قرار گرفته وقارابوالغ کندقارابوالغ تازه، لی رمضان زهرا وروستاهاي دهستان،آذربایجان جمهوري
 وروزبه گردیده مواجه منطقه گردشگران اقبال با اخیر درسنوات خود هاي زیبایی بواسطه که دیبی داش

 59 و دقیقه 57 و درجه 38 ینبودر دریا ازسطح متري 1350 شود درارتفاع می افزوده آن روز بررونق
 با مرکزشهرستان آن وفاصله قرارگرفته شرقی طول ثانیه 28 و دقیقه12 و درجه 48 و شمالی عرض ثانیه

   .دهد می جاي خود نفررادر 81 سکنه خانوار 18 درقالب دیبی داش. کیلومتراست 22 گرمی

  رودخانه -چایی  دیبی داش
  هرچاییپرم به که دارد جریان آبی پر نسبتا ٔرودخانه آن باستانی هتپ غرب ودر ساالال روستاي درشرق    

 هر با گذر از که است هایی رودخانه از چایی دیبی داش .است مشهور چایی ساالال یا چایی دیبی داش
این رودخانه . است کبود نیزمعروف درین به خاطرهم همین گیرد به خودمی به را آبادي آن نام آبادي

   .ریزد می بالهارود دارد و به کیلومترطول 32

  تاریخی تپه - سی  تپه زئیوه داش
 - اشکانیان دوره 3 آهن عصر به مربوط باستانی هاي ازتپه )سنگ زاویه( زئیوه داش تاریخی تپه    

 به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 20394 ثبت ٔشماره با 1386 دي 12 تاریخ در که است ساسانیان دوره
  .است رسیده ثبت

  قاپو داش
 تعداد 1390سال  در که است گرمی شهرستان  انگوت بخش از شرقی انگوت دهستان هاي آبادي از    

 جلدي ، شاعرلو ،گرمی انگوت  روستاهاي داشقاپو با.بود داده درخودجاي خانوار 37درقالب  نفررا 165
 به گرفته جاي آن غربی سامبور و درسمت رودخانه از نزدیکی و درفاصله باشد و مالالالرهمجوارمی

   .نیزبرخوردار است  محدودي نسبتا باغداري از ، وزرع وکشت داري دام بر خاطرعالوه همین
 را آن درب و عمارت که اي یا آبادي محله رفته رفته اما است درب معنی به درلغت گرچه »قاپی« کلمه

 )قاپی( ي واژه با که قاپی داش مثل هایی کلمه .پذیرد می را درب و عمارت آن نام داده جاي خود در
 درب یا عمارت دور هاي درگذشته شاید .)ازجزء کل اراده( کنند می داللت محل بر ،اند یافته ترکیب
 اي روستاي داش قاپی تپه در .است شده گرفته آن از آبادي نام که است بوده محل دراین اي سنگی

 تاریخی هاي دوران اولیه هاي سده -ساسانیان دوره - اشکانیان دوره به آن قدمت داردکه وجود باستانی
 ملی آثار از یکی عنوان به 24002 ثبت هشمار با 1387 دي 15 اثردرتاریخ این .گردد برمی اسالم از پس

  .است رسیده ثبت به ایران
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  غار -کسن  داش
 درروستاي و است ازاسالم پس تاریخی متأخردورانهاي هاي سده به مربوطازغارهاي  غارداش کسن     

 اثر این است شده واقع مشکین شهر شرقی شهرستان مشکین الهرود بخش ازدهستان کسن کسنداش 
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 20396 ثبت هشمار با 1386 دي 12 تاریخ در

  داش کسن اردبیل
پخت  کوزه هاي سفالی و محل ساخت ظروف و نام آبادي اي درسمت جنوب غربی شهراردبیل و    

محدوده  سریعی که دراین بخش از رشد با به محدوده شهري اردبیل پیوست و 60 دهه که از آهک بود
 امروزه یکی از میان آن قرارگرفت و در شهري وجود داشت به سرعت داخل محدوده شهري شده و

سازي  سفال آن همه کارگاه هاي کوزه گري و روزه هیچ نشانی ازــام .شمار می روده محالت اردبیل ب
  .ندارد و تمامی کارگاهها جاي خود را به ساختمانها ومغازه هاي جدیدي داده اند وجود

هشترود،  ،اهر،میانه، داش کسن وجود داردآذرشهر نام به روستایی آذربایجانقدیمی  تقریبادربیشترنواحی
ها »داش کسن«اهالیآبادیهایی به همین نام دارندوغالب  اصفهان ماکووحتی فریدن سنندج، مراغه، زنجان،

محالتی که داش کسن  این روستاها و.هم به سفال گري وکوزه گري ومشاغلی ازاین دست اشتغال دارند
   .ساخته اند می سپري سفالگري روزگارخودرابه است که صنعتگرانی زندگی نامیده می شوند یادآور

  خلخال کسن داش
 مسجد غرب شمال ،غرب  که است خلخال شهرستان کوچه آشاغی منطقه در واقع هاي ازمحله     

 .دارد قرار محله دراین بوالغی و جان سیدخانا شود و چشمه می را شامل مسجدشهیدلی واطراف جمعه
  .است شده معروف کسن داش به بوده سنگبري که آن اهالی غالب شغل واسطه به محله این

  کسن الهرود داش
 براساس آبادي این است مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین ازبخش الهرود دهستان هاي ازآبادي    

 بویژه دستی صنایع .بود  داده درخود جاي خانوار66 نفررادرقالب 194تعداد1390 سال سرشماري
 روستا دراین اردبیل استان سفالگري واحدباقیمانده است وشایدتنها رایج هنوزهم منطقه دراین سفالگري

  .دارد قرار لر وشاطرگونبزي بینه ، بابیان، الرده روستاهاي دارد روستا درمجاورت فعالیت

  تاریخی پل -کورپوسو کسن داش
  کورپوسو ججین :نگاه کنید به       
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  غار - کوهولی داش
است که  مشکین شهرکوهولی نیزمعروف است ازغارهاي شهرستان  که به قارانلیق کوهولی داش غار     

  .قرارگرفته و در فهرست اسامی غارهاي ایران آمده است ایران غارشناسی موردشناسایی کارگروه

  محوطه - تپه لی داش
 شهرستانمرکز  کیلومتري 19 در که . است غربی مشکیندر بلوس روستاي تاریخی و دنیــدی ازآثار    

 داشلی بلوس وطبیعی دیدنی از مناطق .قرار دارد قصابه دهستان جنوبی ضلع کیلومتري 5و مشکین شهر
 حاکی که است بسیارقدیم زمانهاي به متعلق اطاقک چندین درزیرتپه که شمالی درضلع واقع است تپه

  .است اولیه انسانهاي ازسکونت

  داشلوجا
 و دهستان شرقی درسمت که مرکزي ازبخش شرقی ارشق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي    
 گرفته جاي بدنی بایرام و دیزج تقی روستاهاي درمجاورت مغان به اردبیل جدید ازجاده کمی فاصله در

  .بود داده درخودجاي خانوار12 نفررادرقالب 49 تعداد 1390 سال سرشماري در داشلوجا .است

  دره داشلی
 جنوب در سمت که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش واتـــصل دهستان هاي ازآبادي    

 آن چپ درسمت و مغان به مشکین شهر اصلی ازجاده کیلومتري یک ودرفاصله دهستان مرکز غربی
 7 دهستان مرکز با و است کیلومتر 60مشکین شهر بامرکز شهرستان دره داشلی فاصله.است گرفته قرار

 قرار نیازقلی روستاي غربی شمال و سئردي روستاي غربی درجنوب دره داشلی. دارد فاصله کیلومتر
 براساس آبادي این باشد همجوارمی کندي میرزاحسن خودباروستاي شمالغربی ودرسمت است گرفته

  .بود داده درخودجاي خانوار 7 درقالب نفررا 24 تعداد 1390 سال سرشماري

  شعبان کندي داغ
 آشاغی .است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش انــــشعب دهستان هاي ازآبادي دو آبادي نام    
 نفر 31خانوار و 8با  اي آبادي کندي داغ یوخاري و نفرسکنه 12وخانوار  3با  آبادي اي کندي داغ

 را »جیک پیه« یا کندي داغ یوخاري است معروف» جیک پیه« به اهالی بین در آبادي این .است  جمعیت
  .گویند می هم آباد عباس

  



    273                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 

  کندي صلوات داغ
 اساس بر آبادي این است مشکین شهر شهرستان  مرادلوي ازبخش صلوات دهستان هاي ازآبادي     

 سمت در روستا این. بود داده درخود جاي خانوار 4 نفررادرقالب 16 دادـــــتع 1390 سال سرشماري
 مجاورت در مغان به مشکین شهر اصلی جاده کیلومتري 4 ودرفاصله صلوات مرکزدهستان غربی جنوب

 72 فاصله در ديـــکن داغ .قراردارد سئردي و باال دره لی گول ،صلوات  ، کندي میرزاحسن روستاهاي
  .است شده واقع مشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري

  دامداباجا
 38 بین در است که گرمی شهرستان  انگوت ازبخش برزند پائین دهستان هاي دامداباجا ازآبادي     

 بخش از دـــپائین برزن در دهستان شرقی عرض دقیقه 52و درجه 47 و شمالی عرض دقیقه 54و درجه
 بین مغان گرمی غربی جنوب کیلومتري 45 در روستا این. است گرفته قرار گرمی درشهرستان انگوت
 سی، دره میکائیل ، )سی دره طاووس( سی درهس وئوط ، )سی دره دمیش( سی دره دمیرچی يهاروستا
 نفر 56 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این. است شده واقع کندي قاسم و لی سامان ، شرفه

  .بود داده درخودجاي خانوار22 را درقالب

  دانیال
 دقیقه 35و درجه 47و  شمالی عرض ثانیه 36و درجه 39در که است متوسطی آبادي دانیال یا دنیارنام    

 ، لکرآبادباال و سفلی روستاهاي مجاورت و در کندانگوت تازه غربی درسمت شرقی طول ثانیه 36 و
 قشالقی وسلم آغاجی سلم ، قیشالقی بیریان ، نولو ، هیزان ، داغی بال ،چینار ،آخیرلی  ، لی خان قیلیج
 بر که است گرمی شهرستان  انگوت ازبخش غربی انگوت دهستان از آبادي هاي دانیال. است شده واقع

  .بود داده درخودجاي خانوار 37 را درقالب نفر 159تعداد  1390 سال سرشماري اساس

  داودخانی
 جاده کیلومتري 4 در که است خلخال شهرستان مرکزي بخش در شرقی خانندبیل دهستان ازآبادیهاي    

 5خانواربا  یک تنها باشد می سکنه از خالی تقریبا خانی داود روستاي. است شده واقع اردبیل -خلخال
 نمودند کوچ به ناشی ازفقدان امکانات شروع مشکالت بدلیل مردم. هستند ساکن روستا نفرجمعیت در
بین اهالی داودخانا نامیده  روستاي داودخانی که در.  شد سکنه از خالی  73 و 72 سال از و روستا تقریبا

در زبان  .قراردارد شرقی طول دقیقه  38و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 40و درجه 37می شود در
  . خواهدبود» چشمه داود«» هم به معنی» داودخانی«به معنی چشمه است  لذا » خانی«تاتی کلمه 
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  دایوکندي
 درجه 37در که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي آبادي از     

 در اردبیل استان نقطه ترین شرقی درجنوبی طول دقیقه 19 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 23 و
 درقالب را نفر 54 تعداد 1390  سال سرشماري در زنجان قرارگرفته است و و میانه روستاهاي مجاورت

 است شده افتتاح 1349 که درسال دایوکندي روستاي شرف دبستان .بود داده خانواردرخودجاي 21
   .داردکه چندي پیش خبرآن دررسانه ها نیزمنعکس گردید آموز نفر دانش حاضر فقط یک درحال

  درآباد  
 ازغرب ،آباد شمس به شرق از که سرعین شهرستان سبالن بخش ازتوابع سبالن دهستان هاي ازآبادي    
 به شرق جنوب از و ارجستان به غرب جنوب از ، اروانا به غرب شمال از دیولق به شمال از ، آتشگاه به

اهالی  معروف است اما »دره وار«است و درمیان اهالی به  نام رسمی روستا درآباد. شود می متصل کلور
ه تسمیه اي بیان ـــقائلند و براي هرکدام نیز وج درآباد و درآباد نیز ،براي آن اسامی دیگري مثل دارآباد 

می گویند که  بیان نظر خود اهالی که ریشه اصلی نام آبادي را دارآباد می دانند در دسته از می دارند آن
 داري هم چوبهاي و بوده حکومتی بزرگ مرکز درگذشته هاي دور یک) درآبادفعلی(روستاي دارآباد

 اهالی از بعضی. آویختند و به همین خاطربه دارآباد معروف بوده است می آن به را محکومین که داشته
به معنی مکانی که داراي  را »دره وار«کرده با استفاده از تلفظ ترکی آن تبیین  وجه تسمیه نام آبادي را
 حتی پا فراترگذاشته و و دلیل این مدعا می دانند استقرارآبادي درکنار دره راو  دره است معرفی می کنند

قرارداشته وسپس به محل  آن جاري است در نیز آبی چشمه می گویند آبادي نخست درداخل دره اي که
 شاهد می نامند قریه پیش اراضی  هم وزــهنکه  را موصوف دره بااليو اراضی فعلی نقل مکان کرده 

 از ده ) اخ] ( د. [ درآباد: است شده ذکر درآباد  صورت به  دهخدا نامه لغت در نام آبادي. می کشند
 راه هزارگزي10 و اردبیل باختر هزارگزي 18 در اردبیل،واقع شهرستان مرکزي بخش ایزدموسی دهستان
 آب.  است سکنه تن 200 داراي 1335 سرشماري وبرحسب ، معتدل کوهستانی،.تبریز به اردبیل ٔشوسه

.  است مالرو آن راه و داري گله و زراعت اهالی شغل.  حبوبات و غالت آن محصول.  امام آغ رود از
 خانوار127 قالب در را نفر 457تعداد  1390 روستاي درآباد در سال ).4 ج ایران جغرافیایی فرهنگ از(

  .بود داده جاي خود در

  تفرجگاه -دربندهیر
 مناظر ، داراي بکر اي کند، منطقه می وحیران راخیره اي بیننده هر چشم که »دربند«تفرجگاه معروف     

 مهم بسیار ازمراکز بخشی درمجاورت مرکز بخش هیر است که یکی آرام و نواز سحرانگیز، چشم طبیعی
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 میشود شروع نوئور ي دریاچه ي دهانه از دربند این. هیر بشمار می رود ي منطقه وگردشگري تفریحی

 از مملو با حاشیه جذاب بسیار ي رودخانه شامل هیر دربند ،میابد ادامه هیر چاي قورو ايابتد تا و
 رودخانه پاي به پا خال وط خ خوش ماري همچون نیز هیر دربند ي جاده.میباشد آلبالو و گیالس باغات

  امکان پذیراست شهرهیر داخل از مکان این به دستیابی. است پیچیده کوهساران پاي در

  انگوت درگاهلوي
 شهرستان انگوت بخش شرقی انگوت دهستان غربی شمال درسمت که است روستایی درگاهلو    

 ودرمجاورت شرقی ثانیه 25و دقیقه 43و  درجه 47 و شمالی ثانیه 24 و دقیقه 6 و درجه 39در گرمی
 ازطریق با مرکزبخشروستا  این ارتباط. است قرارگرفته قشالقی باغیش و لی جومه ،صیادآباد روستاهاي

 مرکز سمت به آب جریان جهت ودرخالف سامبورچایی رودخانه موازات به که است اي آسفالته جاده
 بخش مرکز به و گذرد می انگوت گرمی ،شاعرلی،صیادآباد شودازروستاهاي می کشیده انگوت بخش
 سرشماري براساس آبادي این.کیلومتر است 7 بخش مرکز از درگاهلی روستاي فاصله. خورد می پیوند
  .بود داده درخود جاي خانوار 51 نفررا در قالب 250تعداد  1390 سال

  برزند درگاهلوي
 درفاصله روستا این .رود شمارمی به پائین برزند دهستان غربی سمت روستاهاي از درگاهلوي برزند    
 طول ثانیه 33و دقیقه 51و درجه 47 و واــــاست ازخط شمالی ثانیه عرض 36و دقیقه 58و درجه 38 بین

 ، لی خان حسین،لی مارال ، بوالغ داش ، لی احدبیگ روستاهاي مجاورت در و مبداالنهار ازنصف شرقی
 دهستان مرکز به کیلومتري 3فرعی جاده وبوسیله دارد قرار لی توسان و کندي اسمعلی ، کندي قاسم

 باشهرستان لی درگاه فاصله .شود می ملحق گرمی شهرستان مسیربه وازهمین خورد پیوندمی برزندپائین
 هم دیگري لی درگاه شود می نامیده درگاهلی حاضرکه آبادي بر عالوه.کیلومتر است 35 نزدیک گرمی
 همدیگر از آبادي دو این تمییز براي. دارد نام درگاهلی داردکه وجود انگوت مرکزبخش اورتـــدرمج

 انگوت يودرگاهل را دومی درگاهلی و )سی برزند درگاهلی( دــــبرزن يودرگاهل را نخستین درگاهلی
 در خانوار 12 را درقالب نفر 49 تعداد 1390 سالدرگاهلوي برزند در  .نامند می)سی درگاهلی انگوت(

  .بود داده جاي خود

  درمانلو
 از موران بخش در اجارودشرقی دهستان پرجمعیت و بزرگ هاي ازآبادي) لی یرمان ده(لو درمان    

 شمالی عرض ثانیه 56و دقیقه2و درجه 39 وبین دهستان شمالغربی سمت در که است گرمی شهرستان
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 اي درناحیه گرینویچ داـــمب النهار نصف از شرقی طول ثانیه 4 و دقیقه 12 و درجه 48 استوا و خط از
 رتبه هاچاکند درمانلوکالنسورا و  بعد از روستاهاي جمعیت تعداد نظر از و است گرفته قرار کوهستانی

 .باشد واجدآسیاب که است جایی معناي به لی درمان .میدهد خوداختصاص رابه دهستان جمعیت سوم
 که قراردارند روستاهایی درشمار دیگر چند روستاي و دگرمانی یئل ، هاچاکندي هاي وآبادي آبادي این

 وجود. اند هاگرفته آسیاب این وجود از هم را خود وبزرگی وسعت از بخشی و اند بوده آسیاب داراي
 را آنها وبزرگی وسعت ، باگذر زمان و گردیده جمعیتی مراکز دراین مردم تجمع باعث) آسیاب(دگرمان
 به ها آبادي ومهم استراتژیک ازمراکز یکی ،آسیاب دور چندان نه هاي در گذشته. است آورده فراهم

 هر ازعهده آسیابانی ونه بود کوچک جایی آسیاب نه داشت وجبروتی خودجالل براي که آمد شمار می
 ظهور از قبل هاي دوره در بویژه رانداشت آسباب اندازي راه قابلیت هماي  هرآبادي .آمد برمی کسی

 هایی ازآسیاب دسته آن. چرخیدند می آب یا باد بانیروي فقط ها آسیاب هاي پره که آتشین هاي آسیاب
 نامیده چرخیدسودگیرمانی می آب نیروي با که هایی و آسیاب دگرمانی یئل چرخید می باد نیروي با که
 دست ازاین یاحیواناتی و وگاو االغ و اسب خودراازنیروي چرخ گردش که بوده هم آسیابهایی. شد می
 ها بلندي بادگیرو هاي تپه برفراز بادي هاي آسیاب یا دگیرمانی یئل .است داشته نام خرآس و گرفته می
 هاي آسیاب برعکس درست. اندازد کار به را خود هاي پره باد نیروي از گرفتن بهره تا با. شد می بنا

 داخل در قاعدتا که هایی رودخانه درکنار آبی هاي آسیاب داشتند قرار مرتفع جاهاي در همیشه که بادي
 صداي هنوزهم که است آبادیهایی همین از یکی لی دگیرمان روستاي گشتند می بود بنا جاري ها دره
 نفررا 649 که است وپرجمعیتی بزرگ آبادي ، امروزه  لی درمان .زند می موج آن نام در آسیاب هاي پره
  . است داده خانواردرخودجاي 142 قالب در

  رودخانه -چایی )دره رود(ئود دره
  قاراسو :نگاه کنید به     

  بیگلو دره
 آن کیلومتري 57 فاصله ،درمشکین شهر شهرستان ارشق دربخش شمالی ارشق دهستان ازآبادیهاي    

  روستاي .بود داده درخودجاي خانوار 32نفررا درقالب  98تعداد 1390سال سرشماريدر آبادي این.است
  .قراردارد نصیرکندي و لی کول آشاغی ، حاماملو ،قوشا  روستاهاي درمجاورت بیگلو دره

  درو
  اسبو  و که بین دوروستاي کلور است خلخال شاهرودشهرستان شاهروددربخش دهستان هاي ازآبادي    
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 خود در خانوار194 نفررا درقالب 475 تعداد 1390سال سرشماري براساس آبادي این. جاي گرفته است

 به الـــخلخ شهرستان سمت از که است روستایی پنجمین )و -رو –دي ( درو روستاي .بود داده جاي
 که هست شاهرود بخش روستاي ترین سرسبز و زیباترین از یکی روستا این باشد می شهرکلور سمت

 درجه 37روستاي درو در .باشد می واقع کلور شهر متري کیلو 5 و خلخال شهرستان متري کیلو 20 در
 1650 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 42و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 22 و

  .است متر

  اردبیل قدیمی محالت  - سی دروازامحله
  عالی قاپو: نگاه کنید به     

  حمام تاریخی   -درو حامامی 
 حمام تاریخی ،شاهرودشهرستان خلخال دربخش شاهرود ازدهستان)و  -رو –دي( در روستاي درو      

 تواند است ودرصورت مرمت وبازسازي می منطقه ازبناهاي قدیمی این اي وجود دارد که یکی وقدیمی
 ، شود تبدیل روستایی گردشگري قطبهاي از یکی به روستا این در موجود دیدنی آثار کنارمجموعه در

 و دارد قدمت سال 150 از بیش است شده واقع درو جامع مسجد جنب و روستا مرکز در که حمام این
. است شده ساخته بئی خان ، به معروف خان، محمدتقی نام به شخصی توسط موجود اسناد براساس

 در اصلی طاق از تر کوچک طاق چندین و حمام ورودي بر بزرگ طاق یک از حمام متشکل ساختمان
 هاي کوه از که بوده محلی هاي سنگ و مربع پخته خشت از حمام مصالح و مواد.است دیگر هاي قسمت
 تا و بوده چوب حمام سوخت. اند نهاده هم بر را آنها ساروج همچون موادي با و شده تهیه حمام مجاور

 برجا پا همچنان ها سال از پس که آن متعدد آجري گنبدهاي.قرارمی گرفت استفاده مورد قبل دهه سه
 تاریخ در )رو –دي ( تاریخی و قدیمی حمام.کند می جلب را اي بیننده هر نظر اول نگاه در اند، ایستاده

    .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 20392 ثبت ٔشماره با 1386 دي 12

  گورونمز درویش
 از شرقی طول ثانیه 45و  دقیقه 3و درجه 39 بین درفاصله که است متوسطی آبادي گورونمز درویش    
 دهستان غربی جنوب در گرینویچ النهار ازنصف شرقی طول ثانیه 5و  دقیقه 15و  درجه 48 استوا و خط

 ، پرچین ، ارـــــزنگب روستاهاي مجاورت ودر اردبیل دراستان گرمی شهرستان موران بخش از آزادلو
و  خانوارسکنه 40 تعداد 1390 سال درسرشماري. است قرارگرفته و ساالال کوووود درین ، آباد روجوا

   .است داشته نفر جمعیت 144



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       278    

  دریامان
 در آن غرب ودرسمت گرمی مرکزشهرستان از کیلومتري 4 درفاصله که است معروفی آبادي دریامان    

اجارود  بخش وازتوابع است وتولیرقرارگرفته بوالغی له له،انگورد،مجیدلی،مئغوان روستاهاي مجاورت
 شرقی طول دقیقه1و درجه 48و  شمالی عرض ثانیه 30و درجه39در که است گرمی مرکزي بخش غربی

 دیدن قابل آبادي این اراضی از شهرگرمی وسیماي است قرارگرفته اردبیل به گرمی قدیم کنارجاده در
  .بود داده درخودجاي خانوار 30نفررادرقالب112 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي این .است

  زیارتگاه -اوجاقی  دریامان
 اوجاق .گویند اق میـاوج آن به محل در که دارد وجود زیارتگاه چندین گرمی اطراف روستاهاي در    

  .باشد می دریامان روستاي در دریامان

  کبود درین
   قسمت در که است اردبیل دراستان گرمی شهرستان موران آزادلودربخش دهستان ازتوابع کبود درین    

 کردلر و ساالال ،گورونمز درویش ، آباد اروج روستاهاي ودرمجاورت دهستان جنوبی سمت از مرکزي
 این دو هر که رسد نظرمی به و شود می نامیده ودئکو درین محلی درعرف ، کبود درین است قرارگرفته

 دولتی مامورین وربط خط درنتیجه اولی است شده گرفته بوده کوهول درین روستاکه واقعی ازنام اسامی
 چه است شده تبدیل ودئکو درین به کوهول درین از استعمال دراثرکثرت ودومی درآمده شکل این به

 ناماین   به بوده )درین(ی عمیق غار روستا این در چون و غار یعنی »کوهول« و عمیق یعنی »درین« آنکه
 کوئود درین شکل به یا و شده ثبت »کبود درین« صورت به گفتیم که شکلی به وبعدا شده معروف
   .است نفر 122بر بالغ جمعیتی با خانوارسکنه28 داراي کبود درین. است درآمده منطقه اهالی دربیان

  دستگیر
 1390 سال سرشماري در که است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش دشت دهستان ازآبادیهاي    

قراردارد مشکین شهر  کیلومتري 6 در روستا این بود داده درخودجاي خانوار 56 نفررادرقالب 208 تعداد
 بدیلی بی ازطبیعت روستاي دستگیر .به شمار می رود قرمزدرمنطقه سیب و یکی ازقطب هاي تولید

  .دارد قرار باغالر درق و قارای جب ، لکران ، لو عرب ، بارزیل روستاهاي در مجاورت و بوده برخوردار

  انتدهس - دشت
 است آباد پریخانی عباس روستاي مـرکزیت به مشکین شهر شهرستان مرکزي بخش از دهستان هاي    
   ، تبنق ، پریخان ، بارزیل ، والغـــب آق ،دوست بیگلو  هاي آبادي شامل و شده تاسیس 1366درسال  که
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 ، کوجنق ، تپه قورت ، گول قارا ،قاراباغالر ،دیوان  صاحب ،خانلو ساري ، دستگیر ، آباد خرم ، جبدرق
پارچه آبادي مسکونی خود  18 دهستان دشت در .است) زیر وله(آباد  ولی ،عربلو ،نصیرآباد ، موئول
  .جمعیت است نفر  18662خانوار و  5143داراي 

  اندر دشت
 1390 سال سرشماري براساس که است خلخال شاهرودشهرستان دربخش شال دهستان هاي ازآبادي    

رودبار  وصومعه دشت اندرباروستاهاي گلوزان.بود داده درخودجاي خانوار 12 نفررادرقالب 30 تعداد
 عرض دقیقه 13و درجه 37روستاي دشت اندر که اهالی به آن طارم می گویند در .باشد همجوار می

  .متراست 1820 دریا ازسطح آن و ارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 45و  درجه 48 و شمالی

  تاریخی تپه - سی تپه قاباقی دگرمان
 اولیه هاي سده به را آن تاریخ ، که است اقیــــاوج آالزار روستاي از دیگري تپه قاباقی دیرمان تپه    

 عنوان  به 20378 ثبت ٔشماره با 1386 دي 12 تاریخ در و می رساند اسالم از پس تاریخی هاي دوران
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی

  گدیگی دگرمانچی
شهرت داشته واهالی آبادي هاي اطراف آن براي  متعدد آبی آسیابهاي داشتن خاطر ازدیرباز به گیوي     

 پرورش گیوي بر و آموزشامروزه اداره  تپه اي که .گندم هاي خود به آن مراجعه می کردند ردن ردکآ
 این در آسیابانها هاي پادویی و شاگردان و بوده معروف گدیگی دگیرمانچی تپه به قبالً شده بنا آن روي

 هرکدام و آمدند می شهر این به خود هاي گندم آردکردن براي که شدند می ورود روستائیانی منتظر تپه
  .هدایت کنند خودشان آسیاب به تازه وارد را کردند روستایی می سعی

  دگرماندرق
 مرکزي بخش ازتوابع شمالی ویلکیج دهستان شرقی درسمت جنوب که نمین شهرستان هاي ازآبادي    

 براساس آبادي این.دارد کندي قرار وکریم لی گول ،سر کله ، پستی مهدي روستاهاي درمجاورت نمین
  .بود داده جاي درخود خانوار125 نفررا درقالب 555 تعداد1390 سال سرشماري

  داغیلدي دگمه
 نیرکه درسمت شرق دهستان شهرستان کورائیم بخش ازتوابع غربی یورتچی دهستان ازآبادیهاي    

   خانلو سعید به غربی جنوب از و بزرگ کریق به غرب از جلوگیر به شمال واز قراردارد غربی يویورتچ
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   .بود داده جاي درخود خانوار12 قالب در را نفر 50 تعداد 1390 سالدر دگمه داغیلدي .شود می منتهی

  دالغاردالی
 گزیده و از سکنی موران منطقه هاي وآبادي درگرمی که است گرمی منطقه گانه هفت ازطوایف یکی    

  .اند  قاپوشده تخته پیش ها مدت

  کوه -دلر
 20 در و خلخال شهرستاندهستان پلنگا ازبخش شاهرود  محدوده در متر 2202 ارتفاع با کوه این      

 و بوده جنوبی -شمالی ، کوه جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی کیلومتري جنوب
    .دقیقه می باشد 27درجه و  37دقیقه وعرض  39درجه و  48به طول  آن قله جغرافیایی مختصات

  کوه -داغی  آلی دلی
 دیوانه خرس معنی آیی به دلی به قراردارد و دراصل جنوارداغی غربی درسمت که سبالن ازارتفاعات    

 این نام به ازمنطقه قسمتهایی نامگذاري وجود تعدادانبوهی ازحیوانات مختلف سبب. معروف بوده است
 خواب محل(یاتاقی ، دره آیی )دیوانه خرس(» آیی دلی«،کوه )خرس برف(»آیقار«قله.است شده جانوران

 ...و )گرگ کوه(»جنوارداغی« ، )آبگیرمارال( »گولی مارال« برکه )آبگیرغزال(»گولی جیران«، برکه )خرس
 وجودداشته سبالن کوه رشته درکل تعداد فراوان به سبالن درگذشته خرس.مکانها میباشند این ازجمله

   .اند وفور وجود داشته به سبالن درکوه وحشی ومیش وقوچ وبزکوهی کل هاي وگله

  داش دلیک
 که است غربی انگوت دهستان شرقی جنوب درسمت جمعیتی وکم کوچک روستاي داش لیک ده    
 روستاهاي مجاورت در و شرقی طول دقیقه 42و درجه 47و شمالی عرض دقیقه 53و درجه 38 در

 واز کردکندي ، لی خان قیلیج جاده به خاکی اي وباجاده است قرارگرفته علیا و هیبت سی دره الچین
 را نفر 8 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این. پیوندد می مغان شهرمشکین  جاده به آن طریق

  .بود داده درخود جاي خانوار 2 درقالب

  دلیکانلو
 و ییالق محل گرمرود ومیانه بخش داغی قوشچی ارتفاعات که است الــــعشایرخلخ و ازایالت       
و  بود طایفه این قشالق محل کاغذکنان ازبخش مامان سنجبد وروستاي بخش از روستاهاي بعضی
 از )کلوکشانلو(وکلوکجانلو شاطرانلو،دلیکانلو.بود امیرعطایی ساالر سلطان در اواخر حسنعلی آنها رئیس
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 به نیز وگروهی درسراب بعضی درقوچان اي عده ، بودند جدا شده کردستان اکراد از که شکاك ایل

 در پراکنده صورت به امروزه طوایف این .یافتند سکونت خلخال شمالی درقسمت بیشتر و آمده خلخال
 بنامهاي طایفه شش همراه دلیکانلو به ي طایفه روند می وصحرا وکوه ییالق به ازخلخال خاصی مناطق

 نادرشاه زمان در »شاطرانلو« و) لو اصالن( »نصرانلو« ، »مونتانلو« ، »هویرانلو« ، »کلوکشانلو« ، »خالتانلو«
  .شدند کوچانده تالش کوهستانی نواحی و خلخال به افشار

  داش دلیکلی
 سال سرشماري در که  است مرکزي ازبخش شرقی ارشق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي    

ازصخره  داش ده لیک لی روستاي اسم. بود داده درخودجاي خانوار 8 قالب در را نفر 33 تعداد 1390
 قرار دارد گرفته شده است ده لیک لی داش یعنی سنگ اورت روستاــــمج بزرگ سوراخداري که در

 مرزي ایران و نوار شرق دهستان ارشق شرقی در فاصله کمی از دلیک لی داش درشمال. سوراخدار
  .پاسگاه معروف صدآفرین دراین روستاقراردارد.بوالغی جاي دارد خواجه آذربایجان ودر مجاورت

    داش دلیکلی
 شرقی شمال در جغرافیایی موقعیت نظر از سنگ معروفی درگیوي است این نام سنگ سوراخ دار    

 درآخرین. است شده شهرواقع) دربند(باغات درمیان خلخال به گیوي جاده پایین درقسمت شهرگیوي
 جمع محل این در شوند نمی فرزند صاحب که زنانی و اند نکرده عروسی که دخترانی ،سال چهارشنبه

 در بعد سال رسیدند، خود آرزوهاي به و اگر کنند سنگ عبورمی سوراخ و از کنند می نیت و شوند می
. دهند می پردازند و شیرینی می شادي و رقص به )سوري  چهارشنبه آخرین(زمان  و همان محل همان

  .دهند می عبور سنگ این باغات ازسوراخ آبیاري خودراجهت نیاز مورد آب باغداران

  دلیکیارلیقان اصالندوز
 براساس باديآ این است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش غربی قشالق دهستان هاي ازآبادي    

 دلیک یارلیقان درفاصله. بود داده درخودجاي خانوار 48 نفررادرقالب 224 تعداد1390 سال سرشماري
  .جاي داردتپه  وگول کندي تقی ومابین آباد پارس - مشکین شهر ازجاده کمی

  دلیکیارلیقان انگوت
در  ده لیک یارلیقان. است گرمی وت شهرستانــــانگ بخش از غربی انگوت دهستان هاي آبادي از     

 به» یارلیقان«یا»یاریقان«.بود داده درخودجاي خانوار 13 قالب در را نفر 46 تعداد 1390 سال سرشماري
 نامگذاري و شود می حاصل آب در ریزش و بردگی آب بخاطر که رودهاست و ها دره کنار پرتگاه معنی



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       282    

 ئود دره درمجاورت دلیکیارلیقان آنکه بویژه باشد تواند نمی این علت از خالی ، نام این به روستا این
 مناسبتی گفتیم آن نام معنی خصوص در که آنچه با روستا نام که را احتمال این و است قرارگرفته چایی
 ، لکوان ،در جنوب کدخدالو روستاي و قیشالق درمجاورت دلیکیارلیقان .بخشد می قوت باشد داشته
 قیشالقی وایلخچی درشرق قیشالقی سولوك ، شرقی شمال و درشمال ساققال قره قشالق و قاپی عالی

  .است گرفته جاي شرقی جنوب در

  دلیلر
 از  کمی فاصله که در هیراست بخش ازتوابع جنوبی فوالدلوي دردهستان اردبیل شهرستان ازآبادیهاي    

و  قاراولی ، بوالغی درمجاورت روستاي معروف بودااللو و آبادي هاي شاه خلخال به اردبیل جاده
 داده خود جاي در خانوار 50 قالب در را نفر 233تعداد 1390 درسال »لر لیه د«.بودااللو واقع شده است

فدائیان به معنی اصطالحا  و است در زبان ترکی دیوانهشیفته وبه معنی » ده لی«کلمهجمع  »ده لی لر«.بود
   .شفاهی آذربایجان به هواداران کوراوغلو اطالق شده استادبیات در و به کار می رودپیشمرگان و 

  دمدل
 خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي دمدل ازآبادي روستاي    
گذشته  دمدل ازمعدودآبادیهاي استان می باشد که در.است واقع هشتجین کیلومتري 10در که باشد می

راهزنان دیوارکشیده  و براي مصون نگه داشتن آبادي ازحمله اشرار اطراف آن را داراي حصــاربوده و 
. ه ها در اطراف آن بازي می کردندــــــبوده اند تکه هایی ازاین دیوارها تا چندي پیش برجا بود و بچ

و بین دامنه هاي آق داغ و دمدل  داشته کوچروي شیوه که بودند  ازعشایري آبادي اولیه بنیانگذاران
 یکی باباغیب کوه.کردند گذاري پایه وآنرا گزیده سکنی مروردرقشالق فعلی ییالق قشالق می کردندو به

 خانوار 54 نفررادرقالب 158 تعداد 1390سال دمدل درسرشماري. روستاست این منظره خوش ازکوهاي
 شرقی طول دقیقه22و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 20و درجه 37دمدل در .بود  داده درخودجاي

  .متراست 1070 دریا ازسطح آن ارتفاع و دارد قرار

  دمدمه

 در که است هیر بخش هیراز دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي) دومه –دوم (روستاي دمدمه     
کوهساره قرارگرفته  و آهوقله ، هیر ، ) خه نه یی (خانقاه فوالدلو ، یایچیبولقاوارمجاورت آبادي هاي 

  .بود داده درخودجاي خانوار 66 قالب در را نفر 231تعداد  1390 سال در سرشماري این آبادي. است
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  دمقلی
 54 در دمقلی . است مشکین شهر شهرستان قــــــارش دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي    

 رضی وخواجه جبارلو ،آقامراد  ، ینلوجب روستاهاي درمجاورت مشکین شهر شهرستان مرکز کیلومتري
 بر باشد درآمده فعلی شکل به » مغ لی دو« از آن اصلی نام رسد نظرمی به که آبادي این است قرارگرفته

  .بود داده درخودجاي خانوار 30 نفررادرقالب134 تعداد 1390 سال سرشماري اساس

    بازار دمیرچی
بازارهاي قدیمی وسنتی اردبیل است که امروزه بخش کوچکی ازآن درهسته اصلی وبافت قدیمی  از    

دمیرچی بازار راسته مخصوص آهنگران اردبیل . بازارآغزي باقیمانده است زه میدان واحدفاصل ت ،شهر
 کار رگی دروسط آنهریک از آهنگران اردبیلی براي خود مغازه معینی دراین بازارداشت که کوره بز .بود

چفت  گاوآهن وقفل وقیمه کوب بیل وکلنگ و وسایلی مانند داس وچکش وشن کش و می گذاشت  و
  .  درآن تولیدمی کرد .. . لوالي در و میخ و انبر و و

  خاراباسی دمیرچی
 شهرستان دشت قشالق ازبخش جنوبی القــــقش دهستان دمیرچی خاراباسی در روستاي تاریخی    
گوئیا این روستاي . هاست بیگلواقوج همچون بزرگی ي طایفه سوار محل سکونت بخشی ازاهالی بیله

 مشغول آهنگري کار به واهالی روستا بوده ورـــمشه بازاري دمیرچی به دور گذشته هاي تاریخی در
 پس .گرددمبدل می  اي خرابه به ازطرف اهالی ترك و باگذشت زمان به دالیل نامعلومی روستا .اند بوده

 خراباسی نام دمیرچی به روستا این بعد به زمان آناز  و هآبادي را ازنو بنا کرد دیگري ي عده ، مدتی از
 و سرد زمستانی که است واقع کوهستانی اي منطقه روستاي دمیرچی خاراباسی در .است گردیده ملقب

 ،کندي و سیدلر میروئردي ،دمیرچیاز شمال با  دمیرچی خاراباسی .دارد بهاري و گرم چندان نه تابستانی
 این. از سمت جنوب باچیرتیقلو مجاورت دارد ازشرق با لیملی و تپلقا ازسمت غرب باغضنفر و ملی و

  .است واقع خروسلو ي منطقه جنوب نفر جمعیت  در 213و  خانوار 56با  روستا

   سی دره دمیرچی
 از برزند پائین دهستان شرقی جنوب سمت در آبادي دو نام سی دره میش ده یا سی دره دمیرچی    

 دمیرچی آشاغی .دارند قرار همدیگر کیلومتري 2ي  فاصله در که است گرمی شهرستان انگوت بخش
 دمیرچی روستاي از تر بزرگتروپرجمعیت قرارگرفته رمیـــــگ به اردبیل جاده درمجاورت که سی دره
 ،کندي اسمعلی ، کندي قاسم ، داباجا دام ، شرفه بوالغ تک ، شرفه ، سی دره شون .علیاست  سی دره
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 و آشاغی روستاهاي همجوار هاي آبادي گرمی مرکزي بخش از چونگونش و روستاي آقداش یوخاري
 جاده ازطریق منطقه هاي ودیگرآبادي با مرکزبخش دوآبادي این ارتباط است سی دره دمیرچی یوخاري

 خانواردرخودجاي 24 قالب در را نفر 101 سی دره دمیرچی آشاغی.باشد می گرمی به اردبیل مواصالتی
  .دارد  نفرجمعیت 46خانوارو13 سی دره دمیرچی و یوخاري است داده

  عشایر - لی دمیرچی
 کندي در دمیرچی وقشالقشان سبالن چایی لی جین اطراف ازطوایف عشایرشاهسئوه ن که ییالقشان    

 به بیگ اهللا لطف او از بعد و مجیدخان خورشیدي1300ازبعد  هاي درسال را طایفه این ریاست .است
  .داشت عهده

  گوگ تپه  دمیرچی لی
 در و دهستان جنوب درسمت که وارــس بیله شهرستان مرکزي ازبخش تپه گوگ دهستان آبادیهاي از    

 جايزرگر و قاراقاسملو  دو روستاهاي بین در ، آذربایجان جمهوري و ایران مرزي کمی ازنوار فاصله
  .بود داده خودجاي در خانوار 125 را درقالب نفر 426 تعداد 1390 درسال آبادي این.است گرفته

  موران لی دمیرچی
 در که است گرمی شهرستان شرقی جانب هاي آبادي از دوآبادي نام دمیرچی لی ویوخاري آشاغی     

 کند تازه ، وانستانق ،لی کریم ،درق پیله روستاهاي ودرمجاورت موران ازبخش اجارودشرقی دهستان
 قراردارند ناهمواروکوهستانی اي درمنطقه آبادي دو هر .اند قرارگرفته مئهره و سالال ، دره یئدي ،موران 

 در که اي وآبادي یوخاري پیشوند با تراست وجنوبی قرارگرفته نسبتابلندتري درارتفاع که روستایی
 سال شوند در سرشماري ازهمدیگرمتمایزمی پیشوند آشاغی قراردارد با اول آبادي به نسبت کمی ارتفاع
 در تاریخی تپه دو .داشته است نفر جمعیت 63 دمیرچی ویوخاري نفر 203 دمیرچی آشاغی 1390

 .قوبی گل و تپه شیش:  اند رسیده ثبت به 1386 اسفند سال 27 در وجوددارد که لی دمیرچی روستاي
 با 1386 اسفند 27 تاریخ در و است اسالم از پس تاریخی هاي دوران اولیه هاي سده به مربوط تپه شیش
 آهن عصر به مربوط قوبی گل تپه.است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 22610 ثبت هشمار
  .است رسیده ثبت  به  22624 ٔشماره تحت و است

  دره -دوجاق 
 است و واقع اردبیل غرب شمال در که است درپیچی پیچ و اي صخره و عمیق دره دره دوجاق       
 و است نام همین به معروف اي  گردنه داراي و میگذرد دره این فراز از شهر مشکین -  قدیم اردبیل جاده
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 دوجاق منطقه وارد دزق روئین محل از است جاري اردبیل دشت در که) قاراسو( منطقه بزرگ رودخانه

 شهر  مشکین ارشق دشت به کندي ارباب محل در وسرانجام نموده پیدا بیشماري   خمهاي و پیچ ، شده
 باشد می) قاراسو بستر (متر 1100 حدکمینه در و متر 1622 بیشینه رقوم در دره این ارتفاع.شود می وارد
 از و سبالن ارتفاعاته ب غرب جنوب و غرب جانب از است برخوردار زیادي وسعت ازکه  دوجاقدره 

 بودن دارا با و است پیوسته مشکین شهر ارشق پست نسبتا و وسیع  دشت هب شرقی شمال و شمال جانب
  .گردد می محسوب  اي قشالقی منطقه معتدل بالنسبه وهواي آب

 و مناسب گیاهی پوشش با همراه که دهد می تشکیل اي صخره هاي برآمدگی را دره از وسیعی بخش
 شکارگاهی موقعیت. میباشد جانوران از برخی براي مساعدي پناهگاه و  زیستگاه ،متعدد  آب هاي چشمه

 و فرعی هاي دردره بلند نسبتا آبشارهاي وجود و) سو قارا در  صید قابل ماهیان وجود بعلت( صیدگاهی و
 نظیر هائی ازگونه اي درختچه پوشش ها مسیرچشمه در و  رودخانه هاي سرسبزدرکناره مزارع و باغات

  .دارد طبیعت به عالقمندان جذب در اي ویژه نقش درکوهها ... .. و زالزلک ، نسترن ، تلخ بادام
 می گردد و روانشاد باباصفري نیز روایتی ازآن را دربراساس داستان عامیانه اي که به پیدایش اردبیل  بر

با کندن  »بیل«و »ارده«نخست اردبیل درگذرگاه تاریخ نقل می کند دو دیو یا دو پهلوان به نام هاي  جلد
 به همین خاطرمی سازند و  دشت اردبیل را مهیا امکان تخلیه آب از »علی داشی«و »دوجاق«مجرایی در
  .اطالق می گردد این دشت  بر »ارده بیل«یعنی نام آن دو  ترکیبی از

    دهستان - دوجاق
 تاسیس ازتا قبل  که دهستان این است ثمرین جدیدالتاسیس بخش هاي دهستان از دوجاق دهستان    

 بخش در محدوده بخش این شد با تاسیس می محسوب اردبیل مرکزي بخش هاي ازآبادي ثمرین بخش
 در دوجاق دهستان گرفت رود قرار شمارمی به اردبیل شهرستان هاي ازبخش که ثمرین جدیدالتاسیس

 اسماعیل ،ابربکوه  هاي آبادي. است مالمحمدحسین ینگجه روستاي ومرکز آن شده تشکیل 1388 سال
قوناق (رویندزق  ، حسین خانکندي ، یورد چوخور ،چرابپا  ،تقیندي  ،میاندرق  ،امیراباد  ،کندي  خان
 میجندي و هاچاکندي ازتوابع ،گندیشمین  ،کوالنکوه  ،کمرکندي  ، احمد شیخ ، شندرشامی ، )قیران

  .روند شمارمی به دوجاق دهستان

  تاریخی پل -کورپوسو  دوجاق
 روستاهاي مابین که اقــــــدوج معروف گردنهدر  اردبیل به مشکین شهر یقدیم درجاده پل این    

. بود شده بنا قاراسو رودخانه روي برقرار دارد  قاراسو رودخانه غربی ضلع در گندیشمن و کندي ارباب
 آن نماي در اي کتیبه روي بر آن احداث تاریخو  شده ساختههجري شمسی  1317 سال دردوجاق  پل
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 سنگی نماي و آجري مصالح با تند بزي شاخ قوس با دهانه یک داراي پل دوجاق. خورد می چشم به
 تزیین، حالت بر عالوه که باشد می ضربی و رومی صورت به زیبایی آجري تزیینات داراي پل. باشد می

  .کند می ایفا نیز را اي سازه نقش

  دودران
 این قراردارد نمین مرکزي بخش ازتوابع شمالی ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي    

براي  .بود داده جاي خود در خانوار 46 درقالب را نفر 152 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي
وجه تسمیه این آبادي چندین قول مختلف وبراي هرقولی هم تبیین مفصلی وجود دارد که هریک شایان 

تعیین اصالت هریک ازاین نظریه ها تقریبا کاري غیرممکن به نظر توجه است اما هرگونه قضاوتی در
عده اي دودران را شکل تغییر . میرسد و شایسته تر آن است که به هریک ازآنها اشاره مختصري بشود

 درگوئیا دانند ومناسبتی بین این اسم با محل آبادي که  می ) آن -در -دود(کلمه دوددرآن  یافته اي از
محل تهیه زغال بوده ودودغلیظی از افروختن کنده درخت ها برمی خاسته برقرارمی  گذشته هاي دور

ومی گویند درقدیم  نظرمی گیرند گروهی دودران رادرمفهوم محلی که داراي دو درب بوده در. کنند
دو دربزرگ چوبی دردوجهت  راهزنان دورتادورآبادي محصوربوده و و براي جلوگیري ازحمله اشرار

) سوال سفلی و خانقاه روستاهاي( جنوب طرفه ب دیگري و) نمین( مغرب طرفه ب یکی ، مختلف آن
. یعنی روستاي داراي دودرب مشهورشده است »دودران«قرارداشته و به همین خاطر نام روستا به 

ریشه دارد وعلت ) منجمدکننده(به معنی  »دوندوران«براساس قول دیگري نام این آبادي در کلمه ترکی 
 وجودروستایی به همین نام در.اي استخوان سوز و برودت شدید این حوالی درزمستانهاستآن سرم

 و میناباد نمین  ران وـــدرحوالی عنب »هفت دران«یا کوهی به نام  بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت  و
وجه تفسیرهاي پیش گفته درخصوص  و تمامی تعبیر، بخش ورزقان اهر در» ناهفت در« روستایی به نام

   .تسمیه روستاي  دودران را به چالش می کشد

  دورجین
 بر آبادي این قرار دارد ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي    

روستاي  .بود داده درخود جاي خانوار 34 قالب در را نفر 158 دادــــتع 1390 سال سرشماري اساس
  .و سعیدآباد همجواراست آالدیزگه ، پستی مهدي ، کندي آبادي هاي کریم دورجین با

  دورسون خواجه
 ،وهوا آب براساس  مختلف هاي وآبادي اراضی بوده مرسوم ازدیرباز درمنطقه که تقسیماتی براساس    

  بوده تقسیماتی داراي آن قبلی ساکنان و صاحبان ، مالکان همچنین و جغرافیایی وموقعیت اقلیمی شرایط



    287                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 
 ، قشالقات یا و ییالق ، ها آبادي از وسیعی محدوده واقع در ماحال بود معروف ماحال اهالی دربین که

 مشخصی تبار و ایل به و داشته یکسانی اییـجغرافی و اقلیمی شرایط  که بوده گاهها سکونت و یوردها
 قراردامنه هاي شمالی سبالن  درسمت شرقی شهرستان اردبیل و ،دورسونخوجا ماحالی .بود مختص
ماحالی که نام  خوجا ازتوابع دورسون آبادیهاي آن هاي شهرستان نیر کنونی و آبادي دهات و داشت

 .پوالدلی ماحالی همجواربود دورسونخوجا با یوردتچو و. محسوب میشد اردبیل بود طایفه اي ازعشایر
لیه یا رئیس طایفه آن که طایفه اي که درآن ساکن بوده اند از نام نیاي او به نظرمی رسد نام این محال و

درزبان فارسی  وبزرگ وپیشکسوت درزبان ترکی به معنی یاقوجا  خوجا.بودگرفته شده است »دورسون«
ترام می آمده ــبراي نشانه احترام درمقابل اسامی افرادواجب االح است که سرور و آقابزرگ و به معنی 

  . ست نیزهخوجالو نام یکی از طوایف سیزده گانه عشایراردبیل  دورسون دورسونخواجه یا .است

  دهستان -دورسونخواجه 
 1366 درسال که است اسالم آباد روستاي مرکزیت نیربه شهرستان مرکزي بخش هاي ازدهستان    

 سر کله ، تپهاراق ،سرخاب  ،دئمان  ،پیرنق  ،بوران  ،ایرنجی  ، آباد اسالم هاي آبادي وشامل شده تاسیس
 .است ویرسق ،آباد علی ،میمند ،مزرعه  ،الي  ،گوگه  ،گوگرچین  ،گلجه  گلوجه،کندوان  ،آباد کمال

نفر را در  5021باجمعیتی بالغ بر خانوار 1383تعداد  1390دهستان دورسونخواجه درسرشماري سال 
  .پارچه آبادي مسکونی خودجاي داده بود 18

  بیگلو دوست
روستاي دوست بیگ لی  .است مشکین شهر  شهرستان مرکزي بخش از دشت دهستان هاي آبادي از    
  .بود داده درخود جاي خانوار 191 نفررا درقالب 698تعداد  1390سال  سرشماري در

  کندي دوست
 مرکز از کمی که درفاصله است آباد پارس شهرستان مرکزي بخش از ساواالن دهستان هاي ازآبادي    

 اساس بر کندي جاي گرفته است و عربلو کند و پته لی روستاهاي بین در آباد و پارس شهرستان
  .بود داده درخودجاي خانوار 127 نفررادرقالب 497 تعداد1390  سال سرشماري

  دوستلی
سمت  در که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي    

 1390سال درق قرار دارد سرشماري و بیله چنار ،میان روستاهاي خوشنامه  در دهستان و شرقی شمال
  شمالی عرض دقیقه 27و درجه 37 در آبادي این. بود داده درخودجاي خانوار11 نفررا درقالب 21 تعداد
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  .متراست 1610 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 23و درجه 48و 

  بوالغی دوشان
 در و مرکزي نمین ازبخش آباد دولت دهستان در سمت شمال که نمین شهرستان هاي ازآبادي    

 1390  سال سرشماري بر اساس این آبادي .جاي گرفته است لورون   و کوالندرق روستاهاي  مجاورت
  .بود داده درخودجاي خانوار 28 قالب در را نفر  84 تعداد

  کوه -قاالسی  دوشان
 رستم شهرستان شمالی ازبخش خورش رستم خورش دهستان متردرمحدوده 2155 ارتفاع با کوه این    

 جنوب کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غربی جنوب کیلومتري 36در خلخال و
  .باشد می37.30 وعرض 48.22.30 به طول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی شمال -شرقی

  دوشانلو

 سال سرشماري براساس نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع غربی یورتچی دهستان هاي ازآبادي      
 ترکی زبان درلغت تاووشان یا دووشان. بود داده درخودجاي خانوار 30 نفررادرقالب 114 تعداد 1390

 شرق سمت در گویند می هم »دوشانجیق« را آن که دوشانلــــو روستاي است آمده خرگوش معنی به
 با ازجنوب و) کورعاباسلی(کورعباسلو باروستاي غرب ازشمال ، قراردارد غربی یورتچوي دهستان

 روستاي مجاورت در 1366 سال از است رسی باهسته سدي که دوشانلو سدخاکی. است جلوگیرمجاور
  ارتفاع.گیرد قرارمی استفاده مورد کشاورزي مصارف براي آن وآب است رسیده برداري بهره به دوشانلو

  .است مترمکعب میلیون 0.35  سد کل وحجم متر 740 تاج طول متر 6.5 بستر از سد

  دوگر
فیروز و  ازبخش سنجبدجنوبی غرب دهستان در جنوب که است) گیوي(کوثر شهرستان ازآبادیهاي    

 سال سرشماري اساس بر آبادي این قی قرارداردتوپیر کالهی قشالق، جان در مجاورت روستاهاي گلی
 عرض دقیقه 45و درجه37بود دوگر در داده درخود جاي خانوار 31نفررادرقالب  122تعداد 1390
  .متراست 1380 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 11و درجه 48و شمالی
  آباد گیوي دولت

 بخش از آباد زرج دهستان غربی جنوب الیه درمنتهی که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي    
 شود دولت آباد از می منتهی شرقی آذربایجان استان به که حدوداست آبادي این فیروز قراردارد وآخرین
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 در را نفر 71 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این. دارد مجاورت»ناوند« با روستاي شمال
 48 و شمالی عرض دقیقه 36 و درجه 37 گیوي در آباد دولت. بود داده جاي در خود خانوار 19 قالب
  .متراست 1800 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 2 و درجه

  مشکین شهرآباد  دولت
  قارادرویش: نگاه کنید به     

  آباد نمین دولت
شهرستان نمین و درمجاورت  مرکزي ازبخش آباد دولت دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي    

 درسال آباد به شمارمی رود که دولت دهستان ومرکز آباد قراردارد ویزن بوالغی علی ، روستاهاي انزاب
  . نفر جمعیت داشته است  1624خود  خانوار 424 در 1390 سال در آباد دولت است شده تاسیس 1366

  دهستان - آباد نمین دولت
 1366 درسال که آباد است روستاي دولت مرکزیت به  نمین شهرستان مرکزي بخش هاي ازدهستان    

 ، کندي آغزمان ، تپه ، مالمحمدرضا ینگجه ، )انزاب پائین( سفلی انزاب هاي آبادي وشامل شده تاسیس
. است آباد یزن ، یاجلو ، لورون ، بوالغی دوشان ، ده نوجه ، بوالغی علی ، سربند ، ساقصلو ، آباد دولت

پارچه ابادي  13نفر در  6200نزدیک به خانوارباجمعیتی  1711تعداد  1390اساس سرشماري سال  بر
  .این دهستان سکونت داشته اند

  دوموال
 گرمی شهرستان از انگوت دربخش غربی انگوت دهستان روستاهاي دومولی ویا دئمولی از ،دوموال    

 شرقی طول درجه 36و درجه 47و استوا ازخط شمالی عرض دقیقه 53و درجه 38بین درفاصله که است
 ،بوالغ  داش ، کنده روستاهاي ودرمجاورت بخش مرکز جنوب غربی درقسمت النهارگرینویچ نصف از

 غرب و روستاهاي وشمال درغرب کرم شاه و زئیوه ، وبــــجن درسمت صلوات دهستان درق از کله
 دئمولی که تصور می کنم .است خودهمسایه شرق وشمال درشمال وکالنتر بوالغی گلین ، قارقیشالقی

 اخیر شکل به مرورزمان وبه بوده داشت و سرکرده دوموال که مکانی معنی به »دوموال« بصورت اصل در
 استقرار محل مجاورت در ....و پیرلی پیره ، کرم شاه ، زئیوه اسامی با هایی آبادي وجود.است درآمده

 منطقه دوراین هاي ومریدومرادي درگذشته نشینی زاویه و سپاري چله نوعی ازرواج دومولی روستاي
 به اما باتوجه است جداگانه تحقیقی انجام مستلزم ، یقین به رسیدن براي فرضیه این گرچه .خبر میدهد

 نزدیکی درفاصله که اي آبادي را براي» دوموال« کلمه انتساب ، ام هاگفته زاویه خصوص در که مطالبی



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       290    

 .دانم نمی ومرید ومرادي نشینی زاویه از قواعد خارج است قرارگرفته القــــــقش و سنگ زاویه دو از
 وجود این منطقه به لحاظ.بود داده درخودجاي خانوار37 نفررادرقالب138 تعداد 1390سال دردومولی 

 ،زیبا وطبیعت سارها ها چشمه رودخانه ، جنگلی هاي سبزپوش ، توده ارتفاعات ، آنزیر تاریخی قلعه
 صورت در روستا این بفرد منحصر هاي تفرجگاه.رود می شماره ب انگوت بخش گردشگري مناطق جزو

  .دارد را درآمدزایی و گردشگري صنعت براي خوبی قابلیت ، واقامتی گردشگري امکانات به تجهیز

  دره -سی  دونقوزدره
 قشالق امتدادمییابد وبه شرق طرف به سمیان ازروستاي شده قاراسو دره سی منشعب از که اي دره    

  .شود می منتهی مشکین شهر ارجق روستاي کونتور درحوالی
  گردنه -دونقوزگدیگی 

 متراست 2050 آن ارتفاع است صلوات ازارتفاعات قله وبلندترین شده برزندواقع دردهستان کوه این    
  .است سامبورچایی و سرچشمه

  معدنی آبگرم -دوودوو
 و بو بی افـــشف ظاهرش و درجه 43 آن دماي است واقعمشکین شهر  کیلومتري 16 در چشمه این    
  .است مفید عصبی و روماتیسمی بیماریهاي درمان براي چشمه این آب است مزه بی و رنگ بی

  دویول
 درمیان روستاهاي کلخوران و که است هیر بخش هیراز دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي    

  .بود داده جاي درخود خانوار 29نفر را درقالب  111 تعداد 1390 سال در خانقاه هیرجاي گرفته و

  بیگلو ده ده
 25فاصله  در که است مشکین شهر شهرستان شرقی مشکینبخش  از قاراسو دهستان هاي ازآبادي    

 ي روستاها مجاورت ودر مشکین شهر به اردبیل اصلی جاده درکنار مشکین شهر شرقی شمال کیلومتري
 سرشماري این روستا در. است  شیخلو قرار گرفته و چاپاقانلو ، الهرود ،فخرآباد ، لحاق ، لمبر ، کنگرلو

 داراي وــــبیگل ده ده روستاي .بود داده خودجاي در خانوار 256 نفررا در قالب 829 تعداد 1390سال
 و سیب وانگور طبیعی، باغات مناظر به توان می ها آن جمله از که است فراوانی گردشگري هاي جاذبه

  . کرد اشاره سو قارا رودخانه
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  مقصود ده ده
 اهالی مورد احترام که است زئیوه درروستاي داش صفویان دوران مانده مقصودازآثاربجا دده زیارتگاه    

  .قرار دارد است جاري آبادي کناراین از که اي رودخانه این زیارتگاه درحاشیه بناي.است

   چی وه ده
 نفر در 131خانوار و  36 با» چی وه ده خیردا«استمشکین شهر شهرستان هاي ازآبادي دوآبادي نام    

وبا  است تري وپرجمعیت بزرگ آبادي چی وه ده بویوك .قراردارد مرادلو ازبخش غربی ارشق دهستان
 در. رود شمارمی به مشکین شهر شهرستان ارشق بخش شمالی ارشق دهستان نفرازتوابع  801نفر و 216

   .گویند می ده وه چی خیردا سفلی ده وه چی به  و ده وه چی بویوك علیا چیه وه د به محلی اصطالح

  سی دره وه ده
 کمی فاصله در که است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش غربی قشالق دهستان هاي ازآبادي    

سمت جنوب به  از قراردارد و قشالق ساري ، امیرخانلو درمجاورت و آباد پارس به مشکین شهر ازجاده
  سال سرشماري براساس باديآ گرمی منتهی می شوداین شهرستان انگوت ازبخش غربی انگوت دهستان
  .بود داده درخودجاي خانوار 4 نفررا در قالب 16 تعداد 1390

  معدنی آبگرم - سیزگول  دیب
 شده واقع اقیزچیــس روستاي کیلومتري یک و نیر شهر کیلومتري 4 فاصله در سیزگول دیب چشمه    

 حدود در چشمه درمظهر آب دماي. است درجریان مظهر یک از سرریز و دائمی صورت به آن آب.است
 چشمه این آب. باشد می شورمزه کمی وبوده  بو بی رنگ، بی شفاف، ظاهري و گراد سانتی درجه 30

این چشمه .شود می استفاده عصبی دردهاي و گوارشی و متابولیکی مفاصل، دردهاي درمان براي
یعنی استخري با ژرفاي نامتناهی نامیده می شود به دلیل ) دیب سیزگل( دلیل عمق خود آبمعدنی که به

راز بسیاري یافته است به نحوي که بعضی ازاین افسانه ها آن را از  آمیختن با افسانه هاي محلی رمزو
  . طریق مجاري زیرزمینی به دریاي خزر پیوندمی زند 

  دیجویجین
 دهستان در اردبیل شهرستان هاي معروف است ازآبادي» دیژویژین«بهکه دربیان اهالی »دیجوجین«   

 ، امیدچه روستاهاي مجاورت مرکزشهرستان اردبیل ودر درسمت شمال که است مرکزي ازبخش سردابه
  درخود خانوار345 نفررادرقالب 1233 تعداد 1390 سال در.ومیرنی جاي گرفته است باروق ،رود خشکه
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 از پس دهند می واحتمال است شده گرفته بیژن دژ کلمه از روستا است که ناممعروف . بود داده جاي
 یافته تغییر دیجویجین به آن راحت وتلفظ عربی زبان در»  ژ«  حرف ونبود اعراب توسط ایران تصرف

 به گرجان درحوالی مغان اردبیل قدیم ازجاده که است اي جاده آن به مسیردسترسی ترین ساده . است
 یا جینیدیجو .رسد می دیجوجین به وباروق میرنی ،گرجان از باگذشتن و شود می منشعب غرب سمت

 آسفالته مهم جاده دو ارتباطی چهارراه عنوان خاصی که دارد به جغرافیایی موقعیت خاطر به» دیژویژین«
 تاریخی وتپه گذرد می روستا ازکناراین رود نشته معروف رود .کند می متصل هم به را سردابه دهستان

 معروف چشمه. دارد قرار روستا این در است فرهنگی میراث حفاظت مورد ازآثار که »سی تپه نصیر«
 آب از روستا مردم رسانی آباجراي شبکه از قبل و باشد می گوارایی بسیار آب داراي »بوالغی مختار«

  . اند کرده می تامین چشمه این مصرفی موردنیازخود را از

  آبشار -دیز
 اي تنگه میان در آبشار. دارد قرار خلخال شهرستان رستم خورش بخش دیزاز دیز درروستاي آبشار    

 از بیشتر دیز آبشار  ارتفاع. است دارا زیادي زدگی بیرون دره کف به نسبت آن تاج و دارد قرار عمیق
  . بلنداست وجاي بلندي معنی به ترکی زبان در به  » دیز«  .است متر 50

  رستم خورش -دیز
 درسمت که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي    

 سرشماري در و است شده واقع کئجل روستاي ودرمجاورت شمالی رستم خورش دهستان غربی شمال
 روستاي دیز بخش خورش رستم. بود داده درخودجاي خانوار 57 قالب در را نفر 186 تعداد 1390 سال

 1385  اواخرسال قراردارد تا شرقی طول دقیقه 50و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 24و درجه 37که در
 ارتباطی راههاي ازفقدان ناشی مشکالت دلیل به که بود خلخال شهرستان کاغذکنان بخش هاي آبادي از
 ودرمحدوده منتزع خلخال ازشهرستانآن آبادي  و دیگر کاغذکنان بخشبه همراه  1358 سال ماه دي در

 خلخال ارتباط قیزیل اوزه ن رودخانه برروي مناسب پل ایجاد با 1360 درسال.قرارگرفت میانه شهرستان
 ،آباد  شمس روستاهاي 1361 درسال که شد وسبب برقرارگردید میانه وشهرستان کاغذکنان بخش با

 هدوبار و منتزع کاغذکنان بخش از جین قوسه  ترکان و قشالق ،دیز  ،کئجل  ،قشالق  ،شورمینه  ،کاوان 
  .قرارگیرد  خلخال شهرستان رستم خورش بخش در تابعیت

  شاهرود - دیز
 شهر جنوب کیلومتري 40 و کلور کیلومتري 10در که میباشد کلور شهر توابع از دیز تاریخی روستاي    

  کوه  سیا ،) سفید وهـــک( کوه سیبیه ، پلنگا کوههاي مجاورت و تالش کوه رشته غربی دردامنه و خلخال



    293                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 
 متر 1550 دریا سطح از آن متوسط ارتفاع. دارد قرار... و کوه قلعه ،) سنگی کوه(بن  سگه ،) سیاه کوه(

 دل از که زاللی و زیبا هاي چشمه.باشد می سرد زمستان در و معتدل تابستان در آن وهواي آب و است
 براجان خانی، قدمگاه ،) خشتی ي چشمه( خانی خشته :از عبارتند میباشند جاري دیز مرتفع کوههاي

 اما  است دیزترکی اهالی رایج زبان.  چشمه شیران خانی و سلَ خانی، اوبه کورخانی، خانی، خانی، ستر
 شکل به زبانی که سابقاً.نیزرایج است است باستان ایران اصلی زبان بازمانده تاتی که گفتگو به زبان

 روستاي.است شده جایگزین آذري ترکی زبان توسط رفته رفته ولی داشته رواج آذربایجان در گسترده
 سرشماري دیز شال براساس .است دیز درجوار که دارد دیز قشالق نام به نیز کوچکی بخش یک دیز

 دقیقه 24و درجه 37در آبادي بود این داده درخودجاي خانوار 133 درقالب نفررا 473  تعداد1390 سال
  .متراست 1360 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 50و درجه 48و شمالی عرض

  قشالق دیز
 دهستان غربی شمال درسمت که است خلخال شاهرودشهرستان بخش در شال دهستان هاي ازآبادي    
  سال سرشماري براساس آبادي است این گرفته جاي پلنگا دیز و دهستان روستاي اورتــدر مج و شال

  .بود داده در خود جاي خانوار 79 نفر را درقالب 320 تعداد 1390

  گرمی دیزج
 ي درفاصله که است گرمی ازشهرستان اجارودغربی دهستان توابع یا دیزه از و دیزده ،دیزج  روستاي    
 شرقی طول ثانیه 27و دقیقه 58و درجه 47و استوا ازخط شمالی عرض ثانیه 4و دقیقه 2 و درجه 39 بین
 تاسیس1366 درسال رود که شمارمی به اجارودغربی مرکزدهستان و قرارگرفته گرینویچ النهار نصف از

 ازرونق دارد دهستان هاي بردیگرآبادي که ومرکزیتی تعدادجمعیت سبب بهیا دیزه  دیزج. است شده
 فاصلهدر  دیزه شود می افزوده آن آبادانی بر روز روزبه اهالی مضاعف وباتالش برخورداراست خاصی

 است قرارگرفته وشوربوالغ مجیدلی روستاهاي ودرمجاورت گرمی شهرستان غرب سمت کیلومتري 15
 متصلگرمی  مرکزشهرستان به قراردارد آن شمال کیلومتري 6در که لی بیربیگ اون روستاي واسطه به و

 جاي( معنی در » دیزه« . نفرجمعیت داشت 703خانوار  193با  1390 سال دیزه درسرشماري .شود می
 معنی در »زجــــدی«  است و شده معنی )کشت براي مسطح زمین( و )است  آب داراي که ي مانند تپه
  . است رفته کار به )خالص دارد غیر رنگ یا باشد سیاه اش اصلی رنگ که اسبی(

  داش دیک
 حاج قیشالقی کئچی  دوقشالق دربین ، غرب انگوت دهستان غربی شمال الیه درمنتهی داش دیک     

   که است غربی انگوت بخش از آبادي ترین انتهایی تقریبا و قرارگرفته امیرلو قیشالقی کئچی  و محمدلو
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 -مشکین شهر اصلی باجاده زیادي چندان فاصله داش دیک .است گرفته قرار اهر قاراداغ مجاورت در
وهمواري  خاکی جاده وبواسطه است قرارگرفته جاده غرب سمت متري 500 ي فاصله ودر ندارد مغان

 سال سرشماري در آبادي این.کند پیدامی ارتباط اصلی باجاده راحتی به است مغان قشالقات خاص که
  .بود داده جاي درخود خانوار 46 نفررا درقالب 186 تعداد 1390

  کوه -داش  دیک
 8 در نیر و مرکزي شهرستاندهستان دورسونخواجه ازبخش  محدوده در متر 2030 ارتفاع با کوه این    

 جهت. رود می بشمار سبالن ارتفاعات از یکی کوه .است شده نیرواقع مرکزبخش غربی کیلومتري شمال
و  دقیقه 59 و درجه 47 طول به آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی جنوب -شرقی شمال ، کوه

  .باشد می دقیقه 0.7 و هجدر 38 عرض

  داشالر دیک
  میمند: نگاه کنید به     

  دیکدرق
 که استمشکین شهر شهرستان مرادلوي دربخش یافت دهستان ومحروم دورافتاده هاي ازآبادي    

 درمیان قهقهه قلعه شمال کیلومتري سه درفاصله و مرادلو غرب وقسمت مشکین شهر شمال درسمت
 بر و گرفته قرار اهر قاراداغ هوراند بخش ازروستاهاي وبرخی قاراآغاجلو ،چرچیلو ، کنچوبه روستاهاي

  .بود داده درخودجاي خانوار22 نفررادرقالب101 تعداد 1390  سال سرشماري اساس

  آباد دیلم
 سرشماري بر اساس آبادي این است خلخال شاهرودشهرستان دربخش شاهرود دهستان هاي ازآبادي    
ده  دیلم آباد که درمیان اهالی دیلمه. بود داده درخودجاي خانوار 50 درقالب را نفر191 تعداد 1390 سال

 و کلور شرقی مابین طول دقیقه 43و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 23و درجه 37نامیده می شود در
   .سرورآباد جاي گرفته است

  داغیلدي دیمه
  کندي کریم: نگاه کنید به     
  تاریخی محوطه  - )دلمن(قبري دیو
  اطراف در که است تاریخ از قبل هاي دوران به متعلق باستانی بناهاي یا » دلمن « واقع در ريـقب دیو    
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 نوعی »دلمن« .میگویند )قبردیو( دیوقبري آنها به نمین مردم و قراردارند حیرانبه  نمین قدیمی جاده 

. شد می ساخته بزرگ هاي سنگ تخته با و ازمالت استفاده بدون که است برنز عهد ابتدایی ساختمان
 درجنوب غربی وقیرمیزلیق یوردي چوبان لولوسنگري، قوشان، چاي درمنطقه ازآن متعددي هاي نمونه
 آن دیوارهاي مترکه 1.5 ارتفاع به سنگ هایی مترازتخته 2× 4 ابعادتقریبی با اتاقکها این.دارد وجود نمین

 از حفاظت براي آن اطراف که شده ساخته،  پوشانده بزرگ سنگی تخته را آنها سقف میدهدو تشکیل را
  . روند می بشمار نمین ارزش با باستانی و آثار ازمهمترین یکی  ها دلمن .است شده پوشانده خاك با سرما

  تاریخی قلعه -گرمی  دیوقاالسی
قرار  اظمارا روستاي درغربواقع  داشی وساپاند گونئی اي زینهاین محوطه تاریخی درارتفاعات     
 خاك ریزش غیرمجازو اخیربراثرحفاریهاي درسالهاي .باشد می اشکانیان دوران به مربوط احتماالْ کهدارد

 با و ساروج مالت و آهک با آن بناي که اي قلعه شکل قوسی هاي طاق دیوارها و قسمتی از محوطه ،
 در توجهی هیچگونه بدون که است شده بوده آشکار شده درست پخته آجرهاي و سنگ از استفاده
 صورت رادر آن میتواند قلعه خاص موقعیت شهرگرمی و با قلعه این مجاورت. قراردارد تخریب معرض
  .کند تبدیل منطقه مهم گردشگري مکان یک به احیا و مرمت

  تاریخی قلعه - مشکین شهر دیوقاالسی
 هاي دامنه وبررويمشکین شهر  شهرستان از کوویج روستاي غرب جنوب کیلومتري درپنج قلعه این    

 دوره به آنرا ساخت گرفته، انجام که اي اولیه شناسی باستان مطالعات. است شده ساخته سبالن شمالی
 که دیو قلعه به است رسیده ملی آثار ثبت به 630 شماره طی که بنا این. است داده نسبت هخامنشیان

 روستاي بین مامشکین شهر  خاوري درشمال قلعه این. است معروف گویند، می قاالسی دیو آن به اهالی
 با. دید بهتر را آن توان می قوزلو - اونار جاده مسیر از و دارد قرار سبالن کوه دامنه در و کوویج و قوزلو
. است بوده زیاد آن الجیشی سوق اهمیت ، اطراف مناطق به آن کامل اشراف و قلعه موقعیت به توجه
 با قلعه. رساند می اسالم از قبل به را آن قدمت آمده، دست به قلعه این از که رنگی نخودي هاي سفال
 بدون ورهاــــاورات هاي قلعه شیوه به متر سانتی 10 و متر 2 در متر سانتی 60 ابعاد به بزرگ هاي سنگ
  .است رفته بین از آن اعظم قسمت که بوده مختلف طبقات داراي و شده ساخته مالت

  دیولق
 دهستان درسمت جنوبی  که است مرکزي ازبخش سردابه دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي    

 دهستان به ازجنوب و قراردارد وکردکندي قاالجیق ،امیدچه ،سر دیوله روستاهاي ودرمجاورت سردابه
 292درقالب  را نفر1131 تعداد 1390 روستاي دیولق درسال .میشود منتهی سرعین شهرستان از سبالن
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) دیوله(روستا به خاطرغاري که به گفته اهالی محل اقامت دیوها بوده نام . بود داده خانواردرخودجاي
نامیده شده وحرف قاف قسمت اخیرنام روستا نیز مانند تمامی اسامی این چنینی که به هاي غیرملفوظ 

 مرکز کیلومتري 16 در »دیولق« روستاي.ختم میشوند به هنگام تثبیت نام روستا برآن اضافه شده است
  . است شده دیگرروستابازسازي کامل ویران ودرطرف بطور1376سال درزلزله.قراردارد یلاردب شهرستان

  سر دیوله
 دهستان جنوبی در سمت که است مرکزي ازبخش سردابه دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي    

 دهستان به جنوب وازسمت است گرفته جاي ودیولق امیدچه ، عموقین روستاهاي و درمجاورت سردابه
  .بود داده جاي خود در خانوار 1 قالب در را نفر 1 تعداد 1390  دیوله سر درسال. شود می منتهی سبالن
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  ذکی لو
 76 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي    

 بیگلو رحیم ، قارالو ، کرمشاهلو ، قورلو روستاهاي ودرمجاورت مشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري
  .بود داده درخودجاي خانوار15 قالب را در نفر 85 تعداد 1390 سال سرشماري در آبادي این قراردارد
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   شاه رحمان
 اورت محله پیرمادارــــــدرمج سمت جنوب شرقی شهر و کوچه هاي قدیمی اردبیل در رحمان شاه از

این . مسجدي به نام رحمان شاه که امروزه رحمانیه می شود در داخل این کوچه قرار داردباشد و  می
 بناي تاریخ است که اي نوشته و شده است فاقد هرگونه کتیبه مشهور شاه پسوند با محله که مسجد و

 اما نتساب محله ومسجد به نام رحمان شاه بیانگرآن است که وي از بزرگان سازد مشخص را آن اصلی
 که داشته محبوبیت و شهرت مردم بین آن قدر در یا و کرده بنا را مساجد وآن بوده خود زمان معاریف و

  .اند نهاده مسجد و محله  آن بر را وي  نام دیگران

  بیگلو رحیم
. 73 درفاصله مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازازآبادي دوآبادي نام    

 نفر 74خانوار و  23  که است کوچکتري آبادي لو بیگ رحیم یوخاري. است مرکزشهرستان کیلومتري
 شمار به و پرجمعیتی بزرگ آبادي نفرجمعیت 386خانوارو 98با  لو بیگ رحیم آشاغی اما دارد سکنه

  .قراردارد وپیرعلیلو ذکیلو مجاورت ودر رضی شمالی قسمت در سفلی بیگلوي رود رحیم می

  کندي رحیم
 که در است الم آباد شهرستان پارس آبادــــجدیدالتاسیس اس بخش از اسالم آباد دهستان ازآبادیهاي    

 حاج و  سفلی و علیا تپه اوزون و هازارکندي روستاهاي مجاورت در و آباد اسالم دهستان غربی سمت
  .بود داده درخودجاي خانوار 23درقالب  نفررا  82 تعداد 1390 سال و در دارد قرار کندي حسن

  رحیملو
 مختصات در است که گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اجارودغربی دهستان هاي ازآبادي رحیملو    

 وبه چسبیده گرمی به شرقی طول دقیقه 3و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 2و درجه 39 جغرافیایی
 آشاغی باروستاي شمال سمت از لو رحیم .خورد پیوند می گرمی به کیلومتري 2.5 فرعی جاده واسطه
 همسایه بوالغ داش روستاي با غربی جنوب سمت واز چونزه یوخاري باروستاي مغرب ازسمت چونزه
   .اند بوده روستاي رحیملو ساکن نفرچمعیت در 95خانواربا  23  تعداد کشور 1390 درسال .است

  موران رحیملوي
 موران بخش  از آزادلی دهستان شرقی جنوب الیه درمنتهی که  است هایی ازآبادي لوي موران رحیم    

 آذربایجان باجمهوري ایران مرز که درامتداد )بالهارود(بولقارچایی رودخانه درمجاورت گرمی شهرستان
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 قرار انگوت دربخش که دیگري رحیملوي با تمییزآن براي که روستا این. است قرار گرفته است جاري

 درجه 48 و شمالی عرض ثانیه 30و دقیقه 3و درجه 39در است گشته معروف موران رحیملوي به دارد
 از و کردلر باروستاي غرب سمت از آبادي این. است گرفته قرار شرقی طول ثانیه 10و دقیقه 19 و

 .دارد مجاورت موران بخش مرکز زهرا با غربی جنوب سمت از و شان همه روستاي با جنوب سمت
 .دارد فاصله خود شمالی درسمت آزادلی دهستان مرکز آزادلی روستاي کیلومتر با 10لی کمتراز رحیم
  .بود داده جاي خود در خانوار 37 نفررادرقالب 130 تعداد 1390 سال درسرشماري لو رحیم

  رز
 درمجاورت که نمین است شهرستان ویلکیج جنوبی ازبخش ویلکیج دهستان چهارگانه هاي ازآبادي    

 75 نفررادرقالب  280 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این.قراردارد سقیزچی حور و ،تیفیه 
  .بود داده خانوار درخود جاي

  رزمگاه
 درسرشماري که است هیر بخش توابع از شمالی فوالدلوي دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي    
وآلوچه  ماللی تپه روستاهاي گول. بود  داده درخودجاي خانوار 21 قالب در را نفر 95 تعداد 1390 سال

ازجنگ هاي متعدد  توجه به معنی آن می تواند نام این آبادي با. از همسایگان رزمگاه به شمارمی روند
  .تاریخی که درمحدوده منطقه هیر بوقوع پیوسته ریشه داشته باشد

  آباد رستم
 8و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 36و درجه 37در که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي    

و  بورستان ،احمدآباد  روستاهاي فیروز ودرمیان ازبخش آباد زرج دهستان و درشرق شرقی طول دقیقه
   .بود داده خانواردرخودجاي 21 درقالب را نفر 58 تعداد 1390 سال سرشماريدر آبادي این.زندقراردارد

  داشی رستم
) ازناب( ازنو کوه در خلخال به کیوي جاده از باالتر گیوي شهر شرقی شمال طرف در سنگ این      

 رستم کفش سنگریزه بزرگی، آن به سنگ اینکه:  اند ساخته او درباره اي افسانه مردم. است شده واقع
 و پهن سنگ این روي. است آورده اینجا به و برداشته خودش را سنگ این رستم اینکه یا و بوده پهلوان
  .اند خورده می غذا و نشسته می آن زیر و آن روي قدیم در محل چوپانهاي و بوده هموار و مسطح
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  رضاآباد
 درمیان  که است سوار بیله شهرستان  دشت قشالق جنوبی ازبخش قشالق دهستان هاي ازآبادي    

  نفر 11 تعداد 1390 سال در سرشماري و گرفته جاي کندي قلی زال و تومارکندي ، آباد تازه روستاهاي
  .بود داده درخود جاي خانوار 3قالب  در را

  لو  رضابیگ
 ،ییجه ،صومعه روستاهاي در و نکرده القـــــقش ییالق ازطوایف عشایر شاهسئوه ن مغان که ازابتدا    
 .برد نام توان رامی وحیدرخان بیگ ابیش طایفه این روساي ازآخرین.دارند سکونت وغیره جوق قلعه

 روندوسرزمین شمارمی به مستقلی وتیره جداهستند وخود طایفه ن ازشاهسئوه آنها دارندکه عقیده برخی
   .هاست ن نیزجدا ازشاهسئوه آنها

  تاریخی خانه -رضازاده 
) ششگانه محالت از یکی(اوچدکان درمحله اردبیل تاریخی هاي اکثر خانه مثل رضازاده مرحوم خانه    

 الیه منتهی در خانه ورودي سردرب. میباشد قاجاریه اواخردوره به مربوط آن وقدمت شده واقع اردبیل
 بخش. شود می وارد حیاط محوطه به هشتی توسط که گرفته قرار اي میدانچه مقابل در بنا شرقی جنوب
 داراي اول طبقه که شده ساخته شکل نعلی پالن و مربع متر 640 مساحت به دردوطبقه ساختمان اعیانی
 موجود پله دسته دو توسط که است برآن عمود دیگر راهروي ونیز میانی راهروي بایک گوشواره دواتاق

 نشین شاه تاالریا یک با گوشواره اتاق دو داراي نیز دوم میشودوطبقه مرتبط هم به فوقانی طبقه دو درآن
 عنوان به مرمت از بعد قراردارد ایران آثارملی درفهرست 2579 شماره تحت که بنا میباشداین دروسط

  .یافت اختصاص شهدا موزه به1392 سال وازشهریورماه میشد استفاده فرهنگی میراث کل اداره ساختمان

  دهستان - قشالقی رضاقلی
 درسال که است قشالقی رضاقلی روستاي مرکزیت نیربه شهرستان مرکزي بخش هاي ازدهستان    

  ،سفلی یامچی ، بوالغ شیرین ، جوراب ،قشالقی رضاقلی ،ایناللو هاي آبادي وشامل شده تاسیس 1369
دهستان . است گلستان ، شیران ، سقرلو دیم ،سقرلو چاي ، بوالغ تک ، تجرق ،اوجغاز ، علیا یامچی

 13نفر در 2500را با جمعیتی درحدود  خانوار 727تعداد  1390رضاقلی قشالقی در سرشماري سال 
   .پارچه آبادي جاي داده بود

   رضی
  کیلومتري 70 در که رود شمارمی به منطقه وتاریخی قدیمی هاي ازآبادي و ارشق مرکزبخش ،رضی     
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 از ،کرمشاهلو روستاي با شرق طرف از رضی. است شده واقع مشکین شهر شهرستان شرقی جنوب

 روستاي با شمال طرف از ، سفلی ويــــــچیبیل قشالق با جنوب از ، حسنلو روستاي با سمت غرب
 قسمت  محلی عرف در باشد می همسایه چشمه هفت روستاي با غربی شمال ازطرف و بیگلو رحیم
 را شرقی قسمت ، است واقع قسمت این در) بزرگ کوه( داغ بویوك که »یس دره سولی« رضی را غربی

 آقا حسین را جنوبی قسمت ، است واقع قسمت این در قایا قیزیل که )جاده دست باال( »واوست جاده«
 ،خانلی علی نامهاي به طایفه ازهفت رضی .می گویند »گونآپتا«یا»پوتا گونه« را شمالی قشالقی وقسمت

  .تشکیل شده است بابالی و اسدلی ،آبی لی  ،شلدل لی  ،بدل لی ،کوالکوچلی
 وقایع تاریخی بابک که در است برخوردار تاریخی قدمت یک از ارشق بخش روستاهاي به نسبت رضی
 اهالی اکثردرپسوند فامیلی  و اند نیز نوشته »رزي«به شکل  » ز«  بارا  رضی. اشاره قرارگرفته است مورد
رضی آبادي اي است که . باشد می انگور تاکستان معناي به شکل اخیراست که به درشناسنامه ها  رضی

درحال پوست اندازي است کوچه هاي تنگ وباریک قبلی رفته رفته جاي خودرا به خیابانهاي آسفالت 
نماهاي مرمري  به ساختمانها وبناهاي جدیدي با را رروستایی جاي خودــــــاي محقمیسپارند وخانه ه

 دیرباز از گرمی هم برخورداراست و -می کنند رضی یا رزي ازامتیاز قرارگرفتن برسر راه اردبیل واگذار
  . عنوان یکی ازکانون هاي جمعیتی منطقه مطرح بوده استه ب

  آباد رضی
 به اردبیل جاده در مجاورت که است مرکزي ازبخش شرقی دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي    

 شمالی فوالدلوي دهستان به جنوب از سمت و گرفته جاي پیراقوم،آباد کمی روستاهاي درمیان خلخال
  بود داده جاي درخود خانوار 88 قالب در را نفر 327 تعداد 1390 شود رضی آباد درسال می منتهی

  چایی رضی
 سرچشمه آذربایجان وجمهوري درمرزایران واقع وازارتفاعات داشته کیلومترطول 28 رودخانه این    

 چند و با دریافت رضی ،بیگلو رحیم،پیرعلیلو،لو کاظم ،لی خلیفه روستاهاي گذرازمجاورت با و گرفته
آورد  را بوجود می ارشق و رودخانه پیوسته بوالغساوج روستاي درمجاورت قوروچاي به فرعی شاخه

  .باشد می وسیالبی فصلی رودخانه این جریان.ریزد می قاراسو به خرابارضی روستاي پائین و درقسمت

    آباد رکن
 سرشماري براساس آبادي این است خلخال شاهرودشهرستان دربخش شال دهستان هاي ازآبادي    
آباد  گندم و اندزق ،آباد روستاهاي جالل.بود داده جاي خانواردرخود 1 درقالب نفررا 4 تعداد 1390سال
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 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 11 و درجه 37رکن آباد در.ازهمسایگان رکن آباد به شمارمی روند
  .متراست 1860 دریا سطح از آن ارتفاع و قرار دارد شرقی طول دقیقه 52

  کندي روح
 سال درسرشماري سوارکه بیله شهرستان دشت قشالق بخش شرقی از قشالق دهستان هاي آبادي از    

 به سوار بیله جاده کنار بود روح کندي در داده درخود جاي خانوار 379 نفررادرقالب 1671 تعداد 1390
  .دارد باباکندي قرار خان وخان اسماعیل حاج مزرعه درمجاورت ، پارس آباد

  روشنق
 1390 سال سرشماريدر  که است مرکزي ازبخش لوبالیق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي    

دهستان  جنوب سمت روستاي روشنق در. بود داده جاي درخود خانوار 50 قالب نفررادر 229 تعداد
   .است نو همجوار وره و قشالقی روستاهاي حکیم لو واقع شده است و بابالیق

  رویندزق
 1390سال  درسرشماري که است اردبیل شهرستان ثمرین ازبخش دوجاق دهستان هاي ازآبادي    

 رویندزق درمجاورت روستاهاي  گندیشمین. بود داده درخودجاي خانوار 54 قالب در را نفر 224 تعداد
رویندزق ازمناطق باستانی شهرستان اردبیل است وآثار متعددي از استقرار انسانی .قشالقی قراردارد وعلی

  . در قلعه معروف آن مشهود است 

  قاال روئین
 700 و اردبیل رهش غربی شمال کیلومتري 28 فاصله به )خسرو قلعه(قاالرویین  باستانی محوطه    

 52و دقیقه 4 و درجه 48 جغرافیایی طول مختصات در و) قیران قوناق(رویندرق روستاي شمال متري
 شده واقع ثانیه مهد 4 و ثانیه 57 و دقیقه 26 و درجه 38 جغرافیایی عرض و ثانیه مهد 1 و ثانیه

 1320 دریا سطح از آن وارتفاع بوده اردبیل رستانشه مرکزي بخش غربی، ستانهد از قیران قوناق.است
 که داغی شوش نام به ارتفاعی کم کوه باالي بر خسرو قلعه. است خشک و سرد آن وايه و آب و متر
  شرق شمال و شمال یعنی تجه سه از قاراسو رود و داشته قرار تنددارد باشیب هایی دامنه تیزو اي قله
ت همچون دیگر نیس متصل دیگري کوه به هیچ که داغی شوش .است گرفته بر در را کوه این,  غرب و

 کوه راس. است شده ایجاد آتشفشانیفعالیت هاي  اثر در ،سبالن  دامنه پیرامون ارتفاعات وکوهها 
. ندارد نیز چندانی وسعت و میباشد یکپارچه بصورت ،آذرین ايهسنگ از سنگی تودة یک از متشکل
 متر 135 کوه درپاي قاراسو رود بستر از و متر 1395 آزاد ايهدریا سطح از داغی شوش قلۀ نوك ارتفاع
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 وسعت که برآمدگی این و شود می یهمنت کوچکی برآمدگی یک به داغی شوش شمالی جبهه .است
. شود می تهیقاراسومن رود به سازد، می مشکل را آن به دسترسی که تندي بسیار شیب با دارد نیز کمی

 پرتگاه به دیوار ازپایین و بوده تندي بسیار شیب داراي دفاعی دیوار تا کوه نوك از کوه غربیبهه ج
 بوده تندي بسیار شیب داراي نیز کوه شرقی دامنۀ. شود می ختم رسد می متر 10 تا آن ارتفاع که عمیقی

 دسترسی ،صاف  دیواره یک صورت به که است اي گونه به و باشد می درجه 70 حدود تا شیب این و
 که است شرقی جنوب ههجب خصوص به و جنوبی ۀهجب در اهتن. سازد می ممکن غیر تقریبا را قلعه به

 قلعه باستانی محوطه.سازد می ممکن را قلعه به دسترسی و بوده مالیمی شیب داراي داغی شوش کوه
 واقع داغی شوش کوه باالي بر اه قلعه این از یکی. است گورستان یک و قلعه دو از متشکل خسرو

 گرفته دربر را داغی شوش کوه تمامی گیرد  می بر در نیز را اولی قلعه و بوده بزرگتر که دیگري و شده
 استقرار از هایی نشانه و جدید مفرغ ازعصر هایی سفال باستان شناسی، مختلف درکاوشهاي.است

 هاي قلعه ، رسد می نظر به و آمده دست به قلعه این در اجتماعی و سیاسی پیچیده ساختار با جوامع
دردور  آن دامداري مراتع و کشاورزي هاي زمین و خسرو مرکزي قلعه حفاظت از براي اي گانه هفت
 گانه هفت هاي قلعه کنار در گور 20 تا 10 شامل نیز کوچکی گورستان.  است وجودداشته اصلی قلعه

 دهنده نشان ها گور این. است ها قلعه این بودن اقماري نشانگر آن قبور کم تعداد که دارد وجود
 یا مرکزي قلعه در ساکن قبایل یا خانواده تملک سند و اطراف نواحی بر مرکزي قلعه تسلط یا مالکیت

 کانال و بند آثار منطقه این در خود هاي دربررسی کاوشگران.هستند مراتع این روي بر اقماري هاي قلعه
 خسرو درقلعه کاوش سرپرست فرضیه.کردند شناسایی جدیدرا مفرغ دوره به مربوط رسانی آب هاي
 قرار خسرو قلعه کنار در که قاراسو رودخانه روي بند احداث از پس منطقه این ساکنان که است این

  .کردند می هدایت اطراف هاي زمین طرف به را رود آب چین سنگ هاي کانال این توسط دارد،
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  اردبیل زئیوه
اورت آبادي هاي ــدر مج که است مرکزي بخش از لوبالیق دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي    

 11  درقالب نفررا 40 تعداد 1390 سال نو و قاالیچی جاي گرفته ودرسرشماري رهه و ، لی گول ،زردآلو
  . بود داده درخودجاي خانوار
 اکنون هم و اند بوده برپا سراسرآذربایجان در المـــــاس از قبل که هستند مقدسی هاي زیارتگاه ها زئیوه
 نام با که روستاهایی بیشتر. اند پراکنده غرب شمال و غرب مختلف درنقاط ازآن بیشماري هاي نمونه
 زاویه ،سادات زاویه ، کرد زاویه:  مثل معروفند زاویه درنوشتاربه شوند می شناخته ازآن یاترکیبی و زئیوه
 اطاقی(.. صوفیه دراصطالح و .»دهخدا« است آمده رکن معنی به درلغت زاویه... و قشالق زاویه ، سنگ

 روستاهایی که ...)میشود داده فقراءاختصاص یا شیخ ریاضت و خلوت به که دیگراست جاي یا درخانقاه
 کرم مثل« شاه ، »....و پیرآلوان ،پیرآلقیر مثل«پیر ازکلمات مختلفی ترکیبات ویا زئیوه وخانقاه عناوین با

 خانقاه ، سادات خانقاه« وخانقاه مثل) »....و زئیوه چاي ، زئیوه داش«  مثل زئیوه و »...و کرم شاه ،شاهلی
 و ها زئیوه و اند داشته صوفیانه مشی با سروسري قطعا اند پراکنده استان نقاط دراقصی »...و بفراجرد

  .اند بوده وصوفیان دروایش وخوانق زوایا درشمار ها خانقاه

  انگوت زئیوه
 39 بین درفاصله که است انگوت بخش در غربی انگوت دهستان بسیارمعروف روستاهاي از زئیوه    

 در النهارمبدا ازنصف شرقی طول ثانیه 38 و درجه 47 و استوا ازخط شمالی عرض دقیقه 7و درجه
 اطراف روستاهاي به نسبت مرکزیت از نوعی و قرارگرفته انـــــمغ  – مشکین شهر جاده غربی سمت

 شناخته وهــــزئی کلمه از ترکیبی با غربی انگوت دهستان در که روستایی سه است و درمیان برخوردار
 و قیشالقی چاتی ، لو جمه روستاهاي درمیانسی  زئیوه چاي .است مشهور سی زئیوه چاي به شوند می

 زئیوه.کیلومتراست 22 انگوت کندمرکزبخش تازه روستا با این فاصله. است قرارگرفته قیشالقی سولوك
 در را نفر 1425 تعداد 1390درسال  که است پرجمعیتی و بارونق ، وسیع روستاي گفتیم که طوري به

  .بود داده جاي درخود خانوار 336 قالب

  قشالقی زئیوه
 سرشماري در آبادي این است گرمی شهرستان انگوت ازبخش غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي    
  .بود داده درخود جاي خانوار 16 درقالب نفررا 62 تعداد 1390 سال
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  تاریخی قلعه -  قاالسی زاخورقشالقی
 مشکین شهر شهرستان شمالی سمت در که است دیدنی بسیار و قدیمی اي قلعه زاخور، قشالق قلعه   
 رودخانه کنار و زاخور قشالق در واقع انگیز دل بسیار کوهستانی درارتفاعات ،باختري مشکین بخش در

 صاحب و باغالراراق ، تپه قورت پریخان، بایدازروستاهاي آن به رسیدن وبراي است قرارگرفتهقاراسو
 قشالق در قلعه. رسید بیگلو دوست روستاي یعنی منطقه این روستاي آخرین به تا کرد عبور دیوان
مجاورت  به دلیل قرارگرفتن در زاخور قشالق قلعه دارد قرار قاراسو رودخانه کنار در روستا همین

 در بیگلو دوست روستاي درغرب قلعه این .معروف است رال اراقبه قلعه  مردم دربین، قشالق قاراالر
 اي دره میان از بیگلو دوست روستاي در قلعه کوهستانی راه .ي مشکین شهر قرار داردکیلومتر 50 فاصله
  . گذرد می جنگلی نیمه هاي درختچه و ها بوته از پوشیده و زیبا بسیار
 قرارداشته و متر 200به ارتفاع تقریبی  یمستحکم کوهستانی هاي صخره روي بر زاخورقشالق  قلعه

 دیواره هاي  قلعه با از یکی روي. است مانده باقی هم هنوز منطقه بلند هاي صخره روي بر آن از آثاري
 و ها برج مالط . اند کرده احداث هایی برج درآمده مکعب اشکال به تیشه با که اي الشه هاي سنگ
 و باختر و خاور طرف از قلعه. است رنگ زرد رس خاك و آهک از مخلوطی و ساروج از کال باروها
 سلطان. دارد وجود راه قلعه فراز به کوهستانی راه یک از تنها و است مخوف پرتگاهی به مشرف جنوب

 دایک صورت به ساختی زمین آثار قلعه محوطه در است نمایان کامال قلعه این جنوبی سمت در ساواالن
 آتشفشانی یافته فرسایش هاي گدازه و کنگلومرا و گرانیت نوعی و بازالت نوع از خروجی هاي سنگ و
 جنوبی بخش در. است شده بنا مانند مخروطی هاي گدازه از یکی روي بر قلعه و خورد می چشم به

 رود می احتمال و دارد وجود متر 4 حدود ارتفاع به طوالنی غار یک است پرتگاه به مشرف که قلعه
 شرقی سمت در. است وخوفناك تاریک بسیار غار داخل. است گرفته می قرار استفاده مورد روزگاري

 باقی محل در هنوز آنها دیواره هاي سنگ که خورد می چشم به فروریخته هاي برج 5آثاري از قلعه
 موجود شواهد و قراین از است شده می استفاده نگهبانی گاه قرار عنوان به ها برج این از. است مانده
 درخود قلعه این نظیر آثار و است بوده اشکانیان دوره آثار از قشالقی زاخور قلعه که آید می بر چنین

 و ارشق برزند ، قلعه ، آغجا که دارد وجود اي گسترده سطح در هوراند و مغان شهر، مشکین شهرستان
 منطقه و معروف نقاط از اسالم از قبل ادوار درمشکین شهر  که نیست شکی. هستند جمله این از اولتان

 مراغه و تبریز هاي موزه در که ها حفاري از آمده دست به آثار و بوده روزگار آن نظامی و تاریخی
 استحکامات از یکی نیز لر قره یا زاخور قلعه بنابراین. ادعاست این صدق بر داللت شود، می نگهداري

 بهره دشمنان تجاوز دربرابر منطقه درحفاظت قلعه ازاین نیز بعدها و بوده منطقه در اشکانی دوره نظامی
  جهات همه بر شود می آن فراز از که گرفته قرار اي منطقه در قلعه این ، که این خصوص به. جستند می
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  .شد مسلط دور بسیار نقاط حتی ،اطراف آن 
  آباد زارع

 از شمالی عرض ثانیه 48 و دقیقه 7و درجه 39 بین درفاصله که است کوچکی نسبتا آبادي، آباد زارع    
 و شرقی انگوت دهستان شرقی شمال سمت الیه درمنتهی شرقی طول ثانیه 40و دقیقه 56 و درجه 47و

 براساس آبادي این .داردقرار  سوار بیله قشالقات سیدآباد و ، قیشالقی کوهول روستاهاي در مجاورت
  .بود داده درخود جاي خانوار17 نفررادرقالب 66 تعداد 1390 سال سرشماري

  زارنجی
 جدید ومستقلی  طایفه ، طایفه ازآن داشدنـــج با مغان وسیدلرعشایر ملی طایفه سادات از اي عده    

 ساکن اللهیارلو و غیره ،سی  دره الچین،لر هیبت درروستاهاي اکثر افراد آن اکنون هم اند که داده تشکیل
   .نام این طایفه جدیدالتاسیس زارنجی می باشد. هستند

  کندي قلی زال
 درسرشماري که است سوار بیله شهرستان دشت القشق ازبخش جنوبی قشالق دهستان هاي ازآبادي    
 تومارکندي ، بوالغ داش ،قبادکندي .بود داده درخودجاي خانوار19 درقالب نفررا  86 تعداد 1390 سال

  .رضاآباد همسایگان روستاي زال قلی را تشکیل می دهند و

  جعفرآباد زاویه
 جنوب درسمت خلخال شهرستان رستم خورش جنوبی ازبخش رستم خورش دهستان هاي ازآبادي    

 داده درخودجاي خانوار 33 نفررا در قالب 121تعداد 1390 سال درسرشماري دهستان است که شرقی
 11و درجه37زاویه جعفرآباد در. جعفرآباد ازهمسایگان زاویه جعفرآبادهستند روستاهاي ازناوسر و. بود

  .متراست 1020 دریا ازسطح آن وارتفاع دارد قرار شرقی طول دقیقه 40و درجه 48و شمالی عرض دقیقه

  آباد زرج زاویه
 آبادي این فیروز قراردارد بخش از آباد زرج دردهستان که است) گیوي( کوثر شهرستان هاي ازآبادي    

زاویه زرج آباد . بود داده درخودجاي خانوار 42 نفررادرقالب 143 تعداد 1390 سال سرشماري براساس
 قرار شرقی طول دقیقه 5و درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 36و درجه 37در و استان جنوبی سمت در

  .متراست 1750 دریا ازسطح آن ارتفاع و دارد
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  سادات زاویه
 34و درجه 37که در است خلخال شهرستان مرکزي دربخش شرقی خانندبیل دهستان هاي آبادي از     
 طرف از هروآباد، و بلیل به شمال قراردارد و از شرقی طول دقیقه 38و درجه 48و شمالی عرض دقیقه

 روستاي به شرق از و جین مزه روستاي به غرب ازطرف سفلی، وآل هاشم طوالش روستاهاي به جنوب
  .باشد می جمعیت نفر 280 تعداد و خانوار 86  داراي سادات زاویه باشد روستاي می متصل خوجین

  زیارتگاه -سادات  زاویه
 به مربوطه زیارتگاه این. دارد قرار خلخال شهرستان سادات زاویه درروستاي سادات زاویه زیارتگاه    

 دو سید هر مقبره میباشند) ع(جعفر بن موسی امام فرزندان از اهالیبگفته  که است وسیدهاشم سیدالیاس
 1380 سال در گرفته جاي قبرستان محدودة در که بنا این فعلی ساختمان. است شده واقع بنا یک در

 نماي داراي که داشته قرار تپه باالي قبلی ساختمان. ندارد سال 5 تا 4از بیش قدمتی و شده ساخته
 انبار آب قدمت که است انبار آب و چایخانه 2داراي  فعلی بناي.است فعلی کوچکترازساختمان و آجري
 سنگ از آن ضلع 3 نماي ، بوده شکل مستطیل زاده امام این فعلی بناي.باشد می سال 200 حدود

 3 در ورودي درب 3 داراي بنا این .باشد می آجري بنا پشت نماي و است تراورتن و سفید مرمریت
 از متر سانتی 80 حدود ارتفاع تا بنا داخلی هاي دیوار.دارد نورگیر بنا ضلع 4هر در و باشد می بنا طرف
 شده کار سانتی 3 آجر با که است آجري نماي داراي دیوار بقیه و شده کار زرد و سبز پالك سنگ
  . است مسطح سقف با بتنی اسکلت بنا سازه. است

  سنگ زاویه
 34و درجه 47و شمالی عرض دقیقه 53و درجه 38 جغرافیایی درمختصات زئیوه زاویه سنگ یا داش    

 در ،گرمی شهرستان و بخش این غربی سمت الیه ودرمنتهی غربی انگوت شرقی درسمت طول دقیقه
 .است گرفته قرار درق کله و دومولی ،) کرم شاه( شکرم ، شقالن ، ماالهوتی ، پشتکوه روستاهاي میان
 جغرافیایی عوارض با صفت این ، گرفته قرار وسنگی سخت اي درمنطقه که اي زاویه یعنی زئیوه داش
 سازگاري کامال گرفته قرارمی موردسکونت نشینان زاویه ازسوي دور هاي درگذشته احتماال که دیار این
 است و شمارمیآمده به بزرگی وآبادانی بوده برخوردار بیشتري رونق از صفویان درزمان زئیوه داش. دارد

 و بزرگ قلعه ،آنزیر ، اولیند کوه .دیاراست دراین صفویان دوران جاماندهبازآثار دده مقصود زیارتگاه
 هاي ازتپه)سنگ زاویه( زئیوه داش تاریخی تپه. رود می بشمار منطقه این ازارتفاعات کوچک قلعه

 ٔباشماره 1386 دي 12 تاریخ در که است ساسانیان دوره - اشکانیان دوره 3 آهن عصر به مربوط باستانی
   274تعـداد  1390 سال در آبادي این. است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوانه ب 20394  ثبت
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  .بود داده درخودجاي خانوار 85 را در قالب نفر 274

  کرد زاویه
 براساس آبادي این است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدشمالی دهستان هاي ازآبادي    

 روستاي زاویه کرد در .بود داده درخود جاي خانوار 85 نفررادرقالب 342 تعداد 1390 سال سرشماري
 ،آالنکش ،درمیان آبادي هاي  آلو ،شرقی  طول دقیقه 23و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 50و درجه 37

  .متراست 1820 دریا سطح از آن آقباش وآقچاقشالقی واقع شده است وارتفاع ، خلفلو

  گیوي زاویه
 1390درسال که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان ازآبادیهاي    

 عرض دقیقه21و درجه37در گیوي زاویه روستاي.بود داده درخودجاي خانوار15درقالب نفررا 36 تعداد
 شرق کیلومتري12 فاصله در داغ آق کوه غربی جنوب دردامنه شرقی طول دقیقه 24و درجه 48و شمالی

  .متر است1170دریا ازسطح آن وارتفاع شده واقع رستم خورش گیوي روستاي درمجاورت هشتجین

  آباد زرتشت
 روستاي زرتشت آباد که به نام گولی قهوه سی معروف است ومدتی هم فجرآباد نامیده شده است از    

  سال سرشماري که براساس است خلخال شهرستان مرکزي دربخش شرقی خانندبیل دهستان هاي آبادي
 درجه 37زرتشت آباد در سی یا قهوه گلی. بود داده درخودجاي خانوار14 درقالب را نفر 62 تعداد1390

  .دارد قرار شرقی طول دقیقه 29و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 36 و

  آباد زرج
 آباد که زرج دهستان ومرکز) گیوي(کوثر شهرستان بخش فیروز در هاي آبادي از آباد زرج روستاي     

 در روستا. است و ازهمه سوي درمیان ارتفاعات و کوهها قرارگرفته است شده تاسیس 1375  درسال
 و آب.وباغ هاي سرسبز زیبایی دارد که انواع میوه هاي مختلف رابه ثمرمی رساند قرارگرفته طبیعت دل

 ماه در و گردد می شروع ماه آذر اول از سرماي این نواحی.  است کوهستانی و زرج آباد سرد هواي
 از ،رسد می صفر زیر درجه 20 به  گاهی هوا دماي سردي به توجه میرسدبا خود اوج به بهمن دي هاي
 سال سرشماري براساس آبادي گذارد این گرمی می به رو کم کم هوا که است بعد به ماه اردبهشت اول

 شمالی عرض دقیقه 39و درجه37زرج آباد در. نفر جمعیت داشته است 936خانوارو  261تعداد  1390
  .متراست 2000 دریا ازسطح آن وارتفاع قرار دارد شرقی طول دقیقه  3و درجه 48و 
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  دهستان -آباد  زرج
 تاسیس 1375 درسال که آباد زرج روستاي مرکزیت به کوثر رستانــشه فیروز بخش هاي دهستان از    
 ، آباد زرج زاویه ، آباد زرج ، اباد رستم ، آباد دولت ، بورستان ، احمدآباد هاي آبادي است وشامل شده

درسرشماري سال . است ناوند و دوز النـــگی ، قوزلو ، قیه قالین ، صوفلو ، آباد شرج  ، گل سولوگلی
  .پارچه آبادي دهستان زرج آبادساکن بوده اند13خانوار در  850 نفر در قالب 3131تعداد  1390

  زردآلو
ودر  دهستان شرق درسمت که است مرکزي ازبخش لوبالیق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي    

نفررادرقالب 112 تعداد1390 سال درق جاي گرفته است ودر سرشماري وبنفشه زئیوه روستاي مجاورت
  .بود  داده درخودجاي خانوار 34

   زرگر
 از قبل رتشـــــمهاج احتماال و است آمده عثمانی طوایف عشایرشاهسئوه ن که ازخاك ازنام یکی     

 در چوخوري بورران اطراف القشانــــــیی و زرگرکندي قشالقشان .است داده رخ صفوي پادشاهان
  .است سبالن هاي دامنه

  زرگربرزند
 شهرستان انگوت بخش از برزند پائین دردهستان جمعیت وکم بسیارکوچک دیگرازآبادي هاي یکی    

 معروف نام همین سواربه بیله درشهرستان که اي پسوند زرگربرزند ازآبادي با که زرگر می باشد ، گرمی
 ،اشاپ اوت ؛ درسی طاووس ؛ شرفه ، دامداماجا يهاروستا زرگربرزند در مجاورت .متمایزمی شود است
. میپیوندد گرمی اردبیل جاده به شرفه روستاي طریق از و قرارگرفته ولیاراق ، امیرکندي ، داغاراق ،برزند
 قالب در نفر را 15 تعداد1390 سال سرشماري براساس و دارد فاصله گرمی کیلومترباشهرستان 45زرگر

  .بود داده درخودجاي خانوار 6
 ، دره وسول ،)قاطار(قطار ،داش لی دلیک ، اوچان داتکا: معروفترین ارتفاعات و دره هاي زرگرعبارتند از

  .است شده احاطه الغوب یان و داغ بویوك و سیه در تنباکو ،سیه در سوروشگن ، داش لیه کولگ
  سوار زرگربیله

فاصله کمی از مرکز  که در است سوار بیله شهرستان مرکزي ازبخش تپه گوگ دهستان هاي آبادي از    
 اندو بوده هاي دورطالفروش روستاي زرگردرگذشته میگوینداهالی شهرستان بیله سوار قرارگرفته است،

  957 تعداد 1390سال  درزرگر.شده استمعروف  عنوان زرگره سکونتشان ب موردبهمین خاطرنام آبادي 
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  .بود داده جاي خود در خانوار 265 قالب در را نفر

  زرگرقشالقی
 سرشماري بر اساس که است گرمی شهرستان انگوت ازبخش غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي    

  .بود داده درخودجاي خانوار 6 قالب در را نفر 25 تعداد 1390سال 

  بوالغی وزرگرگول
 مرکز کیلومتري 55 درفاصله که است مشکین شهر مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان ازآبادیهاي    

 چاخیرچمنی و قاراولیلو قرارگرفته ، کندي قلی اوجاق روستاهاي مجاورت در و مشکین شهر شهرستان
  .بود داده درخودجاي خانوار 43 نفررادرقالب 187 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این است

  بازار زرگره
راسته مخصوصی درمجموعه بازاراردبیل که به زرگران وطالفروشان اختصاص داشته ومحل فعالیت      

 ،برخالف بعضی ازبازارهاوراسته هاي قدیمی مثل مسگره بازاراین بازار این دسته ازصنوف اردبیلی است
ازدست داده وبه مشاغل دیگري اختصاص  را خود که امروزه کارکرد ...کچی بازار وبور ،چاریقچی بازار

بخشی ازبازارهاي قبلی مثل  رونق نیافتاده بلکه ازرونق بیشتري هم برخوردارگشته و از نه تنها یافته اند
  .رددادرسمت شمال غربی بازاراردبیل قرار راستهاین . هم به تصرف خوددرآورده است چاریقچی بازاررا

  کوه -زرمور 
 در و خلخال مرکزي شهرستان بخش شرقی از سنجبد متردرمحدوده دهستان 2381 ارتفاع با کوه این    
 غربی جنوب-شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال مرکزشهرستان شرقی شمال کیلومتري18

  .  باشد می دقیقه47و هجدر عرض37و دقیقه 32و درجه 48 طول به آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  کوه -کف  زرین
 35 در و خلخال شاهرود شهرستان از بخش شال دهستان محدوده در متر 2005 ارتفاع با کوه این    

 شرقی جنوب - غربی شمال کوه، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی کیلومتري جنوب
  .باشد می 37.22 و عرض 48.45 به طول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  سد - زمزم 
   ورد استفادهــم کشاورزي مصارف برايآب آن  که است رسی باهسته خاکی نوع اززمزم سدي  سد     
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  .است شده بسته قوروچاي رودخانه روي بر اردبیل کیلومتري پنج و بیست در و گیرد می قرار
  زیارتگاه - روپیر زنج
  سنج روپیر: نگاه کنید به     

  زنجیرقاپوسو
 اردبیل شرقی الیه منتهی که امروزي ژاندارمري چهارراه والیـــــح در اردبیل قدیمی هاي دروازه از    

زنجیر  بودبه شده بسته مستقردردروازه بازرسی درایست که خاطرزنجیري به منطقه این.شد محسوب می
 ورودي هاي دروازه گذشته هاي دردهه شهري بود بارشدوتوسعه شده معروف یا زنجیرآغزي قاپوسی
 شهر ورودي هاي دروازه در خروج و ورود کنترل براي که وزنجیرهایی گردید ار تحولـــنیزدچ اردبیل

  .داد بستند کارکرد خودرا ازدست می

  زیارتگاه -زاده  امام زنجیرلی
   خلخال شهرستان سلمان پیر  :نگاه کنید به     

  کاروانسراسی زنجیرلی
 بازارراه راسته به که است اردبیل بازار مهم هاي بخش دیگر از رلیـــزنجی بازارچه و وسرا تیمچه    
 اضالع ابعاد که) فرعی ضلع چهار و اصلی ضلع چهار(است ضلعی هشت بناي زنجیرلی سراي یابد می

 کروي وگنبدي شده تبدیل دایره به سازي گوشه با درباال ضلعی 8 صورت باشد می متر 10.20 آن اصلی
 سازمان طرف از اخیر هاي سال در اردبیل بازار تاریخی مجموعه.است جاگرفته آن فراز بر اي ساده و

  .است رسیده تاریخی ثبت به 1690 شماره به و شده مرمت و تعمیر فرهنگی میراث

  زند
 ازبخش سنجبدجنوبی دهستان غرب درسمت شمال که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي    

  بورستان ، نفرجمعیت در مجاورت روستاهاي زیناب 3زند آبادي اي تک خانواري با .  داردقرار  فیروز
 شرقی طول دقیقه 9و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 35و درجه 37آباد است روستاي زند در و رستم

  .متراست 1620 دریا از سطح آن ارتفاع و دارد قرار

  زندان حامامی 
   حمام نسبتا اردبیل دانـــــزن قبلی ساختمان درمجاورت و میدان تازهمسجد  از نزدیکی فاصله در      
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  این از زندانیان سوواستفاده ازیک اردبیل بازندان حمام مجاورت .قدیمی اي به نام حمام ثابت قرارداشت
 تخریببا  که بود اخیردایر تاچندسال حمام این.بود شده حامامی زندان به حمام این شهرت باعث حمام

  .گردید تخریب زندان ساختمان همراه نیزبه حمام، آن جاي به جدید پاساژي وساخت زندان ساختمان

  زنگبار
 میان و در موران بخشاجارودشرقی دهستان  در گرمی شهرستان کیلومتري 20در زنگبار روستاي    

 .است قرارگرفته گورونمز ودرویش مهره ، یئل گرمانی ،شیلوه  آشاغی ، سیاوش ،پرچین علیا روستاهاي
 بیشتر کشاند می تاریخ اعماق تا را ما که هایی مولفه موران بخش آبادیهاي بیشتر زنگبار و خصوص در

 تاریخی هاي تپه در که آثاري دارد وهم تاریخ با پیوند محکمی ها آبادي اسامی هم است دیگر ازجاهاي
 گفته به .می سازند برمال را منطقه تاریخ اند برآورده سرازخاك ها رودخانه درحاشیه وجود دارند و یا

 این اجداداولیه 1260درسال.است آبادگشته وسپس بارنابود و ویران سه1260سال تا زنگبار ، آبادي اهالی
 به منطقه این حریم دانگ شش باخرید بودند سفر کرده آن متروکه اراضی به شکار براي که آبادي

 زنگبار روستاي اولیه اجداد.اند زنگبارخوانده قبلی نام استناد به را وآن نموده اقدام درآن مجدد آبادانی
 ارشق عناوین با و همه ب منتسب تقریبا طایفه ازسه شده ساخته 1260 سال بعداز که زنگباري یعنی اخیر
 به ازمهاجرت بعد که هستند رضی ارشق و کندي قاسم روستاهاي از لی وکریم پایین ارشق,  باال

 اندزنگبار درسرشماري نموده اسکان ودرآن خریده گفتیم که شرحی به را زنگبار اراضی ، کاالن روستاي
  .بود داده درخودجاي خانوار 31 نفررادرقالب 118 تعداد 1390 سال

  چشمه - نه بوالغی ره زه
 ها مدت تا که شهراست این شرقی سمت در و شهرگرمی داخل اي در چشمه نام)  زرنه( نه ره زه    

   .است شهربوده این اهالی اشامیدنی آب تامین ازمنابع یکی

  زهرا
 جمهوري مرز نزدیکی در و گرمی شهرستان شرق کیلومتري 30 در موران بخش مرکز زهرا روستاي    

 نام به آبادي این اولیه بنیانگذار نام از ابراهیمی محمد آقاي روایت به ، اسم این. قراردارد آذربایجان
 در وسپس شده تبدیل)  ظاهرا(  به استعمال کثرت اثر در که شده گرفته » ظاهرآقا « ویا »ظاهرعلی«

 به نزدیکی خاطر به موران منطقه و زاهرا .است یافته تحریر) زهرا( شکل به دولتی مامورین هاي نوشته
 اردبیل »حیران«شبیه گردنه  آن در ساالنه متوسط بارش و دارند خزري نیمه هواي و آب خزر، دریاي
  بود و داده درخودجاي خانوار 45 نفررا در قالب 222  تعداد 1390سال  سرشماري براساس زهرا .است
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  .از این لحاظ کم جمعیت ترین مرکزبخش در استان اردبیل است 

  آرامگاه -بانو  زهره
 تنه با را آن يرووجود دارد و  رضی شهر ورودي در تپهواقع گودالی است که بر روي در مقبره این    

 در بانو زهره ظاهرامقبره و است معروف اوجاق عنوان به مردم بین در گودال این.اند پوشانده درخت
 زیارتگاه(یعنی  » اوجاق دیک «آن  به مردم دارد قرار تپه روي مقبره چون و دارد قرار گودال این داخل

 يها تنه به روسري و چادر بستن با و بانو این به توسل با مند حاجت افراد. گویند می هم) رفیع و بلند 
 شهر سفیدان ریش به جز مردان بیشتر .میکنند طلب تعالی حق درگاه از را خود مشکالت حل ، درخت
  .ندارند مقبره این از چندانی اطالع

  زیرزمین
 اساس بر این آبادي است مشکین شهر شهرستان مرکزي بخش از غربی مشکین دهستان هاي ازآبادي    

 روستاي زیرزمین در .بود داده درخود جاي خانوار 99 درقالب را نفر 343 تعداد 1390 سال سرشماري
 )دوکش(که به آن  رکنديــمی روستاي دست درپائین و مشکین شهرمرکزشهرستان  کیلومتري 7 فاصله

  .واقع شده استمی گویند 

  زیناب
کوثر  فیروز شهرستان ازبخش سنجبدجنوبی دردهستان که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي    
 روستاي به شرق از ناطور، و آباد شرف روستاهاي به جنوب از ، دـــزن روستاي به شمال از دارد قرار

 شهرستان با کیلومتر 30فیروز بخش با کیلومتر  7 روستا این.رسد فیروزمی بخش به غرب واز دره کئچل
 هاي فرآورده .است خانوار 24و نفر 102 آن جمعیت .دارد فاصله استان مرکز با کیلومتر 95کوثر و

 درختی، سیب آن باغی محصوالت. است نخود و عدس ، یونجه جو، گندم، شامل روستا کشاورزي
 و عسل ، کره ، پنیر ، شیر شامل آن دامی محصوالت و زردآلو و آلوچه ، گردو ، گالبی گیالس ، آلبالو،

 شرقی طول دقیقه 10 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه  35 و درجه 37 در زیناب. است قرمز گوشت
  .متراست 1620 دریا سطح از آن ارتفاع و دارد قرار

  وحش حیات زیستگاه - سی دره زیناب
  سی دره سروان :نگاه کنید به     
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  تاریخی حمام - حامامی زینال
 زینال مسجد درمجاورت که )بود( است اردبیل شهرستان قدیمی هاي دیگرازحمام یکی زینال حمام    
 در سختی به باشد می تاریخی متروکه جزو بناهاي امروزه که حمام این. قاپوقرارداشت عالی نزدیکی در

  .است قرارگرفته تخریب معرض

    شاه زینال
 مسجد ایناست مسجد زینال یا زینال شاه است  مشهور شاه یکی ازمساجدقدیمی اردبیل که باپسوند    
دارد که محل  در میان بازاچه اي قرار میدان معروف عالی قاپو ودرسمت غربی آن وفاصله کمی از  در

خریدوفروش اهالی آبادي هاي جانب غربی اردبیل بود ومردم روستاهایی که درمسیر سرداوا  دادوستد و
می مسجد زینال یا زینال شاه ازکوچه هاي قدی. از این بازاچه خرید می کردند الباشی قرارداشتندــــم و

که ازعرفا و معاریف زمان خود ) زینال(اردبیل به شمارمی رود و نام آن به ظن قوي از نام فردي به نام 
  .بوده  و درساختن مسجد وشکل گیري محله نقش داشته گرفته شده است

  زینگیر
 گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اجارودمرکزي دردهستان که است پررونقی و بزرگ روستاي زینگیر    
 درمیان روستاهاي شرقی و طول دقیقه 10و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 3و درجه 39 بین فاصله در

 ازسطح روستا این متوسط ارتفاع .است قرارگرفته آلقانوو و آالزار اقـــاوج ، )سر سینه(آالزار ، قنبرلی
 روستاهاي از زینگیریکی. باشد کیلومترمی 9 رگرمیــــشه از آن فاصله و متر 680حدود آزاد دریاهاي
 گوئور(خود قدیمی قبرستانهاي و تاریخی هاي تپه رادر آن ازتاریخ بخشی که باشد می مغان تاریخی
 ازاسالم پیش تاریخی هاي دوره را به زینگیر روستاي تاریخ آثارکه این . است یادگارسپرده به) قبیرلري

 یوخاري و آشاغا« ، »سی تپه اکبر اهللا« ، »تپه آتما« تاریخی هاي درتپه زند پیوندمی میالدي اولیه قرون و
 ابراهیمی محمد وسید زنگیر خلفی محمد علی آقایان. مشهوداست دیگر تاریخی هاي تپه و »تپه شوش

 این در(....  :نویسند زینگیرمی تسمیه وجه درخصوص اند آورده عملبه  که یمفصل تحقیقی قوزلوضمن
 .....باشد می»زنگ«تاریخی طایفه نام از برگرفته روستا این نام اینکه یکی ، دارد نظروجود دو خصوص

 هزار سه به روستا این تاریخ بدانیم »زنگ« طایفه همین نام از را) ایر+  زنگ( زنگیر روستاي نام اگر
 معنی بررسی کرد مطرح توان می روستا این نام درخصوص که نظر دومین....رسد می میالد از پیش سال
ه ب »سینگیر« اینکه اولی ، است رفته بکار معنی دردو سینگیر یا زینگیر ترکی زینگیرمیباشددرزبان کلمه

 .باشد می کوه و تپه ، دیوار و کوه الیه منتهی ، زاویه ، گوشه ، دیوار الیه کوه ، منتهی دماغه معناي
 از مرکب انگور خوشه هر. باشد می انگور خوشه یک در کوچک هاي خوشک معنی در زینگیر همچنین
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 نامیده زینگیر یا زینگیل درترکی ها خوشک این است متصل بدان انگور چهارپنج که است چندخوشک

 روستا، ازاین غیر باشدچون صادق تواند می اول نظر زینگیر تسمیه وجه مورد در بنده نظر به .شوند می
 براساس آبادي این....) .و شده گرفته آن در ساکن طوایف نام از انـمغ و آذربایجان مناطق از بسیاري نام

  .بود داده درخودجاي خانوار 110 درقالب نفررا 398تعداد  1390 سال سرشماري

  تاریخی تپه - زینگیرباشی 
روستاي در و است المـــــاس از پس تاریخی هاي دوران میانه هاي سده به مربوط زینگیرباشی تپه    

 30 تاریخ در اثر این . است شده واقع گرمی شهرستان قنبرلی از دهستان اجارود شرقی از بخش موران 
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 21051 ثبت ٔشماره با 1386 بهمن
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  آبدرمانی مجتمع -سویو ژنرال
 قسمت در است شده برده نام نیز جنرال و )نال - را  -یه (  نالایر نامهاي به آن از که آبگرم این    

 2.5 قطر به حوضی کف از آن آب ، است گرفته قرار نام همین به خیابانی کنار ودر سرعین شرقی شمال
 در مناسبی آبدرمانی ومجتمع قرارگرفته موردبازسازي اخیر درسنوات آبگرم این ، شود می خارج متر

 ثانیه در لیتر 5.5 آن آبدهی و سانتیگراد درجه 44سویو ژنرال آب دماي.است ایجادشده محل استخرقبلی
 آن کاتیونهاي و سولفات ، کلرور ، بیکربنات آن آنیونهاي. باشد می بیرنگ و مزه ترش کمی آب آن و

 مقدار ، 1300 حرارت درجه 20 براي آن الکتریکی هدایت ، باشد می کلسیم و منیزیم ، پتاسیم ، سدیم
 می سدیک بیکربنات ، کلرور نوع از آن آب و لیتر در گرم میلی 650 آب تبخیر از خشک باقیمانده مواد
 اقامت مدت در روسی ژنرال یک ، بودند کرده اشغال را آذربایجان روسها که اول جهانی جنگ در.باشد
 خاطر این به و بخشیده بهبود را خود پاي درد و جراحات چشمه این آب از استفاده با سرعین در خود

  . است شده معروف ژنرال آب به
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  سئردي
 کیلومتري 7  فاصله در که مشکین شهر شهرستان مرادلوي بخش از صلوات دهستان هاي آبادي از    

 نیازقلی ،شرقی جنوب در درق داشلی و با روستاهاي گرفته قرار کندي داغ روستاي جنوب صلوات در
 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي دارد این مجاورت غربی جنوبدر  بوالغی ونولی جنوب در
  .بود داده درخودجاي خانوار 14  نفر را در قالب 50

  سئیین
 بنمار روستاهاي درمیان که سرعین شهرستان سبالن بخش توابع از ارجستان دهستان هاي ازآبادي    

 نفر 979 تعداد 1390 سال در سرشماري و شده واقع  الطران و سی دره آیران ، سی دره آقاخان ، سبالن
درلغت زبان ترکی ظرفی براي نگهداري گندم و  » سئیین« . بود داده درخودجاي خانوار 264 قالب در را

   .فضوالت گاو درست می کردند جو بود که از

  ساچلو
 1390سال که در است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش غربی مشکین دهستان هاي ازآبادي    

ودر  مشکین شهر غربی درجنوب بود ساچلو داده درخود جاي وارـــــخان 8 درقالب را نفر 34 تعداد
 ساچلواز .است قرارگرفته حصار خورشیدآباد و ، آلوچ ،باد آاحمد )پیرعلی( روستاهاي اندزق مجاورت

 کیلومتري 3 فاصله در گورگورکه آبشار و است یافته اشتهار گورگور آبشار بواسطه که است روستاهایی
  رود می شماره ب و سبالن مشکین شهر دیدنی است ازجاهاي قرارگرفته ساچلو روستاي جنوب غربی

  معدنی آب چشمه - گولو  خان سادات
 کوهستانی منطقه در هفتگانه معدنی آب هاي چشمه از یکی گولو خان سادات معدنی آب چشمه    

 هرگونه فاقد معدنی آب چشمه این قراردارد سردابه کیلومتري 2 درفاصله که است سردابه بولوك یئدي
 شده ایجاد درکنارچشمه چشمه اطراف هاي سنگ چیدن با که دراستخري آب .است رفاهی تاسیسات

 34 بولوك یئدي در گولو خان سادات متوسط دماي .گیرد قرارمی استفاده و مورد شود می جمعاست 
 آب دریا قراردارد و ازسطح متري 1950 درارتفاع چشمه این. است لیتردرثانیه 1آن آبدهی ومیزان درجه

  .است شده مفیدگزارش وجلدي پوستی هاي بیماري گیردبراي قرارمی مورداستفاده استحمام براي که آن

  کوه -ساران 
  شهرستان  مرکزي بخش از  شرقی سنجبد دهستان شهرستان محدوده در متر  2035 ارتفاع با کوه این    



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       318    

 جنوب -شرقی شمالکوه  جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شمال کیلومتري 15ودر خلخال
  .باشد می 37.44 و عرض 48.32 به طول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی

  ساربانان
 که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش شرقی دهستان جنوب هاي ازآبادي    

 16و درجه 37ساربانان در .بود داده درخود جاي خانوار1 نفررادرقالب 4 تعداد1390 سال در سرشماري
  .قراردارد شرقی طول دقیقه 27و درجه 48و شمالی عرض دقیقه

  ساربانالر
 فاصله ده که در است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش شرقی مشکین دهستان هاي ازآبادي    

، جهادآباد،)جعفرآباد(قیلچیقلو روستاهاي درمجاورتمشکین شهر مرکزشهرستان شرقی جنوب کیلومتري
 را نفر 967تعداد  1390 سال سرشماري اساس بر آبادي این. قرارگرفته است )آل لی(آلنی و قارادرویش

 غار. هم می گویند » منصیل آباد«   الر راـــروستاي ساربان. بود داده در خودجاي خانوار 245 قالب در
  .است واقع منطقه در این »کوهول زایآغ«

  بوالغ ساري
درمیان  که است سوار بیله شهرستان  دشت قشالق جنوبی ازبخش قشالق دهستان هاي ازآبادي    

 تعداد1390سال قشالقی واقع شده ودرسرشماري اوغالن وخان بوالغ یان ، وعلیا سفلی قشالقات چاناق
  .بود داده درخودجاي خانوار 20نفررادرقالب 69

  بیگلو خان ساري
 و قشالقشان گدیک لی و یئل  مسجد آق نام یکی ازطوایف ایل شاهسئوه ن مغان است که ییالقشان    

  .بودند طایفه این روساي آخرین  بیگ ومحمدقلی بیگ عالیشان.بود قشالقی و بورون قباله  ،چینار

  خانلو ساري
 456 تعداد 1390 سال که در است مشکین شهر شهرستان مرکزي بخش از دشت دهستان ازآبادیهاي    

 »خان«و»ساري«اصلی  بخش دو از لو خان ساري واژه. بود داده درخودجاي خانوار 122 درقالب نفررا
 با مشکین شهر شمال کیلومتري 22 در لو خان ساري .است شده  تشکیل )پوست زرد خان(معناي به

  . است مرز هم لی بیگ دوست و دوشتور ، دیوان صاحب ، نه کوجه روستاهاي
  خودان اوچان از مکان هاي معروف این آبادي  مراهه کوهول و ، دلیک لی داش ،آق داغ  ،داغی  گوگرد
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 اي دره مسیر ودر روستا جنوب کیلومتري مراهه کوهول دریک. داستانی دارد است که هریک براي خود

 متر 600 از بیش طبیعی موانع وجود دلیله ب و دارد دهانه دو انگیز شگفت غار این. است  گرفته قرار زیبا
 غار سقف ارتفاع آید می بیرون خنک و خروشان آبی غار، هاي ازدهانه یکی از .نیست دسترسی قابل ازآن

 .زیبایی به چشم می خورد آهکی هاي قندیل غار طویل داالن در .رسد مترمی 15 به نقاط از دربعضی
  55  به آن ارتفاع که است ودرکنارجاده روستا کیلومتري دریک ودیدنی بزرگ ي صخره ،اوچان ودانـخ

  .است مرده و کرده سقوط صخره ازباالي شکاربزکوهی هنگام که است ازکسی برگرفته آن مترمیرسدونام

  کوه -داغ  ساري
 گیوي  ازبخش مرکزي شهرستان غربی سنجبد دهستان محدوده در متر 2027 ارتفاع با کوه این    
 و بوده جنوبی - شمالی کوه، جهت.است شده واقع خلخال مرکزشهرستان غربی شمال کیلومتري 30ودر

  .اشدب می 37.46 و عرض 48.13.30 به طول آن قله جغرافیایی مختصات

  سرعین دره ساري
 باشدکه می شهرستان مرکزاین شمالی درسمت سرعین شهرستان وباصفاي زیبا هاي دره از دره این    

 میان از که روانی آب و) دیک -گیل( گیلدیک و گالبی درختان با و بوده طبیعی چشمه تعدادي داراي
  .است شده منطقه این مسافران از خیلی تفرجگاه ، گذرد می دره

  گرمی دره ساري
 در که است اردبیل استان از گرمی شهرستان مرکزي دربخش اینی دهستان هاي ازآبادي دره ساري    

 48استوا و ازخط شمالی عرض ثانیه 40 و دقیقه 59و درجه 38  دربین ، دریا ازسطح متري 1200 ارتفاع
 جنوبی ازسمت کیلومتري 3 فاصله در و از نصف النهارگرینویچ شرقی طول ثانیه 27 و دقیقه 8و درجه

.  است قرارگرفته ایزمارا و قوزلو ، چلک ، قیشالقی لطفعلی ، تنگ روستاهاي درمجاورت شهر گرمی
 108و خانوار 23 داراي 1390 سال درسرشماري که است جمعیتی وکم کوچک نسبتا آبادي دره اريس

 معدود از و دارد ارتباط گرمی باشهرستان شوسه جاده ازطریق آبادي این. است بوده نفرجمعیت
  .دارند دسترسی مجازي فضاي به اینترنت ازطریق آن اهالی که است روستاهایی

  معدنی آبگرم -سو سرعین  ساري
 يدردها براي که آب این رنگ. رود شمارمی به سرعین شهرستان معدنی هاي آبگرم از سو ساري    

 کمی است شده گزارش مفید عضالنی دردهاي ودیگر ورم ، آماس ،تمدداعصاب ، مفصلی ، روماتیسمی
 هاي رگ اعـــاتس موجب سو ساري چشمه آب. است ترش کمی آن مزه و است اي سبزپسته به مایل
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 چشمه این آب میکند زیاد را کلیه و گوارش دستگاه فعالیت و شود می قلب ضربان شدن کند و خونی
 46 دماي سورابا ساري اردبیل اي منطقه آب شرکت.است اسیدي سرعین هاي چشمه از بسیاري مانند
 کرده معرفی بیکربناته هاي آب درردیف ديـــاسی درجه 7.34 و درثانیه لیتر 4.8 دبی ، سانتیگراد درجه
 آغازشده قبلی چشمه محل باگودبرداري پیش از دوسال سو ساري آبدرمانی مجتمع احداث طرح .است

 آب، قبلی چشمه درمجاورت موقت استخري ایجاد با حاضر درحال .دارد ادامه آن ساختمانی عملیات و
  . دهند قرارمی ومورداستفاده کرده استخرهدایت این به ازمظهرچشمه اي لوله بوسیله را چشمه

   معدنی آب چشمه - بولوك سویئدي ساري
 منطقه در هفتگانه معدنی آب هاي دیگرازچشمه یکی ي یئدي بولوك سو ساري معدنی آب چشمه    

فاقد  معدنی آب چشمه قراردارداین سردابه کیلومتري 2 درفاصله که است سردابه بلوك یئدي کوهستانی
 ایجاد کنار چشمه در چشمه اطراف سنگهاي با چیدن که دراستخري آب .است رفاهی تاسیسات هرگونه

 1.5 آن آبدهی ومیزان درجه 34 سو ساري متوسط دماي. قرار میگیرد مورداستفاده و شود می جمع شده
  .دریاقراردارد  ازسطح متري 1947 ارتفاع در چشمه این.  است لیتردرثانیه

  رودخانه -چایی  قامیش ساري
 ازحوالی رود این اصلی هاي سرشاخه است جاري لی اینجی کنارروستاي در قمیش ساري رودخانه    

 در خانه ساري قامیشرود. جریان می یابد به طرف بریده خورسلورا ارتفاعات گیرد می برزند سرچشمه
  .سازد می جدا شرق قسمت در خانملو جهان ارتفاعات از را خورسلو ارتفاعات واقع

   قایا ساري
 80 درفاصله که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش واتـــــــصل دهستان هاي ازآبادي    

 تعداد 1390 سال سرشماري براساس ابادي این.است قرارگرفته مشکین شهر مرکز شهرستان کیلومتري
با  ازجنوب ، قورتلو با روستاي قایا ازشمال ساري .بود داده خانواردرخودجاي 13 درقالب را نفر 40

  .دارد مجاورت با میرقهرمانلو غرب قایا وازطرف قیزیل روستاي

  معدنی آبگرم - قایا  ساري
 ترش اندکی اش مزه و شفاف آب ظاهر دارد قرار دره ویله در کوهی دامنه در معدنی آب چشمه این    

 بیماریهاي معالجه به است معروف نیز چشمه این آب است درجه 13 نآ دماي بوست بی و رنگ بی و
  .گیرد می قرار مردم استفاده مورد که گوارشی بیماریهاي و اعصاب تقویت و کلیه سنگ ، روده
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  تاریخی تپه - قایا  ساري
  دارد قرار لویقبال رودخانه اصلی سرشاخه کنار در که نیر غرب جنوب در واقع قایا ساري روستاي در    
 اول هزاره از قایا ساري تپه که دهد می نشان تپه این از آمده بدست آثار که دارد وجود باستانی اي تپه

  .است بوده سکون اسالمی اولیه قرون تا میالد از پیش

  کوه - قایا  ساري
 در و کوثر ازبخش مرکزي شهرستان غربی سنجبد دهستان محدوده در متر 2302 ارتفاع با کوه این    
 شرقی جنوب -غربی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غربی شمال کیلومتري20

  .باشد می 37.46 عرض و 48.25 طوله ب آن قله جغرافیایی ومختصات بوده

  قشالق ساري
 در باديآ این است آباد پارس شهرستان الندوزـــاص ازبخش غربی قشالق دهستان هاي ازآبادي    
  جاده مجاورت قشالق درساري  .بود داده درخودجاي خانوار 33 قالب در نفررا 151 تعداد 1390 سال

  .تپه واقع شده است وگل امیرخانلو ، سی دره وه ده روستاهاي ومیان آباد پارس به مشکین شهر

  قویو ساري
 که در است آباد پارس شهرستان اصالندوز بخش از غربی قشالق دهستان شرق در القـــقش دو نام    
 هاي نام این قشالقات که به بودند داده جاي خود در خانوار 66 قالب در را نفر 276 تعداد 1390 سال

 قویو چوخلو و قویو تک قشالقات درمجاورت زاهد معروفند قویوي ساري و میکائیل قویوي ساري
  .گرفته اند قرار

  کوه - کوهول  ساري
مشکین  شرقی شهرستان مشکینازبخش  الهرود دهستان محدوده در متر 2225 ارتفاع با کوه این    

 جنوبی -شمالی کوه، جهت. است شده واقع شهر مشکین شهرستان مرکز شرق کیلومتري13در وشهر
  .باشد می38.24 و عرض 47.50 به طول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  کوه - گونئی ساري
 در کوثر و ازبخش مرکزي شهرستان شمالی سنجبد دهستان محدوده در متر 2161 ارتفاع با کوه این    
 غربی جنوب - شرقی شمال کوه، جهت است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شمال کیلومتري 35

  .باشد می 37.56.30 و عرض 48.29 به طول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده
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  معدنی آب چشمه -بوالغی  گونئی ساري
 اردبیل کیلومتري درسه دره ویله درروستاي سردمعدنی آب هاي ازچشمه یکی بوالغی یئگون ساري    

سانتیگراد  درجه 17 چشمه این حرارت. رسد می شرب مصرف به خود درمانی خواص دلیل به که است
  .باشد می لیتردرثانیه 0.8 آن بدهیآ و میزان

  الر ساري
 در که است گرمی انگوت شهرستان ازبخش شرقی انگوت هاي دهستان آبادي از روستاي ساري الر    

 سامبورچایی رودخانه است قاراآغاج قرارگرفته به انگوت وبرسرجاده کندانگوت تازه کیلومتري 3فاصله
 کند تازه و لی هدي ، پیرلی ،مالالالر.یابد می ادامه شمال سمت به و گذرد می الر ساري شرقی سمت از
 نفر 139 تعداد 1390 سال سرشماري روستا این .باشد می» الر ساري« روستاي همجوار هاي آبادي از
  .بود داده در خود جاي خانوار 32  قالب در را

   نصیرلو ساري
 است گرمی شهرستان مرکزي ازبخش شمالی اجارود دهستان هاي ازآبادي نصیرلی ساري روستاي    
 33 و دقیقه 3 و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 8و درجه 39 در گرمی شمال کیلومتري 13 درفاصله که

 ویوخاري آشاغی ،انگورتالر آشاغی روستاهاي ودرمجاورت النهارگرینویچ نصف از شرقی طول ثانیه
 به آنها نسب و اصل که نصیرلی ساري روستاي اهالی است قرارگرفته قیشالقی و عدالت قاطیریوران

 ودرواقع دارند آبادي دراین موقتی سکونت رسد می مغان ن شاهسئوه بزرگ از ایل نصیرلی ساري طایفه
 وهواي آب مساعدشدن با و کنند می استفاده زمستانی وسکونتگاهی قشالق عنوان به نصیرلی ساري از

 سال سرشماري براساس آبادي این.کنند می کوچ آن سوي به سبالن هاي دامنه در خود ییالقی مراتع
  .بود داده درخود جاي خانوار 48 درقالب نفررا 244تعداد  1390

  کوه -یال  ساري
 در و اردبیل هیر شهرستان از بخش جنوبی فوالدلوي دهستان محدوده در متر 2017 ارتفاع با کوه این    
 جنوب -شرقی شمال کوه، جهت .است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز شرقی جنوب کیلومتري25

  .باشد می 37.57 عرض و 48.22 بطول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی

  کوه -ساسک 
   32 در  و خلخال شاهرود شهرستان از بخش پلنگا دهستان دودهــمح در متر 2532 ارتفاع با کوه این    
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 مختصات و بوده  شرقی نوبج -شمال کوه، جهت.است شده واقع شهرخلخال شرقی جنوبي کیلومتر

  .باشد می 37.21 وعرض 48.42 طوله ب آن قله جغرافیایی

   ساطی
 26است که درفاصله  مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش انـــــشعب دهستان در آبادي سه نام    

 ،نفر 156 ساطی آشاغی 1390 سال سرشماري در دارند و قرار مشکین شهر شهرستان مرکز از کیلومتري
 غرب يکیلومتر 25 در است ساطی داشته نفرجمعیت 47 اساطیـــــاورت و نفر 110 ساطی یوخاري
وقبل از آنکه درمحدوده جغرافیایی شهرستان  اهرقرارگرفته شهرستان شرق کیلومتري 40و شهر مشکین

 است دهی... (قرارگیرد در تابعیت شهرستان اهربوده است به نحوي که درلغت نامه دهخدا  مشکین شهر
 گزي هزار2 و اهر، خاوري جنوب هزارگزي 30در اهر،واقع شهرستان مرکزي بخش حومه دهستان جزء
 حبوبات و غالت محصولش و وچشمه، ازقنات وآبش معتدل وهوایشکوهستانی،.خیاو اهربه شوسه راه

 آن در بافی گلیم محلی دستی ازصنایع.دارند اشتغال داري وگله به زراعت داردکه سکنه تن 396و است
 و مشهور، پائین ساطی و باال، ساطی به هزارگز یک فاصله به محل دو در. دارد مالرو راه. است معمول
کلمه اي عربی ) ط(ساطی باحرف ) . 4 ج ایران جغرافیائی فرهنگ است از تن 281 باال ساطی سکنه

 )ت(باحرف  »ساتی« .است که بیشتر به عنوان صفت به کارمی رود ومعانی متعددي براي آن آمده است
 و پانزدهمین و قرن هشتم هجري نامی زنان از و مغول دایلخانـــابوسعی اولجاتیو و خواهر نام دختر

 و رسید وآذربایجان انیـــــایلخ به مقام 739 سال است که در ایران در مغول ایلخانان از تن آخرین
بوده وآبادي هاي  بدینسان مالحظه می شود که ساتی اسم خاصی براي افراد. وي درآمد امر تحت آران

  .بگیردنهاده بنا  به عنوان اسم شخصی که آبادي هاي فوق را »ساتی«اخیرمی تواند نام خود را از

  لو ساقصی
 آبادي درفاصله این. قراردارد مرکزي بخش از آباد دولت دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي    

 کند وتازه کرکرق،مالمحمدرضا ینگیجه ،سربند ،ده درمیان روستاهاي نوجه آستارا به اردبیل ازجاده کمی
  .بود داده جاي خود در خانوار 240 درقالب را نفر  820 تعداد 1390 درسالاست و  رضاآباد واقع شده 

  قیزچی خلخالاس
در  که الـــــــخلخ شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي     

قیزچی با ابود روستاي س داده جاي خود در خانوار 4 قالب در را نفر 14 تعداد 1390 سال سرشماري
  .قاراتیکان و روستاي ونن همجوار است  روستاي
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  نمین قیزچیاس
 شهرستان ویلکیج ازبخش جنوبی ویلکیج درمنطقه شهراردبیل کیلومتري  35 در زچییقاس روستاي     
  حور روستاهاي شمالی درمجاورت عرض دقیقه 40و درجه 48و شرقی طول دقیقه25و درجه28در نمین
 درارتفاع که است تالش هاي هاي کوه جنگل دنباله سقزچی جنگل.است گرفته قرار بریس و سوها
 متر 2120 ارتفاع با سنگر کوه به مربوط آن نقطه بلندترین و شده واقع دریا سطح از متر1600-1400

   .بود داده جاي خانوار درخود 142 قالب در را نفر 488 تعداد 1390سال سرشماري در آبادي است این
  ساقیزچی رودخانه روي بر نمین کیلومتري 35  در ساقیزچی رودخانه ازآب بااستفاده ساقیزچی سدخاکی

 .است رسیده برداري بهر به 1380ودرسال شده آغاز1378 درسال آن ساخت عملیات است شده احداث
  ساقیزچی سد.است متر 7 آن متروعرض 530 تاج مترطول19.1 متروازبستررودخانه 21.2 سدازپی ارتفاع

 مترمکعب میلیون 4 تنظیم قدرت مفید حجم مترمکعب میلیون3.4 مترمکعب میلیون 3.65 کل باحجم
 بندانحرافی 2 از چاي سدقوري در است کیلومتر15 چاي آور سدقوري آب هاي کانال طول دارد را آب

  است شده احداث آن به نزدیک هاي آبادي کشاورزي آب تامین سد باهدف این است شده استفاده
  معدنی آب - نمین قیزچیاس

  )نمین( سو ایستی: ه کنید به  نگا     

  نیر قیزچیاس
 شرق درسمت شمال نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع غربی یورتچی دهستان هاي ازآبادي     

درغرب  ،شود می منتهی قشالقی رضاقلی دهستان به شمال قرارداردازسمت غربی یورتچی دهستان
سقیزچی . دارد مجاورت قاراشیران با غربی و درجنوب برق چهره با درجنوب ، اباذر تاریخی باروستاي

  بود داده درخودجاي خانوار 82نفررا در قالب  275 تعداد 1390سال  سرشماري نیر براساس
  تاریخی تپه -تپه سالالخ 

 از پس تاریخی هاي دوران - ساسانیان دوره - اشکانیان دوره به مربوط) قنبر تپه( خانه الخالس تپه    
 1345 اسفند 25 تاریخ در اثر این .است شده شهرواقع مشکین شهرستان انار در روستاي و است اسالم

  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 635 ثبت ٔشماره با

  بزرگ سامانلوي
 سال سرشماري براساس که سرعین شهرستان سبالن بخش ازتوابع ارجستان دهستان هاي ازآبادي    

   کند سامانلوي بزرگ با روستاهاي تازه. بود داده جاي درخود خانوار 14نفر را در قالب  52 تعداد 1390
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  .سی همجوارمی باشد دره بنمارسبالن وآقاخان ،سبالن  آلوچه ، سبالن

  گرمی سامانلوي
 سال سرشماري که در است گرمی شهرستان انگوت ازبخش غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي  

 در) شهید محمدپور(لی  سامان روستاي.بود  داده درخودجاي خانوار 56 نفررا درقالب 215 تعداد 1390
 از شرقی طول دقیقه 47و درجه 47و واـــــاست ازخط شمالی عرض دقیقه 55و درجه 38 بین فاصله
 ، قوزلو ، لی پلنگ ، روستاهاي مجاورت ودر شرقی انگوت دهستان غربی درجنوب مبداء النهار نصف

 روستاي. گردد می طـمرتب منطقه ارتباطی شبکه با شوسه جاده توسط و قرارگرفته قلعه کهنه و اللهیارلی
  . برخورداراست بیشتري ارتفاع از منطقه هاي دیگرآبادي با درمقایسه سامانلی

  رودخانه -  سامبورچایی
 از که اردبیل است دراستانرمی ــــگ شهرستاناز  انگوت دربخش اي رودخانه یا سمبور نام سامبور    
عسگرخانلو،  ، قوزلو، الهیارلو کند ، کندي ، کهنه ازکنارروستاهاي کرد گرفته سرچشمه صلوات هاي کوه
،  ، داشقاپو ، گرمی انگوت ، مالالالر کند ، تازه ، ساریالر ، هدیلو ، اروج علیلو ، عباس علیلو سویو یئل

 ملحق رود دره رودخانه به کرده عبور وآقامحمدلو زیوه ، باغشلو،  جمیلو ، ، درگاهلو ، صیادآباد شاعرلر
 و میگیرد سرچشمه)  داغی صلوات( صلوات کوه رشته شمالی دامنۀ از سمبورچاي فصلی رود .شود می
  .دارد جریان شهر)  مشرق( نزدیکی در شمال به جنوب جهت با

  سامیان
 کیلومتري 10 در فاصله که است مرکزي ازبخش کلخوران دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي    

 درکنارجاده آباد دولت و دار جبه ،قشالق  طالب ، آقجاکندي روستاهاي درمیان و دهستان غرب شمال
  .بود داده جاي خانواردرخود247 نفررا درقالب 1017تعداد 1390ودرسال شده واقع مغان -جدیداردبیل

  تاریخی پل -  کورپوسو سامیان
 بر انـــمغ - اردبیل ارتباطی مسیر درمشکین شهر  به اردبیل قدیم جاده 15 که درکیلومتر سامیان پل    

 میانی دهانه.است سنگی طاق و پایه آجري بدنه با چشمه شش پلی گردیده واقع قاراسو رودخانه روي
 بزرگتر. اند قرارگرفته دهانه این طرف دردو متقارن بصورت که میباشد جانبی يها دهانه بزرگتراز پل

 پل این که میرسد نظر به. است شده پل عرشه و انداز دست بودن دار زاویه باعث وسطی دهانه بودن
 پل این.است رفته ازبین ها دهانه از یکی مرورزمان به که بوده متقارن بصورت و چشمه هفت داراي قبالً

  این. است شده قاراسوبنا رودخانه برروي مغان به اردبیل درمسیرارتباطی که باشد می صفویه یادگاردوره
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  .است شده اجرا سنگی شکنهاي وموج بزي شاخ هاي قوس صورت بهو وآجر سنگ با دهنه شش پل 

  دریاچه - ساواالن 
 بزرگ قطر اندازه. است گرفته قرار سبالن کوه قله در متري 4811 ارتفاع در شکل بیضی دریاچۀ این    
 بر بالغ دریاچه وسعت و متر 80 حدودآن  کوچک قطر و متر 180 حدود غربی – شرقی جهت با آن

 استثناي وبه است آتشفشانی مخروطی هاي لبه از تر پایین متر 25 دریاچه آب. است مربع متر 12000
 طریق از تنها  دریاچه آب .است منجمد و بسته یخ سال ولـــفص درتمام شهریور و مرداد تیر، هاي ماه

 جزء شیمیایی نظر از که است زالل و سبز به مایل آبی آن  رنگ .میشود تأمین آن ذوب و برف ریزش
 یکی اي قله دریاچه این. است سیلیس از غنی و سبک بسیار دیکــــــس و کلسیک سولفاته هاي آب
 این به رسیدن با ساواالن قله به صعود است و کوهستانی هاي دریاچه فردترین به منحصر و زیباترین از

 ارتفاع که دارد وجود دائمی هاي یخچال دریاچه جنوبی ناحیه در .رسد می پایان به آن وتماشاي دریاچه
  . شود نمی متر 25 از کمتر سال ماههاي ترین گرم در ها یخچال این

  دهستان -ساواالن 
 درسال که لواست ش گووه روستاي مرکزیت به آباد پارس شهرستان مرکزي بخش هاي ازدهستان    

 آباد ایران ،)بادآ سلمان(اورتلو،)بادقدیمآ ابراهیم(اجیرلو،قوجابیگلو هاي آبادي وشامل شده تاسیس 1369
 ، آباد حمداله ، يجعفرکند حاجی ،چی تکه ، کندکیان تازه ، آباد تازه ،کند لیه پت ، پاراقشالق ،آباد بهرام
 الکنديالم و مجیدآباد ،لو شوه گو ،قطارآباد ، عربلوکندي؛  عبدالرضاآباد ، يکند دوست ، قشالقی خان
   .جمعیت بوده است 18175نفر  خانوار و 4633 پارچه آبادي داراي 20این دهستان در .است

   گردشگري دهکده -ساواالن 
 وسعت به منطقه اي شود می نامیده نیز سبالن توریستی دهکده که سبالن گردشگري نمونه منطقه    

 لوبالیق رودخانه درجوار ،نیر شهر غرب کیومتري 5در و سراب به نیر ارتباطی جاده کنار در هکتار 110
این  .انتخاب شد رــــنی شهرستان گردشگري نمونه منطقه عنوان به 1388خردادماه سال درکه  است

 میباشد لی قمیش و آلتی داش  ،قینرجه ، برجلو همچون معدنی آبگرم دهنه چندین بردارنده درمنطقه 
 73 باحرارت قینرجه آبگرم و سانتیگراد درجه 53 حرارت با )بوشلی(برجلو معدنی آبگرم میان دراین که

 و صلامف درد و رماتیسم هاي درد درمان و تسکین همچون درمانی خواص بودن دارا و سانتیگراد درجه
   .ندبرخوردار بیشتري ازآوازه گیرد می قرار استفاده مورد سنتی صورت به خستگی رفع

  



    327                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 

  سد - ساواالن
 35 و  اردبیل غربی شمال کیلومتري 55 فاصله در که است رسی هسته با اي سنگریزه نوع از سد این    

 در آن ساخت است عملیات شده قاراسواحداث رودخانه بررويمشکین شهر  شرقی شمال کیلومتري
 سد درمحل آبریزآن حوزه وسعت.است رسیده برداري بهره به 1386 سال در و آغازشده 1375 سال

 وعرض متر 304 تاج مترطول 77بستررودخانه  از و متر 89 سداز پی ارتفاع .کیلومترمربع است 5326
 مفیدداردوآب حجم مترمکعب میلیون 94 مترمکعب میلیون 105 کل باحجم سبالن سد .متر است12 آن

  .رسد می وصنعت کشاورزي،شرب مصارف سدبه پشت در دریاچه شده ذخیره

  کوه - ساواالن
 درجهت و میشود آغاز اردبیل غرب شمال در قاراسو دره از ساواالن خاموش آتشفشانی کوه رشته    

   امتداد اهر جنوب در وشاداغـــــق کوه تا کیلومتر 48 تقریبی عرض و کیلومتر 60 طول به غربی –شرقی
. است غیرفعال آتشفشانی کوه یک و ایران بلند قله سومین کوه  علم و دماوند از پس سبالن. یابد می

 آمده وجود به زیبا بسیار اي دریاچه آتشفشان، مخروطی دهانه در و است متر 4811 کوه این قله ارتفاع
 قله دومین و دارد نام )لطانوس( سبالن قله بلندترین.  است یخ و برف از پوشیده سال طول در که است

 سلطان به نسبت آن ارتفاع که سوم قله. دارد صعود غیرقابل و تیز نوکی که میگویند »داغی حرم« را آن
 ها ده وجود ، سبالن منطقه بارز يها ازویژگی یکی. دارد نام » داغی جنوار « کوه ، است کمتر ساواالن
 ها، آب این .اند پراکنده کوهستان این دراطراف قوتورسویو تا ازسرعین که است گرم آب معدنی چشمه
 هاي زیستگاه وجود. پرباراست اي محیطی،منطقه زیست ازدیدگاه سبالن .متمرکزند سرعین در بیشتر
 ، گسترده مراتع ، متنوع گیاهان و پرندگان زیستگاه عنوان به آب هاي برکه ها ، دریاچه وحش، حیات

 اکولوژي با منطقه ازباروري حکایت مطبوع وهواي آب ، وگوارا زالل هاي چشمه ، پرآب هاي رودخانه
 جاده تا که است سبالن شرقی شمال و شمال پایین ارتفاعات در وحوش هاي زیستگاه.  دارد مانندي بی

 ارمنی میش و قوچ قشالق -  ییالق و مهاجرت اصلی گذار و گیرد می بر در را اردبیل بهمشکین شهر 
  .است مناسب زیستگاهی وضعیت داراي و شود می محسوب

   درمانی آب مجتمع - ساواالن
 واحد نخستین و اردبیل استان درمانی آب هاي مجتمع ازبزرگترین یکی سبالن درمانی آب مجتمع     

 از مجتمع این مصرفی آب. است کشور در درمانیــــــآب جنبی تاسیسات به مجهز و یافته سامان
 آن در و است مربع متر 7200 حدود مجتمع ساختمان زیربناي. شود می تامین گولی گاومیش چشمه
 مطلوب حد در تاسیسات کیفیت  دارد وجود زیادي جنبی امکانات استخر، از استفاده امکان بر عالوه
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 امکانات داراي مجتمع این.شود می رعایت زیادي حدود تا مجموعه این به ورود عمومی ضوابط و بوده
 و خشک سوناي ،جکوزي ،انفرادي وانهاي ،واحد 3 سرپوشیده استخر : باشد می ذیل شرح به رفاهی
  آرایشی و بهداشتی لوازم يفروشگاهها ، شاپ کافی و رستوران ، آقایان و بانوان خانه نماز ، بخار

  اردبیل - بوالغ ساوج
غرب  درسمت که  است مرکزي ازبخش شرقی ارشق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 به شرق از ، کندي الماس به الـــــروستاي ساوج بوالغ ازشم.دهستان ارشق شرقی واقع شده است
تعداد  1390 سال مرکزي منتهی می شود و در سرشماري ارشق دهستان  به و ازغرب آباد طهماسب

   .بود داده درخود جاي خانوار 51 را درقالب نفر 190

  مشکین شهر - بوالغ ساوج
 روستاهاي در مجاورت که است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش شعبان دهستان هاي ازآبادي     

   امکاناتی هرگونه فاقد آبادي این . است شده واقع چی مینجیق متروکه روستاي و شعبانلو ، جهان مزرعه
  .بود داده درخودجاي خانوار 12 نفررادرقالب 40 تعداد 1390سال سرشماري براساس و است

  سایین
 شهر کیلومتري 37در نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی يویورتچ دهستان هاي ازآبادي    

 سالدرو دارد شیر قرار وخانه پارچین ، کالش ، آباد امین ،محمود درمجاورت روستاهاي حاجی اردبیل
منابع باحرف  نام این آبادي دربعضی از. بود داده درخودجاي خانوار 66 نفررادرقالب 251 تعداد1390
مرحوم دهخدا در .نوشته شده است)نصایی(ودربعضی دیگر باحرف صادبه شکل)سایین(به صورت سین

 کورائیم ازدهستان است دهی( : فرهنگ جغرافیایی ایران می نویسد  4لدجبه نقل از ذیل کلمه سائین و
 هزارگز 18 اردبیل شوسه وتا است واقع اردبیل جنوب هزارگزي 31ودر اردبیل شهرستان مرکزي بخش
 رود و ازچشمه آن آب.دارد سکنه تن 751.است معتدل آن وهواي است کوهستانی اي منطقه.دارد فاصله
. است بافی قالی و دستی صنایع و داري گله و زراعت آن اهالی داردوشغل غالت محصول. است سائین

 گزي138800در اردبیل به سراب کنارراه محلی نام:(ودر ذیل کلمه صائین می نویسد)دارد شوسه راه
مالحظه می شود که درلغت نامه دهخدا نام آبادي با سین و بدین ترتیب ) چاي امام و کاروان میان تبریز،

این کلمه . کلمه نمی شود هیچ اشاره به معانی هریک ازاین دو نام گردنه با صاد نوشته شده است اما
  .است به کار گرفته شده نگهدارنده و نگهبان یانمع دردرترکیب نام شهرصائین دژ یاسائین دژ 
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  گردنه - گدیگی سایین
 درتمام گردنه این دارد قرار سراب به نیر مسیر دايـابت در رویایی و بکر مناظر ي سایین بازیبا گردنه  

 استان ارتباطی هاي جاده و ها گردنه انگیزترین هیجان جزء نواز چشم و زیبا هاي منظره با  سال فصول
   .مرحوم دهخدا این کلمه را با صاد ثبت نموده است .باشد می

  لو سبحان
 از کیلومتري 93 درفاصله که است مشکین شهر ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان ازآبادیهاي      

 با آن قراردارد و فاصله آذربایجان و جمهوري ایران نوار مرزي درحاشیه مشکین شهر مرکزشهرستان
 خود نام آبادي این و بوده سیدلو طایفه کردهسر سیدبیگ فرزند نام سبحان گوئیا.کیلومتراست 21 رضی

  .بود داده جاي خود در خانوار 4 قالب در نفررا 11تعداد 1390سال در باديآ است این گرفته وي از را

  بخش - سبالن
 و  اردیموسی مرکزیت به النــــسب هاي دهستان شامل اردیموسی مرکزیت به سرعین سبالن بخش  

پارچه  12از   تاسیس شده است الن که درسال ــبخش سب . است آتشگاه مرکزیت به ارجستان دهستان
  .نفرجمعیت دارد 5169و  خانوار 1506بادي تشکیل می شود و  برروي هم آ

   دهستان - سبالن
 درسال که است اردیموسی روستاي مرکزیت به سرعین شهرستان سبالن بخش هاي ازدهستان     

شمس آباد  و کلور است این  ،درآباد  ،اندراب،است وشامل آبادي هاي اردیموسی  شده تاسیس 1366
   .نفرجمعیت بود 1900خانوار و   565پارچه آبادي تابعه خود داراي  5در  1390دهستان درسال 

  سرآبادقشالقی
 بر آبادي این قرار دارد نمین عنبران بخش ازتوابع عنبران دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي     

  .بود داده درخودجاي خانوار 36 درقالب نفررا 145 تعداد 1390 سال سرشماري اساس

  گمنام سربازان
  راه در  سربازانی که است 1320شهریور در دوم جهانی جنگ شهداي به مربوط گمنام مزارسربازان     
مورد احترام  مقاومت نماد بعنوان و رسیدند شهادت به شوروي ارتش برابر در بوم و مرز این از دفاع

 جماهیر اتحاد سرخ ارتش1320 ماه شهریو روزسوم دم درسپیده.قرارمی گیرند سوار بیله اهالی شهرستان
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 روزسوم ظهر .....دهد می قرار حمله مورد را سوار بیله مرزي شهر ، وتجهیزات امکانات تمام با شوروي
 در. آورد می در خود اشغال به را آن روس قشون و کرده شهرسقوط سربازان ، مقاومت شهریورعلیرغم

 و دفاع کشور مقدس خاك از شجاعانه نفر، و لحظه آخرین تا مرزي پاسگاه وپرسنل سربازان حمله این
 شهر بیگناه اهالی از نابرابر تعداي هجوم این درجریان .گردند می نایل شهادت رفیع درجه به نهایت در
 جنازه روسها ، 1320شهریور ششم در سوار بیله اشغال از بعد روز سه .....رسند می شهادت به نیز

 جنوب در نیز سوار بیله میدهندومردم انتقال روسیه خاك به گاري بوسیله را خود هاي کشته و سربازان
 جمعی دسته بطور را ایرانی اجسادسربازان متري بیست گودال دو کندن مرزبا و درنزدیکی پاسگاه شرقی

  .است شده نامیده گمنام شهداي مزار عنوان به سربازان دفن محل حاضر حال در. نمایند می دفن

  سرباز بوالغی
 در زرگر روستاي مجاورت در که است پرآبی قنات و چشمه نام »بوالغی سرواز«یا  بوالغی سرباز     

 یووشان ، قایا قیزیل ، دره قورو ، قاراآغاج ، بوالغ باش ، گدیک هاي دره آب. دارد برزندقرار دهستان
 پرآبی قنات و شوند می ملحق بوالغی سرباز بهچند چشمه ودره دیگر  و سی دره عسگر اکبر ، سی دره
 هاي محل از یکی بوالغی سرباز. گویند می بوالغی سرباز را آن خروج محل که آورند می وجود به را

 را مغان و گرمی روستاهاي و کند می عبور محل این از خاکی جاده و روستا راه زرگراست روستاي مهم
 خانه قهوه باب دو بوالغی سرباز غرب سمت درقبل  يتا چند.کند می متصل شهر مشگین روستاهاي به

 از عشایر وچــک هنگام ها خانه قهوه این است مانده برجاي هم هنوز آن  بقایاي و آثار که داشت وجود
 فصل دراوایل بهاره کوچ هنگام یکی ، آن شلوغی و آمد و رفت اوج و بود آنان راقـات و استراحت محل
 به عشایر که بود پائیز فصل اوایل در پائیزه کوچ  هنگام دیگري و رفتند می ییالق به عشایر که بود بهار
  . کردند می مراجعت مغان

  سربند
در مجاورت روستاهاي  و مرکزي ازبخش آباد دولت دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي     

 163تعداد  1390 سال سرشماري بر اساس آبادي این دارد قرار) آقازمان( آغزمان و لو ساقصی ده نوجه
 مصارف براي آن آب هسته رسی که دي خاکی باـــس. بود داده جاي خود در خانوار 45 درقالب را نفر

 0.8  مخزن آن  گیرد درمجاورت روستاي سربند احداث شده که حجم قرار می استفاده مورد کشاورزي
   .است مترمکعب میلیون

  سرخاب
  سال سرشماري براساس نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع دورسونخواجه دهستان هاي آبادي از     
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 با خاکی سدخاکی سرخاب که سدي. بود داده درخودجاي خانوار62 درقالب را نفر 225 تعداد 1390
کشاورزي قرارمی گیرد درمجاورت روستاي سرخاب  يبردار مورد بهره 1387 است وازسال رسی هسته
   .است مترمکعب میلیون 1.5  سد کل وحجم متر 220  تاج طول متر14سدازبستر ارتفاع .دارد قرار

  تاریخی تپه -  سی تپه سرخان
 اولیه هاي سده  -رآهنـــــعص – باستان ایران ازتاریخ پیش دوران به مربوط سی تپه سرخان تپه     

 شرقی، اجارود دهستان موران، بخش گرمی، شهرستان در و است اسالم از پس تاریخی هاي دوران
 ازآثار یکی عنوان به 20343 ثبت ٔشماره با 1386 دي 12 تاریخ در اثر این ، شده واقع آباد اروج روستاي

  .است رسیده ثبت به ایران ملی

  سرخانلو
 مجاورت در که  است مرکزي ازبخش شرقی ارشق دهستان ی درشرق اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

. منتهی می شود نمین مرکزي بخش از ردهـــگ سمت شرق به دهستان از و قایا قراردارد چات روستاي
  .بود داده درخودجاي خانوار 42 درقالب نفررا 147 تعداد 1390 سال سرشماري سرخانلو در

  کوه -سرخانی 
 25 در و خلخال شاهرود شهرستان پلنگا ازبخش دهستان محدوده در متر 2865 ارتفاع با کوه این     

 و بوده شرقی جنوب - غربی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهر شرقی کیلومتري جنوب
  .باشد می 37.24 عرض و 48.44 بطول آن قله جغرافیایی مختصات

  بیگلو سرخاي
 شرقی شمال الیه منتهی در آباد پارس  شهرستان اصالندوز بخش از اصالندوز دهستان هاي آبادي از     

 تعداد 1390سال سرشماري بر اساس آبادي این است ارس رودخانه مجاورت در و دوزـاصالن دهستان
  .بود داده درخودجاي خانوار 83 قالب در را نفر 348

  کوه -سنگ  سرخه
 35 در و خلخال شاهرود شهرستان از بخش شال دهستان محدوده در متر 2636 ارتفاع با کوه این     

 شرقی جنوب - غربی شمال کوه، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی جنوب کیلومتري
  .باشد می 37.21 و عرض 48.41.30 به طول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       332    

  آبشار -  سردابه
 واقع شده و سبالن کوه شرقی هاي دامنه کیلومتري غرب اردبیل و در 28 در اردبیل سردابه آبشار     

 آن جریان حجم و متر15 -20 حدود آن ارتفاع. ..شود می محسوب کوه این دامنه هاي زیبایی یکی از
 معدنی آبگرم نزدیکی در که آبشار این. است باالدست چشمه چند خروجی به دودـــمح و اندك نسبتاً

 هاي دامنه در طبیعی منطقه یک مکان این. است اردبیل استان گردشگري هاي جاذبه از دارد قرار سردابه
  .باشد می موجود منطقه این در دراز سالیان از و سبالن

  آبگرم چشمه -  سردابه
 این آب .قرارداردکیلومتري اردبیل  24درفاصله   گسترده اي دره در آبگرم معدنی سردابه چشمه     

 زمین طبیعی شکاف چندین از است همراه سولفوره ئیدروژن گاز با که بزرگی استخر کف از چشمه
 چندصدمتري درفاصله که سبالن آبدرمانی مجتمع جدید استخرهاي به مجرایی طریق واز آید می بیرون

 متر 1820 دریا سطح از چشمه ارتفاع.  شود پمپاژمی دارند قرار سردابه آبگرم سابق ومحل مظهرچشمه
 5.2 آن اسیدیته میزان درجه، 36.5 آن حرات که نیمگرم و يگوگرد است آبی سردابه معدنی آب. است

 و است زالل اما ، بد بوي داراي چشمه آب. است 950 حرارت درجه 20 براي آن الکتریکی هدایت و
 مسیر يها سنگ و کناراستخر يها سنگ يرو. است ثانیه در لیتر 20 الی 15 حدود در آن آبدهی مقدار

 گوگرد مختصري و قلیایی امالح از ، رسوب این که شود می دیده رنگ نخودي رسوب اندکی ، آب
  .دارد معروفیت جلدي امراض و یرقان درمان نظر از سردابه آبگرم چشمه است شده تشکیل

  دهستان - سردابه 
 دهستان این تاس رود خشکه روستاي مرکزیت به اردبیل شهرستان مرکزي بخش هاي دهستان از     

 ، سبالن قلعه جوق ، عموقین ،شهریور ،دیولق  ،سر دیوله ،آباد حمل،امیدچه،اروانق هاي آبادي شامل که
 ،جینقرلو ،چناقرود ،جمادي ،خرمندلی بینه،باروق ،بینه اوزون،رضابیگلو ینگجه ،میرنی ،رجانگ،کردکندي

 ،هشمشیرخان ،یئگون شفیع ،سیدلر ،دیجوجین ، دومدومه ،خیارك ،رود خشکه ،کندي حسنعلی ،گز چهل
 بند ، کندي گنسول ، سبالن تپه قره ،قبادآباد  بنه ، خانلو قارداش ، بینه آباد علی ، عزیزلو ، گران شیشه
 تاسیس 1366درسال  میباشد  کمرلی ،ل ــآغ ، الگشاد ،کندي  شالی ، سردابه ،آباد  وکیل ، خانلو مهدي
  .نفرجمعیت بود 20446خانواربا  5399داراي  1390دهستان سردابه درسرشماري سال . است شده

  غار -  سردابه
  .است گرفته قرار آن وآبشارزیباي سردابه آبگرم چشمه درحدفاصل که است غارکوچکی سردابه غار     
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  .شود می استفاده منطقه چوپانان نیمروزي استراحتگاه عنوان به و است از پانصد مترمربع کمتر آن فضاي

  شهرستان - سرعین
  کیلومتري غرب 28در سرعین شهر به مرکزیت اردبیل استان هاي شهرستان مهمترین از یکی سرعین     

شهرت جهانی ،گوناگون اقامتی ومکانهاي  معدنی چشمه آبگرم12 از بیش وجود دلیل به است که اردبیل
 ، گلی گاومیش آبگرم توان می سرعین شهرستان گردشگري و دیدنی هاي جاذبه ازمهمترین.یافته است

 در آلوارس گورگور آبشار قاراسو، معدنی آبگرم ، سرعین شمال  کیلومتري 3در دره ویله هاي چشمه
 سرعین، جنوب کیلومتري 5در ویند کلخوران زیرزمینی و  سنگی دهکده ، گول لر قیزیل یا آلوارس دره
 سبالن، آبدرمانی مجتمع ، باجیالر بئش آبگرم ، )سرعین شهر غرب شمال( هاي تاریخی سرعین تپه

 ، سویو قهوه آبگرم ، سو ساري آبگرم ، طبیعی شفا حمام سویو، ژنرال آبگرم ،مجتمع آبدرمانی ایرانیان
 اي صخره دهکده ،) سرعین کیلومتري 22( آلوارس اسکی آناهیتا،پیست باستانی تپه پهنلو، معدنی آبگرم
 )قاراداش( ابوالقاسم سید کنزق ، زیارتگاه سیدصادق روستاي ، زیارتگاه دره ویله ییالقی روستاي کنزق،

  . برد نام را  سرعین شمال  کیلومتري 5 در آتشگاه روستاي آذرفریق آتشکده و عبداهللا دیس آرامگاه
 و در دهه هاي کثرت استعمال به سرقین دراثر بوده که به مرور زمان و سارقین ، ظاهرا نام اصلی سرعین

ساري  قول ها و بعضی شواهد محلی موجود نظیراخیر به سرعین تغییریافته است براساس بعضی نقل 
قبل ازاینکه سارقین نامیده شود آبادي بزرگ وپررونقی به نام ساري قایا  سرعین....ساري سو و ،دره 

 مبارکی کلمه که را )صخره ي زرد(قایا ساري نام سنگهاي زرد  خاطررنگ خاك و به آن ساکنان بوده و
 کم مردم اذهان در قایا ساري نام بودند با گذشت زمان کرده نتخابا آن بود براي مردم آن زمان درمیان
 این . می گیرد خود به را سارقین آناهیتا نام معبد هاي درخرابه سارقینپناه گرفتن  با ومی شود  رنگتر
سارقین  جایگاه و مکان به که امروزه فقط ویرانه اي از آن در مجاورت سرعین باقی مانده است معبد

 قرار استفادهمـــــورد پناهگاه جاي بهرا  متعدد معبد زیرزمین هاي راهزنان و و سارقینمی شود  تبدیل
 سلسله اواخر در .می شود کشته وي دست افشار به نادرشاه زمان در آنان اینکه سردسته ند تاده یم

  .می شودبه سرعین تبدیل سپس و می یابد تغییر سرقین به سارقین نام افشاریه سلسله اوایل در و صفوي
 و بخش  سرعین مرکزیت به مرکزي بخش ازدو کشوري تقسیمات آخرین براساس سرعین شهرستان

 مرکزیت به آلوارس هاي دهستان شامل مرکزي بخش شود می تشکیل اردیموسی مرکزیت به  سبالن
 )امام آق( آتشگاه مرکزیت به ارجستان ازدودهستان سبالن وبخش ورنیاب مرکزیت به آبگرم و آلداشین

شهرستان سرعین شهرتوریستی سرعین  مرکز .است شده تشکیل اردیموسی مرکزیت به سبالن دهستان و
 جنوب کیلومتري 25 در سرعین است که ازدیرباز به داشتن چشمه هاي آبگرم معروف بوده است شهر

 ،منطقه  طبیعی هاي دیگرازجاذبهیکی .است شده واقع سبالن کوه دامنه شرقی جنوب در و اردبیل غربی
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 و اززیباترین یکی ،قله  در نوك اي دریاچه داشتن با ساواالن وقله زیباي آن است که آتشفشانی کوه
 اسکی هاي پیست مجهزترین از یکی که اسکی آلوارس پیست .بشمارمی رود قلل منحصربفردترین

 مناطق سوغاتی و محصول ترین معروف عسل .در مجاورت سرعین قراردارد شود می محسوب ایران
  .است اردبیل استان و سبالن اطراف

  تفرجگاه -) سلمستان(سرمستان
 هاي شکوفه که هربهار باعطر است گیوي شهر وطبیعی دیدنی ازتفرجگاهها ومناطق یکی سرمستان     

 و وحشی ، سبزیهاي)یئملیک(شنگ .به محیط دل انگیزي تبدیل میشود طبیعی رنگارنگ وچترگلهاي
رستنیهاي خوراکی این منطقه  از )اوشقون( ریواس ، )اوتی کهلیک( آویشن ، )لک گوبه( خوراکی قارچ
 باالي گیوي شمالی  درسمت  و باشد می جوانان گذار و گشت و چوپانها اتراق محل سرمستان.است

  .دارد قرار) سویودي رحیم( رحیم کربالیی بید درختان و) سبز یال( یال گوي کوه نزدیک چشمه

  وحش حیات زیستگاه -  سی دره سروان
 در و است گرفته قرارمشکین شهر  شرقی جنوب کیلومتري 25 فاصله به سی دره سروان زیستگاه     

 خرس ، بز و کل ، دارد ارتفاع دریا سطح از متر 200که زیستگاه این در. است مربع کیلومتر 105 حدود
 با زیستگاه این. کنند می زندگی دري کبک و کبک ، روباه ، خرگوش ، گرگ ، میش و قوچ ، اي قهوه
 زیستگاه این در. است گرفته قرار شهر مشکین شرقی جنوب کیلومتري 25 در وسعت مربع کیلومتر 105

 ، گرگ ، )زمستان در( میش و قوچ ، اي قهوه خرس ، وبز کل دارد، ارتفاع دریا سطح متراز 200 که
  .کنند می زندگی دري کبک و کبک ، روباه ، خرگوش

  سروانالر
 شرکت کنونی انار باغ درمحل طایفه این قشالقمی باشد  مغانیکی از طوایف عشایري شاهسئوه نان     

 طایفه این ازروساي.است واقع قارایاتاق در وییالقشان قارادره در و مغان ودامپروري وصنعت کشت
   .هستند مشهور و آقاخان خان علیقلی

  سرودلوکندي
 سرشماري بر اساس که است آباد پارس شهرستان کند تازه ازبخش محمودآباد دهستان هاي ازآبادي     

این آبادي نام خود را ازتیره ..بود داده درخود جاي خانوار 83 را درقالب نفر 350 تعداد 1390سال 
  اجیرلوهاستاز طایفه  ) صورت لو(سورتی لی 
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  بوالغی سعادت
 اساس بر آبادي است این مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده درخود جاي خانوار 3نفررا در قالب 10 تعداد 1390سال  سرشماري

  سعیدآباد
که در سمت شمال دهستان  ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج دردهستان نمین شهرستان هاي آبادي از     

 سال سرشماري براساس آبادي قاراچاناق قرار دارد این ، دورجین ، کندي کریمودرمجاورت روستاهاي 
  .بود داده درخود جاي خانوار36 نفررا درقالب 150تعداد  1390

  سعیدخانلو
 دگمه روستاهاي درمیان که نیر شهرستان کورائیم بخش ازتوابع غربی یورتچی دهستان هاي ازآبادي     

 را نفر 154 تعداد1390 سال سرشماري و در شده واقع قیران قوناق ، بزرگ کریق ، جلوگیر ، داغیلدي
  .بود داده درخودجاي خانوار 43 قالب در

   سفیدآب
  سالدر که الــــخلخ شهرستان رستم خورش بخش جنوبی از رستم خورش دهستان هاي آبادي از     

 عرض دقیقه 12 و درجه37سفیدآب در .بود داده درخودجاي خانوار 85 نفررادرقالب 324 تعداد 1390 
 دارد و ارتفاع وسوجهرود قرار برندق شرقی درمیان روستاهاي بین طول دقیقه 34 و درجه 48 و شمالی

  .متراست 1425 دریا سطح از آن

  سقاواز
 شرق شمال در که است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي بخش از سنجبدشمالی دهستان هاي ازآبادي     

 فوالدلوي دهستان به شمال از سمت قراردارد و »مئجدر«و »قاالجیق« روستاهاي درمجاورت و دهستان
 در خانوار 69 درقالب را نفر 343تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي این شود می منتهی جنوبی

 طول دقیقه 27و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 55و درجه 37در »ساقاواز«روستاي  .بود داده جاي خود
  .متراست 1880 دریا ازسطح آن و ارتفاع دارد قرار شرقی

  زیارتگاه - سقاخانه قاباغی 
 مردم  بین باالیی بسیار دسـتق از  که» ابوالفضل سقاخاناسی«العباس یا  ابوالفضل حضرت سقاخانه     

 است و شده واقع الدین صفی شیخ بقعه مجاورت در و شهیدگاه کوچه نبش در میباشد برخوردار اردبیل
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 آن مقابل در هرهفته جمعه و شنبه پنج روزهاي مردم باشد و می اردبیل سقاخانه ترین ومطرح بزرگترین
 این قدمت. میکنند قرائت مسجد بدنه کتیبه از را عاشورا واقعه و ابوالفضل حضرت زیارت و شده جمع

 صفویه باز دوره به محل سفیدان ریش روایت که در جوار مسجدسلیمانشاه قرارگرفته است به سقاخانه
  . است گردیده بنا تجدید قبلی ، ساختمان فرسودگی بدلیل که گردد می

  سقدل
 سرشماري بر اساس نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی يویورتچ دهستان هاي آبادي از     
جق  جق،پوش سیاه، روستاهاي دابانلو. بود داده درخودجاي خانوار 7 نفررادرقالب 25 تعداد 1390 سال

  .لی از همسایگان سقدل به شمارمی روند گول و

    سکرآباد
فیروز ودر  ازبخش سنجبدجنوبی دهستان در سمت شرق که است) گیوي(کوثر شهرستان ازآبادیهاي     

 سال سرشماري در آبادي این. اوغلو واقع شده است و قوچ آباد میکائیل ،مجاورت روستاهاي ایلخیچی 
یا  »شهالوا«سکرآبادکه درمیان اهالی به . بود داده درخودجاي خانوار 31 نفررادرقالب 138 تعداد 1390

 قراردارد شرقی طول دقیقه 7و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 23و درجه 37معروف است در »سهالوا«
ا درمجاورت این روست 1366 سدخاکی اي با هسته رسی ازسال. متراست 1720 دریا ازسطح آن ارتفاع و
 زیارتگاهی در .قرارمیگیرد مورد استفاده کشاورزي مصارف براي آن که آب است رسیده برداري بهره به

  .است اهالی آبادي وجود دارد که مورد احترام داخل

  سالله 
 دهستان ازتوابع که آبادي این رود شمارمی به موران منطقه وباستانی کهن هاي ازآبادي یکی سالله     

 عرض ثانیه 59 و دقیقه2و درجه 39در که اردبیل دراستان گرمی ازشهرستان موران دربخش آزادلو
 آزادلو و در مجاورت دهستان جنوبی درسمت شرقی طول ثانیه  6و  دقیقه 16و درجه 48و  شمالی

 سالله. است و زاهرا قرارگرفته کندموران تازه ،کوردلر ،کوئود درین ،گورمز درویش ،زنگبار روستاهاي
 قدمت علت به دارد و موران مرکزبخش زهرا با کمی فاصله شود می نامیده ساالال محلی درعرف که

.  است موران دوستان طبیعت و گردشگران توجه مورد ، نواز چشم وطبیعت زیبا ارتفاعات ، باستانی
 شرقی جنوب درسمت که است سی تپه همت نام به  اي تاریخی ٔتپه وجود لحاظ به روستا این شهرت
 ملی موزه در اکنون هم که شده کشف تپه همین در ایران در شده بافته پارچه اولین و قراردارد سالله
   . است بوده نفرجمعیت 254 خانواربا 61داراي  کشور 1390 سال در سالله .شود می نگهداري ایران



    337                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 

  تاریخی تپه - سی تپه سالمت
 و است اسالم از پس تاریخی هاي دوران اولیه هاي سده - آهن عصر به مربوط یوجینک سالمت تپه     

 در اثر این و شده واقع علیا شیلوه روستاي شرقی، اجارود دهستان موران، بخش گرمی، شهرستان در
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 20309 ثبت ٔشماره با 1386 دي 12 تاریخ

  آباد سلطان
  کیلومتري از 2درفاصله  که است مرکزي ازبخش کلخوران دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

است  معروف »سالتاوار« روستاي به که بادآ سلطان سمت شمال شرقی اردبیل قرارگرفته است روستاي
 خان آقاجان آق بوالغ روستاي به ازجنوب ،گیالنده  روستاي به شرق از،اردبیل  شهرستان به ازغرب

 تعداد 1390 سال درسرشماري سالتاوار . کرکرق محدوداست روستاي به شمال وازچنذانق  وروستاي
  .بود داده درخودجاي خانوار 452 درقالب نفررا 1857

 به »تابار«یا » تاوار« به معنی بزرگ وسفت ومحکم و »الــــس«قسمت  دو کلمه اي مرکب از »سالتاوار«
به  »تاوار -  سال«در این صورت . آورده ایم »تاوار«معنی ایل وتبار و دیگر مطالبی است که در ذیل کلمه 

 تعریف و شرح و امروزه گرچه به دلیل سهولت  تقریر و .معنی ایل و تباري شکست ناپذیر خواهدبود
نبریم که سلطان آباد  یاد اما از بیشتر این کلمه مورد توجه قرارمی گیرد »سلطان آباد«بیان وجه تسمیه 

   .اولیه آن سالتاوار بوده است نام اصلی و نامی است که بعدها براین آبادي داللت پیداکرده و

  بقعه - علی خواجه سلطان
 ساخت تاریخ. است شده اردبیل واقع مرکزبخش ثمرین شهرستان خواجه علی در سلطان زیارتگاه     
 بناي مساحت. است قبر سنگ دو آن از باقیمانده بخش تنها و گردد برمی پیش سال 110 به قدیمی بناي

 1375 سال ماه اسفند لرزه زمین در که بوده کاهگل و خشت مصرفی مصالح و مربع متر 16 حدود اصلی
 فراهم روستا شوراي اعضاي همت به جدید بناي احداث مقدمات. است شده تخریب هجري شمسی 

 از یکی به منسوب قبر ،بقعه  داخل در .است شده رها کاره نیمه صورت به حاضر درحال که بود آمده
 برخوردار خاصی شهرت از منطقه در و است مشهور علی پیرخواجه بنام و بوده) ع( هفتم امام نوادگان

 و است شده واقع پیرقلی لو کوچه در زیارتگاه. کنند می یاد پیر عنوان به گاه زیارت این از اهالی. است
   می رسدسال  هزار از به بیش آنها قدمت که ارددرمحوطه آن وجود د کهنسال جنگلی درخت اصله سه

  کوه - خونی سلطان
  و خلخال مرکزي شهرستان از بخش شرقی دـسنجب دهستان محدوده در متر 2862 ارتفاع با کوه این     
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 جنوب -شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی شمال کیلومتري 12 در 
کوه سلطان .باشد می 37.43.30 و عرض 48.36.30 به طول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی

  .خونی یا سلطان خانی به معنی کوه چشمه سلطان است

  کوه -  داغی سلطان
   متر 4811 ارتفاع به سبالن اصلی مخروط و سبالن قله بلندترین     

  قشالقی سلطان
 درسال که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق بخش از جنوبی قشالق دهستان هاي ازآبادي     

آبادي ها وقشالقات  سلطان قشالقی با.بود داده خود جاي در خانوار 21 قالب در را نفر 68 تعداد 1390
  .چیخماز همجواراست ایشیق اورتاداغ و ، کندي قدرت حاجی

  آغاجی سلم
 شود ازآبادي هاي می نامیده سروآغاجی بعضا حتی و اجیــــــآغ سلیم ، آغاجی سلم که روستایی     
 4 و دقیقه 3و درجه 39 جغرافیایی در مختصات که است انگوت بخش غربی در سمت معروف نسبتا
 از کشوري تقسیمات در و قرارگرفته شرقی طول ثانیه 8 و دقیقه 33و درجه 47و شمالی رضـــع ثانیه

سلم آغاجی احتماال . رود شمارمی به گرمی شهرستان انگوت بخش غربی انگوت دهستان هاي آبادي
سلیم خان شکی والی شکی و رئیس طایفه حاجی لوبود که . سلیم خان شکی گرفته است از را اسم خود

 سوي این به خودرا کرد وقبیله خودداري روس تبعیت پذیرفتن از ،ایران و روس ازانعقاد قراردادبین پس
 از شکی خان اوحاجی فرزند و کرد آقامحمدبیگلو سکنه و بورران بین خان سلیم .داد مهاجرت مرز

خود و  ارزنده خدمات پاس به صلوات تاگدوك بورران شد وتیول کرمانشاه حاکم شاه فتحعلی سوي
 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این.واگذارشد وي به وروس ایران هاي درجنگ پدرش

  .بود داده درخودجاي خانوار 112 قالب در را نفر  475

  آباد پارس کندي سلمان
 سرشماري بر اساس که است آباد پارس شهرستان مرکزي ازبخش اولتان دهستان هاي ازآبادي     
 هم آباد سلمان که کندي بود سلمان داده درخود جاي خانوار10نفر را در قالب  42 تعداد 1390سال
 روستاهاي ودرمجاورت اصالندوز آباد به پارس جاده شمالی از سمت کمی میشود در فاصله گفته

  .گذرد می آن شمال سمت از ارس مرزي قراردارد و رودخانه وپیرایواتلو ایازکندي
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  مشکین شهر کندي سلمان
 شهرستان مرکزي ازبخش انــــشعب دهستان هاي آبادي ان کندي ازــــسلم یا دوشانلو روستاي     

 - اهر مسیرجاده در شعبان کیلومتري 2 و مشکین شهر شهرستان کیلومتري 21 است که در مشکین شهر
 اي آبرفتی دره به دیگر طرف از ، جاده به متصل طرف سلمان کندي ازیک. است شده واقع مشکین شهر

 خود را فیزیکی توسعه امکان دوشانلو محدودشده وبدین ترتیب مخزنی خاکی سد به مغرب طرف از و
 روستاي به جنوب ازطرف ،ایمان اهل روستاي به شمال سلمان کندي ازطرف .استازدست داده 

  .شود می محدود آغجالو و ینگجه روستاهاي به غرب طرف از و آتشگاه شرق به طرف از ،علمدار
 خانوار 120 قالب در را نفر 424 تعداد 1390 سال سرشماري در  سلمان کندي یا دوشانلوروستاي 

  بود داده جاي درخود

  سلوط
 بر آبادي این قراردارد نمین مرکزي بخش ازتوابع گرده دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي     

سلوط درمجاورت .بود داده خانواردرخودجاي 82 نفررادرقالب 240 تعداد 1390 سال سرشماري اساس
  .کندي در منطقه پیله چایی واقع شده است آباد و خان سیف ، کندي روستاهاي خلیل

  تاریخی تپه - سی تپه سلوط
 واقع نمین توابع از سربند در روستاي که است نمین منطقه تاریخی هاي ازتپه )سولوط(سلوط  تپه      
  .است اسالم اوایل و اشکانی دوره به مربوط تپه این است شده

  شاه سلیمان
اردبیل معروفیت یافته اند و  در»  شاه«  هشتگانه اي است که باپسوند سلیمانشاه نام یکی ازمساجد     

 چوبی تیرهاي و آجري دیوارهاي با که غالبا این مساجد .تاریخ بناي آنها به سده هاي قبل برمی گردد
 اهالی اردبیل نام این مساجد را با.موردبازسازي قرارگرفته اند اخیر هاي دهه در بودند شده ساخته

این مسجد که  .اند مرتبط می دانند داشته سکونت یا مدفونند آنها در که اي وارسته هاي انسان شخصیت
نامیده می شود ) سلیمان(پیروزي انقالب اسالمی ایران به دلیل احساسات و هیجانات انقالبی مردم بعداز

درمجاورت مجموعه تاریخی بقعه شیخ صفی درحد فاصل چهارراه اصلی شهرومیدان معروف عالی قاپو 
 به همت اهالی آن به شکل زیبا وآبرومندانه اي بازسازي شده و مورد دـــــامروزه این مسج. قراردارد

  .قرارمی گیردنمازگزاران  استفاده مومنین و
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  سلیمانلو
 درمیان غربی - اجارود دهستان غربی جنوب درسمت که است بسیارکوچکی آبادي لی سلیمان     

 6 شامل تولون منطقه. است گرفتهقرار  آذربایجان باجمهوري مرزایران در و تولون منطقه روستاهاي
 باشد می تولون مرکزیت به مشهدلی و لی سلیمان ،تولون ،عزیزلی ،سی دره لوسگه ،کندي خان روستاي

 جنوب و تولون غربی شمال درسمت که هاست آبادي این ترین جمعیت کم و کوچکترین لی و سلیمان
 2 نفر را در قالب 9 تعداد 1390 سال سرشماري براساس باديآ این .آرمار مشهدلو قرار دارد روستاي
  .بود داده درخودجاي خانوار

  کوه - سنبرکوه
 30 در و خلخال شاهرود شهرستان پلنگا از بخش دهستان محدوده در متر 2224 ارتفاع با کوه این     

 و بوده جنوبی -شمالی کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی کیلومتري جنوب
  .باشد می 37.22.30 و عرض  48.42  به طول آن قله جغرافیایی مختصات

  زیارتگاه - روپیر سنج
   و شرق و شرقی  جنوب قسمت در که باشد می روپیر سنج گیوي رـشه دیدنی و مهم اماکن از یکی      

 دخترجوانی گویند که است این آن، تسمیه وجه. دارد قرار کوه باالي آن در کیلومتري سه فاصله در
 دا می خواهد که از شرــــبا دعا واستغاثه ازخ و قرار می گیرد اشرار حمله هنگام گذراز این محل مورد

   .ازدید اشرار پنهان می شود و شده مستجاب او حاجت،بماند تعرض اشرارمصون
پاکدامنی را گوشزد  اهمیت عفاف و دختران محل براي اینکه خاطره آن اتفاق را زنده نگه دارندو زنان و

 روند می روپیر سنج به پاییزبا تهیه غذا براي خویش اوایل و)بدر سیزده(بهار نمایند همه ساله اوایل فصل
 و رقص با وچون .کنند می تجلیل وي واز اندازند می نمادینی براي آن دختر راه عروسی مراسم ودرآنجا

.  شده است معروف روند به سوي اومی سنج با کهپیریا زیارتگاهی  به روند می دیداراو به سنج و آواز
 نقلیه وسیله دارد قرار کوه باالي در چون و است االغ و اسب از استفاده و پیاده پاي رفتن وسیله

 آنجا به لندرور ماشین با برخی که دارد قرار سنگی معدن آن نزدیکی در البته برود، آنجا به تواند نمی
  .روند می پیاده پاي با آنجا از دوباره و روند می

  سنجبد
ال ــخلخ  شهرستان مرکزي بخش از دهستان یک و کوثر شهرستان از دهستان سه  نام که سنجبد      
 و خانندبیل آغاز میشود و تا اردبیل پوالدلوي و یورتچی مناطق از است که وسیعی منطقه واقع در است
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 با ازشرق که بوده اي منطقه قدیم هاي بندي تقسیم براساس منطقه این. یابد می ادامه رستم خورش

کاغذکنان   منطقه با ازغرب ،یورتچو بامنطقه غرب ازشمال ، پوالدلو منطقه با شرق ازشمال ، گیالن استان
 ایجاد شهرستان از قبل و داشته مجاورت با خانندبیل شرق جنوب از و رستم با خورش غرب ازجنوب

 تحت منطقه ازاین کوچکی بخش امروزه .است بوده معروفسنجبد  بخش عنوان به هم چندي ،کوثر
 دهستان شامل آن هاي قسمت بقیه قراردارد و خلخال شهرستان تابعیت در دهستان سنجبدشرقی عنوان

  .کوثرقرارگرفته است  شهرستان درمحدوده سنجبدشمالی و دهستان سنجبدغربی دهستان ،سنجبدجنوبی

  دهستان - سنجبدجنوبی
 شده تاسیس1366 در سال که است فیروزآباد مرکزیت کوثربه شهرستان فیروز بخش دهستانهاي از      

  ، چاي خلیفه ، خلخال بینه ، ایلخچی ،امیرآباد ،افشارعلیا ،اصفهاآباد ،آباد ام ،دوگر هاي آبادي شامل و
 آباد گرگ ، کمق ، درق کچل ، فیروزآباد ، عالالدین ،)آباد تی تی(آباد عظیم ، آباد شرف ، سکرآباد ، زند

 وزیناب پیرتقی ، قشالق ینگجه ،هئشین ،ناطور ، آباد میکاییل ، مشکول ، لکوان ،جان گلی ، )سعیدآباد(
  .نفر جمعیت بوده است 3054خانوارو 797داراي   1390دهستان سنجبد جنوبی در سال . است

  دهستان -  سنجبدشرقی
   تاسیس 1366 سال در که لنبر روستاي مرکزیت به خلخال شهرستان  مرکزي بخش هاي دهستان از      
 ،چلمبر ، غفورآباد ،پیرانلو ، )وکانـــــبل(اوجغازعلیا  ،اوچغازسفلی ، بوالغ آق هاي آبادي شامل و شده

 ، مورستان ،لو مصطفی ،لنبر ،کاالر ،علیا کلستان ، سفلی کلستان ، یالقــــــقش داقلیــخ ، آباد حاجی
پارچه آبادي خود  15در  1390دهستان سنجبدشرقی درسرشماري سال . است و نواشانق آغاردان میل

  .نفرجمعیت بوده است 4240خانوارو  1108داراي 

  دهستان - سنجبدشمالی
 1366 سال در که لواست خلف روستاي مرکزیت به کوثر شهرستان مرکزي بخش هاي ازدهستان      

 قشالق آغچه ،نرلو ،بوالغ قیرخ ،جعفرلو، ده ترکه ،قشالقی گلین ، پیرزمان آبادیهاي وشامل شده تاسیس
 ، کرد زاویه ، خلفلو ، بنیادآباد ، بنماران ، الو ، النکش ، آقباش ،یآرپاچای ، علیا القـــقش آغچه ، سفلی

 و نوده ، مرشت ، مرادخانی ، مئجدر ، گزورعلیا ، گزورسفلی ، کرندق ، جوق قلعه ، کندي لیآ ، سقاواز
  .نفرجمعیت بوده است 4765خانوارو  1177داراي   1390دهستان سنجبدشمالی درسال . است ینجو

  دهستان - سنجبدغربی
  1366 درسال که است گاهــگنج روستاي مرکزیت به کوثر شهرستان مرکزي بخش هاي دهستان از      
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 ، آفتابه،  اوچ بوالغ ، اسفرنجان ، علیا ابلی ، سفلی ابلی ، قشالق گل هاي آبادي شامل و شده تاسیس 
 ، تبریزق ، نی پیره ، ) پیربوالغ( پیربوداغ ، پیرآغاج ، پرگو ، پردستلو ،پارس آباد ، چیق باغچه ، آقامیرلو

 ، دوگاه عرصه ، )آباد اسالم(شهسوارلو ، شویر ،برق سوره ، زار سوته ، آباد سنگ ، جیغناب ،توشمانلو
 ،نی لیق ،نصیرآباد ،)لگندشت( لکندشت ، گنجگاه ، کئجین ، اروج قشالق ، قشالق قارا،فاراب ،آباد علی
 دهستان سنجبدغربی در. است يگیو آبگرم و تپه گل ، چالگرود ، هواشانق ، هریس ، احمد بیگ نی

پارچه آبادي مسکونی خود  36نفرجمعیت در  8090با  را خانوار 2168تعداد  1390سرشماري سال 
  .جاي داده بود

  آباد سنگ
 از کمی که درفاصله است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي      
 آباد همجواراست این پارس و نی پیره ، روستاهاي قاراقشالق با خلخال به اردبیل جاده غربی سمت
 .بود  داده درخودجاي خانوار 211 نفررا درقالب 780 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي

 قراردارد شرقی طول دقیقه 18 و درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 46 و درجه 37در روستاي سنگ آباد
  .متراست 1400 دریا ازسطح آن و ارتفاع

  کوه -سنگر
 در و کوثر ازبخش فیروز شهرستان جنوبی سنجبد دهستان محدوده در متر 2296  ارتفاع با کوه این      

 مختصات و بوده غربی -شرقی کوه، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غرب کیلومتري  35
  .باشد می37.41 و عرض 48.06 به طول آن قله جغرافیایی

  کوه -  سنگر
 که است ویلکیج منطقه در کوه ترین مرتفع دریا سطح از متر 2120 درحدود ارتفاعی با سنگر کوه      

 باشد می برخوردار فندقلو يها جنگل درمنطقه ممتازي موقعیت ازو قرارگرفته حور يروستا باالدست در
 و گردشگري لحاظ به و رود می بشمار لو فندق يها جنگل نقطه ترین جنوبی و ترین انتهایی که چرا

 آن قله که شده باعث سنگر کوه زیاد ارتفاع و استثنایی موقعیت. است اي ویژه اهمیت داراي دامپروري
 کوه این قله فراز از آفتابی و صاف روز یک در.باشد تلویزیونی رادیو ایستگاه احداث براي نقطه بهترین

 گیالن استان هاي جنگل از پوشیده هاي دره و ها تالش،صخره هاي کوه از نظیري بی مناظرهاي توان می
  . کرد مشاهده  را خزر دریاي از دورنمائی و اردبیل ، ساقیزچی سد ، اردبیل استان فندقلوي وجنگل
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  رودخانه - سنگورچاي
 هاي ازکوه باشد ترمی وسیع   منطقه  رودهاي تمامی  حوزه از  آن آبخیز  حوزه  مساحت  که  سنگورچاي      
 ،گزور ، آقباش ،خلفلو ، مرشت باعبورازروستاهاي گرفته سرچشمه» ر مئجده« روستاي درنزدیکی تالش

 پیونددودرمسیرخود می گیوي چایی رودخانه فیروزآباد به روستاي درنزدیکی ، سنگ آباد ، قاراقشالق
  به  شمال از  آرپاچایی و  موازات در سازد این رودخانه تقریبا می مشروب را کشاورزي و باغات مزارع

  رسیدن تا   فیروزآباد  روستاي نزدیکی  سنگورچایی وبا پیوستن به رودخانه گیوي در.  است  جاري  جنوب
 در  گاه  که  شبکه  این  هاي کرانه. جریان می یابد  جنوبی -  درجهت شمالی یل اوزه نقیزرودخانه   به

 مشجرواکثرا  آن  جریانهاي  برکت  دارد،به  جریان  پایکوهی هاي  جلگه در  گاه و  اي صخره و  عمیق  هاي دره
 بطور  رودخانه  این از  بخشهائی  آن  طبیعی  جذابیتهاي سایر و به خاطر  جهت  همین  به  است ،  میوه  باغات
  .  باشد می  مسافرین و  شهروندان  عمومی  تفرجگاه  سنتی

  سواره
 15 در که است مشکین شهر رستانـــــشه مرکزي بخش از شرقی مشکین دهستان هاي ازآبادي      

 قالب در را نفر 155 تعداد 1390 سال سرشماري اساس بر باديآ این قراردارد مرکز شهرستان کیلومتري
  .بود داده درخود جاي خانوار 41

  سوجهرود
  37 که در ،الـــخلخ شهرستان رستم خورش جنوبی ازبخش رستم خورش دهستان هاي آبادي از      

 و قیزیل اوزه ن شرقی درکناررودخانه طول دقیقه 35و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 10 و درجه 
سوجهرود  .متراست 1280 دریا ازسطح آن اسبو و آهو جاي گرفته و ارتفاع ، درمیان روستاهاي سفیدآب

 »سجاء«و »سجه«. بود داده جاي خود در خانوار 91نفررا در قالب  323تعداد  1390سال سرشماري در
 »سوجهرود« صورت دراین است رایج » سیجاق«  شکل به هم ترکی زبان درلغت که است گرم معنی به
  .خواهدبود گرم جاي یا و رودگرم معنی به »رود سیجاق« یا

 از برخی روایتی به میشود بنا یاد » ائواوغلی«  اسکان ایل محل عنوان به روستا ازاین دهخدا نامه درلغت
و در  کرده مهاجرت ائواوغلوي خوي منطقه از باشند می معروف »آرواتان« قوم به که روستا این ساکنان

 ، راخوبی ، مختلف به اسـامی لکي روستا ازچندین طایفه این  اهالی.اند گزیده سکنی سجهرود روستاي
 و » آرواتان« رین ومعروفترین آنها دوطایفه تخانلی هستندکه پرجمعیت  تمیرخانلی وکریم ،آرواتان

 و نزدیک به سه میکنند کوچ ییالق به تابستان خوبیارهاي سجهرود از اول آرواتان ها و. هستند »خوبیار«
  .سکونت می یابند »ثمرخانا « و »قیزیل بوالغ«ییالق هاي معروف به  در یا کمی بیشترماه 
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  سوران
درمیان روستاهاي  که الـــــخلخ شهرستان مرکزي دربخش غربی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي      

سال  شمالی قرار دارد و درسرشماري رستم وخورش سنجبدجنوبی اسمرود و دهستان هاي ، محمودآباد
 دقیقه 29و درجه 37روستاي سوران در . بود داده درخودجاي خانوار16 را درقالب نفر 31 تعداد  1390
  .قراردارد شرقی طول دقیقه 18 و درجه 48 و شمالی عرض

  داش سوروشگن
 متري 100ساسانی در داخل دره اي به نام نوروزباغی در فاصله  دوم شاپور آثار از اي نبشته سنگ      
   به کتیبه این. دارد که درنزد اهالی به سوروشگن داش معروف است قرار مشکین شهر اصلی میدان شرق
 هجرت از قبل سال 267 به یعنی ساسانی دوم شاپور سلطنت هشت و بیست سال هفتم ماه تاریخ

 تا سوم سطر از ،است آن تاریخ سوم، سطر تا اول سطر. است شده تشکیل بخش سه از و است مربوط
 از. است کرده کار قلعه ساختن براي سال 6 که است شده یاد قلعه مسئول هرمزد، فارسه از کتیبه، نهم

 است خواسته بزرگان و شهریاران از آن در که آمده هرمزد فارسه از اندرزي یکم، و بیست تا نهم سطر
  .بسازند بهتري قلعه صورت این غیر در و بگویند آفرین آن به گرفت قرار پسندشان مورد قلعه اگر

  برق سوره
 براساس آبادي این است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي      

روستاي سوره برق . بود داده درخود جاي خانوار 36 قالب در را نفر 122 تعداد 1390 سال سرشماري
 خلخال جاده وکنار گیوي غرب ازسمت کمی فاصله در نامیده می شود» رهه ب - سوره«که درعرف محل

 37روستاي سوره بره  در . است گنجگاه و گیوي همجوار ،واقع شده و با آبادي هاي فاراب گیوي
  . قراردارد شرقی طول دقیقه 18و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 41و درجه

  سوسهاب
 در غربی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي دــــخوانن می سوساوا را آن اهالی که روستاي سوسهاب      
 دقیقه30و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 25و درجه37در است که  خلخال شهرستان مرکزي بخش
 حفاظت منطقه در و داغ آغ کوه شمالی دامنه در خلخال شهرستان جنوب کیلومتري 42در  شرقی طول
 رودان میان با شرق از سو، آق و مرجین به جنوب از کلی و ترازوج به شمال از. دارد قرار کوه این شده

 یوخاري بخش سه به را روستا اهالی.است همسایه کرگزلو و تیکان قارا ونن، با غرب از و بفراجرد و
 سازهایی و ساخت با. خوانند می) پایین محله( اوج آشاغی و) وسط محله( محله آرا ، )باال محله(اوج 



    345                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 
 است داده جدید معماري به را خود جاي و رفته بین از روستا سنتی و قدیمی بافت تقریبا شده انجام که

 داده درخودجاي خانوار166 درقالب را نفر 552 تعداد1390 سال سرشماري روستاي سوسهاب براساس
  .دریا قراردارد متري سطح 2040 درارتفاع آبادي این. بود

  سوغانلو
 1390 سال سرشماريدر نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع غربی یورتچی دهستان هاي ازآبادي      
 آباد بلقیس و دآبادـمجی ، بود روستاهاي مشتقین داده درخودجاي خانوار  36 قالب در را نفر 160 تعداد

  از همسایگان روستاي سوغانلو به شمار می روند

  سوال
 این قراردارد نمین مرکزي بخش توابع از شمالی ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي      
. بود داده درخودجاي خانوار 150 قالب در را نفر 481 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي

 ذهن از دور »سوال« واژه بودن تالشی .دارد وجود متفاوتی بین اهالی آرا ، والــوجه تسمیه س درمورد
 .ندارد مفهومی و معنی »سوال« ي واژه ، تالشی زبان در ندارد چون وجود آن براي هم دلیلی ولی نیست

عده اي معتقدند که نام . آب می دانند ي لوله معنی به »سولوله« کلمه شده مخفف را »سوال«بعضی ها 
است  شده تبدیل سوال به محاوره زبان و زمان طول در بوده  که ها آب معنی  به »سوالر«اصلی روستا  

   ...قس علیهذا  و

  تاریخی حمام - سوالحامامی
  واقع نمین شهرستان توابع از سوال روستاي دریکی از چهار حمام تاریخی شهرستان نمین است که       
 و شده ساخته آهکی و گچی مالت با که تاریخی ارزشمند بناي این آجري ساختمان قدمت.است شده
 صنایع ، فرهنگی میراث کارشناسان گفته به .گردد برمی قاجاریه دوره به گذرد می آن عمر از سال 120

 در حمام این درون نیاز مورد نور ، حمام این شکل قوسی طاق به توجه با نمین، گردشگري و دستی
 براي هم حمام این کف و است شده می تامین بام پشت باالي نورگیرهاي توسط آن از استفاده زمان

 به مخصوص گرمخانه و خزینه ، سربینه ، بینه و شده کشی کانال حمام مختلف نقاط در گرما حرکت
 اثر در و زمان مرور به اما .است شده ثبت کشور ملی آثار جزو 1388 سال در حمام این .دارد خود

 که این جاي به ، ذیربط مسووالن سوي از آن مرمت و بازسازي براي توجهی کم و جوي جریانات
 محل و روستا اهالی هاي زباله انباشت براي اي مخروبه به باشد منطقه به گردشگران جلب براي مکانی

  .است شده تبدیل گربه و سگ جمله از حیواناتی استراحت و آمد و رفت براي امنی
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  سوالخ لو
  مشکین شهر آباد شمس: نگاه کنید به        

  درق سولو
 نمین مرکزي بخش ازتوابع شمالی ویلکیج شمال دهستان درسمت که نمین شهرستان هاي آبادي از      
 دهستان به شمال سمت از و همجوار است و دودران رانــحی خشه ،کران  روستاهاي جله با دارد قرار

 خود در خانوار 18 را درقالب نفر 55 تعداد 1390 سال سرشماري سولو درق در. شود می منتهی میناباد
  بود داده جاي

  قشالقی سولوك
 ثانیه 38و دقیقه 35و  درجه 47و شمالی عرض ثانیه 22و دقیقه 7و درجه 39 در قیشالقی سولوك      
 مغانازعشایر قشالق چندین به که اي ودرمنطقه غربی انگوت شمالی دهستان درسمت شرقی طول

 استمرار آن قدیمی شکل به را خود زندگانی وهـــشی منطقه این اهالی .است قرار گرفته دارد اختصاص
 حرکت این. درحرکتند وقشالق ییالق دربین خودبطوردایمی واحشام دام علوفه تامین وبراي بخشند می

 سبالن وییالقی خنک هاي دردامنه را سال گرم فصول. پذیرد تاثیرمی منطقه وهواي آب ازتغییرات دایمی
 و برف هوا وآغاز و با سردشدن برند سرمی به شرقی وآذربایجان اردبیل هاي ارتفاعات استان دیگر و

 1390 سال درسرشماري سولوك لی قشالقی. میبرند پناه مغان گرم درآغوش خود قشالقات به یخبندان
  .بود داده درخودجاي خانوار 7 قالب در را نفر 20 تعداد

  گول لی سولوك
 6 و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 39 و درجه 37در که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي      
 گیالندوز،قایا قالین ،فیروزودرمیان روستاهاي صوفلو ازبخش آباد زرج دردهستان شرقی طول دقیقه

 خانوار 29 رادرقالب نفر 110 تعداد 1390 سال سرشماريروستاي سولوك لی گول در. وقوزلو قراردارد
  .در لغت زبان ترکی به معنی زالو است »سولوك«. بود  داده جاي درخود

  لی ك سومه
بخش  توابع دوآبادي آشاغی ویوخاري دردهستان انجیرلوازنام  آغاج قیرمیزي سمکلو یا روستاي      

 کوهستانی روستا است موقعیت قوجابیگلو ي اي ازطایفه و سکونتگاه شاخه سوار بیله مرکزي شهرستان
  نفر و 51 لی سومک آشاغی.است پلکانی صورت به ها خانه و دارد قرار کوه میان اريـــدرحص و است
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   .نوع خاصی ازپشم گوسفنداست »سومه ك«. دارد نفرجمعیت 109 لی سومک یوخاري

  سوها
بر  آبادي این قرار دارد ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان ازآبادي هاي      

 روستاي. بود داده درخودجاي خانوار 477 نفررا درقالب 1879 تعداد 1390 سال سرشماري اساس
 اردبیل استان روستاهاي ترین بامنظره و و سرسبزترین اززیباترین یکی)  میشود تلفظ هم سوآ( سوها
 قرار یزچیقسا و حور ، )نیارا( درمجاورت روستاهاي نیارق )اردبیل( مرکز استان از کیلومتر 32 که است

  .کردند انتخاب سوها  را روستا نام روستا، اطراف در آب زیادي علت به گوئیا دارد و

  رودخانه - سوهاچایی
 رود چندین پیوستن و سوها روستاي از ذرــگ با و گرفته سرچشمه بوالغی خان کوه از سوهاچایی      
   موجود نظیر کم هاي پدیده از سوهاچایی رودخانه.پیوندد می زچایییقاس رودخانه به نهایتا ، آن به فرعی

  .هستند آن دیدن مشتاق گردشگران که است نیارق منطقه در
  سد -  سوهاگولو

 دریا سطح از متري 1400 ارتفاع در که است مصنوعی ـ طبیعی پدیده یک گَولو سوها یا سوها سد      
 گیالن استان هواي از گرفته نشات معتدل هواي و آب با منطقه این. است گرفته قرار کوه باالي در و

 به دیگر ازطرف و زیبا وجنگلی مراتع با کوه قله به طرف ازسه که است رویایی و بسیارزیبا منظره داراي
 هاي آب راه طبیعی سدي همچون توانسته ، نظیري کم طبیعی توپوگرافی چنین. شود می منتهی ییزیبا دره

در  را کشاورزان مصرفی آبو  آورد بوجود ارتفاعی چنان در نظیررا بی اي پدیده و کرده سد را ورودي
 برداري بهره به 1364 ازسال که است رسی هسته با خاکی نوع از وهاــــس سد. کند می تامینطول سال 

 طول متر 12بستر از سد ارتفاع.گیرد قرارمی مورداستفاده کشاورزي مصارف براي آن و آب است رسیده
   .است مترمکعب میلیون 0.2  سد کل وحجم متر 91  تاج

  تاریخی پل - اردبیل چشمه سه
  گوزکورپو اوچ: نگاه کنید به       

  تاریخی پل - کلخوران چشمه سه
 هاي پایه با دهنه سه داراي واست  شده واقع گذرد می کلخوران از که اي رودخانه روي بر پل این      

 رودخانه روي بر پل این. است مربوط صفویه دوره به پل این بناي. است آجري دیواره و تاق و سنگی
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 دوره به آنرا اصلی بناي.  است دهنه شش داراي و شده ساخته نام همین به روستایی در کلخوران
 سه پلی ، کلخوران پل .است شده تعمیر صفویه دردوره گویا که دهند می نسبت ایلخانیان و سلجوقی

 طاقها در گچی التــــم و 20×20آجر و ازاره در آهکی مالت و سنگی هاي پی با شده اجرا و چشمه
 این طرف دو در متقارن بصورت که باشد می جانبی هاي دهانه از بزرگتر پل وسطی دهانه. باشد می

 در اثر این. است شده پل عرشه بودن دار زاویه باعث ، دهانه این بودن بزرگتر.  اند گرفته قرار دهانه
  . است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 7508 ثبت هشمار با 1381 اسفند 17 تاریخ

  آباد سهراب
درمیان  که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق جنوبی ازبخش القــــقش دهستان هاي ازآبادي      

 نفررا درقالب 52 تعداد 1390 سال لی واقع شده است ودرسرشماري اینجی ودهستان روستاهاي آزادآباد
  .بود داده درخود جاي خانوار 16

  سهرابلو
 72 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي آبادي از      

 از ،طاهرلو  با روستاي از طرف شمال سهرابلو روستاي.قرارداردمشکین شهر مرکزشهرستان از کیلومتري
 با روستاي غرب و ازطرف داود خلیفه با روستاي شرق ازطرف ، چشمه هفت با روستاي جنوب طرف

 خانوار 43 نفررادرقالب 183 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي دارد این مجاورت نصیرکندي
  .بود داده درخود جاي

  معدنی آب چشمه -قوتورسویو سویوق
 سوار بیله شهرستان توابع از شورگل دهستان حوالی و خروسلو منطقه در فرد به منحصر چشمه این      
 باشد می درمانی وخواص غالب گوگرد وداراي بسیارغنی معدنی مواد حاوي چشمه این آب .دارد قرار

 و صحیح رسانی اطالع عدم دلیل به متاسفانه. است شده معروف »قوتورسویو سویوق« چشمه به و
   .است مانده ناشناخته اصولی

  پوش سیاه
 سرشماري بر اساس نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی یورتچی دهستان هاي آبادي از      
 ، سیاه پوش باروستاهاي دابانلو. بود  داده درخودجاي خانوار 18  نفررا در قالب  80 تعداد 1390 سال

  .است همجوار »جق جق« و »سقدل«
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  کندي سیاوش
 اردبیل دراستان گرمی ازشهرستان موران دربخش اجارودشرقی دهستان هاي ازآبادي کندي سیاوش      
 دقیقه 12و درجه 48 و استوا خط از شمالی عرض ثانیه  41و دقیقه 3و درجه 39 بین که درفاصله است

 درمانلو روستاهاي مجاورت ودر کوهستانی نسبتا اي درناحیه مبدا النهار نصف از شمالی طول ثانیه 37و
 219 تعداد 1390 سال سرشماري براساس کندي سیاووش. است قرارگرفته زنگبار و درمانلو هاچاکند
  . بود داده جاي خانوار در خود 54 قالب نفر را در

  زیارتگاه - اسبو سیدابراهیم
خلخال قرارگرفته  واسکستان درو روستاي بین روستاي شاه خنده به مشهور دابراهیمــزیارتگاه سی      
وساختمان آن  است واقع اصلی جادهاي درکنار تپه روي بر روستا ازمحدوده خارج زیارتگاه بناي .است

این  شکل ساختمان مربع .است شده ساخته اطراف محوطه باالتراز سانتیمتر 60 ارتفاع با سکویی برروي
 .باشد می شکل قوسی هاي وپنجره درب با آجري نماي وداراي دارد فلزي گنبد بنا شیروانی است ویک

 زیارتگاه فضاي داخل بدنه .اند واقع دیگر ضلع سه در فلزي هاي پنجره و شمالی ضلع در اصلی درب
 وجود بدلیل.است شده کار قرآنی هاي کتبیه آن داخلی ضلع سه در. باشد می کاشی آن پوشش سقف و

 براي سال از مختلف روزهاي در مردم رودهاش آب پر رودخانه چنین هم و اطراف باغهاي و زیبا مناظر
 مذهبی مخصوص مراسم روستا اهالی گفته به. آورند می روي مکان این به تفریح و سیاحت و زیارت

  .دارند مکان این به خاصی ارادت روستا اهالی و میشود پا بر مکان این در

  زیارتگاه -  چنارلیق سیدابراهیم
 استان به چسبیده وتقریبا خلخال روستاي ترین جنوبی که چنارلیق روستاي در ابراهیم سید آرامگاه      

 عنوان به کند نمی اوزـــتج خانوار چند از که روستا اهالی براي زیارتگاه این.دارد قرار باشد می زنجان
 را خود مشکالت گشایش وي مزار جوار در نیاز و راز با مشکالت و ها سختی در که است فیضی منبع

 خواندن و دینی مراسم برگزاري براي است محلی زیارتگاهها سایر ومثل نمایند می طلب خداوند از
  . سال خاص ایام در ادعیه

  زیارتگاه - خراسانی سیدابراهیم
 و زاده امام میدان در الهرود درشهر) ع(رضا حضرت امام نوادگان از خراسانی ابراهیم سید مقبره      

 پیش یک شامل که شده واقع شرقی بنادرضلع اصلی ورودي.است شده واقع شهر گلزارشهداي روبروي
 2 حدود جدیدي وبناي شده تخریب زاده امام این اصلی بناي است کتابخانه یک و کنی کفش ورودي
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 یک داراي که است اسالمی معماري سبک به تقریبا بنا این.است شده موردنظرساخته درمحل پیش سال
 از عبور از پس بنا داخل.فاصله میگیرد زمین ازسطح پله 9 با بنا باشد می ودومناره فلزي پوشش گنبدبا

 امکانات داراي زائران راحتی براي االحداث جدید بناي. گردد می شبستان ووارد شده شروع پیشخوان
  .  است شده احداث شهرستان اوقاف واداره امنا هیئت همت به مکان این.باشد می زیارتی بناي یک اولیه

  زیارتگاه - خیمیس سیدابراهیم
 میباشد روستا قبرستان محوطه که اي تپه روي بر روستا ورودي خیمیس در ابراهیم سید زیارتگاه      
 مردانه شبستان پایین طبقه که طبقه ودردو مستطیل شکل به زیارتگاه جدیداالحداث بناي طرح. دارد قرار

 سقف پوشش ، آجري دیوارهاي با بتنی بنا اسکلت.است شده احداث باشد می زنانه شبستان باال طبقه و
 به .است فلزي هاي پنجره با آجري بنا اصلی نماي. باشد می فلزي ورق روکش و چوبی خرپاي نوع از

  .  رسد می) ع( کاظم موسی امام به ابراهیم سید زاده امام نسب روستا اهالی گفته

  زیارتگاه -  نوده سیدابراهیم
 ازبخش نوده درروستاي که است خلخال شهرستان زیارتی ازاماکن نوده دابراهیمـــــسی زیارتگاه      

  .قراردارد رستم خورش

  زیارتگاه - غفورآباد سیدابوالقاسم
 بناي. قراردارد خلخال شهرستان شرقی شمال درسمت آباد غفور درروستاي ابوالقاسم سید زیارتگاه      

. اند پوشانده زیبایی درختان را آن دور تا دور و شده واقع روستا زیارتگاه درمیان قبرستانی درخارج از
 دایره نیم گنبد یک داراي بنا. است متعدد گیرهاي نور داراي جنوب و شمال جهت دو بناي زیارتگاه در

 و شده پوشانده معصوم چهارده نام به منقش و سانتی 3 آجرهاي با بنا خارجی نماي .باشد می کوچک
 اصلی ورودي روبروي کوچک حوضچه یک و شده سازي کف و سازي محوطه زاده امام این اطراف

  .منتسب می دانند) ع( کاظم موسی امام نوادگاه به یکی از زیارتگاه را این روستا اهالی.دارد قرار

  زیارتگاه -  معراجی سیداحمد
 اهالی گفته به بنا .قراردارد جنوبی رستم خورش بخش سفیدآب معراجی درروستاي سیداحمد مزار      
 مجموعه این. شد ماندگار آن در و آمده روستا این به زنجان از که بوده شیخی احمدمعراجی سید،روستا
بیشتري درمقایسه بادیگراماکن زیارتی خلخال  نسبتا امکانات و بهداشتی هاي زائرسرا،سرویس داراي
 حاضر بناهاي قدمت از.است شده احداث وهدایا نذورات درآمدحاصل از با بناها این بیشتر.  دارد

 تر پایین وکمی روستا درباالي شکل مربع گوش چهار ساختمان این.گذرد نمی بیشتر سال 6 تا 5 حدود
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 80حدود عرض به دور تا دور رواق با زرد آجري نماي داراي .است شده واقع قبرستان درداخل ازجاده
 تا بنا داخل .باشد می ورودي درب داراي وغرب شرق ازسمت بناکه ازکف آمده سانتیمترباال 30 وحدود
 فلزي صندوقچه باالي در کوچکی گنبد.  است مرمر سفید سنگ آن بقیه و سنگی ترازارهمسانتی 80ارتفاع

هاي  دروپنجره.باشد می رآنیــــق کاري کاشی کتبیه داراي آن داخل که دارد وجود زاده امام سبزرنگ
  .اند کرده میسر را آن نورگیري وجود دارد بنا درهرچهارطرف ي کهگرد نیم هاي طاق با ، آن آلومینیومی

  زیارتگاه - سیداحمدآباد
اهالی اطالعات کافی  .دارد قرار شاهرود بخش شرقی درجنوب واقع احمآباد آرامگاه سیددرروستاي      

به همین خاطر وي را باعنوان عام  و ازنام ومشخصات شخص دفن شده درمحل زیارتگاه را ندارند
 بنا سقف. است شده بناي مستطیل شکلی ازخشت خام توسط اهالی برروي آن ساخته.می شناسند )سید(
را در  نورگیربنا دو و اصلی روديو که دارد ایوانی خود شمالی ضلع در و است چوبی و شیروانی نوع از

   .برگرفته است

  هزیارتگا - گیوي زاویه سیداسماعیل
 قرار  غربی هاي کوه از یکی باالي در گیوي زاویه روستاي از خارج در سیداسماعیل زیارتگاه يبنا      
 به آمد و رفت به ادرـــق روستا مردم راه سختی علت به .ندارد دسترسی مناسب راه گونه وهیچ گرفته

 مستطیل بناي یک زیارتگاه بناي روستا اهالی از آمده دست به العاتـاط به توجه با .باشند نمی زیارتگاه
  . باشد می تزئینات گونه هر فاقد و قدیمی و خشتی شکل

  زیارتگاه - کرین سیداسماعیل
 و است شده واقع کرین دهستان ورودي سمت هاي کوه از یکی باالي داسماعیلــــــسی زیارتگاه      

  قبال زیارتگاه ساختمان .روند می کوه باالي به زیارت براي مردم و باشد می بسیارمشکل آن به دسترسی
 و مردم همکاري با آن ساختن و اند نموده بنا تجدید را آن 1381 و 1382 هاي سال در و بوده خشتی
 و شیروانی سقف زیارتگاه با شکل مستطیل بناي . است گرفته صورت خیریه امور و اوقاف اداره نظارت

  .کند می نمایی خود کوه نوك در کوچک طالیی گنبد یک و زرد آجري  نماي

  زیارتگاه - ارسون  سیداشرف
 زیارتگاه این .دارد قرار) خلخال و هشتجین راه بین( ارسون روستاي در داشرفـزیارتگاه سی بناي       
 افکنده سایه قبور سایر و آن بناي بر کهنسالی توت درخت و گرفته قرار جاده کنار روستا ودر از خارج
 سقف.  است پوشانده سیمانی خارجی نماي ،را آن خورده ترك بادیوارهاي مخروبه تقریبا بناي. است
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 تیرو یک آن ریزش از جلوگیري براي است که چوبی رپايــخ آن داخلی سقف و شیروانی بنا خارجی
 .است رفته سرقت به مزارآن وسنگ بوده سیمانی داخل کف. است شده استفاده بنا داخل در فلزي ستون

  .تعلق دارد) ع( کاظم موسی امام نوادگان زیارتگاه به یکی از این روستا اهالی گفته به

  سیدآباد
 که در است گرمی شهرستان  انگوت ازبخش شرقی انگوت دهستان هاي آبادي از سیدآباد روستاي      
 دقیقه 8 و درجه  39  بین درفاصله آن نقطه ترین ودرانتهایی شرقی انگوت دهستان شرقی شمال گوشه

 ارـــالنه نصف از شرقی طول ثانیه  38 و دقیقه 56 و درجه 47 و استوا ازخط شمالی عرض ثانیه 32 و
 از آبادیهایی با شرق ازسمت،سوار بیله دشت قشالق بخش با شمال سمت واز است قرارگرفته گرینویچ
دارد  مجاورت قیشالقی باکوهول غرب وازسمت آباد زارع باروستاي جنوب برزندازسمت پائین دهستان

  .بود داده جاي خانوار درخود 38 نفررا درقالب 166 تعداد 1390 سال در آبادي این

  تاریخی پل -سیدآبادکورپوسو
  گوزکورپو اوچ: نگاه کنید به       

  سیدبیگلو
 96 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان قــارش بخش در مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 اورتـــدر مج رضی مرکز بخش کیلومتري 25 و در فاصله مشکین شهر شهرستان مرکز کیلومتري
 سرشماري براساس ابادي این قراردارد  بوالغ قانلی ،سبحانلو  ،آقابیگ لو  ،روستاهاي علیشان سویو 

  .بود داده جاي خانوار درخود 22 نفر را در قالب  89تعداد  1390  سال

  بقعه -سیدپیراقوم 
  در بنا این.باشد می پیراقوم درروستاي اردبیل، استان هاي مقبره ترین ازقدیمیراقوم ــــپی سید بقعه      

 به وجنوب ازشمال و مسکونی بافت به وازغرب قرارگرفته روستا ورودي شرقی دربخش واقع قبرستانی
 نام به شخصی توسط شمسی هجري 1334 سید درسال امامزاده بقعه. میشود منتهی روستا خیابانهاي

 ضلع در درب دور قاب که بوده ساده چهارطاقی صورت به فعلی بناي .است شده بازسازي قارداشخان
 چهار روي گنبد. باشد می وخشت الشه ازسنگ آن وساختاراصلی شده آجراجرا با کنج هاي پایه و قبله

   است آن بخش تزئین بنا درداخل ساده اي سقفی وگچبري است بزي گنبدشاخ تیزومشابه بصورت طاقی
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  زیارتگاه - گیلوان سیدجعفر
  .باشد می درخلخال گیلوان روستاي زیارتی اماکن از      

  زیارتگاه  - اونار کاظم موسی سیدجعفربن
 باغ دل در اونار روستاي بست بن هاي کوچه از یکی انتهاي جعفربن موسی کاظم در زیارتگاه سید      

 روي منقوش تاریخ به توجه با. شود می استفاده نیز مسجدروستا عنوان به وازآن دارد جاي سرسبزي
 نماي و است گنبد یک داراي زیارتگاه بناي.است شده ثبت هجري قمري 1300 بنا ساخت سال ،دیوار

 شکل به ونورگیرهایی شده واقع جنوبی بنادرضلع اصلی روديو.است شده مزین باآجرکاري آن خارجی
 دودرب شمالی ضلع ودر نورگیر سه و ورودي درب و دریچه دو بنا شرقی درضلع. دارد کشیده مستطیل

 و مردانه شبستان بنا داخل در.شود نمی مشاهده نورگیري غربی ضلع در. دارد دریچه دو و نورگیر دو و
 ودرب است مشبک چوبی هاي پنجره داراي زنانه شبستان که دارد وجود زنانه شبستان طبقه درنیم

 زیر است ساده فلزي شبکه مزارکه یک صندوقچه. میشود باز زنانه شبستان سمت به نیز اصلی ورودي
 مشبک ضریح ، بعد به سال آن از اما بود چوبی اي صندوقچه 1376 سال تا این صندوقچه.قراردارد گنبد

  . اند کرده پهن سبزرنگ اي خودقبرنیزپارچه قبرسیدبزرگوارقراردادندوروي وبرروي شده تهیه آلومینیومی

    زیارتگاه - درو سیدجعفرروستاي
 که مورد بناي مربع شکلی وجود دارد روستا ورودي قسمت در )رو –دي ( درو داخل قبرستان  در      

وبه همین سبب  نام سیدجعفرتعلق دارداهالی است وبه گفته اهالی درو به سیدجلیل القدري به احترام 
 ينما با مترمربع 2در2 تقریبی ابعاد به شکل مربع بنا این. هم به زیارتگاه سیدجعفراسبو معروف است

  .باشد می تزئینات گونه هر فاقد و ساده کامال و شکل يگنبدخیار ویک يآجر

  سیدجوادلو
 و درجه 47و شمالی عرض دقیقه 56و درجه 38 جغرافیایی مختصات به است روستایی سیدجوادلو      

 روستاهاي درهمسایگی غربی انگوت دهستان جنوبی قسمت وسطاي درسمت که شرقی طول دقیقه 38
 این. است گرفته قرار قیشالقی قار و رضی شیخ ، لی خان قیلیج ، سی دره آدام یوخاري ، ردانـم ، کیننو
  بود داده جاي خانواردرخود 22 درقالب را نفر  90 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي

  زیارتگاه - کلور  سیدحسین
  بناي این. است گرفته قرار شهر این پارك داخل در ورــکل شهر مرکز در کلور سیدحسین زیارتگاه      
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 ازاره قسمت در .است قرآنی هاي کتیبه و کاري کاشی نماي با شکل مربع و کوچکزیارتگاه ساختمانی 
 این داخل در زیبایی ضریح .دارد قرار اند شده که دراین مکان دفن شهدایی هاي نوشته سنگ ، بنا این
 و گل هاي باکس و هشد سازي محوطه بنا این اطراف .باشد می فلز از آن جنس که گرفته قرار بنا

 دیوارهاي است شده احداث 1361 درتاریخ زاده امام بناي. است داده مکان این به خاصی زیبایی درخت
 هاي کتیبه داراي و است گچ از پوشیده بتن و سفید مرمریت سنگ با متر 1. 50 ارتفاع تا بنا داخلی
  .است اي شده کاري کاشی قرآنی

  زیارتگاه - درو سیدحمزه
 .است گرفته قرار خلخال شهرستان شرقی درقسمت )رو –دي (درو روستاي در سیدحمزه زیارتگاه      

 قرار سرسبزي و بلند درختان میان در درو روستاي محدوده از اي درخارج تپه درپائین بناي زیارتگاه
 مالی کمک و امنا هیئت همت زیارتگاه به نوساز بناي .آن میگذرد کنار از نیز آبی کم رودخانه که گرفته
 نماي و آجري دیوارهاي با بتنی بنا این اسکلت. است شده فراهم اوقاف اداره نظارت و روستا اهالی

 هیچگونه بدون و ساده کامال بنا. است شیروانی سقف و مستطیل شکل به بنا طرح. باشد می سیمانی
 مردم. باشد می کاظم موسی امام نوادگان از روستا اهالی گفته به زاده امام این.باشد می خاصی تزئینات

  . آورند می روي مکان این به خاص هاي درروز مذهبی هاي مراسم برگزاري براي

  بقعه - شیخ کلخوران سیدحمزه
 در اردبیلی الدین صفی خــــــشی بزرگوار پدر ، جبرائیل شیخ بقعه حرم غربی جنوب در بقعه این      
. باشد می محدوده آن در موجود دیگر هاي مقبره مشابه ،ساختار لحاظ از و شده واقع کلخوران يروستا

 زرد گل به مقام این شهرت. است معروف »گول آغاسی ساري« به محل سالخوردگان نزد حمزه امامزاده
 هجومهاي از یکی در که بوده زردي گل درخت ، آن کوتاه آجري مقبره جوار در که است جهت ازآن

 و گردیده پناهنده امامزاده جوار درخت به خود عصمت و جان ازترس که گشته زنی پناهگاه ، تاریخی
 در ساده بندي قاب بنابا بیرونی وبدنه کرده احاطه سنگی راسکوي امامزاده مقبره دورتادور.بود یافته امان

 به دارد پایینی بسیار وارتفاع بوده شمال سمت از بقعه ورودي.است شده بسته درباال چینی هره و پایین
 دار تیزه باچهارطاق چهارضلعی صورت به داخلی بخش. شد خم کامالً باید شدن وارد هنگام که طوري

   .است شده اجرا عرقچین طاق بدنه این باالي.باشد می ساده کاربندي ازنوع آن سازي گوشه که شده برپا
 الدین، قوم قدرالدین، ، حمزهه نفر پنج تألیف  بحراالنساب ازکتاب متن بدین کاغذي ،بقعه درداخل

 روي اسرارازبغداد اهللا قدس السالم علیه الکاظم عتبه ابن«:  گردیده نصب بردیوار وصدرالدین بدرالدین
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 اردبیل والیت  به روي وصدرالدین حمزه.شدند متفرق رسیدند شهرري به چون نهادند ري والیت به

    ».گشتند مشهور موسوي القاب به شده بسیار ایشان ذریات. ساختند خود جا را موطن آن و نهادند
  زیارتگاه -  ماجوالن سیدحمزه

   است خلخال شاهرودازشهرستان دربخش ماجوالن روستاي زیارتی ازاماکن      
  چشمه -سیدخانا 

 پائین محالت قراردارد و بیشتر مورداستفاده خلخال د شهیدلیـــــمسج درجنوب که اي چشمه نام     
  .گیرد قرارمی مورداستفاده هنوزهم چشمه این.بود خلخال

  زیارتگاه - گیلوان سیدخضر
  . است خلخال شاهرودازشهرستان دربخش گیلوان روستاي زیارتی ازاماکن      

  زیارتگاه -  سیدخضرماجوالن
 درشرق و خلخال سرسبز هاي کوه دل در والنــماج زیباي درروستاي خضر معروف به سید مزار      
 می محسوب استان زیبا بسیار هاي راه جمله از ماجوالن روستاي مسیر.است شده واقع شاهرود بخش
 سیدخضردردل مزار.نیست مقدور آن در ماشین با آمد و رفت بودن العبور صعب علت به البته که شود
   .است خاصی قداست داراي روستا اهالی نزد و شده واقع بکر طبیعت این

  زیارتگاه - سفیدآب سیدخلیل
 روستاي در سفیدآب، روستاي کیلومتري 5سیدخلیل معروف است در زیارتگاهی که به امامزاده      

 روستا از درخارج زیارتگاه بناي.است شده واقع خلخال شهرستان رستم خورش بخش سوجهرودازتوابع
 بناي این.گذشت تپه چند از باید آن به رسیدن برايو شده واقع قدیمی قبرستان دریک اي تپه درپشت
 شده تخریب بنا بخش اعظم درحال حاضر.باشد می گنبدسیمانی یک داراي و بوده شکل مربع خشتی
 ستونهاي و ها نرده با سرپوشیده ایوانی بنا جنوبی درضلع میباشد شیروانی نوع واز چوبی بنا سقف است

 صندوقچه و است سیمانی بنایی درداخل مزار،شده تخریب کامال و بناخاکی کف.است قرارگرفته چوبی
  .افزایند می بنا زیبایی بر که اند پوشانده زیبایی بسیار درختان بنا را این دور تا دور .ندارد

  زیارتگاه - سادات خانقاه سیددانیال
 شهر  شمال يکیلومتر5در سادات خانقاه سیددانیال خلخال برروي تپه کم ارتفاعی درروستاي بقعه      

 زیادي کرامات و بوده) ع( کاظم موسی امام ازنوادگان سیددنیال ، اهالی به گفته . است قرارگرفته خلخال



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       356    

 طبقه در که سفید مرمریت سنگ اصلی نماي با طبقه دو در زیارتگاه بناي .است داشته روا مردم درحق
 قرارگرفته زائرسرا و زنانه و مردانه شبستان و شده طالکاري فلزي ضریح اول ودرطبقه انباري بنا همکف

 اضافه برآن متفاوت زمانهاي در جدید ساختمان دو و بوده کوچک زیارتگاه این قدیمی ساختمان .است
 که شده طالکاري مطهر ضریح .باشد زائرمی بیشترین داراي مذهبی زیارتگاه دراعیاد این است شده

 قرار بقعه مرکز در تقریبا که است شکلی فضاي مربع ، قرارگرفته بنا این اصلی و قدیمی درساختمان
 همت به بقعه جامع طرح .باشد می سمت این به زائرین هدایت جهت مشبک چوبی درب یک و دارد

  .باشد می اجرا دردست وامورخیریه اوقاف اداره و بقعه ايـامن هیئت
 براي مکه به عزیمت از قبل گردند می مشرف خدا خانه به که حاجیانی تمامی قدیمی رسم برابریک 

  .شوند می مشرف بدانجا ، دانیال سید به ارادت عرض

  زیارتگاه -  فخرآباد سیدسلیمان
 مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین بخش قاراسودر دهستان فخرآباد درروستاي سیدسلیمان مقبره      

مذکور در  نامه شجره به توجه با. است شده واقع شهر مشکین شرقی شمال کیلومتري 25 درفاصله و
 نامه ب فرزند یک داراي و شریف و القدر جلیل سیدي امامزاده این ،متبرکه  بقاع المعارف دائره مؤسسه
 از پس که اوست از سلیمان نسل تداوم و باشد می یوسف نامه ب فرزندي داراي نیز او که بود حمزه
 بعد و مهاجرت آنجا به ابتدا ،شیراز منطقه اجتماعی و سیاسی برمشاغل) پسرعموها(اش اعمام بنی تسلط

 مسافرت آنجا به او مرقد زیارت جهت اردبیل در اسحاق بن عباس نامه ب پسرعمویش شهادت جهت به
 دست در اطالعی هیچ او وفات تاریخ از.  است شده ماندگار درآنجا منطقه اهالی خواهش به و کرده

 شده سپرده خاك فخرآباد به در و یافته وفات پنجم قرن اول نیمه اواخر در که رود می احتمال نیست اما
   او از محلی اسناد غالب در و است دل اهل زیارتگاه اکنون که اند نموده بنا مزاري او تربت سر بر بعداً و
  . می شود عنوان) ع( الکاظم موسی امام بالفصل فرزند عنوان به

 نوساز و قدیمی بخش ازدو متشکل کنونی النـــپ. است شده واقع فخرآباد اصلی درمیدان بنا ساختمان
 .اند نموده بخش این احداث به اقدام مسافران و زائران زیاد تعداد دلیل به گذشته سالهاي در باشدکه می

 بخش این پالن.باشد می امامزاده مدفن که شده واقع قدیمی شبستان شرقی جنوب بخش در گنبدخانه
 تفکیک جهت گذشته درسالهاي که باشد می شبستان شمالی درقسمت ورودي یک وداراي گوش هشت

 می گنبد پاي در نورگیر چهار داراي قسمت این. اند کرده ایجاد دیگري درگاه زنانه و مردانه ورودي
 که است قاجار دوره به مربوط نقاشی تزئینات داراي زیرگنبد تا متري سانتی 80 ارتفاع از بنا دیوار باشد

 و گچکاري گنبد داخل قسمت که باشد می جناغی گنبد پوشش. است بخشیده بنا به خاصی شکوه
  . است شده داده پوشش اي فیروزه گوش هشت کاشی با گذشته سالهاي در آن خارجی بخش
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  زیارتگاه - چملوگبین الدین سیدشمس
 بخش روستاهاي از آباد احمد روستاي درجنوب چمولوگبین روستاي در الدین زیارتگاه سیدشمس      

 داراي و چوبی پنجره درو و ها تیرك با اي ومخروبه خشتی زیارتگاه بناي بناي .است شده واقع شاهرود
 از چندانی اطالع روستا اهالی. گرفته قرار معبر درسراشیبی و است مرکزروستا در شمال ازضلع ورودي

  .ندارند الدین شمس سید زاده امام نسب

  زیارتگاه - سرعین کنزق سیدصادق
 شرقی کیلومتري پنج در ، کنزق روستاي به مشرف شرقی کوههاي صادق در سید معروف به بقعه      
 سفیدان ریش روایت به و بوده السالم سجادعلیه امام نوادگان از سیدصادق .است شده واقع سرعین شهر

 به بنا. اند بوده شده وي عنایات شیفته ومردم داشته روا ردمــــــم درحق زیادي کرامات روستا واهالی
 داخل از و شده جمع اـــروست پیر زنان ، شده می مواجه بارش کمبود با منطقه که زمانهایی در روایات

 نازل بارانی الهی کرامات و لطف به عمل، این با. گذاشتند می ودررودخانه برداشته سنگی امامزاده مقبره
 امامزاده مقبره مناره که کنند می روایت چنین مردم. گردید می قطع دوباره سنگ برداشتن با که شد می

 بوده جدید مقبره فعلی بناي. است رفته غارت به غارتگران توسط قبل سالها مقبره داخل اموال با همراه
  .است گردیده احداث هجري شمسی  1378 مردادماه در و

  بقعه - اردبیل سیدصدرالدین
   واقع زراعی درمیان اراضی ،مشکین شهر به اردبیل جاده کیلومتري درسه سیدصدرالدین مبارکه بقعه      
  سمت جنوبی آن  بسیارقدیمی اي بود که بقعه در عمارت صدرالدین تا چندسال گذشته مقبره .است شده

 ورودي بدر .کرد می زندگی آن در بقعه اي بود که خادم دهقانی بزرگ حیاط قرارداشت و شمالش
 دو ودر شده کشیده غرب به شرق از که شد بازمی باریکی راهرو به بود و آن شمال سمت در بقعه

 جنوبی ضلع در داالن این دروسط. گردید می منتهی زائران کردن بیتوته براي حجره دو راهرو به انتهاي
اي  کهنه ارتفاع کم گنبد کوچک قرارداشت و اتاقی وسط در وقبر شد می باز مقبره به که بود دري آن

  . می پوشاند را آن سقف
 در محل آبرومندي و خوب ،بناي وسیع و قرارگرفته ي کلیبنا تجدید مورد پیش ازچندي بقعه این بناي
که عملیات ساختمانی آن هنوزبه  است بود ایجادشده رفته وازبین تخریب شدت به که بقعه این قبلی

  قراردارد  مغان  - اردبیل جاده غربی وسمت اردبیل شمالی درقسمت بقعه این.پایان نرسیده است
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  زیارتگاه - دشت طهارم الدین شهاب سید و الدین سیدصفی
 غربی جنوب در واقع دشت طهارم روستاي در الدین دشهابـــسی الدین و صفی دـــزیارتگاه سی      

 و الدین صفی سید . است شده واقع شاهرود بخش و خلخال شهرستان شرقی جنوب در شال دهستان
 به زاده امام این بناي از .باشند می کاظم موسی امام نوادگان از محل اهالی روایت به الدین شهاب سید

 آن ساختمان که است سال 10 حدود اما بوده خشتی اصلی بناي. ....شود می استفاده زیارتگاه عنوان
 بناي .استبه جاي بناي قبلی احداث شده  فلزي اسکلت با آجري نوع از فعلی بناي و شده بازسازي

 دارد قرار بنا جنوبی ضلع در حیاط این که است کوچک حیاط یک و ایوان وشامل ضلعی چهار زاده امام
 و است سبز رنگ به کوچک فلزي گنبد یک داراي بنا این. باشد می حیاط سمت از آن اصلی ورودي که

   .باشد می گچی آن داخلی نماي

  زیارتگاه - نیار سیدعبدالعزیز
 اردبیل شرقی نیار درجنوب روستاي در) ع(کاظم موسی امام حضرت نوادگان سیدعبدالعزیزاز بقعه      
  هاي شهرستان و اردبیل زائرین عظیم خیل پذیراي همواره که است اي متبرکه  هاي مکان از دارد و قرار

 داراي االیام ازقدیم .باشد نمی دسترس در صاحب بقعه سندي وفات و والدت تاریخ از .باشد مجاورمی
 .است گرفته می قرار مورداستفاده خوانی روضه و عزاداري مراسم برگزاري وبراي بوده گنبد و ساختمان

 801 تاریخ گنبد باالي در موجود برنجی طوق در که بطوري شده بنا تجدید آن ساختمان بار چندین
 به 1377 و 1376 سالهاي در آن محوطه و صحن بازسازي آخرین .است گردیده درج هجري قمري

 برگزار اردبیل و قم در همزمان بطور که اردبیلی مقدس تولد سالگرد پانصدمین کنگره برگزاري مناسبت
 فرم ، گردید انجام اردبیل وشهرداري استانداري مزبوروهمکاري کنگره اختصاصی اعتبار ازمحل گردید

 4 عرض به سکویی با دورتادوربنا .است شده طراحی امام 12 نیت به که است ضلعی12 ، مقبره پالن
 قرمز، مالون سنگ با شده اجرا ورودي خوان پیش و شده احاطه تراورتن اي تیشه پالك سنگ از متر
 سکوي یک شامل گنبدخانه. است شده واقع گنبدخانه ، هشتی از پس. کند می هدایت هشتی به را زائر

 نورگیر 9 داراي ساقه در هفت و پنج قوس با یوسقف گرفته قرار آن روي بر حـــــضری که است سنگی
  . کند می تأمین راحتی به را امامزاده مقبره داخل نیاز مورد نور ، بدنه نورگیرهاي با همراه که باشد می

  زیارتگاه - سیدعبداله
  .باشد می خلخال ازشهرستان کرین روستاي در کرین روستاي اهالی زیارتی اماکن از      
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  زیارتگاه - )امام آق(سیدعبداله آتشگاه
    آق امام: نگاه کنید به       

  زیارتگاه -  بفراجرد خانقاه سیدعلی
  .است خلخال بفراجرد شهرستان خانقاه زیارتی روستاي ازاماکن سیدعلی آرامگاه      

  زیارتگاه - درو سیدعلی
 شاهرود شهرستان بخش از) رو –دي ( درروستاي درو سیدعلی نام به االحترامی واجب سید مدفن      

 دـــسی این مدفن سر بر سال از درایام معینی مردم و است آبادي این اهالی عالقه و توجه مورد خلخال
  .کنند می واحسان نذر بزرگوار

    زیارتگاه - شال سیدعلی
 و دارد قرار خلخال شاهرودشهرستان ازبخش شال درروستاي زیارتی اماکن از شال سیدعلی مدفن      

  .است باديآ این اهالی واحترام موردتوجه

  زیارتگاه - بگلو رحیم سیدعمادالدین
 لو بیگ رحیم روستاي مرکزي قبرستان محدوده در بیگلوسفلی رحیم روستاي عمادالدین سید مقبره      

 سانتیمتر 1.20 ارتفاع بهاي  سنگی دیوار که است شده واقع اي تپه پاي در رضی شهر کیلومتري 2 در
 واعتبار ارزش از لو بیگ رحیم روستاي اهالی نزد زیارتگاهاین  .است کرده محصور را قبرستان دورتادور

 اوقاف اداره و امناء هیئت همت به جدیدي است وبناي شده تخریب قدیمی بناي.برخورداراست خاصی
 با متر 12متردر 18 تقریبی درابعاد جدید بناي. باشد می بازسازي الـــــدرح مردم مالی يها کمک با و

  . است بتنی شالوده

  بقعه - کلخوران الخواص سیدعوض
  مشجر اي محوطه در کلخوران جبرائیل شیخ بقعه شرقی شمال در الخواص سیدعوض متبرکه بقعه      
 جد که آمده تاریخ در. باشد می بیرون از چهارضلعی و داخل از ضلعی هشت صورت به که شده واقع
 الخواص عوض را او فرزند که داشته نام الهـک زرین فیروزشاه اردبیلی، اسحق الدین صفی شیخ پنجم

 الخواص عوض سید مرقد هذا(اند نوشته مزار وي وبرسنگ شده دفن کلخوران درقریه وي .اند گفته می
  )  تاج زرین شاه فیروز بن
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  زیارتگاه - اندر دشت موسی و سیدعیسی
  .باشد می خلخال اندردرشهرستان دشت روستاي زیارتی ازاماکن      

  زیارتگاه - گیلوان خانقاه سیدعینعلی
 مورداحترام که میباشد خلخال شهرستان از شاهرود بخش در گیلوان خانقاه روستاي زیارتی ازاماکن      
 در است گیلوان خانقاه و گیلوان بردوآبادي مشتمل که گیلوان تاریخی روستاي قراردارد آبادي این اهالی
 سید مزار. رود می شمار به منطقه این دیدنی نقاط سرسبزترین و زیباترین از و شده شاهرود واقع بخش

 بناي. است گرفته قرار گیلوان درخانقاه اي تپه درباالي و گیالس و گردو و سیب باغات دل در ، عینعلی
 شمالی درقسمت .کنارآن قراردارد در نیز ديـــــومسج گرفته قرار روستا قبرستان درمحوطه زیارتگاه

 مربع بنا این طرح. است گرفته آن قرار در سادات قبور که سقفی است بدون دیواري زیارتگاه چهار
 کاري کاشی با يدـــگنب داراي آن سقف و اند پوشانده را آن روي گل کاه با که آجري بدنه با شکل

بناي  .دارد قرار دخانهـــــگنب زیر مزاردر فلزي ضریح و شده تخریب تقریبا بنا داخل . است مینیاتوري
 رفته بکار سنگ که است استیل فلزي پوسته با گنبد یک و شیروانی سقف ،سنگی بدنه زیارتگاه داراي

 یک داراي و باشد می طبقه یک بنا این. است شده آوري جمع زیارتگاه اطراف هاي کوه از بنا این در
  .باشد می سنگی نیز داخلی دیوارهاي و پا خر نوع از داخل سقف پوشش. است چایخانه و شبستان

  بقعه - عاملی سیدغنی
 جنوب در وي مقبره که بوده مردم معتمد و متدین شخصی و خانم میرزاده برادر عاملی غنی دــسی      
 دیگر مقبره چهار همچون بنا این. است قرارگرفته مشجر محوطه در کلخوران جبرائیل شیخ بقعه شرقی

 سنگی ازاره داراي بنا تحتانی بخش يکالبد نظر از و شده اجرا طاقی چهار صورت به محوطه در موجود
  . باشد می نما طاق داراي ورودي ضلع در فقط که است سنتی آجر با شده اجرا آن فوقانی بخش و

  گرمی - سیدکندي
 سرشماري در که است گرمی مرکزي شهرستان بخش از اجارودشمالی دهستان ازتوابع سیدکندي      
   .است بوده جمعیت نفر 137 با خانوار 34 داراي 1390 سال

  مشکین شهر - سیدکندي
 مشکین دهستان معروف است ازتوابع ) لو بیگ دو(بین اهالی به دیبک لی روستاي سیدکندي که در      
  1390 سال سرشماري این آبادي براساس به شمارمی رود مشکین شهر شهرستان مرکزي بخش از غربی
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  .بود  داده جاي خانواردرخود 4 در قالب  را نفر 17تعداد 

  سیدلر
 انگوت دهستان غربی هاي همسایه از و لی بیگ قره خان روستاي جنوب در است روستایی سیدلر      
 و درجه 47و شمالی عرض ثانیه 14و دقیقه 3و درجه 39 جغرافیایی رودودرمختصات شمارمی به شرقی

 مجاوراست این وسفلی علیا لکرآباد روستاهاي و قایا قارا قیشالق با شرقی طول ثانیه 52و دقیقه 39
  .بود داده جاي خانواردرخود 28 قالب در را نفر 109 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي

  سیدلرزهرا
 درتوسعه رود می گمان که زهراست شرقی درجنوب جمعیتی وکم کوچک آبادي زهرا سیدلر      

 درجه 39 بین فاصله در سیدلر .قرارگیرد آن ودرمجاورت شده متصل آبادي این به زاهرا آینده سنوات
 النهارگرینویچ ازنصف شرقی طول ثانیه 48 و دقیقه 17 و درجه 48 و شمالی عرض ثانیه 34 و دقیقه 2و

 رحیملو ، شان همه ، کالنسورا ، موران کند تازه هاي باآبادي موران مرکزبخش برزاهرا وعالوه دارد قرار
 بر آبادي این و است کوهستانی اي منطقه بناشده درآن سیدلرزهرا که اي منطقه. دارد مجاورت وکردلر
  .بود داده جاي خانواردرخود 18درقالب  نفررا 63تعداد  1390 سال سرشماري اساس

  سیدلرقشالقی
 دوقشالق این از و هریک معروفند دادلی وسیدلر قویو ساري به سیدلر که است سیدلرنام دوقشالق     
 بطوریکه شوند می اند شناخته اریافتهـــاشته آنها سفید ریش و افراد نام به که اي فرعی قشالقات به نیز

 حاجی قویوي ساري ، بایرام حاجی قویوي ساري به قویو سیدلرساري و ویداهللا حسینعلی به سیدلردادلو
 اهللا بیت قویوي ساريو  عیسی حاج قویوي ساري ، حسن ويیقو ساري ، مرادلو قویوي ساري ، علی

 به که دارد سیدلر تعلق به نیزچندقشالق دهستان غربی جنوب سمت در براین عالوه .شوند می منشعب
سیدلرصاحب و  ،سیدلر میرغالم  ، اهللا سیدلرسیف ، اییـــــطباطب حسن سیدلرحاج ، سیدلرفران ترتیب

  .شوند می نامیده بویوك سیدلرحاجی

  بقعه - کلخوران سیدمحمد اعرابی
 مشجر اي درمحوطه کلخوران جبرائیل شیخ مقبره غربی شمال در اعرابی دینـــال محی شیخ مقبره      
 شیخ بناي. است بوده خود زمان نامدار و بزرگ عرفاي از اعرابی الدین محی شیخ. است شده واقع

. باشد می دار تیزه قوس با بندي قاب داراي اصلی بدنه در و شده اجرا مجاور، هاي طاقی چهار همانند
 کرده احاطه را بنا دورتادور خانی سنگ با همراه که است سنگی ازاره داراي خارج و داخل در بنا این
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 چهار این مابین. باشد می پا تو پا رفته کار به قوس نوع و شده شروع مقبره کف از قوس پاکار. است
 عرقچین گنبد با نهایتا و کرده تبدیل دایره به را مربع پالن که شده پر یزدي هاي سازي گوشه با تویزه

 عاملی،سیدحمزه غنی اعرابی،سید شیخ مقابر هاي وگنبدخانه ها چهارطاقی. است پوشانده را بنا آسمانه
 و ها ویژگی نیز، به طورجداگانه  کدام هر هستند، واحد ساختار تابع که حال عین در الخواص عوض و

   .دارند را خاص خود تنوعات

  زیارتگاه - سیدمحمد برندق
 و موردعالقه که زیارتگاه این.قراردارد برندق درروستاي که است خلخال شهرستان زیارتی ازاماکن      

  .قراردارد برندق درروستاي است اهالی احترام

  زیارتگاه - بفراجرد سیدمحمد
 سید زیارتگاه خلخال شهرستان مرکزي بخش بفراجرداز روستاي اهالی عالقه مورد زیارتی اماکن از      

 واحترام وموردعالقه بودهمنتسب  علوي االحترام واجب ازسادات یکی به ظاهرا که است محمدبفراجرد
  .است اهالی

  بقعه - برزند قلعه حنفیه سیدمحمد بن
 است بخش این توجه قابل ازمناطق برزندانگوت قلعه روستاي در حنفیه سیدمحمدبن تاریخی بقعه      

 کل ادارات ازسوي آن از برداري وبهره وتکمیل شده آغاز قبل ازسالهاي آن واحیاي احداث عملیات که
  .است پیگیري درحال استان خیریهروامو اوقاف کل واداره دستی وصنایع فرهنگی،گردشگري میراث

  زیارتگاه -  سیدمحمد شال
  .است خلخال درشهرستان شال روستاي زیارتی ازاماکن      

  زیارتگاه -  خلخال سیدمحمد صالح
 شده واقع شهر اصلی درخیابان خلخال درشهرستان فاطمی به خلخال معروف سیدمحمدصالح بقعه      
 هم بنا این ورودي خوان پیش باشد می شکل پیازي گنبد و منار دو با شکل آن مستطیل بناي .است

 قرار مقبره خانه گنبد ورودي ، خوان پیش فضاي از پس. است متر 1.5اندازه  به و ساختمان عرض خود
 بدون بیرونی نماي داراي بنا این.است داده فضا به خاصی روحانیت خود کاري کاشی تزئینات با دارد

 به بقعه این است شده نصب مزار برروي آلومنیوم ازجنس ضریحی .باشد می کاره نیمه و تزئینات
      .شود می اداره امورخیریه و اوقاف اداره نظارت با و امنائی هیت صورت
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  زیارتگاه - میناباد سیدمحمد طاهرقریشی
 روستاي به مشرف تپه اي  فراز بر ، نمین شهر شرقی درشمال قریشی طاهر دـمحم سید زیارتگاه      
 میناباد قریه اهل مینابادي قریشی محسن سید فرزند طاهرقریشی سیدمحمد. است شده واقع میناباد

  . بود علی  شیخ العارفین قطب دختر  مادرش و نقشبندي سعید شیخ حاج  خواهرزاده
  زیارتگاه -کندگلوزان  تازه سیدمحمدعلی

 شاهرود بخش روستاهاي از گلوزان روستاي در) ع( صادق جعفر امام ازنوادگان مزارسیدمحمدعلی      
 داراي و شده واقع روستا از خارج و روستا به مشرف اي دره در علی محمد سید مزار. است شده واقع
 آیند می وي سرمزار بر زیارت براي زیادي زائران و باشد می پیرایه بی و ساده ، خشتی چهارگوش بناي

      .است همراه خاصی رونق از زاده امام خاص ایام و جمعه هاي شب و

  زیارتگاه -کلور سیدمحمد
 مشرف اي تپه باالي در زیارتگاه این .دارد قرار خلخال شهرستان کلور شهر در محمد سید زیارتگاه      

 است و آجري و ساده کامال آن داشته وپوشش فلزي آجري آن اسکلت بناي و است شده واقع شهر به
 ستون با اي سرپوشیده ایوان بنا این جنوبی ضلع در .است باالتر اطرافش محوطه متراز یک ارتفاع به

 سه در و باشد می فلزي درب یک و پنجره دو داراي ایوان به رو جنوبی بناي. دارد وجود فلزي هاي
 هیچ بدون سیمانی نماي با کوچکی گنبد.ندارد وجود اي پنجره یا درب هیچگونه بنا این دیگر ضلع
   .باشد می گچی بنا این داخلی تزئینات و شود می دیده بنا این سقف باالي در تزئینات گونه

  زیارتگاه -  لرد سیدمحمد
 شده واقع رود امام بخش روستاهاي از ردــــل روستاي مرکز در محمد زیارتگاهی معروف به سید      
   زیارتگاهها بیشتر الفــبرخ زاده امام بناي .باشد می وشبستان چایخانه و عمومی کتابخانه دارايو است 

 دیگر بناهاي و ها خانه را آن اطراف و گرفته قرار روستا داخل در بودند روستا از وخارج قبرستان در که
 اهالی گفته به .باشد می حلبی جنس شیروانی بیرون از و چوبی داخل از بنا این سقف است کرده احاطه
      .است گشته بنا تجدید پهلوي دوران در و شده ساخته صفوي دوران در بنا این محل

  زیارتگاه - لنبر سیدمحمد
 ودرسراشیبی خلخال مرکزي بخش توابع از لنبر سرسبز روستاي در لنبر بقعه چهارگوش سیدمحمد      

 نظر به و باسقفی شیروانی است دـسفی سیمانی نماي داراي بنا این .است شده خیابان اصلی روستا واقع
      .است دوران همین به متعلق و گذرد نمی زیادي زمان آن ازساخت رسد می
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  بقعه - سیدمحمد مئجره
 کاظم موسی امام نوادگان از روستا اهالی روایت به که سیدمحمود به سیدمحمد معروف متبرکه بقعه      

 گرفته قرار خلخال شهرستان شرق کیلومتري ده روستاي مئجره در قبرستان داخل تپه باالي باشد می)ع(
 هاي پنجره و درب با و سفید مرمریت سنگ بانماي مستطیل شکل وبه نوساز زیارتگاه این بناي. است
 احداث. است شده پوشیده گچ با بنا داخل.  ندارد معماري خاص تزئینات و شده ساخته قوس نیم فلزي
   . است شده فراهم امناء هیئت و روستا همان مردم همت به جدید بناي

  سیدمحمدلو
 جغرافیایی درمختصات که است گرمی انگوت شهرستان ازبخش غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي     
 ودرفاصله شرقی طول ثانیه 27و دقیقه 42 و درجه 47و شمالی عرض ثانیه 23و دقیقه 56و درجه 38

 ، کندي گونئی ، قوزلو روستاهاي درمیان انگوت بخش مرکز غربی جنوب سمت از کیلومتري بیست
 سرشماري براساس آبادي دارد این قرار هیبت وآشاغی لی خان قیلیج ، سی دره آدام یوخاري و آشاغی

  .بود داده جاي خود در خانوار 12 نفررادرقالب 56 تعداد 1390 سال

  زیارتگاه - امینجان سیدمحمود
 شمال يکیلومتر 9محمود در سید پیرشیخ رسول به سلطان معروف امینجان سیدمحمود متبرکه بقعه      

 که سرسبزي توربه ودرمحل روستا به نام ساري به مشرف شرقی درتپه واقع درگورستانی نمین شهرستان
 صاحبان قراردارد که قدیمی درختی ،مقبره  نزدیکی در.است شده مستقر کرده احاطه را آن درختان انبوه

 سیدخرم عصر هم محمود، سید پیرشیخ رسول سلطان.بندند می آن به پارچه نیاز و نذر براي حاجت
 بومی بامصالح که باشد می وزیبا کوچک بنایی داراي مقبره .گردد برمی صفویه دوره به تاریخ آن و بوده

 درکنار و شده داده پوشش گنبدعرقچین با بنا آسمانه. است شده اجرا محقرانه و وار مردم مقیاسی در
 آن دراویش سماع و ذکر براي احتماالً که دارد وجود) متر یک ارتفاع(با درکوتاه  اتاقکی گنبدخانه این

 منتظم ضلعی هشت صورت به مقبره این داخلی فضاي. است شده می استفاده زائرین اقامت یا و زمان
 از یکی به را ازبدنه مقبره هرضلع مراقب درویش از نقل به. باشد می قبله سمت از آن ورودي که است

   .شود می ختم) ص(اکرم رسول به آن و ورودي میدهند نسبت پیامبران

  زیارتگاه - )بابا حاجی(سیدمحمود
 شهرستان شمال در  سفلی عنبران کیلومتري شش در » بابا حاجی«  به معروف محمود اجـــح بقعه      

 مقبره بناي. است بوده مردم احترام مورد که بوده عارفی و عابد و عنبران اهل وي. است گرفته نمین قرار
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 استقرار روستا به مشرف غربی کوههاي از تري مرتفع بخش در و خرم بابا مقبره از متري 200 درفاصله

 به را دسترسی شرقی ورودي یک که متربوده 6متردر 5 تقریبی ابعاد به حیاطی داراي بنا این .است یافته
 مانده باقی کاره نیمه شود بصورت می تلقی مقبره بناي اصلی قسمت که گنبدخانه.سازد می ممکن حیاط
    است  شده واقع قبرستان داخلی حریم در منطقه این مقابر دیگر مانند نیز محمود حاج مقبره. است

  زیارتگاه -  سوسهاب سیدنصرالدین
 روستاي درقدمتی چندین ساله  احترام اهالی است با سوسهاب که مورد دنصرالدینـــسی زیارتگاه      

 یک زیارتگاه سمت یک در قرار گرفته شمالی رستم خوش بخش يهاروستا ترین شرقی از سوسهاب
 سنگی زیارتگاه این ساختمان. است شده واقع بهداشتی سرویس آن دیگر سمت در و دارد قرار مسجد

    . وتجدیدبناي آن درسنوات اخیر مورد توجه اهالی قرارگرفته است.باشد می شیروانی نوع از آن سقف و

   زیارتگاه - بفراجرد خانقاه خانم پري سیده
 و دارد قرار خلخال شهرستان مرکزي بخش در بفراجرد خانقاه خانم درروستاي پري سیده مزار     

  .است اهالی و احترام موردعالقه

  زیارتگاه -صونا سیده
 درواقع بخشی از کهمشکین شهرنصیرآباد  روستاي آموزشی مجموعه محوطه در بقعه آغاباجی      

 پیش در سال 70-60تا که بوده اي سالخورده بانوي آغاباجی .دارد قرار ستروستا قبرستان محوطه
 نصیرآباد قبرستان محوطه در را او وي وفات از بعد .است.بودهومورداحترام اهالی  زیسته می نصیرآباد

 در فوت از پس هم را سیده برادران و همسرکرده  برپا يآجر دیواري چهار يو مزار سر برو  کرده دفن
 زمان ممات یادها در چه و ایشان حیات زمان در چه سیده کرامات از روستا اهالی.میکنند دفن وي کنار
دیواري  چهار وي نوادگان اخیر سالهاي در .دانند می روستا اهل براي فیضی منبع را ایشان و کنند می

 ساختمان چهار ،فعلی بناي. سازند می ایشان مزار سر بر شبانه را فعلی بناي و نموده بنا تجدید را گلی
 مجموعه با احداث .است داده جاي درخود را چهارمزار است که آجري بدنه شکلی با مستطیلی گوش

 و نیاز براي هم هنوز روستا مردم. گیرد قرار می مجموعه این درمحوطه هم قبرآغاباجی آموزشی مذکور
 نگین مشکین شهرآیند به نوشته آقاي قاسم پورایمان درکتاب  می ایشان مزار سر بر وي به جستن توسل

 اهالی دربین خاصی محبوبیت سیده صونا از به فرزندسیدمحمدمعروف آقاباجی سیده ، آذربایجان سبز
   .است یافته دوام مردم عالقمندي نیز این و بعد از وفات .....برخوردار بوده مشکین شهر
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  تاریخی خانه -  ابراهیمی سیدهاشم
 این.دارد قرار اردبیلی الدین صفی شیخ بقعه پشت - شهیدگاه  کوچه در  ابراهیمی سیدهاشم خانه      

 اداره مالکیت تحت حاضر درحال رود می شمار به شهراردبیل در زندیه دوران یادگارهاي از یکی که بنا
 حیاط وارد کوچه ازمعبر کوچک هشتی یک با مذکور بناي. است اردبیل استان فرهنگی میراث کل

 زیبایی و بزرگ نسبتاً تاالر و بوده زیرزمین و همکف طبقه دو شامل اصلی عمارت. شود می مستطیلی
 با که است نشین شاه یک و رواق دو شامل داده تشکیل را اـــــــبن از مهمی بخش که تاالر این. دارد

 در رفته کار به تزئینات. است یافته تزئین ارسی صورت به الوان هاي شیشه با ریز مشبک هاي پنجره
 3041 شماره تحت ابراهیمی خانه .است ارزش با هاي کتیبه و نقاشیها ، گچبریها ، ها مقرنس شامل تاالر

  .دارد قرار ایران آثارملی فهرست در

  زیارتگاه - کئزج ابراهیم سید و سیدهاشم
 زیارتی از اماکن خلخال شهرستان رستم خورش بخش از کئزج درروستاي وسیدابراهیم سیدهاشم      

دقیقی وجود  اطالعات مقبره دو این درباره .است علوي ازسادات دوتن مدفن که است خلخال شهرستان
 اهالی واحترام عالقه مورد ادات از دیربازــــــنچه مسلم است این است که مزار این سآدارد اما ـــن

  .اند بودهآبادي هاي اطراف 

  زیارتگاه -سیدهاشم 
 سبالن آلوچه روستاي به مشرف شمالی درتپه باشد، می عبداهللا امامزاده ازنوادگان که مقبره سیدهاشم   

 باشد می منطقه روستاهاي باصفاترین از یکی که روستا این. است گرفته قرار قبرستان غربی قسمت در
 سیدهاشم، بناي ساختار. است پذیرفته خود درآغوش را سیدهاشم مرقد و گرفته قرار کوه دو دامنه در

 جز به آن از چیزي و گردیده ریبـــــتخ زلزله اثر بر که باشد می کاهگل و گل مالت با چینه بصورت
   .است نمانده باقی دارد برپایی طلب که ویرانه اي

  آباد سیف
 ، مجاورت سلوط که در نمین مرکزي بخش ازتوابع گرده دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي  

 نفررادرقالب 5 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این اردبیل قراردارد سیمان وکارخانه نوشنق
  .بود داده جاي خانواردرخود 5

  خانلو سیف
  الیه سیف خانلودرمنتهی. است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش اصالندوز دهستان هاي ازآبادي   
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واقع ) علیا وسطی سفلی( بوزچا وقشالق ،خانلو  سیف قشالق ،ایدیرسفلی دهستان ودرمجاورت جنوبی

  .بود داده جاي خانواردرخود 31 نفررا در قالب 115تعداد  1390سال  سرشماري شده و براساس

  خانلوقشالقی سیف
 در که است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش اصالندوز دهستان ازقشالقات نام دوقشالق        

 را نفر 341 تعداد 1390 سال در سرشماري واقع شده و »ایدیر« و بوزچاقشالقی ، خانلو سیف مجاورت
  .بود داده جاي خانوار درخود 86 قالب در

  کوه - داغی سین
 شده سرعین واقع ازبخش مرکزي شهرستان آبگرم دهستان محدوده در متر 3367 ارتفاع با کوه این  

می  38.14 عرض و 47.57 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی -شرقی ، کوه جهت .است
  .رود می شماره ب سبالن ارتفاعات از یکی سین داغی. باشد 

  سر سینه
 گرمی شهرستان در موران بخش از ارودشرقیـــــاج دهستان غربی شمال الیه درمنتهی ،سر سینه        
 39 بین درفاصله قارایاتاق و زینگیر ،درمانلو ،هاچاکنددرمانلو روستاهاي ودرمجاورت اردبیل ازاستان

 از شرقی طول ثانیه 39 و دقیقه 10و درجه 48 استوا و خط از شمالی عرض ثانیه 1و دقیقه 3و درجه
 12 نفررا درقالب 51تعداد  1390 سال سرشماري براساس آبادي اینقرار گرفته است  مبدا النهار نصف

  .بود داده جاي خانوار درخود

  سیه
 متري 1400 درارتفاع که است شرقی اجارود دهستاني آبادیها ترین ازمرتفع یکی)  آ - سی( یا سیه    
   قرار گرفته چسبیده آذربایجان جمهوري با ایران مرز به که کوهستانی و مرتفع اي منطقه در دریا سطح از

 در که است موران و بخش اجارودشرقی دهستان  غربی جنوب الیه درمنتهی آبادي آخرین یا سی .است
 آذربایجان از جمهوري لی یاردیم ومنطقه موران دربخش آباد وبورك افجه باروستاهاي صفرمرزي نقطه

 درجه48و شمالی عرض ثانیه 35و دقیقه 57و درجه38 آبادي این جغرافیایی مختصات. دارد مجاورت
 از » سیه« .ساکنند» سیه«در نفرجمعیت 26 با خانوار 9 الــــک .است شرقی طول ثانیه 19 و دقیقه 13و

 .ندارد چندانی امکانات مسافت بعد و جمعیت کمی بواسطه که است ومحرومی دورافتاده هاي آبادي
 آبادي و دوسه» سیه« و جابجایی انتقال طرح تا شده باعث مرز به» سیه« روستاي نزدیک بسیار مجاورت

  .گیرد قرار منطقه مسئولین قرار دارند مورد توجه نوارمرزي بر روي که دیگري
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  کندي شابی
 سرشماري در که سواراست بیله شهرستان دشت قشالق از بخش جنوبی قشالق دهستان هاي ازآبادي  

 ، شابی کندي در میان قوتوربوالغی. بود داده جاي خانواردرخود 29 نفررادرقالب 104 تعداد 1390 سال
  .بوالغ قرارگرفته است یان سی و دره خان حسن ، آقاکندي حاج

  آبدرمانی مجتمع - شابیل
 آبگرم با کمی فاصله و است شده واقع اي  تپه پاي در رودــاله روستاي کیلومتري 27 در چشمه این  

 مزه، ترش کمی ، زالل آب ظاهر. است سانتیگراد درجه 48 چشمه مظهر در آب دماي قوتورسویودارد
 بیکربناته یا بیکربنات اسید معدنی هاي آب ردیف در چشمه ، این آب. است بودار کمی نیز و رنگ  بی

 حرکتی، هاي بیماري درمان براي نآ ازآب ، کربنیک اسید مقدارزیادي خاطروجود به .دارد قرار سدیک
 سرسبز ودامنه سی دره شیروان زیباي دره درکنار شابیل .شود  می استفاده )درد پادردوکمر درمان( عصبی
 چندي پیش تا .است ثانیه در لیتر پنج وخروجی سانتیگراد درجه 48 دماي داراي و شده واقع سبالن

در  اخیر سنوات در ..بود ابتدایی و سنتی کامال شکل به آن در دو استخرجداگانه چشمه آب از استفاده
 سالن ، مردانه و زنانه مجزاي استخرهاي شاملاي  طبقه دو مجتمع آب درمانیمحل آبگرم شابیل 

 برداري بهره به و احداث سوئیت و رستوران ، جکوزي انفرادي، هاي دوش ، بخار و خشک سوناي
 است شده احداث هکتار 10 مساحت به درزمینی هزارمترمربع 22 بازیربناي که مجتمع این.است رسیده
 هم که استدرمحوطه خود خواهد بود  ورزشگاه و پارکینگ ، تجاري ، رفاهی ، اقامتی تجهیزات شامل
 درمحل جیپ چندین است سبالن قله به صعود ازمبادي یکی شابیل. است احداث دست در اکنون
  .کنند می منتقل پناهگاه به سنگالخ بسیار و خاکی مسیر از را کوهنوردان که دارد وجود

  شاطرانلو
 و ییالق محل فیروزآباد شرقی وشمال طالش کوههاي غربی هاي دامنه که وعشایرخلخال ازایالت     

  .بود طایفه این قشالق فیروزآباد محل وشمال غربی شمال
 بعضی درقوچان اي عده، بودند جداشده ازاکرادکردستان که شکاك کلوکجانلوازایل و دلیکانلو ،شاطرانلو
 امروزه طوایف این.یافتند سکونت خلخال شمالی وبیشتردرقسمت آمده خلخال نیزبه و گروهی درسراب

 نامه درلغت دهخدا مرحوم.روند می وصحرا وکوه ییالق به ازخلخال خاصی درمناطق پراکنده صورت به
 خلخال اطراف ساکن ازایالت یکی نام شاطرانلو....«که  کیهان آورده سیاسی جغرافیاي ازکتاب نقل به

 روستا درچندین که است کرمانجی کردي ایل زبان و  ندارد قشالق و ییالق .دارد هزارخانوار که است
 قشالق ییالق که حالی اند در گزیده سکنی قوچان اطراف و در کرده مهاجرت آنها از اي عده اند ساکن
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 تبعید مدت رسیدن اتمام ازبه بعد که است این قوچان به مهاجرت منظوراز البته .دارند هم هنوز و داشته
 »....اند کرده انتخاب سکونت براي را خلخال نیز بعضی و بازگشته مادري سرزمین قوچان به ها بعضی
 ، مونتانلو ، کلوکشانلو ، هویرانلو ، خالتانلو به نام هاي طایفه شش همراه به شاطرانلو کرمانج ي طایفه

  .شدند کوچانده تالش کوهستانی ونواحی خلخال افشاربه نادرشاه درزمان دلیکانلو و) لو اصالن(نصرانلو

  شاطرگونبزي 
 این .است شده واقعمشکین شهر شهرستان مرکز کیلومتري 48 درفاصله رگونبزيیـــشاط روستاي     

  .است سکنه از خالی تقریبا رود امروزه می شماره ب الهرود دهستان هاي ازآبادي که آبادي

  بناي تاریخی -اردبیل  شاطرگونبزي
 کتیبه از. است شده بنا گسترده و وسیع فضاي دریک اردبیل نزدیکی در صومعه روستاي در برج این    
 بناهاي از احتماال که آید می بر چنین آن معماري شیوه از ولی است نمانده جا بر چیزي بنا پوشش و

 اردبیل شمال کیلومتري 8.5 فاصله در صوما روستاي گونبزي شاطر برج .است قمري هجري هشتم قرن
 متر1.5 سنگی ازارة و 2.62 اضالع طول به خارج از ضلعی ده و داخل از شکل اي استوانه برج شکل به

. دارد قرار باستانی هاي تپه گوناگون، فواصل به برج درحوالی. استهجري قمري  هفتم قرن به مربوط
 دي 15 تاریخ در اثر این .است اشکانی دوره ویژه به اسالم از پیش هاي دوره به مربوط ها آن بیشتر
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 23987 ثبت هشمار با 1387

  شاعرلو
 دقیقه 43و درجه 47 و شمالی عرض ثانیه 25 و دقیقه 4و درجه 39 در که است اي آبادي نام شاعرلی  
 کنار و در اردبیل استان گرمی شهرستان انگوت ازبخش شرقی انگوت دردهستان شرقی طول ثانیه 38 و

 روستاي با مغرب ازسمت ،صیادآباد  روستاي با شمال وازسمت است گرفته جاي سامبورچاي رودخانه
 بر آبادي این. دارد مجاورت انگوت وگرمی قاپی داش با روستاي جنوب سمت از و جلدي ي متروکه
  .بود داده جاي خانواردرخود 49 قالب در را نفر 218تعداد 1390 سال سرشماري اساس

  تفرجگاه -شاغاالدره 
 بین مرز و شده کشیده میناباد شمال تا علیا خانقاه شمال کوههاي از که است وخرمی سرسبز منطقه  

 »سی قلعه شیندان« این منطقه در سمت غرب .باشد می آذربایجان جمهوري و ایران اسالمی جمهوري
 و تفرج محل عنوان به که است خرمیو سرسبز عرصه هاي و ارتفاع کم  کوههايومشتمل بر  شده واقع

   به الـاستعم کثرت اثر در که بوده دره شغال اصل در »شاغاالدره« .گیرد قرار می استفاده مورد استراحت
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   .است درآمده شاالدره و شاغاالدره صورت

   شال
 می باشد خلخال شاهرود شهرستان دربخش شال دهستان شال ومرکزدهستان شال ازآبادي هاي بزرگ  
 1400است  گرفته قرار از شرقی طول دقیقه 45و درجه 48 شمالی و عرض دقیقه 19و درجه 37در که
 خلخال شهر شرقی جنوب کیلومتري 44و کلور کیلومتري شهر 9 فاصله ارتفاع داردودر دریا ازسطح متر

 از. جمعیت بوده است نفر 881ا خانوارب295داراي  1390سال سرشماري براساس. است شده واقع
 از و گیالن هاي وکوه دیلمده روستاي به شرق از ،وخولالر دیز روستاي به ازجنوب کلور، شهر به شمال
 اکثر همانند شال مردم .است گرفته قرار کوهستانی کامالً درناحیه و است محدود لرد روستاي به غرب

 لوبیا، نخود، عدس، جو، گندم، آن کشاورزي محصوالت. کنند می صحبت تاتی زبان به بخش روستاهاي
 و فرنگی گوجه سیر، تره، پیازچه، شاهی، ریحان، ( سبزیجات پیاز، زمینی، سیب فلفل، ، هویج چغندر،

 ، گردو ، به ، سنجد ، آلبالو ، گیالس ، زردآلو ، گالبی انواع ، سیب انواع آن باغی محصوالت و )غیره
  . است زرشک و زعفران محمدي، گل هلو، شلیل، خرمالو، ازگیل، بادام، فندق، فرنگی، توت انگور،

  دهستان -شال 
 شده تاسیس 1366 درسال که شال مرکزیت به خلخال شهرستان شاهرود بخش هاي ازدهستان  

 ، آباد جالل ، آباد کند گندم تازه ، کندگلوزان تازه ، قزاند ،الکش  ،احمدآباد  هاي آبادي وشامل
 ، رودبار صومعه ، لر علی شیخ ، شال ، آباد رکن ، دیز ،اندر دشت ، گیلوان خانقاه ، )یاهلیق (چملوگبین

 و گیلوان ، آباد گندم ، دشت کهل ، کوهول ، گیلوان قشالق ، دیز قشالق ،آباد علی ، دشت طهارم
پارچه آبادي  23نفرجمعیت در  3503  با خانوار 1075تعداد  1390در سرشماري سال . است  ماجوالن

  .این دهستان سکونت گزیده بودند

  مرکزدهستان - اسبی شام
 دربخش لوبالیق دهستان مرکز و مرکزي بخش از لوبالیق دردهستان اردبیل رستانــــشه هاي ازآبادي   

 734داراي  1390سال درسرشماري و است شده تاسیس 1366 درسال که است اردبیل شهرستان مرکزي
ودرمیان  مرکزشهرستان اردبیل روستاي شام اسبی درسمت جنوب.نفرجمعیت بوده است 2609با  خانوار

 گورستانی اردبیل اسبی شام قشالقی واقع شده است در وقاسم الماس ، لی کول، دره روستاهاي بنفشه
 هاي سده به ومنسوب است موجود درآن رنگ وآجري رسوبی متعدد قبرهاي سنگ داردکه وجود قدیمی
  بوده که به مرور زمان» شاه طهماسبی«جایی شنیدم که نام اصلی این روستا  .است هجري هشتم تا ششم
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  و در اثرکثرت استعمال به شکل اخیر درآمده است

  آرامگاه - اول اسماعیل شاه
  کنار در کوچک اتاقی در خودش وصیت بنابه )درچالدران ایران جنگ شاه( اول اسماعیل شاه آرامگاه  

درست شده  مزارش روي بر منبت و خاتم زیبایی از و نفیس صندوق بسیار و دارد صفی قرار شیخ قبر 
از قتل پس وي . گشود جهان به دیده هجري قمري دراردبیل 892 سال در صفوي اسماعیل شاه .است
 امیر نزد و رفت انــــالهیج به بیشتر امنیت براي سپس و زیست اردبیل در پنهانی مدتیو برادرش  پدر
سپس به اردبیل  و. آموخت رزم فنون الهیجان صوفى بزرگان از تن نظرهفت زیر و گرفت پناه آنجا

 13 اسماعیل .پیوستند او به باش قیزیل صوفیان از کثیري گروهمراجعت وي به اردبیل  با مراجعت کرد
 سمت به باشل قیزی هزار هفت با هجري قمري 906 سال در و کرد سپاه تدارك به اقدام ،ساله بودکه 

 وارد پیروزمندانه و گرفت پیش را آذربایجان راه و کرد مغلوب  را یسار فرخ و کشید لشکر روانیش
 شاه ) شمسی 880(هجري قمري  907 سال در بودند معتقد او به سخت که مریدانی کمک با و تبریزشد

 نخستین ازهشتصدسال پس که نامید )صفویه( الدین صفی دشـج نام به را خویش سلسله و شد ایران
  .هجري قمري بود 32 سال در ایران به اعراب حمله از بعد ایرانی مستقل کامالً حکومت

 دفع همیشه رابراي ایران شرق شمال در قوم این خطر و رفت ازبک قوم جنگ به سپس اسماعیل شاه
 لشکر غرب به عثمانیان حمله دفع قصد به و.شد مواجه ها عثمانی یورش با هنگام همین در اما کرد

 نبردهاي زمره در او نبرد خوردنش، شکست علیرغم که جنگید دلیرانه آنچنان چالدران درنبرد و کشید
 شده موفق تبریز درفتح که اول سلیمان سلطان . ..شود می محسوب ایرانیان افتخارات از و تاریخ بزرگ

 و گرفت گروگان را وي ایران از ازخروج پس آورد در اسارت به را اسماعیل شاه محبوب همسر بود
 سن در نپذیرفته را ها خواسته آن اسماعیل اما خواست اسماعیل شاه از کالنی امتیازات وي آزادي براي

 واقع اردبیلی الدین صفی شیخ جدش کنار اودر آرامگاه.ومرد کرد دق همسرخویش دوري از سالگی 35
 گنبدهاي وجود. زیباست وبسیار بوده کوچکتر صفی شیخ بقعه بناهاي از این آرامگاه .قراردارد دراردبیل
 ترین ازبرجسته یکی رابه آن کاري، منبت و خاتمکاري قبر صندوق و بري گچ هاي کتیبه و تذهیب
  . است کرده تبدیل مکان این هاي دیدنی

    تاریخی تپه - سی تپه شاه
 مرکزي ازبخش سی تپه شاه درروستاي که سواراست بیله شهرستان تاریخی هاي ازتپه سی تپه شاه     
 25/12/1345  دهنددرتاریخ می نسبت انــــاشکانی دوران به را آن تاریخ که تپه این. قراردارد سوار بیله

   .است رسیده ثبت به ایران درشمارآثارملی 622 شماره تحت



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       372    

  قشالقی خانم شاه
سمت  در که است سوار بیله شهرستان دشت القــــقش ازبخش شرقی قشالق ازقشالقات دهستان    

 شاه برات و علی خانم شاه ، قدیر خانم شاه: سکونتگاه است  3شامل  غربی دهستان واقع شده و جنوب
  .ندبود داده جاي خانواردرخود 21 نفررادرقالب 74تعداد  1390 سال این قشالقات در. آقا گل خانم

  ن سئوه شاه
  عشایرمغان: نگاه کنید به      

  تاریخی کاروانسراي - خلخال عباسی شاه
 به مربوط خلخال ییالق و آغاردان میل روستاي راهی دو در واقع خلخال عباسی شاه کاروانسراي     

  .است خلخال شهرستان دوکاروانسراي خلخال چنارلق وکاروانسراي صفویه دوره

  تاریخی کاروانسراي - شورگول عباسی شاه
. است شده واقع سوار بیله شورگول دهستان از شورگول روستاي شرقی کاروانسرا درجنوب این  

 هاي زمین متراز سه ارتفاع به اي تپه روي در متر 150×200 ابعاد به اي محوطه در شورگل کاروانسراي
 شش طول به راهروئی وروردي این از پس که است جنوبی ضلع در بنا ورودي. است گرفته قرار اطراف

 کاروانسراي این در. شویم می متر 18×9 ابعاد به مرکزي حیاط وارد راهرو این ازطریق که شده تعبیه متر
 آن انتساب آنها براساس که گردید آوري جمع »اشکانی« تاریخی دوران نیز و اسالمی دوران از سفالهائی

  .است قطعی هجري قمري هشتم قرن اواخر تا پنجم قرن بین دوران به

  تاریخی کاروانسراي -  کندي نقدي عباسی شاه
 فاصله به ومشکین شهر  – اردبیل آسفالته جاده شمالی حاشیه متري 200 در کندي نقدي کاروانسراي  
 گرفته قرار کندي نقدي سرسبز و عمق کم دره به مشرف و نقدي رودخانه کنار در اردبیل کیلومتري 35

 ابعاد. دارد مشابهت کوهستانی نقشه به پالن و سبک لحاظ از کندي شاه عباسی نقدي کاروانسراي .است
 واقع غرب درقسمت بنا ورودي. است گردیده بنا آهکی ومالتهاي سنگ الشه متروازمصالح 30×29 آن

 تاالر وارد ازآن پس. روبرومیشویم راهرو درجناحین دواطاق با قسمت ازاین شدن ازوارد پس که شده
 عصر باقیمانده ابنیه از بنا این .است شده تعبیه چهارحجره آن وجنوبی شمالی دراضالع که شویم می

 که دارد قرار کوچکی قبرستان ، طبیعی تپه برروي یک کاروانسرا شرق متري 100در. است صفویان
  پالن به میتوان کاروانسرا مهم ازخصوصیات.است بوده دایر کاروانسرا که است اي دوره به احتماالمربوط
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  .کرد اشاره آن کوهستانی نوع 

  تاریخی کاروانسراي - عباسی نیر شاه
 نیر شهر کیلومتري 10 در صفوي عباس شاه دستور به که است صفویه دوره بناهاي از کاروانسرا این  
 ساخته  کشوراست مواصالتی هاي جاده وبرفگیرترین ترین قدیمی از یکی که سراب -اردبیل جاده در

 در شده استفاده مصالح عمده .است بوده دوره دراین شده ساخته کاروانسراي 999 از یکی جزو و شد
 هم پایداري و عنصرمقاوم ، محل در آن وفراوانی دسترسی سهولت بر عالوه که بوده سنگ آن ساخت

 عرض که چرا گرفته، صورت محل شرایط و اقلیم با سازگار کامال کاروانسرا این طراحی .شمارمیرود به
 وسایلی اندك با که طوري یافته کاهش ممکن حداقل به داخل، زیستی فضاهاي هاي ورودي ارتفاع و

 در نیز سقفی هاي روزنه. کرد جلوگیري آن داخل به برف کوران و سرما نفوذ از و مسدود را آن توان می
 فضاهاي هاي ورودي .کشد می رخ به را نیاز با منطبق وعملکرد است شده گرفته درنظر اندازه حداقل

 چهار تا است شده گرفته درنظر بزرگتر مقداري جانبی فضاهاي به نسبت بنا درمرکز داخل ارتباطی
 دهنده اتصال مالت. دـــــبگیرن پناه داخل در بتوانند نیز بوده کاروانیان استفاده مورد و همراه که پایانی

 عباسی شاه کاروانسراي.قراردارد کاروانسرا درسقف سنگی کوچک گنبد یکو است ساروج ،بنا سنگهاي
 هاي قسمت از برخی .است شده ثبت کشور ملی آثار فهرست در 1653 ملی شماره با 1362 سال در نیر
  است شده مرمتدرسنوات اخیر کاروانسرا این

  زیارتگاه - اسکستان عبدالعظیم شاه
.  دارد قرار خلخال شهرستان درشرق شاهرود بخش انـــــاسکست درروستاي عبدالظیم شاه زیارتگاه  

 از کوهی بز شاخ جفت یک حیاط اصلی ورودي بردرب و گرفته فرا حیاط را زیارتگاه بناي دور دورتا
 ها شاخ این وجود علت مورد در اطالعی بومی اهالی که دارد وجود مکان دراین پیش سال 200 حدود
 مذهبی هاي نقاشی با بنا داخل .باشد می گنبد یک داراي و چهارگوش زیارتگاه ساختمان بناي.  ندارند
 ترتیب این به میزدندو میخ ورودي درب آستانه رابر خود لباس ي حاجتمندگوشه افراد. است شده مزین

 بدنه با شکل مخروطی گنبد با و مستطیل مربع شکل به بنا این طرح .جستند می توسل شاه عبدالعظیم به
 درب سه بنا این جنوبی ضلع در.  است شده متراحداث 3تقریبا  ارتفاع به و چوبی هاي درب و سیمانی
   .ندارد وجود دیگري نورگیري دارد و هیچگونه قرار چوبی

  زیارتگاه - شال محمود شاه
 شال دهستان مرکزي قسمت درکه ازاحترام خاصی درمیان اهالی برخورداراست  محمود شاه زیارتگاه  
   سال این زیارتگاه از کاره نیمه ساختمان.است شده واقع بلندي در خلخال شهرستان کلور بخش توابع از
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براي  و شده است تکمیل و يمردمی بازساز يها کمک اوقاف و اداره و اــــــامن هیئت همت به 1381
 یک زیارتگاه اصلی ساختمان. مورداستفاده قرارمی گیرد احسان و ودعاخوانی مذهبی مراسمبرگزاري 

 از بنا این سقف .است سانتی 3آجر بنا از قسمتی نماي و سیمانی ازنوع کنونی بناي اما بوده خشتی بناي
   . است دهستان روبه بنا اصلی نماي و شیروانی نوع

  کوه - معلم شاه
   55 در و خلخال ازبخش شاهرود شهرستان شال دهستان دودهـــــمح متردر 3125 ارتفاع با کوه این  

 شرقی جنوب - غربی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی کیلومتري جنوب
 محدوده در کوه از باشد بخشی می 37.11وعرض  48.56به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  .است شده واقع گیالن استان

  بخش - شاهرود
مربع وسعت  کیلومتر 892 که با به مرکزیت شهرکلور است خلخال شهرستان ازبخشهاي یکی شاهرود  

 زنجان، ازطرف استان به جنوب این بخش که ازطرف.شده است در جنوب شرقی استان اردبیل واقع 
 خلخال شهرستان مرکز به شمال طرف از و گیالن استان به شرق ازطرف ، رستم خورش بخش به غرب
 خانوار و 3610پارچه آبادي  33 با وپلنگاه شال ، است مشتمل بر سه دهستان شاهرود شده متصل

 چون تالش کوه ورشته بوده کوهستانی وهواي آب داراي شاهرود منطقه.می باشد 14162جمعیتی بالغ بر
 جاري درمنطقه که اي رودخانه ترین وطوالنی مهمترین. است خزر دریاي رطوبت تأثیرات از مانع سدي
 که برمی گردد شاهرود طویل رودخانه نیزبه جریان منطقه تسمیه وجه و دارد نام شاهرود رودخانه است
 القلوب نزهه درکتاب مستوفی حمداهللا .شده است وبعد شاهرود نامیده رود سپس شال رود چال زمانی
 شال ازمعظماتش است دیه پاره سی کمابیش طوالش به متصل است والیتی شاهرود .......«  : است آورده
 اندکی و نیکوآید غله حاصلش مایل، گرمی وبه معتدل هوایش باشد می.. ...و گیلوان درو، خمس، کلور،
  » .....و است دفتر برروي دینار هزار ده اش دیوانی حقوق ، دارد میوه

است تسلط کافی   آذري یعنی ایرانی کهن زبانهاي هاي گویش از یکیبه گویش تاتی که  شاهرود اهالی 
  .  دارد زیادي گویشورانآن  تابع روستاهاي از تعدادي و شاهرود بخش مرکزکلور  در گویش این. دارند

  دهستان -شاهرود 
 شده تاسیس 1366 درسال کلورکه مرکزیت به الـــــخلخ شهرستان شاهرود بخش هاي ازدهستان   
تعداد  1390در سرشماري سال  .است آباد دیلم ، )رو –دي (درو ، اسکستان ، اسبو  هاي آبادي شامل و

   .سکونت داشتند پارچه آبادي دهستان شاهرود  4نفرجمعیت در  1459با  خانوار 509
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  رودخانه - شاهرود
 هاي کوه غربی هاي دامنه از که است خلخال شهرستان بزرگ رود دومین) ورــکل( شاهرود رودخانه  

 اسبو، ، اسکستان ، خمس روستاهاي از گذشتن از پس و گرفته سرچشمه درتالش سیرگلی و داغ بردکوه
  .شود می لحقم قیزیل اوزه ن به سرانجام دیز و شال ، کلور ، درو

  لو بیگ شاهعلی 
  به ازآنان بعضی که زیاداست آن نیزتعدادجمعیت اکنون طوایف بزرگ شاهسئوه ن هاي مغان که هم از  

 چال دراطراف وییالقشان خاراباسی وفرج ومیرزاخان لو درکرمه قشالقشان ،روند می وقشالق ییالق 
 ، قوربانلو ، شاهبازلو ، سویو یئل ،لو  کورامال روستاهاي طایفه این اصلی سکونتگاه .است واقع داغ

 رکزم علیلو و عباس ، لو روجعلیوا ، بوالغ اوچ ، عسگرخانلو ، شاعرلر ، مالالالر ، محمدلو خان ، جیدا
اشتهار  لو نام او به شاهعلی بیگ طایفه به  بیگ بوده و علی شاه ، نام رئیس طایفه.بخش انگوت می باشد

   .یافته  است

  شاهماربیگلو
 ثانیه 13و درجه 39که در  است گرمی شهرستان  انگوت ازبخش برزند پائین دهستان هاي ازآبادي      

 ، کندي ابراهیم روستاهاي درمجاورت ،شرقی طول ثانیه 15و  دقیقه 55و درجه 47 و شمالی عرض
 جمعیت .گذرد می آن ازغرب برزندچایی خانه رود و شده واقع) برزند قلعه(قاالبرزند و )مزرعه( مزَره

  .است خانواربوده 49 قالب نفردر 201 کشور 1385 سال روستا در سرشماري

   شاوون
 مغان گرمی شهرستان مرکزي بخش از اینی دهستان شرق درشمال نام هم آبادي دو نام اوونــــش       

 یوخاري و آشاغی باپیشوندهاي و قراردارند ازهمدیگر کیلومتري 2 درفاصله که باشد می اردبیل دراستان
 )ویول موران(نام به اي جاده ازطریق آبادي هردو به مسیردسترسی ترین رایج .شوند همدیگر متمایزمی از

 معروف یولو اینی وبه شده منشعب جنوب سمت به که اي واردجاده اظمارا راهی درسه که شود آغازمی
 آشاغی روستاهاي از دــپیچ می شرق سمت به یولو اینی از متري 300 مسیري بعدازطی شود می است

 جریان جنوبی درجهت دوباره سر سینه روستاي به ونرسیده زینگیر از بعد گذردکمی زینگیرمی و اظمارا
 شاوون یوخاري به دــکیلومتربع 2 و شاوون آشاغی به گذرد و نخست می تپه روستاي از کند می پیدا
 نفر 13 شاوون آشاغی .است کیلومتر بیست از مسیرکمتر ازاین گرمی با شاوون یوخاري فاصله .رسد می
 که است زیبایی جاي معنی به شاوون گویندکه می محل اهالی دارد نفرجمعیت 60 شاوون یوخاري و
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 به اما گردوست جمله از بسیاري میوه درختان داراي شاوون روستاي باشد قرارگرفته دوکوه میان در
  .اند مانده محروم آن هاي زیبایی ازدیدن مردم ، آبادي بودن ناشناس دلیل

  شایق
 آلداشین روستاهاي درمیان که سرعین شهرستان مرکزي بخش ازتوابع آلوارس دهستان هاي ازآبادي   
 در را نفر 1132تعداد  1390 سال سرعین به آلوارس واقع شده ودر سرشماري و برسرجاده آلوارس و

  .بود داده جاي خانواردرخود 313 قالب
گفته اهالی نام این روستا از نام تیره اي که بنیانگذار اولیه آبادي بدان تعلق داشته گرفته شده است در به 

دراین  یکی ازاهالی آن سال 250 نام یکی ازتیره هاي طایفه دورسونخواجه بوده و حدود » شایقی«  واقع
 واقع سرعین غربی جنوب يکیلومتر 7در شایق. است کرده نامگذاري »شایق«را آنسکنی گزیده و منطقه
 کشاورزي روستا اکثراهالی شغل. مییابد ارتباط سرعین شهرستان به روستایی آسفالته جاده وازطریق شده
 ، گندم. نمایند می معاش رارــــام طریق این واز مشغولند سنتی دامداري به زرع و کشت درکنار و بوده

  .  باشد می شایق روستاي زراعی محصوالت مهمترین از دام علوفه و عدس ، زمینی سیب

  شبلو
 کیلومتري 3.5 فاصله در که است اردبیل شهرستان هیر هیرازبخش دهستان توابع از »شیبلو« روستاي    

 آباد عباس ، چنذاب روستاهاي هیرو با روستا این .دارد باغروقرار ارتفاعات در»هیر«شهر باختري جنوب
 1390 سال درسرشماري ،بلویش. است همسایه کوهساره و سفلی و علیا بیگ محمد قشالق نئور، دریاچه

 طی آن اطراف و می گویند روستاي شیبلو.بود  داده جاي خانواردرخود 134 نفررا درقالب 537 تعداد
 و دامداري منطقه دراین او. است بوده مغان دشت ازعشایر بیگ ولی بنام فردي القـــــــیی دور سالیان

 استفاده ازآن بتواند بعد سال تا نموده می انبار وـسیل و انبار چاه در را محصوالتش و کرده می کشاورزي
 به تصمیم و گردد می مواجه هایش اندوخته تاراج با منطقه در استقرار هنگام به سالها از یکی در .نماید
 نامه ب منطقه این او نام واسطهه ب که داشته »بی -شی« نامه ب پسري او. گیرد می منطقه در دائم اقامت

  . است شده  ينامگذار »لی –بی  -شی«

  آباد شرج
 در فیروز و بخش از آباد زرج جانب غربی دهستان در که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي    

 سال سرشماري براساس آبادي این .قراردارد» آباد زرج زاویه« و» آباد زرج«،»ناوند« روستاهاي مجاورت
 عرض دقیقه 37 و درجه 37در آبادي بود این داده جاي خانواردرخود 8 درقالب نفررا 33 تعداد 1390
  .متراست 1920 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 3و درجه 48 و شمالی
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  آبشار - شرشرخلخال
  .قراردارد خلخال به گیوي جاده کیلومتري 5 در که است آبشارکوچکی  

  آباد شرف
 این دارد قرار فیروز بخش از سنجبدجنوبی دردهستان که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي     

 کئچل ، روستاهاي ناطور. بود داده جاي خود خانواردر 9 قالب در را نفر 38تعداد  1390 سال در آبادي
 34 و درجه 37 در شرف آباد. تشکیل می دهند فیروزآباد همسایگان روستاي شرف آباد را و زیناب دره

  .متراست 1550 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 10و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه

  کوه - شرفخانا
 شهر مشکین مرکزي شهرستان از بخش شعبان دهستان دودهــــمح در متر 2002 ارتفاع با کوه این       
 غربی -شرقی ، کوه جهت.است شده واقع شهر مشکین شهرستان مرکز غربی جنوب کیلومتري 26 در و

. دقیقه می باشد 20درجه و  38دقیقه وعرض  21درجه و  47 طوله ب آن قله جغرافیایی ومختصات بوده
  .رود می شماره ب سبالن ارتفاعات از یکیکوه شرفخانا 

  شرفه
 دهستان جنوبی درسمت است که گرمی شهرستان انگوت ازبخش برزند پائین دهستان هاي ازآبادي      
 و یوخاري ، شرفه بوالغ تک آبادي متروکه ، سی دره میکائیل ،زرگر آبادیهاي مجاورت در و برزند پائین

 قرار گرفته شود می نامیده سی دره طاووس دولتی دراسناد که سی دره دوئوز و سی دره دمیرچی آشاغی
 42 گرمی کیلومترو با شهرستان 10 برزندپائین مرکزدهستان کندي قاسم روستاي با شرفه فاصله .است

  .بود داده جاي خود در خانوار 31 قالب نفر را در  128تعداد  1390 سال شرفه در .کیلومتراست

  دهستان -  شرقی
 قرارگرفتن واسطه به که است اردبیل انــــشهرست مرکزي بخش هاي دهستان شرقی از دهستان      
 ،آقاباقر هاي وازآبادي شده نامیده شرقی دهستان اردبیل شهرستان شرق درسمت دهستان این هاي آبادي

 ،آباد  کمی ، آباد رضی ، دآبادــحمی ، توپراقلو ، پیراقوم ، خانی رستم آق بوالغ ، آقاجان خان آق بوالغ
در  نیار که روستاي مرکزیت به 1366 ازسال دهستان این شود می تشکیل چنذانق سهران و پیله مزارع

دهستان شرقی اردبیل . است شده تاسیسمی باشد  محدوده شهري اردبیل شرقی جنوب حال اتصال به
  .نفرجمعیت بوده است 8729با  خانوار 2411داراي   1390سرشماري سال  در
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  تاریخی خانه -  شریعت
 قراراردبیل  قدیمی  انهگ شش  محالت اوچدکان از محله شاه کلبعلی  کوچه در شریعت خانه بناي      
 شکلی است نعلی فرم با طبقه یک ساختمانی داراي اول حیاط بزرگی که حیاط سه بنا از این.است گرفته

 در باشد می تزئینات فاقد تودرتوي اتاق 7 داراي بنا. است زیرزمین داراي آن ضلع ویک تشکیل میشود
 دوطرفه اي پله راه توسط که است موجود زیرزمین طبقه یک با طبقه دو ساختمانی) پشتی( دوم حیاط

 ارتباط یکدیگر،همچنین به فضاها ارتباط جهت راهرویی ساختمان سمت دردو یابد می راه اول طبقه به
 در قرینه بصورت فضاها است و محوري تقارن داراي ساختمان .میباشد موجود اول طبقه به دوم طبقه

فاقد  سوم حیاط شود، می دیده دوم و اول طبقه دراتاقهاي دیواري بخاري چند.اند شده تکرار طرف دو
 آجرکاري و پنجره و در بندي گره مختلف، قسمتهاي در شومینه بناها شامل تزئینات. است هرگونه بنایی

 متر، 1.50ارتفاع به سنگی آهک،ازاره شفته مالت با سنگی پی بناداراي .میباشد.... و حیاط دیوار طاقنماي
 .میباشد چوبی تیرپوش سانتیمتروسقف 75الی 65 ضخامت به باربرخشتی ودیوارهاي آجري دیوارنماي

  .دارد قرار ایران درشمار آثارتاریخی 11193 شماره تحت که است قاجاریه دوره ازبناهاي شریعت خانه

  باغی شریعت
 اردبیل غربی سمت جنوب در که است پردرختی و وسیع نسبتا باغ»  باغی پاچا قارا«  یا شریعت باغ    
 درختان با مشجر محوطه این .قرار دارد چایی ــولبالیق رودخانه و بسیج میدان ، ارتش میدان فاصلحد

 خصوصی مالک داراي که است شهراردبیل داخل مشجر فضاهاي ازمعدود کشیده فلک سربه و نگت
 شهرداري توافق درصورت باغ این .دارد شخصی الـــکام و مصارف شده حصارکشی باغ محوطه .است

شود و  اردبیل تبدیل جنوبی دروازه در مناسبی بسیار  گاهـــتفرج و سبز فضاي به تواند می آن مالک با
  .قرارگیرد شهروندان استفاده مورد

  بیگلو شریف
دهستان  غرب درسمت شمال مرکزي ازبخش شرقی ارشق دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي   

متشکل  روستا .قرارگرفته است قره لو و کرمشاهلو ،کندي  نقدي ، تپه ودرمیان روستاهاي گولاست که 
 1390 سال خالق لی و بیگ لی  است ودرسرشماري ، ویولچول ، ماحمودلی ، مال لی گول: طایفه پنج از

 مناظرطبیعی داراي بیگلو شریف روستاي .بود داده جاي ودـخ در خانوار 87 را درقالب نفر 350تعداد
 ومهار رودخانه حوزه ازفرسایش منظورجلوگیريه تاخیري اي که ب خاطربندهايزیبایی میباشدوبه  بسیار

 شده همواره پذیراي گردشگران و ادـــروستا ایج شمالی  در قسمت روان هاي آب ذخیره و ها سیالب
  .است دوستداران ماهیگیري
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    دهستان - شعبان
  تاسیس 1366 در سال که است شعبان  مرکزیت به مشکین شهر شهرستان قصابه بخش ازدهستانهاي     

 ساطی ،وسطی ساطی هاي آبادي باتاسیس بخش جدید قصابه درمحدوده آن قرار گرفته و شامل شده و
 تازه،کندي علیا داغ، کندي داغ،کندي بهرام،ایمان اهل،انزان ،لو آقچه ،پاشالو ،میزان ، علیا ساطی،سفلی

 ، بوالغساوج ، کندي سلمان ، کندي دمیرچی ، کندي خان ، گندوز ، چهاردیوار مزرعه ،خان کندحاجی
 ،جهان مزرعه ،کنار کوه ،لو کولگه ،کالنپا،کلهر،کرکشه،قینرجه  ،آباد کاظم ،علمدار ،شیخالر ، آباد شمس

. است دیوار آق ، شعبانلو ، گوزدك ،جدید آتشگاه ،ینگجه ، نیازسویی ، کندي نریمان ،گلستان ،مسجدلو
پارچه آبادي دهستان شعبان   30جمعیت در نفر 4372خانوار با  1129تعداد  1390درسرشماري سال 
  .سکونت داشته اند

  شعبانلو گرمی
  جغرافیایی مختصات است که در گرمی شهرستان انگوت ازبخش شرقی انگوت دهستان ازآبادیهاي     
 شرقی درقسمت شرقی طول ثانیه 15و دقیقه 51و درجه47و شمالی عرض ثانیه 27 و دقیقه1و درجه 39

 دهستان این هاي ازآبادي برخی وبا گرفته قرار برزند پائین دهستان ودرمجاورت شرقی انگوت دهستان
 تاهمین آبادي این.هستند لی شعبان روستاي همسایگان دیگر ومنصورلی لی بیگ صالح. است همسایه

 فضاي در کانکسی ونصب تهیه با 1391 درسال بودکه محروم کودکان تحصیل براي مناسبی اواخرازمحل
 1390 سال در آبادي این .اند کرده برطرف آبادي کودکان براي موقتا را آموزشی ايـفض مشکل ، آبادي
  .بود داده جاي خود در خانوار 17 قالب در را نفر 55 تعداد

  مشکین شهرشعبانلو 
 سال سرشماري درکه  است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش شعبان دهستان هاي ازآبادي      

  .بود داده جاي خانواردرخود 56 قالب در را نفر 292 تعداد 1390

  طبیعی حمام - شفا
 در لیتر 5 آبدهی با اي چشمه از حمام این آب. است شده واقع سرعین شهر در شفا طبیعی حمام     

 بیرنگ و مزه ترش ، کدر کمی ظاهرآن و گراد سانتی درجه 40حدود در آب يدما .گردد می تأمین ثانیه
 چشمه این آب.  است 6.5 آن PH و 1300 حرارت درجه 25 براي آن الکتریکی هدایت .بوست بی و

 تامین گلی گاومیش از پمپ وسیلهه ب آن آب. دارد قرار سدیک کلروبیکربنات دنیــمع آبهاي ردیف در
  .است مفید مفاصل درد درمان و عصبی و پوستی بیماریهاي براي نظر مراجعین اساس بر و شود می
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  کوه - داغ گونئی شفیع
 20در و سرعین  سبالن شهرستان از بخش سبالن دهستان محدوده در متر 2869 ارتفاع با کوه این    

  مختصات و بوده غربی -شرقی ، کوه جهت .است شده عــــواق اردبیل شهرستان مرکز غرب کیلومتري
  . دقیقه می باشد 15درجه و 38دقیقه وعرض  59درجه و  47 طوله ب آن قله جغرافیایی

  شکراب
 در که است اردبیل دراستان گرمی ازشهرستان مرکزي دربخش اجارودشمالی دهستان مرکز شکراوو     

 درجه 48 و استوا خط از شمالی عرض ثانیه 37و دقیقه 4و درجه39 درفاصله دهستان این جنوبی سمت
 ، باغی بیگ ،مشهدلی روستاهاي درمجاورت  النهارگرینویچ نصف از شرقی طول ثانیه 45و دقیقه 5 و

 »شکراوو «یا و»شکرئو«اهالی بیان بنابه یا شکرآب روستاي .است قرارگرفته هاچاکندتازه و گونئی قیزیل
 خاموشی با و آبادگشته آن باآبادي ، بوده مغان و گرمی باستانی خطه قدیمی زادهم که است آبادیهایی از
بسیاري ازسکونتگاههاي ساکنان اولیه آن به جامانده آثار ، شکراوو اطراف در.است گرائیده ویرانی به آن

 به توجه با. مشاهده کرده اند را د متعددي از این آثارـوشخم زنی شواه کشاورزيو کشاورزان به هنگام 
 بزرگ مراکزجمعیتی از ، دور هاي درگذشته شکراوو که میرود احتمال جنگی وآالت پیکانها شدن پیدا

 1390شکراوو درسال .  است گردیده ویرانی به دیگري خانمانسوز بالي یا دراثرجنگ که بوده منطقه
  .خانوار در خود جاي داده بود 84نفر را درقالب  350تعداد 

  کوه -شکربوالغی 
   در و نیر کورائیم شهرستانازبخش  غربی يویورتچ دهستان محدوده در متر 2135 ارتفاع با کوه این     
 غربی جنوب-شرقی شمال کوه، جهت است شده واقع اردبیل مرکزشهرستان غربی جنوب کیلومتري 45

   دقیقه می باشد52درجه و  37دقیقه وعرض  0.5درجه و  48 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

   شکرلو
 اجارودشمالی دهستان شرقی درنیمه و همدیگر درمجاورت که است همنامی آبادي دو نام شوکورلو     

. شود هم متمایزمی و یوخاري از آشاغی پیشوند با اند و گرفته جاي شهرستات گرمی مرکزي بخش از
 کربالي هاي نام برادربه پنج هاي خانواده استقرار و ازیکجانشینی بعد شوکورلو روستاهاي گویند که می

 نوادگان از خود که گلدي شاه فرزندان از وشاهعلی موسی کربالي ،آبیش کربالي ، قاسم کربالي ،شکر
 دو در) دانند می مددلومنتسب طایفه به راد خو منطقه این روستاهاي اهالی از بزرگی بخش (است  مدد

 اختیار تحت شوکورلو آشاغی. شد نامیده برادربزرگترشوکورلو احترام به و گرفت شکل روستا سوي
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 جا به آثار البته. بود قاسم کربالي اختیار ید در شوکورلو یوخاري روستاي و گرفتقرار  شوکور کربالي

 که اي ازدوره فراتر هایی دوره رابه آبادي این تاریخ  سی تپه مطلب و سی تپه آغامعلی هاي درتپه مانده
 چایی تولون رودخانه جوار در و شوکورلو روستاي شرق در ها تپه این هردوي گرداند برمی گفتیم

 و 624 هاي شماره با ترتیب به و بوده منسوب اسالم اولیه قرون و اشکانی دوران به ها تپه این قراردارند
  آن از سکه و سفال،مجسمه دهها حال به تا. اند رسیده ثبت به ایران کشور یـتاریخ آثار فهرست در 627

  .دارد نفر جمعیت 51 شکرلو نفرویوخاري 1 شکرلی آشاغی.است شده کشف

    آبشار - شالله 
   بوالغ گورگورقیرخ آبشار :نگاه کنید به         

  آباد خلخال شمس
خلخال  شهرستان رستم خورش بخش از شمالی رستم ورشـخ دهستان ازتوابع آباد شمس روستاي     

 دره دو درمیان شرقی طول دقیقه 13 و درجه 48 و شمالی رضــــع دقیقه 24 و درجه 37در است که
 و کندي)دایو(دایی روستاهاي مقابل اي سلسله سنگهاي تخت برروي دره ده و دره خانه هاينام ه ب

را  االصل کاوانی مهاجر اسدي الدین شمس شیخ ، اهالی روستاي شمس آباد. است گرفته قرار کئزج
درمکه  زادگاهشان از اسالم به شدن ازمشرف پس بزرگوارش اجداد بنیانگذار اولیه این آبادي می دانندکه

 به به مرور هم نفري و چند نموده سفر ایران ازنسل وي به افرادي بعدا می کنند و به مدینه مهاجرت
آمده  آباد شمس فعلی محل به الدین شمس شیخ و میگردند مستقر »کاوان«درروستاي و میرسند خلخال

وجودندارد اما آنچه مسلم هیچ سندي براي اثبات مدعاي فوق .میگمارد همت آباد شمس بنیانگذاري به
 نام بنیانگذاراولیه این آبادي فردي به نام شیخ شمس الدین بوده که سخت مورد: است این است که اوال

 تاریخ آبادي شمس آباد به صدهاسال پیش برمی گردد وسند آن وجود: عالقه و احترام اهالی است ثانیا
ها به چندین صدسال  نوشته این سنگ از ضیبع سنگ قبرهاي تاریخی در قبرستان روستاست که تاریخ

  .بود داده جاي خانوار در خود 57نفررادرقالب 121تعداد 1390سال  در شمس آباد. پیش برمیگردد
 مشکالت دلیل به بود خلخال شهرستان کاغذکنان بخش هاي ازآبادي 1358 تا اواخرسال شمس آباد

  خلخال کاغذکنان ازشهرستان هنگام انتزاع بخش به1358 سال ماه دردي ارتباطی هاي راه ازفقدان ناشی
 درسال. قرارگرفت میانه شهرستان محدوده ودر آبادي دیگراز شهرستان خلخال منتزع 104به همراه 

 و کاغذکنان با بخش خلخال ارتباط،  ن اوزه قیزیل رودخانه برروي مناسب ایجاد پل از پس 1360
قشالق   ،شورمینه  ،کاوان ،آباد  شمس روستاهاي1361 درسال که شد وسبب برقرارگردید میانه شهرستان

   رستم خورش بخش درتابعیت و دوباره منتزع کاغذکنان ازبخش جین ترکان وقوسه قشالق ،دیز ،کئجل 
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  .قرارگیرد خلخال شهرستان

  زیارتگاه -  آبادخلخال شمس
 وجود هایی نوشته دربخش خورش رستم هشتجین سنگ آباد شمس روستاي قبرستان پشت در      
 روستاي شمس آباد همه اهالی .دانند منورمی شیخ مزار را ها نوشته سنگ این مکان روستا اهالی که دارد

  .فاقد هرگونه بنایی است  منور شیخ مزار هستند او بیت اهل و بزرگ شیخ این نوادگان و فرزندان از
 باستانی آثار و عتیقه قاچاقچیان توسط اخیر سالهاي همین در شیخ این مزار به مربوط هاي نوشته سنگ 

   .اند مانده باقی ها سنگ این از بخشی اکنون و رفته سرقت به روستا این از
  آباد سرعین شمس

کیلومتري  14در فاصله  که سرعین شهرستان سبالن بخش ازتوابع سبالن دهستان هاي ازآبادي      
 داده جاي خانواردرخود 84 نفر را در قالب 272تعداد  1390سال  سرشماري اردبیل قراردارد وبراساس

   .و اردیموسی ازهمسایگان شمس آباد به شمارمی روند کلور ، آبادي هاي هاي اندراب .بود

  آباد کورائیم شمس
 دهستان جنوب درسمت نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع مهماندوست دهستان ازآبادیهاي  

 شرقی یورتچوي دهستان به ازجنوب و بوسجین به غرب ازسمت آباد شمس.قراردارد مهماندوست
 روستاي در.بود داده جاي خانواردرخود 5 نفررادرقالب 11تعداد  1390میشود این آبادي درسال  محدود
 بخش .است منسوب اسالم اوائل و ساسانی دوره به که  چند تپه تاریخی وجود دارد کورائیم آباد شمس

   .است کامل تخریب درحال و رفته بین از تاریخی  به دلیل فعالیت هاي  زراعیاعظمی ازاین تپه هاي 

  مشکین شهرآباد  شمس
 24 درفاصله که است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش انــــــــشعب دهستان هاي ازآبادي       

 11 نفررادرقالب 32تعداد  1390سال  واقع شده ودرسرشماري مشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري
  .در بین  اهالی به سوالخلو معروف است مشکین شهرروستاي شمس آباد . بود داده جاي درخود خانوار

  شمسیر
 35 درفاصله که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي غربی ازبخش ارشق دهستان هاي ازآبادي       

تازه کند ،  ، سی دره صفی ، کهریزي علی روستاهاي درمجاورت مشکین شهر شهرستان کیلومتري مرکز
   را نفر 231تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي قرار دارد این بزآقا و چی وه ده ، انکنديــاردوخ
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  .بود داده جاي خانوار در خود 62 قالب در

  شمشیرخانا
  دهستان جنوب اردبیل که در سمت مرکزي ازبخش سردابه دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي   

 به محل درعرف که شمشیرخانه.است شده واقع گونئی وشفیع سردابه ،کندي روستاهاي شالی ودر میان
  .بود داده جاي خانواردرخود 3 نفررادرقالب14تعداد 1390سال  درسرشماري است معروف شومشیرخانا

  دریاچه - شورابیل
 38 غربی اردبیل تبدیل شده درکه امروزه به تفریحگاه زیبایی به نام کوثردرجنوب  شورابیل دریاچه  

 در مجاورت شرقی طول ثانیه  58و  دقیقه 16 و درجه 48و  شمالی عرض ثانیه  46 و دقیقه 12 و درجه
: ازجمله است بسیاري فرهنگی و ورزشی تفریحی، امکانات داراي دریاچه این .است شده واقع شهر این

 طبیعی، تاریخ گنجینه زیبا، و مجهز هاي هتل وحش، باغ سواري، دوچرخه میدانی، دو قایقرانی، اسکله
 می باشدکه...و دریاچه وسط رستوران بازي، شهر مجموعه دستی، صنایع بازارچه ،المللی بین نمایشگاه

 هر ماه آبان دوم نیمه روزهاي در مهاجر پرنده هزار دهها فرود .میگیرد قرار گردشگران استفاده مورد
 اردك طالیی، چشم اردك خاکستري، هاي پلیکان. کند می چندان دو را طبیعی تاالب این زیبایی سال،

 مهاجر ازپرندگان سیاه لک لک و کوچک باکالن باقرقره، زنگوله دار،عروس، غاز، غازخاکستري، تاجدار،
دریاچه  بومی ازپرندگان کاکایی و آنقوت ، واصیلــح ، قو ، چنگر ، خوتکا ، مرغابی ، قرقاول ، دراج و

 دریاچه این نامگذاري علت. شوند می مشاهده اردبیل استان در زمستان و پاییز فصول که درمی باشند 
 آب مقداري افزودن با امروزه ولی بوده شور بسیار دریاچه این آب گذشته در که بوده دلیل این به

 داده پرورش آن در کمان رنگین آالي قزل ماهی نوعی نیز حاضر حال در و کاسته آن شوري از شیرین
 آن آب حجم و هکتار  180  به هکتار 74  از تاالب این وسعت لوبالیق رودخانه آب هدایت با.میشود

 از کلی به آن هاي لجن و امالح ، نمک و یافته افزایش مکعب متر میلیون 14  به مکعب متر میلیون  1.1از
 و دریاچه داخل و جنوب شور نیمه و شیرین آب هاى چشمهو جوى نزوالت از دریاچه آب. رفت بین

اطراف آن  در و است جگن و نى بیشتر دریاچه پیرامون گیاهى پوشش. شود می تامین لوبالیق رودخانه
 مهاجر پرندگان نیز و کمان رنگین آالى قزل ماهى و آزاد ماهى. است گرفته صورت کاریهایى جنگل
   .هستند دریاچه این ساکن جانوران مهمترین جمله از آبزى کنار و آبزى

  شوربوالغ
 غربی شمال درسمت که است گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اجارودغربی دهستان هاي ازآبادي      

   طول ثانیه 49 و دقیقه 59 و درجه 47 و شمالی عرض ثانیه 12 و دقیقه 2 و درجه 39در گرمی شهرستان
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 در را نفر 145 شوربوالغ .است قرارگرفته چونزه یوخاري دیزده و ،مجیدلی روستاهاي ودرمیان شرقی
  .است داده خانوار در خود جاي 44 قالب

  چشمه - قوزلو  شوربوالغ
محوطه وسیعی  و. است شده واقع روستا شرق شمال درقسمت اینی قوزلوي شوربوالغ چشمه      

 لــداخ به آب کشی لوله از قبل تا جوشد می آن مختلف نقاط از آب کهاست  چشمه چندین از متشکل
 طبقه بندي وتقسیم بندي  مختلف مصارف حسببر را ها چشمه این آب،  1388 درسال روستا منازل
 مصارف مخصوص دومی ،داشت اختصاص ظروف و البسه شستن براي ها چشمه از یکی بودند کرده

 باش آشاغا محله هاي دام به دادن آب براي روبازي کوچک رـــاستخ صورت به سومی و بود آشامیدنی
   . گرفت قرارمی استفاده مورد

   شوردرق
در  گرمی شهرستان مرکزي دربخش اجارودشمالی دهستان نام دوآبادي کوچک ازتوابع شوردره      

 هاچاکندي و شکراوو ، گونئی قیزیل ،شوکورلو آشاغی،سیدکندي وستاهاير ودرمیان است استان اردبیل
 اراضی تمام پیش سال صد تا تقریبا زیاداست مذکورنسبتا هاي از آبادي باهریک آن فاصله و قراردارد

 با اینی یوخاري سفیدان ریش تااینکه. نداشت وجود درآن وزرعی کشت گونه وهیچ بایربود نواحی این
 یوخاري ازروستاي لی ابوالحسن و لی گویچک،لی فرج،لی قربان طوایف رامیان آن شوردره خریداراضی

  . برمیگردد آن وخاك آب خاك شوري به سی شوردره به روستا نامگذاري اصلی دلیل.کردند تقسیم اینی

  شورستان
 درمجاورت که است گرمی شهرستان انگوت ازبخش غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي شورستان      

 فاصله .است قرارگرفته لی بیگ و ولی نولو ،ا چباغ ایستی ،هیزان  و درمیان روستاهاي ئود دره رودخانه
 شورستان متعدد درروستاي و باغات وجود انارستان .کیلومتر میباشد 25انگوت  مرکزبخش تا شورستان

 میآورند وجود را به شورانگیزي محیط چنان وآب درخت و کوه.می دهد آن به انگیزي زیبا و دل چهره
 يبرا که است گردشگرانی پذیراي ساله همه شورستان خاطرهم همین به را می رباید اي هربیننده دل که

نفررا  100تعداد  1390سال  سرشماري بر اساس آبادي این .کنند اینجا سفرمی خوش به خاطراتی خلق
  .بود داده جاي خانواردرخود 26 در قالب

  آبشار -شورشورنه 
  شمال کیلومتري 10 در  حیران باصفاي گردنه از عبور از بعد و اردبیل به آستارا زیباي جاده درمسیر     
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 سفلی قسمت دو به و است معروف محله عنبران به که شده واقع زیبا بسیار اي منطقه ، نمین شهرستان 
 و است شده واقع منطقه این درباالي و علیا درعنبران »شورشورنه«آبشار. شود می بندي تقسیم علیا و

 آبشار آب و صخره مابین و شود می سرازیر بلند اي صخره از آبشار این آب. دارد اي العاده فوق زیبایی
  . کرد استراحت آن در توان می که است غاري نیز

  شورقویو
سمت  که در است سوار بیله شهرستان دشت قشالق جنوبی ازبخش القـقش دهستان هاي ازآبادي      
 در شورقویو. کندي جاي گرفته است سدي شرقی دهستان قشالق جنوبی ودرمجاورت قشالق شمال

  .بود داده جاي خانواردرخود 26 درقالب نفررا 92تعداد  1390 سال سرشماري

  ارشق شورگول
 براساس که است مشکین شهر شهرستان قــــــارش دربخش شمالی ارشق دهستان هاي ازآبادي      

  .بود داده جاي خانواردرخود 41 نفررادرقالب 162تعداد 1390 سال سرشماري

  سوار بیله شورگول
 که است سوار بیله شهرستان  دشت قشالق بخش از جنوبی القــــقش دهستان مرکز و ها ازآبادي      

  .بود داده جاي خانوار درخود 151 نفررادرقالب 641 تعداد 1390 سال در سرشماري

  بوالغ شوش
 46 درفاصله که است مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین ازبخش نقدي دهستان هاي ازآبادي     

 براساس است معروف بوالغ یاستی به محل درعرف که بوالغ شوش .قراردارد شهرستان مرکز کیلومتري
  .بود داده جاي درخود خانوار 17 نفر را در قالب 64تعداد  1390 سال سرشماري

  تاریخی تپه -  تپه شوش
 گرمی، شهرستان در و است اسالم از پس تاریخی هاي دوران اولیه هاي سده به مربوط تپه شوش تپه     

  1386  اسفند 27 تاریخ در اثر این و شده واقع دمیرچلی روستاي ، شرقی اجارود دهستان ، موران بخش
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 22610 ثبت هشمار با

  دره - سی دره لر شوله
  دیدنی و مهم نقاط از یکی کوچک و بزرگ آبشار ها ده داشتن با) ارهاــــآبش دره(  سی دره لر  شوله    
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 آبشارهاي از و شده واقع »اوجورلوچایی « رودخانه »قوزلوچاي« شعبه در دره این. است قوزلو روستاي
کم  آبشارهاي .کرد اشاره...و»شوله یوخاري«،»سی شوله قایا قیزیل«،»شوله بویوك«به توان می آن مهم

  . اند گرفته قرار دره طول در متوالی صورت ارتفاع  دیگري به

  تاریخی تپه -  شوناخانلی
 دي 12 تاریخ در که است عصرآهن به مربوط تاریخی هاي ازتپه پرمهرروستاي  »لی شوناخان« تپه    

  . است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 20414 ثبته شمار با 1386

  شویر
 براساس آبادي این است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي بخش از سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي    

 )شویور(بود روستاي شویر داده جاي خانواردرخود 39 درقالب را نفر 133 تعداد 1390 سال سرشماري
 شمالی عرض دقیقه 45 و درجه 37 در روستاي شویر .است همجوار »کئجین«و  »جیغناب«با روستاهاي 

  .متراست 1680 دریا ازسطح آن ارتفاع و قرار دارد شرقی طول دقیقه 21 و درجه 48 و

  کوه -شویرداغی 
 در و کوثر مرکزي شهرستان از بخش غربی سنجبد دهستان محدوده در متر 2201 ارتفاع با کوه این     
 جنوب - غربی شمال ، کوه جهت است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غربی شمال کیلومتري 17

 44درجه و  37ثانیه عرض   30دقیقه و 33درجه و 48 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده شرقی
  . دقیقه می باشد

  الدین شهاب
 40 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین ازبخش نقدي دهستان هاي ازآبادي      

 نفر 23تعداد  1390 سال درسرشماري آبادي این.واقع شده استمشکین شهر ازمرکزشهرستان کیلومتري
  .بود داده جاي خانواردرخود 7 درقالب را

  شهبازلو
 اردبیل استان گرمی شهرستان انگوت بخش شرقی انگوت دهستان روستاهاي از شاهبازلی روستاي      
 ثانیه 43و درجه 39 جغرافیایی مختصات انگوت به مرکزبخشکند تازه غربی جنوب درسمت که است

 درمجاورت مرکزبخش کیلومتري 7 درفاصله،شرقی طول ثانیه 23و  دقیقه 47و درجه 47و شمالی عرض
  جاي ،چی که وته لی بی جه ،لی عسگرخان ، وسوی یئل ، لی هدي ، لی آقاوئردي ، لی قربان روستاهاي
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  .بود داده جاي خانواردرخود 31 را در قالب نفر 134تعداد  1390سال در آبادي این است گرفته

  تاریخی تپه -سی شهرتپه
  که است اسالم از پس تاریخی هاي دوران - اول هزاره به مربوط تاریخی هاي ازتپه سی تپه شهر     

 مهر 7 تاریخ در اثر این .است شده واقع سوار بیله شهرستان مرکزي بخش از »سی قیزقلعه« روستاي در
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 6198 ثبت ٔهشمار با 1381

  دهستان -  شهرك
 غربی شهرك مرکزیت به آباد پارس درشهرستان آباد اسالم جدید بخش جدیدالتاسیس ازدهستانهاي    

  سفلی کندي ها وقشالقات ابراهیم آبادي ،اماکن  شامل شده تاسیس 1390 درسال که دهستان این.است
 ، مراد قشالقی اروج ،خان الماس حاج قشالقی اروج ،اسماعیل حاج قشالقی اروج علیا، کندي ابراهیم
مغان   شهرك بنزین پمپ ،اي علوفه نباتات تکثیربذر ایستگاه ،حاج عمران  قشالق اروج ، آبیاري استخر

 و صدا فرستنده ،غربی  شهرك ،سه  کانال آب تنظیم دریچه ،شهرك  مصنوعی دریاچه ،سه  پمپاژشماره
 تومارحاج قشالق ،آقاخان  تومار قشالق ،باباخان  قشالق ، علی قارداش حاج امیري قشالق ایاق ، سیما

 حاج قشالق ،امیرمحرم  حاج قشالق ،فرمان  امیر حاج القـقش ،خان  الماس حاج قشالق ،غیب 
  محتمن ایمانلو حاج قشالق ،ایمانلو حاج قشالق ، علیا کندي ایمان حاج قشالق ،صفر امیرمشهدي

 حاج دولت حاج قشالق ،بدر دولت حاج قشالق ، اسالم حاج حسن حاج قشالق ، حسن حاج قشالق
 قشالق ، یداهللا دولت حاج القــقش ، سواد دولت حاج قشالق ، احمد خان دولت حاج قشالق ، احمد
 قلی علی حاج قشالق ، محمد آقا علی حاج القــقش ،جعفر قلی  علی حاج قشالق ، اسد شیرین حاج
 ،منصور حاج فتحعلی حاج قشالق ، فتحعلی حاج قشالق ،آقا خان و جالل قلی علی حاج قشالق ، ایاز

 قلی علی حاج قشالق، میرزا حاج قلی علی حاج قشالق ، محمود حاج قشالق ، قوجاخان حاج قشالق
 حاج صوفیالر قشالق ، غالم لو خلیل القــــقش ،لوعزیز خلیل قشالق ، لوحیدر خلیل قشالق ، عبدي

 قاراتپه قشالق ، جبار اوغلیقارا  قشالق ، ایبی قارااوغلی قشالق ، صوفیالر حمید قشالق ، آقا میرزاعلی
 سلطانی قیطرانلو قشالق ، کندي محمدي قیطرانلوحاج القــقش ،بر ملک قاراتپه قشالق ، علی توماق
 ملک قشالق ، حسن حاج درق لوله القــــقش ، حمید درق لوله قشالق ، کونشلی قشالق ، سدي حاج

 کمپ ، سازي کانالت کارگاه ، مصالح دـــتولی کارگاه ، دو بخش کارگاه ، کندي مهرعلی قشالق ، کندي
  .است کانال و نگهبانی امغان امورآب دریاچه کمپ ، جهادي
  مرکزدهستان -  غربی شهرك

   تاسیس 1390 سال در آبادکه پارس شهرستان آباد اسالم دربخش شهرك دهستان مرکز غربی شهرك     
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  .بود داده جاي خانواردرخود 260 نفررا درقالب 1009تعداد   1390 سال سرشماريدر و شده

  ولیعصر شهرك
 براساس آبادي این است گرمی شهرستان مرکزي بخش از ارودغربیـــــاج دهستان هاي آبادي از     

  .بود داده جاي خانواردرخود 234 قالب در را نفر 1973تعداد 1390 سال سرشماري

  تاریخی محوطه - مشکین شهرشهریئري 
 شرق کیلومتري 31 در پیرازمیان روستاي غربی شمال در ریئريـــــشه به معروف باستانی منطقه      

 قسمت سه از و است هکتار 400 تاریخی منطقه این وسعت .دارد قرار قاراسو رود کنار در مشکین شهر
 قدمت قوشاتپه و میالد از پیش 1450 به معبد و قلعه قدمت. میشود تشکیل قوشاتپه و معبد ، نظامی دژ
 برنی چارلز هیئت توسطمیالدي 1978 سال به قبال شهریئري محوطه .میرسد ازمیالد پیش هزارسال 7 به

 از قبل اول و دوم هزاره را محل این گورهاي اکثریت تاریخ برنی چارلز .است شده بررسی و شناسایی
 اشیاي گرفت صورت محل این در 1382درآذر دکترنوبري هیئت توسط که کاوشهایی طی.داند می میالد

 روي بر .شود می نگهداري خلخال شناسی باستان موزه در گردیدکه کشف گورها لــــارزشی ازداخ با
 کلیه. است شده حک مختلف ابعاد و طرح با متعددي هاي نگاره سنگ این محوطه اطراف سنگهاي

 و حیوانات استخوان سخت، سنگهاي با که است ودقیقی منظم هاي زدن ضربه براثر وجودآمده به نقوش
 نقش چندین و مختلف هاي درحالت انسان بزکوهی، از هایی نقش. اند آمده وجود به سخت فلزات

 یکنواخت هایی نقش با قبرهایی سنگ محوطه، همین هاي درنزدیکی. اند مشاهده قابل دیگر نامشخص
 سرزمین این کهن اعصار از مانده بجا آثار اززیباترین که شود می دیده ندارند دهان که انسانهایی ازچهره
 یکصد از بیش به آنها تقریبی تعداد و است متغیر سانتیمتر 40 مترتا 2 از آنها ابعاد. باشند می راز و پررمز
  .محوطه باستانی شهریئري رامی توان درچهار قسمت عمده طبقه بندي کرد. رسد می مورد
   چین خشکه نوع از سنگی دفاعی دیوار با وسیع قلعه:  الف
 اوشاقالري بوده است این قسمت که مکتب مذهبی هاي آیین برگزاري با ارتباط که در معبدیامحلی : ب

انسان  شکل به منقوش استلهاي نوع از سنگی دیواره هاي با معماري فضاهاي نامیده می شود داراي
 بقیه وسط در که است شکل به و متر سانتی 3.25 ارتفاع به محوطه این افراشت سنگ است  بزرگترین

. است ایستاده آموزان دانش وسط در خانه مکتب در که است معلمی مانند قرارگرفته و ها افراشت سنگ
 که است شده کرده،حجاري حائل را شمشیرش که انسانی شکل ها، افراشت سنگ این بیشتر رویه در

 بوده غرب و شرق سمت به ها افراشت سنگ این صورت. است دوره این در هنرحجاري بهترین معرف
 و جلو در بزرگ افراشت سنگ 4 ، 3 دارند قرار هم روي در کالس هاي درس امروزي رو صورت و به
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 شایدبه خاطرنحوه چیدمان این سنگ افراشت ها .قرارگرفته اند هم سر پشت در ردیف 4 یا 3 در بقیه

محل مکتب خانه اي بوده که  ،معتقدندکه این محل  نامیده اند و »مکتب اوشاقالري«اهالی محل آن را 
  .صورت یکجا به سنگ تبدیل گشته است طلسم و یا نفرین به اثر در
 که است شده شناسایی محل این در گور 450 حدود ،سنگی کالن نوع از متعدد باستانی گورهاي:  ج

     دارد متر 2.8 آنها بزرگترین و متر 2.3 آنها کوچکترین میباشند متفاوت و گوناگون ابعاد در گورها این
  .  محوطه در مختلف هاي دوره به متعلق هاي تپه و باستانی غار:  د

  شهریور
 شرق شمال درسمت که است مرکزي بخش از هـــسرداب دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 هاي دهستان شمال سمت از و قرارگرفته باروق و میرنی ، گرجان روستاهاي اورتــــودرمج دهستان
 گرجان روستاي درحوالی مغان اردبیل قدیم ازجاده آن ارتباطی راه .شود می منتهی وغربی کلخوران
 .دارد قرار آن غربی درشمال و اردبیل شهر کیلومتري دوازده در تقریبا شهریور روستاي شود می منشعب

 کنار از عبور با. شود می نامیده مشکین شهر قدیم جاده دهد می ارتباط روستا به را شهر که اصلی جاده
 سال شهریوردرسرشماري روستاي .رسیم می رشهریو روستاي به گرجان و )صوما( »ومعهص«روستاهاي

  . بود داده جاي در خود خانوار 97 قالب نفررادر  353 تعداد 1390
 12 نام به آبادي12 مغان تا اردبیل از نویسد که می تاریخ ذرگاهـدرگ اردبیل برجسته مولف اثر باباصفري

 اردبیل استان باستانی و کهن ازآبادیهايیکی شهریور .بود آنها از یکی شهریور که داشت وجود سال ماه
 هاي ازتپه تاریخی تپهاین . رود شمارمی به دیار این تاریخی و مهم هاي تپه از آن باستانی تپه که است

 1387دي15 درتاریخ که است اسالم از پس تاریخی هاي دوران  میانه و اولیه هاي سده به مربوط تاریخی
  .است رسیده ثبت به  ایران ملی آثار از یکی عنوان به 24005  ثبت ٔشماره  با

  شهسوارلو
پیروزي  است که بعد از) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي     

 این آبادي درشمال داد تغییرنام آباد اسالم به هم انقالب اسالمی به دلیل احساسات انقالبی مردم مدتی
سمت شمال به  از واقع شده و » دوگاه عرصه« و »  آقامیرلو« روستاهاي  اورتـمج در دهستان و غرب

 شهسوارلو در. شرقی منتهی می شود انـــــآذربایج ازجانب غرب به استان و شرقی يودهستان یورتچ
 درجه 37 در شهسوارلو. بود داده جاي خانواردر خود 9 را در قالب نفر 33 تعداد 1390 سال سرشماري

 متر 2050 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 8 و درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 47و
  .است
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  اردبیل تاریخی همحل -شهیدگاه
 مدفن که است شهراردبیل درمرکز اردبیلی الدین صفی شیخ بقعه نزدیکی در اي محله نام شهیدگاه      
 جان پاي تا که رشیدي فرماندهان است درانـچال درجنگ ایرانی شهید و رشید ازفرماندهان زیادي عده
 به طریقت پیر درنزدیکی و آورده اردبیل به را وطن شهیدان این پیکر،رسند می شهادت به و جنگند می

 شاه درزمان بار اولین شهیدگاه عنوان .گذارند می شهیدگاه را محله آن اسم بعد به سپارندوازآن می خاك
 با ازجنگ پس هجري 915 درسال اول اسماعیل شاه است روایت.شد داده قبرستان این به اول اسماعیل

 کنار ودر انتقال اردبیل به صفوي وسرکردگان بزرگان همراه را پدروجدش جنازه شیروان یساروفتح فرخ
 چالدران جنگ وقوع از پس البته. شد معروف شهیدگاه به قبرستان این زمان آن از و کرد دفن مزارجدش

  .شدند سپرده خاك به جا آن در و منتقل قبرستان این به نابرابر نبرد این شهید ازقهرمانان تعدادي

  کوه -شیتانسر
 45 در و خلخال شهرستان شاهرود شال از بخش دهستان محدوده در متر 2002 ارتفاع با کوه این     

 غربی جنوب -شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی جنوب کیلومتري
  میباشد 37.18  و عرض 48.50 آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  احمد شیخ
 کیلومتري 25فاصله  24در که است اردبیل شهرستان ثمرین ازبخش اقــدوج دهستان هاي آبادي از     

 رقرارگرفته و د »گندیشمین«و  »کوالنکوه« ، »شامی شیندیر«اردبیل درمجاورت روستاهاي  مرکزشهرستان
برروي رودخانه اي که  .بود داده جاي خانواردرخود 146 نفررا درقالب 973تعداد  1390سال سرشماري

 آب آن از احداث شده که رسی هسته با جاري است سدي خاکی »شیخ احمد«به همین نام در روستاي 
 میلیون 0.2  سد کل وحجم متر 200 سد تاج طول .قرارمیگیرد کشاورزي برداري بهره مورد 1366 سال

 قیران قوناق روستاي خاور و شمال از گیرد می سرچشمه سبالن کوه از احمد شیخ رود. است مترمکعب
 )باش آشاقا( آن پایین سمت و )باش یوخاري(رودخانه  باالي سمت .ریزد می قاراسو رود به گذردو می

  . نام محالت روستاست  »داغی عسگر« و »بوالغی ایت« ، »پیریاماجی« ، »برج« .نامیده می شود

  زیارتگاه -کرگان اسماعیل شیخ
 اهالی احترام مورد عالقه و که است اردبیل شهرستان از هیر دربخش کرگان روستاي زیارتی ازاماکن     

  .است آن اطراف هاي وآبادي »کرگان« روستاي
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  جانلو شیخ
 براساس آبادي این است خلخال شهرستان مرکزي دربخش غربی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي    

 ،» لوجه یئل«روستاهاي  .بود داده جاي درخود خانوار 3 درقالب را نفر11  تعداد 1390سال سرشماري
 را »شیخ جانلو«همسایگان روستاي  »گرمخانا«و  »گئزاز« ، »نیاخرام« ، »کهران« ،» پروج« ، »ترزنق«

 عرض دقیقه 34 و درجه 37 معروف است در »شیخی جان«تشکیل می دهند روستاي شیخ جانلو که به 
  .قراردارد شرقی طول دقیقه 23و درجه 48 و شمالی

  تاریخی حمام - حامامی  شیخ
 دوره اواخر به منسوب و گردیده واقع قاپو عالی میدان طرف از ، دگاهـــشهی کوچه اول در بنا این     

 درحد که شده ساخته آویز عدد 16 و گنبد با زیبا ورودي بسیار یک ازطریق بنا ورودي. است صفویه
 .است شده مسقف جناغی طاقهاي با آن اطراف هاي وغرفه است سکودار نماي طاق گنبدوهشت فاصل

 جناغی هاي طاق که دارد ضلعی هشت ستون اندازه همین به و است رواق چهار داراي حمام رختکن
 همه. است یافته استقرار نماها طاق بر ها رواق گنبد نیم. دارد قرار ها آن روي کوتاه و بلند مختلف
 بین از کاري سفید علت به حاضر درحال که بوده مختلف تزیینی هاي نقاشی از پوشیده سقف و دیوارها

 گل از هایی نقاشی ، رختکن کنج کوچک گنبد زیر ، جنوبی گوشه در فقط ، تزیینات این از. است رفته
 گنبد نیم دو و متقابل بزرگ نشین شاه دو ، حمام داخل. است مانده باقی ساده اسلیمی برگ و بوته و

 تکیه مربع هاي ستون نیم و نماها طاق بر گسترده آویزهاي با و بلند اصلی گنبد. دارد وجود کوچک
  .کنند می ذکر سال 300 حدود در را آن عمر  مرمت کاران ولی نیست، معلوم حمام يبنا قدمت .دارد

  بقعه - حیدر شیخ
 باستانی آثار ثبت به 184 شماره با است برج شبیه بنایی که اول اسماعیل شاه پدر حیدر شیخ مقبره     
 مرکز در و بودهمشکین شهر  قدیمی قبرستان که صفایی با و سبز باغ در مقبره این. است رسیده ملی
 به و متر 18 تقریبی ارتفاع به بلندي برج صورت به بنا این خارجی نماي. است شده واقع دارد قرار شهر
 ورودي و نموده تعبیه مانندي درگاه نماي آن درچهارسوي که است اي استوانه صورت به متر 10.5 قطر

 در ورودي در یک داراي و دارد قرار برج زیر آن سرداب.اند داده قرار باختري جبهه در را فوقانی اصلی
 بودند ساخته زایران و بنا کردن متولی بیتوته براي بزرگ راهرویی و اتاق ،اخیر قرن در. است برج شمال

 اصلی ورودي در اند، برچیده را ها اتاق این که امروزه. شد می متصل سرداب به راهرو و پله راه با که
. دارد وجود متعددي نظرات آن بناي تاریخ ي درباره.شود می دیده خوبی به آن تزیینات و شده نمایان

 قمري هجري 915 سال یعنی دهم قرن اوایل را آن بناي سال نــــمورخی و شناسان باستان از اي عده
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 در و است قمري هجري هشتم و هفتم قرن آثار از بنا این که است معتقد »بنالدویلبر« ولی ، دانند می
 کاري مقرنس نوع به توجه با .اند گماشته همت آن کاري کاشی تزیینات و تکمیل به نسبت صفویه دوره
 مغول حکومت اواخر با مقارن تقریبا بنا این. رسد می نظر به صحیح »بنالدویلبر« نظریه کوفی هاي کتیبه
 711 تا 709 به و است درسلطانیه اولجاتیو مقبره کاري کاشی تراز کامل آن کاري کاشی و باشد می

 کاشیهاي صورت به قرآن هاي سوره با قوي احتمال به بنا بدنه برج. شود می مربوط قمري هجري
 »اهللا علی اهللا« بقعه را جا این شود خوانده آن متن که ازاین قبل. است شده تزیین آجر متن در اي فیروزه

. است دانسته قرآن هاي سوره از را بنا بدنه خود نظریه اساس بر کوفی خط اساتید از یکی. گفتند می
 قرار برج شمال در سردابه ورودي درب و است شده تشکیل فوقانی و تحتانی طبقه دو از مقبره داخل
 روي بر قسمت این طاق. است یافته راه سردابه به منتهی باریک راه به بلند پله راه یک وسیله به که دارد

 گرفته قرار سردابه الیه منتهی در حیدر شیخ مدفن. دارد قرار جانبی هاي دیواره و وسط در آجري ستون
 و باشد می متر 2.20 آن ضلع هر که است منظمی ضلعی دوازده شکل به فوقانی اتاق یا برج پالن. است

. دارد تري بیش ارتفاع و شده بلندترساخته بنا ، برج داخلی درسطح سراسري شیارهاي احداث علت به
 در امروزه. است رفته بین از زمان مرور به که بوده بري گچ تزیینات داراي قبال داخل جانبی دیوارهاي

 مقبره این اصلی صاحب گر نشان که اي کتیبه و تاریخ کنون تا و ندارد وجود تزیینی گونه هیچ بنا داخل
 است شده تزیین کاشی و گچی کاري مقرنس با آن پنجره سه و ورودي در. است نیامده دست به ، باشد

 قطعه دو و پر دوگل ورودي، در سوي دو در. شود می شده دیده بنا جاي همه بر شکل محرابی وقاب
 منسوب صفویه از پیش دوره به که شده کاري کنده متر سانتی 70× 80 ابعاد به رنگ کرم رسوبی سنگ
 آن عـــضل هر و منتظم ضلعی 12 داخلی سطح در بنا مقطع .است زیبا بسیار نیز بنا داخلی سطح. است
 باالي که مدور نیمه هاي چهــــطاق با باالتر کمی و گوشه هاي باریکه با باال قسمت.  است متر 2.20

  . کند می جلوه رـبلندت است، آجري کاري مقرنس ها آن

  رضی شیخ
 درفاصله که است گرمی انگوت شهرستان بخش از غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي رضی شیخ     
 ، علیا هیبت روستاهاي اورتــــمج در و آن غربی جنوب سمت در و لی خان قیلیج روستاي از کمی

 رضی شیخ .قرارگرفته است کالنتر و بوالغی گلین ، قشالقی قار ، کیننو ، لی خان قیلیج ، سفلی هیبت
 مختصات. مخصوصی دارد جلوه که درهرفصلی ازسال است بناشده زیبایی سرسبز دره مجاورت در

 طول ثانیه 2و دقیقه 40و درجه 47و  شمالی عرض ثانیه 52و دقیقه 54و درجه 38 رضی شیخ جغرافیایی
  .بود داده جاي خانواردرخود12 قالب در را نفر  50تعداد 1390 سال سرشماري اساس بر و است شرقی
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  زیارتگاه - کاوان الدین شرف شیخ
دارد  قرار شمالی رستم خورش بخش روستاهاي از کاوان روستاي در الدین شرف زیارتگاه شیخ    

 بازسازي سنگ و آجر با را آن بعدها ، بوده گلی روستا بناهاي همه مثل الدین شرف شیخ مزار بناي
 شیخ نوادگان.است کرده احاطه را الدین شرف مزارشیخ ورودي بایک قدیمی چهارگوش بناي .اند نموده

  .دارند اعتقاد شیخ به توسل با دعاهایشان اجابت به روستا کنندومردم می زندگی روستا درهمین هنوزهم

  زیارتگاه -  ایلوانق الدین شهاب شیخ
  .است خلخال درشهرستان ایلوانق روستاي زیارتی ازاماکن     

  بقعه - الدین شهاب شیخ
 شرقی جنوب در شال واقع دهستان جنوبی قسمت در»  دیز«  ي روستا در الدین شهاب خــشی بقعه     

 قدیمی قبرستان  محوطه در دیز روستاي کیلومتري یک درحدود بقعه این. دارد قرارخلخال  شهرستان
 شده بازسازي پیش سال 3 تا 2 حدود در که بوده خشتی نوع از بقعه اولیه بناي .است شده واقع روستا
 با بنا داخلی سقف که است شده ساخته شیروانی بصورت آن وسقف است شکل مستطیل بنا این. است

 بنا اطراف فضاي از بلندتر متر 2 حدود بنا داخلی کف .است حلبی جنس از آن خارجی سقف و چوب
 جنوبی ضلع در. است کچی آن داخلی نماي و سیمانی بنا بیرونی نماي. است شده چینی قلوه و است

  .است واقع آن در نیز بنا ورودي که دارد قرار سرپوشیده ایوان بنایک

  زیارتگاه - دایوکندي انصاري صدرالدین شیخ
  این. است شده واقع هشتجین شهر غرب در کندي دایو روستاي در انصاري صدرالدین شیخ مزار      
 خاکی راه یک با شهر این اطراف هاي کوه دل در و هشتجین کیلومتري 25 حدودي بافاصله روستا
 آغاز دوران در و بوده مکه انصار از انصاري صدرالدین شیخ گویند می.است گرفته جاي العبور صعب
  .شده است فرستاده سرزمین این به اسالم مبین دین تبلیغ براي ایران به اسالم ورود

  بقعه - اردبیلی الدین صفی شیخ
 درخشد در می شهر این تاریخ تارك در نگینی همچون که اردبیلی الدین صفی شیخ مبارکه بقعه      
 آذربایجان، بر مغول سلطه زمان در الدین صفی شیخ. شده است واقع اردبیل شهرستان قاپوي عالی میدان
 بیست سن در وي. گشود جهان به دیده اردبیل درمجاورت کلخوران درروستاي  ق.ه 650 سال در یعنی

 و بیست مدت به و رسید شریعت اهل بزرگ عارف»  زاهدگیالنی شیخ«  استاد خدمت به سالگی پنج و
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 به بنا و قرارداد خود اقامت محل را اردبیل ، استاد مرگ از پس صفی شیخ .کرد استاد خدمت سال پنج
 و شد مشرف حج سفر به عمر اواخر در»  نمود تربیت را کس هزار صد از زیاده «العارفین ریاض نوشته

 از پس ، بود زاهد شیخ دختر از که را موسی صدرالدین خود فرزند که آورد قلم به اي وثیقه آنجا در
 او حیات. بازگشت اردبیل به هجري قمري  735 سال محرم اول و ساخت سجاده و خرقه صاحب خود
 بقعه مجموعه .گفت لبیک حق ويـــدعه ب محرم 12 دوشنبه روز ظهر و نکشید طولی ازمراجعت بعد

 دراردبیل موسی صدرالدین بوسیله ق. ه 735 سال در صفی شیخ وفات از پس اردبیلی الدین صفی شیخ
 که خاصی ارادت به توجه با صفویه حکومت شروع از پس بخصوص زمان مرور به که شد گذاري پایه

 عهد در و الحاق قبلی مجموعه به واحدهایی داشتند، می معمول خود اجداد به نسبت صفوي پادشاهان
 صفوي عصر. شد مبذول کافی و وافی اهتمام ، باعظمت بناي این تزئین و تکمیل براي نیز عباس شاه

 آورده وجود به ایشان يهنر يها مایه دست ارائه جهت هنرمندان براي اي گسترده عرصه اینکه بدلیل
 این نفیس بسیار آثارهنري درخلق. است برخوردار خاصی انــــرجح و فضیلت از ایران تاریخ در بود

 این. است شده وقف مجموعه این به نفیسی و گرانبها بسیار آثار و جسته همت بزرگی استادان مجموعه،
  .اند شده گذاشته نمایش به جهان بزرگ هاي موزه در اکنون آثار

  آرامگاه - ثمرینی بحرالعلوم عبداهللا شیخ
 بود معاصراردبیل علماي از اهللا مالروح فرزند  بحرالعلوم   به ملقب ثمرینی بحرالعلوم عبداهللا شیخ      

 گشود، جهان به دیده ثمرین بخش در مذهبی و علمی هخانواد یک در شمسی هجري 1261 سال در که
 در»  دانشمندان و اردبیل تاریخ« کتاب صاحب اند بوده آخوندالرمشهور وبه دانش و علم آشنابه نیاکانش

 تدریس به دراردبیل که است اردبیل ازمجتهدین بلکه ازافاضل یکی ثمرینی عبداهللا شیخ:نویسد اومی بارة
 دانش و علم درراه کوشش و ازتالش پس بحرالعلوم عبداهللا شیخ اهللا آیت.است بوده مشغول عالی سطح

  . شد سپرده خاك به درثمرین وچشم ازجهان فروبست  1320 درسال اسالم واحکام دین وترویج

  لو عظیم شیخ 
 از کیلومتري 46 فاصله در مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش شمالی ارشق دهستان هاي ازآبادي     
 ازشرق ، قاراملهم با ازجنوب ، کندي عباس با شمال از لو عظیم شیخ روستاي .است شهرستاناین  مرکز

 تعداد 1390سال سرشماري براساس اديآب این دارد مجاورت لی بیگ خان با غرب از و علیا لی کول با
  .بود داده جاي خانواردرخود 65 قالب در را نفر 272

  لر علی شیخ
   دهستان در غربی که درجنوب است خلخال شهرستان شاهرود بخش در شال دهستان هاي ازآبادي      
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است که به ارتفاعات  روستاي شیخ علی لرآخرین آبادي این حدود .است» الکش« مجاورت روستاي

 .وخمی با دیگرمراکز جمعیتی خلخال ارتباط دارد پرپیچ طریق جاده از الن منتهی می شود وـــاستان گی
 .بود داده جاي خانواردرخود 13 قالب در را نفر 28 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این

 و قراردارد شرقی طول دقیقه 10و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 17 و درجه 37 در »شیخ علی لر«
  .متراست 1820 دریا سطح از آن ارتفاع

  دهستان - کلخوران شیخ
 آن هاي محله از یکی به اردبیل شهر گستردگی علت به حاضر حال در که ورانــکلخ شیخ روستاي      
 وازنظرآبادانی بوده توجه مورد آن در صفوي سالطین جد آرامگاه وجود علت به باز دیر از گشته تبدیل

 درآن و مهاجرت خیاو اهالی و لبنان عامل وجبل طالقان علماي از اي وعده داشته رقابت شهراردبیل با
 محالت جزووامروزه  هشد اردبیل شهر ضمیمه آن متصرفات اردبیل براثرتوسعه لیکن گزیدند سکونت
 تاریخی وعهــــمجم بزرگترین .داراست را کلخوران دهستان مرکزیت ومی باشد  اردبیل شمالی قسمت

 صفوي سالطین اسحق،جد الدین صفی شیخ پدر به که ، است جبرائیل الدین امین آرامگاه، شیخ کلخوران
 مسجدجامع ، کلخوران چشمه سه پل. است شده احداث هجري قمري دهم قرن لوا  ودرنیمه دارد تعلق

 در وسیدصدرالدین الدین امین شیخ حیاط محوطه در کاظم موسی امام ازاوالد سیدحمزه متبرکه بقاعو 
 و الدین سیدقطب و اعرابی سیدمحمد مقابر .باشد می کلخوران تاریخی آثار از کلخوران قدیم اراضی

 حیاط به منضم کلخوران مدرسه اولین ساختمان ، الدین امین شیخ حیاط درمحوطه اردبیلی سیدغنی
این روستامرکزدهستان .تاریخی این آبادي است آثار است از شده تبدیل میهمانسرا به اکنون که بقعه

پارچه آبادي به شرح 13تاسیس شده ومشتمل بر 1366سال  کلخوران شیخ یاکلخوران علیاست که از
 ، سامیان ، آباد شریف کند تازه ، گیالنده ، کرکرق ، علیا انزاب ، )علیا کلخوران ( شیخ کلخوران .است ذیل

   کند جاآق رضاآباد و کند تازه ، آباد سلطان ، الر قارا  ، يردئا ، )صوما ( صومعه امین مرغداري

  لو شیخ
 سرشماري که در است مشکین شهر شهرستان شرقی مشکینبخش  از قاراسو دهستان هاي ازآبادي     
 در که است کوچکی روستاي شیخلو.بود داده جاي خانواردرخود 46 نفررادرقالب135تعداد1390 سال
 ممکن ازهم دوروستا این نمودن جدا که است چسبیده آن به وچنان گرفته جاي» لو چاپاقان«روستاي دل

 خاص که ومناظرزیبایی ووصف شرح همان با چاپاقان لوست مختصات همان شیخلو مختصات .نیست
  . است قاراسو پرآب رودخانه هاي حاشیه بویژه ، مشکین شهر شرقی سمت
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  آرامگاه - عنبران نقشبندي محمدسعید شیخ
 در عنبران کیلومتري 6 و نمین شهرستان کیلومتري پانزده در نقشبندي دــسعی محمد شیخ آرامگاه       

 شیخ مقبره و بوده معروف پیرگسگر به کوه این. است گرفته قرار علیا عنبران به مشرف شرقی ارتفاعات
 سعید محمد شیخ بقعه داخل. است شده واقع پیرگسگر قبر جنوبی ازسمت چندقدمی فاصله در ، سعید

 شیخ .است شده نگاشته آن برروي عربی زبان به اشعاري که خورد می چشم به مرمري سنگ نقشبندي
 و جهانگردي کسب وتحصیل علوم به پس از و شده متولد هجري قمري 1288 سال در سعید محمد

 را عمرخود بقیه و برمی گردد به موطن خود وي پس ازانجام سفرهاي متعدد. پردازد می نویسی سفرنامه
 بدرود را زندگی سالگی 81 در هجري قمري  1369 سال در و گذراند می خلخال و تالش ، درعنبران

  .شود می سپرده خاك به بزرگوارش پدر قبر کنار در و گفته

  زیارتگاه - هشتجین محمدقریشی شیخ
 و اي مدرسه پشت اي کوچه لــداخ در هشتجین شهر مرکز در قریشی محمد سید زیارتگاه بناي      
 دو و گنبد یک يدارا و پهلوي دوران به متعلق قدیمی بناي. است شده واقع هشتجین شهر مسجد جنب
 رنگ اي فیروزه آجر ردیف دو منارها روي بر و است آجري حصیربافت نماي داراي بنا این. است منار
 در پنجره یک و جنوبی ضلع در اصلی درب .اند کرده کار است کرده ایجاد ظریفی رنگ تنوع نما در که

 و وحوض بهداشتی وسرویس چایخانه امکانات داراي زیارتگاه .کند می تامین را بنا این نور غربی ضلع
 اسالم ورود ودراوایل بوده عربستان قریش از شیخ این شهر اهالی گفته به .باشد می درمحوطه وضوخانه

   .است گشته ماندگار آن ودر آمده شهر این به اسالم تبلیغ يبرا اعراب ازجانب ایران سرزمین به

  محمدلو شیخ
 از کیلومتري 40 درفاصله که است مشکین شهر مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي      
قرار  هریزک شورگول و گوده ، چی وه ده ، قادرلو روستاهاي مجاورت در و مشکین شهر شهرستان مرکز
  .بود داده جاي خود خانواردر52 نفررادرقالب 195تعداد  1390 سال در آبادي این است گرفته

  تاریخی محوطه -  مدي شیخ
 این فاصله. است شده واقع وـــمرادل بخش در و مشکین شهر شمال کیلومتري 75 در محوطه این      

 دور ي فاصله از. اند شده واقع آن شرق در ها نگاره سنگ که است متر 200 قاراسو رودخانه تا محوطه
 وقتی ، است گرد هاي سنگ از پوشیده که خورد می چشم به مذکور رودخانه شرق جنوب در تپه یک

 از که کرد خواهیم مشاهده را متعددي هاي نقش ، گرد هاي سنگ همین روي بر برویم جلوتر کمی
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 متعددي هاي نقش ، بیند می اي بیننده هر که هایی نقش اولین معمول طبق. برخوردارند خاصی زیبایی

 به توجه با ها نقش این اند شده حک وکوچک بزرگ گرد هاي سنگ روي بر که است بزکوهی از
 و غرب جهت به رو هاي بوم روي بر که هایی نقش .دارند مختلفی هاي رنگ ، ها بوم جهت و قدمت
 اما باشند می ودـــــــخ بستر رنگ هم و تیره غالبا اند قرارگرفته تند هاي شیب با حتی و غرب شمال
 رنگ وکم پررنگ نخودي هاي رنگ میباشدبه شرق وجنوب شرق سمت به آنهارو جهت که هایی نقش

 و زایندگی ، خواهی آب که نماد است بزکوهی محوطه این در ها نقش صد در 90از بیش. اند درآمده
 حال در ، سواره ، کمان با شکار هاي درحالت انسان از هایی نقش موردي طور به باروري است و

 به. ...و ایالمی خط هاي نشان و بزکوهی شده استیلیزه نمادهاي ، جادوگرانه و موزون رفتارهاي اجراي
 دیگر با مقایسه در محوطه این. است مورد ها ازده بیش مشاهده قابل نقوش تقریبی تعداد .میخورد چشم

 مکشوفه هاي نمونه به توجه با آنها قدمت. است برخوردار حکاکی آثار بیشترین از منطقه هاي محوطه
  .می رسد میالد از قبل پنجم تا دوم هاي هزاره به ایران نقاط دیگر و  آذربایجان درجمهوري

  آرامگاه -میرعلم  شیخ
 هاي کوه فراز بر ، نمین شهرستان شرق درشمال عــــواق میناباد روستاي در» علم میر شیخ« آرامگاه     

 شیخ محل اهالی روایت به .است شده واقع انــآذربایج و ایران مرز درنزدیکی روستا بر مشرف غربی
 شوروي در زادگاهش که است نصراهللا شیخ ازنوادگان یکی و تبریزي الدین جمال سید فرزند میرعلم

 هشت گنبدخانه دو و داالن یک از آن داخلی قسمت و بوده شکل مستطیل مقبره بناي. باشد می سابق
 به را زائر ، فلزي درب و شده پوشانده سفید سیمان با بنا این بیرونی نماي .است شده تشکیل ضلعی
 ، چپ سمت و مقابل ضلع در و دهــــش پوشانده آهنگ طاق با داالن این .کند می هدایت داالن داخل

 بصورت ها گنبدخانه وداخل بوده وآجر الشه سنگ از بنا ساختار. است شده واقع ها گنبدخانه ورودي
 زیبا بسیار که است شده بسته ، ترکین نهنبن وسیله به نهایت در طاقها آسمانه. است شده اجراء کاربندي

  .نماید می وار مردم و

  شیخالر
  اساس بر آبادي این است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش انــــــشعب دهستان هاي ازآبادي     

تپه باستانی معروف . بود داده خانوار درخود جاي 28 نفررا در قالب 112تعداد  1390سال  سرشماري
 سی تپه خرمن معروف تاریخی استناد تپه به شیخالر که. خرمن تپه سی در محوطه این روستا قراردارد

 است آمده دسته ب » سی تپه خرمن« قبور از وآثارمتعددي بوده گذشته تاریخی دورانهاي ازمراکزاستقرار
  .است اي دورافتاده و متوسط آبادي امروزه
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  شیران
 سرشماري براساس نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع قشالقی رضاقلی دهستان هاي ازآبادي     
روستاي شیران درمجاورت . بود داده ايـــــج خانواردرخود 54 رقالب د را نفر 174تعداد  1390 سال

  .آبگرم منتهی می شود قرار دارد و ازسمت شمال به دهستان صیغیرلو وچاي تجرق ، روستاهاي گلستان

  دره - دره شیروان
 جنوب کیلومتري 25در که است وعریضی دره عمیق »سی دره شیروان« دره معروف وشگفت انگیز     

 از دره این. دارد وسعت کیلومترمربع 75 بر بالغ و قرارگرفته متري 2200  ودر ارتفاع مشکین شهر شرقی
 هوشنگ به غرب از ، شابیل -الهرود خاکی جاده به ازشرق »هرم«سبالن شمالی دامنه به جنوب قسمت
عالوه برآبشارهاي انگیز بکروشگفت دره این.میشود منتهی»قیلچیقلو«روستاياراضی  به وازشمال میدانی

  دیو جن،تخت دودکش همچون فرسایشی اشکال از متنوع اي مجموعه ،»آت گولو«متعددودریاچه زیباي
 همراه به و بوده نظیر بی خود درنوع اشکال ازاین هریک.است داده درخودجاي را زنبوري النه فرسایش

 ، ها ژئومورفولوژیست ، شناسان زمین استفاده براي را مناسبی بسیار فضاي محیطی زیست هاي ویژگی
 این دره.است کیلومتر 12 درحدود دره این طول .ندا آورده فراهم وپژوهشگران گردشگران،ورزشکاران

 اصلی محل. دارد امتداددر نزدیکی هاي شابیل  )اسب استخر(گولو آت تا الهرود جنوب هاي نزدیکی از
 با آبشاري بایدازکنار آن به ورود براي و قراردارد شابیل معدنی آبگرم پائین کیلومتري 5 در دره به ورود

  . باشد می فرود ابزار از استفاده مستلزم مواقع بیشتر در که آمد فرود پائین سمت به متر 40 ارتفاع
 شیروان نامه ب زنی به متعلق دره این معتقدند محلی وجودداردافراد دونظریه دره این تسمیه در موردوجه

 حین شاه شیروان سپاهیان گویند اما عده دیگري می است شده نامیده دره شیروان دلیل همین به و بوده
 را او حیدر شیخ غافلگیرکردن با و کرده کمین دره دراین )صفوي اسماعیل پدرشاه(حیدر شیخ با جنگ
 یازده از یکی )شیروان دره( سی دره شیروان .است گرفته نام دره شیروان دره این پس آن اند از کشته

 اي ، صخره هاي دیواره بریدگیهاي است و شده واقع النـسب درمنطقه که است وحشی حیوانات زیستگاه
 که شوند می دیده تندیسهایی صورت به آن در سنگها و است بخشیده منطقه این به اي ویژه انداز چشم
 خود فرد به منحصر ویژگیهاي با دره این. است شده تراشیده باذوق ديــهنرمن دست به هرکدام گویی
  .نماید  می جذب خود به را زیادي سیاحان و محققین ساله همه

  بشارآ - دره شیروان
 درمسیر کهالن است ــــدامنه هاي شمالی سب مهمدیدنی و  آبشارهاي از سی دره شیروان آبشارهاي     

  .اند زده رقم را زیبایی بسیار و بدیل بی طبیعت و گرفته شکل) شیروان دره( سی دره شیروان  رودخانه
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  عمارت قدیمی –) فاطمی بیمارستان(شیروخورشید
 که باشد می اردبیل تاریخی بناهاي از شیروخورشیدسابق ساختمان یا فاطمی بیمارستان عمارت بناي     

 برخوردار خود ورودي ازنماي درقسمتی زیبایی بسیار ازنماي که تاریخی بناي این .دارد صدساله قدمتی
 قدمت دلیل به دارد و تعلق اردبیل استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه به است

 بیمارستان مکان نقل از بعد تا مقررشده و برخورداراست درمانی فضاهاي در محدودیت از خود تاریخی
  .شود  تبدیل اردبیل استان »سالمت موزه« به جدید ساختمان به فاطمی

  بوالغ شیرین
 50 تعداد 1390 سال در نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع قشالقی رضاقلی دهستان ازآبادیهاي      

 و یامچی جوراب ، تجرق ، سفلی روستاهاي یامچی .بود داده جاي خانواردرخود 16 قالب در را نفر
   .بوالغی نامیده می شدشیرین بوالغ قبال شاه  .تشکیل میدهند علیا همسایگان روستاي شیرین بوالغ را

  گران شیشه
 و دهستان شمال درسمت که است مرکزي ازبخش سردابه دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 بخش به شمال ازجانب و شده واقع )قونسول کندي(کندي کنسول و خیارك روستاهاي در مجاورت
روستاي قونسول کندي وخیارك را از  آقاي رحیم حاجی زاده این آبادي و دو  .شود می منتهی ثمرین

که محل سکونت شاهزادگان و لشکریان قوم هون بوده و نام اصلی و قبلی آن را  آبادي هایی می داند
 را در قالب نفر 220تعداد  1390سال  درسرشماري روستاي شیشه گران . می داند»  اره ن   - ام -شو«

   .بود داده جاي خانواردرخود 57
 اورابکی ، داشدیغی ایسکَندر ائکیزلرسئلوسی، ، سی ائکیزلرتپه ، )هاماري بؤیوك( اوستی ائو ، آلتی ائو
 بؤیوك ، هاماري الغوب ، قوزئی الغوب ، گونئی الغوب ، اراسی آرخ ، چیمنی ایواز ، هامپالیق اُون ،و یول

 چیل سی، دره گَز چیل ،)تایی سومرین(،جیغا کانی،جاداوتولک ، اؤلَن تاغی ، تاختاخان پئشته، ، گونئی
 دره ، سئلو درین ، قوزئی دال ، سینان داش ، داشدیق ، دئم ، گؤل خیردا ، گَزگونئی چیل قوزئی، گَز

 قارا  ، چیمنی شیرغا ، الغوب سویوق ، هاماري سومرین ، داشی سوت ، داش دیک ، دوالي ، آراسی
 گؤل ، گؤزه ، کؤمورلو ، تپه کول ، الغوب قوزئی ، سی درهوقُوروقچ ، قاباغی قایا ، یئر اققاش ، گونئی

 یوغون و سئلویی آلی نجف ، الغیوب توشن ممیش ، توشَن ممیش  ، الغوب گونئی اوستی، گؤل ، آلتی
  .نام بعضی از اراضی واماکن روستاي شیشه گران است   مریز

  . نیز مراجعه نمائید» قونسول کندي«و » خیارك« اتبه توضیحات ذیل کلم
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   شیلوه
 شمال درسمت ازهم کمی درفاصله که است ودوآبادي جغرافیایی مکان سه نام) وه  –شیل (  شیلوه     

 و آشاغی پیشوندهاي با معمول مطابق که وآباديد .قراردارند ورانـــــم بخش از اجارودشرقی دهستان
 قرارداشت درآن شیلوه یوخاري روستاي پیش تاچندي که اي متروکه میشوندومکانمتمایز ازهم وخاريی

 نقطه به بنیادمسکن باکمک اهالی ،مردم هاي خانه وتخریب روستا زمین رانش واسطه اخیربه ودرسنوات
 قرارداردآشاغی هم پستی درارتفاع که شمالی آبادي.شدند داده کوچ نزدیکی درهمان ومناسبی جدید
 یا علیا شیلوه تراست وجنوبی قرارگرفته تري مرتفع نسبتا درجاي که وروستایی سفلی شیلوه یا شیلوه

 امرارمعاش درهردوآبادي .قراردارند کوهستانی اي درمنطقه هردوشیلوه .است شده نامیده شیلوه یوخاري
 شمالی عرض ثانیه 27 و دقیقه 2و درجه 39 در شیلوه آشاغی است دامداري و کشاورزي ازطریق مردم

 عرض ثانیه 7 و دقیقه 2و درجه 39در شیلوه ویوخاري شرقی طول ثانیه 12 و دقیقه13 و درجه 48 و
 1390 سال سرشماري براساس .است گرفته قرار شرقی ولــط ثانیه 17 و دقیقه12 و درجه 48 و شمالی
  .است داشته نفرجمعیت 236 شیلوه ویوخاري نفر  72 شیلوه آشاغی

  کوه - داغی شیندان
 قرار آذربایجان جمهوري با ایران مرز در بین ونه روستاي و حیران گردنه نزدیکی در شیندان کوه      
  .باشد می متر 1850 کوه ارتفاع افزاید، می کوه این عظمت بر شیندان قلعه و است گرفته

  تاریخی قلعه - قاالسی شیندان
 فراز بر ایران و آذربایجان مرزجمهوري در مرتفع و تاریخی اي قلعه ، قاالسی شیندان یا شیندانه قلع     
 و محکم قالع از و دارد قرار آستارا -اردبیل  محور در حیران گردنۀ درشمال قلعه این. است شیندان کوه

 در االیام قدیم از »گورسن سن گله«و »کیش« »الینجه« »بذ«قالع  مانند قلعه نام. است آذربایجان تاریخی
 ،آبادیهاي حیران واز شده ساخته ازساروج و سنگی ، قلعه تاریخی بناي.خورد می چشم به تاریخی منابع
 فرماندهی و اقامت محل زمانی گویند .باشد می رویت قابل کامالً آستارا تا اردبیل جاده مسیر و بین ونه

: نویسد می شیندان قلعه درباره عباسی آراي تاریخ عالم در منشی بیگ اسکندر.است بوده دین خرم بابک
 دعوي افالك و فلک با بلندي غایت از و شده واقع رفیع کوه فراز بر ست اي قلعه دانــشین قلعه..... «

 مشغول روز و شب در نگهبانی به حوصله و صبر با و رفیع برجهاي در ساکنانش. نماید می مساوات
 عبور که است طوري آن شرایط ندارد بیشتر یکراه که است جنگل و بیشه مانند بلند کوه آن دامن. اند

  » ....گذرد می دشواري به راه آن از پیاده نفر یک
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  شیندرشامی
 1390سال درسرشماري که است اردبیل شهرستان ثمرین ازبخش دوجاق دهستان هاي ازآبادي      
 و »چرابپا«با روستاهاي  »شیندیرشامی« .بود داده جاي درخود خانوار 32 قالب در را نفر 158  تعداد

به  » شام« و) تکه و قطعه(  به معناي» ریشیند« کلمه دو از شامی شیندر کلمه .همجواراست »احمد شیخ«
 تشکیل) خانواده ده زیر روستاهاي( »پارا داغ «چند از و  شده گرفته) زارهاي کنار رودخانه بیشه( معنی
  .است شده تشکیل اپچراب زي ووخان گ اسماعیل ، امرآباد ، چوخوریورد آن جمله از که است  شده
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  دیوان صاحب
 مرکز کیلومتري 21در  که است مشکین شهر شهرستان مرکزي دشت ازبخش دهستان هاي ازآبادي      

 قرارگرفته بیگلو دوست و الرــقاراباغ ،ساریخانلو  ،نق  توبه درمیان روستاهاي و مشکین شهر شهرستان
 لحاظ به زمان ودراین برخورداربوده خاصی رونق از افشار بیگ خان ساري زمان در دیوان صاحب.است

 شده نامیده دیوان صاحب زمان همان از و انتخاب دیوانخانه عنوان به خانلو ساري روستاي با مجاورت
 نفررا درقالب 732تعداد  1390 سال سرشماري آبادي که به دیوان داشی معروف است در است این

  .بود داده جاي خانواردرخود 181

  صادقلو
 سرشماري براساس نیرکه شهرستان ورائیمـــک بخش ازتوابع شرقی یورتچی دهستان هاي ازآبادي      
 روستاهاي قاسم روستاي صادقلو با. بود داده جاي خودر د خانوار 2 را درقالب نفر 6 تعداد 1390 سال

  .بوالغ همجواراست قشالقی وداش

  تاریخی خانه -  صادقی
 ساخته خورشیدي 1242 با مطابق هجري قمري 1283 سال درکه  صادقی هللاعبادا حاج خانه يبنا      
 بناهاي ازمجموعه یکی بنا این .رود می شمار به اردبیل شهر در قاجاریه دوران یادگارهاي از یکی شده
 اوچدکان محله در و کهن دربافت که باشد می) صادقی ، خانه باشی خادم خانه ، مبشري خانه( گانه سه

 کاربري مرکزي ساختمان که میباشد حیاط سه با ساختمانی بخش سه داراي مجموعه این. ندا قرارگرفته
 ساختمان. است داده می تشکیل را بنا اصلی هسته اندرونی کاربري با غربی ساختمان و داشته بیرونی
 ارسی هاي پنجره ، دیواري نقاشی ، کاري مقرنس که باشد می مرکز در نشین شاه یک شامل بیرونی
 بنا دور تا دور که الکرسی آیه به مزین نستعلیق و وطـــــخط و اسلیمی طرح با دري 3 و دري 7 بزرگ
 قرار دکان اوچ درمحله اردبیل تاریخی هاي خانه و بناها بیشتر همچون بناکه این .است شده تزئین تنیده
   .گرفته استقرار ایران در شمار آثار تاریخی 1901 شماره تحت دارد

  زیارتگاه - اردبیل) ع( صالح
 صالح امامزاده .قرار دارد اردبیل شهرستان قاپوي عالی میدان در )صالح امامزاده( مبارکه زیارتگاه      
 شمار به) ع( الرضا موسی بن علی امام برادر 23 از یکی و) ع( کاظم موسی امام حضرت بالفصل فرزند

 گزینند می بر تبلیغ و زندگی محل به مذهب شیعه عرب هاي یمنی اسقرار علت به را اردبیل که رود می
 بریده را وي سر مامون که نماید می قیام عباسی خلیفه علیه بر) ع( رضا امام برادرش شهادت از بعد اما
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 که محلی در و تهران  کنونی تجریشمنطقه  در وي سربریده بنابه روایتی  ، فرستد می کنونی تهران به و

  .شود می سپرده خاك به اردبیل داراالرشاد در مطهرش پیکر و دفن است شده نامیده  صالح زاده امام
  درحریم و) گازران( میدان اونچو کوچه داخل در مومن مال دـمسجـ روبروي در) ع( صالح امامزاده بقعه

 بوده صفویه دوره در صالح زاده امام بناي ساخت تاریخچه. است شده واقع صفی شیخ بقعه چهار درجه
 امناي هیئت اختیار در اکنون هم و بوده است،وقفی زیارتی مکان بنایک اینکه به توجه اثربا مالکیت است

 روانشاد نوشته بنابه آن جنوبی نماي و دبودهــومسج صحن حرم،رواق شامل قبال بنا این.باشد مسجدمی
 کاشی تزئینات و گنبد نیم تاق با ایوانی از مرکب تاریخ گذرگاه در اردبیل کتاب درجلددوم باباصفري

 آن در و گشته مزین آجرى هاى کاشى با و شده کارى کاشى کبیر عباس شاه درعهد بقعه سردر ه وبود
  :کرد می مشخص را آن تجدیدبناي یا ساختمان ایجاد تاریخ که بود شده نوشته زیر اشعار ها کاشى
   على خاندان اوالد دهـبنــ هست که                   پرور دین شاه عباس دولت عهـــــد به       
   على ولى چاکر ، حسن گذاشت بنا                     صدق سر از صالح شهزاده روضه اساس       
  على حسن بناى  زحب  مبارکست   :                 گفتا خـــــــرد آن، تاریخ پى زدم رقم       
 این بقعه نیز تاریخ آن از قبل چون ولى شود می 1031 ابجد حساب به است تاریخ ماده که آخر مصرع

 در فوق تاریخ ماده که رسد می نظر به چنین است، بوده پناهندگان نشستن بست ومحل پناهگاه زاده امام
 1382 سال در مذکور دیمیـــــق بناي. کند می تصریحرا  زاده امام بناي تجدید یا تعمیر تاریخ ، واقع

  .  است شده احداث آن جاي به جدیدي بناي و شده تخریب

  قشالقی صالح
که درمجاورت  نمین مرکزي بخش ازتوابع ردهـــــگ دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي       

اد تعد 1390 سال سرشماري بر اساس آبادي این وار قرارداردجـــپیر و لو بویاقچی ، لر روستاهاي گوده
  .بود داده جاي خانواردرخود 11 درقالب را نفر 30

  صدآفرین
 غرب شمال کیلومتري 35 در بوالغی خواجه روستاي مرزي درنقطه پاسگاهی نام صدآفرین        

 قواي نمایندگان که دوم جهانی جنگ جریان در 1320 شهریور دوم شبانگاه در باشد می نمین شهرستان
 اطالع )کلوز( پاسگاه به نمین منطقه در ایران مرزهاي به را خود ورود ایران دولت تسلیم از پس روس

 خبر این شنیدن از پس کرد می وظیفه انجام پاسگاه معاون بعنوان که »صدآفرین علی حسین« دهند می
 خود از درگیري براي تمایلی ایشان. دهد می قرار جریان در را او و رفته پاسگاه فرمانده پیش بالفاصله

 از دورتر کمی دارد برمی برنو تفنگ تعدادي شکند می را خانه اسلحه در علی حسین دهد نمی نشان
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که  روس قواي کند می تیراندازي به شروع و دهد می قرار مختلفی هاي فاصله در را ها تفنگ پاسگاه
 را »کلوز« پاسگاه توانند می چه هر و هستند طرف زیادي ي عده با ندنک می فکر ندنداشت حمله انتظار
 و جنگد می شجاعانه روس قواي برابر در صبح 8 ساعت تا حسین علی صدآفرین  کنند می باران گلوله
 را ها ود اسلحهــخ مهمات بااتمام .کند می گیر زمین خود جانانه مقاومت با را روس لشکر اصلی ستون

 متوجه وقتی روس ربازانــــــس رسد می شهادت به و آورد می روي تن به تن جنگ  به و شکند می
 جدا دآفرینــــص تن  از سر تر تمام چه هر قساوت با است جنگیده می آنان با نفر یک فقط شوند می
 خطاب »آفرین هزار«او را  ،ي باتحسین شجاعت و شود می پاسگاه وقتی وارد روس فرمانده کنند می
 روند می پاسگاه سراغ به بعدازبرگشت بودند کرده خالی را روستا جنگ درحین که روستا اهالی.کند می

 روستاي از وريـــشخص غی پیش سال چند. سپارند می خاك به پاسگاه همان در را صدآفرین وجنازه
   .کند می بازسازي پاسگاه این در را او آرامگاه الغیوب خواجه

  کوه - صدرداغی
 شهرستانازبخش جدیدالتاسیس سبالن  سبالن دهستان محدوده در متر 2986 ارتفاع با کوه این      

 و بوده غربی - شرق کوه، جهت.است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز کیلومتري غرب 20 در و سرعین
  .رود می شماره ب سبالن ارتفاعات از یکی کوه 38.15 وعرض47.59 بطول آن قله جغرافیایی مختصات

  صغیرلر
 درجه 39 در که است گرمی شهرستان مرکزي دربخش ارودشمالیــاج دهستان توابع از» غیرالریص«     

 در روستا این .دارد قرار شرقی طول ثانیه 26 و دقیقه 7و درجه 48 و شمالی عرض ثانیه 39 و دقیقه 4 و
 ، کندي بابی ، مشهدلی روستاهاي و درمجاورت گرمی شهرستان شرقی شمال از کیلومتري 11 فاصله

 سال سرشماري براساس و است گرفته قرار باغی بیگ و گونئی قیزیل ، شوکورلو آشاغی و یوخاري
در زبان ترکی به معنی گاو  »صیغیر« .بود داده جاي درخود خانوار 18 را در قالب نفر 58تعداد  1390

  .است و وجه تسمیه آن به دام غالبی که در این آبادي نگهداري وپرورش می یافت برمی گردد

  قشالقی صفرعلی
 درسرشماري که سوار است بیله شهرستان دشت قشالق ازبخششرقی  قشالق دهستان ازقشالقات      
 صفرعلی قشالقی که شامل دو .بود داده جاي خانواردرخود 23 قالب در نفررا 88 تعداد 1390 سال

 ، وئردي موالن ، دره اوچ قشالقات است درمجاورت نصرت و صفرعلی  علی غیب سکونتگاه صفرعلی
  .استحسین جاي گرفته  خان حاج و هاشم حاج



    405                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 

  ساختمان قدیمی دبیرستان -صفوي 
 هم نامی تغییر هر با و کرده عوض را خود نام بارها گذشته هاي دهه طی که بناي دبیرستان صفوي     

 هاي ساختمان از گرفته قرار ديــــجدی آموزشی بناهاي وساز موردساخت آن وسیع محوطه از بخشی
 از قرن یک به نزدیک و شده تاسیس 1305سال در که باشد می اول پهلوي حکومت دوران به مربوط
 عنوان و مانده سالم هم هنوز مدرسه این قدیمی ساختمان ختانهـــــــخوشب  .گذرد می آن بناي تاریخ

 به مشغول آن کالسهاي در آموزان دانش و میکشد یدك را اردبیل استان آموزشی بناي ترین قدیمی
. است شده ساخته و طراحی آلمانی معماران توسط و اول پهلوي این بنادردوران. میباشند تحصیل
 یعنی شهر غربی و شرقی دروازه دو بوده که شهر اصلی خیابان بااحداث همزمان تقریباً بنا این ساخت
 متر 1.20 حدود ارتفاع به سنگی ازاره يدارا بنا این.ساخت می متصل تبریز دروازه به را آستارا دروازه
 خط و بوده ها درب و ها پنجره دور در آجري بندي قالب داراي. دهد می تشکیل آجر را آن بدنه بوده،

 هاي درب. باشد می دولنگه ساده چوبی نوع از آن هاي پنجره. است شده کار چینی هره بصورت آسمان
 .است شده آمیزي رنگ مدرسه امناء هیئت توسط اخیر سالهاي در که بوده چوبی نوع از نیز آن ارتباطی

 ساخته بازو دو بصورت و داشته قرار ورودي مدخل مقابل در بنا سنگی فوقانی طبقه ارتباطی پله راه
 نصب دیوار بدنه روي بر رنگ هفت کاشی بصورت اشعاري دوم طبقه ورودي درابتداي. است شده
 آمفی سالن درب سر به ورودي سردرب يدرباال کتیبه بصورت ، معرق يکار کاشی همچنین. است شده
   .می خورد چشم به  »سخنرانی تاالر«تئاتر

  صلوات
 1369 سال در که است صلوات  مرکزیت به مشکین شهر شهرستان مرادلو بخش هاي ازدهستان     

 ، سئردي ، قایا ساري ،ي کند داغ ، درق داشلی ، کندي داشبالق ، پشتکوه آبادیهاي شده وشامل تاسیس
 درق گلی ،سفلی درق گلی ، درق کله ، کندي کنده ، کندي اسالم ، قایا قیزیل ،کندي عباسعلی ، صلوات

تعداد  1390درسرشماري سال . است نصیرکندي و میرقهرمانلو ، کندي میرزاحسن ، میرجعفرلو ، علیا
. پارچه آبادي مسکونی دهستان صلوات سکونت داشته اند 17نفرجمعیت در  1946خانواربا   499

براساس  به پارس آباد واقع شده و مشکین شهردي درکنار جاده ـــروستاي صلوات برروي تپه نسبتا بلن
  .نفرجمعیت بوده است 674 با خانوار 171داراي   1390سرشماري سال 

 روستاهاي میان در مغان به مشکین شهر اصلی جاده کنار در درست صلوات دهستان مرکز واتـــصل
 قرار وقهرمانلو درق گل و باال دره گلی ، کندي داغ ، سئردي ، کندي میرزاحسن ، نصیرکندي ،کوجون

 ساکنان . کیلومتراست 55 مشکین شهر شهرستان مرکز با و کیلومتر 11 مرادلو از آن فاصله است گرفته
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 لی  فرضعالی ،مواللی قارابوجاغلی، طایفه چهار اکنون هم و اند داده تشکیل آالرلو طایفه را صلوات اولیه
  .هستند ساکن روستا نوباتعالی لی دراین

  رشته کوه - صلوات داغی 
 معروف داغی  صلوات کوه رشته به و پیوندد می ارتفاعی کم توده به شمال در تالش کوه رشته دنباله     

 هاي شهرستان و آمده وجود به صلوات و دنگوزگدوك ، داغ لو سامان ، کالنتر هاي ازکوه که است
 شمال آن جهت. است متر 2050 کوه رشته این قله بلندترین .سازد می جدا هم از را مغان و شهر  مشکین
 مرزي رود و ارس دره و پیوندد می ارس دره به آن شمالی گوشه که باشد، می باختري جنوب - خاوري

 رشته این شمالی هاي دامنه از سامبورچاي رود. سازد می قفقازجدا يکوههاکوه را از این ارسباران
 جنوب از که کوه رشته این. شوند می وارد قاراسو به آن جنوبی دامنه رودهاي و گیرد می سرچشمه

 از سو قره رود وسیله به باختر سوي از شده کشیده کیلومتر 46 درازاي به خاوري شمال سوي به باختري
  .دارند قرار کوه رشته این در آقیز، و صلوات هاي گردنه. شود می جدا خاوري ارسباران کوهستان

  صمدلو
  است اردبیل استان گرمی ازشهرستان موران بخش در آزادلو دهستان هاي آبادي از صمدلی روستاي      

 و دقیقه 11 و درجه 48 و استوا خط از شمالی عرض ثانیه 23 و دقیقه 10 و درجه 39 بین درفاصله که 
 ودرسمت گرمی ازمرکزشهرستان کیلومتري 25 درفاصله النهارگرینویچ از نصف شرقی طول ثانیه 18

  غربی شمال طرف از،آذربایجان با ایران مرز در شمال طرف از صمدلی .است شده واقع آن شرقی شمال
 این. باشد جوارمی هم  لی عبابیگ روستاي با  شرقی جنوب سمت از و لی بیگ حسن آقا روستاي با

    .است بوده نفرجمعیت 120و خانوار 27 داراي کشور 1390 سال درسرشماري آبادي

  دره -صندوقلو 
 میشود، تغذیه سی دره گوگورد و سی دره نشین شاه مانند دیگري هاي دره از صاندیق لی دره سی که      

ه ب لو صندوق روستاي دست پایین در و شده شروع )هازارموغ( هزارمیخ و) زال حاج( بزداغ ازجنوب
 روستاي شرق ، سرخاب روستاي غرب از اـــه شاخه از یکی. شود می دوشاخه میانی رشته یک وسیله

 رانربو وشرق گوگه غرب ، سرخاب شرق ، گوگرچین جنوب از دیگر شاخه و انربور غرب و ایرینجی
 در دره. دهند می تشکیل را واحدي دره و پیوندند می هم به انربور روستاي درجنوب مجددا یافته ادامه
 در دیگري و شمال در یکی تپهاراق و ویرسق روستاي دو طوریکهه ب. شود می تر عریض قسمت این

   .می گیرند قرار آن الیه منتهی در نیز نیر شهر و  دره جنوب
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  صوفلو
فیروز  بخش از آباد زرج درسمت شمال شرق دهستان که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي      

  سال سرشماري براساس آبادي این وکعق قراردارد گول لی سولوك ، قایا ودر مجاورت روستاهاي قالین
 دقیقه 39و درجه37روستاي صوفلو در. بود داده جاي خانواردرخود 72نفر را در قالب  250تعداد 1390
  .متراست 1750 دریا ازسطح آن و ارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 8و  درجه 48و  شمالی عرض

  قشالقی صوفی
 مجاورت در و ودـمحم صوفی ، حسن صوفی ، دیرــــق صوفی هاي نام به پیوسته قشالق سه نام     

 شهرستان دشت القــــقش شرقی از بخش دهستان قشالق غرب سمت در و مالنقی آغداش قشالقات
  .بود داده جاي خانواردرخود 8 نفررا درقالب 27تعداد  1390 سال در سرشماري که است سوار بیله

  زیارتگاه - جید نورعلی صوفی
 شهرهاي از نمین شهرستان شمالی کیلومتري درهفت واقع جید يروستا نورعلی در صوفی مقبره     

 مردم محبوب و روستا شهره عباداتش و ذکر با میرعلی که نورعلی یا .است گردیده واقع اردبیل استان
 به فردي وي فوت از بعد باشند می جید روستاي ساکن نیز حاضر درحال است که کاکی طایفه از بوده
 به شمسی 1379 سال در که است ساخته قبرایشان روي بر اندودکاهگل با خشتی اي مقبره اسالم نام

 از گذر از پس مقبره این.است گردیده بنا فعلی ساختمان و شده تخریب بنا وضعیت بودن نامناسب دلیل
 فعلی ساختمان. است شده واقع روستا نشین سنی ودربخش غربی ارتفاعات در نشین، شیعه بخش

 سنگی صفه بنا، ورودي پیش در. است سیمانی آن نماي و بوده برخوردار متوسطی وضعیت از زیارتگاه
 به را زائر ، صفه از پله سه. باشد می سنگی دازهايـــــان دست داراي طرف دو در که شده ساخته
 هاي پنجره با که دـباش می قبله سمت به ایوان گیري جهت. کند می دایتـــه) باز نیمه بخش( ایوان

 طرف دو در. کند می هدایت مقبره داخل به را زائر ورودي درب یک با و تأمین را نورگیري جناحین
  .کند می ایفاء ساختمان در را منار نقش که گشته الحاق بنا ساختمان به دایره مقطع با پایه دو ایوان

  صوفیالرقشالقی
که درسمت  است آباد پارس شهرستان آباد اسالم جدیدالتاسیس ازبخش شهرك دهستان ازقشالقات    

قراردارد وازسمت جنوب به دهستان قشالق شرقی  گونش لی قشالق ودرمجاورت دهستان جنوب
 در خانوار 18 قالب در را نفر  56 تعداد 1390 سال سرشماري صوفیالرقشالقی براساس .منتهی می شود

  .بود داده جاي خود
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  صومعه
 در که است مرکزي بخش از ورانـکلخ دهستان در اردبیل شهرستان هاي آبادي از) صوما(صومعه یا     

 و گرجان واقع شده است راه روستاهاي ائردي درمجاورت اردبیل شهرستان غرب ازسمت کمی فاصله
 صومعه درسرشماري .میراشرف منشعب می شود درحوالی مغان به اردبیل قدیم جاده از صوما به رسیدن

شاطرگونبزي  برج حوالی در .بود داده جاي خانواردرخود 366 نفر را درقالب 1316 تعداد 1390 سال
 پیش هاي دوره به مربوط ها آن بیشتر داردکه قرار باستانی هاي تپه گوناگون ، فواصل روستاي صومعه به

 یکی عنوان به 23987 ثبت هشمار با 1387 دي 15 تاریخ در اثر است این اشکانی دوره ویژه به اسالم از
  . است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از

  رودبار صومعه
 سرشماري اساس بر آبادي این است خلخال شهرستان شاهرود دربخش شال دهستان هاي ازآبادي     
مجاورت روستاهاي  صومعه رودبار در.بود داده جاي خانواردرخود17 نفررادرقالب  74 تعداد 1390سال

 48 و شمالی عرض دقیقه 14و درجه 37در آبادي شده است این اندر واقع و دشت آباد علی ، کوهول
  .متراست 1550 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 47و درجه

  تاریخی تپه - صوناقبري
 که درروستاي است ساسانیان دوره - اشکانیان دوره -  عصرآهن به مربوط قبري سونا محوطه     

  به 25819 ثبت هشمار با و شده کوثرواقع مرکزي شهرستان بخش شمالی سنجبد از دهستان مرشت
   است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان

    صیادآباد
 نام توالچی که است روستایی شود می صیادآبادمعرفی عنوان با مرکزآمارایران اسناد در که اي آبادي     

 دهستان غربی شمال سمت روستاهاي صیادآباداز. است داده تغییرنام صیادآباد به اخیر درسنوات و داشته
 درجه 47و شمالی عرض ثانیه 56 و دقیقه 5و درجه 39 جغرافیایی درمختصات که است شرقی انگوت

 ، قیشالقی جلدي روستاهاي اورتــو درمج هموار و مسطح نسبتا اي درمنطقه شرقی دقیقه طول 43و 
 سامبورچایی انهــرودخ درکنار صیادآباد .است قرارگرفته شاعرلی و جلدي ، درگاهلی ، کندي لی جمه
 به شده کشیده انگوت بخش مرکز تا و رودخانه موازات به که اي آسفالته اي جاده طریق از دارد و قرار

 .کیلومتر است 7 انگوت تا صیادآباد فاصله. خورد پیوندمی هست هم شرقی مرکزدهستان که بخش مرکز
  .بود داده جاي خانواردرخود 68 قالب نفر را در 315تعداد  1390 سال سرشماري صیادآباد در
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  اقچاداشط
 80 فاصله در که است رــمشکین شه شهرستان ارشق بخش در مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي     

 وازطرف است شده واقع آذربایجان وجمهوري ایران نوارمرزي در مشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري
 و سهرابلو روستاي با شرق ازطرف ، برکچاي روستاي با جنوب از طرف ، آذربایجان جمهوري با شمال

 نفر 23تعداد  1390 سال سرشماري براساس باديآ این.دارد مجاورت محمدلو روستاي با غرب طرف از
  .بود داده جاي خود خانواردر 4 را در قالب

  قشالقی طالب
 سال سرشماري در که است مرکزي ازبخش شرقی ارشق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 ارشق دهستان طالب قشالقی درجنوب.بود داده جاي خانواردرخود 482 نفررادرقالب1822تعداد  1390
  .وجمایران واقع شده است قایاسی قوش و روستاهاي دهستان غربی در مجاورت و شرقی

  دشت طهارم
خلخال  کیلومتري جنوب 55که در  است خلخال شاهرودشهرستان دربخش شال دهستان ازآبادیهاي     

 و آباد علی روستاهاي به شرق طرف از ،وگیلوان رگیلوانلالوخ روستاهاي به شمال ازطرف وقرارگرفته 
منتهی  عزیزآباد روستاي به غرب طرف واز گلوزان و اندر دشت روستاهاي به جنوب ازطرف ،ماجوالن

 .بود  داده جاي خانوار در خود 40 نفررادرقالب 128تعداد  1390 سال سرشماري در گردد این آبادي می
 قرار شرقی طول دقیقه 45 و درجه 48 و  شمالی عرض دقیقه 16 و درجه 37 روستاي طهارم دشت در

 آنها بلندترین , گرفتهفرا بلند را کوههاي روستا اطراف .متراست  1360 دریا ازسطح آن و ارتفاعگرفته 
 سطح از متر 1930 آن ارتفاع و دارد قرار گلوزان با طهارمدشت که بین است برین اسبه  به معرف کوه

 »برین اسبه «کوه حوالی در و روستا از بیرون در که اي چشمه ازطریق طهارمدشت روستاي آب.دریاست
 ، »خانی سوره« ، »خانی مرس« ،» خانی گرم«.شود می تأمین است واقع »سی دره مشدعلی«نام به اي دره و
نام چشمه هاي متعدد  »الغوب لیبالیق« و» خانی چال خشه« ،» اکبرخانی« ،» شیرخانی« ، »خورشیدخانی«

  دارد وجود هم زبان ترك روستا مردم بین در باشد می تاتی روستا مردم زبان .طهارم دشت است 

  طهرستان
 اورت روستاهايـــدر مج خلخال شهرستان مرکزي بخش در شرقی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي     

 در را نفر 6 تعداد 1390  سال سرشماري براساس آبادي این و خیمیس است بفراجرد خانقاه ، مئجره
  .بود داده جاي خود در خانوار 1 قالب
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  آباد طهماسب
 روستاهاي درمیان که  است مرکزي ازبخش شرقی ارشق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي    

  41 تعداد 1390 سال سرشماري آباددر طهماسب .است قرارگرفته »بوالغ ساوج« و »اکملو« ،» قاال آق«
  .بود داده جاي خانوار درخود 11قالب  در را نفر

  سی دره طوئوس
 مرکز دراسناد شود و می معرفی اداري مکاتبات اسنادو در »سی دره طوئوس« عنوان با که روستایی     
 و شمالی عرض ثانیه 4 و دقیقه 52و  درجه 38 بین فاصله در شده شناخته نام همین به هم ایران آمار
 بخش و در مجاورت برزند پائین دهستان غربی جنوبدر  شرقی طول ثانیه 27 و دقیقه  50و درجه  47

 در بیان این آبادي.است زرگربرزندقرارگرفته و شرفه ، سی دره میکائیل ،مشکین شهر شهرستان مرادلوي
 سرشماري در و شود می نامیده » سی دوئوزدره« تر صحیح عبارت و به »سی دره طوئوس« منطقه اهالی
  .بود داده جاي درخود خانوار 30قالب در را نفر 122تعداد  1390  سال

  دره -)  سی دونقوزدره( سی دره طوئوس
 نامیده سی دوئوزدره تر صحیح عبارت یابه و سی دره طوئوس منطقه اهالی دربیان سی طاووس دره     

 تربه نظرمی رسد صحیح دومی واژه ، دوئوز با طوئوس ي واژه دو بین زیاد تفاوت به توجه با که میشود
 وگیاه وگل وسبزه درخت نام از افراد براسامی عالوه مختلف هاي مکان نامگذاري براي ما نیاکان که چرا

. است نبوده طاووس براي زیستگاهی هیچگاه منطقه این و کردند می خوداستفاده پیرامون حیوانات و
 نمونه و صدها گویرچین ، قیشالقی مال ، لی دوشان ،لی کورامال ، قیشالقی کئچی ، چی وه ده ،توالچی

 همین درحوالی دوئوزگدیگی نام به اي منطقه وجود. ماست سند مدعاي دارد که وجود دست این از
 گراز جمله من مختلفی حیوانات زیستگاه عمرخود از اي دوره در منطقه این که است نمایانگرآن روستا

   .است نموده نشینی عقب آن از انسانی جوامع استقرار و ایجادآبادي با که است بوده

  آبگیر -) طاووس استخر( گولو طوئوس
دوئوزگولو  اصل به نظر این قلم در و میشود نامیده گولو طوئوس محلی گویش در که گولو طاووس     

 از بیش و است گرفته قرار میدانی هوشنگ شمال و ساواالن دامنه ییالقات دربوده است ) گولو دونغوز(
 آن کنار در مغانلو طایفه که باشد می النـسب شمالی هاي دامنه آبگیر ترین وسیع و دارد طول متر پانصد
 وسعت. دارد قرار »وسوی ملک« گرم آب و موئیل راهی دو سر بر استخر یا آبگیر این. کنند می زندگی

 و خاکی سد وجود. شود می یافت آن در کپور و آال قزل ماهی انواع و بوده استخرها سایر از بزرگتر آن



    411                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 
 بسیار منطقه. است داشته منطقه دهی درشکل بسزایی تاثیر سد این پشت در منطقه آبهاي شدن جمع
 ، القیـیی  هواي و آب با برافراشته هاي آالچیق و جاري رودهاي و گسترده چمنزارهاي با زیبا و وسیع
 براي. است آورده وجود به را بدیل بی و انگیز شگفت منطقه یک که بومی و رــمهاج هاي پرنده انواع

 خاکی جاده و ساربانالر روستاي از خاکی ادهــــج ، شابیل از اکیـــخ جاده گولی طوئوس به رسیدن
 مقابل رد اخیر سنوات در که ديـس .هستند راحتی نسبتا و رو ماشین مسیرهاي موئیلي »تاختا وقور« از

 وآب است رسیده برداري بهره  به 1366 ازسال که است رسی باهسته کیاخ نوع از اند زده آبگیر این
 متر 183 تاج طول متر .19 سدازبستر ارتفاع.گیرد قرارمی استفاده مورد کشاورزي مصارف براي آن

  .قراردارد شهر مشکین کیلومتري 23 در فاصله گولی طاووس.است مکعب متر میلیون 4.5سد کل وحجم

  طووالش
کیلومتري  8و درفاصله  خلخال شهرستان مرکزي دربخش شرقی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي     

. شود می متصل خلخال اي به آسفالته جاده طریق مرکزآن دردامنه هاي جنوبی کوه ازناو قرارگرفته واز
 سفلی هاشم آل روستاي با ربغاز ، )سی ییه نه خ لر سنی(بفراجرد خانقاه روستاي با طووالش ازشرق

 است این همسایه)  واراوارد(  بفراجرد روستاي با جنوب از و خوجین روستاي با شمال از ،)  آلیشما( 
 .بود داده جاي خانوار درخود 478 نفررا درقالب 1736 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي

  .قراردارد شرقی طول دقیقه 32و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 32و درجه 37طوالش در

    طوي
  تاوار:  نگاه کنید به     

  طویستان
خلخال است  شهرستان رستم ازبخش خورش جنوبی رستم خورش دهستان ازآبادي هاي طویستان     

 کیلومتري 35 و شهرستان مرکز کیلومتري 80تقریبی  فاصله در و خلخال شهرستان قسمت جنوبی که در
 14 و درجه 37  جغرافیایی طول و دقیقه 27 و درجه 48 جغرافیایی عرض در هشجین شهر جنوب
 حدود آسفالته جاده از روستا این فاصله. دارد قرار دریا سطح از متري 1183 درارتفاع و شده واقع دقیقه

 محسوب منطقه روستاهاي ترین ازقدیمی یکی » طویستان«  قولها نقل اي پاره بر بنا .باشد می کیلومتر 5
. کردند می کوچ به اقدام معاش تأمین براي و بوده عشایر روستا این مردم بیشتر قدیم زمان از .شود می
  .بود داده جاي خانواردرخود 57قالب  در را نفر 242تعداد  1390سال  سرشماري در
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  قاپو عالی
 شمال سمت در و انگوت مرکزبخش کیلومتري 40ي درفاصله) اعالقاپی،آالقاپی(عالی قاپو روستاي      
 طول دقیقه 33و درجه 47 و شمالی عرض ثانیه53و دقیقه 7و درجه39 جغرافیایی مختصات به آن غربی
 ئود دره معروف رودخانه شرقی سمت در وغیرمسطح کوهستانی اي درمنطقه آالقاپی. دارد قرار  شرقی

 ، قراجاآغل روستاهاي. است برخوردار مناسبی زرع و کشت از همجواري این ازقبل و شده بنا نهاده
 .روند شمارمی به آالقاپی همجوار هاي ازآبادي قیشالقی ساققال وقره یارلیقان لیک ده ،لکوان ،محمدان

شاید در  کنند می داللت محل بر یابند می ترکیب »قاپی« ي واژه با کهقاپی  مانند داش هایی کلمه اصوال
 از آبادي نام که بوده محل در این یی» آال«  و رنگارنگ تعبیردیگري به ویا دورعمارت اعالء هاي گذشته

  .بود داده جاي خود در خانوار 25 نفررا درقالب 123تعداد  1390سال در آبادي این.است شده گرفته آن

  قاپو عالی
عالی قاپویا آالقاپی ازمحالت قدیمی وششگانه اردبیل وکوچکترین محله درقسمت نعمتی هاي شهر      

یکی ازدروازه هاي خروجی اردبیل دراین  چون است که روزگاري دروازه غربی شهرمحسوب می شد و
 ویرانی روبه مرورزمان بهاین محله  دروازه .استشده محل قرارداشت ازدیرباز به محله دروازه معروف 

. تعابیر مختلفی وجود دارد آن نام ي درباره. نیست باقی ازآن ونشانی رفته بین از کامال اکنون و گذاشت
 درب یا عالی ي دروازه معنی به» یا عالی قاپو و اعالءقاپو ، اعالءقاپی«دراصل  به تعبیرنخست عالی قاپو

 دوم تعبیر. است بوده بیشتر شهر هاي دروازه دیگر از دروازه این اهمیت که مفهوم این به است عالی
 را رنگارنگ درب معناي که گردد برمی ها اردبیلی خود توسط »قاپی آال« بصورت نام این تلفظ به بیشتر
 قنبالن اونچومیدان و از کوچکترین محله قسمت حیدري هاست که بعد ، آالقاپی یا دروازهمحله  .دارد

 ،میرزابخشعلی هاي کوچه دستجات و قراردارد اردبیل عزاداري بازاردرردیف سوم دستجات )سرچشمه(
 ، جعفریه ، آرازعلی ، شهریار کوچه ، حافظ شهرك ، )ع(حسین مسجدامام ، مالباشی ، کرداحمد ، زینال

. ازتوابع وشعبات این محله هستند منصوریه و علیه ، غریبان ، سلیمانشاه ، الهاديــم ، باغمیشه ، سعدي
  .تاریخی باشکوه بقعه شیخ صفی درمیدانی که مرکز این محله است قرارداردمجموعه 

  کهریزي عالی
   اساس بر آبادي این است مشکین شهر شهرستان ارشق خشب در شمالی ارشق دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده جاي خانواردرخود 22 نفررادرقالب 75 تعداد 1390 سال سرشماري
  عبابیگلو

  و در گرمی شهرستان ورانـــــم بخش آزادلوي دهستان غربی شمال سمت در لی عبابیگ روستاي     
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 شهرستان و آذربایجان جمهوري مشترك مرز هاي چشمه و ها دامنه از که بالهارود رودخانه مجاورت 

 شورسولو منطقه در آذربایجان  جمهوري داخل در خزر دریاي باتالقهاي به و گرفته سرچشمه گرمی
 اونامگذاري نام به هم آبادي و بوده عبابیگ نام به فردي روستا این گزار پایه .قرارگرفته است ریزد می

 هاي درسده که است ساداتی نسل از عبابیگلو روستاي اولیه بینانگذار ، میگویندعبابیگ اهالی .است شده
 بود ایران سرحدات جزو زمان آن که آذربایجان يول یاردیم ازمنطقه »بیگ لی ریمیپ« روستاي از گذشته

 .است نهاده بنیان را لی عبابیگ روستاي و کرده رتـــــمهاج لی عبابیگ و یوردي خان منطقه به
 در تولون روستاي کیلومتري 5 در آذربایجان جمهوري لوي یاردیم منطقه »بیگ لی ریمیپ» روستاي

 امام نوادگان به را آنها مردم که است ساداتی از تن چندین مدفن و دارد قرار هوائی و آب خوش منطقه
 روستاي درخود.  دانند می سادات این سلسله از را لی خلیفه طایفه و دهند می نسبت) ع( العابدین زین

 مجاورت در است منسوب طایفه همین به که است اهالی واحترام موردتکریم زیارتگاهی ، لی عبابیگ
 دورمحل چندان نه هاي درگذشته گویا که دارد وجود محلی سی دره زادا امام پائین در و زیارتگاه این

 عبابیگلو براساس.بوده است  مختلف هاي آبادي مردم وآمد رفت کانون و روستا آبی آسیاب استقرار
  .بود داده جاي خانواردرخود 82 قالب در را نفر 299اد تعد 1390 سال سرشماري

  لو بیگ عباداهللا
 اکنون هم و است شده کمتر جمعیتشان دهاـــــبع ولی شده می محسوب بزرگ ازطوایف درابتدا     

  .دارند سکونت در نصیرکندي اعقابشان

  عبادآباد
 شرقی شمال در سمت که است آباد پارس شهرستان مرکزي اولتان ازبخش دهستان هاي ازآبادي     

 عبادآباد.قراردارد ایازکندي و قاراداغلو روستاهاي ودرمجاورت ارس مرزي رودخانه درجنوب دهستان
 1390 سال سرشماري براساس آبادي این شود محدودمی اصالندوز آباد پارس جاده به جنوب ازسمت
  .بود داده جاي خانواردرخود 41 نفر را درقالب 158تعداد 

  کوه - عباس
 در و کوثر ازبخش فیروز شهرستان  جنوبی سنجبد دهستان محدوده در متر 2076 ارتفاع با کوه این     
 مختصات و بوده جنوبی -شمالی کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غرب کیلومتري 40

  .دارد قرار کوه این شرق در آباد زوج دهستان.است 37.39 و عرض 48.03.30 به طول آن قله جغرافیایی
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  آباد عباس
 سرشماري در که است هیر بخش ازتوابع جنوبی فوالدلوي دردهستان اردبیل شهرستان هاي آبادي از  

 شرقی سمت شمال عباس آباد در.بود داده جاي خود در خانوار 23 درقالب را نفر 16 تعداد 1390 سال
  .نوئور واقع شده است زیباي دریاچه از کمی ودرفاصله دهستان

  کوه - یخان عباس
 در و نیر ازبخش کورائیم شهرستان غربی یورتچی دهستان محدوده در متر 2044 ارتفاع با کوه این     
 بوده غربی جنوب -شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز جنوب کیلومتري 45
  .باشد می 37.52 و عرض 48.05به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و

  علیلو عباس
 ثانیه 30و دقیقه 43و  درجه 47 و رافیاییـــجغ طول از ثانیه  58 و درجه 39  درفاصله آبادي این     

 دراستان گرمی شهرستان انگوت بخش از شرقی وتـــانگ دهستان غربی درجنوب جغرافیایی عرض
 خانوار 68 نفررادرقالب 313تعداد  1390 سال سرشماري براساس آبادي این. است قرار گرفته اردبیل

  .بود داده جاي خود در

  قشالقی عباس
 براساس آبادي این استمشکین شهر شهرستان  مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده جاي خانوار در خود 30 نفررادرقالب 143تعداد 1390 سال سرشماري

  کندي عباس
 سال سرشماري و در است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش شمالی ارشق دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده جاي خانوار در خود 28 درقالب  نفررا 102تعداد  1390

  کندي عباسعلی
 درعرف که آبادي این است مشکین شهر شهرستان  مرادلوي ازبخش صلوات دهستان هاي ازآبادي     
 کیلومتري 53 درفاصله شود می نامیده »اکن عباسعلی«و بعضا نیز است معروف »کندي شیطان« به محل
 ،دره  داشلی ،کندي  داغ ،سئردي  ،کندي  میرزاحسن روستاهاي و در میان مشکین شهر شهرستان مرکز
  .بود داده جاي خانواردرخود 10 نفر را درقالب 41 تعداد 1390 سال سرشماري براساس دارد قرار
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  عباقشالقی
 هایی آبادي با غرب سمت از قراردارد شرقی انگوت دهستان از غربی شمال سمت در قیشالقی عبا     

 سمت این در شرقی انگوت دهستان از آبادي آخرین چینارکه روستاي با شمال سمت از غربی ازانگوت
 عباقیشالقی .است سوارهمسایه بیله دشت قشالق در بخش هایی آبادي با شرقی شمال سمت از و است

 فاصله.است قرارگرفته جاده شرق و در سمت انــــــمغ به شهر مشکین ازجاده کیلومتري 5 فاصله در
 سرشماري بر اساس آبادي است این کیلومتر 25 از بیش مسیر این از انگوت بخش تا مرکز القیـعباقیش

  .بود داده جاي خود در خانوار 26 درقالب نفررا 115تعداد   1390 سال

    کوه - عبدالپلنگ
 در و کوثر ازبخش مرکزي شهرستان شمالی سنجبد دهستان محدوده در متر 2286 ارتفاع با کوه این      

 بوده غربی جنوب -شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شمال کیلومتري 30
  . باشد می 37.55و عرض  48.29.30به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و

  عبدالرضاآباد
 1390 سال سرشماريکه در آباد پارس شهرستان مرکزي بخش از ساواالن دهستان هاي ازآبادي     

 حاج ، عبدالرضاآباد درمجاورت پاراقشالق .بود داده جاي درخود خانوار 218 درقالب را نفر 870 تعداد
  .واقع شده است  »یل  -وه ش - گو« چی و تکه ، جعفرکندي

  شاه عبداهللا
 شاه شناخته می شود و دــــپسون اردبیل است که با هشتگانه شهر مساجد از عبداهللا شاه یکی دیگر     

طی  سلوك را بزرگان بوده است که مراحل سیرو کوچه به یکی ازمعاریف و و این مسجدتعلق  نمایانگر
نایل  تصوف بود دولت صفویه یکی ازمراتب اعالي عرفان و ظهور به مرحله شاهی که تاقبل از کرده و

 درحال حاضر. شهرتی یافته ومسجدوکوچه مسجد به حرمت نام او به عبداهللا شاه مسمی شده بود ،آمده 
 را آنها اصلی بناي تاریخ کم دست نداردتا وجود قدیمی بناهاي این روي در اي نوشته و کتیبه چهی

 مشخص اند، داشته سکونت یا مدفونند آنها در که را اي وارسته انسانهاي شخصیت یا و سازد مشخص
پل  وجمعه  فاصل مسجد حد کوچه عبداهللا شاه در خیابان مرحوم منزوي اردبیلی در مسجد و .دمیکن

  .گرفته است قرار پیرمادر
  زیارتگاه - کلور عبداهللا

  قرار  تفریحی پارك داخل در شهر محدوده از درخارج کلور عبداهللا زاده امام جدیداالحداث زیارتگاه     
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 کلور شهر اسالمی شوراي و ورخیریهــام و اوقاف اداره و بقعه امناي هیئت همت به بنا این است گرفته
 در سرسبزوباصفایی عبداهللا کلور درمیان باغات زیارتگاه. است شده بازسازي کلور اهالی همکاري و

 پوسته با گنبد یک و شیروانی سقف، سنگی بدنه داراي بنا. است شده واقع شاهرود رودخانه مجاورت
. است شده آوري جمع زاده امام این اطراف هاي کوه از بنا این در رفته بکار سنگ که است استیل فلزي

 و خرپا نوع از داخل سقف پوشش .است چایخانه و شبستان یک داراي و باشد می طبقه یک بنا این
 جمله از زیادي تفریحی امکانات زاده امام این اطراف محوطه در باشد می سنگی نیز داخلی دیوارهاي

 سیر براي مناسبی بسیار فضاي و دارد وجود کودکان سرگرمی و تفریحی امکانات ، چایخانه ، آالچیق
 و کند می عبور زیارتگاه این محوطه کنار از شاهرود رودخانه.باشد می زاده امام این زائران سیاحت

  .است آورده بوجود انگیزي دل و زیبا بسیار فضاي

  کوه -  داغی عجم
 و خلخال مرکزي شهرستان از بخش شرقی سنجبد دهستان محدوده در متر 2802 ارتفاع با کوه این     

 جنوب -غربی شمال کوه، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی شمال کیلومتري 12در
 قله دومین داغی عجم باشد می 37.42 وعرض 48.35 بطول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده شرقی

 که لــــــاندبی ازتفرجگاه قله این به دسترسی مسیرجنوبی . شود می محسوب خلخال شهرستان بلند
 تراکم پر درختان شامل که جنگلی ازمسیرهاي گذشتن از بعد و شود می شروع است جنگلی اي منطقه
 قله جنوبی ي دامنه مسیر.  شود می منتهی کوه اصلی ي دامنه به باشد وآلومی تمشک و وحشی بلوط
 خاطره ب که است واقع عجم شاه قبر قله راس در ، منطقه اهالی گفته به بنا. دارد قله سر تا تندي شیب
 شاه گرامیداشت براي محلی مراسم کوه این هاي دامنه کردنشین روستاهاي مردمان ساله همه باور همین
 دوم جهانی جنگ از بعد که دارد وجود ساختمانی بناي یک قله راس در همچنین. کنند برپامی عجم

فعلی  آذربایجان جمهوري که را سابق شوروي جنوبی قسمت تا نهادند بنا قله فراز بر را آن آمریکائیها
  .بگیرند خود کنترل تحت است

  قشالقی عدالت
 .است داده خانواردر خودجاي 21 نفررادرقالب91 که است کوچکی نسبتا روستاي قیشالقی عدالت      

 39 در ازنظرجغرافیایی است گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اجارودشمالی دردهستان روستاکه این
 از ثانیه 6 و دقیقه 3 و درجه 48 و واــــاست خط از شمالی رضـــع ثانیه  30و دقیقه 7و درجه فاصله
 عدالت.  است سوارقرارگرفته بیله به گرمی جاده غرب ازسمت کیلومتري 2 درفاصله داــالنهارمب نصف

    قرار گرفته قیشالقی ونجفقلی آباد بهرام ،قاطیریوران یوخاري ،نصیرلی ساري روستاهاي درمیان قیشالقی
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  .کیلومتراست 13 گرمی مرکز شهرستان از آن فاصله و

  تاریخی حمام -  حامامی عدل
  600  زیربناي با شده واقع حیدر شیخ مقبره متري یکصد در و مشکین شهر مرکز در که حمام این     

 ازعدل  حمام .رسید ثبت به کشور ملی آثار درفهرست و است شده احداث قاجاریه دوره در مترمربع
 چهار روي سالن هر که مجزاست سالن دو داراي و بوده برخوردار بفردي منحصر و توجه قابل عماريم
 رختکن گوشه درچهار کوچکتر چهارگنبد وجود و رختکن سالن. است شده استوار شکل گنبدي اقط
 و شده واقع رختکن محوطه داخل در آن هاي پایه و اصلی گنبد.می باشد حمام این هاي ویژگی از

 داشته، رختکن پالن به کامل شباهت نیز گرمخانه پالن. است کرده مزین را رختکن وسط زیبایی حوض
  .است رفته بین از دوش احداث دلیل به آن خزینه قسمت اما

  عربلو
 به مهاجر اعراب بقایاي از وراستــمشه منطقه به آنچه در بنا طوایف شاهسئوه نان مغان و یکی از      

 وچپاول ازغارت بیزاري و نفس سالمت دور به خیلی زمانهاي از .هستند هجري اول درقرن آذربایجان
 این قشالق چون .شوند می محسوب مغان عشایر قدیمی طوایف از و اند داشته اشتهار طوایف بین در

 نیاي بیگ عباداهللا.اند آنان داشته بامرزداران خوردهایی و زد ،شده  واقع سابق اکثرا در مرزشوروي طایفه
 این هاي قشالق .بود دي یه  طایفه این رئیس آخرین ازوي پس .است بوده ثروتمندي مالک طایفه این

 در ییالقشان .شود می نامیده و عربلوکندي است شده آباد واقع حاضر اکثرا در کنار پارس درحال طایفه
 ،لو  ساواالنلو یا خانکشی :دازـــــعبارتن طایفه این هاي تیره .است واقع چایی وقوزئی لی کول اطراف

  و سعیدیارلو  منصورخانلو

  عربلو
 کیلومتري 8 در فاصله است کهمشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش دشت دهستان هاي ازآبادي     

 سیب تولید ازمراکز عربلو .است بوده دوزــنهرسول آن قبلی ونام گرفته جايمشکین شهر مرکزشهرستان
 114 قالب در نفررا 453 تعداد 1390  سال سرشماري براساس آبادي این استمشکین شهر سردرختی

  .بود داده جاي درخود خانوار

  قشالقی عربلو
 براساس باديآ این است مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي     

 ظاهرا که قشالقی عربلو .بود داده جاي خانوار در خود 22 نفررادرقالب 76 تعداد 1390 سال سرشماري
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 ،قاراقایا  ،کندي  خان یوسف روستاهاي اورتـــــــدر مج عربلوست طایفه به متعلق هاي آبادي از
  .قراردارد قشالقی لی قوروقو و بیگدل قوزو

  عربلوکندي
 سال سرشماري که در است آباد پارس رستانــــشه مرکزي ازبخش ساواالن دهستان هاي ازآبادي     

 از کمی فاصله دي درــعربلو کن بود داده جاي خود در خانوار 334 قالب در را نفر 1273 تعداد 1390
  .کندي واقع شده است دوست و آباد پارس بین آباد پارس

  دوگاه عرصه
مجاورت  است که در) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي بخش از سنجبدغربی دهستان هاي آبادي از     

ي ویورتچ سمت شمال به دهستان از قرارگرفته و) بادآ اسالم(وارلوسشه و توشمانلو ، روستاهاي تبریزق
 در خانوار 38نفررادر قالب  151تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این .شرقی منتهی می شود

 دقیقه 8و  درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 45و درجه 37در »عرصه دوگاه«روستاي . بود داده جاي خود
  متراست  1900 دریا ازسطح آن ارتفاع و قرار دارد شرقی طول

  سوار عزیزآبادبیله
 سال در که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق بخش از شرقی القــقش دهستان هاي ازآبادي      
 سوار بیله ازجاده کمی عزیزآباد درفاصله.بود داده جاي خانواردرخود 37 درقالب نفررا 162 تعداد 1390

  .و قارادره جاي گرفته است سلیمان حاجی قشالق مجاورت آباد در پارس به

  عزیزآبادخلخال
 سرشماري براساس ابادي این است خلخال شاهرودشهرستان دربخش پلنگا دهستان هاي ازآبادي     
 کش راکرون روستاي عزیزآبادکه آن.بود  داده جاي خانواردرخود 8درقالب  نفررا 27 تعداد 1390 سال
روستاي عزیزآبادکه درمیان اهالی به . ده استــــواقع ش »کرین« و »تیل«روستاهاي  بین گویند می هم

 شرقی طول دقیقه41و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 17و درجه 37معروف است در »کش کرن«
  .متراست 1660 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد

  عزیزلو
 در مرکزي ازبخش ارودغربیــــــــاج دهستان در تولون منطقه ششگانه هاي ازآبادي یکی عزیزلی     

 خط از شمالی عرض ثانیه 51و دقیقه 55و درجه 38 دربین که است اردبیل دراستان گرمی شهرستان
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 روستاهاي درمجاورت گرینویچ النهارمبدا نصف از شرقی طول ثانیه 27و دقیقه 3 و درجه 48 و استوا
 کوچک خیلی آبادي عزیزلی است بااینهمه گرفته قرار )سی دره لوسگه( دره لسگه و کندي خان ، تولون
 و نام حفظ با بتواند اگر جمعیتی چنین با روستایی .جمعیت نفر 5 خانوار و 24 با است جمعیتی و کم

 خود حیات به سی دره لوسگه و یا کندي خان ، تولون مثل دیگري روستاهاي درمجاورت خود هویت
 و توسعه هاي دغدغه از بسیاري هم و خواهدآورد را فراهم آن اهالی راحتی و رفاه اسباب هم دهد ادامه

  خواهد برد را از بین جمعیت کمی از ناشی عمرانی

  عشایر مغان
 نواحی در از دیرباز که) غوز(غز ترك هاي به وابسته ترکمانان طوایف به شاهسون عشایر تاریخچه      
 هزار حدود در گروهی ازاین عشایر.کند می پیدا ارتباط اند داشته نشینی چادر زندگی خزر دریاي شرق
 کوه هاي دامنه و ها دشت به محمدغزنوي برعلیه طغیان و ازشورش پس و عزیمت خراسان به قبل سال

  . اند شده مشغول زندگی به مغان دشت در اي عده و اردبیل در برخی شده  رهسپار سبالن
 ازسوي که هستند ایران ترك ازطوایف معروف شده اندگروههایی»شاهسئوه ن«ایلی که درتاریخ ایران به

 برخی افشار نادرشاه. کنند احراز را قزلباش ترك طوایف موقعیت اندتا شده سازماندهی اول عباس شاه
 هجدهم درقرن. کرد بیگلومتحد ساریخان ازطایفه بدرخان نام به فردي رهبري راتحت طوایف ازاین

 هاي شاهسئوه ن نام به کنفدراسیون دو به شاهسئوه ن،بدرخان درخانواده داخلی دراثررقابتمیالدي 
 که گانه دو هاي کنفدراسیون از کدام هر میالدي نوزدهم قرن اوایل در .شد تقسیم مشکین شهر و اردبیل

 حکومت دوران در.شد می رهبري بیگی ائل اعقاب بدرخان با لقب از یکی وسیله به میشد خوانده »ائل«
 با شاه فتحعلی زمان در خصوص به پیوست وقوع به ها شاهسئوه ن درقلمرو زیادي هاي قـاجارفعالیت

 شدند ساکن مغان شمالی هاي بخش و تالش منطقه در ها روس ، روس و ایران بین عقدقراردادگلستان
 مرزهاي چاي ترکمن معاهده اساس بر و گردید شاهسئوه نان قشالقی هاي تهدیدسرزمین امرباعث واین
 ایل قشالقی مناطق از بزرگی قسمت نتیجه در آمد در فعلی شکل به گشته محدود شمال سمت از ایران

  ، اسکان اجباري سیاست با تحمل شاهسئوه ن عشایر پهلوي رضاشاه دردوره. رفت دست از شاهسئوه ن
 نزد در که این سیاست . شد متحمل تولیدي و سیاسی ـ اجتماعی ساختار جهت از را فراوانی لطمات

 بعداز. داد قرار کامل درنابودي را ها شاهسئوه ن ایلی هویت بود معروف »تاختاقاپی« به ها شاهسئوه ن
 واقعی اراضی بردن زیرکشت با دیگر شکلی به را پدري هاي سیاست پهلوي رضاشاه،محمدرضا سقوط

 عشایر امور سازمان اسالمی انقالب با پیروزي. داد ادامه ها ازشاهسئوه ن دولت هاي حمایت ودریغ آنها
  .براي بهبود وضعیت زندگی عشایر تالش نمود شده استان عشایر متولی

   تعداد خصوص در نظري اتفاق وهیچ بوده مورداختالف همواره ن سئوه شاه مختلف طوایف وعنوان نام
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 از دارند و بعضی شدن طایفه ادعاي ، طوایف بزرگ هاي ازتیره امروزه بعضی .ندارد وجود آن طوایف
 هاي طایفه درترتیب حتی. نیستدرمیان ازآنها  ونامی اند و محدود شده افتاده ازرونق بزرگ هاي طایفه
 48 ، 42 ، 36 ، 32 از مختلف ودرمنابع دارد وجود نظر اختالف هم وخلخال اردبیل،مشکین شهر،مغان

 32 به پژوهشگران  و مجموع ها ن شاهسئوهاغلب  اما است رفته میان به نیزسخن طایفه 86 حتی... و
 خود جمعیت نیستند و یا با رشد ن یا شاهسئوه که هستند عشایري ومابقی قائلند ن شاهسئوه طایفه
 دولت نزد در بیگلی ائل داشتن ، هم طایفه 32 این تشخیص راه معتبرترین شدن دارند طایفه دعوي
 لی، اجیرلی،آرال:عبارتندبه ترتیب حروف  نان شاهسئوه وتیره هاي طوایف معروفترین .است بودهوقت 
 جهان جلودارلی، جعفرلی، لی، خان قلی ،جعفر تکله لی، دل بیگ باغلی، لی،بیگ ،آیواتلی،باالبیگواودول
 ، لی دمیرچی ، لی خلیفه لی، خامس لی، اك حسین لی، حاجی حسین لی، خواجه حاجی لی، خانیم
 لی، بیگ علی شاه سیدلر، ، نصیرلی ساري لی، خان ساري لی، بیگ خان ساري ساربانالر، ، لی بیگ رضا

 کالش، ، لی بیگ قوجا قورتالر، ، قاراالر ، لی عیسی ، بابالی علی ، لی عرب ، لی میکائیل طالش
  .لی یئکه ، ول هومون ، لی مغان ، لی بیگ مستعلی ، یمرادل الهرود، لی، گئیگ لی، به لی،گه کورعباس

در  دستی صنایع ، باغداري ، زراعت و است دامداري اردبیل استان در عشایر عمده درآمد و اصلی شغل
 دو به و است عشایر زندگی الزم ضروریات از که یکی کوچ. دارند قرار اهمیت بعدي هاي درجه

 کمترین از و بوده عمودي نوع از اردبیل استان در گیرد می انجام افقی کوچ و عمودي کوچ صورت
 400 از بعضا کوچ این طول و داشته ادامه متري 4500 ارتفاع تا و شروع) دریا مترازسطح 5( ارتفاع

 معموال بهاره کوچ. است پاییز کوچ و بهاره کوچ شاملهم فرا می رود کوچ عشایر شاهسئوه ن  کیلومتر
 کوچ کشد می طول روز 20 الی 15 مدت به و شروع عید بعد روز 45 از محلی عادت و عرف براساس

 نکته این ذکر . کشد می طول روز 45 الی 40 مدت به و شروع ماه شهریور اواخر یا اواسط از هم پاییزه
 و آب و اقلیمی شرایط تابع مراتع در اطراق مدت و پاییزه و بهاره کوچ شروع زمان که است ضروري

  . دهد تغییر اندکی را کوچ مدت تواند می امر این که است هوایی

  عشایرخلخال
 ایالت از کرمانج بزرگ ایل.رسد می کرمانج به عشایرخلخال نسبت تاریخی استناد شواهد متعدد به      

 خراسان به ازبکان حمالت دفاع براي ساسانی پادشاه انوشیروان زمان در که دنباش می ایران باستانی
در  این گروه شدند ساکن فعلی ترکیه و ایران درمرزهاي کوچ هنگام طایفه ازاین اي عده.شدند کوچانده

 در دهــــش خسته راه بین اما در گرفتند پیش را خراسان راه خود پیشینیان به پیوستن براي بعدي ادوار
از  که شکاك از ایل کلوکجانلو و شاطرانلو ،دلیکانلو .... « .شدند اسکان مجبور به خلخال از اي منطقه

 و بیشتر آمده خلخال نیزبه وگروهی درسراب بعضی ،درقوچان  اي عده ، جداشده بودند اکراد کردستان
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 از خاصی مناطق در پراکنده صورت به امروزه طوایف این.یافتند سکونت خلخال شمالی درقسمت

 و طوایف ازاین اعظمی بخش تاختاقاپی هاي سیاست بااجراي »...روند وصحرامی وکوه ییالق به خلخال
 مستقرشده خود قشالقات در خاطر همین به و اختیارکردند یکجانشینی کشیده ازکوچروي دست ها تیره

 .معروفند شده یکجانشین هاي تیره و ها طایفه نام به هم غالبا نهادند که بنیان ثابتی آبادیهاي و
  .)کلوکشانلو(شاطرانلو و کلوکجانلو ، دلیکانلو ،اوغلو  ائو از ها عبارتند ها وتیره طایفه این معروفترین

فاصله  و بوده پراکنده رستم خورش و شاهرود ، مرکزي بخش سه در واقع قشالق 25 در عشایرخلخال
  .چندان زیادي بین ییالق وقشالق آنان  وجودندارد

  عصرآباد
 براساس که است مشکین شهر رستانــــــشه مرکزي بخش از غربی مشکین دهستان هاي ازآبادي     

 قبال آبادي این. بود داده خانواردرخود جاي 148 نفررا درقالب 544 دادـــــتع 1390سال  سرشماري
 عصرآباد تغییرداداما همچنان به خراوان بعدازانقالب .میگفتند هم فراوان و خاراوان که داشت نام خراوان

 چایی  مشکین ،قصابه  ،آباد  جمال هاي آبادي عصرآباد یا خاراوان با. باشد می خود معروف قبلی نام به
  .خلف همجواراست مزرعهو 

  آباد عظیم
 این دارد قرار فیروز بخش از سنجبدجنوبی دردهستان که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي     

روستاي . بود داده جاي خود در خانوار 7نفررادرقالب  24تعداد  1390 سال سرشماري اساس بر آبادي
 دجنوبی درـــسنجب دهستان غربی شمال سمت معروف است در » ناتاوا« که درمیان اهالی به  عظیم آباد
 آباد زرج دهستان خود به غرب قراردارد و ازسمت »زند«و  »کعق« ،قشالقی ینگیجه روستاهاي مجاورت

 و قراردارد شرقی طول دقیقه 10 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 37 و درجه 37شود در می منتهی
  .است متر 1360 دریا از سطح آن ارتفاع

  زیارتگاه -  محمدکوهول بن عقیل
 در دارد بناي زیارتگاه شاهرود خلخال قرار بخش در کوهول روستاي بن محمد در عقیل زیارتگاه       

 در و باشد می خاصی اعتبار و ارزش داراي اهالی روستا و درنزد شده واقع روستا به مشرف هاي تپه
  . باشد می...  و عزاداري مراسم اجراي و نیاز و نذر براي محلی خاص سال ایام

  عالالدین
  و در دارد قرار فیروز بخش از سنجبدجنوبی دهستان در که است) گیوي( کوثر شهرستان ازآبادیهاي     
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 ، آباد ام ،چایی  بود روستاهاي خلیفه داده خانوار درخودجاي 17 قالب در را نفر 76تعداد  1390 سال
 را ازشیخ بزرگواري نام خود گوئیا روستا. روستاي عالءالدین به شمارمی رونددوگر همسایگان  و ناطور
 دقیقه 32و درجه 37در آبادي این.که درآنجا مدفون است گرفته است »قریشی عطاري الالدینــع«به نام 
  .متراست  1390 دریا ازسطح آن ارتفاع و قرار دارد شرقی طول دقیقه 12و درجه 48 و شمالی عرض

  عالفابازار
بقوالت  حبوبات و،جو ،بازارهاي قدیمی اردبیل که محل داد و ستد و مرکزخرید و فروش گندم   از     

  .بوده است وصاحبان مشاغل عالفی دراین بازار به دادوستد مشغول بوده اند

  علمدار
 22درفاصله دراست که  مشکین شهر شهرستان زيـــــــمرک بخش از شعبان دهستان هاي ازآبادي     

 اهر جاي گرفته است این به مشکین شهر ازجاده کمی درفاصلهمشکین شهرازمرکزشهرستان  کیلومتري
روستاي . بود داده خانواردرخودجاي 38 قالب در را نفر 123تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي

  .می گویند »انبار آل« محلی علمداررا درگویش

  اکبرقشالقی علی
 درسرشماري که است سوار بیله شهرستان قشالق دشت ازبخش قشالق جنوبی دهستان ازقشالقات     

 سکونتگاه چندین به اکبرقشالقی بود علی داده جاي خانواردرخود 12 نفررادرقالب 49تعداد  1390سال 
ر اکب علی: عبارتنداز شعبات این است مختلفی افراد و ها اوبه نیز داراي هرکدام که شود می تقسیم فرعی

 ، آقاباال اکبرقشالقی علی  ، جعفر اکبرقشالقی علی ،سردار  اکبر قشالقی حاج علی ، حمیدخان قشالقی
  اکبر قشالقی علی ،حیدر  قشالقی اکبر علی

  آبادخلخال علی
 از بخش شرقی خانندبیل دردهستان خلخال شهرستان روستاهاي از یکی )وار ال ( آباد علی روستاي     

 روستاي به مغرب از ،اندبیل روستاي به شرقی جنوب از،شهرخلخال به جنوب است که ازسمت مرکزي
 ستانشهر مرکز کیلومتري یکفاصله در روستا این شود می محدود»کالر«روستاي به شمال از و سنجبدله
مسکونی کرده اقدام به احداث خانه  روستا رودخانه کنار به نام اولین فردي که در و قراردارد خلخال

 دقیقه 21و  درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 43و درجه 37در  روستاي علی آباد.معروف شده است
  ودب داده خودجاي در خانوار 392 را درقالب نفر  1624 تعداد 1390سال در و قراردارد شرقی طول
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  آبادشاهرود علی
 سرشماري براساس که است خلخال شهرستان رودــــــشاه دربخش شال دهستان هاي ازآبادي       

 دشت و علی آباد با طهارمروستاي  .بود داده جاي ودــخانواردرخ 9 درقالب نفررا 30 تعداد 1390سال
  .رودبار همجوار است صومعه

  آبادگیوي علی

 از کمی فاصله که در است )گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي     
 1390 سال سرشماري و در زار جاي گرفته است  سوته روستاي درمجاورت گیوي شرقی شمال سمت
   . بود داده جاي خانواردرخود 42 نفررادرقالب 123تعداد 

  مشکین شهرآباد علی
 اساس بر که است مشکین شهر رستانـــشه شرقی مشکین بخش از سو قارا دهستان هاي ازآبادي      

 منطقه اهالی که آباد علی .بود داده جاي خانواردرخود 80 نفررادرقالب 287تعداد  1390 سال سرشماري
 ودرسمت کویج درشرق ،اونار با غربی درجنوب ،الهرود خودبا درغرب گویند می )آباد علی( آن الوار به

  .دارد مجاورت ارجق وروستاي فخرآباد با غربی وشمال شمال

  آبادنیر علی
 سرشماري اساس بر که نیر شهرستان مرکزي بخش ازتوابع دورسونخواجه دهستان هاي ازآبادي       

 ،مانئبا روستاهاي د علی آباد. بود داده جاي خود در وارـــخان 81درقالب  نفررا 294تعداد  1390سال 
  .نیرهمجواراست ومرکز شهرستان آباد کمال

  بابالو علی
  بیگلو بندعلی :نگاه کنید به      

  بوالغی علی
 براساس آبادي این قراردارد مرکزي ازبخش آباد دولت دهستان در که نمین شهرستان هاي ازآبادي     

 ، زمانــآغ ، سربند. بود داده جاي در خود خانوار 113قالب  در را نفر 409تعداد  1390سال سرشماري
  .آباد و انزاب همسایگان علی بوالغی را تشکیل می دهند دولت ،آباد  یزن
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  محوطه تاریخی -  سی پنجه علی
 از گذشتن با شود می منتهی کندي خان به کوجنق روستاي غربی ازجنوب که وخمی مسیرپرپیچ     

 مناظر بر عالوه دره این در دارد نام »قافالنتی« رسدکه می زیبایی و ژرف دره به »گوورون« هاي خرابه
 و کاري کنده متر 5 ارتفاع به بزرگی سنگ صخره روي بر که اولیه هاي انسان از آثاري ، زیبا طبیعی

» سیه پنج ال« و گوزن ،  گاو ، بز از اشکالی: از آثارعبارتند این خورد می چشم به است شده حکاکی
 هاي انسان زندگی اثبات و گرانبها اسناد ، تاریخ ماقبل هاي انسان ازآثار نقوش این .....و) دست پنجه(

 دل بر را خودشان خاطرات و معاش امرار ، شکار نحوه که باشد می منطقه این در سنگی دیرینه دوران
 از »کوجنق« منطقه جاهاي سایر در تاریخی نقوش و آثار این یرظن. کردند می حکاکی ها سنگ صخره
 علت به متاسفانه که شود می دیده هم »کوهولو جین« و »دوم دوم« ، »کوهولو نظامی « رد جمله

 وسایل با »آتمیانلو قشالق« راه از البته.  است مانده پنهان محققان دید از بودن العبور صعب و کوهستانی
  .کرد دیدن قافالنتی دره صفاي با مناظر و تاریخی آثار این از توان می نقلیه

  کران علی
 85 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي     

 روستاهاي مجاورت در و و آذربایجان ایران رزيـــــنوارم در مشکین شهر ازمرکزشهرستان کیلومتري
 سال سرشماري براساس آبادي این است محمودلو قرار گرفته و کندي قاسم ،کندي  پست ، قاراخانلو

  .بود داده جاي خانواردرخود12 را در قالب نفر 55تعداد 1390

  کمر علی
روستاهاي  و در مجاورت نمین مرکزي بخش ازتوابع گرده دردهستان که نمین شهرستان ازآبادیهاي     

 13 نفررا درقالب 38تعداد  1390 سال سرشماري براساس آبادي این بوالغ قراردارد و اوچ درق کوالن
  .بود داده جاي درخود خانوار

  کهریزي علی
 که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي بخش از غربی ارشق دهستان هاي ازآباديعلی کهریزي       

 جاده مسیر ودر اردبیل کیلومتري  75، رضی شهر کیلومتري 30، مشکین شهر شهرستان کیلومتري 35 در
) خانوار 33(نفر 101جمعا1390 سال سرشماريدرکهریز عالی روستاي جمعیت دارد جاي مغان -اردبیل

کهریزي که  علی .دارد قرار) دهستان مرکز(قوشا روستاي کیلومتري 7 فاصله در روستا این است بوده
   شمال ازطرف ، کهریز گوده روستاي با جنوب طرف از شد می شناخته »سی دره فیئس« نام به هم مدتی
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  .دارد کندمجاورت تازه روستاي با غرب طرف از و یاشمسیر شرق طرف از ،بزآقا  روستاي با

  معدنی آب چشمه -بوالغی  اي گونئی علی
 اردبیل کیلومتري در سه دره ویله روستاي در سردمعدنی اب هاي ازچشمه یکی بوالغی گونئی علی     
 سانتیگراد درجه 17 چشمه این رسد دماي می شرب مصرف به خود درمانی واصـخ دلیل به که است

  باشد می لیتردرثانیه  2.25 آن آبدهی میزان و

  محمدلو برزند علی
 دربین،گرمی به اردبیل برسرجاده مشکین شهر شهرستان غرب کیلومتري 17 درفاصله که روستایی      

 از شرقی طول ثانیه 5 و دقیقه 56 و درجه 47استوا و  خط از شمالی عرض ثانیه 53و دقیقه 2و درجه39
 ودر ازجاده کمی درفاصله ممدلی آلی .شود می نامیده ممدلی آلی قرار گرفته گرینویچ ءالنهارمبدا نصف
 ممدلی آلی. باشد کیلومترمی 23 انگوت بخش بامرکز روستا این فاصله .است قرارگرفته آن غرب سمت
 1390 سال سرشماري بر اساس آبادي این .قرار دارد احمدکندي حاج و سی تپه علی روستاهاي درمیان
  .بود داده جاي خانواردرخود 20نفررا درقالب 76 تعداد

  مشکین شهرمحمدلو علی
 سرشماري در که است مشکین شهر شهرستان مرکزي بخش از شرقی مشکین دهستان هاي ازآبادي     
  .بود داده جاي خانواردرخود 1 درقالب نفررا 2 تعداد 1390 سال

  وئردیلو علی
 که است گرمی شهرستان موران دربخش اجارودشرقی دهستان کوچک هاي ازآبادي وئردیلی علی     

 16 و درجه 48و استوا ازخط شمالی عرض ثانیه 14و درجه39 ودرفاصله دهستان این دروسط تقریبا
 ، وانستانق ، تمرداش ، میخوش روستاهاي ودرمجاورت النهارمبدا ازنصف شرقی طول ثانیه 14و دقیقه

که  است جمعیتی وکم کوچک وئردیلی آبادي علیروستاي  .است گرفته جاي )میرآب( و میرو جنگان
  .اند کرده می زندگی آن درخانوار  7 نفر درقالب 20 تعداد 1390 سال در

  کندي علیخان
 شرق سوار درسمت بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش شرقی قشالق دهستان هاي ازآبادي       

 فرران 48 تعداد 1390 سال درسرشماري که نیارقلی است قشالق و آقاخان قشالق و مجاورت دهستان
  .بود داده جاي خانوار در خود12 قالب در
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  سویو علیشان
 90 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان ارشق بخش در مرکزي قــارش دهستان هاي ازآبادي     

  آقابیگلو ، امیرکندي روستاهاي درمجاورت رضی کیلومتري 20و مشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري
 درقالب نفررا 32 تعداد 1390 سال سرشماري روستاي عالیشان سویو در .است شده واقع میرسلطانلو و
  بود داده جاي درخود خانوار 9

  قشالقی علیشان
 است که درمجاورت غریب سوار بیله شهرستان مرکزي انجیرلوازبخش دهستان هاي ازآبادي       

 شهرستان شرقی انگوت وازسمت جنوب به دهستان خروسلوقراردارد قشالق واوجاق پاراقشالق،حاجی
  .بود داده جاي درخود خانوار25 نفررادرقالب 112 تعداد 1390 درسال آبادي این منتهی می شود گرمی

  عمارات
 بواسطه آن نام امروزه که است گرمی انگوت شهرستان ازبخش غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي     

 برروي که سدي.  است افتاده منطقه اهالی برسرزبان ازپیش بیش شود ایجادمی آن درمجاورت که سدي
 هاي واقتصادآبادي درمعیشت چشمگیري تغییرات ازآن برداري بابهره شود تا می بسته»ئود دره« رودخانه

 38 بین درفاصله رودکه شمارمی به انگوت بخش غربی سمت روستاهاي از عمارات.ایجاد شود منطقه
 شرقی طول ثانیه 58 و دقیقه 31و درجه 47و استوا ازخط شمالی عرض ثانیه 29و  دقیقه 57و درجه

. است قرارگرفته چی لیقین و قیشالقی انجیرلی ،داغی روستاهاي بال درمجاورت النهارگرینویچ ازنصف
 گرمی شهرستان انگوت بخش در رود دره عظیم رودخانه آب مهار براي دعمارات کهـــــآبگیري س با

حاال  همین از خاطرباید همین رفت به خواهند آب زیر به ماالن و عمارات يهاروستا ، شود می احداث
  .دیگر انجام گیرد مکانی به آن انتقال براي  ریزي هاي الزم  برنامه

  سد - عمارات
 احداث شهرستان گرمی انگوت بخش رود در دره عظیم رودخانه مهار آب براي که سدعمارت       
 از مترمکعب میلیون 210مهار  با سد این. شمار میرود به اردبیل استان سد بزرگترین عنوان به شود می
 تثبیت و زایی اشتغال تولید، زمینه کردو خواهد آبیاري را پاي آب هزارهکتار از اراضی 22رود  دره آب

استعداد  در امورزراعی ازآن استفاده و سطحی آبهاي با مهار خواهد آورد چراکه رافراهم منطقه جمعیت
 براي مهندسی برنامه بهترین عمارت سد احداث. رسد ظهورمی منصه به انگوت بخش اراضی و قابلیت

 شاهد آن از برداري بهره و تکمیل با که است کشور از انگوت ئود دره رودخانه آب خروج از جلوگیري



    427                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 
 پروژه بزرگترین عمارت سد. بود خواهیم گرمی و انگوت آبادانی و کشاورزي توسعه در بزرگ تحولی

 600 و مستقیم طور به نفر 170.است اردبیل استان مخزنی سد ترین بزرگ کشورو شمالغرب خاکی آبی
 از عمارت سد ارتفاع مربوطه کارشناسان. دارند اشتغال آن احداث عملیات در غیرمستقیم صورت به نفر

 مترمکعب میلیون 294 را آن مخزن حجم و متر 340 را تاج پی از سد ارتفاع متر، 90را رودخانه بستر
  .رفت خواهند آب زیر به وماالن عمارات روستاي عمارت، سد آبگیري با .اند کرده برآورد

  عماراتلو
 براساس این آبادي است مشکین شهر شهرستان  مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده جاي خانواردر خود 8نفررادرقالب  19تعداد  1390 سال سرشماري

  آباد عمران
 اساس بر آبادي این است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش اصالندوز دهستان هاي آبادي از       

  .بود داده جاي در خود خانوار 192 قالب در را نفر 788تعداد  1390 سال سرشماري

  عموقین
و  دهستان شرقی درجنوب که است مرکزي ازبخش سردابه دردهستان اردبیل شهرستان ازآبادیهاي      

 محدود سبالن دهستان به جنوب سر قراردارد وازسمت ودیوله امیدچه،آباد حمل درمجاورت روستاهاي
  .بود داده جاي خانوار درخود 368نفررادرقالب  1483تعداد 1390سال شود عموقین درسرشماري می

  بخش -  عنبران
میناباد تشکیل  که از دو دهستان عنبران ومی باشد یکی ازبخش هاي شهرستان نمین عنبران بخش       

  .نفرجمعیت بود 3821خانوار با  1117داراي  1390عنبران در سرشماري سال بخش . شده است

  دهستان -  عنبران
بخش عنبران نمین  همچنین مرکز و عنبران مرکزیت به نمین شهرستان عنبران بخش ازدهستانهاي       

 قشالق ، پالزیر قشالق ، علیا عنبران هاي آبادي وشامل شده تاسیس 1366 دهستان عنبران درسال است
 به عنبران مردم.نفرجمعیت بوده است 766خانواربا  236داراي  1390دهستان عنبران درسال .باداستآسر

 و پائین عنبران ، باال عنبران سابق روستاي ازسه عنبران .کنند می صحبت عنبرانی لهجه به و تالشی زبان
آبادي با چله نشینی درویشان ترك هسته اولیه . است شده تشکیل »امجون« محلی زبان به یا جان امین

 مورد چراگاه و ومراتع زبان درعنبران باال شکل گرفته وعنبران پائین امروزي به عنوان اراضی کشاورزي
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 منطقه این به پیرامون باال وروستاهاي عنبران ازمردم اي عده وکوچ زمان گذشت با استفاده قرارمی گرفت
 سنگی پیکره ،حونی  خان ،باند  میتوان هستل عنبران دیدنیهاي از.است گرفته شکل پایین عنبران روستاي
  .دارد جهانی شهرت عنبران ومسند گلیم .برد تانگی را نام تفرجگاه ،اینرو تفرجگاه،تالش عقاب،باباداوود

  عنبرلو
 براساس آبادي این است آباد پارس رستانــــشه کند تازه ازبخش کند تازه دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده جاي خانواردرخود5  نفررادرقالب 23 تعداد 1390 سال سرشماري
  عور
   1390 سال در که است مشکین شهر شهرستان زيـــمرک بخش از غربی مشکین دهستان ازآبادیهاي     

 بسیارقدیمی روستاهاي از »اور« یا »ورـــع«.بود داده خانواردر خودجاي 109درقالب  نفررا 463تعداد 
 تعلق روستا دراین »سی قوروق زمی« جملهاز متعدد تاریخی هاي محوطه وجود که میباشدشهر مشکین

 ، آباد خرم، بوالغ آق، جندهیم روستاهاي مجاورت دري عوروستار.میرساند اثبات رابه گذشته قرون به آن
 سبالن کوه رشته اصلی قلل هاي دامنه در تقریبا که است روستاهایی واز دارد ومیرکندي قرار پریخان

 ازروستاي مهاجرینیکه  اور اولیه بانیان یائگو .است کوه رشته این به دهــچسبی روستاهاي واز قرارگرفته
 »اور« یا »ورـع«به  بعدها که گفتند می »ماناور« یا »حرمان«نخست به این آبادي  بودند اردبیل امام آق

   .شد معروف

  لو عیسی
در  .شد می  محسوب ن عشایرشاهسئوه طایفه بزرگترین شمسی هجري 1340تا  1320 درسالهاي     

 درگذرگاهها سواران گماشتن با طایفه رئیس بیک امیراصالن ، دوم الملل بین جنگ چندماهه اغتشاشات
 بر دمکرات فرقه بعدکه سال اول ونیمه شمسی 1324 سال دوم درنیمه و کرد جلوگیري راهها ناامنی از

 مقاومت تنهایی به آنان غائله وتوانست تارفع کرد آنهاخودداري با ازهمکاري داشت تسلط آذربایجان
     .است واقع »چوخوري بورران« و »قارابوالغ«در سبالن دردامنه ییالقشان و درارشق طایفه این قشالق.کند

  کندي اهللا عین
 براساس آبادي این است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش شمالی ارشق دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده جاي خانواردرخود 25 نفررادرقالب 86 تعداد 1390 سال سرشماري

  زیارتگاه - گیلوان علی عین
  مورد احترام مقبره اي وجود دارد که  گیالس و سیب باغات دل در گیلوان خانقاه در اي تپه باالي در     
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 در نیز مسجد و گرفته قرار روستا قبرستان محوطه در زیارتگاه بناي.تعلق دارد» علی سیدعین«به است و 

 سادات قبور آن در که است سقف بدون دیواري چهار زیارتگاه شمالی قسمت در. زیارتگاه است کنار
 آن سقف و اند راپوشانده آن روي گل کاه با که آجري بدنه با شکل مربع بنا این طرح.اند قرارگرفته

 زیر در مزار فلزي ضریح و شده تخریب تقریبا بنا داخل. است مینیاتوري کاشیکاري با گنبد داراي
 از مردم حتی و محل اهالی.دارد قرار آن بیرون محوطه در هم اي نامه زیارت. است گرفته قرار گنبدخانه

   .جویند می شرکت مذهبی مراسم پایی بر در اطراف شهرهاي یا و دیگر روستاهاي

  لو عیوض
 رودخانه شرقی که در سمت آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش اصالندوز دهستان هاي ازآبادي     
 نفر 272 تعداد 1390 سال سرشماري بر اساس آبادي این واقع شده است پلنگلو درمجاورت و رود دره
  .بود داده جاي خانواردرخود 61 درقالب را
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  غافارکندي
 در که است گرمی مرکزي بخش غربی ارودـاج دهستان غربی جنوب سمت در غافارکندي روستاي     

 ولنگان کندلنگان تازه ، تکدام ، خانالر مزرعه ، انگوت بخش برزندپائین ازدهستان هایی آبادي مجاورت
 گانــــلن گردنه به نزدیک روستاهاي از که غافارکندي.است گرفته جاي لنگان کیلومتري 2 فاصله در و

 قراردارد شمالی عرض ثانیه 49 و دقیقه 57و درجه 47و شمالی عرض دقیقه 57و درجه 38 در باشد می
  سال درسرشماري غافارکندي .است سپرده سینه رابه خطه این کاروانیان از نینشد فراموش خاطراتی و

  .بود داده جاي خانواردرخود 17 نفررادرقالب 51 تعداد 1390

  دهستان - غربی
 بخش به ثمرین دهستان باارتقاي بودکه اردبیل مرکزي بخش هاي ازدهستان یکی غربی دهستان     

 از که ثمرین جدیدالتاسیس بخش درمحدوده قبلی نام همان با رینـــــجدید ثم بخش تاسیس و ثمرین
 1366 سال به غربی دهستان تاسیس سابقه. رود قرار گرفت شمارمی به اردبیل شهرستان هاي بخش
 ، ثمرین ، کندمحمدیه تازه ، آباد معصوم ، ارآبادــــمخت ، زعفران ، دار جبه هاي آبادي از و گردد برمی

خانواربا جمعیتی بالغ بر 1260تعداد  1390این دهستان درسرشماري سال  .شود می تشکیل کردقشالقی
  .پارچه آبادي جاي داده بود 6 در را نفر 4975

  حاجی غریب
 ،درمجاورت آبادي هاي مسجدلو سوار بیله شهرستان مرکزي انجیرلوازبخش دهستان ازآبادیهاي     

  .بود داده جاي خود در خانوار 29 قالب در نفررا 108تعداد  1390 سال در که است قشالقی علیشان

  مسجد -  پاپاق گون غریب
 12 کیلومتر در و سوار بیله شهرستان مرکزي بخش توابع از پاپاق گون روستاي درحوالی مسجد این     
 تخریب روستا تمام آن طی که يویرانگر ازسیل کوچک مسجد این.دارد قرار گرمی -سوار بیله جاده
 و نذر با اطراف روستاهاي مردم  است برخوردار ساله  85 از بیش قدمت از و است مانده مصون ، شده
 ارائه به السالم علیهم اطهار ائمه شهادت و وفیات ایام در بویژه و سال طول در دـــــــمسج این به نیاز

  . پردازند می مسجد این در احسانات

  غفورآباد
   میان روستاهاي که در است خلخال شهرستان مرکزي بخش در دشرقیــسنجب دهستان هاي ازآبادي     
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 26 درقالب نفررا 108 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این .قراردارد »بوالغ آق« و »کاالر«

معروف است  »ابوالقاسم کاالر سید«اهالی به  نزد روستاي غفورآباد که در .بود داده خودجاي در خانوار
  .قراردارد شرقی طول دقیقه 31 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 42 و درجه 37در

  کندي غالمحسین
در  که است سوار بیله شهرستان دشت القـــــــــقش جنوبی ازبخش قشالق دهستان هاي ازآبادي     

غالمحسین کندي با  .بود داده جاي خانواردرخود 14 درقالب را نفر 66تعداد  1390 سال سرشماري
  .کندي همجواراست حاجی نوروش و بویوك حاجی قشالق ، ملی قشالق

  آباد غیاث
مجاورت  در که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش جنوبی رستم خورش دهستان ازآبادیهاي     

 درقالب نفررا 3 تعداد 1390 سال سرشماري در برندق قرارگرفته و وقشالق پیشگمان ، روستاهاي نساز
 37نامیده می شود در » تیتاناب« روستاي غیاث آباد که دربین اهالی . بود داده جاي درخود خانوار 1

 دریا سطح از آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 32 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 17 و درجه
  .است متر 1480
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  فاراب
 براساس آبادي این است) گیوي( کوثر شهرستان مرکزي بخش از سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي     

بود فاراب با روستاهاي  داده جاي خود در خانوار 191 قالب در را نفر 664 تعداد 1390 سال سرشماري
 48 و شمالی عرض دقیقه 43و درجه 37 در آبادي این. آباد همجواراست و سنگ گنجگاه ،» برق سوره«

  .متراست 1380 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 18و درجه

  مقصود فتح
 و قراردارد نمین مرکزي بخش ازتوابع گرده درسمت شمال دهستان که نمین شهرستان ازآبادیهاي     

» فه ته مقصود«یا  »فتح مقصود« .بود داده درخودجاي خانوار10نفر را در قالب  43تعداد  1390سال در
 آذربایجان جاي گرفته جمهوري ایران و نوار مرزي انتهایی ترین آبادي منطقه پیله چایی است که در

  . بوده معروف شده است» مقصود«است و بنا به قول اهالی ، به افتخار فاتح آن که فردي به نام 
  تاریخی تپه - یئري فتحی

 پس تاریخی هاي دوران اولیه هاي سده - ساسانیان دوره - اشکانیان دوره به مربوط یئري فتحی تپه     
 موران بخشدر شرقی  اجارود دهستاناز ) آشاغی شیلـــوه( سفلی لوهیش روستايکه در  است اسالم از

 از یکی عنوان به 20389 ثبت ٔشماره با 1386 دي 12 تاریخ در اثر این .است شده واقع گرمی شهرستان
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار

  مرکزدهستان -فخرآباد
 تاسیس1366 درسال شهرکه مشکین شهرستان شرقی مشکین بخش قاراسودر دهستان مرکز فخرآباد     
 وجود واسطه به فخرآباد.رود شمارمی بهمشکین شهر شهرستان شهري نقاط ازیکی  وامروزه است شده

) ع(رضا امام برادر و) ع( کاظم موسی امام فرزند ساکنین باور اساس بر که سیدسلیمان حضرت زیارتگاه
 کیلومتري 25 درفاصلهاین آبادي  .می باشد ایران مختلف شهرهاي از زائر هزاران میزبان ساله هر است
 ازطرف ، اونار ییالقی و تاریخی روستاي به جنوب ازطرف و است شده واقع مشکین شهر شرق شمال
 ترانزیتی و اصلی ي جاده به شمال ازطرفو  رودــــاله به غرب ازطرف ، میرعلیلو روستاي به شرق

  . شود میمنتهی  مشکین شهر - اردبیل
    آباد فرج
 سرشماري براساس آبادي این است خلخال شاهرودشهرستان دربخش پلنگا دهستان هاي ازآبادي     
  آبادي ترین فرج آباد جنوبی .بود داده جاي خود در وارــــخان 20قالب  در را نفر 59تعداد  1390 سال
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 48 و شمالی عرض دقیقه 13و درجه 37در آبادي این. شال است دهستان درمجاورت پلنگا دهستان

   .متراست 1560 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 42و درجه

  قشالقی اله فرج
 پارس آباد که شامل چهار شهرستان الندوزــــاص بخش از غربی قشالق دهستان هاي ازآبادي       

 اله فرج قشالق ،قدیر اله فرج قشالق ،حسن اله فرج قشالق ،نماز اله فرج قشالق هاي نام به سکونتگاه 
و جلیلو  چی تره ، لی الم ، ایري ایاغی،موزولر قشالقات فرج اله قشالقی درمجاورت است سرخان حاج

  .بود داده جاي خود در خانوار 34 درقالب نفررا126  تعداد 1390 سال سرشماري واقع شده ودر

  لو فرخ
 گرفته جاي ئود دره رودخانه غربی هاي حاشیه در که است غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي     

 جنوب کیلومتري 5 در لی فرخ .برخوردار است مناسبی وزرع کشت از همجواري این مناسبت وبه است
 طول دقیقه 31و درجه 47و شمالی عرض دقیقه 59 و درجه 38جغرافیایی  درمختصات لی آقامحمدبیگ

فرخ لو در  .باشد کیلومترمی 40از کمتر کمی انگوت بخش مرکز،  کند تازه با آن قراردارد و فاصله شرقی
  .بود داده جاي درخود خانوار 7قالب در نفررا 40تعداد 1390 سال سرشماري

  کندي فرضی
 ،آباد بهرام مجاورت در که است گرمی شهرستان مرکزي بخش از اجارودشمالی دهستان ازآبادیهاي     

 سوار بیله به گرمی جاده غربی درسمت است گرفته جاي لی وخامس قیشالقی عدالت،قیشالقی نجفقلی
 ثانیه 1 و دقیقه 1و  درجه 48و  شمالی عرض ثانیه 45و دقیقه 6 و درجه 39جغرافیایی  درمختصات و

  .بود داده جاي خانوار درخود 6 قالب در را نفر 18تعداد  1390سالدر آبادي این .قراردارد شرقی طول

  عمارت - اردبیل فرمانداري
قرار  درچهارراه اصلی شهرکه  ساختمان سابق فرمانداري اردبیل ازبناهاي قدیمی اردبیل می باشد        

 ساخته صفوي دبیرستان از قبل سال پنج و برمی گردد هجري شمسی 1310بناي آن به سال و تاریخ دارد
 در ایرانی معماري اصول کلیهکه در آن  باشد می شکل U پالنی داراي ، نئوکالسیک يبنا این.است شده
 ساختمان این اصلی بناي. اجراشده است  اروپائیان ساخت تکنیک از گرفته الهام و جدید مصالح و کالبد
 به کناري بازوي دو و مرتفع صورت به) ایوان مقابل(آن  نشین شاه قسمت و بوده زیرزمین داراي

 هاي مشخصه از بهداشتی و الکتریکی ،تاسیساتی سیستمهاي بینی پیش.است گشته اجرا طبقه دو صورت
  .رود می شمار به بنا احداث زمان در شهر اجتماعی و کالبدي وضعیت با مقایسه در ساختمان
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  غارباستانی - فرهادکوهولی
 صائین گردنه حوالی ،سراب  -نیر قدیم جاده وکنار نیر شهر غرب کیلومتري 17 درفاصله غار این       

 احداث از قبل مصنوعی غار این که گفت میتوان این غار، پالن و طرح به توجه با .است شده واقع
 و طرح. است کرده می ایفا مسافران و کاروانیان براي را پناه جان نقش ،شاه عباسی صائین  کاروانسراي

 ارنـــمتق تقریباً صورت به و طرفین بازوي چهار با طولی محور یک بصورت و مرکزي داالن آن نقشه
 است هویدا يتر منظم تراش با دهانه در ورودي درب محل و شود می باز شمال به رو غار دهانه. است

 مدخل داخلی دیواره از مرکزي داخلی فضاي طول. نیست آنچنانی دقت داراي داخلی فضاي تراش اما
 را مجزایی تقریباً فضاي داالن طرف دو در که متراست 14 آن متقاطع بازوهاي طول اما است متر 11.50
 مرکزي داالن مجموع .است متر 9 حدود است T شکل به تقریباً که انتهایی بازوي طول. دهند می تشکیل

 فراهم را گروه سه الاقل همزمان زیست جهت مجزا تقریباً فضاي چهار الی سه میتواند آن بازوهاي و
تامین  که است شده ایجاد اي غار صخره سقف در روزن ددــــع چهار آن روشنایی و تهویه براي نماید

 تدریجی تخریب و فرسایش دچار آن قسمتهاي زمان طول در البته. دارند عهده به را داخل روشنایی
 سانتیمتر 50 الی 40 حدود و کرده پیدا سکو حالت متري شش فاصله در مرکزي سالن .است گشته
دیوارهاي . است سانتیمتر 160 آن عرض و سانتیمتر 150 ورودي اعــارتف. است اول نیمه کف از بلندتر
 به ها جاچراغی و ها طاقچه فضاي داخل اند شده سیاه آتش کردن روشن بدلیل زمان طول در غار داخل

 غار این دهانه. است شده کنده شکل مخروطی تقریباً و بلندتر ارتفاع با و عرض کم ي طاقچه صورت
 با درعرض هم و طول در هم ، آن سقف و است کوه مالیم شیب موافق که است شده باز شمال به رو

   .استسانتیمتر 200 تا 190آن ارتفاع ینیش ترب و رسد می انتها به مالیمی انحناي

  فنارود 
روستاي  »کوه ماالن« و )چشمهچهل ( »خانی چهل« کوه دامنه خوجین در فنارود یا فینارود چشمه     

 گرفته فرا استپی جنگلهاي چمنزارو آن را اطراف قراردارد و خلخال شهرستان درمجاورت مرکز خوجین
 فاصله و شده واقع خوجین روستاي شرقی درجنوب منطقه این . است آورده فراهم را بدیلی بی ومنظره

  .باشد می کیلومتر 5 خوجین روستاي از آن
 جنگلهاي به باالدستی مناطق در کوچک تاخیري بند سدو چندین با خلخال» فینارود«  گردشگري منطقه

 ، مرتعی و جنگلی اندازهاي چشم و خنک و مطبوع هواي و آب فینارودبا. شود می متصل خلخال جنوبی
 منطقه این به را زیادي گرانـگردش پاي تابستان و بهار فصل در  ساله همه و دارد اي کننده  خیره زیبایی

 گرفتن قرار. دید میتوان دریکجا باهم را کوهستان و مرتع و جنگل که است اي منطقه فینارود .کشاند می
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 براي را منطقه این در ماهیگیري جشنواره برگزاري امکان منطقه این باالدست در فینارود سد دریاچه

 روستاي اهالی کشاورزي هاي زمین ، گردشگري منطقه این دست نیپای در .است ساخته فراهم هالیا
 منطقه این آب از گیري بهره با بارانی و اي قطره آبیاري بحث رـــاخی هاي  سال در که گرفته قرار خوجین

 طبیعی منابع تالش با گردشگري منطقه این ارتفاعات در.است داده قرار دقت مرکز در را کشاورزان براي
 به منطقه این اتصال با تا شده کاشته جنگلی هاي گونه وسایر بادام درختان هاي کاري نهال آبخیزداري و

   ... شود حفظ منطقه گیاهی پوشش طبیعی هاي جنگل
 از شده جاري وآب گردیـده واقع جنگلی کوههاي میان ودر چشمه این دست فنارود درپایین سدخاکی 

 این آب است آورده زیبایی را بوجود دریاچه و کرده جمع هستنـد پراکنده منطقه در که را هایی چشمه
  باشد می فنارود چشمه مسیر و دست پایین در کشاورزان نیاز مورد آب کننده تامین تابستان طول در سد

    تفرجگاه - فندقلو
 نمین شهر کیلومتري 10 در که است  اردبیل استان شرق هاي ازجنگل بخشی فندقلو جنگلی عرصه     

 گیالن استان گرمسیري نیمه جنگلهاي دنبالهاین منطقه .است  گرفته قرار اردبیل شهر کیلومتري 30 و
 هکتار هزار 16 حدود فندقلو منطقه مساحت ..اردبیل بشمارمی رود گردشگري مهم مناطق از یکیبوده 
 تشکیل مراتع را بقیه و گرفته قرار جنگلی هاي عرصه پوشش تحت آن هکتار هزار  4 از بیش که است

و در  اند شده شناسایی منطقه ایـن در جـنس 17 و تیره 8 به متعلق جنگلی گونه 19 مجموع در .میدهد
 ارزش به که دارد وجود بیدمشک و مازو بلند ، بلوط ، راش ممرز، فندق، نظیر نادري هاي گونه بین آنها

 دسترسی و منطقه رطوبت از برخورداري و نمین شهر به نزدیکی دلیل به فندقلو جنگل. افزاید می منطقه
 بوده توجه مورد اردبیل دراستان گردشگاه یک عنوان به همواره آستارا ـ اردبیل شهري بین جاده از آسان
 با حیران زیباي گردنه و مرتعی ، جنگلی فرد به منحصر هاي جاذبه داشتن خاطر به منطقه این.است

  .دارد  اکوتوریسم صنعت در توسعه براي ممتاز بسیار قابلیتی متنوع طبیعی هاي جذابیت
 جهت با و شروع آستارا - نمین شهري بین جاده مسیر در واقع علیا خانقاه شرق از فندقلو هاي جنگل
انواع مختلف  پرورش فندقلواستعداد .یابد می خاتمه حور روستاي شرق در شرقی جنوب - غربی شمال

 مرتعی - جنگلی بفرد منحصر هاي جاذبه داشتن خاطره ب و دارد را بابونه و بوماداران جمله از گل وگیاه
 اکوتوریسم صنعت در توسعه براي ممتاز بسیار قابلیتی ، متنوع طبیعی جذابیتهاي با حیران زیباي وگردنه

 40درجه و  48ی جغرافیای عرض ودقیقه  25درجه و  38ی جغرافیای طول بین فندقلو منطقه. دارد را
 .باشد می متر 1850 حداکثر و متر 1500 آزاد دریاهاي سطح از آن ارتفاع حداقل و گرفته قراردقیقه 
 زمستانی و مطبوع و خنک بسیار تابستانی داراي ، ارتفاعات در گرفتن قرار علت به ناحیه این هواي
  النــگی ارتفاعات در منطقه این گردد، می محسوب استان سردسیر مناطق جزو که است مرطوب و سرد
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  . گیرد می بهره خزر دریاي رطوبت و بارندگی رژیم از و شده واقع اردبیل شرق و) آستارا(

  عشایر -فوالدلو 
 پهلوي دوره اوایل و قاجاریه طایفه فوالدلوازطوایف معروف شاهسئوه ن می باشند که دراواخر دوره     

 صدماتی مرکزي دولت زا حمایت نام به مشروطیت البـانق در اند و تاثیرداشته منطقه حوادث درکلیه
 سرلشکرعیداهللا سرکردگی به دولتی قشون با دولت قمري هجري1341 درسال.واردکردند آزادیخواهان به

 فرد طایفه دلیرترین خان سوزي .برخاستند جنگ کند به سالح راخلع آنان میخواست که طهماسبی خان
 امیر . داررفتند باالي اي دیگر دستگیر ودراردبیلعده  امیرفیروز و کشته شدند و وچند نفر دیگردرجنگ

 فوالدلوها قشالق .شد دستگیر و اعدام بود در جنگ ستیزبرخاسته به دولتی باقشون نیزکه عشایرخلخالی
  .باغروست طایفه درکوههاي این ییالق.مشهوراست است بزرگی روستاي که قویوسو پوالدلی به درمغان

  فوالدلوقویوسو
 درسرشماري آبادي این است سوار بیله شهرستان مرکزي ازبخش تپه گوگ دهستان هاي ازآبادي     
 بزرگ ازآبادیهاي پوالدلو قویوسو.بود داده جاي خانواردرخود 508 نفررادرقالب 1883تعداد  1390 سال

 قویوسو پوالدلی قراردارد تپه گوگ دهستان جنوبی بخشزا مرکزي درقسمت است که تپه گوگ دهستان
 بخشعلی مزرعه با غرب ازسمت و مرادلو ، اودولو ، پاپاق ونــگ با از جنوب ، داشی قوش با شمال از

  .دارد مجاورت

  فوالدلوماحالی
سکونتگاه  ماحالی قرارداشته و ج ماحالی ویورتچوـــبخشی از منطقه جنوبی اردبیل را که بین ویلکی     

این منطقه امروزه شامل  . یا پوالدلی ماحالی می گویند تشکیل می داد فوالدلی تابستانی طایفه فوالدلو را
 دهستان هاي فوالدلوي شمالی وفوالدلوي جنوبی وقراء وآبادي هاي تابعه این دهستان هاست که در

  . تابعیت بخش هیر از شهرستان اردبیل قراردارند

  دهستان -جنوبی  فوالدلوي
که  دهستان این .است اردبیل شهرستان در رــــــهی بخش هاي ازدهستان جنوبی فوالدلوي دهستان     

داش  ، حفظ آباد ، چیملو ، جیاوان ، بودااللو ، اینلو ، شاه بوالغی ، انطاق ، آلماگلن هاي آباديازترکیب 
  مسجدلو ، محمودآباد ، گوئورقلعه ، چمن قیه ، ولی قره ، فیروزآباد ، آباد عباس ، سیدآباد ، دلیلر ، بوالغ

 ودرسال قراردارد اردبیل شهرستان جنوبی درسمت شود می تشکیل گلین پیله و آباد هل ، نیورسفلی
   1390دهستان فوالدلوي جنوبی درسرشماري سال . است شده بودااللو تشکیل روستاي مرکزیت به1366
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  .پارچه آبادي جاي داده بود 15 در را نفر 2620جمعیتی بالغ بر خانوار با 662تعداد 

  دهستان -شمالی  فوالدلوي
 به 1366 درسال.  رود شمارمی به اردبیل هیرشهرستان بخش هاي ازدهستان که شمالی فوالدلوي     

 آلوچه، کوچک آرالوي ، بزرگ آرالوي هاي آبادي وشامل شده تشکیل بزرگ آراللوي روستاي مرکزیت
توپراقی  کوزه ، گورادل ، اللیـــم تپه گل ، لو داغاراق ، رزمگاه ، آباد خلیل ، حاصار ،ایوریق  ، فوالدلو

   .نفرجمعیت دارد 9423با  خانوار 2492پارچه آبادي مذکور 12این دهستان در  .است نوشهر و

  بخش -  فیروز
  و آباد زرج هاي دهستان ازترکیب 1375  درسال که باشد می کوثر شهرستان عـــازتواب فیروز بخش     

 مرکز فیروزآباد. گردید تاسیس گیوي شهرستان فیروزدرتابعیت بخش نام به جدیدي بخش سنجبدجنوبی
 به است بوده الـــخلخ نشین نیزحاکم ومدتی است برخوردار دیرینه ازقدمتی جدیدالتاسیس بخش این

 المجالس زینه کتاب در قمري هجري1004سال در مجدي به متخلص محمدحسین مجدالدین که طوري
 جریانآقا را آنجا حاکم و است بوده دیار آن نشین حاکم که، نام آباد فیروز  بوده شهري.... « : نویسد می
   »...و شد نشین حاکم خلخال ، آباد فیروز خرابی از بعد و اند گفته می

 الزمان دیمق «: نویسد می السیاحه بستان کتاب در قمري هجري 1247 سال در شیروانی العابدین زین
 را والیت آن مجموع الحال. نهاد نام فیروزآباد کرده احداث کوهی سر بر شهري ایران ملوك از یکی

 فیروز بودکه  شهري و درآذربایجان بود استواري دژ د،ــــنویس می آباد فیروز مورد در. گویند خلخال
 بوده برجا پا هنوز )يمیالد 13و هجري 7 سده اول( حموي یاقوت زندگی زمان تا و کرده بنا ساسانی

  ».شد می نامیده فیروز بازان و داشته قرار خلخال و اردبیل بین حوالی در شهر این
 شهر به وازغرب رستم خورش بخش به شهرکوثرقرارداردوازجنوب وغرب غربی فیروزدرجنوب بخش
 اثر 95  داراي بخش این.دارد سرد وزمستانی گرم باتابستان کوهستانی وهوایی آب.است متصل میانه

 وجود. است ثبتی وغیر شده اثرشناسائی 73و آثارملی درفهرست شده اثرثبت 22 شامل که است تاریخی
 ي وسابقه فیروز بخش اهمیت دهنده نشان درمنطقه متعدد باستانی هاي وتپه ها،کاروانسراها ها،قلعه پل

 سه تالقی محل پارك ژئو ظرفیت با استان بکر طبیعت فیروزنگین بخش. است منحصربفردآن تاریخی
 ، آباد فیروز تاریخی پل ، آباد فیروز خشتی قلعه ، آباد سنگ چاي و چایی کیوي ، لیکوان ي رودخانه

   .دارد گردشگري عرصه در ممتاز موقعیت ناطور و مشکول دربند ویژه به متعدد دربندهاي ، زیبا باغات
  آباد فیروزآبادپارس

  سرشماري بر اساس که است آباد پارس شهرستان کند تازه بخش از کند تازه دهستان هاي آبادي از     
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  .بود داده جاي خانوار در خود 365 را در قالب نفر 1399تعداد  1390 سال

  تاریخی پل - فیروزآبادکورپوسو
 گیوي هاي رودخانه تالقی درمحل دوم جهانی جنگ زمان در و 1312 سال در فیروزآباد تاریخی پل     

 به قیزیل اوزه ن فرعی يها سرشاخه از کوثر که شهرستان فیروزآباد بخش در چایی آباد سنگ و چایی
 با درهرطرف که باشد می شکل بیضوي قوس با دهانه یک داراي این پل. است شده رود بنا می شمار
 آن ارتفاع مترو 5 آن عرض متر 27 پل تقریبی طول .است شده داده پوشش متفاوت ارتفاع با طاق چهار

 است گردیده احداث صفوي عصر قدیمی پل کار پایه برروي پهلوي دردوره پل این. است متر 15
 با را آن سنگی اندازهاي دست اخیر سالهاي در که است محکمی رسوبی سنگهاي ،پل ساختمانی مصالح
 و معماري اصول ازنظر و شده احداث آلمانی مهندسین توسط فیروزآباد پل .اند داده پوشش بتنی دیواره
 ، فرهنگی میراث توسط اقداماتی اخیر هاي سال در. است ایران تاریخی هاي پل با متفاوت اجرا سبک
 .است نشده تکمیل هنوز ولی شده انجام پل این مرمت براي اردبیل استان گردشگري و دستی صنایع
 وسیله وانــعن به همچنان پل این سازد می اهمیت حائز را آن که فیروزآباد پل تاریخی قدمت بر عالوه

 و روستاها اهالی استفاده مورد کوثر شهرستان فیروزآباد بخش در چایی گیوي رودخانه سوي دو ارتباطی
 و مرمت به نسبت توجهی بی و سنگین هاي ونـــــکامی مرور و عبور. گیرد می قرار فیروز بخش مرکز
  .شود می پل این به ناپذیر جبران خسارات شدن وارد موجب تاریخی پل این حفظ

  فیروزآبادگیوي
 فیروز .قراردارد فیروز ازبخش سنجبدجنوبی دردهستان که است) گیوي(کوثر شهرستان ازآبادي هاي     

است  شده تاسیس1366 درسال که کوثر است فیروزشهرستان دربخش سنجبدجنوبی آباد مرکزدهستان
. استخانوارسکنه داشته  110نفر جمعیت و 400داد ــــــتع 1390 سال سرشماري براساس آبادي این

شرقی  طول دقیقه 13و  درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 35و  درجه 37موقعیت جغرافیایی فیروزآباد در
 دریا ازسطح آن و ناطور قرارگرفته و ارتفاع چایی خلیفه ،آباد  میکائیل ، مجاورت روستاهاي لکوان در

  .استر مت 1120

  فیروزآبادهیر
 جنوب در که است  هیر بخش توابع از جنوبی فوالدلوي دهستان در اردبیل شهرستان هاي آبادي از     

جاي گرفته و از سمت  »آباد ظـــحف« و» چیملو« روستاهاي مجاورت در و جنوبی فودالدلوي دهستان
نفررا  38تعداد  1390 سال فیروزآباد هیر در سرشماري. شود سنجبدشمالی منتهی می دهستان جنوب به
  .بود داده جاي خانواردر خود 10 در قالب
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   مسجد -قائم 
 اول فاز در مربع متر 750 و هزار 3 مساحت به زمینی در آن ساخت که اردبیل) عج( قائم دــــــمسج

 استان بومی ازمعماران استفاده با ه است رسید پایان به 1392 سال در و آغاز 1376 سالاز سبالن شهرك
 جامع مسجد ، اصفهان اله لطف شیخ مسجد سلطانیه، همچون ي فاخر و تاریخی مساجد از الگوگیري و

آنچه پیش از  مسجد به درورود . است شده تبدیل تاریخی و ماندگار اثري به اردبیل جمعه مسجد و یزد
 چشم و داده مسجد به خاصی شکوه که است آن مرتفع وروديهرچیزي دیگري به چشم می خورد 

 نحوه و میرسد متر 45.20 به مناره احتساب با که است متر 23.70 ورودي این ارتفاع. کند می نوازي
 ها مناره این ساخت در.  دارد کشور تاریخی و کهن دـــمساج هاي منارهبه  زیادي شباهت آنها ساخت

  .گیرند می قرار آن دل در ها پله که دارد وجود مناره داخل در ستونی و نرفته کار به فوالدي هیچ
 طبقه دو در کوچکتر مقیاس با و بوده مسجد شکل به که دارد قرار اي کتابخانه دـــــمسج صحن در

 مسجد این.دارد تو در تو گنبد دو مسجد اصلی گنبد مانند به نیز آن گنبد و شده اجرا همکف و زیرزمین
 در .دارد راه زیرزمین و باال طبقات به آن آسانسور: کرد بیان است اردبیل در آسانسور داراي مسجد تنها
 دسته و عباسی هاي قوس که شده کارگرفته به ج ــمعماري رای قوس نوع 214از  نوع چهار مسجد این

  .آنهاست مهمترین از سبدي

  تفرجگاه -  مئشه قاباق
 مناطق بویژه بسیارسرسبزو باصفاست روستایی گویند می» سر له ال«  را آن منطقه مردم که ،سر آلیله     

 روستا این به ممتازي موقعیت ، جنگل با سر له ال مجاورت .دارد انگیزي ودل مناظرزیبا آن جنگلی
 » مئشه قاباق«  که را لـجنگ از بخشی. است درآورده گرمی زیباي روستاهاي شمار در را وآن بخشیده

  . رود شمارمی به منطقه اهالی تفرجگاه روستا قراردارد و در مجاورت گویند می

  کوه – قاچاغاداغی

 در و نمین ازبخش ویلکیج شهرستان جنوبی ویلکیج دهستان محدوده متردر 2760 ارتفاع با کوه این     
 مختصات و بوده جنوبی -شمالی کوه، جهت.است شده هیرواقع مرکزبخش شرقی شمال کیلومتري 17

  .دقیقه می باشد11درجه و 38دقیقه وعرض  41درجه و 48 به طول آن قله جغرافیایی

  قادرلو
 اورتــدرمج کهاست  مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین بخش از قاراسو دهستان هاي ازآبادي     

 در باديآ این است قرارگرفته قشالقی قلی اوجاق و دلوـمحم شیخ ، شیخلو چاپاقان ، لحاق روستاهاي
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کاراکثراهالی روستاي قادرلو زراعت .بود  داده جاي خانواردرخود 28 درقالب نفررا 96تعداد  1390سال 
 در روستاي قادرلو تولیدشده ج شده وکاهويـرای آنکاشت کاهو درسنوات اخیردر.استباغداري  و

  .شود می صادر نیز غربی وآذربایجان شرقی آذربایجان استانهاي به اردبیل استان داخلی مصرف بر عالوه

   قاراآغاج
 به که است گرمی  شهرستان انگوت ازبخش غربی انگوت دردهستان معروف دوآبادي نام آغاج قارا     
 با و است یافته استراتژیکی موقعیتی تازه کندانگوت راهی وقرارگرفتن برسرسه ژئوپلتیکی موقعیت دلیل

 منطقه در توسعه مختلف هاي دربرنامه اساسی نقش ، دارد منطقه هاي بردیگرآبادي که خاصی مرکزیت
  اندازي باایجادوراه و رادریافته منطقه ژئوپلتیکی اهمیت دور هاي ازگذشته هم قاراآغاج اهالی.کند ایفامی

 مدت کوتاه هرچند اقامتی براي را مسافران وراحتی رفاه اسباب مختلف وتجاري خدماتی واحدهاي
 قرار منطقه برخوردار ها درشمارآبادي را خود آبادي ، جدید رفاهی امکانات جذب با و اند آورده فراهم

است  قرارگرفته آن شرقی جنوب ودرسمت قاراآغاج آشاغی از کمی درفاصله قاراآغاج یوخاري .اند داده
 پائین آغاج قارا یا آغاج قارا آشاغی منظور رود می سخن محض آغاج قارا از پیداست که هرگاه نگفته
 دارد ریشه اند افکنده آبادي درخاك پنجه که وکهنسالی بزرگ دردرختان هم آبادي تسمیه وجه .است

ه ب وسترگ وبزرگ وسیع درمعناي دارد داللت سیاه معنی به براینکه عالوه ترکی درلغت »قارا«  آنکه چه
  .....و قاراسو ، قاراگول ، آغل قاراجا ، قارابوجاق ، داغ قارا  ، باغ قارا نظیر است رفته کار

 شده تاسیس 1366 درسال که است غربی انگوت دهستان ومرکز دارد نفرجمعیت 761 آغاج قارا آشاغی
  .نفراست 367 آغاج قارا یوخاري جمعیت  است

  پشته قاراآغاج
 یلومتريک 62 درفاصله که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش یافت دهستان هاي ازآبادي     

 و محمدآباد ، مشیران ، قشالق گنی، تپه قورت ، مازافا روستاهاي ودرمیان مشکین شهر ازمرکزشهرستان
 به یافت دهستان در جمعیت نظر از روستا سومین »پشته اجــآغ اراق« .است قرارگرفته »ورکوهولولدوق«

 تیکانلیاراق ، اولن دانا سی، دره توغلی قاال، کوه به روستا این طبیعی مناظر از. باشد می کنچوبه مرکزیت
 در را نفر 319 تعداد 1390 سال سرشماري براساس باديآ این. کرد اشاره توان می کهریز پیر درخت و

  بود داده جاي خود در خانوار  83 قالب

  گردنه - گدیگی قاراآغاج
 باروستاي مجاورت دلیل به که است مغان بهمشکین شهردرمحور اردبیل استان شمالی هاي ازگردنه     
  بار از بخشی قاراآغاج تونل احداث با اخیر هاي دردهه.است معروف آغاج قارا گردنه به پائین آغاج قارا
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  گیرد می انجام سهولت با محور وآمد و سفردراین رفت و شده حذف گردنه این ترافیکی

  مشکین شهر قاراآغاج
 ،مشکین شهر درشمال که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش یافت دهستان هاي ازآبادي     

 روستاي دو بین در قهقه قلعه و دارد قرار )وا - چو -کن( کنچوبه روستاي غربی شمال و مرادلو غرب
 به اخیر موقعیت در که روستایی بر الوهــــع که نماند نگفته است گرفته قرار » اوکنچو« و لو آغاجاراق
 که است معروف سی پشته آغاج قارا عنوان با یافت دهستان در دیگري آبادي است معروف لو آغاجاراق

. ایم آورده سی پشته قاراآغاج عنوان راتحت آن ومختصات است واقع روستا ازاین دوري نسبتا درفاصله
  .بود داده جاي خانواردرخود 134 نفررادرقالب 611تعداد 1390 سال سرشماري قاراآغاج براساس

  قاراباغالر
 و ما بینآن  غربی است که درشمالمشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش دشت دهستان ازآبادیهاي     

 .روستاست این اراضی در قاراباغالر هاي افراشت سنگ و دارد قرار »کوجنق« و» تپه قورت« روستاهاي
  بود داده خانوار درخودجاي 95نفر را درقالب  359تعداد  1390سال  قاراباغالر در

  قارابوالغ
 است اردبیل دراستان گرمی شهرستان مرکزي بخش در اینی ازدهستان آبادي ترین مرتفع قارابوالغ     

 درجه 48و  شمالی عرض ثانیه 48 و دقیقه 57و درجه 38 دربین دریا ازسطح متري 1600 ارتفاع در که
 شرقی جنوب قسمت ترین چ و درانتهاییـــــالنهار گرینوی نصف از شرقی طول ثانیه 30و دقیقه 11 و

 هاي در قسمت  قارابوالغ از مسیرارتباطی بخشی .قراردارد آن کیلومتري 20در فاصله و گرمی شهرستان
  .نفر جمعیت داشت 108تعداد  1390 درسال قارابوالغ. است خاکی قارابوالغ به منتهی

  قاراپاچاباغی
  باغی شریعت: نگاه کنید به      

  زیارتگاه - قاراپیرخیمیس
  .است اهالی وعالقه مورداحترام که خلخال جنوبی درسمت خیمیس روستاي زیارتی ازاماکن     

  زیارتگاه -قاراپیرنیساز
  .است اهالی احترام مورد که خلخال دربخش خورش رستم شهرستان نیساز روستاي زیارتی ازاماکن     
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  سبالن قاراتپه
   1390 سال درسرشماري که است مرکزي ازبخش سردابه دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 ، گز اورت روستاهاي چهلـــقاراتپه درمج .بود داده ايج خانواردرخود 245نفررادرقالب  937 تعداد
  و سردابه واقع شده است آباد وکیل ، جمادي

  قشالقی قاراتپه
است که  آباد پارس دهستان جدیدالتاسیس شهرك دربخش اسالم آبادشهرستان دهستان ازآبادیهاي     

 وشامل قرار گرفته سوار بیله شرقی قشالق دهستان ودرمجاورت شهرك دهستان جنوب شرقی سمت در
 نفر 445تعداد  1390سال  سرشماري براساس آبادي این .ستا» توماغانلو«و  »ملک لر« دو قشالق
   .سکنه داشت خانوار 125 جمعیت و

  نمین قاراتپه
 در ویلکیج نمین و ازبخش مرکزي ویلکیج غرب دهستان درسمت که نمین شهرستان هاي ازآبادي     

 1390 سال سرشماري براساس آبادي این.وقاراحسنلوقراردارد آرخازلو ، لو مجاورت روستاهاي خلیفه
 مجاورت این روستا تپه اي وجود داردکه در .بود داده جاي خانواردرخود 181 نفررا درقالب 627 تعداد

  .است قرارگرفته باستانشناسان مورد توجه نظرتاریخی از

  نیر قاراتپه
 145تعداد  1390 سال در نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع دورسونخواجه دهستان هاي ازآبادي     
 روي بر آبادي قاراتپه ، بناي فعلیاهالی به گفته . بود داده ايـــــج خود در خانوار 58 قالب را در نفر

. است بناشده نیست دست در آن اولیه ازساکنان اطالعاتی هیچ متاسفانه که»سی تپه قلعه«قدیمی روستاي
 آن ساکنان و رددا قرار روستا مرکزي تپه زیر در قدیمی روستاي ساکنان سکونت محل شود می گفته

 .دارد وجود راهروها این تقاطع در نیز آب هاي چاه و نموده جادــــای روهایی راه امتداد در را اتاقهایی
  .است بوده شناسایی قابل پیش دهه چند روستاي قدیمی تا هاي هواکش و نورگیرها

   قاراتیکان

 درمجاورت  که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي     
 درسرشماري قاراتیکان روستاي .است شده واقع رستم خورش گیوي و کرکزلو ، روستاهاي سقیزچی

  دقیقه 23و  درجه 37در آبادي این .بود داده خانوار درخودجاي 22 قالب در را نفر 70تعداد  1390 سال
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  .متراست 1390 دریا ازسطح آن وارتفاع دارد قرار شرقی طول دقیقه 25و  درجه 48و  شمالی عرض

  قاراتیکانلو
 کمی فاصله در که است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش غربی قشالق دهستان هاي ازآبادي     

 است گرفته جاي کندي اسماعیل و قاراتیکانلو قشالقات و درمجاورت رود دره رودخانه شرقی سمت از
  .بود داده جاي خانواردرخود 45 نفر را درقالب 192تعداد  1390سال سرشماري در آبادي این

  قاراتیکانلوقشالقی
 آباد پارس شهرستان اصالندوز بخش غربی از قشالق دهستان غربی شمال سمت در قشالق چند نام     
و  نصرت حاج قشالق ، قاراتیکانلو ، کندي اسماعیل ، سی تپه قاریشقا هاي آبادي مجاورت در که است

 خانوار 27درقالب را نفر110تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این .اند پاالز قرار گرفته قشالق
 قشالق ، خیراله قاراتیکانلوي قشالقی شامل سکونتگاههاي قشالق قاراتیکانلو .بود داده جاي ودــــدرخ

  .امراله است قاراتیکانلوي قشالق و اللهویردي قاراتیکانلوي

  قاراجاآغل
 ثانیه طول 51و دقیقه 32و درجه 47و  شمالی عرض ثانیه 47و  دقیقه  8 و درجه 39 در قاراجاآغل     

 مغان بهمشکین شهر اصلی برسرجاده لی آقامحمدبیگ جنوب روستاي کیلومتري 2.5 درفاصله ي ،شرقی
 و لکوان روستاهاي با قرارگرفته آن که درجنوب لی دبیگـــآقامحم برروستاي عالوه و است قرارگرفته

درسرشماري . کیلومتر می باشد 37 انگوت بخش مرکز با راجاآغلاق فاصله .باشد همجوارمی نیز آالقاپی
  .خانواردر قاراجاآغل  زندگی می کردند 32نفردرقالب  125تعداد  1390سال 

  کوه -قاراجاداغی 
 کوهها این دامنه در باشد می گرمی شهرستان موران بخش مشهور يوکوهها ازارتفاعات قاراجاداغی     

  .خورد می چشم به زیبایی يوآبشارها جنگلی،سیاحتگاهها،شکارگاهها زیباوفرحبخش غنی،نواحی مراتع

  قاراجالو
 در قشالقشان و )سراب حومه(سبالن شرقی هاي دردامنه ازطوایف شاهسئوه نان مغان که ییالقشان     

  .بود علی حاجی اشان طایفه رئیس وآخرین است واقع مغاني یوزقویو
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  قاراجالوقشالقی
 سرشماري در که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق شرقی ازبخش قشالق دهستان ازقشالقات     
قاراجالو قشالقی شامل سکونتگاههاي .بود داده جاي خانواردرخود 41 نفررادرقالب155تعداد  1390سال

 این قشالقات در.  صادق حاج قاراجالوي ،آقامعلی  حاج قاراجالوي ،ایمان  حاج قاراجالوي: زیراست 
  .قویو و گلعلی قرار دارد اوچ ، مالنقی ، آغداش قشالقات مجاورت

  قاراچاناق
 درمجاورت ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج درسمت شمال دهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي     

 تعداد 1390 سال سرشماري در آبادي این دارد قرار »سعیدآباد« و »اووالغان« ،» لی گول« روستاهاي
  بود داده جاي خود در خانوار 89قالب  در نفر را 306

  معدنی آب چشمه -  بوالغی قاراچاناق
براي درمان  که قراردارد نمین شهرستان توابع از قاراچاناق روستاي در قاراچناق معدنی آب چشمه     

  . مجاري ادرارمفید است رسوبات کلیوي ودفع  بیماري هاي کلیوي و

   قاراچی
 در که است مشکین شهر شهرستان ارشق بخش در شمالی ارشق دهستان هاي آبادي از دوآبادي نام     

 ، قاراچی ، لی کول روستاهاي اورتــــــدر مج و مشکین شهر از مرکز شهرستان کیلومتري 50 فاصله
 نفر 205 قاراچی آشاغی 1390 سال سرشماري براساس. قرار دارندلو  عظیم قوشا و شیخ ،کندي  عباس

  .است داشته نفرجمعیت 199 قاراچی یوخاري و

  قاراحسنلو
 مجاورت در و ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج درغرب دهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي     

 سرشماري در آبادي این قرار داردخانی  رستم بوالغ آق ، میرزارحیملو ، آرخازلو ، قاراتپه روستاهاي
  .بود داده جاي خود در خانوار 83 نفر را در قالب 297تعداد  1390 سال

  بیگلو قاراخان
 در که است گرمی انگوت شهرستان ازبخش غربی انگوت دهستان آبادیهاي از لی بیگ قاراخان      

 دردهستان شرقی طول دقیقه 39 و درجه 47و شمالی عرض دقیقه 5 و درجه 39جغرافیایی  مختصات
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با  جنوب سمت از ،)زئیوه چاي(زئیوه  باروستاي شمال ازسمت قراردارد و انگوت ازبخش غربی انگوت

قاراخان بیگ لی  .دارد مجاورت شرقی انگوت ازدهستان هایی آبادي با شرق سمت واز سیدلر روستاي
  . دارد نفرجمعیت وبیش از هزار سکنهخانوار  317 رودکه شمارمی به پرجمعیتی و بزرگ هاي از آبادي

  قاراخانلو
 85 درفاصله که است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 ، کندي پست روستاهاي اورتـــــدر مج رضی کیلومتري 15و  مشکین شهر شهرستان مرکز کیلومتري
  .ي درقاراخانلو سکنی داشتندنفر 2 یک خانوار 1390سالدر قراردارد لو وه ده وآق چاي برك ، لو خلیفه

  کوه - قاراداغ
 اهرچاي رودخانه دره به جنوب از ،»لرچایی پی خال« رودخانه دره به غرب سوي از کوهستان این      

.  است محدود ارس رودخانه به ازشمال و آذربایجان جمهوري و ایران مرز به شرق سو،ازاراق و
 جدا هم از را ها آن ارس دره که آورد شمار به قفقاز هاي کوه رشته دنباله توان می راقاراداغ  کوهستان

 است یافته تشکیل بلند نسبت به هاي کوه از دارد، وسعت مربع کیلومتر 9500 که کوهستان این. کند می
  . است متر 2946 ارتفاع به » تپه جره سور« کوه ، آن قله بلندترین که

  آباد پارس قاراداغلو
 شرق شمال درسمت که است آباد پارس شهرستان مرکزي ازبخش اولتان دهستان هاي ازآبادي      

 مرزي رودخانه به ازشمالو قاراداغل.آبادجاي گرفته است پارس ازمرکزشهرستان کمی ودرفاصله دهستان
این  .است محدود اصالندوز -آباد  پارس جاده به جنوب از و عبادآباد روستاي به غرب سمت از ارس
  .بود داده جاي خانواردرخود262 قالب در را نفر 1074 تعداد 1390 سال سرشماري در آبادي

  هیر قاراداغلو
 در که است هیر بخش ازتوابع شمالی فوالدلوي درجنوب دهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      

  .سکنه داشت خانوار 3و نفرجمعیت 14تعداد 1390وحاصارقراردارد ودرسال آلوچه روستاهاي مجاورت

  قشالقی قارادره
 دشت قشالق ازبخش شرقی قشالق دهستان شمالی سمت مختلف در القــــــسه قش نام قارادره      

 وسکونتگاههاي متعددي که به نام صاحب سکونتگاهها و قشالقات خود به که سواراست بیله شهرستان
 ، عزیزقدرت قارادره قشالق ،عالیش قارادره حاجیشامل  اوبه ها معروف شده تقسیم می شود قارادره
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قشالق قارادره کوهول به قشالقات  .عزیزبراتعلی است قارادره قشالق ،اسماعیل  عزیز قارادره قشالق
 قشالقی کوهول شاهویردي وقارادره حاجی قشالقی کوهول ي قارادره ، بویوك قشالقی کوهول درهاقار

شامل قشالقات  اسم خان نام دارد ي قارادره قشالقی هم که قارادرهسومین  منقسم می شود و فرصت
 ي  قارادره ،کیشی خان خان اسمي  قارادره ، انـــآزادخ خان اسم ي  قارادره ، اسد خان اسم ي قارادره

ي  قارادره ، صفرکندي خان اسمي  قارادره ، داهللاــــــسع حاج خان اسمي  قارادره ، تهراج خان اسم
 .عباس است خان اسمي  قارادره و بدیرلی خان اسم

  قارادرویش
 در که است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش شرقی مشکین دهستان معروف هاي ازآبادي      
 غرب طرف از قارادرویش .قراردارد خیاوچایی رودخانه شرقی ودرسمت آن شرق کیلومتري یک فاصله

 با جنوب ازجانب و وراغول باروستاي شمال ازسمت ، لی آل روستاي با شرق ازطرف ، مشکین شهر با
 را آن اي عده دارد وجود مختلف قول دو آبادي تسمیه وجه در .دارد مجاورت )میرك(باللوجا  روستاي

 که بنیانگذارآبادي طایفه نام به را آن دانند و گروهی می درپیش قلعه ازکلمه اي یافته تغییرشکل اي کلمه
 آن اهالی مورداستقبال که گویند می آباد دولت اواخر دراین را قارادرویش. دهند می نسبت قاراالر بوده

  .بود داده درخودجاي خانوار 387 نفررادرقالب 1318 تعداد 1390 سال سرشماري در آبادي این. نیست

  قاراساققال انگوت
 47و استوا خط از شمالی عرض دقیقه 8و درجه 39 در که است هایی ازآبادي قشالقی قاراساققال      
 ، باغیشلی ، قیشالقی سولوك روستاهاي درمجاورت النهارمبداء نصف از شرقی طول دقیقه 34 و درجه

 4 براي وموسمی موقت سکونتگاهی ، قشالقی قاراساققال .است قرارگرفته » یارلیقان ده لیک«  و آالقاپی
 سکونت دوره طول یابند می اسکان منطقه دراین ازییالق مراجعت بعداز که است ازعشایر منطقه خانوار
  . است ماه اردیبهشت اواسط تا مهرماه ازاوایل یعنی ماه هفت به نزدیک قشالق این اهالی

  قشالقی قاراساققال
 سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش جنوبی قشالق دردهستان جمعیت وکم کوچک دوآبادي نام  

  .اند داشته نفرجمعیت 15 هم برروي 1390 سال درسرشماري که است

  معدنی آبگرم چشمه - قاراسو 
در  آبگرم این.باشد می شهرسرعین معدنی آبگرم چشمه ترین غربی،  ویسو اعصاب یا قاراسو آبگرم     

 متر 30 اندازه به قسمتی دو يا حوضچه داراي آبگرم قاراسو.است  شده واقع سو ساري مجاورت آبگرم
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 به استخرهاي درمیان و ریزد می دومی حوض به اولی حوض پرشدن از بعد آن آب که باشد می مربع
 ومیزان آبدهی گراد سانتی درجه 45 آب دماي.آید می حساب به اي پوشیده استخرسر تقریبا،سنتی سبک

 آن توجه قابل کاتیونهاي و بیکربنات ، کلرور ، سولفات آن مهم هاي آنیون از .است ثانیه در لیتر 5.3 آن
 لیتر در میلیگرم 722 آب ازتبخیر خشک مانده باقی مقدارمواد. می توان نام برد را منیزیم و سدیم،پتاسیم

 و سدیک بیکربنات کلرور آبهاي نوع از آب ، 1300 حرارت درجه 20 براي الکتریکی هدایت باشد، می
 این محدوده آنکه از قبل. دارد گس مزه و باشد می شفاف خیلی و تمیز بسیار اصلی حوض آب رنگ
 کرده درست سیاه هاي سنگ با را آن که اي حوضچه در چشمه ، آب گیرد شکل کنونی صورت به آب

 خاطرنیزاین همین به رسید، می نظر به سیاه و تیره آفتابی هواي در حوضچه وآب شد می جمع بودند
 درمان در آن بخش شفا اثرات خاطره ب ، آبگرم قاراسو نامیده اند )سیاه آب(سو قارا را آبگرم چشمه

  .است نیز معروف »سویو اعصاب « به اعصاب بیماریهاي

  دهستان - قاراسو 
 1366درسال  فخرآباد که مرکزیت به مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین بخش دهستانهاي از     

  ، لحاق ، کویچ ، قادرلو ، آباد علی ، لو شیخ ، بیگلو دده ، قاناپاچ ، ارجق آبادیهاي شامل و شده تاسیس
   .نفرجمعیت دارد 3956خانوار و1257پارچه آبادي مذکور تعداد  10این دهستان در.میرعلیلواستو  لمبر

    رودخانه - قاراسو 
 خود مسیر در و گیرد می سرچشمه اردبیل درشرق )باغرو( تالش کوههاي رشته از قاراسو رودخانه      
کرده  آوري جمع را لوچاییــــبالیق جمله از دشت اردبیل جاري هاي آب اردبیل دشت از عبور ضمن
 آب کوجنق محل در شهر مشکین شهر غرب شمال در و می زند دور را سبالن توده شمالی هاي دامنه

 با و یابد می جریان شمال سمت به قائم انحراف یک با وسپس کرده دریافت نیز را اهرچایی رودخانه
 محل در وسرانجام گیرد می )رود دره( ئود نام دره،  گرمی شهرستاندر انگوت بخش به اراضی ورود

 محسوب استان دائمی هاي رودخانه از که این قاراسوبا.ملحق می شود ارس مرزي رودخانه اصالندوزبه
. میشود خشک درتابستان بسترآن اعظم بخش،آبیاري مصارف براي آب برداشت سبب به ولی گردد می
 کپور کولی، شاه اي، برکه ماهی ماهی، سس ، سیاه ماهی مختلفی نظیر ماهیان انواع زیستگاه رودخانه این

  21.1 وسعت، کیلومترمربع 14000 از بیش با قاراسو آبریز حوضه.باشد می کسلر زي کف معمولی ماهی
 ارس داخلی حوضه مساحت از درصد  36.24 و اردبیل و شرقی آذربایجان استان دو مساحت از درصد

 از بیش ، سرعین و نیر ، اصالندوز ، ورزقان نمین، اهر، ، اردبیل مشکین شهربر عالوه .گیرد می بر در را
 حمداهللا.دارند اشتغال دامپروري و کشاورزي کار به اغلب و داشته استقرار حوضه این در روستا 1000
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 جنوب از ارس آب« :کند می یاد ارس فرعی هاي شعبه عنوان به ازقاراسو نزهۀالقلوب درکتاب مستوفى
 و وآذربایجان ارمن والیت وبه خیزد  برمى الروم ارزن و) کیلیکیه( قالیقال هاى کوه از و رود  مى شمال  به

 والیات این در و ریزد  خزرمى دریاى به ودرحدودگشتاسفى شده راسوضّماق کر آب به و گذرد  مى آران
  ».باشد فرسنگ پنجاه صدو رودخانه این طول است بسیار زراعت آن بر است آب این ممر که

  تاریخی پل -قاراسوکورپوسو
 مزبور پل. است صفوي دوره به منسوب آثار از و شده بنا دراردبیل لوبالیق رودخانه روي بر پل این      
 متوفاي( کرانی ننه اردبیلی حمزه میرزا توسط دهاـــــبع که است جناغی هاي طاق با دهانه هفت داراي
  .است شده بازسازي و تعمیر) هجري قمري1330

  قاراشیران
 يویورتچ دهستان مرکز نیرو شهرستان کورائیم بخش ازتوابع غربی یورتچی دهستان هاي ازآبادي     

 سال سرشماري براساس است که شده تاسیس 1366 درسال نیرکه شهرستان کورائیم بخش در غربی
آباد همسایگان  ومستان مشتقین ، برق روستاهاي چهره .نفرجمعیت بود 617با  خانوار 193راي دا 1390

 کدر، کمی تقریباً تشکیل می دهند در روستاي قاراشیران چشمه آبگرمی قراردارد که آب آن قاراشیران را
  .میگیرد قرار استفاده مورد پوستی امراض و مفاصل ، رماتیسم دردهاي درمان براي است و بودار و شور

  تاریخی گورستان - قاراشیران
 است شده واقع نیر کیلومتري 10 فاصله در که دارد قرار قاراشیران فعلی کناردهکده در قبرستان این      

 به نیر شهرستان اطراف در که است دیگري اسالمی دوران قبرستانهاي همانند قبرستان این قبور سنگهاي
 از حاکی آنها نقوش و سنگها تراش سبک ،  ... و آباد کمال ، اباذر اسالمی قبرستان مانند خورند می چشم

 تصاویر. است بوده متداول منطقه دراین 9 تا 6 قرن در هایی سنگ چنین تراش سنت که است آن
 دار نیزه قوس با نمایی طاق و کمان و تیر شامل گورستان این قبرهاي سنگ روي بر شده حجاري

 و قبور اما اند رفته بین از است داشته سرپوشیده بنایی که موجود مزارات اکثر. است غیره و المیــــاس
  .است مانده باقی قبور سنگهاي

   قاراقاباق
 در که است آباد پارس شهرستان اصالندوز بخش از الندوزـاص دهستان هاي باديآ از آبادي دو نام      

  .است داشته نفرجمعیت 51 قاراقاباق نفر و یوخاري  800 قاراقاباق آشاغی 1390 سال سرشماري
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  قاراقاسملو
 بیله سوار شهر کیلومتري 7در که سوار بیله شهرستان مرکزي بخش از تپه گوگ دهستان ازآبادیهاي     

 و )ار چاییقبول(بالهارود رودخانه به جنوب کشاورزي،ازطرف مزارع به شمال ازطرف قرارگرفته است و
 غربی ازجنوب و تپه گوگ روستاي به ازغرب دمیرچیلو، روستاي به آذربایجان،ازشرق کشورجمهوري

) سیاه(قارا  ترکی کلمه سه از ومتشکل اي مرکب لو واژه قاراقاسم است است محدود سوار بیله شهر  به
به  برادر سال پیش دو200حدود  اهالی ي گفته طبق .است) مکان دــپسون(لو  ، )شخص اسم( قاسم و

اند که روستاي  شده قاراکاظملو و قاسملو قارا روستاي دو ایجاد سبب »کاظم قارا« و »قاراقاسم«نام هاي 
 نیز اهالی از تعدادي .ایران درآن سوي مرزها قرارگرفته است جدایی بخش هایی از از قاراکاظم لو بعد

 صحیح به نظر که میدانند برادر مشکین شهر شهرستان ارشق بخش روستاهاي از قاسم آق را با قاراقاسم
  .بود داده جاي خانوار در خود 457 درقالب نفررا 1742 تعداد1390 سال در آبادي این. رسد نمی

  قاراقاشلو
 روستاهاي در مجاورت که نیر شهرستان کورائیم بخش توابع از مهماندوست دهستان هاي ازآبادي      

 .شود محدودمی اردبیل مرکزي بخش لويبالیق دهستان به وازشمال شده واقع کهریز ، اینجه ،قایاقشالقی
  .بود داده جاي درخود خانوار 23 درقالب را نفر  59 تعداد 1390سال قاراقاشلودرسرشماري

  تاریخی قلعه - قاراقاال
 شهرستان این شرقی شمال کیلومتري 16در که است مشکین شهر تاریخی ازآثار یکی )قلعه(قارا قاال      

 رسیده ثبت به کشور ملی آثار درفهرست 22614 شماره وبا شده واقع چاي مشکین رودخانه درحاشیه و
 متر 700 و هزار یک مساحت با شکل بیضی زمینی در کوهستانی و ناهموار اي منطقه در قلعه این .است
 کاوش هیچ تاکنون......است شده استفاده خام خشت و آجر ، ازسنگ آن ساخت در و دهـــــش بنا مربع

 مربوط قلعه قدمت آمده بدست آثار و شواهد اساس بر. است نشده انجام منطقه این در شناسی باستان
 و مرتفع نسبتاً کوهی فراز بر حسن محمد للرگی روستاي شمال در قلعه. باشد می اشکانی دوره اواخر به

 دو و بوده)  جنوب -  شمال(  بانی دیده دوبرج و تو تودر حیاط دو داراي. است شده ساخته اي صخره
 تمام.  است شده ساخته ، بوده نفوذ قابل که آن کم شیب علت به ورودي دروازه طرفین در دفاعی سنگر

  شوند می مربوط هم به متر 1.5 عرض و متر120 طول به بزرگ دودیوار وسیله به ها برج و سنگرها این
 آن ازاره و دیوارها ، ها برج تمام و است شده استفاده منطقه در موجود مصالح از قلعه این ساختمان در
 با باال هاي قسمت ودر آهک ، گچ بامالت و) شکل مکعبی تراشیده(اي الشه سنگهاي با متر 2 ارتفاع به

 تعبیه سنگرها و ها برج در وتیراندازي دید براي هایی روزنه. است شده ساخته آجرخام و گل ، خشت
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 باستانی آثار « کتاب درجلد دوم طباطبایی ترابی سیدجمال آقايجناب . اند مانده سالم هنوزهم که شده
 از آمده عمل به آن جاي غیرمجازدرجاي هاي حفاري درنتیجه که هایی تخریبه  ب اشاره با»  آذربایجان

 ، شمال ، جنوب( قلعه طرف سه... دهد ازمیالدخبرمی قبل اول هزاره به منسوب هاي وجود آثارسفالینه
 ساکنین شود می موجب که است طبیعی خطرناك پرتگاه داراي آذربایجان قالع سایر همانند) مغرب

 زیاد احتمال به. باشند مصون تهاجم و تعرض گونه هر از آن غربی و جنوبی ، شمالی هاي ازجبهه قلعه
 احداث اي تیشه و سنگی هاي الشه با که هایی قلعه .... « : زیرا بوده انیـاشک دوران به مربوط قلعه این

 از وحراست حفظ براي اشکانیان که است هایی وازقلعه»  شود می مربوط اشکانی دوره به اکثراً اند شده
 قسمت در . اند ساخته آذربایجان استراتژیکی مهم و دـــبلن هاي کوهستان در خود وسیع هاي سرزمین

 راه ازاین ساکنین اضطراري درمواقع که دارد وجود قاطیریولی نام به العبوري صعب راه قلعه شمال
 است تاریکی و مخوف ارــغ ، قلعه این هاي ازشگفتی یکی .کردند می آمد و رفت )قاطررو( سرباالیی

 گریزگاه یا پناهگاه زیاد احتمال به و داشته راه کوه داخل به غار ازاین قبالً سفیدان ریش گفته به بنا که
 تامین جهت شد می دروازه از خروج مانع دشمن که ضروري مواقع در تا بود قلعه ساکنین اضطراري

 این. بکنند استفاده -  شد می منتهی کوه پایین به شکاف ازاین غار که ،قلعه  یافرار از و نیاز مورد آذوقه
 جواد همچنین و بوده عباسی ايـخلف با مبارزه در یارانش و دین خرم بابک فرعی پایگاه روزگاري قلعه
  تقریباً قدمت با عظیم قلعه این.  است کرده استفاده قلعه این از مدتی روسی بیگانگان با مبارزه در خان

 و مرز این ازهنرمندان ویادگاري تاریخی،فرهنگی نفیس میراث یک عنوان به مسیح ازمیالد قبل هزارساله
  .دارد خود سینه در را آذربایجان قهرمانان و مردان دالور از شیرین زیادي و تلخ خاطرات و است بوم

  قاراقایا
 آخراالمر و قاراتپه ، قاراقاباق ، اودلی ، دوشدي داشدي ، قایا لی اسامی مختلف بال که با قاراقایا      

 است مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین بخش از الهرود دهستان هاي قاراقایا معروف شده ازآبادي
 با ازغرب و بیگلو دده روستاي با ازشرق ، الهرود با ازجنوب ، وجالیر کنگرلو باروستاي شمال که از

 واژه ازدو قاراقایا فعلی روستاي نام. است همجوار) سیدلر( گنج لعل و درق آغ ،) سوارا( سواره روستاي
 ي این تسمیه وجه است یافته تشکیل »سنگ تخته« معناي به »قایا«و  »وسیع وبزرگ« معناي به )قارا(

 قارا« صخره آن نام و است متصل روستا به که است بسیاربزرگی سنگی صخره وجود دلیل به روستا
 از شهرستان مرکز کیلومتري 23در روستا دسترسی به این راه. باشد می بزرگ سنگ معناي به »داش
  تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این. شود می منشعب اردبیل مشکین شهر ارتباطی جاده

 غیرهمگن خاکی ازنوع سدخاکی قاراقایا که .بود داده جاي واردرخودــــخان 395 قالب نفررا در 1335
  در دهـــــش احداث مشکین شهر شهرستان کیلومتري  22 در قاراسو رودخانه بستر از درخارج و است
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  .است متر 6 آن وعرض متر 728 تاج این سد طول .قراردارد مجاورت این روستا 

  کوه - قاراقایا 
 در و اردبیل شهرستان مرکزي بخش از سردابه دهستان محدوده در متر 3158 ارتفاع به کوهی نام      

 و بوده غربی -شرقی کوه، جهت.است شده واقع لــــــاردبی شهرستان مرکز غربی شمال کیلومتري 30
  . دقیقه می باشد20درجه و 38دقیقه وعرض  56 درجه و 47 به طول آن قله جغرافیایی مختصات

  قشالقی قاراقایا
 روستاهاي که است اي جاده راست ازسمت متري 300 درفاصله آبادي نخستین قشالقی قاراقایا      

 39 مختصات خودبه جغرافیایی درموقعیت و دهد می پیوند اهر شهرستان قاراداغ منطقه به را انگوت
 سلم روستاهاي با شرقی طول ثانیه 55 و دقیقه 36و درجه 47 و شمالی عرض ثانیه 53و دقیقه 2و درجه

 و کوهستانی صعب اي منطقه قایا قارا دارد مجاورتباد آلکر وآشاغی قیشالقی بیریان ، قشالقی آغاجی
 مفهوم در)قارا(و صخره معنی به)قایا(آنکه چه میزند موج آبادي درنام آن هاي صخره صالبت که است

 صخره درمفهوم قاراقایا دارد وجود ...و و قاراآغاج و قاراباغ درقاراداغ نظیرآنچه ....است بزرگی صفت
 .میکند تداعی خوبی به را وسنگین صعب هاي صخره دامن در آبادي قرارگرفتن و است سترگ و بزرگ

  .بود داده جاي خود خانوار در11 نفررا درقالب 47تعداد  1390 سال سرشماري براساس باديآ این

  گرمی قاراقشالق
 در خانلو مهدي و باقرلو روستاهاي بین و آزادلو روستاي  غربی شمال درسمت که کوچکی آبادي      

 طول ثانیه 1 و دقیقه16و درجه 48و استوا ازخط شمالی عرض ثانیه 18 و دقیقه 7و درجه 39 فاصله
 کشوري ازنظرتقسیمات قشالق قارا .دارد نام قاراقشالق است قرارگرفته النهارگرینویچ نصف از شرقی
 مرکزدهستان کیلومتري 4 درفاصله که است گرمی شهرستان موران بخش در آزادلو دهستان توابع جزو

  نفر 62تعداد  1390 سال سرشماري در. دارد فاصله گرمی مرکزشهرستان با کیلومتر 28 گرفته قرار آزادلو
   .کردند می زندگی آبادي خانواردراین 15 قالب در

  گیوي قاراقشالق
  است که درمجاورت) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي بخش از دغربیـــسنجب دهستان هاي آبادي از      

تعداد  1390 سال سرشماري براساس آبادي این .آباد قراردارد پارس و آباد سنگ ،روستاهاي جیغناب 
 شمالی عرض دقیقه 46و درجه 37در آبادي این. بود داده جاي خانواردر خود 89درقالب  نفررا 321

  متراست 1380 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 18و درجه 48و
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 و گیوي کشاورزي جهاد مدیریت با قاراقشالق روستاي شمال در 1379 سال قاراقشالق گیوي در سد
 اردبیل خاك و آب مهندسی خدمات شرکت پیمانکاري با و اردبیل استان خاك و آب مدیریت نظرات با

 خاصی نقش و شود می آبیاري قشالق قارا روستاي اطراف زراعی زمینهاي سد این آب از. شد احداث
 سال از که است رسی باهسته حاکی ازنوع سد این.دارد روستا این کشاورزي تولیدات و آبادي عمران در

 ارتفاع .گیرد قرارمی مورداستفاده کشاورزي مصارف براي آن وآب است رسیده برداري بهره به 1374
   .است مترمکعب میلیون 0.5  سد کل وحجم متر 500  تاج طول متر 0.12  بستر از سد

  قاراقوچ
که  است گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اجارودغربی دهستان هاي آبادي از آباد حجت یا قاراقوچ      

 ، ولیعصر شهرك .است قرارگرفته شهرك این روبروي درست و ولیعصر ركـــــشه جنوبی در سمت
 روستاي میدهند راتشکیل قوچاراق همسایگان بشیرلو و یوخاري چونزه یوخاري و آشاغی روستاهاي

 وبراساس است قرارگرفته شرقی طول دقیقه2و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 3و درجه 39 در قاراقوج
  .است بوده نفرجمعیت 263 خانواربا 62واجد کشور 1390 سال سرشماري

  آبشار - قاراقوش قایاسی 
درکوه  »قایاسیقاراقوش «.ازصخره اي به همین نام گرفته است  را آبشار قاراقوش قایاسی نام خود    

 از دهستان خانندبیل غربی شهرستان خلخال  قراردارد »کول لی«در جنوب شرقی روستاي » هاچاقایا«
 خود میگیردودرطول مسیر سرچشمه) چشمه چهل(بوالغ قیرخ نظر شاه آب پر چشمه از آبشار این آب
  .باشد می مثبت شیب با متر 25 احدود آبشار این ارتفاع. سازد می نمایان را زیبایی بسیار منظره در

  قشالقی قاراککیل
 درسمت که سوار است بیله شهرستان دشت قشالق بخش جنوبی از القــقش دهستان قشالقات از      

 ایاز ، محمود حاجی ککیل قارا سکونتگاه مختلف است که با عناوین 3و شامل  دهستان قراردارد شمالی
 45 نفررادرقالب164تعداد1390 سال قشالقات درسرشمارياین .گردند  متمایزمی ازهم مطلب حاجی و

  . بود داده جاي درخود خانوار

  غار -قارا کوهول 
 درمحوطه باستانی شهریئري و در »اوشاقالري مکتب« هاي افراشت سنگ تجمع غرب سمت در      

خوابانیده شده سمت مجاورت تخته سنگ بزرگی که به شکل میز به صورت افقی برروي سنگهاي دیگر 
  .معروف است) سیاه دخمه( کوهول قارا  نام وجود دارد که به مانندي غار حفره است یک
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  آبگیر - قاراگول
 قسمت در متر 300 تخمینى قطر به قاراگؤل تاالب باشد می النـسب هاي دامنه طبیعی آبگیرهاي از      
 دریا سطح از مترى 2820 ارتفاع در ، میدانى هوشنگ زیستگاه شرقى وجنوب هرم هاى دامنه غربى شمال
 بر الوهــع اند  متنوع گؤلاراق تاالب و میدانى هوشنگ در وحشى پرندگان و حیوانات .است شده واقع
است  ارمنى میش و قوچ زیستگاه منطقه این ، است ناممکن آنها شمارش که درى کبک و معمولى کبک

 و مغانلو درییالقات» یاتاغی آیی«از تر پایین و )داغی کیچک( داغی هرم شمالی دامنه در قاراگول استخر
  . دارد قرار ساواالن قله اول پناهگاه به نزدیک

  مرادلو قاراگول
 کمی درفاصله که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي بخش از غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 بخش بامرکز که مجاورتی بر عالوه قاراگول . است قرارگرفته آن غربی سمت در و مرادلو مرکزبخش از
 سال سرشماري براساس آبادي باشداین می همجوار مازافا و تپه قورت نیازقلی روستاهاي با مرادلو دارد

  .بود داده جاي خود در خانوار 99 قالب در را نفر 390تعداد  1390

  مشکین شهر قاراگول
 کیلومتري12 که درفاصله است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش دشت دهستان هاي ازآبادي      

نفررادرقالب  245تعداد 1390 سال سرشماري براساس این آبادي.قرارداردمشکین شهرمرکز شهرستان 
  .لو هستند گئیک ازطایفه آن بود و اهالی داده جاي خانوار در خود 66

  قاراالر
 1390 سال سرشماري در که مرکزي بخش از کلخوران دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      
آباد،  گیالنده ، سلطان روستاهاي با روستا بود این داده جاي خانواردرخود153 نفررا درقالب 587تعداد

  .باشد می همسایه کند تازه و ده ، نوجه علم ، میرزا آقاباقر ، آق بوالغ ، کرکرق

  قارالو
 براساس آبادي این است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي      

  .بود داده جاي خانوار در خود 45 نفررا درقالب 171تعداد  1390سال  سرشماري
    قاراملهم

   52 فاصله در که است  مشکین شهر رستانـشه ارشق بخش در شمالی ارشق دهستان هاي آبادي از      
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 قاسملو آق ،محمدلو شیخ ،لو عظیم شیخ روستاهاي ودرمجاورتمشکین شهر ازمرکزشهرستان کیلومتري
  .بود داده جاي درخود خانوار 3 درقالب نفررا 16 تعداد 1390 سالدر آبادي قراردارد این چی وه ده و

  قاراوغلوقشالقی
 آباد پارس شهرستان بخش اسالم آباد شهرك در جدیدالتاسیس قشالقات دهستان نام دوقشالق از      
 حاج قیطرانلو و ، مجاورت تومارقشالقی در معروفند و ایبی قاراوغلوي ، جبار قاراوغلويکه به  است

 202 تعداد 1390 سال سرشماري قشالقات در این. ایمانلو درسمت شمال دهستان شهرك واقع شده اند
  .بودند داده جاي خانوار درخود 54 درقالب را نفر

    قاراولی
 درسرشماري که است هیر بخش ازتوابع جنوبی فوالدلوي دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      
 بوالغی قاراولی درمیان روستاهاي شاه .بود داده جاي خانواردرخود7 درقالب نفررا 24 تعداد 1390سال 

  .آلماگلن واقع شده است و گوئورقلعه ، بودااللو ، لر لیه د

  لی قاراولی
 که است مشکین شهر مرادلوي بخش از غربی ارشق دهستان هاي آبادي از ولیلو قارا یا لیی ول قارا      

 و پاشا اوت ، پاپاق گون روستاهاي در مجاورت و مشکین شهر ازمرکزشهرستان کیلومتري 60 در فاصله
 خانوار 19 درقالب نفررا 75 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي این است آباد قرارگرفته اسالم

  .بود داده جاي درخود

  قارایاتاق
 طول دقیقه 12 و درجه 48 است که بین گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اینی دهستان هاي ازآبادي      
 روستا این است شده واقع استوا خط از شمالی عرض دقیقه 1 و درجه 39 و مبدا النهار ازنصف شرقی

 شیلوه روستاهاي اراضی به شرق سمت از ، لی ودرمان شیلوه ، تپه روستاهاي اراضی به شمال سمت از
 متصل شاوون روستاي اراضی به غرب سمت سر و از الیله روستاي اراضی به جنوب سمت از ، و مئهره

 مناطق درهمه تقریبا ، است خواب اتاق و خواب محل درمعنی یاتاق و ووسیع بزرگ معنی به قارا .است
 مفهوم به قارایاتاق می شود در اینصورت گفته»یاتاق« خوابانند می آنجا را گله شب که محلی به ییالقی

 تمام با را هرچهارفصل که دارد زیبایی و بکر طبیعت قارایاتاق روستاي.خواهدبود گله بزرگ استراحتگاه
 جنوبی سمت در پراکنده جنگل هاي و کشیده فلک به سر هاي کوه سازد، می نمایان در خود زیبایهایش

  در سال قارایاتاق .کرد اشاره داغ گونئی و داغی سلمان کوه به توان می جمله آن از که اند گرفته قرار آن
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  .است نفربوده 99بر  بالغ خانوارو جمعیتی 26 داراي 1390

   سنگی عقاب -  داشی قارتال
 قرار) عقاب(قارتال نام به عقاب شکل به سنگی درکنارجانپناه، و ساواالن سلطان قله غربی جبهه در      
 عقابی شکل به سنگ قطعه این. است شده تبدیل سبالن هاي ازجاذبه یکی به زمان طول در که دارد

عکس روي  .سبالن محسوب می شود نماد است و چرخانده شرق سوي به را سرش و نشسته که است
  .جلد مربوط به همین قطعه سنگ است

  قارقشالقی
 کیلومتري 10 در فاصله دهد می واردرخودجاينخا16 نفررادرقالب 82تعداد که قارقشالقی روستاي      
 یوخاري ، رضی شیخ ، لی خان قیلیج ، بوالغی گلین روستاهاي مجاورت در مغان -مشکین شهر جاده
 آبادي براین قشالق لفظ اطالق.است گرفته قرار و دومولی) کرم شاه(شکرم ، هالن ، کیننو ، سی دره آدام

با  مرطوب ونیمه معتدل وهواي آب گرچه نواحی این که است بیانگرآن دست ازاین هایی دیگر آبادي و
 به نتواند که نیست حدي هوابه برودت شدت اما دارند سرد نسبتا هایی وزمستان گرم نیمه تابستانهایی

 چندان نه هاي گذشته در نیز آبادي این بیگمان .قرارگیرد استفاده مورد زمستانی عشایر سکونتگاه عنوان
 اجراي با که است بوده مغانوعشایرکوچرو ازطوایف هایی تیره زمستانی و سکونتگاه اطراق دورمحل
 در و داده ترجیح وقراررابرکوچروي سکونت ، یکجانشینی بعدي هاي قاپووسیاست تخته هاي سیاست

  بود داده جاي درخود خانوار 10 درقالب را نفر 54 تعداد 1390 سال قارقشالقی در .اند یافته اسکان آن

  قشالق لی قارقی
 در »قارقی« .سوار است بیله دشت شهرستان قشالق شرقی ازبخش قشالق نام دوقشالق دردهستان      

نیستان بوده  و مغان رویشگاه نی مناطق مختلفی از. است) نیزار(قارقی لی ونی لغت زبان ترکی به معنی 
  .  قارقی لی قشالقی نیز در شمار مناطقی قرارداشته که قبال نیزار بوده است و

  تاریخی برج -قارلوجا 
 دوز ساختهـــاصالن -خمارلو راه مسیر در است که از سنگ تراشیده مغولی دوره به برجی منسوب      
  .است هجري هشتم سده به متعلق است و شده

  سی مزرعه قاري
   60فاصله  که در است مشکین شهر شهرستان  مرادلوي بخش از غربی ارشق دهستان هاي آبادي از      
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 بی بی و سی توماردره ، ماللو ، ودرمجاورت روستاهاي تک بوالغمشکین شهرکیلومتري مرکزشهرستان 
 در خانوار20 نفررادرقالب 75 تعداد 1390 سال قاري مزرعه سی درسرشماري.قشالقی واقع شده است

  .بود داده جاي خود

  یوخاري آشاغی -سی تپه قاریشقا
 در که. است بادآ پارس شهرستان اصالندوز بخش از الندوزـــاص دهستان ازآبادیهاي آبادي دو نام      
  است داشته جمعیت نفر 103 سی تپه قاریشقا نفرو یوخاري 151 سی تپه قاریشقا آشاغی 1390 سال

  قازان داش
 دیگ شکل به خودکه خاص شکل واسطهه ب و است الــــخلخ مرکزشهرستان شرقی هاي ازبلندي     
 وآثار قراردارد تپه این درباالي الــخلخشهر مشروب آب منبع .است شده نامیده »داش قازان« است

  .مشهوداست بوضوح درآن پهلوي دوره اوایل قاجارو دراواخرحکومت شده کنده هاي وچاله سنگربندي

  زیارتگاه - خوجین قاسم
 يکیلومتر 2 در خوجین روستاي و خلخال شهرستان اصلی جاده سر بر سیدقاسم خوجین زیارتگاه      

 زیارتگاه این.است يباگنبدکوچک فلزي آن درحال بازساز مستطیل شکل زیارتگاه بناي.قراردارد خلخال
 به شده واقع ضلع درهمین نیز بنا اصلی ورودي که است جنوبی درقسمت ورودي اطــــحی یک داراي
 بناي و شده تخریب بنا این زمان مرور به که بوده خشت از زیارتگاه بناي گذشته در روستا اهالی گفته

 است فلزي اسکلت با آجري نوع از جدید بناي .است شده احداث ذبیحی آقاي بنام خیري توسط جدید
  .است کندشکسته قوس داراي آن نورگیرهاي و ورودي و

  اردبیل قشالقی قاسم
 1390 سال در سرشماري که است مرکزي ازبخش لوبالیق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      
 و پیرآلقیر ، کوهول خارابا ، روستاهاي الماس. بود داده جاي خانواردرخود 38 درقالب نفررا 134 تعداد
  .اسبی همسایگان قاسم قشالقی هستند شام

  نیر قشالقی قاسم
هاي درمجاورت آبادي  نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی یورتچی دهستان هاي ازآبادي      

 در را نفر 58 تعداد 1390 سال در سرشماري صادقلو قرارگرفته و و قجاکوهولآ ، بوالغ داش ، قاالجیق
  .بود داده جاي خانوار درخود 22قالب 
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  ارشق کندي قاسم
 آن کیلومتري 80 درفاصله ومشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان ازآبادیهاي      
 ،کندي پست روستاهاي مجاورت ودر آذربایحان وجمهوري ایران درنوارمرزي که کندي قاسم .است

  .بود داده خودجاي در خانوار 5 قالب در نفررا21 تعداد1390 سالدر است قرارگرفته بیز لنگه و علیکران

  برزند کندي قاسم
 35 در است دهستان این آبادي ترین بزرگترین و پرجمعیت برزند پائین مرکزدهستان کندي قاسم      

 دقیقه 58و درجه 38و شرقی طول دقیقه 53و درجه 47 بین مغان گرمی شهر غربی جنوب کیلومتري
 گرفته جاي برزندچایی رودخانه ودرمجاورت گرمی -اردبیل مواصالتی جاده شمالی درسرراه عرض
 ازجنوب ، سی دره دمیـرچی به شرقی ازجنوب ، کندي اسمعلی به شرقی شمال از کندي قاسم .است
 مرکز دهستان عنوان به »کندي قاسم«. است محدود »سی دره خانعلی« به غرب از و »دامداباجا« به غربی
 و شده تاسیس 1366 درسال این دهستان .دارد را دهستان آبادي پارچه 26 اداري مرکزیت دــبرزن پائین

داراي  1390 سال سرشماري براساس کندي قاسم .مستقرند آبادي دراین دهستان سطح اداري واحدهاي
  .نفر جمعیت بود 519خانوار و  143

  کوه - قاشقاداغ خلخال
 خلخال و شهرستان مرکزي شرقی از بخش سنجبد دهستان محدوده در متر 2683 ارتفاع با کوه این      

 جنوب -غربی شمال ، کوه جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی شمال کیلومتري 12 در
  باشد می37.42 عرض و 48.35  طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده شرقی

  قاشقاقشالقی
در  که سوار است بیله شهرستان دشت قشالق بخش از جنوبی القـــقش دهستان هاي ازآبادي      

  .بود داده جاي خانواردرخود 2 قالب در را نفر 4 تعداد 1390 سال سرشماري

  کندي قاضی
 در آبادي این قراردارد نمین مرکزي بخش توابع از گرده دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي      
بادي هاي منطقه آ بود قاضی کندي که از داده جاي خانوار در خود 4 نفررا درقالب 9تعداد  1390سال

  .لر واقع شده است پیرزاده وگوده ، درمجاورت روستاهاي قلعه پیله چایی به شمارمی رود
  



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       458    

  قاضی الر
 به که این شهراست جنوبی هاي قسمت متشکل از الت قدیمی شهر خلخال وــــمح از قاضی الر      

 و مسافربري گاراژهاي 1325 تا سال .دشو می جدا دیگرشهر هاي قسمت شهر از اصلی رودخانهواسطه 
  .است واقع محله دراین نیز »رال قاضی« بود و زیارتگاه معروف محله دراین ونقل حمل

    بقعه - الر قاضی
 مزار سه مکان این در است شده واقع الــخلخ شهرستان قاضی الر محله در قاضی الر مبارکه بقعه      

به گفته  که کلثوم ام سیده و الدین صفی سید ، احمد هاي سید نام به ، خواهر یک و برادر متعلق به دو
 نماي با مستطیل شکل به بنا این طرح .دارد وجود باشند می) ع(صادق جعفر امام نوادگان از محل اهالی

 تخریب بار دو زیارتگاه بناي درگذشته ، قاضی الر محله اهالی گفته به.فلزي است هایی پنجره و آجري
 آن مسجد عملکرد که زیارتگاهی بناي یک کنار در ساختمان این. است گردیده سازي باز ومجددا شده
 همت به جدید بناي احداث.باشد می زنانه و مردانه شبستان داراي و است شده واقع رادارد محله

. است گرفته انجام 1382 سال در خیریه امور و اوقاف اداره و محله این اهالی و امناء هیئت اعضاي
  . باشد می آجري بدنه با فلزي اسکلت صورت به جدید بناي در مصرفی مصالح

  قشالقی قاطار
   .است گرمی شهرستان  انگوت ازبخش شرقی انگوت دهستان هاي ازآبادي      

  قاطارآباد
درمجاورت روستاهاي  که است آباد پارس شهرستان مرکزي ساواالن ازبخش دهستان هاي ازآبادي      
 در را نفر 954تعداد  1390 سال در سرشماري جعفرکندي قرارگرفته و حاج و آباد حمداله ، آباد بهرام
  .بود داده جاي خانواردرخود 245 قالب

  قاطارداش
 اي دره به قرار دارد و آالدیزگه روستاي شرقی درسمت که است اي پیوسته هم به بزرگ ي صخره      
 سویو قرار مئشه -  آالدیزگه کوهنوردي مسیر ابتداي در تقریبا عظیم صخره این شود می منتهی عمیق

  .شود آغاز می از محل آن دارد و کوهنوردي

  کوه -قاطرقین 
   20 در و خلخال مرکزي بخش از شرقی سنجبد دهستان دودهـــمح در متر 2403 ارتفاع با کوه این      
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 و بوده غربی جنوب -شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شمال کیلومتري
   .ثانیه  میباشد 30دقیقه و49درجه و 37دقیقه وعرض  34درجه و 48 به طول آن قله جغرافیایی مختصات

  قاطریوران
 به که است کوچکی نسبتا دو آبادي نام،  قاطیریوران ویوخاري اغیــآش یا علیا وسفلی قاطیریوران      

 جاي گرمی شهرستان مرکزي ازبخش ارودشمالیــــاج دهستان شمالی ازیکدیگردرقسمت کمی فاصله
 یا قاطیریوران یوخاري،  دارد هم کمتري نسبتا جمعیت و بوده تر جنوبی که عــمرتف روستاي .اند گرفته

 نسبتا جمعیت قاطیریوران یوخاري با درمقایسه ،قاطیریوران  آشاغی.شود می نامیده »قارداش یئدي«
ر د .سواردارد بیله گرمی اصلی باجاده هم نزدیکی فاصله روستا این .دهد می درخود جاي را بیشتري

  .است داشته جمعیت نفر 94 قاطریوران یوخاري نفرو 43 قاطریوران آشاغی 1390 سال سرشماري

  قاال
 در آبادي این قراردارد نمین مرکزي بخش ازتوابع گرده دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي      

 ،آباد  روستاهاي خوش.بود داده خانوار در خود جاي 7نفررا در قالب  20تعداد 1390سال سرشماري
روستاي قاال از . کندي همسایگان روستاي قاال به شمارمی روند و قاضی پیرزاده ،سی  دمحلهــــــمسج

  .آبادي هاي منطقه پیله چایی است

  قاالباشی 
  رودخانه هاي تاکناره مسجدجمعه غربی وجنوب مسجدجامع ازغرب که خلخال قدیمی محالت از      
 وچشمه میرزارضی مسجد .آید شمارمی به خلخال محالت ترین وازقدیمی شود می شامل شهررا اصلی

 زمان به آن قدمت که داشت وجود محله نیزدراین اي قلعه .بود محله این در بوالغی بی بی معروف
 خیابان ازاحداث و قبل اخیر سنوات تا پابرجابود و آثار آن قاجاریه اواخر حکومت و تا رسید می مغول

  .گفتند می باشی را قلعه محله این جهت همین خورد به می چشم به کمربندي
البد بازمانده  که ازمحالت قدیمی شهراست و مرکزشهر گرمی نیز محله اي به همین نام وجود دارد در

  .محدوده اي است که روزگاري قلعه شهرمحسوب می شده است

  قاالبرزند
 و سحرانگیز زیبا و طبیعت داشتن دلیل به و باشد می برزند تاریخی شهر از یادگاري که قاالبرزند      

 سیجاالغ«به اهالی بین که اي مقبره و تاریخی تپه ،مانندقبرستان وآثارقدیمی تاریخی ازپیشینه برخورداري
 عرض دقیقه 7و درجه 39در رود می شمار به مغان تاریخی و مهم يهاروستا از است معروف»اوجاقی
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 و مغان گرمی شهر غرب کیلومتري 25 فاصله در ،شرقی طول ثانیه 54و دقیقه 54و درجه 47و شمالی
 کیلومتر 17و است قرارگرفته کندي اسمعلی و نه ارزه ،)مزَره(مزرعه ، لی شاهماربیگ ،کندي ابراهیم بین

 یادگارگرفته به برزند تاریخی قلعه از را خود نام قاالبرزند روستاي .دارد فاصله انگوت مرکز بخش با
 زنده ها حافظه در را گذشتگان نیک یاد بوده تاریخ ازمنه در منطقه باعظمت یادآورتاریخ همواره تا است
 هاي ازمحل یکی ، بابک جنگ هنگام در و گردد برمی اشکانی دوران به برزند قلعه بناي تاریخ دارد نگه

 تاریخی بقعه .است افتاده سردارعباسی افشین دست به دهاــــــبع که بوده وي نیروهاي استقرار اصلی
 عملیات که است بخش این توجه قابل مناطق ازدیگر انگوت برزند قلعه روستاي در حنفیه سیدمحمدبن

 میراث کل ادارات سوي از ازآن برداري وبهره تکمیل و شده آغاز قبل هاي سال از آن واحیاي احداث
 .است پیگیري درحال اردبیل استان خیریه وامور اوقاف کل اداره و دستی صنایع و گردشگري ، فرهنگی
  .بود داده جاي خود در خانوار 35 نفررادرقالب 143 تعداد 1390 سال سرشماريدرقاالبرزند روستاي

  تاریخی تپه - سی قاالتپه
 تپه این قدمت. دارد قرار رــــــنی شهرستان کورائیم بخش ازتوابع علیا چاي آق درروستاي تپه این      

  .است رسیده ثبت به 8898 شماره به10/3/1382 تاریخ در و باشد می اسالمی دوران به مربوط

  سبالن قاالجیق
کیلومتري  16درفاصله  که است مرکزي ازبخش سردابه دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      

 قرارگرفته رود وخشکه امیدچه ، دیولق ،کردکندي  ، رضابیگلو ینگیجه روستاهاي درمجاورت اردبیل و
یا  »قــــجی«. بود داده جاي خود در خانوار 219 نفر را درقالب 761تعداد  1390 سال سرشماري در و
 به نماید مصغرمی را آن،  شود همراه که و با هراسمی باشد تصغیر می وندـــپس ترکی زبان در » جوق «

  .خواهدبود کوچک قلعه درمعنی »قاالجیق« هم خاطر همین

  گیوي قاالجیق
 شمال درسمت که است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدشمالی دهستان هاي ازآبادي      
روستاي  .قراردارد بناماران و مئجدر ،ساققاواز  روستاهاي درمجاورت ، سنجبدشمالی دهستان شرق

 منتهی جنوبی فوالدلوي دهستان به شمال وازجانب النـــــــگی استان به شرق ازسمتقاالجیق گیوي 
. بود داده جاي خانوار درخود 31 نفررا درقالب 124تعداد  1390 سال سرشماري در آبادي شود این می

 وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 4 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 25و درجه 37در قاالجیق گیوي
  .متراست 1770 دریا ازسطح آن
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  نیر قاالجیق
 سرشماري براساس که نیر شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی یورتچی دهستان هاي ازآبادي      
 با روستاهاي قاسم قاالجیق نیر. بود داده جاي خود در خانوار 54 قالب در را نفر 204 تعداد 1390 سال

  وکورائیم همجواراست بوالغ داش ، قشالقی

  تاریخی تپه -  قاالیئري
 شهرستان این نیرقراردارد وازآثار تاریخی شرقی درجنوب دابانلو روستاي در یئري قلعه تاریخی تپه      

به عبارت بهترکوهی تاریخی است که آثار ویران شده دژکهنه اي  تپه و یا ، قلعه یئري. میشود محسوب
ي  قبرها برروي بزرگ پراکنده شده درسرتاسر کوه وسنگهاي رنگ نخودي درآن مشهوداست سفالهاي

 دوران به متعلق گورستان یک از مزبورمتشکل منطقه.است باستانی منطقه این خاص ویژگیهاي از قدیمی
 اول هزاره از قبل تاریخی دوران به متعلق اي قلعه دیگري و م.ق دوم هزاره از پیش یا و  تاریخ از پیش

 کیلومتري 45 در و غربی يویورتچ دهستان محدوده متردر 2056 ارتفاع با کوه این. باشد میقبل ازمیالد
 مختصات و بوده جنوبی -شمالی کوه، جهت.است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز غربی جنوب

  . دقیقه می باشد 52درجه و 37دقیقه وعرض  0.5درجه و 48 به طول آن قله جغرافیایی

  قاالیچی
دهستان  شرقی درجنوب که است مرکزي ازبخش لوبالیق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      
 قاالیچی درسرشماري. مادیه و کول لی واقع شده است ،نو  وره ،زئیوه  روستاهاي لو ودرمجاورتبالیق
 هشت شامل قلیچی روستاي اهالی .بود داده جاي خانواردر خود 30نفررا درقالب 70تعداد  1390سال

تشکیل میشود این اسامی  ،آقامحمدلی ،ملکی، اسماعیلی ،وردي اهللا ،چرکلی ،اسکندري ،لیسان لی طایفه
وکشاورزي  دیمی  زراعت کاراصلی غالب اهالی روستا .گرفته شده استهرطایفه  بزرگان ازنام معموال

نام ارتفاعات وکوههاي نزدیک روستاست و به بخشی ازخاطرات دایمی  »داغ ساري«و  »داغ جبی«.است
  .اهالی روستا تبدیل شده است 

  بازار قاالیچی
نامیده می شد به  سگره بازاربخشی از راسته معروف مسگران در مجموعه قدیمی بازار اردبیل که م      

قاالیچی ها اصنافی بودند که زنگار از . قاالیچی ها تعلق داشت ومحل کسب وکار این قشرازصنوف بود
 از بعد ظروف مسینه را و بشقاب مسی برمی گرفتند وعه و کاسه وـــمجم روي تشت ودیگ وسینی و

امروزه کار وباراین دسته ازاصناف .برمی گرداندند به خانواده ها لعابی داده و پرداخت زدن آن رنگ و
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باسختی  1391اردبیلی به دلیل هجوم ظروف چینی و مالمینی وارداتی از رونق افتاده ونگارنده در سال 
پیداکرد که گرچه هنوز بساط قبلی رویگري وسفیدگري  فراوان پیرمردي ازاین صنف در بازارمسگران را

     .ي کارهم نداشترا برنچیده بود اما رغبتی برا

  تاریخی تپه -تپه  قالخان
 بزرگی نیمکره تپه لوبالیق نهر بر مشرف و آسفالته درکنارجاده اردبیل غربی جنوب کیلومتري دریک      
 ترکی در »قالخان« زیرا گویند می تپه قالخان آنرا بدان جهت و باشد می قدیم سپرهاي به شبیه که است

  .باشد سپرمی معنی به

  آبگیر -  گول لی قالغان
 کندي خان روستاي شرق در که است مترمربع 5000 وسعت به فصلی اي دریاچه ، گول قالغان لی      

 کوه برفهاي تدریجی شدن ذوب از دریاچه آب تامین منابع. دارد قرار اردبیل استان مغان گرمی شهرستان
 دلیله ب سال خشک فصول در اما یابد می افزایش آن وسعت بهار فصل در و آمده پدیده داشی قبله

 بررسی.شود می کاسته آن ازوسعت وکشاورزان دامها توسط آن آب مصرف و سطحی تبخیر افزایش
 همچنین.دهد  می آن در آبزي موجودات انواع با اکوسیستم یک وجود از نشان »قالغانلو« طبیعی اکولوژي

  .رود می بشمار سردآبی ماهیان انواع پرورش جهت مناسبی مکان دریاچه این

  قایا قالین
  مجاورتفیروز و در بخش از آباد زرج دهستان درشمال که است) گیوي(کوثر شهرستان ازآبادیهاي      

 1390 سال سرشماري در آبادي این .صوفلو قرارگرفته است ، گول لی سولوك ، گیالندوز روستاهاي 
 دراین آبادي زیارتگاهی وجود دارد که درنزد .بود  داده جاي خانواردرخود 29 نفررادرقالب 121تعداد 
 دقیقه  6 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 40و درجه 37در آبادي این. است معروف »پیر« به اهالی
  .متراست 1960 دریا ازسطح آن و ارتفاع قراردارد شرقی طول

  بوالغ لی قان
 درفاصله که  است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان مرزي هاي ازآبادي      

 10 و درفاصله قرارگرفته مهمی الجیشی سوق درموقعیت که آبادي این قرارگرفته آن کیلومتري 50
 99تعداد 1390 سال سرشماري شود براساس می ها پنهان ازدیده چند تپه درپشت اصلی کیلومتر ازجاده

  .بود داده جاي خانوار درخود 24 نفررا درقالب
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  تاریخی کاروانسراي - بوالغ لی قان
 ارشق بخش از) وطن سرباز( بوالغ قانلی مرزي روستاي شرقی درجنوب بوالغ لی قان کاروانسراي      

 23 و دقیقه 1 و درجه 48 و شمالی عرض ثانیه 36 و دقیقه 49 و درجه 38 در و شهر مشکین شهرستان
 احتمال به و صفوي درعهد که بنا این. است شده واقع دریا ازسطح متر 1550 درارتفاع شرقی طول ثانیه
. است معروف عباسی شاه کاروانسراي به ، شده ساخته ایوانی چهار سبک به عباس، شاه زمان در زیاد

 افتادن رونق از بعد بوده کاروانیان استراحت براي پناهگاهی عنوان به ابتدا در بوالغ لی قان کاروانسراي
 اقامتگاه عنوان به  نیز افتادومدتی نیزازرونق بوالغ لی قان کاروانسراي تجاري هاي کاروان فعالیت

 640 آن مرکزي حیاط مساحت و مترمربع 247 بنا کل مساحت. عشایرقرارگرفت مورداستفاده زمستانی
 جهت حیاط به رو اتاق 24 حیاط دور تا دور. شود می باز جنوبی ایوان از وودي درب و است مربع متر

 براي فضا 4و کاالها و شترها نگهداري براي بارانداز و شترخان 8 ، مسافرین استراحت و کاال تبادل
 .است شده طراحی نگهبانان و همراهان استقرار جهت شترخان هردو بین در حجره 3و رسانی خدمت

 و ازسنگ آن در رفته کار به مصالح و شده احداث مربع متر 800 مساحت به زمینی در سرا کاروان این
 اي گهواره و رومی صورت به بنا سقف که بوده شکل تاالرمستطیل هشت و حیاط داراي بنا این آجراست

 بوالغ لی قان کاروانسراي. است متعدد هاي تاقچه داراي نیز ها تاالر از کدام هر درون و شده داده پوشش
 از آن در رفته کار به معماري اسالمی خاص ي شیوه و ابریشم ي جاده مسیر در قرارگرفتن دلیل به

 برخوردار زیادي اهمیت از صفویان زمان در کاروانسرا این. شود می متمایز منطقه دیگرکاروانسراهاي
 ارتباط در روسیه جمله از شمالی کشورهاي با که ایرانی بازرگانان و تجار ي استفاده مورد همواره و بوده

 افتاده رونق از آن از بعد و بود استفاده مورد قاجار عهد تا سرا کاروان این. است گرفته می قرار بودند
     .است رسیده ثبت به کشور آثار ملی فهرست در 1009016 شماره با اثر این و است

  دره لی قان
 آب جریان که است نوئور دریاچه وسیع دره شمالی قسمت در عرضی کم بالنسبه گدار دره لی قان      

ه تسمیه آن ــــاز وج .گردد می دریاچه تخلیه سبب و بازکرده خود براي مجرایی سال هزاران طول در
سمیه آن را با جنگ وخون ریزي هاي دوران مشروطیت ووقایع تنگارنده وجه  اطالعی دردست نیست و

  .بی مناسبت نمی دانددر این محل بعدي آن 
  قایاچمن

 درسرشماري که است هیر بخش ازتوابع جنوبی ويــفوالدل اردبیل دردهستان شهرستان ازآبادیهاي      
  روستاي قایاچمن درمجاورت . بود داده ايــــخانواردرخودج 30 قالب در را نفر 135 تعداد 1390 سال
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  .محمودآباد واقع شده است آباد و حفظ ،فیروزآباد  ،چیملو  ، بوالغ داش ،آباد  روستاهاي عباس

  مجتمع آبدرمانی –قایاسویو 
  هاي سوئیت شامل گردشگري و توریستی تفریحی، اي مجموعه سردابه قایاسویوي درمانی آب مجتمع
 به مساحت به زمینی در که هاست خانم و آقایان براي مجزا درمانی آب مجموعه و رستوران، ، ویالیی

 گذار سرمایه توسط که رحـــط این از برداري بهره. شود می اجرا سردابه کوهستانی منطقه هکتاردر 2.6
  .خواهدشد آغاز 1393 سال تابستان در گیرد می انجام خصوصی بخش

  قایاقشالقی
 1390 سال سرشماري در نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع مهماندوست دهستان هاي ازآبادي      

 ،اینجه  ،قایاقشالقی با روستاهاي قاراقاشلو . بود داده جاي خانواردرخود 67نفررا درقالب  217تعداد 
  شود قشالقی منتهی می رضاقلی بوالغی همجوار است واز سمت غرب به دهستان اوزان وآباد  امین

  تاریخی تپه - سی قایاالرتپه
 موران اجارودشرقی بخش دهستان از پرمهر درروستاي که است اشکانیان دوره به قایاالرمربوط تپه      

 از یکی عنوان به 20323 ثبت ٔشماره با 1386 دي 12 تاریخ در اثر است این شده گرمی واقع شهرستان
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار

  آبادي - قاینارجا 
 سال سرشماري در که است مشکین شهر شهرستان مرکزي بخش از شعبان دهستان هاي آبادي از      
 »جیجان« که آن را ، قاینارجا بود روستاي داده جاي درخود خانوار 36 درقالب را نفر 161تعداد  1390

 روستاهاي درمجاورت و مشکین شهر شهرستان مرکز کیلومتري 29 هم میگویند درفاصله »کندي داغ« و
  .است شده واقع کنار کوه و شیخالر ، آقچالو

  تاریخی محوطه  -  قاینارجا مازافا
 اي کوهپایه نامند می »داشی چوبان« را دیارآن این کهن قصه اساس بر که قاینارجا باستانی محوطه       

. است واقعمشکین شهر  شهرستان کیلومتري 44در مازافا به منتهی جاده چپ درسمت که است سنگی
شکل  را براساس داستانی آنها اهالی منطقه سنگ هاي موجود درمحوطه آن را به گوسفند تشبیه کرده و

چوپانی که به چراي  کهن روزگاران در سنگ شده اي ازیک چوپان وگله هاي گوسفندش میدانند گوئیا
می کند  عهد خود پیش و کرده دردها درمان براي اي چشمه داشتن آرزوي،گوسفندانش مشغول بوده 
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میرسد  خویش آرزوي به چونچوپان بدعهد .دنمای قربانی را گوسفندانش از راس هفت شد که اگرچنین

 و نشان میدهد خود از زیادي واطوار ادا و تمسخرپرداخته به بلکهنمی آورد  يبجا را خودعهد  تنها نه
 چوپان یک به بسیاري تشابه که سنگیمی گویند .می شود تبدیل سنگ به گوسفندانش همراه درنتیجه به

 منطقه اي  .عقوبتی سخت گرفتارشده اند به کوه باالي در که قرنهاست اش سنگی گوسفندان بهمراه دارد
      .است معروف »داشی چوبان« و» قایاسی ائل« به دارد قرار آن در سنگی چوپان که

  آبدرمانی مجتمع - مشکین شهرقاینارجا 
 ارتفاع با موئول روستاي غرب کیلومتري 3 و مشکین شهر جنوب کیلومتري 11 در چشمه این      
 و آمیزند  می رودخانه سرد آب مقداري با را چشمه آب زیاد، گرماي سبب به. است شده واقع متر 2150

 کلرور معدنی هاي آب ردیف در چشمه آب.دهند می قرار استفاده مورد استحمام براي اي  حوضچه در
 لنفاتیسم، درمان براي آب این از استفاده. است داغ و گرم خیلی و گازدار و هیپوتونیک کلرور یا سدیک

 ترشحات کننده زیاد و آور صفرا نیز و است سودمند مزمن هاي  روماتیسم زنانه، هاي  بیماري راشیتیسم،
 و تنفس عمل کننده  تسهیل درد، ضد ضدتورم، دهنده، تسکین عنوان به چشمه، آب. است معده و دهان
 رودخانه خنک آب با چشمه این آب دماي تفاوت. گیرد  می قرار استفاده مورد بدن سطحی عروق اتساع
 و خلقت رازهاي درباره را انسان ، بخار و برف ، یخ از زیبایی مناظر خلق و زمستان فصل در آن مجاور
 احداث و گردشگري هاي طرح اجراي ، با اخیر هاي سال در .کند می دهان به انگشت هستی خالق قدرت
  . شود می انجام مدرن صورته ب و خارج سنتی ازحالت چشمه این از استفاده ، قاینارجا آبدرمانی مجتمع

  معدنی آبگرم - قاینارجا نیر
 اردبیل جدیداالحداث بوشلی در کنار جاده باالتر از چشمه نیر و شهر کیلومتري 4در چشمه قاینارجا     

. است ثانیه در لیتر 4 حدود آن دبی از و داشته قرار کوهپایه پاي در چشمه. است شده واقع سراب -
. است گراد سانتی درجه 65 درحدود و گرم خیلی آن دماي و بوده جوشان و دائمی بصورت آب جریان

 در حرارت درجه 25 براي آن الکتریکی هدایت .است وگس شور کمی آن مزه و بیرنگ زالل، ظاهرآب
 کربنات بی و کلر سدیم، کلسیم، آن مهم آنیونهاي و کاتیون و 6.8حدود  در آن PH. است 7800 حدود
 روماتیسمی مزمن دردهاي(حرکتی سیستم دردهاي درمان در تواند می فوق ترکیبات به توجه باو میباشد

   .باشد ومؤثر مفید زنان و پوستی بیماریهاي نیز و) پا

  قبادکندي
 که است سوار بیله شهرستان دشت القــــــقش بخش جنوبی از قشالق دهستان هاي آبادي از      

  .بود داده جاي خانواردرخود 23 درقالب را نفر116 تعداد 1390 سال درسرشماري
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  کندي قباله
 و دقیقه 5 و درجه 39در که است شرقی انگوت دردهستان معروف ازروستاهاي قباله یا کندي قباله      

 ،قیشالقی بورون است قرارگرفته شرقی طول ثانیه 30و دقیقه 52و درجه 47و شمالی عرض ثانیه 28
 عالوه .اند را دربر گرفته قباله مختلف ازجهات هستندکه هایی آبادي کندي ومحمدتقی قاطار ،نریمان
 ازمرکزبخش قباله فاصله .دارد مجاورت نیز برزندپائین خود با دهستان شرقی سمت در قباله ، براین

 در است و قرارگرفته مغان مرکزشهرستان گرمی کیلومتري 20در قباله .کیلومتراست 15حدودا  انگوت
  .بود داده جاي خود در خانوار 27 درقالب را نفر 98تعداد  1390 سال سرشماري

  کوه - سی تپه قبله
 و کوثر ازبخش مرکزي شهرستان  شمالی سنجبد دهستان محدوده در متر 2168 ارتفاع با کوه این      

 بوده جنوبی -شمالی کوه، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غربی شمال کیلومتري 25 در
  .باشد می 37.49.30 و عرض 48.29 بطول آن قله جغرافیایی مختصات و

  کوه - داشی قبله
 ارتفاعات مهمترین از متر 2580 ارتفاع با) قوالداشی( تاش  قلی مترو 2550 ارتفاع با داشی قبله قله      

 واقع روستا جنوب در که است گرمی شهرستان مرکزي دربخش کندي خان دیدنی و معروف روستاي
 گرمی شهر فصلی رودخانه معروفترین کنند می ایفا منطقه هواي و آب تعدیل در بسزایی نقش و اند شده

 ، عزیزلی روستاهاي میان از تند شیبی با ازاین ارتفاعات سرچشمه می گیرد و سپس  چایی تولون نام به
  . شود می سرازیر گرمی سوي به تنگ و قشالق ، مشهدلی ، لی سلیمان ، تولون ، سی دره لوسگه

  کوه -  خلخال داغی قبله
 و خلخالشهرستان مرکزي  بخش از سنجبدشرقی دهستان محدوده متردر 2364 ارتفاع با کوه این      

 ومختصات بوده شرقی جنوب -غربی شمال کوه، جهت شده واقع خلخال غربی شمال کیلومتري 20در
  .ثانیه می باشد 30دقیقه و 49درجه و 37دقیقه وعرض  29درجه و  48 به طول آن قله جغرافیایی

  کوه - مشکینداغی  قبله
 مرکزي شهرستان رقی ازبخشــــــــش مشکین دهستان محدوده در متر 2783 ارتفاع با کوه این      

 -شمالی کوه، جهت .است شده واقع شهرستان مرکز شرقی جنوب کیلومتري 14و در  مشکین شهر
دقیقه 19درجه و 38عرض  دقیقه و 45درجه و 47 به طول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده جنوبی
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 غربی شمال در قاراگل طبیعی استخر. رود می شماره ب سبالن ارتفاعات از یکیقبله داغی  کوه .میباشد

  .است گرفته قرار کوه این

  گاه قبله
 براساس که است پارس آباد شهرستان اصالندوز بخش از غربی القــــــقش دهستان ازقشالقات      

  بود داده جاي خانوار در خود 25 نفررا درقالب 82تعداد  1390 سال سرشماري

  کوه - قراول
 در و نیر ازبخش کورائیم شهرستان غربی یورتچی دهستان محدوده در متر 2114 ارتفاع با کوه این      

 و بوده غربی-کوه،شرقی جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غربی جنوب کیلومتري 45
  .دقیقه می باشد 54درجه و 37دقیقه وعرض   0.5 درجه و 48 به طول آن قله جغرافیایی مختصات

  کوه - قراول
 و مشکین شهر ازبخش مرادلوي شهرستان صلوات دهستان محدوده در متر 2224 ارتفاع با کوه این      

 و بوده غربی -شرقی کوه، جهت.است گرفته قرار مشکین شهر شهرستان مرکز شمال کیلومتري 43 در
 .دقیقه می باشد 49درجه و 38دقیقه وعرض  39درجه و 47 به طول به طول آن قله جغرافیایی مختصات

 »داغ اولن اکبر« و »داش قیزیل« ، »داغی قبله« آنها مهمترین که است دديــــمتع قلل دارايقراول  کوه
  .است شده گسترده لو  آغاج قارا بنام  طبیعی جنگلهاي کوه این جنوبی هاي دامنه در .باشد می

  کوه - بزرگ قراول
 32 در و نیر ازبخش کورائیم شهرستان شرقی يویورتچ دردهستان متر 2061 ارتفاع با کوه این      

 و بوده غربی جنوب -شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز جنوب  کیلومتري
  .دقیقه میباشد55درجه و 37ثانیه وعرض  30دقیقه و 18درجه و 48 به طول آن قله جغرافیایی مختصات

  تاریخی تپه - سی تپه قراول
خواجه در بخش  دورسون از دهستان )ثق - یر –وي (ویرثق در روستاي سی تپه قراول تاریخی تپه      

 آثار از یکی عنوان به 25393 ثبت شماره با 1387 اسفند 18 تاریخ در و شده عــمرکزي شهرستان واق
  .باشد می ویرثق ي منطقه افتخارات از اثر این که است رسیده ثبت به ایران ملی

  قربانلو
  است اردبیل در استان گرمی شهرستان از انگوت دربخش شرقی انگوت دهستان آبادیهاي از قربانلو      
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 درمجاورت شرقی ثانیه 33و دقیقه 47و درجه 47و شمالی ثانیه 55و دقیقه 59 و درجه 39در که
قرار  لی و آقاوئردي جهانگیرلی ،چی  تکه ،لی بی جه ،لی عسگرخان ، سویو یئل ، شهبازلی روستاهاي

و  کوهستانی روستادرمنطقه این. است شاهبازلی روستاي جنوب کیلومتري 2در لی قربان. است گرفته
  .بود داده جاي خود در خانوار16 درقالب نفررا 78 تعداد 1390 سالدر و است شده نهاده بنا ناهمواري

  کوه - چی قرق
 نیرو بخش کورائیم شهرستان از شرقی یورتچی دهستان محدوده در متر 2110 ارتفاع با کوه این      

 غربی جنوب -شرقی کوه شمال جهت .است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز جنوب کیلومتري 35در
  .باشد می 37.54و عرض  48.19به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  کوه - داغی قرق
خلخال  مرکزي شهرستان از بخش غربی خانندبیل دهستان محدوده در متر 2401 ارتفاع با کوه این      

 و بوده جنوبی - شمالی کوه جهت .است شده واقع الـــخلخ شهرستان مرکز جنوب کیلومتري 10در و
  .دقیقه می باشد 32درجه و 37دقیقه وعرض   30درجه و 48 به طول آن قله جغرافیایی مختصات

  قشالق
 بسیار در فاصله میشود شناخته نیز قشالقی لطفعلی عنوان با اهالی درمیان بعضا که قشالق روستاي      
 تا اردبیل -گرمی قدیم جاده از طریق نخست روستا باید این به رسیدن براي اما ازگرمی قراردارد کمی

 میغوان روستاهاي از کرد و با گذشتن حرکت مغرب سمت به میغوان روستاي تولیر درحوالی راهی سه
 به مسافتی ازطی بعد و گرفت میروددرپیش تولون منطقه طرف به مشرق درسمت راکه اي جاده ، وتولیر

 4و درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 59و درجه 38در رسیدقیشالق قیشالقی یافتحعلی قیشالق روستاي
. است گرفته قرار غوانئم و تولیر ،آرمارمشهدلو وروستاهاي نی اي دهستان درمجاورت شرقی طول دقیقه

  .بود داده جاي خود در خانوار143 نفررا در قالب  526تعداد  1390فتحعلی قشالقی در سال

  دهستان - جنوبی قشالق
 1366 سال در که  شورگل مرکزیت به سوار بیله شهرستان دشت القــقش بخش هاي دهستان از      

این قشالقات .نفر جمعیت است  5582خانوار و  1472پارچه آبادي وقشالق و 96وشامل  شده تاسیس
 قشالق ،اینالی  قشالق،اکبر علی قشالق ،ائشمه  آج قشالق ،دمیرچی لی  قشالق: عبارتند از وآبادي ها

 ،گوگرچینلو  قشالق ،فرج  القــــقش ،علی  قشالق ، قشالق اصغر ،حضرتقلی  قشالق ،امیرخان  حاج
 ، علیا پاراقشالق ،لو  ایده ،اوچ بوالغ  ، اوغالن خان قشالق ، آزادآباد ،آتان  یئل قشالق ،عزت  قشالق
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 ،کندي  آقامعلی حاجی ، آقاکندي حاجی ،وعلیا  سفلی چناق ، کندي غالمحسین ، کندچاناق تازه

 ،کندي  نورش حاجی ،میرنظام  حاجی ، کندي قدرت حاجی ، کندي سیاب حاجی ، اسماعیل حاجی
 سلطان ،بوالغ  ساري ،کندي  قلی زال ،آبادتومار تازه ، داش بوالغ ،حاجیلو حسین  ،سی دره خان حسن

 قاراساققال ،سفلی  قاراساققال ،قبادکندي  ،تومارکندي  ،شورگول  ،شور قویو  ،کندي  شابی  ،قشالقی 
 حاج قشالق ، برات علی حاج قشالق ،اورتاداغ  قشالق ،اوچ بوالغ  قشالق ،آغجران  قشالق ، علیا

 قشالق ،سیدلر قشالق ، کندي سدي قشالق  ، علیا زینال قشالق ،چخماز ایشق مزرعه ، آقانصیراوغلو
  بوالغی نظرعلی ، کندي میروردي ،کندي  ملی ،کندي مرادعلی ،لیملو  ، کندي کرم ،قوطوربوالغ ،قوجا 

 ، غالم چتمه قشالق ،نریمانی  حسین قشالق ،قاراککیل  قشالق ،خاراباسی دمیرچی ،هموارکندي 
 قاشقاقشالق ، بویوك حاجی قشالق ، آقا گل حاجی قشالق ، میرعوض قشالق ، سیاب حاجی قشالق

 ،آباد  سهراب ، بوالغ یان ،کندي  باالخان ، چنارعلیا قشالق ، چنار قشالق ، ملی قشالق ، اکبر حاج
 ، ابوالحسن قلی حضرت قشالق ،حیدر حاج تومارصادق قشالق ، جعفر حاجی قشالق ،کندي  بهمن

   رضاآباد ، شیرین آدي قشالق

  بخش - دشت قشالق
 جنوبی وقشالق شرقی به مرکزیت جعفرآباد قشالق دهستانهاي سوارشامل بیله دشت قشالق بخش     

  .تاسیس شده است1366این بخش درسال .است به مرکزیت شورگل

  دهستان -  شرقی قشالق
 1366 درسال که رآبادــــجعف مرکزیت به سوار بیله شهرستان دشت قشالق بخش هاي ازدهستان      

 ها آبادي نفر تشکیل میشودو شامل 9560و  خانوار 2452پارچه آبادي وقشالق با  118 واز شده تاسیس
 قشالق ، دره اوچ قشالق ، آقداش قشالق ، گلدي خان قشالق ، قارادره قشالق :قشالقات زیراست  و

 قشالق ،  ابیش حاج قشالق ،پادار قشالق ،بختیار قشالق ،باقرسلی قشالق ، باباش قشالق ، وقوی اوچ
  هاوار حیدر حاجی قشالق ،بختیار حاجی قشالق ، هاشم حاج قشالق ، شیرین حاج قشالق ،حیدر حاج

  صوفی قشالق ، صفرعلی قشالق ، خانم شاه قشالق ، حسین خان حاج قشالق ، کوهول قارادره قشالق
 وردي موالن قشالق ، مالنقی شالق  ، گلمعلی قشالق ،قاراجالو قشالق ، قارادره قشالق ،قارقلی قشالق

 حاجی ، )خان ابراهیم قشالق( آباد زنده ، ديـکن چالمه ، پتلقان ، علی بیگ قشالق ، قوشاقشالق ،اکبر
 ، عزیزآباد ، کندي روح ، خورخورعلیا ، لوکندي خلیفه ، باباکندي انـــخ ، هاوارکندي حاجی ، باباخان
 ، سواد حاجی قشالق ، جعفرقلی قشالق ، اختیار آقاخان قشالق ،اصغر قشالق ، خان اسماعل قشالق
  ممیلو ولی ، سی دره مایا ،نورالدین گل یلگورد ،کندي نریمان قشالق ، میراعلم قشالق ، قهرمان قشالق
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 ، دره قره قشالق ، ابیش حاجی قشالق  ، بیگ رضالی قوشاقشالق ، تیمور ودالن حسین خان قشالق
 حاج قشالق ، امن حاج قشالق ، کندي علیخان ، محرم قشالق ،نیارقلی قشالق  ، حسین حاجی قشالق
 قشالق ، قاراجالو قشالق ، شعبانی الی قشالق ، عربلواسرافیل قشالق ، دره قارا القـــقش ، خان حسین
   قوشاقشالق ، رستم

  دهستان - غربی قشالق
 در که علیاست بورران روستاي مرکزیت آباد به پارس شهرستان اصالندوز بخش هاي ازدهستان      
 و غایب قشالق ، علیا بورران ، سفلی بورران ، گوزلی هاي آبادي وشامل شده تاسیس 1372 سال

 حسن (کوهول آق قشالق ، قاراتیکانلو ، علیا سی قاریشقاتپه ، قشالق ساري ، سی دره دوه ، محمدعلی
 قشالق ،تولکولو قشالق ، قویو تک قشالق ، ایمان قشالق ، دره ایري قشالق ، آالپاپاخ قشالق ،)کوهول

 ، قویو ساري قشالق  ، غالم حاجی قشالق ،باالخان حاجی قشالق ،طالب حاج قشالق ، قویو چوخلی
 ،اوغالن کاظم قشالق ،قنبرلو قشالق ، گاه قبله قشالق ، اله فرج قشالق ،لو قشالق الم ،سوموکلو قشالق
 ،کندي تقی ، تپه کول ، حسن قوشاقشالق ، علیا قنبرلوي قشالق  ، موزوو لر قشالق ،ایري ایاق قشالق
 قشالق ، پنجالو حاجی قشالق ،جلیلو  قشالق ،چی  تره قشالق  ، قشالق اوجاق ، قویو چوخلی قشالق

. است یارقان ده لیک ، تیکانلو قره قشالق ، کندي اسماعیل ، امیرخانلو ، وردي اله قشالق ، نصرت حاج
  جمعیت دارد نفر 6910خانوار سکنه ثابت  یا موسمی و  1643 ،پارچه آبادي وقشالق  67قشالق غربی 

     بخش -قصابه 
 روستاي مرکزیت به غربی مشکینهاي  دهستان ترکیب از قصابه شهر مرکزیت به قصابه بخش      

 استان مشکین شهر شهرستان تابعیت در شعبان روستاي مرکزیت به شعبان دهستان و خلف مزرعه
اساس مصوبه هیات وزیران به شهرتبدیل شده است و داراي  بر و 1390قصابه درسال . باشد می اردبیل

 شهر مشکین شهرستان غرب قسمت کیلومتري 12نفر جمعیت می باشداین شهر در  2152خانواربا  592
 دریا سطح از آن ارتفاع ، هکتار 864 آن مساحت است گرفته قرارمشکین شهر  اهر اصلی جاده مسیر در

  .باشد می دقیقه 23و درجه 48 و دقیقه 30 ، درجه 47 ترتیب به آن جغرافیایی عرض و مترطول 1250
 به جنوب از و کوجنق روستاي به شمال از و بیگلو احمد روستاي به شرقی شمال از قصابه دهستان 

 و خنجر روستاهاي به غرب ازطرف ، »چتز« خورشیدآباد روستاي به شرقی جنوب از و خراوان روستاي
  شود می منتهی خلف مزرعه و حیق روستاهاي به شرق از حبش و

قصابه به  است که به دلیل مجاورت با رسیده برداري بهره بهاي  درنزدیکی قصابه سدخاکی1377سال  از
  . گیرد می قرار استفاده مورد کشاورزي مصارف رايـــب آن آب قصابه معروف است و سد
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 درست تر قصابه مناسبترو درمقایسه با توجه به معنی آن با معروف است و» قصبه«به قصابه درمیان اهالی

معروف شد به همراه مشکین شهرسیمین که به جام  جام بسیار نفیس زرین و اخیرا دو. به نظرمی رسد
آثار و اشیا قدیمی متعددي ازقاچاقچیان اشیاء عتیقه کشف شده است که گوئیا در مجاورت این آبادي از 

 انواع ازجمله باستانی بسیارارزشمند اشیاي قلم 300شاملاین مجموعه نفیس  .دل خاك بیرون آمده بود
 به مربوط و مفرغ و نقره ، طال مهرازجنس و ظروف انواع ، زنانه آالت زیور ، جنگی ابزارآالت ، سفالینه

ه ب بسیارنفیسی جام اشیا این میان در. بود بعدي هاي دوره و میالد از قبل دوم و اول هزاره دو آهن عصر
 و مارلیک معروف هاي جام با زیبایی و ظرافت ، قدمت لحاظ از و شده ساخته زرناب از که آمده دست

 فرهنگی راثـمی سازمان برجسته کارشناسان توسط آثار این مطالعات و بررسی .کند می برابري حسنلو
  .است شده آغاز کشور

  قلپنلو
 است مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین ازبخش ديـــــنق دهستان نام دو آبادي از آبادي هاي      

 داده جاي خانوار درخود 23 را درقالب نفر 87تعداد  1390 سال سرشماري اساس یوخاري قیلپین لو بر
  .که نوعی رستنی چسبناك است گرفته است) قیلپین(نام خود را از قیلپین لوروستاي . بود

  بیگلو قلی
 48 درفاصله که است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 بر باديآ است این شده واقع مشکین شهر - اردبیل ازجاده کمی فاصله در شهرستان مرکز از کیلومتري
  بود داده جاي خود خانواردر 26 نفر را در قالب 96تعداد  1390 سال سرشماري اساس

  خانلو قلیج
 8 و دقیقه 55 و درجه 38 بین درفاصله که است انگوت بخش غربی جنوب سمت روستاهاي از       

 درمیان النهارگرینویچ نصف از شرقی طول 15 و دقیقه 40و درجه 47 و استوا خط از شمالی عرض ثانیه
  مردان ، سی دره آدام ویوخاري آشاغی ، محمدلی سید ، هیبت یوخاري و آشاغی ،یرض شیخ روستاهاي

 و دارد قرارانگوت  بخش مرکز کیلومتري 30 فاصله در روستا این است گرفته قرار قشالقی قار ، کیننو
 1390 سال سرشماري براساس آبادي کیلومتراست این 22 مغان به مشکین شهر اصلی جاده با آن فاصله
  بود داده جاي خانواردرخود 30 قالب در را نفر122 تعداد 

  قشالقی قلیج
  اورتــــدر مج نمین مرکزي بخش ازتوابع ردهــــگ دهستان در که نمین شهرستان هاي آبادي از      
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 تعداد  1390 سال سرشماري براساس آبادي این دارد سرخانلو قرار ،لی بویاقچی ،بوالغ  هاي اوچ آبادي
  .بود داده جاي خانوار در خود 15قالب  در را نفر 53

  تفرجگاه - قمرباغی
بود  غربی اردبیل جنوب سمت کیلومتري 7 فاصله در شهراردبیل عمومی هاي ازتفرجگاه قمرباغی      

با  بزرگ باغی ، قمرباغی. قرارداشت اسبی شام روستاي اراضی لوچایی دربالیق رودخانه درمجاورت که
 هاي خانواده مورداستفاده آخرهفته تعطیالت درایام زیبایی بود که چمنزارهاي و آورده هم سربه درختان
 در دو طرف صنعتی و تولیدي و ایجاد واحدهاي اردبیل شهر کالبدي با توسعه .گرفت قرارمی اردبیلی

 آن و کهنسال بلندقامت درختان و قرارگرفت تخریب بزرگ نیز درمعرض باغ این ، تبریز به اردبیل جاده
 اردبیل درحاشیه نادري پل از که درختزاري و سبز فضاي ازآنهمه امروزه متاسفانه .شد افکنده خاك به

  .است نمانده باقی چیزي امتداد داشت اردبیل کیلومتري ده فاصله در الماس تا پلشد و  می شروع

  تاریخی تپه -  سی قنبرتپه
 شده واقع اردبیل -مشکین شهر جاده کیلومتري یک در و مشکین شهر اونار قریه شمال در تپه این      
  . است رسیده ثبت به  635تحت شماره  تپه این. شود می مربوط میالد از پیش اول هزاره به و است

  قنبرلو
 39 که دربین است اردبیل استان گرمی شهرستان مرکزي دربخش اینی دهستان ازآبادیهاي قنبرلی      
 از شرقی طول ثانیه 45 و دقیقه 8و  درجه 48 استوا و ازخط شمالی عرض ثانیه 31و  دقیقه 1 و درجه
 قنبرلی تاریخی هاي ازتپه باشی زینگیر تپه .است قرار گرفته دهستان شمال درسمت النهارمبدا نصف
 هشمار با 1386 دي 12 تاریخ در و دارد تعلق است اشکانیان دوره -آهن عصر به تپه این تاریخ .است
 که است متوسطی آبادي قنبرلی ،است امروزه  رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 20313 ثبت
 127بر   بالغ جمعیتی را که  منطقه این اهالی از خانوار 36 سکونتگاه گرمی شهرستاناز  کمی فاصله در
  .دهد می هستند تشکیل نفر

  قنبرلوقشالقی
 سرشماريکه در است آباد پارس شهرستان الندوزــاص ازبخش غربی قشالق دهستان هاي ازآبادي      
 جنوب بود قنبرلوقشالقی درسمت داده جاي خانواردرخود 107 قالب در را نفر 495تعداد  1390 سال

  .جنوبی قراردارد قشالق دهستان  و در مجاورت غربی قشالق دهستان
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  اردبیل قدیمی محالت - قنبالن
  .چشمه باشی: نگاه کنید به       

  قندیلخانا
  دارالحفاظ: نگاه کنید به       

  قوتوربوالغ
در مجاورت  سوارکه بیله شهرستان دشت القـــقش بخش جنوبی از قشالق دهستان هاي ازآبادي      

 1390 سال بوالغ قرار دارد ودرسرشماري و یان کندي شابی ،آقاکندي  حاجی ، روستاهاي هموارکندي
  بود داده جاي خانواردرخود 33نفررادرقالب  154تعداد 

  دره -قوتورسویو
 شمال و ساواالن سلطان شرق که ازسمت است سبالن دره ترین طوالنی )اوناردره ( ویقوتورسو دره     

 حد مرکزي و جنوبی درموقعیت. است شمالی -جنوبی قوتورسوئو دره جهت .آغازمی شود بابامقصود
 تشکیل داغ وقیزیل بره قیزیل کوه هاي دامنه را دره شرقی وحد راقــــــیاپکوه  شرقی دامنه را آن غربی

 ابتداي. باشد می غربی حد شیب بیشتراز) درصد 45 -65 حدود شیب با( شرقی هاي دامنه شیب.دهند می
 هاي مورن ،یخبندان  از پسهاي  دوره در یخچالها مداوم وحرکت است وسیعی یخچالی میدان دره این

 ورود اثر در ازآنها برخی که است شده هایی چاله تشکیل سبب و گذاشته جاي بر میدان در را انبوهی
 گوگرد معادن دره طول در .است مشهور قاراگول به معروفترین آنهااند که  شده آبگیرهایی تبدیل به آب

 در است واقع دره این در قوتورسویو گرم و آب خورد می چشم به آتشفشانی ازفعالیت ناشی فراوانی
 آنها از دربرخی و برخوردارند طوالنی تاریخی قدمت از اندکه واقع روستاهائی دره این قسمتهاي مختلف

گونبزي   شاطر: از عبارتند شمال به جنوب از روستاها این.است آمده بدست اسالم از قبل ازدوران آثاري
   آباد علی و گویج ،اونار  بینه لر، داشکسن ،

  سرد معدنی آب چشمه - سوار بیله يقوتورسویو
   قوتورسویو قسویو :نگاه کنید به       

  معدنی آبگرم -  الهرود يقوتورسویو
 25 در که است سبالن سرسبز دامنه ومشکین شهر    هاي  چشمه مشهورترین از یکی چشمه این      

   در آب حرارت درجه.است شده عــــواق شهر مشکین جنوب کیلومتري 48 و الهرود جنوب کیلومتري
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 کلسیک سولفاته معدنی هاي آب درگروه چشمه، این آب.است درجه 41 چشمه، مظهر نزدیک و حوض
 استفاده مورد پوستی و روماتیسمی بیماري هاي درمان در چشمه این .دارد قرار وگوگرددارگرم وسدیک

 آسم، بدون یا همراه مزمن هاي برونشیت ، تنفسی مجاري هاي بیماري روي چشمه این آب .قرارمیگیرد
. دارد موثر و مفید اثر مفصلی ودردهاي وآماس بدن هاي عضالنی،جوش تشنجهاي تشنجی، هاي  سرفه

 براي استخري عنوان به و منتقل اي هــــحوضچ به مجرایی ازطریق زمین از خروج از پس چشمه آب
 شدت به چشمه اطراف در سولفوره هیدروژن بوي .گیرد قرارمی استفاده مورد کنندگان مراجعه استحمام
 20 براي آب الکتریکی هدایت و درجه 41 مظهرچشمه نزدیک در آب حرارت درجه .شود می احساس

 گرم خیلی گوگرد و کلسیک سولفاته معدنی هاي آب در ردیف آب این. است 1700 حرارت درجه
 کنند می خودداري چشمه آب در لباس شستن از محل اهالی .را دارد آزاد سولفوریک اسید آثار که است

 علت به قوتورسویو معدنی آب. شود می ها آن پوشاك شدن سوراخ باعث کار این که گویند می و
  و اسیدي PH ، مناسب حرارت درجه ،است استشمام قابل نیز آن بوي که SH2 گاز زیادي مقدار داشتن
 هاي سایرآب PH که نظیرمی باشدزیرا بی سبالن دامنه معدنی آب هاي چشمه تمام درمیان 3 به نزدیک
 بسیار گوگرد داشتن دلیل به چشمه این آب . باشد می 6 حدود در بودن قلیائی یا اسیدي به بسته معدنی
 در آب این از دقیقه 45 از بیش استفاده است مفید جرب و پوستی بیماریهاي درمان براي و است اسیدي

  .است آن خطرناك سمی گازهاي وجود دلیل به نوبت هر
قوتورسویو به دلیل قرارگرفتن در پاي قله اصلی سبالن محل صعود به قله سبالن است و به دلیل ارتفاع 

و در فصل زمستان نسبتا غیرقابل  به عنوان ییالق مورداستفاده قرار میگیرد بیشتر نسبتا بلندي که دارد
 سال قبل با آغاز فصل پائیز و مراجعت عشایر به قشالقات مغان هر سکونت است به نحوي که تاچند

دهه هاي اخیر با  در.گردید قطع میفروردین ماه گونه سکونتی درآن تعطیل می شدورفت وآمدوترددتا
دایمی هم در اطراف آبادي  یچندین واحداقامت،جاده آسفالته مناسب وایجاد امکانات مورد نیاز احداث

 دردرمان قوتورسویو بسیارباالي شهرت.احداث شده وقوتورسویوبه شکل اقامتگاهی دایمی درآمده است
 بگرمآ این دراطراف اي دهکده خاطر بدین به خود جذب نموده و را زیادي امراض پوستی عالقمندان

 مهیمانان نیاز مورد اقالم براي تامینخدماتی  وواحدهاي مختلف شامل اقامتگاه،نانوایی که شده ایجاده
آبگرم قوتورسویودرفاصله کمی ازمجتمع آبدرمانی شابیل قراردارد وجاده آسفالته آن ازسرباالیی  .است

امکانات مناسبی براي پذیرایی آبگرم قوتورسویو علیرغم خواص درمانی خود هنوز .مقابل شابیل میگذرد
از خیل مشتاقان خودفراهم نیاورده و تا دستیابی به امکانات گردشگري مناسب فاصله هاي بسیاري دارد 

راه اندازي اقامتگاههاي مناسب بهداشتی و  ایجاد و که درصورت جلب وجذب امکانات مناسب و
  .ریسم منطقه احرازخواهد نمودواحدهاي خدماتی مورد نیاز جایگاه شایسته اي را درصنعت تو
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  معدنی آبگرم - موئول  يقوتورسویو
 طور به آن آب .است واقع موئول روستاي متري 500 ومشکین شهر  کیلومتري 17 در چشمه این      

 این آب .بوست بی و رنگ بی، مزه ترش کمی، درجه 27 آن حرارت دارد جریان جوشان و دایمی
  .است مفید پوستی و سطحی بیماریهاي درمان براي کربنیک گاز داشتن دلیل به چشمه

  رودخانه - قوتورسویوچایی
 سرچشمه شهر مشکین شرقی جنوب کیلومتري 18درسبالن  هاي شمالی قوتورسویوازدامنه رودخانه      

 و یابد می جریان باختري شمال سوي به سپس و خاوري شمال سوي به نخست زیاد شیب با و گیرد می
  . ریزدمی  قاراسو به دره چنگ روستاي غرب کیلومتري2در اودولو و کند تازه ازروستاهاي گذشتن از پس

  آبادي - قوجابیگلو
 سرشماري بر اساس که است آباد پارس شهرستان مرکزي ازبخش ساواالن دهستان هاي ازآبادي      
 ، آبادي هاي مجیدآبادبود قوجابیگلو با  داده جاي خانواردرخود 89 نفررادرقالب 318تعداد  1390 سال

  .و  مالکندي همجواراست اجیرلو

  عشایر - قوجابیگلو 
   به ازترکیه صفوي عباس شاه درزماننام یکی از طوایف شاهسئوه ن هاي مغان است که  قوجابیگلو      
 زمان آن در طایفه این بزرگ. دادند نشان خود از زیادي هاي کردند و رشادت مهاجرت انـــمغ دشت

بزرگ ) قوجا (و به همین خاطر نام طایفه منتسب به او قوجابیگ لو یعنی طایفه اي که  بوده قوجاخان
 ایران به) کنونی ترکیه(عثمانی خاك ازجنوب طایفه این .وسرکرده اشان است نامگذاري شده است

 شاه و ایران نفع به عثمانی و ایران درجنگ که رفتند می شمار به هایی قیزیلباش واز کرده رتـــــمهاج
 تعداد جمعیت ازحیث پهلوي دوره تا اواسط قاجاریه اواخر دوره از قوجابیگ لوها .جنگیدند اسماعیل
 و افشاریه ، صفویه درتاریخ .براي خود شهرتی داشتند شدند و عشایر محسوب می طایفه بزرگترین

 .اند داده ازخود نشانزیاد  ورشادت درجنگها شجاعت که خوریم برمی طایفه ازاین سردارانی بهیه قاجار
 و زدوخورد با نیروهاي از تصادمات براثر بعضی پهلوي دوره و اوایل قاجاریه دوره اواخر در طایفه این

 درآق و ییالقشان پائین به سروآغاجی از ، رود دره درسواحل طایفه این قشالق .شد تضعیف دولتی
 و در وجودآورده به دیگري روستا و آبادياز هرطایفه  بیش طایفه این .است شده واقع و بوزقایا چاي

 نوراهللا میتوان میان ازآن اند که داشته مشهوري روساي قوجابیگ لوها .اند تاختاقاپو شده برزند و انگوت
  : از ارتندـــعب طایفه این هاي بعضی ازتیره .برد نام را خان علی و بیگ بهرام ،سرداربیگ  ،بیگ 
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 خسرولو ،علیرضابیگلو  ،خانلو  حسین ،آقابیگلو  ،نصراهللا بیگلو  ،شاهماربیگلو  ،بیگلو نوراهللا ،جوروغلو
  .لو تپه ،لو قاراموسی ،چوبانلو  ،هامپا 

  ارشق تپه قورت
 70 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي بخش از ارشق غربی دهستان هاي ازآبادي      

 کنچووا و قاراگول ، نیازقلی ، قاراآغاج روستاهاي درمجاورت و مشکین شهر ازمرکزشهرستان کیلومتري
 و ورود درجاده مغان بهمشکین شهر اصلی جاده کردن سپري از بعد روستا این ارتباطی راه .دارد قرار

 .رسد می تپه قورت به ندچ مسافتی طی و مازافا روستاي از ازگذشتن بعد که است کندارشق تازه فرعی
دراین  .بود داده جاي خانواردرخود 181نفررادرقالب  803تعداد  1390 سال سرشماريدر آبادي این

 اثر این .است اشکانیان دوره - آهن عصر به وجود داردکه مربوط »آتان قیچ«آبادي تپه اي باستانی به نام 
  .است  رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 19447 ثبت شماره با 1386 شهریور 12 درتاریخ

مجاورت  در هزارمترمکعب 600و مخزن حجم،متر 245تاج  طول،متر 15 ارتفاع با تپه قورت سدمعیشتی
   .خواهد آبیاري را روستا اراضی از هکتار 300 سد این از برداري بهره که شود می قورت تپه احداث

  دشت تپه قورت
 سرشماري براساس که است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش دشت دهستان هاي ازآبادي      
 5 فاصله در دشت تپه قورت. بود داده جاي خانواردرخود 480 نفررادرقالب 1688تعداد  1390 سال

قاراباغالر   ،خان ــــــپری روستاهاي مجاورت و در مشکین شهرشهرستان  مرکز غرب شمال کیلومتري
  .و میرکندي واقع شده است قاراگول ،آباد  خرم

  قورتالر
 سبالن چاي قوردلی در و ییالقشان مغان يدر یوزقویو ازطوایف شاهسئوه نان مغان که قشالقشان      
  . بود التفات حاجی اشان طایفه رئیس آخرین. است واقع

  بقعه - قورتول
 شهرستان کورائیم شرقی درجنوب »قورتولموش«روستاي به مشرف جنوبی درتپه» قورتول«زیارتگاه      

 شناسایی و باشد نمی دردست اطالعاتی ایشان نامه شجره از .است شده واقع روستا قبوراهالی نیردرمیان
 بناي داراي زیارتگاه این. است یافته تحقق روستا ساکنین از یکی خواب رـــــتعبی از امامزاده این محل

 و گشته اجراء آجر با سقف تا مابقی و سنگ الشه با متر یک ارتفاع تا که است اي ساده بسیار جدید
  . باشد می چوبی سازه با تخت بصورت بنا سقف پوشش
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  قورتولموش
 و درمجاورت روستاهاي خادملو نیر که کورائیم بخش ازتوابع شرقی یورتچی دهستان هاي ازآبادي      
  .بود داده جاي خود خانواردر 137 قالب در نفررا 544تعداد  1390 آباد قرارگرفته است ودرسال کئچل

  قایا قوردلو
  ورنیاب اي صخره دهکده :نگاه کنید به       

  قوردلوقشالق
 دقیقه 10و درجه  39بین  درفاصله که است غربی وتــــانگ دهستان هاي ازآبادي قوردلوقیشالقی      

 شمال سمت در گرینویچ النهار از نصف شرقی طول دقیقه 34و درجه 47 استوا و ازخط شمالی عرض
 که قیشالق قوردلو.قرارگرفته است مغان -مشکین شهر جاده راست سمت و انگوت بخش مرکز غربی
 با باشد شده گرفته گرگ معنی به» قورد«از آبادي ایجاد درمحل وفور گرگ دلیل به آن رود نام می گمان

 قوردلوقشالقی فاصله .دارد کیلومترفاصله 10به  نزدیک است منطقه معروف ازآبادیهاي که زئیوه روستاي
 روستاهاي از قیشالقی ومال قیشالقی لی باغیش ، لی حمدبیگآقام. کیلومتراست 32مرکزبخش انگوت با

 خانوار 8نفررا در قالب  29تعداد  1390 سال سرشماري براساس آبادي است این قشالقی قوردلو مجاور
  .بود داده جاي خود در

  گول قوردلو
 که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش شرقی قشالق دهستان هاي ازآبادي دوآبادي نام      

  .اند داشته نفرجمعیت412 هم برروي 1390 سال در سرشماري

  قورلو
 کیلومتري 80 ودرفاصله مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 داده جاي خانواردرخود 9نفررادرقالب  37 تعداد 1390 سال سرشماري براساس ابادي این استاست آن
 با روستاي شرق ازطرف کیلوذ با روستاي جنوب ازطرف ،لو نرچه باروستاي شمال ازطرف قورلو . بود

درلغت زبان ترکی به معنی اخگر و  »قور«. دارد مجاورت خلیفلو باروستاي غرب لو و ازطرف میرحسین
  .جرقه آتش است

  رودخانه - قوروچاي
  شود طول سرازیرمی اردبیل دشت به و گیرد می سرچشمه باغرو ارتفاع کم هاي دامنه از قوروچاي      
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 قوروچاي به نهرکه باشداین می در کوهستان کیلومترآن18که  کیلومتراست 30درحدود رودخانه بستراین
 رسیدن براي آن آب عادي درمواقع جهت وبدین دارد سیالبی غالباحالت است معروف رود خشکه یعنی

 دراوایل ،وسیالب بارندگی غیرازمواقع آن معمولی آب کندمیزان نمی کفایت قاراسو یعنی مصبش به
 هاي وآغازبارندگی تابستان شود بافرارسیدن می غالباخشک تابستان امادراوایل است سنگ 40بهارحدود

 ، کورائیم راءـــــق اراضی .رسد می سنگ 60تا 50 یابد و به می جریان نیزدوباره قوروچاي آب پائیزي
 ،آباد  کمی ،گورادیل  ،قشالقی  خان ،آباد  شمس ،محمود  حاج ، وسفلی علیا مهماندوست ،بوسجین

 قوروچاي تازه کند و گیالندو از ،قاراالر  ،چنذانق  ،رستمخان  آق بوالغ ،پیراقوم  ،نیار  ،آباد  رضی
درمصارف کشاورزي  به منظورجلوگیري ازهدررفت آب رودخانه قوروچاي واستفاده آن. آبیاري میشوند

 که درسال است شده احداث قوروچاي رودخانه برروي غیرهمگن خاکی سدي از نوع 1369درسال 
سد  ارتفاع. است کیلومترمربع 400 سد درمحل آبریزآن حوزه وسعت. است رسیده برداري بهر به 1375
 باحجم چاي سدقوري .متراست 7 آن وعرض متر 548 تاج مترطول 24 بستررودخانه متر و از 26 از پی

 پشت دردریاچه شده ذخیره مفید دارد وآب حجم مترمکعب میلیون17.70 مترمکعب میلیون 18.08 کل
 کیلومتر15 چاي آور سد قورو آب هاي کانال طول رسد می وصنعت کشاورزي،شرب مصارف سدبه
  .است شده استفاده بندانحرافی از سه درسدقوروچاي. است

  قورودرق
 استوا ازخط شمالی عرض دقیقه 59 و درجه 38 بین درفاصله که است کوچکی روستاي قورودره      

  قاراآغاج روستاي به نزدیک اي درفاصله النهارمبداء گرینویچ ازنصف شرقی طول دقیقه 39 و درجه 47و
 یوخاري و آشاغی ،ردانــــــم ، کهریز گوده ، قاراآغاج و یوخاري آشاغی روستاهاي با و قرارگرفته

 این آبادي در کیلومتراست13 تقریبا انگوت بخش مرکز با قورودره فاصله .دارد مجاورت سی دره آدام
  .بود داده جاي خانواردرخود 12قالب  در نفررا 57تعداد  1390 سال سرشماري

  کوه - داغی قوروق
مرکزي  از بخش غربیخانندبیل  دهستان محدوده در متر 2355 ارتفاع با کوه این ارتفاع با کوه این      

 کوه، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غربی جنوب کیلومتري 10 در و خلخال شهرستان
 37ثانیه وعرض  30دقیقه و 28درجه و 48 به طول آن قله جغرافیایی ومختصات بوده غربی -شرقی

   .ثانیه می باشد 30دقیقه و  32درجه و
  قوزآتلواردبیل

   اینان دارندکه عقیده برخی.... .بودند شده شناخته طایفه 13 درقالب که اردبیل پیرامون مهم عشایر از      
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سرزمین آنها نیز جدا  روند و شمار می به مستقلی تیره و طایفه خود و هستند جدا ن عشایرشاهسئوه از
  .باشد ها می ن شاهسئوه زا

  قوزلوي انگوت 
   اصلی ادهـج در کنار گرمی شهرستان شرقی وسمت انگوت بخش جنوبی قسمت در روستاي قوزلو      

 ، لی خان عسگر ، لی بی جه ، )قولواوغلو( ولوــــقیلل روستاهاي مجاورت در مغان به مشکین شهر
 مرکزبخش کیلومتربا 20قوزلو. است قرارگرفته وسید محمدلی اللهیارلی ، کندي گونئی ، لی علی اوروج
 انگوت قوزلوي روستاي ، همنام هاي ازدیگرآبادي خاطرتمییزآن بهقوزلو را  روستاي.دارد فاصله انگوت

 1390سال  که در سرشماري است انگوت دهستان منظره وخوش زیبا ز روستاهاي قوزلو .گویند می هم
  .بود داده جاي خانواردرخود18 نفررا در قالب 79تعداد 

  قوزلوي اینی
 درجه48 بین در فاصله که است گرمی شهرستان مرکزي دربخش اینی دهستان هاي آبادي از قوزلو      

 سمت در استوا خط از شمالی عرض دقیقه 1 و درجه 39 و مبدا النهار نصف از شرقی طول دقیقه 8 و
 سمت از ، رلیــقنب و اظمارا روستاهاي اراضی به شمال سمت از و شده واقع گرمی شهر شرقی جنوب
 سمت از و اینی روستاي اراضی به جنوب سمت از و آرا  بی و شاوون ، تپه روستاهاي اراضی به شرق
: دارد وجود نظر چند غوزلو یا قوزلو به آن نامگذاري علت درباره .است متصل اظمارا روستاي غرب
 »اوغوز«طایفه  شوندازنام می قوزلو شناخته بنام درآذربایجان که روستاهایی همه نام که معتقدند اي عده
 کلمه از را خود نام قوزلو روستاي که معتقدندي دیگر عدهاما  است شده گرفته گفتند می »غز« عربها که

 وجود قوزلو در که دانند می فراوانی گردوي باغات را آن دلیل و است گرفته گردو معنی به »قوز«ترکی
 وجود ندارد اما نظریه مستندي دلیل هیچ ویاهرتعبیردیگري تعابیر ازاین هریک و اثبات نفی براي. دارد

 دارد وجود زیادي گردوي باغات ، زبان ترك روستاهاي بیشتر در دوم غیرقابل استنادتراست چون اوالً
 نامیده قوزلو وجود دارندکهي زیاد روستاهاي روزهـــــــام ثانیاً. اند نشده نامیده قوزلو وقت هیچ ولی
 تسمیه وجه درباره آنچه نظرنگارنده به.شود نمی دیده درآنها گردویی درخت هـیچ که لیادرح شوند می
 اوغوزلو، به آن در اوغوزها اسکان از بعد روستا این که است این است، صحیح و قبول قابل روستا این

 درختان همین و اند نموده درآن گردو درختان کاشت به اقدام طایفه این و شده معروف قوزلو و غوزلو
  .است ساخته دچاراشتباه آن تسمیـه وجه در خصوص را اي عده گردو، امروزه

 محصوالت مهمترین اما است باغی دیگرمحصوالت ...و لبالوآبه،آلو،آلوچه، درختان قوزلوداراي روستاي 
  نیاز  مورد گردوي از قسمتی و برخوردارند مختلفی ازانواع قوزلو روستاي گردوهاي.است گردو آن باغی
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 پیدا رواج روستا نیزدر هلو و گیالس باغات کاشت اخیر درسنوات.کنند می را تامین گرمی شهر بازار
  بود داده جاي خانواردرخود 41نفررادرقالب  163تعداد  1390 قوزلو درسال .است کرده 

  قوزلوي آزادلو
 سرشماري براساس آبادي این است گرمی شهرستان ورانــم بخش از آزادلو دهستان هاي ازآبادي      
  .بود داده جاي خانواردرخود 24 نفررادرقالب 105 تعداد 1390 سال

  قوزلوي گیوي
 آبادي این قراردارد فیروز ازبخش آباد زرج دردهستان که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي      

بود روستاي  داده جاي خود خانواردر 126 نفررادرقالب 463 تعداد 1390 سال سرشماري اساس بر
 منتهی گول لی سولوك به شرق شمال زرج آباد واقع شده است وازسمتدهستان  قوزلو درست دروسط

 و قراردارد شرقی طول دقیقه 6 و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 38و  درجه 37در آبادي این. شود می
  .است متر 1790 دریا از سطح آن ارتفاع

  مشکین شهرقوزلوي 
  گل چشمه : نگاه کنید به         

  قوزلوجا
  بادآ کاظم:  نگاه کنید به        

  قوزلوقشالقی
 10 و درجه39 در فاصله مرزي منطقه در است کوچکی نسبتا آبادي قیشالقی قوزلو یا قوزلو قشالق      
النهار  نصف از شرقی طول  ثانیه 3 و دقیقه 10و درجه 48 استوا و ازخط شمالی عرض ثانیه 58 و دقیقه
 ایلخیچی گانه سه روستاهاي با هم غربی ازجانب که بیگلو حسن و بیگلو هادي روستاي ودر میان مبدا

  .است بوده نفرجمعیت 105 خانوار با 24 داراي 1390 درسال قیشالقی قوزلو. دارد مجاورت قیشالقی

  قوزو قوروغو
در  است که مشکین شهر شهرستان  مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان قوزوقوروقوازآبادي هاي      

  هب آبادي یک از آنکه قبل وروغیــقوزوق .قرار داردمشکین شهر  از مرکز شهرستان کیلومتري 50 فاصله
 سکونتگاه عنوان و به است امکاناتی د هرگونهـــفاق که است زمستانی موقت سکونتگاه یک رود شمار 

و  ) بره( معنی به »قوزو« کلمه دو از قوزوقوروقو .گیرد قرارمی آن اهالی مورد استفاده قشالق و زمستانی
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نظر  تحت را بره که مکانی معنی در مجموعا و میشود تشکیل) موردحفاظت مکان(معنی به »قوروق«

  .بود داده جاي خود خانواردر 21نفر را در قالب  87تعداد  1390 سال در آبادي این .است آمده میگیرند

  کوه -قوزیه 
خلخال  مرکزي شهرستان از بخش غربی خانندبیل دهستان محدوده در متر 2154 ارتفاع با کوه این      

 جنوب - شرقی شمال کوه، جهت .است شده واقع خلخال مرکزشهرستان غربی جنوب کیلومتري 7در و
  .باشد می 37.36و عرض 48.26به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی

    قوسجین
 در که خالـــــــخل شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي      

بود قوسجین درکنار جاده  داده جاي خانواردرخود 31 درقالب نفررا 86 تعداد 1390 سال سرشماري
آباد واقع  شمس ل وـو در مجاورت روستاهاي کئج قیزیل اوزه ن سرچم درسمت غربی  -جدیداردبیل

 قراردارد شرقی طول دقیقه13و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 25و درجه 37در آبادي این.  شده است
 بخش هاي ازآبادي 1358 تا اواخر سال روستاي قوسجین .متراست 1300 دریا ازسطح آن ارتفاع و

  سال ماه دي در ، ارتباطی هاي راه دانـفق از ناشی مشکالت دلیل به که بود خلخال شهرستان کاغذکنان
 میانه شهرستان ودرمحدوده منتزع خلخال ازشهرستان آبادي پارچه105 از متشکل کاغذکنان بخش 1358

 بخش با خلخال ارتباط ن اوزه قیزیل رودخانه برروي مناسب پل ازایجاد پس 1360 درسال. قرارگرفت
 ، کاوان ، آباد شمس روستاهاي 1361 سال در که شد سبب و برقرارگردید میانه شهرستان و ذکنانـکاغ

 درتابعیت و دوباره منتزع کاغذکنان بخش ترکان و قوسجین از قشالق ، دیز ، کئجل ، قشالق ، شورمینه
  .قرارگیرد خلخال شهرستان رستم خورش بخش

  داش قوش
 عناوین با که است سوار بیله شهرستان مرکزي ازبخش تپه گوگ دهستان ازقشالقات قشالق دو نام      
 1390 سالسرشماري  در یاشیل قشالق قوش داش . معروفند میرزاخان داش قوش و یاشیل داش قوش
  .بود  داده جاي خانواردرخود 2 نفر رادر قالب 7 تعداد

  قوشا
 1390 سال در که است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش شمالی ارشق دهستان ازآبادیهاي      

 ازمرکز کیلومتري 47 درفاصله قوشا .بود داده جاي ودـــــخانوار درخ 68 قالب در را نفر 269تعداد 
 ویوخاري قوشا آشاغی هاي نام به همنام آبادي دو نام قوشا درواقع. قرار داردمشکین شهر شهرستان



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       482    

 به »شاوق« .قوشاست قوشا بزرگترازیوخاري قراردارندآشاغی هم به بسیارنزدیکی درفاصله که قوشاست
یا از  شده گرفتهمعنا  ازهمین آبادي نام  که نیست معلوم بدرستی و است دوتایی و هرچیزجفت معنی

 مرکز آشاغی قوشا .شود می تلفظ شکل این به استعمال اثرکثرت در که.. ....و نظیرخوشه دیگري کلمات
  .است شده تاسیس 1366 درسال که شهراست مشکین شهرستان ارشق دربخش شمالی ارشق دهستان

  زیارتگاه - وشاق
 60  ارتفاع به متر 6× 3 ابعاد به سنگی ويــــسک یک روي که است مزار 9شامل زیارتگاه قوشا       

 نامعلوم مقابر این صاحبان مشخصات و نام به گرفته قرار قوشا روستاي خارج در تپه یک باالي سانتیمتر
 دین تا ند بود آمده منطقه این به عراق از که بودند مقابر کسانی صاحبان روستا اهالی گفته به و است
 بوده ساختمانی سکو این روي ظاهرا.برجاست پا صفویه دوران از ها مقبره این. نمایند ترویج را اسالم

 بازسازي جهت اقدامی اماهنوز شده تخریب بازسازي يبرا پیش سال 3 حدود که داشته چوبی سقفی که
  .است نیامده عمل به

  شاتپهقو

 اردبیل در وسیماي مرکز صدامحوطه تپه هاي تاریخی درشهراردبیل است که درست روبروي  از      
به قوشاتپه  دــــچون ازدوتپه به هم پیوسته تشکیل می شون و قراردارند ورودي اردبیل ازسمت آستارا

چمن وگل وگیاه کاشته وتسهیالت رفاهی مناسبی براي  سنوات اخیر اطراف این تپه ها را در .معروفند 
  .اسکان موقتی گردشگران فراهم آورده اند

  رودخانه -قوشاچایی 
 روستاهاي به مشرف انــوآذربایج درمرزایران واقع منطقه شرق و شمال ازارتفاعات رودخانه این      

 قوشه ،قایاسی  قمچی روستاهاي عبور از مجاورت از وپس گرفته سرچشمه امیرکندي و بوالغ لی قان
 به کنگرلو روستاي درمجاورت فرعی هاي شاخه و دریافت رــباغلو و شمسی بیگ ،سفلی  قوشه ،علیا 

  .گردد می ملحق قاراسو

  قوشاداش
 هاي خانه سقف مانند که بود سوال روستاي ره اي درــصخ رنگ زرد سنگ دو واقع در قوشاداش      
  حوالی آن در این سنگ و. دربین اهالی سوال به قوشا داش معروف بودند و بودند داده تکیه هم به چوبی
 آن در الدعوه مستجاب سید یا عالم فرد تصورکه بااین اهالی و گیردقرارمی  اهالی موردتوجه 1325 سال
 می یابد و ادامه مدتی واحترام عالقه این قرارمی دهند واحترام راموردتوجه مکان آن می باشد مدفون جا
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 اعالم و ها بررسی اي پاره بعدازانجام.کنند می روشن شمع آنجا در خود حاجات طلب براي هم اي عده
 آثاررا این شخصا نگارنده .می دهد دست از را خود اعتبار مکان این ،درآن معتبري بقعه وجود عدم

 که برد می گمان اهالی روایات به اما با توجه نیافته دست خصوص دراین ريـــــسندمعتب به و ندیده
  .وجوددارند نمین حوالی در که بوده دلمنباقیمانده نوعی  سنگ هاي مزبور آثار

  کوه - قوشاقارداش
 کیلومتري 35 در نیر و شهرستان  غربی یورتچی دهستان محدوده در متر 2170 ارتفاع با کوه این      

  مختصات و  بوده جنوبغربی -شرقی شمال ، کوه جهت .است شده واقع خلخال شهرستان غربی جنوب
  .دقیقه می باشد 59درجه و  37ثانیه وعرض  30دقیقه و 0.5درجه و 48 به طول آن قله جغرافیایی

  قوشاقشالق
 ،شهریار بخشعلی قوشاقشالق ، لی رضابیگ سکونتگاه به نام هاي قوشاقشالق 7قوشاقشالق شامل       

 دهستان آذردر شاه قوشاقشالق خاصاي و قوشاقشالق ،منصورورحمان قوشاقشالق ،قامباي قوشا قشالق
درجنوب غربی دهستان قشالق شرقی  که است سوار بیله دشت شهرستان قشالق ازبخش شرقی قشالق

 1390 سال سرشماري این قشالق در.حسین جاي گرفته اند  خان و خانم شاه قشالقات مجاورت در و
  .بود داده جاي خانوار درخود 56 درقالب را نفر 216تعداد 

  کوه -  قوشاکلک
 کیلومتري 43در شهرستان نیر و از شرقی یورتچی دهستان محدوده در متر 2341 ارتفاع با کوه این      

 مختصات و بوده غربی -شرقی کوه، جهت.است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز غربی جنوب
   .دقیقه می باشد 48درجه و 37ثانیه وعرض  30دقیقه و 0.3درجه و 48 به طول آن قله جغرافیایی

  قولدورکوهولی
 درقسمت که است مشکین شهر شهرستان ويـــمرادل بخش از غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 شرقی آذربایجان استان از اهر شهرستان درمجاورت اردبیل استان غربی الیه درمنتهی مشکین شهر شمالی
 ، سن گوره گلسن ،پشته  قاراآغاج ، مازافا ، نورکندي ، کندي خان یوسف و با روستاهاي گرفته قرار
نفر را در  232تعداد  1390 سال سرشماري براساس آبادي این باشد می دآباد همسایهـــو محم لو برج

  .بود  داده جاي خانواردرخود 59 قالب
  کوه -) قوالداشی(داش قولی
  در گرمی و مرکزي شهرستان ازبخش اجارودغربی دهستان محدوده در متر 2202 ارتفاع با کوه این      
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 بوده شرقی جنوب -غربی شمال کوه، جهت.است شده واقع گرمی شهرستان مرکز جنوب کیلومتري 13
 قاراچاي ، کوهاین  دیگر نام. باشد می  38.54.30و عرض 48.01به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و

 .گذردیم کوه این الراس ازخط آذربایجان وجمهوري ایران اسالمی يجمهور مرزي خطو  داغی است
  . است  شده واقع روستا درجنوب که  است کندي خان ارتفاعات مهمترین از قوالداشی یا تاش  قلی

  کوه - قوملوداغ
   مترارتفاع 3800 با اصلی  قله جنوبی هاي دردامنه سبالن ازارتفاعات      

  قیران قوناق
  سرشماري اساس بر که نیر شهرستان کورائیم بخش توابع از غربی يویورتچ دهستان هاي آبادي از      
 جنوب الیه قوناق قیران درمنتهی. بود داده جاي خانواردرخود 43 درقالب نفررا 142تعداد  1390سال

 يو یورتچ به شرق ازسمتقراردارد وخانلو سعید روستاي مجاورت ي غربی درودهستان یورتچ شرقی
درمیان خود داستان هایی  ویورتچاهالی منطقه  یعنی مهمان کش و »قوناق قیران«. شود محدود می شرقی

  .مهماندوست و توتون سوز نقل می کنند ،وجه تسمیه روستاهاي قوناق قیران  از

  قویطول
 که قراردارد انگوت دربخش غربی انگوت دهستان از قشالقاتی درحلقه قیشالقی یاقویطول قویطول      

 حاجی ،القی ــــــقیش عاباس حاجی ، قنبرلو روستاي درمجاورت و دهستان این غربی شمال درسمت
 و اهالی زمستانی سکونتگاه اند و قرارگرفته قیشالقی و کئچی لی امیرخان ، لی بوزاخ ، کندي عاباس
 مهر اول هاي تاهفته ماه ازاواخراردیبهشت که عشایري بشمارمی روند واحشام دام گذرانی زمستان محل

 سوي را به کوهستان ییالقی هاي دامنه ، هوا و با برودتگذرانند  می وباغرو سبالن را در ییالقات ماه
 ماه 7 مدت به وغالبا است وفصلی موسمی قشالق عشایردر این سکونت. کنند می خودترك قشالقات

 شیوه دراین.شود آغازمی ییالقات به بهاره کوچ اردیبهشت اول هوا درنیمه شدن با گرم. استمراردارد
 اسباب تمام که اي پرآوازه حکیم آن عشایرمانند ، استوار است وچـــــکبا  توام داري بردام که معیشتی
 پیوندخود باظواهرمادي که است ازدیربازآموخته بود کرده خالصه اي شکسته سبوي در را خود زندگی
 چابکتري هاي جابجایی بارامکان سبکی تادرنتیجه سازد همراه راباخود کمی و متعلقات کمترکند دنیا را
 در و دکور و دیوار سازگاري و برق و زرق زیاد با باروبنه که نیست اي پدیده دایمی کوچ.دــــآی فراهم
 امکانات باکمترین دهد که را می امکان عشایراین به مادي ظواهرزندگی به بندي پاي عدم. باشد داشته

. بخشند دوام خودرا تولیدي فعالیتهاي ،زندگی شرایط دشوارترین و کشور نقاط ترین دردورافتاده رفاهی
 همه و ندارد معرفی براي چندانی امکانات کوچرونشین هاي مانند دیگر قشالق هم القیـــقش قویطول
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 1390 سال سرشماري قشالق قویطول در.است نهفته آن انسانی سرمایه بازوي زور در قشالق امکانات

  .بود داده جاي خانواردرخود 14قالب  در را نفر 51تعداد 

  قهرامانلو
 16در که است گرمی ازشهرستان مرکزي دربخش اجارودمرکزي دهستان گانه دوازده هاي ازآبادي      

 قرار لی ایمراه وشمال اژدرلی روستاي درجنوب ،گرمی مرکزشهرستان شرقی شمال سمت کیلومتري
 و درجه 48 و استوا خط از شمالی عرض ثانیه 2و  دقیقه 7 و درجه 39 دربین لی قهرامان .است گرفته

 گرمی که فرعی ي جاده سه از یکی درکنار و گرینویچ النهار نصف از شرقی طول ثانیه 19 و دقیقه 11
 36 نفر را در قالب 155تعداد قهرمانلی .د قرارگرفته استـــکن می متصل شرقی شمال روستاهاي به را

  .دهد می خانواردر خودجاي

  قهرمانلوقشالقی
 سرشماري براساس که است آباد پارس شهرستان اصالندوز اصالندوزازبخش دهستان هاي ازآبادي      
مجاورت  قهرمانلوقشالقی در. بود داده جاي ودــــخ در خانوار 33 نفررا درقالب122تعداد  1390 سال

  .ا قرارداردجبوز گبلو و آشاغی قشالق ،گدایلو  قشالق ،گدایلو 

  تاریخی قلعه - قاالسی قهقه
 بخش یافت دهستان توابع از کنچوبه روستاي غرب کیلومتري 3 در قهقهه وتاریخی معروف قلعه      

 ارزش با باستانی و تاریخی قلعه این. است شده واقع اردبیل استان در شهر مشکین شهرستان مرادلوي
 که است گردیده ایجاد مرتفع سنگی صخره یک فراز بر شهر مشکین شرقی شمال کیلومتري 85 در

 شده واقع آن روي قلعه که سنگی تپه پاي از.دارد ارتفاع اطراف هاي زمین سطح از متر 1000 به نزدیک
 فاصله کیلومتر سه حدود است نمایان آجري قوسدارهاللی طاق بصورت قلعه شمال در که آن ورودي تا

 قسمت به چه هر راه این. نمود پیدا دسترسی قلعه به توان می مسیر شمالغربی جبهه پیمودن با که دارد
 بدنه در که است) آب حوض( رـاستخ 11 داراي قلعه این.  گردد می باریکتر و تنگتر شود نزدیک قلعه
 سنگی و آجري قطور هاي پایه با اطاقهایی کوه قله در) شرق(باال سمت در و است شده دهــــکن کوه

 شکل مستطیل تقریباً فضاي داراي قلعه.  باشد بوده قلعه فرمانده مخصوص رود می احتمال شده ساخته
 ایجاد کوه و صخره بدنه در که معماري و تاریخی شواهد براساس که است شرقی ضلع الیه منتهی در

 استفاده نظامی مقاصد براي اسماعیلیان دوره در قلعه این از بردند می بهره زندان عنوان به آن از گردیده
 مورخان که وقایعی بیشتر.اند بوده زندانی محل این در صفوي بزرگان و ازشاهزادگان تعدادي و شده یم
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 در قلعه این که نیست آن معنی به این اما است صفویه دوران به مربوط اند، کرده ذکر قهقهه قلعه درباره
 استقرار که دهد می نشان آمده عمل به شناسی باستان تحقیقات اتفاقا. است.شده ساخته صفویه دوران

 زیادي بسیار اهمیت صفویه و بابک زمان در که قلعه این. رسد می اسالم از قبل دوران به قلعه این در
 که اي قلعه.است شده استفاده حکومت زندان ترین مهم و سلطنتی خزانه عنوان به ها سال ، است داشته

 میرزا اسماعیل میرزا، القاص مثل زندانیانی روزگاراسارت و رفت می شمار به سیاسی مجرمان تبعیدگاه
 خود به را) گیالن حاکم( گیالنی احمد خان و) طهماسب شاه برادر( میرزا سام ، )دوم اسماعیل شاه(

 قلعه این از طهماسب شاه اندازه به صفوي پادشاهان از کدام هیچ شاید ها، این تمام با اما است دیده
 از یکی صفوي اول طهماسب شاه رـــعص در قهقهه قلعه شود می گفته که قدر آن. باشند نبرده استفاده
 کردن زندانی با ، بود خودکامه و مستبد بسیار که طهماسب شاه است بوده ایران هاي قلعه ترین پررونق

 ترین کوچک مورد که را کس هر او .بود دهــبخشی قهقهه قلعه به زیادي رونق ، آن در اطرافیانش بیشتر
  .کرد می قهقهه مخوف قلعه راهی یا ، کشت می یا گرفت می قرار تفاهم سوء و ظن سوء

  درمانی آب مجتمع - سویو قهوه
 در گرفتن قرار ومتنوع  هاي چشمه و سرسبز باغهاي دیرباز به علت وجود از سرعین شهرستان      
 یکی زیارتی زرتشتیان، مکان عنوان به شهر معروف تپه آناهیتا در باالي معبد وجود و ابریشم جاده مسیر

 عبورآن  ازیا   به سرعین سفر و که است بوده هایی کاروان استراحت مکاند اصلی سفر ویا ــمقاصاز
کند ،  می عبور سویو قهوه آبدرمانی مجتمع فعلی ساختمان جلوي از که جاده این مسیر در. اند کرده می

 خانه دراین قهوه  بود شده ساخته کاروانیان استراحت و اسکان براي کوچک اتاق چند و خانه قهوه
 آبگرم« نام به می گذشت خانه قهوه درون استخراز ورود راهچون مجاورت استخرآبگرمی قرار داشت و 

 متغیر و دائمی بصورت آن جریان و ثانیه در لیتر چهار چشمه این آبدهی.شده است معروف »سویو قهوه
 به صورت سنتی مورد عصبی بیماریهاي و)وپا دست درد(حرکتی سیستم بیماریهاي درمان براي بود و

   .میگرفت قرار استفاده
 آبدرمانیو تجارت مجموعه اقامتی بانک خصوصی و مشارکت بخش گذاري سرمایه با سنوات اخیر در

 این مجتمع که تحت .احداث وبه بهره برداري رسیده است سویو مدرنی درمجاورت چشمه آبگرم قهوه
فعالیت  اردبیل استان اي منطقه آب شرکت و گردشگري و دستی صنایع ، فرهنگی میراث سازمان نظر

 درمانی، راه بزرگ استخرباامکاناتی نظیر آقایان و خانمها براي مجزاآبدرمانی دومجموعه  شامل می کند
معدنی سرد معروف به آب چشم   آب ، انفرادي هاي دوش ، سونا، جکوزي طبیعی، آبگرم هاي حوضچه

 هفت آبدرمانی کلینیک ، کنندگی دارد ضدعفونی وخاصیتمناسب بوده  ها چشم که براي شستشوي
  پارکینگ وران ،ـ، رست هتل  ، سالمندان و ورزشی هاي تیم براي فیزیوتراپی هاي سالن داراي اي مرحله



    487                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 
  .می باشد کنفرانس سالن و طبقاتی
  آبشار -  بوالغ قیرخ

   بوالغ گورگورقیرخ آبشار :نگاه کنید به    

  گیوي بوالغ قیرخ
که درمجاورت  است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي از بخش سنجبدشمالی دهستان هاي ازآبادي      

 شرقی منتهی می شود این یورتچی قرارگرفته وازسمت غرب به دهستان باش و آق روستاهاي جعفرلو
 1390و در سال.قراردارد شرقی طول دقیقه 41و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 58و  درجه 37در آبادي
  . جمعیت بود نفر 56تعداد  خانوار و 13داراي  1390

  مشکین شهر بوالغ قیرخ
 6 فاصله که در است مشکین شهر شهرستان مرکزي بخش از غربی مشکین دهستان هاي آبادي از      

 کم ،قیرخ بوالغ آبادي کوچک. قرارگرفته استمشکین شهر مرکز شهرستان غربی جنوب کیلومتري
 ،بوالغ چال ، قارابوالغ ، کهریزبوالغی: مانند هایی تعدد چشمه خاطر به کهومحرومی است  جمعیت

 به وزیبایی بلندي معروفیت یافته است صخره بوالغ به قیرخ.... سویو و یئل ، بوالغ آجی، صونابوالغی
 سال قیرخ بوالغ درسرشماري. مورد توجه اهالی است  دارد که وجود آبادي در مجاورت قایا شوش نام

  .بود داده جاي خانواردرخود 9 قالب در را نفر 36 تعداد 1390

  قیرلوقشالق
 جنوب که در سمت است سوار بیله شهرستان مرکزي بخش از تپه گوگ دهستان القاتــــقش از      

 دهستانی به جنوب واقع شده است این قشالق ازسمت قشالقی بورون تپه ودرمجاورت گوگ دهستان
 را نفر 17 تعداد 1390 سال قیرلوقشالقی درسرشماري. شود می سوارمنتهی بیله مرکزي بخش لی اینجی

  .بود داده جاي خانواردرخود 4 درقالب

   پل -اردبیل  کورپو قیرمیزي
 قیام و میدان اکبریه محله درحد فاصل )ایمان اهل( رودخانه برروي آجري پلی ،کورپو قیرمیزي      
که پیش ازآن کورپو قوالقی  قیام قاپو و میدان عالی فاصل درحدالب ــخیابان انق با احداث بود که فعلی

 وهم رفت ازبین مرورزمان شد و به بود عوض جاري حوالی دراین که اي رودخانه مسیر می گفتند هم
 نظیر هایی واعتبارپل وسعت کورپو گرچه قیرمیزي .شد تخریب شد می کورپو نامیده قیرمیزي که پلی
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 اردبیل شرقی شمال درسمت نسبی ازمعروفیتی اما نداشت را....و آبادکورپوسو ابراهیم ، گوزکورپو یئدي
بود  شده ساخته چوب از دیگري پل فعلی اکبریه در حوالی کوچه پل ازاین کمی درفاصله برخورداربود

  .بود معروف)چوبی پل(تاختاکورپو به که

  تاریخی پل -  کورپونیر قیرمیزي
  کورپوسو آغالغان :نگاه کنید به       

  زیارتگاه - قیزامامزاداسی
  اردبیل خاتون حلیمه امامزاده: نگاه کنید به       

  آبادي - قیزقاالسی 
 را نفر 910 تعداد 1390سال  بیله سوارکه درسرشماري مرکزي انجیرلوازبخش دهستان هاي ازآبادي    

 ودر مجاورت لی اینجی از کمی روستاي قیزقاالسی در فاصله .بود داده جاي خانواردرخود 205 درقالب
  .وخاکریز قراردارد قشالقی حسن متروکه آبادي

  تاریخی تپه -  قیزقاالسی
 و است اسالم از پس تاریخی هاي دوران اولیه هاي سده -ساسانیان  دوره به مربوط سی قلعه قیز تپه     

 .است شده واقع مشکین شهر شرقی شهرستان مشکین ازدهستان نقدي بخش سفلی نقدي روستاي در
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 20290شماره ثبت با 1386 آبان 27 اثردرتاریخ این

  کوه -  قیزقاالسی
شرقی  مشکین از بخش )دي –نوغ ( ديــــــنق دهستان محدوده در متر 2321 ارتفاع با کوه این      

 کوه، جهت .است شده واقع ارشق بخش مرکز شرقی شمال کیلومتري15 در ومشکین شهر شهرستان
باشد  می 38.44 و عرض 48.13 بطول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده شرقی جنوب -غربی شمال

  .است گرفته قرار آذربایجان يجمهور و ایران اسالمی يجمهور يمرز خط شرقی شمال قیزقاالسی در

  تاریخی قلعه -سوار  قیزقاالسی بیله
 کیلومتري 17 فاصله در که سواراست بیله شهرستان تاریخی آثار مهمترین از) دختر قلعه(قیزقاالسی      
 ساخته منطقه ارتفاعات روي بر نام همین به اي قریه در دچاییـــبرزن رودخانه کنار سوار بیله به گرمی
 این مصالح.است شده شناخته ایران سرتاسر در دختر قلعه بانام که است متعددي قالع از یکی و شده
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 اساس بر.است مانده باقی ازآن یناقص حاضردرودیوار درحال و است ساروج مالت و سنگ ازقلوه قلعه

 می هجري پنجم هاي سده تا اسالم اوایل و ساسانی دوره به قلعه این ساخت، شده انجام هاي بررسی
 نام و سبک. است رسیده ثبت به کشور ملی آثار درفهرست 629 شماره با1345سال قیزقاالسی در .رسد

 در و بوده شکل مستطیلی قلعه این نقشه دانند می منسوب ساسانی و اشکانی دوران به آنرا قدمت و بنا
 و زمان گذر. است شده ساخته ساروج و آهکی هاي مالت از استفاده با بزرگی نسبتا باروي و برج آن

  .است شده قلعه این آثار از بخشی تخریب موجب انسانی و طبیعی عوامل

  تاریخی قلعه -  تبنق قیزقاالسی
 مشکین شهر شهرستان مرکزي بخش دشت در دهستان »نه – به -تو« روستاي تاریخی ازمناطق      
 قلعه وجود آثاراین آذربایجان سبز نگین مشکین شهر درکتاب پورایمان قاسم آقاي نوشته بنابه که است

مورد بازدید صدها نفراز  هرسال که بطوري بخشیده آن به اعتبارخاصی آبادي این شمالی قسمت در
 به تاریخ درازاي رابه بابک ودالوري حماسه پیام قلعه این. گیرد قرارمی تحقیق وعالقمندان دانشجویان

 و مخوف غاري پرعظمت با قلعه این شده وتخریب روبهــــمخ بناي و هنوز هم است آورده ارمغان
  .کند می خودنمایی

  تاریخی قلعه - حور قیزقاالسی
 قرار نمین جنوبی ویلکیج بخش در حور دهستان شرقی جنوب کیلومتري 3 در حور سی قلعه قیز      
 قدمت که حور سی قلعه قیز. است رسیده ثبت به 6692 شماره به 10/10/1381 تاریخ در قلعه ین .دارد
 بشر دست ساخت استحکامات واز بوده طبیعی قلعه میدهندیک نسبت میالد از قبل اول هزارة به را آن

 شرقی سمت از قلعه ورودي مدخل ساسانیان دوران در تاریخی روایات بر بنا. است شده استفاده کمتر
 پذیر امکان آن روي از تنها قلعه وخروج ورود که بوده پلی قلعه شرقی قسمت رودخانه روي و بوده آن

 دست به دست يدرـــمقت مرکزي حکومت وجود عدم بعلت مغوالن ازیورش این قلعه بعد.است بوده
  . به فراموشی سپرده می شود گردد ونهایتا می

که نظیرآن دربیشتر قالعی که به نام دختر معروفند مشاهده می شود  -بر اساس داستان محلی عامیانه اي 
به  .بود ساخته ناگشودنی را آن طلسمی داشتن در دست با که داشته فرمانروایی قلعه این بر دختري -

نام  پل هاي دختر تحقیقات مفصلی درخصوص قالع و اعتقاد مرحوم دکتر ابراهیم باستانی پاریزي که
 ارتباط یتزرتش خدایان مجمع با اند داده جاي خود اسم در را دختر کلمه که هایی پل و ها قلعه ،داشته 
 ایران دخترهاي قلعه کاربرد خصوص در قلعه هفت خاتون کتاب در پاریزي باستانی استاد .دارند مستقیم

   از قبل به مربوط بناها اغلب دارند، قرار العبور صعب نقاط و ها بلندي بر همه رــــدخت ابنیه: می نویسد
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  .دارند عبادي و تقدس جنبه بیشتر و باشند می ساسانی عهد خصوصاً و اسالم

  )لیس پرده(قیزکورپوسو
  فیروزآباد پل: ه کنید به  نگا      

  رودخانه -  چایی ن اوزه قیزیل
 بخش سارال دهستان از آن اصلی سرچشمه ظاهراً که است اي رودخانه عمده قسمت کنونی نام      

 واردبیل شرقی آذربایجان کردستان، زنجان، ازعبورازاستانهاي پس است که سنندج شهرستان دیواندره
 500 حدود این رودخانه  طول ریزد می خزر دریاي به کیاده حسن نزدیکی در گیالن درالهیجان

 آن) باستان عهد( قدیمی نام .دارد جریان زنجان استان خاك در آن درصد 50از بیش و است کیلومتر
 نام از گرفته بر گویا که ، شده ذکر امردي و ، ماردي مردي، ، آماري ، مردوس ماردوس، ، آماردوس

 مولف و ، استخري همچون مسلمان سیاحان و نویسان جغرافی . است بوده مستقردرکنارآن اقوام
 که آن از قسمتی بعداً براي نام این .اند کرده ثبت سپیدرود و سفیدرود را رودخانه این نام حدودالعالم

 .است شده خواندهقیزیل اوزه ن قسمتها ي بقیه و گردیده اطالق شود می شامل را خزر دریاي تا منجیل
 که »قیزیل ـ گوي ـ قرا ـ آق:اصطالحات درباره ژوهشی پ« عنوان تحت تحقیقاتی در منصوري فیروز
 سفیدرود ترکی نام قیزیل اوزه ن«:آورده ، مینویسد مغول تاریخدر خود تألیف درمقدمه را آن اقبال عباس
 سلجوقیان از قبل باشد می ایران رودخانه ترین آب پر و دارد طول کیلومتر 500 بزرگ رود این ، است

 ازطرف آن ، سیر خط طول و بزرگی ي واسطه به.  اند کرده ثبت آماري و ماردوس ، ماردي را آن نام
 معنی به اوزن و سرخ معنی به قیزیل ترکی واژه دو از قیزیل اوزه ن. است گرفته نام قیزیل اوزه ن ترکان

 تحقیقات ولی باشد داشته سرخ آب یا و رخـــس رود معنی باید ظاهراً که است شده ترکیب رود و آب
 بزرگی، دادن نشان براي را رنگها این خود شمنی ـ مذهبی باورهاي از پیروي به نشان می دهد که ترکان

 دیگر و رودها،موجودات شهرها، اشخاص،اماکن،اشیاء، قداست و قدرت کثرت و شمار شکوه، عظمت،
 ترکان این اند بنابر آورده می نامها و لغات اول در پیشوند صورت به و می برده کار به زندگی مظاهر
 نبرده کار به آن خاك و آب یا و) اوزن قیزیل( بحث مورد رودخانه رنگ دادن نشان براي را قیزیل کلمه

 لغت اول در را قیزیل لغت ، رودخانه این وعظمت بزرگی کردن بازگو و توصیف براي بلکه ، اند
 نسبت آن به وشکوه بزرگی صفت تا ، اند آورده)  است رودخانه و فراوان آب ، آب معنی به اوزن(اوزن
 را رودخانه آب مفهوم و معنی به us اوز کلمه« : نویسد می منصوري اوزن لغت ي درباره. دهند

 که آمده قووالسکی از نقل به» اند نامیده می اوزن ها قزاق و اوسون مغوالن و قیرقیزها اوکوز، اویغورها
 و اسالمی المعارف دایره در و است رفته کار به رود یا فراوان آب معنی به قدیم ترکی در اوز ي کلمه
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 میتوان توصیف این با .است شده معنی رودخانه اوزن ، جوینی جهانگشاي تاریخ اضافات و حواشی

  )زنجان تبیان :برگرفته از.(است بزرگ ي رودخانه معنی به اوزن زیلیق گفت

  کوه -  بره قیزیل
 35 در و اردبیل مرکزي شهرستان بخش از سردابه دهستان محدوده در متر 3849 ارتفاع با کوه این      

 مختصات و بوده غربی-شرقی کوه، جهت.است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز غرب کیلومتري
  .باشد می 38.16و عرض  47.54 به طول آن قله جغرافیایی

  دره قیزیل
 براساس آبادي این است خلخال شهرستان مرکزي دربخش غربی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي      

 روستاي قیزیل دره در .بود داده جاي خانواردرخود 41 درقالب نفررا 159تعداد  1390 سال سرشماري
 درجه37در آبادي این. گلوجه جاي گرفته است بیرق و ، آباد وارث ، نو بیشه مجاورت آبادي متروکه

  .قراردارد شرقی طول دقیقه 25و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 30و

  قایا قیزیل
درمجاورت روستاهاي  که است هیر هیرازبخش درسمت شمال دهستان اردبیل شهرستان ازآبادیهاي      

  .بود داده جاي درخود خانوار 257 قالب در نفررا 1118تعداد  1390 سال تیفیه قراردارد ودر بیله درق و

  آبشارمصنوعی -قایا  قیزیل
 اندازي چشم داراي و گرفته قرار رضی شهر شهداي متري 45 درخیابان قایا قیزیل آبشارمصنوعی      
این آبشار دست ساز ومحوطه تفرجگاهی آن که ازسوي شهرداري رضی درحال احداث . زیباست بسیار

با پایان عملیات . است مانده باقی ساخت نیمه بصورت بودجه کمبود بدلیل حاضر می باشد درحال
  .خواهد گرفت قرار گردشگران تفرجگاه زیبایی دراختیار اهالی بخش رضی و ،ساختمانی این مجموعه 

  قوشا قیزیل
 37 درفاصله که است مشکین شهر شهرستان  مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 نفررا 2تعداد  1390 سال سرشماري اساس بر ابادي قراردارداینمشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري
   .بود داده جاي خانواردرخود 2 درقالب
  کوه - گول داغی قیزیل
    30 در مرکزي شهرستان اردبیل و از بخش سردابه دهستان محدوده در متر 2534 ارتفاع با کوه این      
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 و بوده غربی -شرقی  کوه ، جهت .است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز غربی شمال کیلومتري
  .باشد می 38.22.30 و عرض 47.59.30به طول  آن قله جغرافیایی مختصات

  کوه - داغی گول قیزیل
 کیلومتري 35 در و سرعین شهرستان آبگرم محدوده دهستان در متر 3106 ارتفاع با کوه این      

 جغرافیایی مختصات و بوده جنوبی-شمالی کوه، جهت.است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز جنوبغربی
  .می باشد 38.12و عرض  47.52 به طول آن قله

   )گلستان دره(سی دره لر گول قیزیل
 سبالن شرقی در سمت مشهور هاي دره از آلوارس دره یا لر گول قیزیل به ورــــمشه گلستان دره      
 شمال دره این جهت. شود می محسوب سبالن در آنها صفاترین با و ها دره عریض ترین از که است
 و شمال در ترتیب به »بزداغ« و مداغ هرم« مانند سبالن کوچک ارتفاعات و است شرق جنوب - غرب

 فعالیت بدنبال دره این در.پیوندند می هم بهی تندیرل گردنه وسیله به و دارند قرار دره این ابتداي جنوب
 یا دریاچه دو.  است آمده بوجود متعددي یخچالی هاي دریاچه ،یخبندان دوران از پس یخچالی گسترده

 دراین معروفند طالئی آبگیرهاي یعنی »لر گول قیزل« به که برخوردارند توجهی قابل وسعت از»ج گوله«
 سبالن قله به صعود جهت پناهگاهی احداث.دارد وجود وحش حیات زیستگاه و معدنی آبگرم یک دره

 دست در جاده بوسیله دره این. است بررسی دست در دره در این» جنوبی جبهه پناهگاه « عنوان تحت
 دره طرفین در چندي روستاهاي.شود می مرتبط شهرسرعین به سپس و آلوارس روستاي به ابتدا احداث
 نشین،  شاه قراء و دره شرق در جوراب و دئمان پیرنق ، سر، میمند ، کله آلوارس،  روستاهاي دارد وجود

 است معروف چایی جوراب به دره این در جاري آب. اند واقع آن درغرب زاقرد وله  و آباد کلوجه،کمال
                .شود می وارد لوبالیق به بوالغی شاه    روستاي شمال در و نیر - اردبیل جاده 27 کیلومتر در که

  ئیگون قیزیل
 25و دقیقه 7و درج 48و استوا خط از شمالی عرض ثانیه و دقیقه 4و درجه 39 در گونئی قیزیل      
 گرمی شهرستان مرکزي اجارود ازبخش دهستان شرقی درنیمه النهار گرینویچ نصف از شرقی طول ثانیه

 سیماي چایی گرمی رودخانه اورتــــدرمج قرارگرفتن واسطهه ب و است گرفته قرار اردبیل دراستان
 قرار باغی بیگ و شوردره ، شوکورلو ،صاغیرالر روستاهاي مجاورت در گونئی داردقیزیل سرسبزي

 1390 سال سرشماري براساس باديآ این. کیلومتراست 12 گرمی شهرستان مرکز با آن فاصله و گرفته
  .بود داده جاي خود در خانوار 22 قالب در را نفر 52تعداد 
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  کوه -  نمین قیصیرداغ
 کیلومتري 15 در و نمین  شهرستان جنوبی ویلکیج دهستان محدوده در متر 2364 ارتفاع با کوه این      
 جغرافیایی مختصات و بوده جنوبی -شمالی ، کوه جهت .است شده واقع هیر بخش  مرکز شرقی شمال

  باشد می 38.09 عرض و 48.40 به طول آن قله

  کوه -  نیر قیصیرداغ
 کیلومتري 10در و نیر شهرستان دورسونخواجه دهستان محدوده در متر 2682 ارتفاع با کوه این     

 آن قله جغرافیایی مختصات و بوده جنوبی -شمالی کوه، جهت.است شده واقع نیر شهرستان مرکز غرب
 غربی هاي دامنه و داغی حسن به نام کوه این شرقی هاي باشد دامنه می 38.03 و عرض 47.51 به طول

 شده واقع کوه این جنوبی هاي دامنه در گولو اردبیل طبیعی استخر. است معروف »داغ خیردا« نامه بآن 
  .دارد قرار آن شرقی جنوب کیلومتري 3 در صائین گردنه. است

  قیطرانلو
 در که قبال است آباد پارس شهرستان اسالم آباد بخش شهرك از قشالقات دهستان قشالق از نام دو     

قشالق باعناوین قیطرانلوي  این دو.تابعیت دهستان قشالق شمالی ازبخش مرکزي پارس آباد قرار داشتند
 628خانوار و  186قیطرانلوي حاج محمدکندي . حاج محمدکندي وقیطرانلوي سلطانی شناخته میشوند

 تومارخان  مجاورت حاج قشالق قیطرانلو در .جمعیت دارد 199خانوار و   50نفر و قیطرانلوي سلطانی 
  .دارد غربی قرار شهرك و قشالقی

  قیللولو
در  »قیلولو« صورت به وسپس یافته شکل تغییر )قیل لولی( به استعمال کثرت اثر در که اوغلو قولی     

 بخش شرقی انگوت ازدهستان نقطه ترین درجنوبی کوچکی نسبتا آبادي ، است شده ثبت اسناد دولتی
 عرض ثانیه 14 و دقیقه 58 و درجه 38 در که است اردبیل دراستان گرمی از شهرستان کند تازه انگوت
 بر الوهـــخودع و درمجاورت است گرفته قرار شرقی طول ثانیه  42و  دقیقه 47 و درجه 47و شمالی

 و چی که ته ،)خانلی جعفرقلی(ماراللی ، سی دره خان علی روستاهاي با غربی انگوت دهستان آبادیهاي
   .سکنه داشت خانوار 45 جمعیت و نفر 163تعداد  1390سال درقیل لولو  .دارد همسایگی نیز لی بی جه

  لو قیلچیق
  مشکین شهرجعفرآباد: نگاه کنید به     
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  کندي قیلیج
که در سواحل جنوبی  است آباد پارس شهرستان اصالندوز بخش از اصالندوز دهستان هاي ازآبادي     

 قاباق قرار آق و کندي محبوب ،وسطی   نورمحمدکندي ، ارس و در مجاورت روستاهاي گورشادکندي
  .بود داده جاي خانواردرخود 53 درقالب را نفر 222تعداد  1390 سال سرشماري در آبادي این .دارد

  کوه - ماس قیه
 25 ودر) گیوي(کوثر شهرستان شمالی سنجبد دهستان محدوده در متر 2662 ارتفاع با کوه این     

 بوده شرقی جنوب -غربی  شمال کوه ، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شمال کیلومتري
  .باشد می 37.52و عرض  48.30به طول   آن قله جغرافیایی مختصات و
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  کئجل
 درسرشماري که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي     
 کوهستانیاي   منطقه در کئجل. بود داده جاي خود در خانوار122 قالب در را نفر 331 تعداد 1390 سال

 شرق از و وسجینـق با ازغرب ، دیز روستاي با جنوب از ، آباد شمس روستاي با شمال از و قرارگرفته
  .باشد می سرد بسیار زمستانهاي و داغ هاي تابستان داراي روستا این باشد می همسایه ارابف با

 و قراردارد شرقی طول دقیقه 10و درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 25و  درجه 37در  روستاي کئجل
 شهرستان کاغذکنان بخش ازآبادیهاي 1358 سال کئجل تا اواخر .متراست 1550 دریا سطح از آن ارتفاع

 در و منتزع خلخال ازشهرستان آبادي پارچه 105از متشکل کاغذکنان بخش 1358 درسال بود خلخال
 ن اوزه قیزیل رودخانه برروي مناسب پل ازایجاد پس 1360 سال در. قرارگرفت میانه شهرستان محدوده

به کئجل و  1361درسال  که شد وسبب برقرارگردید میانه وشهرستان کاغذکنان بخش با خلخال ارتباط
 شهرستان رستم خورش بخش تابعیت در دوباره و منتزع ذکنانـکاغ بخش از همراه چند روستاي دیگر

  .شود می گفته راستو  کج وجاي بلندي و پستی به کئجل. قرارگیرند خلخال
که روزگاري باشد  لن می نان و دوه بران ، کاوه ده مثل همجوار روستاىسه  باقیمانده کئجل روستاي

 درمحل جدیدي در آن ساکنان و شده سخت در آنها معیشت زمان مرور به امااند  بوده سکنه داراى خود
هاي  بیشترخانه .می نامند » کئجل«یا  »بن ورى ، لوه« جدید را محل نام اسکان یافته و بزرگى کنارسنک

 و است تاتی روستا مردم زبان. است پلکانی بصورت ساخته شده داري شیب مکان یک کئجل که در
 آثار قلعه کئجل روستاى در. باشند می مسلط.... ، فارسی و ، طالشی هاي ترکی زبان آن به مردم اکثریت
 مختلفى این منطقه غارهاي کنار و درگوشه برآن عالوه. وجود دارد» جیق قلعه«نام  معروفی به قدیمى

 که هست گردى نیمه سنک غار این سوم طبقه در که خورد می به چشم »الن هوله« طبقه سه غار مثل
کئجل  .تاریخی وگردشگري داشته باشد ارزش می تواند دارد و وجود درآن مختلفى هاى نقش و عکس

   .است شده آسان بسیار روستا آمد به و رفت و کرده زیادي هاي پیشرفت اردبیل - سرچم جاده افتتاح با

  کورپوسو کئجل
 در گیوي شهرستان فیروز بخش مشکول ازروستاي پیرتقی نام به درمحلی کئجل روستاي معلق پل      
 ساخته وکئجل مشکول دو روستاي مرزي و درحد قیزیل اوزه ن و چایی گیوي رودخانه دو اتصال محل
 دو بین ایجادارتباط باهدفگرچه  دارد مترعرض یک و ارتفاع متر 60 طول متر 70 که پل این.است شده

انگیز و  هیجان ، زیبا هاي ازجاذبه یکی مذکوربه براهداف عالوه امروزهاما  شده ساخته رودخانه سوي
 داشتن با مصفا و پرآب کوهستانی منطقه این. است شده تبدیل گیوي فیروز شهرستان بخش دیدنی
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 از استفاده براي گرانـگردش و مسافران از زیادي شمار پذیراي میوه باغات و دلنشین طبیعت بکرو مناظر
 برداري وبهره ازافتتاح قبلتا  که منطقه این. است کوثر مشکول منطقه ییالقی هواي و آب و زیبا طبیعت

 از استقبال گردشگرانی با اصلی و مهم جاده این ازافتتاح بعد بود مانده ناشناخته زنجان به دبیلرا جاده از
   .گردید مواجه خود فرد منحصربه وزیباي بکر طبیعت دیدن براي کشور نقاط اقصی

 تصویرهایی شبیه درست که به اسامی دیگري نظیرپل پیرتقی و پل مشکول نیزخوانده می شودکئجل پل 
 کنار را لرزان هاي چوب که هایی طناب با طوالنی و بلند. اید دیده دنیا خطرناك هاي پل از که است

 خنک نسیم ، ها چوب خشک صداي ، پل از ذرـدرگ گذرد می عمیق هاي دره روي از و داشته نگه هم
 با که ترسناك و پرهیجان رویاي یک. کند می تر رویایی را فضا کوه دل از آب آرام ریزش و هشتجین

  . شودتبدیل می  دلنشین آرامشی به پل متري 70رمسی از گذر

  کئجین
 براساس آبادي این است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي     

 بین روستاي کئجین در. بود داده جاي خود در خانوار 3را در قالب  نفر 6تعداد  1390 سال سرشماري
و  شمالی عرض دقیقه 44و درجه 37در آبادي این. زار قرارگرفته است سوته و )شویور(شویر روستاهاي

  .متراست 1640 دریا ازسطح آن وارتفاع قرار دارد شرقی طول دقیقه 21و درجه 48

  آباد کئچل
 سرشماري بر اساس نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی یورتچی دهستان هاي ازآبادي     
 ،پارچین ،قورتولموش روستاهاي. بود داده جاي درخود خانوار 23 قالب در را نفر 80تعداد  1390سال
  .وخادملو ازهمسایگان کئچل آباد به شمارمی روند توتونسوز ، چاي آق

  دره کئچل
 فیروزو درمجاورت از بخش سنجبدجنوبی در دهستان که است) گیوي(کوثر شهرستان ازآبادي هاي     

 1390 سال سرشماري براساس آبادي این و امیرآباد قرار دارد زند ،زیناب ،آباد  شرف ،روستاهاي ناطور
 شمالی عرض دقیقه 33و درجه 37کئچل دره در. بود داده جاي خانوار درخود 7 نفررا درقالب 30تعداد 

ره د امروزه کئچل. متراست 1760دریا از سطح آن  و ارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه  9 و درجه 48و 
  .می گویند »آباد سلطان«را 

  لر کئچل
  و درجه 39 فاصله در که است گرمی شهرستان مرکزي ازبخش شمالی اجارود دهستان هاي ازآبادي     
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 از کیلومتري 6 فاصله در شرقی طول ثانیه 11 و دقیقه 4 و درجه 48  و شمالی عرض ثانیه 14 و دقیقه 4

 گرفته است و قرار سیر قشالقی و هاجاکند ، شکرآب ، آرانچی روستاهاي مجاورتدر  گرمی شهرستان
  .بود  داده جاي خانوار در خود 17را در قالب  نفر 67 تعداد 1390 سال سرشماريدر 

  بوالغی کئچی
 براساس آبادي این است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده جاي خانواردرخود 12 قالب در را نفر 49تعداد  1390 سال سرشماري

  اصالندوز قشالقی کئچی
 براساس آبادي این است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش اصالندوز دهستان هاي ازآبادي     

  .بود داده جاي خانواردرخود 36نفررا در قالب  161تعداد  1390 سال سرشماري

  انگوت قشالقی کئچی
 سمت در یکدیگر از کمی درفاصله که غربی انگوت دردهستان است آبادي دو نام قیشالقی کئچی     

 ،سولوقیشالق ،لر گئیش ،امیرخانلو روستاهاي درمجاورت انگوت بخش مرکز ،کند  تازه غربی شمال
 هر در 1390 سال در .دارند فاصله کیلومتربا مرکزبخش 40 درحدود و اند گرفته قرار قویطول و توالن

  .اند داشته نفرجمعیت 89 هم اند و برروي بوده خانوار ساکن 9 یک ازاین دو آبادي

  کوه -کئچی قیران 
  بزقوش: نگاه کنید به        

  کئزج
  درسرشماري که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي     
 روستاي 12 جزو کزج بود روستاي داده جاي خود در خانوار 259 درقالب را نفر 799تعداد  1390 سال

 در است که کشور در سنتی معماري ارزش   با بافت داراي روستاي 10 و اردبیل استان گردشگري هدف
 57و) هشجین( رستم خورش   بخش مرکز از کیلومتري 12 فاصله به و دریا سطح از متري 1250 ارتفاع

 شغل. است واقع قیزیل اوزه ن رودخانه به مشرف    کوه دامنه خلخال در شهرستان مرکز از کیلومتري
 با روستا که شباهت زیادي به ماسوله دارد این احیاي طرح .است بوده کشاورزي و دامداري روستا   اهالی

 اجراي در و شده آغاز گردشگران پذیرش   براي سازي آماده هدف با فرهنگی میراث سازمان همکاري
 . شود می سنگفرش بازگشایی، و تغییر بدون روستا   معابر جداره و سطوح تمام موجود، وضع حفظ با آن
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 از آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 16و  درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 24و درجه 37در کئزج
  .متراست 1270 دریا سطح

 در گرفتن قرار،  اوزه ن قیزیل رودخانه مجاورت با ، مسکونی اماکن خاص اريــــمعم ، بافت سنتی
 از یکی به کئزج را ، دستی صنایع و تاریخی پیشینه و قدمت ، زیبا بکرو ازطبیعت مندي بهره،  کوهپایه

   .کرده است تبدیل استان توریستی هاي جاذبه
 محالت زمان گذشت با شکل گرفته و وچهارراه یاسین آل مسجد پیرامون در کئزج روستاي اولیه هسته
 آورده پدید را متمرکزي اي که دارد تیپ فشرده و متراکم بافت با این روستا.است شده اضافه بدان دیگر
 در مسکونی واحدهاي ارتباط بطوریکه اند شده بنا هم روي بر فشردگی با مسکونی واحدهاي که است

 بر شود می برقرار بامها پشت طریق از براحتی است نکرده قطع را آنها ارتباط معابر که هایی محدوده
 و شود می محسوب ارزش با بافت عنوان به ساز و ساخت الگوي و معماري نظر از اگرچه اساس این

 واحدهاي نظر از ولی نماید فراهم را گردشگران جلب زمینه تواند می موجود وضعیت بهبود و بازسازي
 مسکونی واحدهاي تند شیب و اراضی محدودیت علت به روستا متمرکز بخش در بویژه و همسایگی

 و شود می مالحظه متصل بافت یک عنوان به موارد بقیه در و بوده تفکیک قابل هم از معابر ازطریق تنها
  کنند می پیدا ارتباط یکدیگر با

  اوغالن کاظم
سمت شمال  که در است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش غربی قشالق دهستان هاي ازآبادي     

 کاظم اوغالن درسرشماري. لو واقع شده است والم باالخان حاج قشالقات شرقی دهستان ودرمجاورت
  .بود داده جاي خانوار درخود 29 نفررادرقالب 114تعداد  1390 سال

  آباد کاظم
 سرشماري براساس که است مشکین شهر شهرستان مرکزي بخش از شعبان دهستان هاي ازآبادي     
 درنزد اهالی که آباد کاظم روستاي. بود داده جاي خانواردرخود 38نفررادرقالب  144تعداد  1390سال

 اي منطقه درمشکین شهر مرکزشهرستان از کیلومتري 28 درفاصله است معروف » قوزلوجا«و  »قوزلو« به
  است قرارگرفته است معروف دره گوده به که

  لو کاظم
 78 درفاصله که ، مشکین شهر رستانـــــــشه ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي     

 خانوار 3 قالب در نفررا 9تعداد  1390  سال سرشماري براساس آبادي این است قرارگرفته آن کیلومتري
  .بود داده جاي خود در
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  کاالش
   .سبالن است »اوکوزداغی«در  ییالقشان و درخروسلو قشالقشان عشایرمغان است غیربومی ازطوایف

  کاوان
 دهستان غربی درسمت که خلخال رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان ازآبادیهاي       

 استان به غرب سمت از و شده واقع کئجل و آباد شمس روستاهاي درمجاورت شمالی رستم خورش
نوشته می شود در ) گاوان(که دربعضی ازاسناد دولتی  کاوان روستاي.شود می منتهی شرقی آذربایجان
 10و درجه 37در آبادي این.بود داده جاي خانواردرخود 9 درقالب را نفر 23تعداد 1390 سال سرشماري

  .متراست 1550 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 16و درجه 48و  شمالی عرض دقیقه
 ماه دي اما در بود خلخال شهرستان ذکنانـــکاغ بخش هاي ازآبادي 1358 اواخرسال کاوان یا گاوان تا

 پس 1360 درسال. گرفت قرار میانه شهرستان ازخلخال درمحدوده کاغذکنان انتزاع بخش با 1358 سال
 برقرار میانه وشهرستان کاغذکنان بابخش خلخال ارتباط ن اوزه قیزیل رودخانه برروي مناسب ازایجادپل

 ، دیز ، کئجل ، القـقش ، شورمینه ، کاوان ، آباد شمس روستاهاي 1361 درسال که شد سبب و گردید
 شهرستان رستم خورش بخش تابعیت در دوباره و منتزع کاغذکنان بخش از» جین قوسه«ترکان و قشالق
  .است منسوب ازآن ازمیالدوبعد پیش اول هزاره به قدمت تاریخی گورستان این روستا. قرارگیرد خلخال

  کبودچی
 مجاورت در خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي       

. بود  داده جاي درخود خانوار 8نفررا در قالب  27تعداد 1390 سال مزرعه که درسرشماري روستاي
  .معروف است) کوجی(روستاي کبودچی در میان اهالی به 

  کپزقایاسی
 خاص گیاهی پوششکپز وطبیعت زیباي آن با  یکنواخت و کشیده فلک به سر ، عظیم هاي صخره       

 نزدیکی در و مرکزي مشکین کیلومتري 20 درکپز  زالزالک و تمشک قبیل از اي میوه درختان انواعو 
 گردشگري مهم مناطق از یکی خود طبیعی بالقوه دادـــــاستع به توجه با و دارد قرار والغبکور روستاي

 منطقه این .درمنطقه رادارد توریست جذب مهم هاي کانون از یکیقابلیت تبدیل به  و بوده مشکین شهر
 رفتن براي. است پرندگان انواع و روباه ، گرگ ، اي قهوه خرس قیل از وحوش انواع براي زیستگاهی

 »کوربوالغ«روستاي سمت به فرعی جاده اردبیل ـ مشکین جاده کیلومتري 14 از حدودا باید مکان این به
  .رسید آنجا به کوتاه زمانی طی از پس و پیچید را
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  کدخدالو
 که است گرمی شهرستان انگوت بخش در غربی انگوت دهستان هاي آبادي از کدخدالی روستاي       

 غربی شمال درسمت شرقی طول دقیقه 32و  درجه 47 و شمالی عرض دقیقه 6 و درجه 39 فاصله در
 کدخدالی.دارد مجاورت قیشالقی قاپانجا و یاریقان لیک ده ، لکوان روستاي با و قرار گرفته دهستان این

 1390 سال سرشماري کدخدالو براساس.قراردارد آن شرقی درجانب و ئود دره ازرودخانه کمی درفاصله
  .بود داده جاي خانواردرخود 59 قالب در را نفر 241 تعداد

   کرد 
  کرمانج: نگاه کنید به      

  کردعلی
درمیان روستاهاي  که است هیر بخش هیراز غرب دهستان در شمال اردبیل شهرستان هاي ازآبادي       
  . بود داده جاي خانواردرخود 52 را درقالب نفر 195تعداد  1390سال ایوریق جاي گرفته ودر و کریق

  کردقشالقی
 در کیلومتري اردبیل و 18 در که است اردبیل شهرستان ثمرین ازبخش غربی دهستان هاي ازآبادي       

 در ثمرین قرار دارد و آباد و معصوم ، دار جبه ، کندمحمدیه تازه ، مجاورت روستاهاي مختارآباد
  . بود داده جاي خانواردرخود 71 نفررادرقالب 325 تعداد 1390سال سرشماري

  اردبیل کردکندي
 1390سال سرشماري در که است مرکزي ازبخش سردابه دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي       
 ،رضابیگلو ینگجه ،روستاهاي قاالجیق . بود داده جاي خود در وارـــخان 60قالب  در را نفر 192تعداد 

  .و دیولق همسایگان کردکندي راتشکیل می دهند اروانق ،کندي  حسنعلی

  گرمی کردکندي
 براساس آبادي این است گرمی رستانـــشه  انگوت بخش از غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي       

  .بود داده جاي خانواردرخود13 قالبر د نفررا 46تعداد  1390 سال سرشماري

  کردلر
   است گرمی در شهرستان موران بخش از آزادلو دهستان در وپرجمعیت بزرگ هاي ازآبادي ،کردلر       
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 به موران بخش حتی و دهستان این و پرجمعیت بزرگ روستاهاي از خود تعدادجمعیت واسطهه ب که

 دومین را دارد آزادلو دهستان روستاهاي در میان جمعیت بیشترین که سفلی رود و بعدازپرچین شمارمی
 عرض ثانیه 33و دقیقه 3و درجه 39 دربین کردلر .رود شمارمی به آزادلو دهستان پرجمعیت روستاي
 النهار مبدا و در مجاورت نصف از شرقی طول ثانیه 39 و دقیقه17 و درجه 48استوا و  خط از شمالی

 کیلومتر 7 طول به اي جاده طریق از و است گرفته جاي زهرا و سالله ،کوئود درین،لی رحیم روستاهاي
 متصل گرمی به طریق همین از و آزادلو دارد به قرار آن شرقی شمال درسمت که آزادلی دهستان مرکز با

  . است بوده نفرجمعیت 444خانوار و  104 داراي 1390 سال کردلردرسرشماري .شود می

  ده کرده
 1390 سال سرشماريدر که سرعین شهرستان مرکزي بخش ازتوابع گرم آب دهستان هاي ازآبادي       
 ، دره ویله روستاي کرده ده درمجاورت. بود داده جاي خود در خانوار 279 درقالب نفررا 973تعداد 
هسته  با اي سدي خاکی 1366در سال  .سرعین جاي دارد مرکز شهرستان و گازیر ،مرز اسب ، الطران
 استفاده مورد کشاورزي مصارف براي آن وآب است رسیده برداري بهره در مجاورت کرده ده به رسی

  .است مترمکعب میلیون 0.2 سد کل وحجم متر 248  تاج طول متر 6 سد ازبستر ارتفاع. گیرد قرارمی

  رقککر
 سال در سرشماري که است مرکزي ازبخش کلخوران دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي       
 در میان اهالی به نامکرکرق که . بود داده جاي خانواردرخود 380 قالب در را نفر 1405تعداد  1390

سرجاده اردبیل به آستارا واقع شده و با  دهستان کلخوران بر سمت شمال درمعروف است  »لی یئکه«
  .لو همسایه است و ساقصی مالمحمدرضا ینگیجه ،رضاآباد  کند تازه ، ده گیالن ،روستاهاي انزاب 

   زیارتگاه - کرکرق
 عــــــتواب از ) لی یئکه ( کرکرق روستاي ، در اردبیل شهرستان کیلومتري 7 در کرکرق زیارتگاه       

 امتداد در و ضلع یک در قبر سه( تن چهار قبور زیارتگاه این درداخل .است شده واقع کلخوراندهستان 
 حیات تاریخچه و هویت متاسفانه که است قرارگرفته )امتداد ودرهمان مقابل ضلع در دیگر قبر و هم

 اهالی توسط 1366 درسال زیارتگاه بناي. باشد نمی مشخص دقیقا روستا برمردم زیارتگاه این آرمیدگان
 در. باشد می قبله سمت به آن اصلی ورودي و است متر 9×4بنا  کلی ابعاد. است گردیده مرمت روستا
 پنجره را از طریق دو داخل فضاي نیاز مورد نور که دارد قرار سرتاسري ایوانی زیارتگاه وبیــجن ضلع
  . نماید می تامین
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  تاریخی تپه - سی تپه کرکرق
 7 در فاصله قراردارد که خورانــــکل ازتوابع )لی یئکه(کرکرق  درروستاي کرکرق تاریخی تپه       

  آستارا قرار دارد  -اردبیل  اتوبان و درمجاورت اردبیل مرکزشهرستان کیلومتري

  رودخانه - چایی کرکري
 آبگرم غرب در منطقه کرکري .باشد می کرکري منطقه مشکین شهر اطراف مناطق زیباترین از یکی       

 موئول جاده اي و قاینارجا به مشکین شهر آسفالته ازراه .است واقعمشکین شهر غربی جنوب و قاینارجا
 بزرگ چشمه چندین .رسد می کرکري منطقه به »نو اینچه« منطقه از ازگذر پس شود که می جدا خاکی

 چندین زراعی آب آید که می بوجود کرکري رودخانه آنها پیوستن هم به از که قراردارند منطقه این در
  .کند می تامین را دست پایین روستاي

  دره -کرکري 
قرار  موئیل دره غرب محسوب می شود در سبالن باصفاي هاي دره که از مجنده یا کرکري دره     
 به و شود می تر عریض   شمال سمت شده با پیشروي به قاري آغاز آیی دامنه هاي کوهاز  دره این.دارد

 متعدد هاي ازچشمه که است   جاري کرکري رودخانه ،  دره دراین .می گردد منتهی غربی مشکین دشت
 سد دره این جنوبی درقسمت.گیرد می سرچشمه)چشمه چهل( بوالغ قیرخ هاي چشمه بویژه آبخیز حوزه
 مورد ازآب مهمی بخش ،آن   پشت دردریاچه شده ذخیره آب و گردیده احداث رودخانه برروي خاکی

  .نماید می  تامین اند دره کنار مهم روستاهاي از که را خلف جنده،اندزق،احمدآبادومزرعهیم نیازروستاهاي

  کرکشه
 مرکز کیلومتري 31 درفاصلهمشکین شهر شهرستان مرکزي بخش از شعبان دهستان هاي ازآبادي       

 با وغرب جنوب طرف از )آباد شمس(و سوالخلو ساطی روستاي با شمال طرف که از شهرستان است
 سرشماري براساس آبادي این.الر مجاورت داردـــشیخ با روستاي شرق طرف از و پاشابیگلو روستاي

  .بود داده جاي خانواردرخود 14 نفر را در قالب 45تعداد  1390 سال

  کرگان
 در نفررا 884تعداد  1390در سال که است هیر بخش هیراز دردهستان اردبیل شهرستان ازآبادیهاي       
شهرستان اردبیل  جنوب مرکز کیلومتري 20کرگان در فاصله  .بود داده جاي خانواردرخود 239قالب 

  .همجوار است هیر و خانقاه ، هیر کلخوران با روستاهاي جاده اردبیل واقع شده است و شرقی درسمت
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  تاریخی تپه -  سی تپه کرگان
 است اسالم از پس تاریخی هاي دوران میانه هاي سده ، عصرآهن - عصرمفرغ به مربوط کرگان تپه       

 22 تاریخ در اثر این. است شده واقع اردبیل شهرستان هیر بخش هیر از دهستان کرگان روستاي در و
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 20149 ثبت ٔشماره با 1386 آبان

  کرگزلو
 است که خلخال شهرستان رستم ورشــــخ بخش از شمالی رستم خورش دهستان هاي آبادي از       

 کرگزلو.قرارگرفته است »کهلیک« و »ونن« ،ساقیزچی « ، »قاراتیکان« ، »جین میره« مجاورت روستاهايدر
 24و درجه 37در  کرگزلو. بود داده جاي خانوار در خود13 نفر را در قالب 36تعداد  1390 سال در

  متراست 1800 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 38و  درجه 48و  شمالی عرض دقیقه

  کندي کرم
   1390سال در که سواراست بیله شهرستان دشت قشالق جنوبی ازبخش قشالق دهستان ازآبادیهاي       

 حسن« ، »کندي مرادعلی« ، »کندي باالخان«. بود داده جاي خانواردرخود 9 قالب در را نفر 39 تعداد 
  همسایگان کرم کندي به شمارمی روند از »شورگول«و  »سی دره خان

  کرمانج
 کرمانجی گویش به که شود می گفته کردها از بزرگی گروه به ، خلخال منطقه ساکن)اکراد(کرمانج       
 کشور  30 از بیش در امروزه گویند می هم شمال کردهاي آنها به که) اکراد( ها کرمانج.میگویند سخن
 مناطق ترکمنستان، کشورهاي در اقوام این سکونتمحل  مهمترین حال این با اند شده پراکنده جهان

 مکان. است اروپا و میانه آسیاي کشورهاي از بسیاري و لبنان عراق ، کردستان سوریه ، ، ترکیه مرکزي
 ازجمله شمالی خراسان و رضوي خراسان شمال روستاهاي و درشهرها درایران قوم این سکونت اصلی

 سملقان ، مانه، آشخانه ، کالت ، ، درگزمشهد ،چناران  ، بجنورد، اسفراین شیروان ، قوچان، شهرهاي
 درحدود وخلخال گیوي هاي شهرستان در اردبیل استان جنوبی درقسمت .است …و باجگیران فاروج ،

 بلوکانلو، ، آغاردان میل: از دـــعبارتن جنوب به شمال از که دارد وجود نشین کرمانج روستاي 20
 نواشنق، ، لنبر ، آباد حاجی ، سفلی کلستان علیا ، کلستان ، مورستان ، اوجقازسفلی ، پیرانلو ، لو مصطفی
   کرد زاویه و النکش داودخانی ، کاالر ، ، غفورآباد ، کرد غالوب آق ، چلنبر ، قشالق خداقلی
 یک طی قبالً که کردها از طوایفی. شد افشارآغاز شاه نادر اززمان تالش و خلخال درمنطقه کردها حضور
 از شاه نادر دوره در بودند شده کوچانده خراسان شمال به ایران ازغرب سیاسی هاي تصمیم سلسله
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 تالش ، ي کوهها وغرب شرق بین مراتع فاصل دــــدرح استقرار با تا شدند کوچانده خلخال به قوچان
 جلوگیري شاهسون وایالت تالشان میان و درگیري بروز تنش از و آورند بوجود جدیدي قومی دیواره
 جلوگیري براي تالش غربی درمرزهاي آنان اسکان و قوچان از کرد ایالت کوچاندن اصلی انگیزه. نمایند

و  نظامی محاصره در را با جابجایی هاي جدید تالشان تا کرد کوشش بود و نادرشاه، تالشان شورش از
 طایفه ازهفت شدند کوچانده تالش کوهستانی و نواحی خلخال به ازقوچان که کردهایی.دهد قرار قومی

 تشکیل دلیکانلوو ) لو اصالن(نصرانلو  ، مونتانلو ، هویرانلو ، کلوکشانلو ، خالتانلو ، شاطرانلو هاي نام به
 شمال کیلومتري 115 در باریکی محدوده ال درـــخلخ منطقه به ورود دايــــابت در کردها .شدند می

 دارد امتداد تالش ارتفاعات بسوي شرق جهت در گیوي شهر کیلومتري 15 حدود در که ن اوزه قیزیل
 حکومت ازسقوط پس و شدند پخش ن اوزه قیزیل درمال خلخال ناحیه چهار در و آنگاه گزیدند سکنی

   .ماندند باقی خلخال منطقه هم در افشارها
 با حفظ شمسی 1320تا 1300  سال از که داشتند وقشالقی ییالقی زندگی گذشته در خلخال کردهاي
 دره در پراکنده روستاهاي در تنها .اند شده قاپو تخته ودــــخ اي عشیره هاي و وابستگی قومی فرهنگ

 حاضر درحال کردنشین محدوده مهمترین.دارند وقشالقی ییالقی هنوزنیززندگی ازآنان گروهی آرپاچایی
 شاطرانلو طایفه ازدو همگی که است آبادي16از اي مجموعه آن مرکزي قرارداردوهسته خلخال درشمال

 خالصه خلخال جنوبیمنتهی الیه  در واقعي روستا چند در زبان کرد محدوده دومین .هستند خالتانلو و
 دو در و سجهرود جعفرآباد : از عبارتند دارندو قرار زبان تات دراصل ویا ترك روستاهاي بین که میشود
  .تر شرقی کوچک دره دریک و چملوگبین احمدآباد لو، علی شیخ آبادي سه و شاهرودسفلی تنگه طرف

 به ایرانی هاي زبان غربی شمال شاخه از عضوي است زبانی که کردي زبان هاي ازگویش یکی کرمانجی
 طور به یا و  خاورمیانه از هایی بخش در که است هندوایرانی هاي اززبان اي شاخه خود و رود می شمار
 .است رایج …و لبنان ، آذربایجان ، ارمنستان ، سوریه ، عراق ،  ترکیه ایران ، از هایی قسمت در دقیقتر
  .جنوبی هاي گورانی و گویش یا زازانی گویش،کرمانجی گویش :از عبارتند کردي زبان اصلی هاي شاخه

جنوبی  کرمانجی گویش و شمالی کرمانجی گویش است شاخه زیر دو شامل خود یـــکرمانج گویش
   .که آن را  سورانی هم می گویند

  کرملو
 ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي شد ازآبادي می کرمشاهلو نامیده قبال که کرملو روستاي       

 از کمی درفاصله مشکین شهر از مرکزشهرستان کیلومتري 67 درفاصله که است مشکین شهر شهرستان
 روستاي با شرق ازطرف،رضی با غرب کرمشاهلواز طرف.قراردارد رضی درمجاورت گرمی اردبیل جاده
  بر اساس آبادي است این همسایه »بینلوج« با روستاي جنوب ازطرف و »ذکیلو«با  شمال ازطرف ، قارالو
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  .بود داده جاي خانواردرخود 109 قالب در را نفر 361تعداد 1390 سال سرشماري

  کرناو
 در کرناو .شهر قراردارد درغرب که است خلخال شهرستان مرکز غربی سمت معروف هاي ازتپه     
 رددــــت محل تپه این گوئیا.است اخیر درآمده شکل به استعمال کثرت اثر در که بوده »رو کاروان«اصل

   .است  بودهخلخال  وتجاري مسافرتی هاي کاروان

  کرندق
مجاورت  که در است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدشمالی دهستان هاي ازآبادي       
 سرشماري براساس آبادي این. شرقی منتهی میشود سنجبد قرار دارد و ازسمت جنوب به دهستان نوده 
 دقیقه 47و درجه 37در کرندق. بود داده جاي خانوار در خود 217 نفر را در قالب 816 تعداد 1390سال

  .متراست 1720 دریا ازسطح آن وارتفاع دارد قرار شرقی طول دقیقه 22و  درجه 48و شمالی عرض

  کرنق
 در که الــــــخلخ شهرستان رستم خورش جنوبی ازبخش رستم خورش دهستان هاي ازآبادي       

 نام تلفظ رسمی بود صورت داده جاي خانواردرخود 44 درقالب نفررا 177تعداد  1390 سال سرشماري
  شود می نامیده کرنه محلی ودرتلفظ است) »قاف «و »ر« وسکون »نون«و »کاف« فتح به( کرنق روستا این

 قشالق ،قرارگرفته است و با روستاي برندق  کوه اي در دل ودورافتاده بکر اي منطقه در  کرنق روستاي
 36 و درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 16و درجه 37در آبادي این . پلنگا همجواراست و دهستان برندق
  .متراست 1485  دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه

  کوه -  کرنق
 35 در و خلخال شاهرود شهرستان بخش از پلنگا دهستان محدوده متردر 2036  ارتفاع با کوه این       

 و بوده غربی جنوب-شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز  جنوب  کیلومتري
  باشد می 37.17 و عرض 48.36به طول  آن قله جغرافیایی مختصات

  ناب کره
 اساس بر آبادي است اینمشکین شهر شهرستان ويــــمرادل بخش از یافت دهستان هاي ازآبادي       

  .بود داده جاي خانواردرخود 3 قالب در را نفر 12تعداد  1390سال سرشماري
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   بزرگ ریقک
روستاهاي  مجاورت نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع غربی یورتچی دهستان هاي ازآبادي       

نفر را در  168تعداد  1390 سال سرشماري در قراردارد و »جلوگیر« و »داغیلدي دگمه« ،» سعیدخانلو«
  .بود داده جاي خود در خانوار 44قالب 

  هیر کریق
اورت ــــدرمج که است هیر بخش از هیر درسمت شمال دهستان شهرستان اردبیل هاي ازآبادي       

 درخود خانوار 397 قالب را در نفر  528تعداد  1390قراردارد و درسال »کردعلی« و »ایوریق«روستاهاي 
  .بود داده جاي

  کندي کریم
 توابع از شمالی ویلکیج دهستان درسمت جنوب گویند می هم داغیلدي رادگمه آن کریم کندي که       
 و سی دره دگرمان،  بادآسعید ،دورجین ،لی ودرمجاورت روستاهاي گول شهرستان نمین مرکزي بخش
  .بود داده جاي درخود خانوار 7 درقالب را فرن 30 تعداد 1390 سال در آبادي این. قراردارد پستی مهدي

  کریملو
 شهرستان موران ازبخش اجارودشرقی دهستان وسط در تقریبا که است کوچکی آبادي لی کریم       
 دره یه پی و دمیرچی یوخاري ، وانستانق ، ویردیلی علی ، جنگان ،پرمئهر  روستاهاي درمجاورت گرمی

 نسبتا زمینی در اماخودآبادي است کوهستانی گرفته قرار درآن لی کریم که اي منطقه است گرفته قرار
. است معروف هامارکند به منطقه اهالی درمیان هم علت همین شایدبه که است و همواربنا شده صاف

  .اند بوده ساکن لی کریم در نفر 71 به نزدیک وار با جمعیتینخا 16 تعداد 1390 سال در
  کرین

 درسال که پلنگا است دهستان ومرکز خلخال شاهرودشهرستان دربخش پلنگا دهستان هاي ازآبادي       
 و درجه 37در کرین. بود نفرجمعیت  429خانوار و 128داراي 1390 سال و در است شده تاسیس 1366

  .قرار دارد و عزیزآباد روستاهاي لرد بین در شرقی طول دقیقه 41 و درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 19

  کوه – داغی کسري 

  . باشد می متر 4577  ارتفاع با داغ آقام یا کسري ساواالن مرتفع قله سومین       
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  پارس وصنعت کشت
 و مغان يدامپرور و صنعت و کشت شرکت مشارکت با پارسي دامپرور و صنعت و کشت شرکت      
 مغان ودامپروري وصنعت کشت اراضی هکتاراز 18000از بیش و تشکیل 1366 سال در ایران ملی بانک

 شرکت این اراضی .برد زیرکشت به زراعی مدرن هاي برنامه با قرارداشت اصلی شبکه جنوب در که  را
 قشالقات و مراتع به غربی جنوب و غرب ، شرق طرف از که دارد قرار اردبیل استان شرق شمال در

 -آباد پارس جاده را محدوده غربی مرز. شود می محدود مغان شرکت اراضی به شمال از و عشایري
. است کرده مشخص شده حفر کانالهاي و جاده نیز را آن جنوبی حدفاصل و کند می تعیین شهر مشکین

  .کند می عبور شرقی هاي قسمت میان از نیز آباد پارس -یگرم - جعفرآباد جاده
  مصنوعی دریاچه - دریاچاسی وصنعت کشت
 آباد پارس شهرستان آبی منشا با طبیعی هاي جاذبه از یکی مغان صنعت و کشت مصنوعی دریاچه       

 دیدنیهاي از یکی  دریاچه این. دارد می وا حیرت به را ناظر و کرده تمثیل را نیلگون آسمان که باشد می
 مردم ها سال طول در و است شده شناخته باز دیر از آن اقتصادي ارزش. است  اردبیل استان ارزشمند

 صنعتی و اقتصادي توسعه عامل و حیات سرچشمه دریاچه این. اند شده مند بهره آن برکت از هقمنط
  است شده سرزمین این

  مغان ودامپروري وصنعت کشت
 امکانات از برداري بهره منظور به 1353 درسال مغان ودامپروري وصنعت کشت سهامی شرکت       
 این. گردید تأسیس مغان دشت اراضی از آن درقسمتی صنعت و کشاورزي ارتقاء و دشت مغان اقلیمی
 هاي وفعالیت باغبانی هاي فعالیت ، زراعی هاي فعالیت بخش خودرا در سه هاي فعالیت شرکت
  هاي قطب از یکی عنوان خود به مورد نیاز واحدهاي  اندازي راه و راحیـــط  با  نموده متمرکز صنعتی
  .درآمد کشور وابسته  صنایع و باغداري دامپروري ، کشاورزي ، زمینه در پیشرفته

  کفتارق
 سال درسرشماري که  است مرکزي ازبخش شرقی ارشق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي       
 قوروچاي رودخانه بود کفتارق یا کافتارا درکنار داده جاي خانواردرخود 8نفررادرقالب  37تعداد 1390

  .استقاال جاي گرفته  وآق کندي نقدي ،محمدجانلو روستاهاي ومجاورت
  تاریخی قلعه -) کفو قلعه(کفو

  اندبیل قاالسی:  نگاه کنید به       
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         کالر
 براساس آبادي این است خلخال شهرستان مرکزي دربخش دشرقیــــسنجب دهستان هاي ازآبادي     

مجاورت  روستاي کاالردر.بود داده جاي خانواردرخود 12 درقالب را نفر 44 تعداد 1390سال سرشماري
 جاي گرفته است و ازجانب جنوب به دهستان بوالغ و آق نواشناق ، چلمبر ، آبادي هاي غفورآباد

 دقیقه 28و  درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 41و درجه 37کاالر در . شرقی متصل می شود خانندبیل
  .قراردارد شرقی طول

  کالن
 عرض ثانیه 6و  دقیقه 59و درجه 38 جغرافیایی درمختصات که وپرجمعیتی بزرگ نسبتا آبادي       
 کاالن قرارگرفته النهار گرینویچ ازنصف شرقی طول ثانیه 29و  دقیقه 13و درجه 48استوا و ازخط شمالی

 گرمی درشهرستان موران ازبخش اجارودشرقی جزو دهستان کشوري ازنظرتقسیمات کاالن. دارد نام
 در و شرقی ارودــــــاج دهستان غربی جنوب متردر 1100 ارتفاع به کوهستانی اي درمنطقه که است

 و بزرگ روستاي کاالن. است آباد قرارگرفته وبورك کوالتان ،ائلخانالر ، افسوران روستاهاي مجاورت
  .بود داده جاي خانواردرخود 90نفررادر قالب   407تعداد  1390سال  سرشماريدر که است پرحمعیتی

  کالنپا
مرکز  کیلومتري 22 درفاصلهمشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش شعبان دهستان هاي ازآبادي       

 1390  سال درسرشماري شده پاشا بنیانگذاري کربالیی مرحوم بوسیله که آبادي این شهرستان است
  بود داده جاي خانواردرخود 40 قالب در را نفر 140 تعداد

  کالنتر
   از یکی یافته شهرت ،النترـــــک نام به غربی انگوت دهستان غربی جنوب سمت در که روستایی       
 درمیان که است گرمی شهرستان انگوت بخش از غربی وتــــانگ دهستان باصفاي و زیبا هاي آبادي

 قرار علیا هیبت و سفلی هیبت ،لی خان قیلیج ، رضی شیخ ، بوالغی گلین ، دومولی ، کنده روستاهاي
 1390 سال سرشماريدر آبادي این.باشد کیلومترمی 7 مغان بهمشکین شهر اصلی ازجاده آن فاصله داردو
  .بود داده جاي درخود خانوار 29 نفررادرقالب 116تعداد 

  کالنترداغی
 صلوات کوه وجزو رشته است شده واقع غربی انگوت دهستان غربی جنوب درسمت کالنتر کوه       

  .است سامبورچایی هاي ازسرچشمه ویکی متراست1950 آن رود ارتفاع شمارمی به
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  کالنسورا

 از باشد که می موران بخش و اجارودشرقی دهستان آبادي ترین پرجمعیت و بزرگترین کاالنسورا       
 .دهد می خوداختصاص به گرمی شرقی سمت هاي آبادي کل را درمیان نخست رتبه تعدادجمعیت نظر
 گرمی شهرستان از موران بخش در اجارودشرقی دهستان توابع از کشوري نظرتقسیمات از که آبادي این

 است قرارگرفته آن از نزدیکی درفاصله و موران مرکزبخش شرقی جنوب در سمت شود می محسوب
  بود داده جاي خانوار در خود 175قالب  نفر را در 723تعداد  1390  سال سرشماريدرکاالنسرا 

  کسن داش خشتی برج - فرنگی کاله
 از قبل که اردبیل بود کسن داش روستاي غربی درقسمت خشتی برج دو ، فرنگی کاله هاي برج       
 فرنگی دوبرج باکاله ازاین یکی. روستا قرارداشت این دراراضی روستا به محدوده شهراردبیل این الحاق
شود و  می داده نسبت پیش دههاسال به که برج این ساختمان .بود وسیع فرنگی باکاله دوم برج و تنگ

 کشی خیابان هاي طرح بااجراي خورد می چشم به الله خیابان درانتهاي از آن اخیرآثاري سال چندین تا
 از و یکی شده متصل اردبیل به روستا این امروزه .رفت جدید از میان مسکونی واحدهاي و احداث

روبروي این برج خشتی  دهد و بخش باقی مانده بسیارمختصري از می را تشکیل اردبیل بزرگ محالت
  .پارك الله درخیابان الله به چشم می خورد

  شاه کلبعلی
شاه معروفند و مسجدي هم به همین  اردبیل با پسوند یکی دیگر از کوچه هاي هشتگانه اي که در       

دربافت قدیمی شهراردبیل  نام دارند کوچه و مسجدکلبعلی شاه می باشد که مثل دیگرکوچه هاي مذکور
کوچه کلبعلی شاه که بعدازپیروزي انقالب اسالمی .ري ازتاریخ گذشته این دیارمی باشددارد و یادگا قرار

کوچه عارف قراردارد و  آبروان و ،به کوچه آیت اهللا سعیدي تغییرنام داده درحدفاصله محله اوچ دکان 
  .است داشته این کوچه سکونت است که در اي وارسته انسان شخصیت یادآور نام و

  تاریخی پل -  کورپوسو کلخوران
  کلخوران چشمه سه پل :نگاه کنید به        

  ویند کلخوران
 درمیان روستاهاي  که سرعین شهرستان زيــــــمرک بخش ازتوابع گرم آب دهستان هاي ازآبادي       

 کلخوران ویند درزلزله. جاي گرفته است سرعین به اردبیل اصلی جاده درکنار و ورنیاب ویندکلخوران
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منطقه نسبتا  محل قبلی و در فاصله کمی از الفاصله درــــبه کلی ویران گردید اما ب اردبیل 1375 سال
 نفررادرقالب 465تعداد  1390سال سرشماري در کلخوران ویند. مسطحی قد برافراشت و پاي گرفت

  .بود  داده جاي خانوار درخود 154

  کلخوران هیر
 شهرستان شرقی جنوب کیلومتري 22 در هیر بخش هیراز دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي       

 .بود  داده جاي خانواردرخود 59 نفر را درقالب 248تعداد 1390 سال درسرشماري که اردبیل است
 روستاي از با گذر که اي جاده ازطریق ، خلخال به اردبیل ازجاده کیلومتري 3 کلخوران هیر درفاصله

 »دویول« و »کرگان« روستاهاي به آن متصل می شود قراردارد و در بین اردبیل کیلومتري 20 در کرگان
  .جاي گرفته است

  مهماندوست بزرگ کلش
 سال سرشماري بر اساس نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع مهماندوست دهستان هاي ازآبادي       
 غربی بزرگ در سمت جنوب کلش. بود داده جاي خود در خانوار 9 نفر را در قالب 26تعداد  1390

  .اباد واقع شده است امین و بوالغی اوزان ،شیر  خانه روستاهاي دهستان و در میان

  نمین کلش
 14 است که در نمین عنبران بخش توابع از میناباد دهستان در که نمین شهرستان هاي ازآبادي       

 قراردارد میرزانق روستاي و میناباد دهستان ، جید قریه ،علیا نمین درمجاورت عنبران شمال کیلومتري
 551 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي باشند این می تسنن اهل و است طالشی مردم گویش

  .بود داده جاي خود در خانوار198 درقالب را نفر
جوست که بعد از خرمن کوبی و جداکردن  کلمه اي ترکی به معنی ساقه هاي گندم و )کولش(کلش

 هاي زمان در به گفته اهالی روستا. گندم و جو ازآن به جا می ماند ومعموالبه مصرف سوخت می رسد
 گذاري نام »کولش« را روستا علت بدین لذا بوده پوشانده خشک هاي بوته و جنگل روستارا دوراطراف

 آشنایی هم ترکی زبان به اهالی آن بیشتر اما است تالشی کولش یا گلشن  روستاي مردم زبان. اند کرده
 بافی گلیم به معموالً ها خانم و باشد می زراعت و دامداري و کشاورزي روستا مردم شغل. دارند

 و عالقمندان و مشهور دنیا در آن هاي گلیم و است کولش روستاي دستی صنایع جمله از گلیم.مشغولند
 اي جلوه زیبا هاي طرح و متنوع و الوان هاي رنگ و نقوش  دارد زیادي خارجی و داخلی خواستاران

  . بخشید کولش می شده بافته هاي گلیم به خاص
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  درق کله
 تعداد  1390 سالکه در است مشکین شهر شهرستان  مرادلوي بخش از صلوات دهستان ازآبادیهاي       

 مشکین شهر شهرستان مرکز با »درق کیله« فاصله .بود داده جاي خود در خانوار 15 قالب را در نفر 51
  .باشد همجوارمی بوالغ داش و کند گونئی ، پشتکوه روستاهاي با درق کیله.  کیلومتراست 90 نزدیک

  دیکه کله
 مجاورت در که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي       

 براساس آبادي این است قرارگرفته کنچووا و اکبرکندي ،چیرچیر ، دره قوزلی ، بوالغی نولی روستاهاي
  »مازافا«با  آن فاصله .بود داده جاي خود در خانوار 6 قالب نفر را در 39تعداد  1390 سال سرشماري

  .است شده واقع مغان به مشکین شهر اصلی جاده کیلومتري 20 و در است کیلومتر ده تقریبا

  سر کله
 شهرستان مختلف هاي درآبادي طورکامل به امروزه که است گرمی منطقه گانه هفت ازطوایف یکی      
 دو طایفه فقط گرمی طوایف ازمیان .دهند می اهمیت ودامداري کار زراعت وبه گزیده سکنی گرمی
 ،مددلو  ،چم  دیگرشامل طایفه 5آیند و شمارمی به ر شاهسئوه نــــزو عشایــــسر ج و کله لو خلیفه

  .اند قاپو شده تخته پیش ها مدت از کورانلو و گیالل ،دالغاردالی 

   سر گرمی کله
 است گرمی شهرستان مرکزي بخش از اجارودشمالی دهستان شمالی سمت در همنام دوآبادي نام       

 سر کله آشاغی .میشوند متمایز ازهم یوخاري و آشاغی پیشوندهاي با همنام روستاهاي دیگر مانند که
 . رساند می هم به مجاورت سوار بیله مرکزي ازبخش هایی با آبادي شمالی اجارود دهستان الیه درمنتهی
 کله یوخاري به دهد ونسبت می درخودجاي را نفري 75 جمعیتی ، خانوار سکنه 15 با سر کله آشاغی

  .است دارد بزرگتر جمعیت نفر 17 و خانوار 8 که سر

  نمین سر کله
   در  است که نمین مرکزي بخش توابع از شمالی ویلکیج دهستان در نمین  شهرستان هاي آبادي از       

درباب  روستا اهالی .بود داده جاي خانواردرخود 340نفررادر قالب  1165تعداد  1390 سال سرشماري
 را ییجا کدام هر که »دوگه سر« و »سر کله« هاي نام به بودند برادر دو:وجه تسمیه روستا می گویند که 

نام  است که یکی ازاین دو برادر براي سکونت برگزیده و گزیدندو روستاي کله سر جاییبر اقامت براي
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 »کله سرآش ایندان دا اولدوق گول لو پیلوووندان دا«گوئیا مثل معروف .براین آبادي گذاشته است خودرا
  . دراثر اتفاقی دراین منطقه برسرزبان ها افتاده است »مانده در آن از رانده در این از«درمفهوم 

 آش ناعزادار به عاشورا روز سر کله روستاي در هستند همسایه قریه و دو روستا »گول لو« و »سر کله«
 که بیند می رود و سرمی کله روستاي به آش خوردن قصد به فردي.نذري می دهند » پلو«  گول لو در و

 برگردم و خورده را پلو سریع و گول لو روستاي بروم می گوید خود با نیست آماده کله سر آش هنوز
 به زمانی اما  بخورم آش و سر کله برگردم سریع می گوید خود با شود می تمام برود غذا گول لو به تا

آش ایندان دا  کله سر « :میگوید و زندیم سرش ه است بهدهم ته کشی آش کله سر که رسد می سر کله
  »اولدوق گول لو پیلوووندان دا

  نیر سر کله
 سرشماري براساس که نیر شهرستان مرکزي بخش  توابع از دورسونخواجه دهستان هاي ازآبادي       

یا دورسونخواجه با  نیر کله سر. بود داده جاي خود در خانوار 46 قالب در را نفر 143تعداد  1390 سال
  .آباد مجاورت دارد اسالم میمند و ، گوللوجه روستاهاي مزرعه

  کوه - قندي کله
  15 در و) گیوي(کوثر شهرستان غربی سنجبد دهستان دودهــــمح در متر 2025 ارتفاع با کوه این       

 غربی جنوب - شرقی شمال کوه، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غربی شمال کیلومتري
  .باشد می 37.45 و عرض 48.26.30به طول   آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  کلهر
 شهرستان مرکزي بخش از شعبان دهستان آبادیهاي گویند ازهم می  »کلفیر«روستاي کلهرکه آن را        

 خانواردرخود 43نفررا در قالب  145تعداد  1390 سال سرشماري براساس ابادي این است مشکین شهر
 عمق کم دره درحاشیه و مشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري 19 درفاصله کلهر یا کلفیر. بود داده جاي

  .است قرارگرفتهشهرمشکین -اهر جاده عرض کم و

  رودخانه - کلورچایی
  شاهرود رودخانه: نگاه کنید به        

  مرکزدهستان  – کلورخلخال

  خلخال شهرستان شاهرود ومرکزبخش خلخال شاهرودشهرستان شاهروددربخش کلورمرکزدهستان       
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 پلنگا کوه شرق و تالش کوه  رشته غربی ٔدامنه در و خلخال شهر جنوب کیلومتري 30است که درفاصله  

 از آن متوسط ارتفاع. دارد قرار شرقی طول دقیقه 43و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 23و درجه 37در 
کلور  اهالی اغلب .است سرد زمستان در و معتدل درتابستان آن هواي و وآب است متر 1550 دریا سطح

 رواج انــآذربایج در گسترده شکل به تر پیش که است آذري زبان بازمانده کنند که می تکلم تاتی زبان به
   .است  مانده باقی هنوز محدودي درمناطق وتنها  شده جایگزین ترکی زبان توسط رفته رفته ولی  داشته

  جنگلی دره - اردبیل سی کلوردره
 روستاي درحاشیه که است سرعین شهرستان دیدنی هاي ازدره » لور -وک«  باصفاي زیباو دره       
 و زیبا مناظر و با داشتن است واقع اردبیل کیلومتري 20 درفاصله سرعین شهرستان سبالن بخش از کلور

 .گیرد قرارمی اردبیل اهالی مورداستفاده تفرجگاهی عنوان به کشیده فلک سبزوسر به انگیز و درختان دل
  .قراردارد جاده این شمالی ودرسمت ارجستان به اردبیل ازجاده کمی درفاصله دره این

  کلورسبالن
 24داراي  1390 سالدر که سرعین شهرستان سبالن بخش ازتوابع سبالن دهستان هاي ازآبادي       

 روستاهاي ودرمیان ارجستان -اردبیل ازجاده کمی این آبادي درفاصله.نفرجمعیت بوده است 98خانواربا 
  .سردابه منتهی می شود  دارد و ازسمت شمال به دهستان قرار اردیموسی ، آباد شمس ،درآباد 

  )کلوکشانلو(کلوکجانلو
 آباد وسنگ ییالق محل گرمرود و میانه بخش داغی قوشچی ارتفاعات که وعشایرخلخال ازایالت      

 السلطان صولت خان فرزندبویوك صولتی کریم آنها دراواخر بود ورئیس طایفه این قشالق محل خلخال
 درقوچان اي عده ، بودندجداشده ازاکراد کردستان که شکاك ازایل کلوکجانلو و شاطرانلو ،دلیکانلو. بود

 طوایف این.یافتند سکونت خلخال شمالی وبیشتردرقسمت آمده خلخال نیزبه و گروهی درسراب بعضی
روندطوایف مختلف  وصحرا می وکوه ییالق به خلخال از خاصی مناطق در پراکنده صورت به امروزه

 نادرشاه زمان در دلیکانلو و)  لو اصالن(  نصرانلو ، مونتانلو ، هویرانلو ، خالتانلو ،شاطرانلو ،کلوکشانلو
  .شدند کوچانده تالش کوهستانی نواحی و خلخال به افشار

  مقدس مریم کلیساي
 آثار از و دارد قرار  شهراردبیل قدیم دربافت واقع ارمنستان کوچه در اردبیل مقدس مریم کلیساي       

 هندسی اشکال با نیز آن چوبی در و است جالب کلیسا داخلی تزیینات. قمري است هجري 12 قرن
 پهناي و متر 16 بنا درازاي. آجري ساده گنبد و آجر از مستطیل مربع است بنایی.است یافته تزیین زیبا
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 مربع هاي ستون روي بر که ، باشد می نما طاق ارــــچه داراي و شکل  مربع بنا درون. است متر 14 آن
 محراب. است یافته تزئین ازاره در محدودي هاي نقاشی با و جناقی نماها طاق. اند  شده تعبیه شکل
 کار به ترنج گوناگون هاي گل در که هایی رنگ و دارد گوناگونی هاي ترنج شکل به هایی نقاشی کلیسا
 که دارد وجود گورهایی کلیسا محوطه در. است اي  سرمه متن در و روشن نارنجی و روشن سبز رفته،

 شده کنده هایی صلیب ها آن روي بر و شده استفاده آن ساخت در رسوبی و معمولی هاي سنگ از
 حروف شکل به که نی، از شده بریده هایی  تکه بوسیله ارمنی، خط با کلیسا ورودي درب روي بر. است

 که خداست، حقیقی خانه دربِ این«: است شده نگاشته چنین اند،  کوبیده درب متن بر میخ با و درآورده
  ».م 1876. شود  می هدیه مقدس مریم کلیساي به میرزایانس ملیک اگالوس طرف از یادبود رسم بر

 خانواده خرج با )  خورشیدي 1255  با برابر (ي میالد 1876 سال در اردبیل مقدس مریم يکلیسا
 بوده فعال میالدي 1944 سال تا کلیسا این.است شده بنا شهبازیان خاچاطور اهتمام و میرزایان گالوست

 کشور آن با ومراودات مواصالت درسیستم دگرگونی موجب تبریزکه به روسیه آهن راه  بااتصال.  است
 مراسم آخرین.کردند مهاجرت تبریز به آنان بیشتر و یافت تقلیل تدریج نیزبه اردبیل ارامنه جامعه. شد

 ژاماگورسیان وارطان کشیش توسط شمسی 1323 با برابر میالدي 1944 سال در جماعت نماز و مذهبی
 کلیسا در مذهبی مراسم انجام ، تهران و تبریز به ارمنی هاي  خانواده مهاجرت با. است شده  انجام آن در
 گذرد، می اردبیل مقدس مریم کلیساي بناي ازعمر ونیم قرن یک به نزدیک که امروز. شد تعطیل نیز

 حیات به تخریب به رو کلیساي بناي تنها و رفته ازبین بطورکامل مدرسه و حمام ازجمله کلیسا متعلقات
 آذربایجان ارامنه گري خلیفه شوراي طرف از مذکور کلیساي 1370ازسال .دهد  می ادامه خود غیرفعال
 مرمت تاریخی يبنا این ارامنه مالی يها کمک با تا گرفت قرار اردبیل فرهنگی میراث مدیریت دراختیار

  .شود استفاده يهنر و فرهنگی فعالیت هاي  جهت آن فضاي از يکاربر تغییر با و شود

  آباد کمال
 مجاورت روستاهاي در نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع دورسونخواجه دهستان هاي ازآبادي       
 خانوار 81نفررا درقالب  298  تعداد 1390 سال آباد قرارگرفته است ودرسرشماري پیرنق وعلی ، دیمان

  .بود داده جاي خود در

  کمر
 در که خلخال شهرستان رستم ورشـــخ بخش از شمالی رستم ورشــــخ دهستان هاي ازآبادي       

 شرقی روستاي کمر در سمت. بود داده جاي خود در خانوار 28قالب  در را نفر 109تعداد  1390 سال
  17و درجه 37کمردر. غرب به استان آذربایجانشرقی متصل می شودسمت  از قرار گرفته و قیزیل اوزه ن
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  .متراست 780 دریا ازسطح آن ارتفاع و دارد قرار شرقی طول دقیقه 17و درجه 48و  شمالی عرض دقیقه

  آبشار - کمرخونی
 درحدود مسافتی طی از پس خلخال شهرستان مرکزي ازبخش خوجین ازناو درروستاي رودخانه       

 رسیده کمرخونی کوه دامنه به شوند می آبیاري آب این توسط که باغهایی باالدست از کیلومتروگذر یک
 موجب که شود می سرازیر پایین سمت به ها صخره بین از متوسطی شیب با کوه این انتهاي در و

. است معروف کمرخونی به شود که می زیبایی و آبشارکوچک آمدن وجود به و آب شدن خروشان
   .میان تات زبانان منطقه شاهرود خلخال به معنی چشمه است »خانی«یا  »خونی«

  کمردرق
 1390 درسال که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان ازآبادیهاي       
 مجاورتودر  قیزیل اوزه ن شرق بود کمردرق در داده جاي واردرخودـــخان 8نفررا در قالب  29تعداد 

  .و دایوکندي جاي دارد روستاهاي هئشی

  کمرقایا
 در شمال که است گرمی شهرستان مرکزي بخش از آزادلو دهستان هاي ازآبادي »کمرقایا«روستاي       

 براي رودخانه با این اورتـــــقراردارد مج) بالهارود( پرآب بولقار رودخانه درمجاورت آزادلو دهستان
استفاده از آب رودخانه بولقار به   با تا است بزرگی اند فرصت قرارگرفته درکنارآن که هایی آبادي تمامی
 ها آبادي این آبادانی و رونق همبپردازند برنامه هایی که  متعددياقتصادي  هاي برنامهطرح ها و  اجراي

 عرض ثانیه 35و دقیقه 8و درجه 39در کمرقایا .بیافزاید اهالی آن درآمد برمیزان هم آورند و فراهم را
 در مجاورت و النهارمبدا ازنصف شرقی طول ثانیه 21و دقیقه 13و درجه 48و استوا ازخط شمالی

دارد و  فاصله کیلومتر با شهرگرمی 20درحدود .است قرارگرفته عبابیگلو و اژدرلو ، باشی تپه روستاهاي
 سرشماري در که است متوسطی روستاي کمرقایا .گرفته استقرار آذربایجان جمهوري غربی درسمت

  .بود داده جاي خانوار درخود 46را در قالب  نفر 169تعداد  1390 سال
  کمق
   بخش از سنجبدجنوبی غرب دهستان درسمت شمال که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي       
 سال سرشماري براساس آبادي این قراردارد آباد عظیم ،قشالقی مجاورت روستاهاي ینگیجه در و فیروز
 دقیقه  39و درجه 37در آبادي این. بود داده جاي خود در خانوار 34قالب در را نفر 134 تعداد 1390
  .متراست 1540 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 10و درجه 48 و شمالی عرض
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  آباد کمی
 سال در سرشماري که است مرکزي بخش از رقیـــش دهستان در اردبیل شهرستان هاي آبادي از       
در  و دهستان کمی آباد درجنوب. بود داده جاي خود در خانوار 151 قالب در را نفر 556 تعداد 1390

 بر 1365 ازسال. شمالی واقع شده است فوالدلوي و دهستان حمیدآباد ، آباد رضی روستاهاي مجاورت
 به احداث و رسی هسته با دي خاکیـــاورت روستاي کمی آباد ســــانه قوروچاي درمجـروي رودخ

 سدازبستر ارتفاع.گیرد قرارمی مورداستفاده کشاورزي مصارف براي آن که آب است رسیده برداري بهره
  . است مترمکعب میلیون 3 سد کل وحجم متر 682 تاج طول متر 6.2

  کنازق
 در و نمین مرکزي بخش عــــتواب از شمالی ویلکیج دهستان در که نمین شهرستان هاي ازآبادي       

در  آبادي این .قرارگرفته است »کندي خان«و  »سوال« ، »جگرکندي« ، »نگیجهئی«مجاورت روستاهاي 
 بیان اهالی ازق درــــروستاي کن. بود داده جاي خود در خانوار 21 قالب در را نفر 63 تعداد 1390 سال

  .شود نامیده می » کانازا «

  تاریخی تپه - نمین کنازق
 هزاره به تپه این تاریخ.  است نمین شهرستان توابع از کنازق روستاي تاریخی هاي ازتپه کنازق تپه       

  .شود می داده نسبت میالد از پیش اول

  کنچووا
 بخش یافت از دهستان و مرکز یافت دهستان هاي آبادي از) آ  -چو –کن ( ووا ـــروستاي کنچ       

 نسبتا روستاهاي کنچووا از .است شده تاسیس 1366 سال در که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي
 شمالی وقسمت بخش مرکز غربی سمت در که است مرادلو بخش در یافت دهستان معروف و بزرگ

 ازسه که است مشیران آسفالته و فرعی جاده همان همادا روستا این به دسترسی راه .قراردارد مشکین شهر
 سرراه روستاهاي از گذر از بعد و شود می جدا آن از مغان به مشکین شهر اصلی درجاده مشیران راهی
 به  کنچووا. یابد می ادامه شمال سمت به »کهریزي الله«و  »محمدآباد« ،» لوجه گبه« ، »گندلوجه« یعنی
 حاکمان توجه مورد قدیم روزگاران از قاراسو رودخانه با مجاورت خود و جغرافیایی موقعیت لحاظ
 کیلومتري 3 در قهقهه قلعه. گذارند بجاي ازخود تاریخی ابنیه و آثار که شده باعث امر این و گرفته قرار

 براساس آبادي این .میگرفته است استفاده قرار وردــــم سلطنتی خزائن عنوان به که شده واقع کنچووا
  .بود داده جاي خانوار درخود 153نفر را در قالب  636تعداد  1390 سال سرشماري
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    رودخانه -چایی  کندرق
 کوچک رودهاي پیوستن هم به از مسیرخود در گرفته سرچشمه داغ آق هاي دامنه از رودخانه این      

 طی از بعد و سازد می سیراب را رستم خورش اراضی از بخشی »قوشان چاي« و »نیاخرام«مخصوصا 
  .پیوندد می ن اوزه قیزیل به کیلومتر 20

  کندي کنده
 شمال سمت در که است مشکین شهر شهرستان  ويــمرادل ازبخش صلوات دهستان هاي آبادي از      
 واقع سیدجعفرلو و درق کیله ، کنده بوالغ داش ، درق گل روستاهاي درمجاورت صلوات دهستان غربی
  .بود داده جاي خانواردرخود 76نفررا درقالب  365تعداد  1390 سال کنده کندي در.است شده

  لو کنده
 لزگی قموق طایفه از و قفقازآمده از خانلو حاجی طایفه از طوایف ایل شاهسئوه ن مغان که مانند       

 .اند گرویده شیعه مذهب و بعد به است داشته تسنن مذهب منطقه این به ورود موقع .است داغستان و
 که اگرخداوند فرزندي نذرکرده و نداشته اوالد ذکوري آمده انگوت به که قباي نام به طایفه این رئیس

 او از شیعه مذهب قبول در اش قبیله شده قبول نذرش درآید و چون شیعه مذهب عطا فرماید به وي به
 از دریکی عباس شاه زیرا است داده رخ عباس شاه سلطنت ظاهرا دراوایل مهاجرت این .اند کرده تبعیت

 قموق بزرگ ایل شهرهاي افتاده متوالیا در لزگی که بر اثر جنگهایی : نویسد که تزارمی خود به هاي نامه
 براي ایران و روس دو دولت اشان اصلی سرزمین به ایل افرادآن برگرداندن با است بهتر و گشته ویران
 خان افتد و سرخاي مجددا برسرزبانها می قموق نام ایل شمسی1099 لادرس.کنند شهرها اقدام آن آبادي
  .....آورند درمی تصرف به را وشیروان شاماخی ، قوبا شده همدست داودمشکوري باحاجی قموق قاضی

و  داده شکست را او عثمانی دولت نادرشاه میکند تا باالخره فرمانروایی وستم ظلم با مدتی خان سرخاي
 هاي کوه در و قشالق ) قیطرانلو تا ازعمارات ( رود دره در سواحل کنده طایفه. راند می بیرون از منطقه
 ، بیگ اسداهللا ،آقامیرزا  حاجی ،بیگ  هاشم از توان می طایفه این سران و روسا از .دارد القـیی صلوات

 ، ماللو ، لو کربالیی ، لو شفیع : از عبارتند طایفه این هاي تیره .برد را نام بیگ قدرت و بیگ عباسقلی
  . خانلو الف و میرزامحمدلو ، لو حسینعلی

ه ب طایفه این .را پیدا نکرد اولیه اقتدار شد و دیگر هیچوقت متالشی خان رحیم دست به» کنده« طایفه
شده  محسوب مغان جزوطوایف گاهی و قاراداغ جزوطوایف گاهی ومغان قاراداغ دلیل قرارگرفتن دربین

  .نیامده است حساب به اصال طایفه هم گاهی و
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  کندوان
 سال در سرشماري نیرکه شهرستان مرکزي بخش عــــازتواب دورسونخواجه دهستان هاي ازآبادي       
، آباد  المــاس روستاهاي کندوان با . بود داده جاي خود در خانوار  80 را در قالب نفر 305تعداد  1390

  .سرعین همجوار است آبگرم آبادي هاي دهستان و الي

  کنزق
 شهر کیلومتري که درسه سرعین شهرستان مرکزي بخش ازتوابع گرم آب دهستان هاي ازآبادي     

 از ، کلخوران تاریخی روستاي به جنوب از ، اردیموسی اراضی به شمال است واز شده واقع سرعین
 و قدیمی ازمناطق کنزق. است شده محدود سرعین توریستی شهر به غرب از و قلعه آق روستاي به شرق

 روستا این.ازمیالد می رسداستقرارجوامع انسانی درآن به قبل  است که سابقه سرعین شهرستان باستانی
 مردم شد بیشتر بازسازي دولت و مردم همکاري با سپس و گردید تخریب کلی به 1375 سال درزلزله
 از زمینی سیب و عدس ، وج ، گندم.دارند اشتغال دستی وصنایع دامپروري ، زراعی هاي فعالیت به روستا
 هاي فعالیت امکان ، روستا پیرامون غنی مراتع و زارهاچمن.است روستا این زراعی محصوالت ترین عمده

 صنایع تولید.دارد روستا این اقتصاد در ارزشمندي جایگاه ، دام پرورش و آورده فراهم را دامپروري
   .است مرسوم روستایی دختران و زنان میان در گردن شال و جوراب ، فرش ، ،جاجیم گلیم مانند دستی

 کلی بافت. است یافته استقرار النــــسب زیباي هاي دره از یکی درجوار ، متراکم بافتی با نزقک روستاي
 استقراري و متنوع ابعادي که زیرزمینی و اي صخره هاي خانه.دارد شطرنجی والگویی منظم طرحی روستا

 و روزنه داراي ها خانه این از برخی. روند می شمار به روستا این اصلی هاي ویژگی از ، دارند ناهمگون
 اي رهــــصخ هاي خانه این در هستند غیرهندسی یا و شکل اي دایره ، دیگر برخی و اي استوانه نورگیر
 توان می را ها خانه نوع این به نزدیک است نمونه شده تعبیه کاري کنده یا قوسی هاي طاق با هایی طاقچه

  .کرد مالحظه نیز کرمان استان در میمند روستاي سنتی بافت در
 روستا کلی انداز چشم. است رفته کار به سنگ و گچ ، سیمان ، آجر ، رآهنـتی روستا جدید هاي خانه در

 جدید و قدیمی سکونت الگوي نوع دو بنابراین. است اي صخره هاي خانه و زار درخت ، کوه از تلفیقی
 اشکال با و زیرزمینی هاي خانه صورت به اي تپه سراسیبی در که اي صخره هاي خانه وجود روستا در

 روستاي کنزق. جاذبه هاي دیدنی این روستاست صادق از سید زاده امام آرامگاه ،اند شده حفاري مختلف
  .بود داده جاي خانواردرخود 302قالب  در را نفر 1031تعداد  1390 سال سرشماريدر

  اي صخره دهکده - سرعین کنزق
  یک ، سرعین کیلومتري 3 فاصله در زقــکن روستاي شرق و غربی جنوب ، جنوب دامنه درحوالی       
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.  دارد قرار شده دهــکن مختلف اشکال به که انگیز شگفت و زیبا زیرزمینی و اي صخره هاي خانه رشته

 قرار امتداد یک در غالباً و هم موازات به سنگی هاي دخمه یا اي صخره هاي خانه این اکثر ورودي
 تاکنون. است پوشانده متفاوت هاي پالن و اشکال با اي صخره هاي کنده را تپه دامنه سرتاسر. دارند

 آنها از برخی. اند شده شناسائی مجتمع یا منفرد بصورت بزرگ و کوچک يا صخره واحد 30 به نزدیک
 برخی تنها اما دارند نامنظم مهندسی غیر و دایره حالت برخی و شکل يا استوانه روزنه و نورگیر داراي

 در کننده تفکیک و پایه بعنوان ستون نیم بصورت هائی برآمدگی چند هر هستند ستون يدارا آنها از
 دارد وجود قوسی طاق هاي تاقچه و ها جاچراغی اي صخره منازل این اغلب در.دارد وجود آنها داخل

 و متفاوت يها باپالن مجتمع یا منفرد فضاي به دارند باریکی ورودي که اي صخره واحدهاي اکثراین
 خارجی و داخلی محدوده در يخاکستر يسفالها شدن پیدا .شوند می منتهی طویل و عریض يفضاها

 از توان می را دهکده این دیگر روایت به. رساند می میالد از قبل اول هزاره به را آن قدمت منطقه این
 اطاقه چند دهلیزهاي و تودرتو زیرزمینی هاي تونل این که میگویند. نمود تلقی پرستی مهر دوران آثار
  آبگرم جلوي در یکی بزرگ در دو داراي داشته ادامه زقــــکن روستاي خود تا دآناهیتاـــمعب زیر از که

  .  است بوده آشامیدنی آب چشمه یک مقابل در دره ساري  دره وسط در دوم و  ولوگ گاومیش

  کنگرلو
 1390 رسالکه د است مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین ازبخش الهرود دهستان هاي ازآبادي       
 که است آبادي و بزرگ نسبتا روستاي کنگرلو.بود داده خانواردرخودجاي 125نفررادرقالب  403تعداد 

 هم به را مشکین شهرو مغان ، اردبیل جاده که اي راهی برسرسه ودرست مغان اردبیل اصلی برسرجاده
 رودخانه آب به آسان دسترسی و یکسو از مهم یـراه سه برسراین شدن واقع .قراردارد کند می متصل

 است داده قرار مشکین شهر وثروتمند زیبا روستاهاي روستا را درردیف این ، قاراسو از سوي دیگر
 جنوبو در لوجه گبه با غرب درشمال ، کهریز گوده با شمال در لو بیگ ده با ده شرق درجنوب،کنگرلو
  .دارد قرار روستا این درغرب سد قاراقایا.دارد مجاورت قاراقایا روستاي با  غربی

  شهرستان -کوثر 
  گیوي: نگاه کنید به         

  کوجنق 
 کیلومتري 18 درمشکین شهر مرکزي بخش دشت از ازآبادي هاي دهستان  )نه - جه -کو( کوجنق       
 واقع چایی مشکین و اهرچایی رودخانه هاي است که درمجاورت مشکین شهر شهرستان غربی شمال
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 به شمال از ، »ایمان اهل « و »خانباز« ، »انـــجه مزرعه« روستاي ازجنوب به روستا این .است شده
 ، »احمدبیگلو« ، »قصابه« ،» قاراباغالر« هاي آبادي به شرق از »دیوان صاحب« و »ساریخانلو« روستاي

 » قشالقی بال« ،» جالیر« ،) کندي شیرین( »خانکندي« روستاهاي به غرب از و »حبشی« و» گیللر«
 وجه تسمیه این آبادي داستان هاي مختلفی وجود درمورد. شود می محدود اهر قشالقات و) لی آتمیان(

 »قاراقاال« است که در  )اورامی( باستانی وراوي نام دختر حاکم شهر »قــــکوجن»که  جمله این دارد از
از نام دخترحاکم  داشت وروستا نام خودرا روستاباشکوهی درمحل فعلی  باغ بزرگ و حاکم نشین بود و

 ، استراتژیکی و الجیشی سوق موقعیت ، زیاد گنج وجود علت به که دیگري معتقدند عده. گرفته است
دراثرکثرت استعمال  که است بوده مشهور جنگ وکوه جنگ کوي ، گنج کوه به تاریخ درطول منطقه این
 به روستا این ، معتقدند که به دلیل سابقه کوچروي اهالی آباديمی شود وگروهی هم  تبدیل کوجنق به
بدیهی است که .است یافته تغییر »نه کوجه« به زمان مرور که به بوده معروف »کوچري« یا و »کوچنی«

 خواهدراه به جایی ن تا انجام کارهاي تحقیقاتی مستند »کوجه نه«وجه تسمیه  هیچ یک ازاین داستانها در
نقل  سینه به سینه ، ریشه دوانیده منطقه تاریخ در که است اي باستانی کوجه نه کلمه زیاد احتمال به .برد

بویژه  است یافته تغییر  »کوجه نه« به نوشتار و تلفظ در سختی علت به تاریخ از مراحلی در گردیده و
  ....و »حی یه«، » جه –بی « ، »توبه نه«: این منطقه فراوان است مثل این دست در آن که اسامی از

کار به هنگام  نام بیشتر روستاها ظاهرا مربوط به دوره رضاشاهی است این افزودن حرف قاف در آخر
دارانی که مامورثبت وصدور  درجه و انافسر مختلف انجام می شود و روستاهاي صدور شناسنامه اهالی
 میشوند ختم ملفوظ غیر )ه( به که روستاهاییآخرنام  به میشوند مصمم هم اتفاق سجل واحوال بودند به

  .نفر حمعیت بوده است 2457خانوار داراي  681در 1390کوجنق در سال . نمایند اضافه »ق« حرف

  لی کورامال
 درجه 47و شمالی عرض ثانیه 29و دقیقه 4و درجه 39 درفاصله که است روستایی لی کورامال       

 گرمی شهرستان انگوت ازبخش شرقی انگوت دهستان وسط در ودرست شرقی طول ثانیه 6و دقیقه 47و
 و جیدا ،نریمان ،قاطار یوخاري روستاهاي مجاورت در ، بخش مرکز شرق ودرشمال اردبیل دراستان

 که جایی یعنی لی کورامال .کیلومتراست 10 مرکزبخش با لی کورامال فاصله .است قرارگرفته بوالغ اوچ
 کورمارها. است کورمار در زبان ترکی تغییریافته شکل ، کورامال.وجوددارد) کورمار( وفورکورامال درآن
 تغذیه ازحشرات هستند که مار غیرسمی نوعی دانند می مهلکی مارهاي را آنها که باورعوام الفـــبرخ
) کورمار(کورامال از را خود نام روستا که است این است مشخص آنچه روستا تسمیه دروجه .کنند می

 سرشماري براساس آبادي این .است داشته وجود کورمار وفور درآن یقین به قریب احتمال به و گرفته
  .بود داده جاي خانوار درخود 105 نفررا درقالب 449تعداد  1390 سال
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  بخش - کوراییم
 دهستان ،مهماندوست  دهستان شامل کورائیم مرکزیت نیربه ازبخش هاي شهرستان کورائیم بخش      

رشماري شده این بخش درسال ـآبادي س 69از  .غربی است يویورتچ دهستان و شرقی يویورتچ
شهرکوراییم  ، مرکزبخش کوراییم. آبادي فاقدسکنه بوده است 1و آبادي داراي سکنه  68تعداد  1390

  .است ودهب نفر 854 با برابر 1385 سال در شهر این است که جمعیت

  بقعه - کوراییم
 صاحب باره در. است شده واقع نیر شهرستان در  کورائیم  بخش مرکز درگورستان کورائیم مقبره       
 قبل سال 60 الی 50 حدود که گویند می چنین و نبوده دست در خاصی اطالعات ایشان واجداد مقبره

 که است نماز مخصوص پیشخوان با چهارطاقی بصورت بنا  ....است رفته سرقت به مقبره داخل اشیاي
 بنا ورودي .دارد را ایلخانی دوره معماري خصوصیات کالبدي ازلحاظ مقبره. دارد اي ویژه بسیار جلوه
 به داخل در.ست زیبا بسیار منقش، گنبدخانه، داخلی ياـفض .باشد می جناغی بصورت درگاهی با کوتاه
 .سازد می نمایان را قبله مسیر که شده اجراء متقاطع اسالمی ستاره طرح با مسطح محرابی قبله، سمت
 براي را دهانه تا اند آمده جلو خوابیده موشی دندان صورت به مربع آجرهاي بوسیله باال در دیوار بشن

 بازدید مختلف افراد از ارزشی با هاي ونوشته آثار بنا داخلی دیوارهاي بر .نمایند کوچکتر گنبد اجراي
 تفحص و مطالعه با مطمئناً که است بسته نقش …و طاعون وقوع سال جمله از ، خاص اتفاقات و کننده

  . نمود ردیابی توان می را تاریخی مهم وقایع آنها در

  تاریخی گورستان - کوراییم
 شهرستان کورائیم بخش در  که است هجري 6 قرن از و اسالمی دوران از مانده باقی قبرستان این       

 قبرستان این در زمانها همان به متعلق قبرهایی سنگ. است قبرستان این در کورائیم بقعه و دارد قرار نیر
  .خورد می چشم به

  کوربوالغ
 12 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش شرقی مشکین دهستان هاي ازآبادي       

واقع شده  بیجق و الهرود ، آلنی ، سواره روستاهاي درمجاورت ومشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري
 246تعداد  1390 سال سرشماري اساس بر آبادي این .است »کپزقایاسی« روستا این ازمراکزدیدنی.است

  .بود داده جاي خانوار درخود 63 را درقالب نفر
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  گیوي کورپوقوالغی
 سال در پل این ، است شده بسته چایی گیوي رودخانه روي بر که است پلی ترین قدیمی پل این       
  .است گرفته قرار باغها میان در و شهر جنوبی قسمت در و شد بنا تجدید شهر اهالی کمک با 1359

  آبادي - کورعباسلو 
 جغرافیایی مختصات نیر با  شهرستان کورائیم بخش  توابع از غربی یورتچی  دهستان هاي ازآبادي       

 43 و نیر کیلومتري 8 در شمالی است که عرض دقیقه 57و درجه 37 و شرقی طول دقیقه 4و درجه 48
 شاهسون عشایر ییالقات از صفویه دورة در روستا این. است گرفته قرار اردبیل استان مرکز کیلومتري

 از یکی. است شده تبدیل شاهسوه ن اقوام مسکن به عشایر شدن یکجانشین به توجه با بعدها که بوده
است که هر  اباذر زیرزمینی شهرك و دیگري »بوینو یوغون« دژ روستا این تاریخی مکان هاي ارزشمند

 1390 سال سرشماري بر اساس روستاي کورعباسلو. کدام در جاي خود مورد اشاره قرار گرفته است
  .بود داده جاي خود در خانوار  36قالب  در را نفر 109تعداد 

  عشایر - کورعباسلو 
 بعد سنواتدر  ولی شد می محسوب مغان بزرگ طوایف از یکییه قاجار دوره دراواخر طایفه این       

 کم تعدادشان نیزدرمحل اکنون همه بااین.کردند شهرهامهاجرت یابه قاپوشده تخته آن مختلف هاي تیره
 رئیس آخرین .است واقع »اوکوزداغی« درحوالی ییالفشان و رود دره درسواحل آنان القــو قش نیست

  .بود جانعلی و طهمورث کربالي طایفه این

  معدنی آب چشمه -کورعباسلو
 قراردارد نیر از شهرستان کورعباسلو روستاي والیــدرح قلعه آق یا چاي آق معدنی آب چشمعه       

   .رسد می شرب مصرف وبه بوده درمانی خواص وداراي سانتیگراداست درجه17 آن متوسط مايد

  کورالر
 رود دره شرقی که در سمت آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش اصالندوز دهستان ازآبادیهاي       

 اساس بر اديـــآب این واقع شده است سی تپه قاریشقا و مجاورت روستاهاي پلنگلو در آن به مشرف و
  .بود داده جاي خانواردرخود 55 نفررا در قالب 197تعداد  1390سال  سرشماري

  توپراقی کوزه
  در  که است هیر بخش عـاز تواب شمالی فوالدلويدهستان  در غرب اردبیل شهرستان هاي آبادي از       
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 .کورائیم منتهی می شود قرارگرفته ازسمت غرب به دهستان »وــآرالل«و  »گورادل«روستاهاي  مجاورت

    .بود داده جاي خانواردرخود 34نفررادرقالب  106تعداد  1390 سال کوزه توپراقی درسرشماري

  کوه - کوکاوان 
خلخال  ازناو معروف کوه مجاورت در دریا ازسطح متري2400حدودا ارتفاع با)کیوان کوه(کوکاوان       

است  آن تاریخی درسابقه کیوان کوه اهمیت. رود شمارمی به خطه این هاي اززیبایی قراردارد و یکی
 ، خلخال شهر قرارگیرد آن قله باالي در دارد وهرکس تسلط خوجین اطراف روستاهاي کلیه به کوه این

 مناظر بسیار که را... و بـفراجرد خانقاه ، مئجره ، زیوه ، بیلیل ،طوالش روستاهاي و خوجین روستاي
 هاي از گذشته خود ژیکیـتاسترا موقعیت همین خاطر کوه به این شاید .کند می مشاهده دارند جالبی

 کوه شرقی ي دامنه و ، غارمعروف ازباستانشناسان نقل به منطقه اهالی .است قرارگرفته توجه دورمورد
 طوالش،  خوجین راه قدیمی هاي تپه و است کوکاوان معروف  به که را خلخال کیلومتري پنج ازناو در

 با ساسانی وافسران نظامیان منطقه این در گویند دهند و می می نسبت ساسانیان ي دوره به را بفراجرد و
 مراسم و رسیدند می سپهبدي ي درجه به ،قرارگرفته امتحان مورد»ازنو» تند هاي مسیرهاوصخره پیمودن
ازنو  ارتفاعات از بخشی در واقع کوکاوان یا کیوان کوه ، کوه کیوان. آوردند می جا به مخصوص سوگند

  .است داشته شهرت »نظرگاه« نام به نیز آن چشمه و »لشکرگاه«نام  به درگذشته است که

  تپه کول
 غرب درسمت که آباد پارس شهرستان الندوزــــاص ازبخش غربی قشالق دهستان هاي آبادي از       

 است شده واقع یارلیقان ده لیک و قشالق ساري ،هاي امیرخانلو  آبادي میان در و غربی قشالق دهستان
  .بود داده جاي خود در خانوار 24نفر را درقالب  111تعداد  1390 سال سرشماري براساس که

  لی ارشق کول
   در فاصله که است مشکین شهر شهرستان ارشق بخش شمالی ارشق دهستان ازآبادیهاي نام دوآبادي      

 ، قاراملهم ،قاراچی  ،لو  عظیم شیخ روستاهاي و درمجاورت مشکین شهر کیلومتري مرکز شهرستان 50
 یوخاري و نفر 231کول لی  آشاغی 1390سال درسرشماري. اند سیفی لو قرار گرفته لو و حاجی حامام

  .گویند می هم خانلو رامهدي لی کول نفر جمعیت داشته است آشاغی 593 کول لی
 راه کیلومتر 4.5 حدود طی و با است گرفته قرار متر 1220 ارتفاع با اي منطقه در علیا کول لی روستاي

 حدود وسپس )دهستان مرکز( سفلی قوشه روستاي سیفلو به حاجی روستاي وآسفالت درحوالی شوسه
  . گردد می منتهی )بخش مرکز( رضی شهر به شرق جنوب جهت بعد در کیلومتر 20
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  خلخال لی کول
 کیلومتري 32 در که  است الـخلخ شهرستان مرکزي بخش در غربی خانندبیل دهستان ازآبادیهاي       
 این است شده واقع داغی قوروق و هاچاقایا همچون بلندي کوههاي میان ودر خلخال شهرستان جنوب
 و بیرق به ازغرب ، گللوجه به غرب شمال از ، آل هاشم به شمال ،از بفراجرد روستاي به شرق از روستا

 چسبیده میانرودان به شرق جنوب از و سوسهاب به ازجنوب ، ترازوج به غرب جنوب از ، قیزیل درق
 سال فصول تکیه داده بیشتربه بلندترین قله خلخال  روستا این شرقی جنوب در که هاچاقایا کوه . است

) چشمه چهل(بوالغ قیرخ به که دارد جریان آبی بسیارپر چشمه آن نزدیکی ودر باشد می ازبرف پوشیده
 به سفر مسیر در شوند می سیراب چشمه این آب طریق از کول لی روستاي باغهاي واکثر است مشهور

 چشمه از آبشار این آب دارد شهرت قایاسی قاراقوش آبشار به که دارد جریان زیبایی آبشار بوالغ قیرخ
 را زیبایی بسیار منظره ها صخره الي از خود مسیر در و میگیرد سرچشمه بوالغی قیرخ شاه نظر آب پر

  .بود داده جاي خانوار درخود 135نفر را در قالب  437تعداد  1390 سالکول لی در .سازد می نمایان

  کوه - لی کول
 و اردبیل شهرستان هیر جنوبی از بخش فوالدلوي دهستان محدوده در متر 2081 ارتفاع با کوه این       

 جنوب -شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز شرقی جنوب کیلومتري 35 در
  .باشد می37.58 و عرض 48.23 به طول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی

  کوالتان
 58 و دقیقه 13و درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 19و ثانیه 58و  درجه 38 بین درفاصله کوالتان       

 این.است دارد قرارگرفته ارتفاع دریا مترازسطح1100 حدود که کوهستانی اي درمنطقه شرقی طول ثانیه
 است گرمی درشهرستان موران بخش از اجارودشمالی دهستان ازتوابع کشوري ازنظرتقسیمات که آبادي

 ، اوماسالن یوخاري ،لجایر ، افجه ،آباد بورك روستاهاي مجاورت ودر دهستان این جنوب که درسمت
 کوالتان.دارد آذربایجان وجمهوري مرزایران با کمی گیردوفاصله می جاي وکاالن افسوران ،ائلخانالر

 تجاوز دست دو انگشتان مجموع از آن ساکن خانوارهاي تعداد که است جمعیتی وکم کوچک آبادي
  .اند داشته سکونت نفردرکوالتان 39درحدود  جمعیتی خانواربا 8 تعداد 1390 درسال .کند نمی

    دره کوالن
 قراردارد نمین مرکزي بخش ازتوابع گرده دهستان در که نمین شهرستان هاي ازآبادي آبادي دو نام       

   10 دره کوالن یوخاري و نفر 64و خانوار 22 کوالندره آشاغی 1390 سال سرشماري براساس آبادي این
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  .است داشته نفرجمعیت 34 و خانوار

  کوالنکوه
 1390 سال در سرشماري که است اردبیل شهرستان ثمرین بخش از دوجاق دهستان هاي ازآبادي       
 شیخ« و »کوه ابربه«کوالنکوه با روستاهاي  .بود داده جاي خانواردرخود 13 قالب در را نفر 440 تعداد
  .همجوار است »احمد

  کوه -داغی  لی کولگه
 و شهر مشکین شهرستان مرکزي شعبان از بخش دهستان محدوده در متر 2370 ارتفاع با کوه این       

 - شرقی شمال کوه، جهت .است شده واقع شهر مشکین شهرستان مرکز غربی جنوب کیلومتري 24 در
 باشد کوه می 38.19وعرض  47.22 طول به آن قله رافیاییــــــــجغ مختصات و بوده غربی جنوب

  .رود می شماره ب سبالن ارتفاعات از کولگه لی داغ 

  کوه - کوچوك کونکی
 و نیر ازبخش کورائیم شهرستان شرقی یورتچی دهستان محدوده در متر 2007 ارتفاع با کوه این       

 و بوده جنوبی -شمالی ، کوه جهت .است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز جنوب کیلومتري 40 در
  .باشد می 37.53.30 و عرض 48.16 به طول آن قله جغرافیایی مختصات

  کنار کوه
 30 فاصله که در است مشکین شهر شهرستان مرکزي بخش از انـــــشعب دهستان هاي ازآبادي       

 براساس آبادي این .قوزلوجا قراردارد روستاي اورتــــدرمج مشکین شهرمرکز شهرستان  کیلومتري
روستاي کوه کنار را در .بود داده جاي خانواردرخود 35 درقالب را نفر 112تعداد 1390 سال سرشماري

  .می گویند »کولیار«گویش محلی 

  کوهساره
است که درفاصله  اردبیل) گونئی(سمت جنوبی دیدنی و زیبا روستاهاي از یکی کوهساره روستاي       

  » الآ - کیس « کوهساره که اهالی محل آن را .دارد قرار هیر بخش ازهیر کیلومتري اردبیل دردهستان 30
  .بود داده جاي درخود خانوار 118 نفررادرقالب 539تعداد  1390 سال درسرشماري می گویند 

ذرماه سال آدر وقایع تاریخی  است و اردبیل سمت شرق در دیدنی و اـزیب روستاهاي از یکی کوهساره
 عشایربوده است از قواي دولتی و هاي شدیدي بین فدائیان فرقه دموکرات ومحل وقوع درگیري  1325
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سدي خاکی باهسته رسی درمجاورت روستاي کوهساره به بهره برداري رسیده است که به  1382سال 
 از سد ارتفاع.گیرد قرارمی مورداستفاده کشاورزي مصارف براي آب این سد. معروف است  کیساال سد

   .است مترمکعب میلیون  0.45سد کل وحجم متر 250 جتا طول متر 9 بستر

  کوهول
 شهرستان شاهرود ازبخش دهستان شال وهواودیدنی آب خوش ازروستاهاي یکی کوهول روستاي      

درمجاورت  )لور -کو(کلور کیلومتري ازشهر 25اردبیل است که درفاصله  استان شرقی درجنوب خلخال
 سال کوهول در سرشماري قرارگرفته است  رودبار آباد و صومعه ، گندم ، کهلدشت ماجوالن روستاهاي

 عرض دقیقه13و درجه 37در آبادي این.بود داده جاي خانواردرخود 39 قالب در را نفر 144 تعداد1390
  .متراست 1730 دریا ازسطح آن وارتفاع دارد قرار شرقی طول دقیقه 49 و درجه 48 و شمالی

  دشت کوهول
 اورت روستاهايـــــکه درمج است خلخال شهرستان شاهرود دربخش شال دهستان هاي ازآبادي      

 20 قالب در را نفر 72تعداد  1390 سال سرشماري دارد و در صومعه رودبار قرار و کوهول ،احمدآباد
 دقیقه 45و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 17و درجه 37 در آبادي این. بود داده جاي درخود خانوار

  .متراست 1700 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول

  قشالقی کوهول
 دقیقه 54و درجه 47استوا و ازخط شمالی عرض دقیقه 8و درجه 39 بین درفاصله قشالقی کوهول      

ودرمجاورت  شرقی انگوت دهستان شرقی شمال سمت در النهارمبداء ازنصف شرقی طول ثانیه 44و
 واسطه به قیشالقی کوهول .و چینار قرارگرفته است قشالقی بورون ،آباد  زارع ،دآباد ـــــروستاهاي سی
 فاصله دارد نیزمجاورت دشت قیشالق بخش قشالقات سوار با بیله جنوبی درسمت قـــرارگرفتن

نفر را  32تعداد 1390 کوهول قشالقی درسال. باشد کیلومترمی 22 انگوت مرکزبخش با قشالقی کوهول
  .بود داده جاي خانواردرخود 10درقالب

  کوویج
 36  فاصله در که مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین بخش از وــــقاراس دهستان هاي آبادي از       

خانوار  183نفررا در قالب  591تعداد  1390سال  در آبادي این است قرارگرفته مرکزشهرستان کیلومتري
 و است گیري اندازه براي ظرفی معنی به ترکی زبان لغت در) کوویج( »کوویز«. بود داده جاي درخود

  .است شده واقع کوویج غربی جنوب کیلومتري  5در  دیوقاالسی. بزرگتر است »چاناق«از  کمی
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  کهران
 روستاهاي در مجاورت که خلخال شهرستان مرکزي دربخش غربی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي       

 1390سال سرشماري براساس آبادي این شده است واقع پروج و جانلو شیخ ،گئزاز ، نیاخرام ، یوزناب
 شمالی عرض دقیقه 29 و درجه 37 در کهران. بود داده جاي خانواردرخود 32نفررا درقالب  127تعداد 

  .دریامتراست ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 29 و درجه 48و

  کهریز
  روستاهاي در مجاورت که نیر شهرستان کورائیم بخش توابع از مهماندوست دهستان هاي ازآبادي       
تعداد  1390سال سرشماري بر اساس. گرفته است قرار قاراقاشلو ، اینجه ، هوادره ، گونئی آق ، لو امین
  .بود داده جاي خانواردرخود 35درقالب  را نفر 113

  کهلیک
درسمت  که الــخلخ شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي       
 شمال ازسمت و است قرارگرفته ونن ودرمجاورت روستاي شمالی رستم خورش دهستان شرقی شمال

 25 و درجه37کهلیک که آن را نولوبوالغ هم می گویند در.شودیم منتهی غربی خانندبیل دهستان غرب به
  .است متر 1850 دریا ازسطح آن وارتفاع دارد قرار شرقی طول دقیقه27و درجه 48و شمالی عرض دقیقه

  ارشق بوالغی کهلیک
 سرشماريکه در است مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي       
 با کیلومتر 42 بوالغی کهلیک. بود داده ايــــــج خانواردرخود 2 درقالب را نفر 3 تعداد 1390 سال

  .دارد فاصله مشکین شهر

  مشکین شهر بوالغی کهلیک
 کیلومتري 42 درفاصله کهمشکین شهر شهرستان شرقی مشکین ازبخش نقدي دهستان هاي ازآبادي      

 4 تعداد 1390 سال سرشماري براساس ابادي این شدهاست واقع مشکین شهر شرقی جنوب سمت از
  .بود داده جاي خانواردرخود 1 قالب در را نفر

  کوه - کوه کهن
   نیر و کورائیم شهرستان از بخش شرقی يویورتچ دهستان محدوده در متر 2152 ارتفاع با کوه این       
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 جنوب - شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز غربی کیلومتري جنوب  45 در
  .باشد می 37.54 و عرض 48.06 به طول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی

  کوه - بست کهنه
 9 در و نمین ازبخش عنبران شهرستان عنبران دهستان محدوده در متر 2003 ارتفاع با کوه این       

 مختصات و بوده شرقی جنوب -غربی شمال کوه، جهت.است شده واقع نمین شرقی شمال کیلومتري
   .باشد میدقیقه  30درجه و  38 و عرض دقیقه  32 درجه و 48 به طول آن قله جغرافیایی

  تاریخی حمام - حامام کهنه
 اردبیل محسوب ارزشمند میراث جزو و بوده تاریخی قدمت بیشترین داراي شاید که حمامی اولین       

 در و بازار - الملک پیرعبد راسته یعنی اردبیل باستانی و تاریخی بافت در که بوده »کهنه حمام« شد می
 ویران 1335 سال به مذکور خیابان احداث درجریانو  داشته قرار کنونی کاشانی اهللا آیت خیابان مسیر
 عظیم هاي پایه و گسترده طاقهاي جسیم ، گنبدهاي داراي که بود حمام ترین قدیمی کهنه حمام .شد
مرحوم  .میگذشت پله 20 تا 15 از آن به رسیدن راه ، بوده تر پایین متر 10 حداقل بازار کف از و بوده

 درقدیم حمام این...« : می نویسد تاریخ درگذرگاه د دوم کتاب اردبیللاز ج 193درصفحه  باباصفري
 کهنه اردبیل مردم......بودند را تعمیرو دایرنموده آن بعدهاو  بود مدفون خاکستر و زیرخاك و متروك
 )ع( مجتبی حسن امام حضرت بودندکه دانستند و معتقد می ازاسالم ازقبل وحتی قدیمی خیلی را حمام

 بسیارقطوري دیوارهاي و ها پایه کهنه حمام ....است فرموده استحمام حمام درآن اردبیل سفرخود به در
 نقشه .بود شده احداث وسیعی ضربی طاقهاي آن وروي بناگشته آهک ها وآجرو سنگ باتخته که داشت
 مکعب بصورت بزرگی و سیاه سنگهاي تخته بود و بسیاردیدنی آن بیرونی و داخلی محوطه و حمام

 این شد می باز) کاشانی فعلی( شاه خیابان که پیش درچندسال.بود کاررفته به درآن تراشیده مستطیلهاي
 قدیم بسیار دورانهاي وهنرومعماري تمدن گویاي که اثرتاریخی وآن قرارگرفت درمسیرآن باستانی حمام

  »گردید خراب....بود والیت این ساکنان

  تاریخی حمام - نیارق حامام کهنه
 حمام  4یکی از و دارد تعلق نیارق جامع مسجد به که است نیارق قدیمی نام حمام حمام کهنه       
 سقف با تاریخی، حمامهاي خاص معماري با حمام این. است نیارق درروستاي نمین شهرستان قدیمی

 بهویا  تاریخی ازبناهاي گرم آب وخزینه دوش چندین اصلی، صحن ، رختکن داراي گنبدي قوسی و
  .قرار دارد وویرانی تخریب درمعرض متاسفانه رودکه شمارمی به نیارق تاریخی بهترتنها بناي عبارتی
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  تاریخی قلعه - قاال کهنه
 رودخانه به ديـتن  شیب با که است اي قلعه مشکین شهرشهر نوروز باغ دره شرقی اتارتفاع در       

 »داش سوروشگن«به معروف ساسانی پهلوي اي نبشته سنگ ارتفاع درمقابل و شود می منتهی خیاوچاي
.  است متر هشت از بیش ارجــخ از ولی متر چهار از بیش داخل در حصارقلعه ارتفاع است گرفته قرار
 حفاري و کندوکاو گونه هیچ اجازه بوده دولتی سربازخانه و ارتش تملک در دیرباز از چون قلعه این در

 در که باشد شده بنا ساسانی باستانی قلعه همان محل در کهنه قلعه رود می احتمال ولی است نشده داده
  . است شده اشاره آن به هرمزد نارسه قول از ، دره داخل خطی کتیبه

  کند کهنه
 و دقیقه 54و درجه 38در  که است اي وقدیمی کهنه خود نام اعتبار به اما کوچک آبادي ،کند کهنه       

 قرار کردکندي روستاي درمجاورت شرقی طول ثانیه 29 و دقیقه 45و درجه 47و شمالی عرض ثانیه 25
 بر بالغ انگوت مرکزبخش ،کند باتازه آن داردوفاصله فاصله اصلی کیلومترباجاده است وحدود یک گرفته

  .بود داده جاي خانواردرخود 4 نفررادرقالب 19 تعداد 1390 سال درکند  کهنه .کیلومتراست 22

  کیننو
 درجه 38 بین که درفاصله است گرمی شهرستان  انگوت ازبخش غربی انگوت دهستان ازآبادیهاي       

 میان در ، مبداء النهار نصف از شرقی طول دقیقه 37 و درجه 47و استوا ازخط شمالی عرض دقیقه 56 و
 و »قیشالقی هالن« ، »مسجدلو« ، »مردان« ،» سی دره آدام« یوخاري و آشاغی ، »سیدجوادلی« هاي آبادي

 به آبادي این که است متعددي اسامی »کینناو« یا »کیناب« ،» کیننو« ، »کینو« است قرارگرفته »پیرلی پیره«
 . است »نو کین« است جاري منطقه اهالی زبان در که اسمی ترین رایج اما است شده نوشته یا خوانده آن
 دراثرکثرت که تلقی کرد » آب کین «و  » آو کین « ترکیب از اي تغییریافته شکل را »کیننو» توان می

 »ورگهان« دربخش »آب کین« نام به شده ثبت روستایی آنکه بویژه اخیر درآمده است شکل به استعمال
 است جمعیتی وکم کوچک نسبتا روستاي وــکینن .دارد وجود منطقه همین مجاورت در اهر شهرستان

  .بود داده جاي درخود 20نزدیک به  جمعیتی با را سکنه خانوار 4تعداد  1390درسال  که
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  گئزاز
 شهرستان مرکزي دربخش غربی خانندبیل دهستان ومرکز غربی دبیلــخانن دهستان هاي ازآبادي       

 نفر 389داراي  1390 سال سرشماري در آبادي این . است شده تاسیس 1366 درسال که است خلخال
 ، قراردارد وروستاهاي گرمخانا گئزاز انهــــرودخ گئزاز در کنارروستاي . خانوار سکنه بود 118 و

 عرض دقیقه 32و درجه 37در گئزاز .جانلو از همسایگان آن به شمارمی روند و شیخ نیاخرم ، ارسون
  .است متر 1650 دریا ازسطح آن داردوارتفاع قرار شرقی طول دقیقه 22و درجه 48و شمالی

  لو گئیک
 داشته اسم همین به مشهوري یا زیارتگاه اجاق و بوده عثمانی درخاك کوچکی سرزمین گئیک       
 نیز اکنون هم.... « یافتند می رفتند و شفا می زیارتگاه این به امراض از بعضی به مبتالیان که است

 محلی اصطالح به و بوده اصل لوي گئیک که طایفه این هاي ازخانواده بعضی به یرقان مرض به مبتالیان
 مشهور یا زیارتگاه سرزمین همان اسم ظاهرا به طایفه این .» کنند می هستند مراجعه مرض این اوجاق

درعصر  دیگر طوایف برخالف طایفه این .شده اند نامیده اسم همین به آمده ایران به که هم بعد و بوده
 قشالقشان اکثرا.روند شمارمی عشایربه طایفه دومین حیث این از و یافته افزایش شانتجمعی تعداد حاضر

 شهرك که 1353و 1352درسالهاي  .است شده واقع مغان دامپروري و کشت وصنعت فعالیت منطقه در
 52 ازمحل آنان مستثنیات و مستحدثات بهاي با پرداخت بزرگی اوبه ساختند می را شرکت این غربی

 ازآن اي خانواده هنوزهم که قرارداشت درزیرپاسگاه کوچکی اوبه و شدند داده مهاجرت فعلی دستگاه
 این روساي ازآخرین .است واقع قاینارجا و یاغلو ، قاشقامئشه در آنان ییالق. است مانده برجاي اوبه

 ،پناهلو علی:  طایفه عبارتند از این هاي تیره.مشهورهستند خان وحاتم فرج حاجی ،خان  عالیشان طایفه
 ،بایراملو  علی ، لو قاراپیتیق ، قرولی ،یطرانلو ق ،خلیل لو  ،ایمانلو  حاجی ،تومارلو  ،جیجانلو  ،میرزالو 

  جعفرلو  وحاجی آقاجعفرلو ،خانلو  عالیشان ،لو  فرج حاجی ، لو اوروج ، لو موسی ،لو  مدینه

  گئیگال
 در گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اینی دردهستان جمعیتی وکم کوچک آبادي )الگ-گئی(گئیگال       
 شمالی عرض ثانیه 55 و دقیقه 58و  درجه 38 بین گرمی شرق کیلومتري 15 درفاصله که اردبیل استان
 روستاهاي درمجاورت النهارگرینویچ نصف از شرقی طول ثانیه 17و  دقیقه 8 و درجه 48استوا و  ازخط

 گئیگال.است قرارگرفته راآ بی و شاوون یوخاري ،سر له ال ، کاالن ، لی رمضان ، بوالغاراکندق تازه
 سکنی آبادي دراین خانوار 4 درقالب نفر 14 تعداد 1390درسال که  است جمعیتی وکم کوچک آبادي
  طوایف ترکان استنام از » گوگ ائل«گئیگال در اصل.مشغول بودند ودامداري وزرع کشت به و گزیده
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  گازیر
 سال سرشماري براساس که سرعین شهرستان مرکزي بخش ازتوابع آلوارس دهستان هاي ازآبادي       
 ازمرکزشهرستان کمی فاصله در گازیر. بود داده جاي خانواردرخود 55 نفررا درقالب 206تعداد  1390

  .دارد قرار و اسنمز  غرب آن درمجاورت روستاهاي آلداشین سرعین و درسمت

  گاوان
  کاوان: نگاه کنید به      

  گاودول
 1390سال که در  است خلخال شهرستان مرکزي دربخش شرقی خانندبیل دهستان ازآبادیهاي       
 ، اناویز به میتوان آن وارــهمج روستاهاي از .بود داده جاي خانواردرخود 25 درقالب نفررا 90تعداد

 42و  درجه 37در آبادي این.  کرد اشاره ایلوانق و سنجبدله ، چالگرود ، قاراآغاج ، تپه ،گل گورانسراب
  .متراست 2000 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 26و درجه 48و  شمالی عرض دقیقه

  معدنی آبگرم - گولو گاومیش
 شهروسط  که است آبگرم معدنی هاي چشمه ترین قدیمیاز  »گولو گامیش« معدنی آبگرم چشمه       

 کرد توجیهذیل  شکل دو به توان می را معدنی آب چشمه این نامگذاري و تسمیه وجه.دارد قرار سرعین
 رواج منطقه در اهلی دام عنوانه ب آن نگهداري که) گاومیش(» گامیش«به نام  حیوانی با را آن نام نخست

 از اینکه دیگر و کرد تعبیربوده  گاومیشزیستگاه  ي که استخر بعنوان را آن و هداد قرار درارتباط. دارد
 میتوان صورت این در. گرفت بهره آن نامگذاري توجیه براي »بزرگ« یعنی »گامیش« مجازي معناي
 آب چشمه ترین پرآب »وگول گامیش« .باشد می بزرگ استخر مفهوم به »گولو گامیش« از مراد که گفت
 جوشان و دایمی آن در آب جریان است ثانیه لیتردر 140 آن آبدهی میزان که است ایران و سرعین گرم

 بی کلرو آبهاي ردیف در کیفی نظر از. است سانتیگراد درجه 46 حدود آن دهانه در آب دمايو  است
 بیرنگ ، ترش کمی آن آب. هست نیز سولفات مقادیري داراي که دارد قرار سدیک و کلسیک کربناته

 خصوص به معدنی هاي چشمه مازاد آب گذشته سالیان در .دارد هیدروژن سولفوره بوي اندکی و بوده
خود  متري پنجاه و یکصد فاصله در و شد می نهري وارد شرقی جنوب سمت از گولو گامیش آب

 زیرا آمده می حساب به آذربایجان آسیابهاي گرانبهاترین از ایام آن در آسیاب این. گردانید می را آسیابی
  است کرده می کار سال ماه 12 تمام در و زده نمی یخ زمستان در آن آب، دیگر هاي آسیاب برخالف

  تمدد ، رماتیسم ، مفاصل درد بیماریهاي درمان براي  گولو گاومیش معدنی آب در موجود شیمیایی مواد
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   .است مفید بدن عمومی تقویت نیز و تورم و آماس معالج ، اعصاب 
  گبلوقشالقی

 گدایلو قشالقات آباد و درمیان پارس شهرستان اصالندوز ازبخش اصالندوز دهستان هاي ازآبادي       
  . بود داده جاي خوددر خانوار17نفررادرقالب  66 تعداد 1390 سال در و شده استواقع  قهرمانلووبوزجا

  داغی گچ
خلخال  مرکزي شهرستان غربی از بخش خانندبیل دهستان محدوده در متر 2012 ارتفاع با کوه این       

 و بوده غربی -شرقی کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غربی شمال کیلومتري 10 در و
  .باشد می دقیقه 38درجه و  37 و عرض دقیقه 24درجه و  48 به طول آن قله جغرافیایی مختصات

  کوه -گدارکور
 کیلومتري 5در و نیر شهرستان قشالقی رضاقلی دهستان درمحدوده متر 2046 ارتفاع با کوه این       
 مختصات و بوده جنوبی -شمالی کوه، جهت . است شده عــــــواق نیر شهرستان مرکز شرقی جنوب

  .باشد می دقیقه 0.1درجه و  38 و عرض دقیقه  0.6درجه و  48به طول  آن قله جغرافیایی

   گدایلو
 غربی سمت در است که آباد پارس شهرستان اصالندوز بخش از الندوزـاص دهستان هاي ازآبادي       

 شده واقع کورالر و بوزچاقشالقی ، قهرمانلو قشالق،گدایلو قشالق،افچی درمجاورت رود دره رودخانه
  .بود داده جاي خانواردرخود 136درقالب  نفررا 552تعداد  1390 سال در آبادي این. است

  گدایلوقشالقی
 از کمی که درفاصله است آباد پارس شهرستان اصالندوز اصالندوزازبخش ازقشالقات دهستان       

 گدایلوقشالقی درسرشماري.  وبوزچا واقع شده است گبلو، قهرمانلو قشالقات درمیان روستاي گدایلو
  .بود داده جاي خانوار درخود 16 قالب در نفر را 63تعداد  1390 سال

  کوه - گیلوان گدوك
 40 در و خلخال شاهرود شهرستان از بخش شال دهستان محدوده در متر 2398 ارتفاع با کوه این       

 شرقی جنوب - غربی شمال ، کوه جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی جنوب کیلومتري
  .باشد می 37.19و عرض  48.50.30به طول   آن قله جغرافیایی مختصات و بوده
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  گرجان
   شرق شمال درسمت که است مرکزي ازبخش هـــسرداب دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي       

 قدیمی روستایی گرجان. است گرفته جاي دار جبه و میرنی ، شهریور روستاهاي درمجاورت و دهستان
  .جمعیت داشت نفر 884خانوارو  260 تعداد 1390 سال که در بزرگی است نسبتا و

  تاریخی گورستان -  گرجان
 آن، در که دارد قرار تاریخى گورستانى ، اردبیل توابع از کلخوران رجانگ دهکده غربى قسمت در       
 در قبرستان منطقه، تدریجى رفتن زیرکشت با زمان مرور به. است شده نهاده گورها روى ها سنگ انواع
 خارا سنگ از صندوقى شکل به اسالمى گور سنگ چندین گورستان این در.است شده مدفون خاك زیر

 و کشى خط و جدولبندى داراى محدود مقدار به و است کوفى برجسته خطوط داراى که شود مى دیده
 گورکانیان زمان الخط ازرسم نشان ثلث کوفى خوش نسبت به خطوط. است توریقى اسلیمى هساد نقوش

 کرجان دهکده غربی قسمت در گورستان این.شود مى مربوط قمرى هجرى هشتم تا ششم هسد وبه دارد
 از صندوقی شکل به اسالمی گور سنگ چندین گورستان این در. دارد قرار اردبیل توابع از کلخوران

 این. دارند توریقی اسلیمی ساده نقوش و کشی خط و بندي جدول که شود می دیده خارا سنگ
 کلخوران گرجان روستاي غربی قسمت در   .است مربوط قمري هجري هشتم تا ششم سده به گورستان

 خطوط داراي خارا ازسنگ صندوقی صورت به اسالمی گور سنگ چندین داراي.است واقع اردبیل
 . است هجري هشتم تا ششم ي سده به مربوط گورکانیان زمان الخط رسم از ثلث کوفی برجسته
   .دارد قرار سبالن سبز سر دامنه نزدیکی در اردبیل شهر غرب شمال کیلومتري 9 در گرجان روستاي

  گرده
 1366که درسال  نمین مرکزي بخش ازتوابع گرده ومرکزدهستان نمین شهرستان هاي ازآبادي       

 از آذربایجان، جمهوري سرحدات و عنبران بخش با شمال طرف از گرده روستاي. تاسیس شده است
 روستاهاي با شرق جنوب و جنوب طرف از کالندرق، و اورنج روستاهاي با غرب و غرب شمال طرف

 قشالق و جید روستاهاي با شرق و شرق شمال طرف واز اردبیل سیمان کارخانه و غداق آ و نوشنق
خانوار  161 درقالب نفررا 492تعداد  1390 سال سرشماري براساس آبادي این.باشد می همسایه چاي

 از آذربایجان، جمهوري سرحدات و عنبران بخش با شمال طرف از گرده بود روستاي داده جاي درخود
 روستاهاي با شرق جنوب و جنوب طرف از کالندرق، و اورنج روستاهاي با وغرب غرب شمال طرف

 قشالق و جید روستاهاي با شرق و شرق شمال طرف از و اردبیل سیمان کارخانه و آغداق و نوشنق
 قدیمیترین رساند ، می اسالم از قبل را به روستا قدمت قدیمی قبرستان 3 وجود. باشد می همسایه چاي
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 با همراه وسائلی همچنین و نیست قبله به رو قبر این اینکه به توجه با« قبري گوئور به معروف قبرستان
 و رودخانه اي محلی .باشد می واقع »داغی طی« کوه دامنه در و روستا شمال طرف در »قبر در مرده

  .است که به همین نام معروف است جاري روستا درمجاورت فصلی
 شخصیدرخواب به  مدفنش که مورد زیارت اهالی است اي الهویه مجهول در روستاي گرده بقعه بانوي

 1360 سال دراهالی  و استتوجه اهالی قرارگرفته  مورد و شده معرفی حسین شاه نام به روستا اهالی از
بخصوص  روستا اهالی بیندر باالیی بسیار ا ازاحترام مقبره این. اند ساخته آن برروي ساختمانی شمسی

 تیر با تخت آن سقف و شده بنا بومی بصورت و شکل مستطیل زیارتگاه، بناي برخورداراست زنان
  .است شده پوشانده سیمانی اندود با که شده ساخته آجر و سنگ با بنا این بدنه. باشد می چوبی

  دهستان -گرده 
 1366 درسال که است گرده روستاي مرکزیت به نمین شهرستان مرکزي بخش هاي ازدهستان       

 ،خانکندي ، پیرزاده ، پیرجوار ،لو بویاقچی ، اورنج ، بوالغ اوچ،آقایارلو هاي آبادي وشامل شده تاسیس
 قلیچ ،چاي قشالق ،مقصود فتح ،کمر علی ،قشالقی صالح ،آباد سیف ، سلوط ،خوش آباد ،کندي خلیل

 ، )سی مسجدمحله( مسجدمحله ،گودلر  ، گرده ، سفلی گلندرق ، کوالندرق علیا ، گلندرق ، قشالقی
  .است قلعه کندي  و روستاي قاضی ، سی محله یوزباش ، هشنه ، نوشنق ، کندي نظرعلی

  معدنی آب چشمه -سویو گرده
  سویونمین یئل: نگاه کنید به        

  گول گرده
 83 در فاصله که است مشکین شهر شهرستان ويـــــمرادل ازبخش یافت دهستان هاي ازآبادي       

 این قراردارد دیکدرق و سئردي ،کنچووا  روستاهاي ودرمجاورتمشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري
  .بود داده جاي درخود خانوار 5 نفر را در قالب 23تعداد1390سال سرشماري براساس باديآ

  آباد گرگ
 این قراردارد فیروز ازبخش سنجبدجنوبی دردهستان که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي       
گرگ آباد که  . بود داده جاي خانواردرخود 20 درقالب نفررا 76 تعداد1390 سال سرشماري در آبادي

 دهستان به جنوبی قراردارد وازشمال دهستان سنجبد شرقی شمال گویند درسمت آن را سعیدآباد هم می
 38و درجه 37در آبادي این. شود می منتهی غربی دهستان خانندبیل به شرق وازسمت غربی سنجبد
  .متراست 1230 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه18و درجه 48و شمالی عرض دقیقه
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  گرمخانا
 32و درجه 37در که است خلخال شهرستان مرکزي دربخش غربی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي       
 جاده مسیر ودر خلخال شهر کیلومتري 19 در شرقی طول دقیقه 24و درجه 48و شمالی عرض دقیقه

 250 حدود در روستا این جمعیت. اند ساکن آن در خانوار 50 حدود و است گرفته قرار گیوي و هشجین
 آبگرم معروف چشمه و است همسایه ترزنق و ارسون جانلو، شیخ ترك، گزاز روستاهاي با و است نفر

 هفت« دام ديئی سنگی غار به توان می روستا این باستانی آثار از. باشد می واقع آن در »بوالغ ایستی«
  .بود داده جاي خانوار درخود 48 نفررادرقالب  168تعداد 1390 سال انا درخگرم.کرد اشاره »خانه

 و ومستقراست منزل،سرا، محل معنی به خانه.شود می تشکیل خانه+  گرم قسمت ازدو آبادي این نام
 عنوان همین به هم قدیمی هاي ازحمام بخشی چنانچه است گرم که وجایی محل درمعنی گرمخانه
  اند داده آبادي این به روستاست درمجاورت که نسبتاگرمی آب خاطرچشمه رابه عنوان این. بود معروف

  معدنی آبگرم چشمه -گرمخانا 
 معدنی آبگرم چشمه چندین ، خلخال غربی جنوب کیلومتري 18 حدود و خانهـــگرم روستاي در       
 این منطقه هاي آبادي اهالی. است متغیر سانتیگراد درجه 50 تا 30 از آنها حرارت درجه که دارد وجود
  .گویند می بوالغ راایستی آبگرم هاي چشمه

  چشمه گرمه
 بر آبادي این قراردارد ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي       
 گرمه روستاي. بود داده جاي خانواردرخود 318 درقالب نفررا 1056 تعداد 1390 سال سرشماري اساس
 شهرستان از و کیلومتر 8 ویلکیج بخش مرکز از آن فاصله واقع شده و اردبیل استان شرق در چشمه
  . باشد می کیلومتر 30 استان مرکز از و کیلومتر 22 نمین

  انگوت گرمی
 انگوت دربخش شرقی انگوت دهستان پرجمعیت و بزرگ هاي روستاي از یکی انگوت گرمی       

 نظر از و داده جاي درخود خانوار روستایی 102 درقالب را نفرجمعیت 517 که است گرمی شهرستان
 به شرقی انگوت دهستان آبادي سومین لی وکورامال کندي محمدتقی روستاهاي بعداز جمعیت تعداد
 3و درجه 39 بین درفاصله انگوت شمالی سمت کیلومتري 3 درفاصله انگوت گرمی .رود می شمار
 رودخانه مجاورت در شرقی طول ثانیه 17 و دقیقه 44و درجه 47و شمالی عرض ثانیه 40و دقیقه

  .باشد می همجوار کند تازه لی کورامال و قاپی داش ، شاعرلی روستاهاي با و قرارگرفته چایی سامبور
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  شهرستان - گرمی
فاصله در دریا سطح از متري 1100 ارتفاع درنام یکی ازشهرهاي قدیمی استان اردبیل است که        
 103732 گرمی  شهرستان جمعیت. است گرفته قراراردبیل  استان شرقی شمال کیلومتري سمت  108
 از گرمی منطقه. باشد می مطبوع و معتدل سال فصول بقیه و گرم تابستان در آن هواي و آب و بوده نفر

 شده گذاشته پارت قوم از هائی تیره توسط آن اولیه بناياست که  آذربایجان مسکونی مناطق ترین کهن
 قوم اصلی مراکز از یکی این منطقه. است کرده حفظ را خود الجیشی سوق اهمیت بعدي درادوار و

  .آیدمی  شمار به دامپروري و کشاورزي مناطق جزو طبیعی شرایط علت به و بوده پارت
 بخش،  گرمی مرکزیت به مرکزي بخش بخش ازسه گرمی شهرستان کشوري تقسیمات آخرین براساس
 شامل مرکزي بخش شود می تشکیل راــــــزاه مرکزیت به موران بخش و انگوت مرکزیت به انگوت

 روستاي مرکزیت به اجارودغربی دهستان ،خانلو حمزه روستاي مرکزیت به اجارودمرکزي چهاردهستان
 بخش. است اینی مرکزیت به اینی ودهستان شکرآب روستاي مرکزیت به اجارودشمالی دهستان،دیزج

و  انگوت مرکزیت به شرقی انگوت ، قاراآغاج آشاغی مرکزیت به غربی انگوت دهستان ازسه انگوت
 دودهستان شامل موران جدیدالتاسیس بخش. است کندي قاسم روستاي مرکزیت به برزند پائین دهستان

  زهرا مرکزیت به اجارودشرقی ودهستان آزادلو روستاي مرکزیت به آزادلو دهستان است

  رودخانه -چایی گرمی

 شمال طرف به مختلف شعبات ازدریافت پس گرفته سرچشمه کندي خان ازارتفاعات چایی گرمی       
 بوده فصلی بااینکه رودخانه این .کیلومتراست 30 رودخانه این پیونددطول می ارس پیدامیکندوبه جریان

 بوجود خود درطول مسیر که را زیبایی باغات اینهمه با. گراید می خشکی به سال ازفصول دربعضی و
 شرقی نیمه روستاهاي از بعضی سیماي که ودرختی وسبزه گردد می روستاها وزیبایی رونق باعث آورده

 رودخانه بستراین در که است آبی قطرات کندحاصل می متمایز آن غربی راازنیمه اجارودشمالی دهستان
 و دامداري که کارآنهاراسازد و  می متنعم آن نعمات از مسیرخودرا هاي آبادي واهالی میشود جاري

  .میبخشد سامان است دیمی محصوالت بویژه زراعی ومحصوالت دامی هاي فرآورده تولید و کشاورزي

  گزور
که  است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدشمالی دهستان هاي ازآبادي آبادي دو نام       

 آشاغی 1390 سال سرشماري درکیلومتري اردبیل قراردارند  55کیلومتري گیوي و فاصله  21فاصله  در
 به که گزور آشاغی. است داشته خانوار جمعیت 45نفر و  144گزور  نفرویوخاري 66خانوارو 14گزور 

 شرقی طول دقیقه 19و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 49و درجه37در گویند می گزور هم چاي آن
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 دقیقه 50و درجه 37گزور در -داش یا گزور یوخاري متراست 1420 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد

  .است متر 1480 دریا ازسطح آن ارتفاع و قرار دارد شرقی طول دقیقه 20و درجه 48 و شمالی عرض

  چشمه گل
 25 فاصله در که استمشکین شهر شهرستان شرقی مشکین بخش از الهرود دهستان هاي ازآبادي     

 آباد علی ، بابیان ، کسن داش ،لر بینه ،اونار روستاهاي مجاورت در اردبیل -مشکین شهر جاده کیلومتري
 خانوار 39 نفررادرقالب 118 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این است گرفته قرار فخرآباد و

 گل چشمه وعنوان است معروف قوزلو نام به منطقه اهالی درمیان چشمه گول .بود داده خودجاي در
 در چندانی اطالعات روستا این قدیمی نام درباره. است شده اطالق اخیربرآن درسنوات که است نامی

 به آن نامگذاري علت درباره. است شده می شناخته یا غوزلو قوزلو به نام ازدیرباز آبادي و نیست دست
  .شود مراجعه ایم گفته گرمی قوزلوي روستاي تسمیه دروجه که مطالبی

    گالب گل
 در که خالــــــخل شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي       

 روستاي گل گالب در .بود داده جاي خانواردرخود 21 نفررادرقالب 65 تعداد 1390سال سرشماري
 این. ساربانان جاي گرفته است و منامین ، چناران ، دلـــدم روستاهاي در مجاورت و ینجهشت جنوب
 آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه  3 و درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 22و درجه 37در آبادي

  .متراست 1860 دریا ازسطح

  تاریخی محوطه -گلستان 
 ساران سرسبزوچشمه ودره زیبا غیرازطبیعت به شهرنیرقراردارد کیلومتري 10در گلستان روستاي       
 دل در شده کنده زیرزمینی غارنظامی یک با فرد به منحصر تاریخی محوطه یک داراي روستا این متعدد،

 از گلستان غار ایجاد در کند می جلب خود به را نظرهررهگذري که میباشد وقچیورق بنام خاکی اي تپه
  گردیده ایجاد نفر یک عبور براي تنها و باریک غار ورودي مدخل ،  شده فادهتاس خاصی شگرد و فن
 طبقات در دیگر هاي اتاق به باریک هایی داالن بوسیله فضا این خود که  بزرگ  فضاي یک به منتهی که
 یورش هنگام در که  باشد می تاریخی قلعه یک متعلقات از احتماال غار این شود می متصل پائین و باال

 و  استفاده موارد و قدمت مورد در باستانشناسی مطالعات و کاوش ،  است شده می استفاده آن از دشمن
 عنوان به 1388سال  در منطقه این دارد ادامه غار انتهاي و ورودیها و ارتباطی هاي راه سایر شناسایی

   غار همچنین است گرفته قرار دولت تصویب مورد رـــــــنی شهرستان گردشگري نمونه مناطق از یکی
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   .است گردیده ثبت اثرملی عنوان به 243.8 ملی  ثبت شماره با 15/10/87 تاریخ در گلستان تاریخی

  گلستان خلخال
 در که است خلخال شهرستان مرکزي بخش در سنجبدشرقی دهستان هاي آبادي از آبادي دو نام       

 شامل گلستان گستان منطقه روستاهاي. کیلومتري شمال شرقی شهرستان خلخال قراردارند 25فاصله 
 در آباد حاجی روستاي. است )ژورین قشالق(علیا وگلستان )آباد تزه( آباد حاجی )ژرین قشالق(سفلی

 فصل در دارد که زیبایی بسیار مراتع و باغات گلستان. شد جدا بعدها و بوده سفلی گلستان جزء گذشته
 معدنی آب چشمه تالش با گلستان مرز هم مراتع در.است طبیعت دوستداران پذیراي تابستان و بهار

 1390 سال سرشماري براساس. دارد را کلیوي هاي بیماري درمان خاصیت اهالی گفته به که دارد وجود
  .است داشته نفر جمعیت 264 گلستان یوخاري و 192 گلستان آشاغی

  دره سی گلستان
   سی لردره گول قیزیل: نگاه کنید به        

  نیر گلستان
  تعداد 1390 سالدر نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع قشالقی رضاقلی دهستان ازآبادیهاي       
از همسایگان  جوراب ،تجرق  ، روستاهاي شیران. بود داده جاي درخود خانوار 120قالب در را نفر 416

  .دورسونخواجه منتهی می شود روستاي گلستان ازسمت غرب به دهستان. گلستان به شمارمی رود

  سن گوره گلسن
 براساس باديآ این است مشکین شهر شهرستان  مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي    

 هر سن گوره گلسن روستاي. بود داده جاي خانواردرخود9 درقالب نفررا 32 تعداد 390سال سرشماري
 قولدور .است متداول قبلی نام از استفاده اما همچنان داده تغییرنام » نـــبهم « به اخیر سنوات در چند

  رود شمارمی به سن گوره گلسن ازهمسایگان مازافا  و جبارکندي ،کند  تازه ،کوهولی 

  قشالقی گلعلی
 درسرشماري که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش شرقی قشالق دهستان هاي ازآبادي  

 غربی سمت در گلعلی قشالقی. بود  داده جاي خانواردرخود 32درقالب  را نفر 127تعداد  1390 سال
قاراجالو واقع شده است وازسه سکونتگاه  مالنقی و ، باباش قشالقات درمجاورت شرقی قشالق دهستان

  .صفر تشکیل می شود قشالق گلعلی و سواد حاج قشالق گلعلی،حسین حاج به نام هاي قشالق گلعلی
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  معدنی آب چشمه - دره گلعلی ویله
 در لیتر 3 حدود در چشمه دبی. است شده واقع دره ویله روستاي در تپه اي باالي در چشمه این       

 درجه 17 حوض در آب دماي .باشد می 500 حرارت درجه 25 براي  آن الکتریکی هدایت و ثانیه
 18 که دارد قرار چشمه این از متري 50 فاصله در نیز اي چشمه. دارد زالل کامالً ظاهري و سانتیگراد

 این دبی. است 600 حرارت درجه 25 براي آن الکتریکی هدایت وحرارت دارد  گراد سانتی درجه
 و است کلسیک کربنات بی يآبها ردیف در چشمه این آب.باشد می ثانیه در لیتر 18 حدود در چشمه

 یک عنوان به آنکه بر عالوه آب این. شود می استفاده کلیوي و گوارش دستگاه امراض مداواي براي
 نثار را خود خنکاي و شده جمع تپه یک بلنداي در واقع استخري در شود می مصرف گوارا نوشیدنی

   .سپارند می خداوندي هدیه این زالل به تن که کند می اي خسته هاي جان

  گلمغان
 و یکی ازگلمغان نام آبادي اي در سمت غربی اردبیل بود که از چندین سال قبل به اردبیل پیوسته       

و  1345محله گلمغان از سال  جمعیتبیشتر . به شمار می رود اردبیل نشین حاشیه تمحال بزرگترین
 آن خانوار 350 حدود که اند گزیده یسکن محله این ودر کرده کوچ ساواالن دامنه روستاهايآن  از بعد
 جومادي ، جناقرد روستاهاي از بقیه و قونسولکندي روستاي از آن خانوار 300 و  خیارك روستاي از
،  سرداوا ، چهیتایم) سبالن تپه قره( تپه قارا ، )گران شیشه( شواَمیرَن ، )گز چهل( گَز چیل  ، )جمادي(

  .باشند می.... و) سردابه آباد وکیل(ساققیزلی آغ

  رودخانه -چایی  گلمغان
 در گلمغان قریه مجاورت از عبورش مناسبت به که گیرد می سرچشمه سبالن ازکوه نهرگلمغان       
 خود ازسرچشمه کیلومتر 30 طول به تقریبا که ازآن پس نهر این .گویند می گلمغان را آن اردبیل غرب
 ،آباد شمس ،اندرآب ،نوران ،حسن باروق ،اراضی گلمغان آبیاري براي...پیوندد می قاراسو به میشود دور

 تابستان دراوایل سنگ 120 حدود بهار دراوایل نهر این آب میزان.کند می کفایت ومیراشرف یموسییردا
 در وبقیه درکوهستان کیلومترازمسیرآن 7 تقریبا و است شده برآورد سنگ 45پائیز واواسط سنگ 24

    .دارد جریان جلگه

  بوالغی گلین
 از هم آبادي یک اند یافته اشتهار مختلف اسامی به مغان درمنطقه که متعددي هاي آبادي درمیان       
 رسیده شهرت به شد می نامیده) عروس(گلین  خود وزیبایی لطافت بخاطر که زاللی و صاف ي چشمه
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 به بوالغی گلین عنوان اطالق دیگري شفاهی روایت بر اساس گرچه است شده نامیده بوالغی گلین و
 خاطر به بلکه چشمه وزیبایی لطافت بخاطر نه وجودآمد به آن در که اي آبادي وسپس چشمه این

 نیز اطالق برآبادي چشمه اسم ،آن دراطراف آبادي باایجاد که بود) عروس( گلینی به چشمه اختصاص
 وکنده درق کله ، دئمولی ، قیشالقی قاري ، رضی شیخ ،کالنتر روستاهاي درمیان بوالغی گلین. یافت
باشد  می روستا شرقی درسمت که مغان -مشکین شهر اصلی روستا تا جاده این فاصله. است گرفته قرار

  .نفرجمعیت دارد 58خانوار با  13و تعداد  کیلومتراست 9 تقریبا

  قشالقی گلین
روستاي گلین . است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدشمالی دهستان هاي ازآبادي       

 ومرشت پیرزامان روستاهاي درمجاورت خلخال به اردبیل جاده غربی ازسمت کمی قشالقی درفاصله
 سرشماري براساس آبادي این. جنوبی منتهی می شود فوالدلوي سمت شمال به دهستانقراردارد و از 

 دقیقه  55و  درجه 37در آبادي این.بود داده جاي درخود خانوار 33 نفررادرقالب 129تعداد  1390 سال
  متراست 1780 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 24و درجه 48و  شمالی عرض

  سوار بیله گمرك
 مبادالت در سابق يشورو و ایران بین ي مرز موقعیت علت به دور هاي سال در سوار بیله گمرگ       

 1913 سال درتبریز و جلفا به شوروي آهن راه افتتاح علت به ازمدتی پس اما است، بوده فعال تجاري
 1368 سال در مرزها شدن باز و شوروي جماهیر اتحاد فروپاشی دنبال به. شد کشیده تعطیلی به میالدي
 و نخجوان مقصد به سوخت و کاال ترانزیت و گردید فعال دوباره شهرستان این گمرگ ، شمسی هجري

 مرزي پایانه.یافت گسترش میانه آسیاي کشورهاي و یافته استقالل تازه جمهوریهاي طریق از ، آذربایجان
 جمهوري و ایران اسالمی جمهوري بین ، کشور زمینی مجاز خروجی و ورودي 14 از یکی سوار بیله

 فعالیت 1375 سال اواخر در اداري عالی محترم شوراي مصوبه از بعد بالفاصله که باشد می آذربایجان
  .آید می حسابه ب رونق پر مرز یک عنوانه ب اکنون هم و کرده شروع را خود

  گنجگاه
 سنجبد دهستان و مرکز )گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي       
 کمی است و گنجگاه درفاصله شده تاسیس 1366 در سال که کوثراست شهرستان مرکزي دربخش غربی

گنجگاه  .برق قراردارد و سوره لیق نی ، ابلی ، روستاهاي فاراب و در میان خلخال به اردبیل جاده از
خانوار درخود  237نفررا درقالب  948تعداد  1390 سال سرشماري آبادي بزرگ و پررونقی است که در
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 قرار شرقی طول دقیقه  15و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 42و درجه 37در گنجگاه. جاي داده بود

  .متراست 1280 دریا ازسطح آن ارتفاع و دارد
 وآب است رسیده برداري بهره به مالتی سنگی درمجاورت روستاي گنجگاه سدي ازنوع 1364 ازسال

 وحجم متر 180 تاج طول متر.4 بستر از سد ارتفاع.گیرد قرارمی مورداستفاده کشاورزي مصارف براي آن
 شده ایجاد گنجگاه روستاي غربی شمال این سد مردابی در باایجاد. است مترمکعب میلیون  0.4 سد کل

 تابستان در آن آب و است فصلی صورت به مرداب این. رود می شمار به منطقه دیدنی مناظر از که است
   . نمایند می استفاده زراعی هاي زمین آبیاري براي آن آب از شود می کم خیلی
  آباد گندم
 است اردبیل استان در خلخال شهرستان شاهرود بخش از شال دهستان توابع از آباد گندم روستاي       

 استان توابع از روستاهایی با و شده واقع خلخال شهرستان نقطه ترین درجنوبی جغرافیایی نظر از که
 در خانوار18 درقالب نفررا 62 تعداد1390 سال سرشماري براساس آبادي باشد این می مرز هم زنجان

 شرقی طول دقیقه50و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 10و درجه37در آبادي این. بود داده جاي خود
  .متراست 2140 دریا ازسطح آن وارتفاع دارد قرار

  گندوز
 سرشماري در آبادي این . است مشکین شهر شهرستان مرکزي بخش از شعبان دهستان ازآبادیهاي       
 به اهالی نزد در که گندوز روستاي. بود داده جاي خانواردرخود 28 درقالب نفررا 111 تعداد 1390 سال

قراردارد وازآبادي هاي قدیمی  مشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري 29 است در معروف »خانباز«
قرون اولیه اسالمی درآن  استقرار دوره هاي اشکانی تا که آثاري از به شمارمی رودمشکین شهرشهرستان 

تاریخی  هاي محوطه جمله دارد از قرار »خانباز« » یئري شام خارابا« این آثارکه درمحوطه  .است مشهود
  .است رسیده ثبت به کشور ملی آثار فهرست در کنون تا که است استان اردبیل

  گندیشمین
کیلومتري  21فاصله  در که است اردبیل شهرستان ثمرین ازبخش دوجاق دهستان هاي ازآبادي       

گون «اهالی گندیشمین نام روستاي گندیشمین دراصل به گفته  . دارد کیلومتري اردبیل قرار 40ثمرین و 
به معنی مکان غیرآفتابگیربوده است که دراثرکثرت استعمال به گئندیشمین تبدیل شده است  »دوشمه ین

 جاي خانواردرخود 221 نفر را درقالب 856تعداد  1390 سال سرشماريکه در   شمینیگند روستاي
 دهستان و شرقی ارشق دهستان با غرب از ، شهر مشکین شهرستان با غرب شمال و بودازشمال داده
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 .باشد می مرز هم سردابه دهستان با جنوب ازطرف و سردابه دهستان با غربی جنوب از و کلخوران
  .شود می کشت دیگر نیز محصوالت سایر آن کنار در ولی است گندم روستا این محصول بیشتر

  کندي گنسول
 روستاي مجاورتکه  است مرکزي ازبخش سردابه درشمال دهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي       
دي ویا ـــــگنسول کنروسناي . شود می منتهی النــــسب سرسبز ییالقات به و قرارگرفته گران شیشه

  .بود  داده جاي خود خانواردر 137 نفررا درقالب 524تعداد  1390 سال سرشماري در »نسول کنديقو«
 قرار سبالن  کشیده فلک به سر هاي دامنه در و اردبیل کیلومتري 23 درحدود کندي قونسول روستاي

 آمده وجود به اطراف هاي شهرستان و روستاها از کرده مهاجرت قوم و نژاد چند از روستا این.دارد
 ،)تَپه قارا(تپه قره ، )گَز چیل(گز چهل ، )شواَنمیرَن(گران شیشه ، )رك خییه(خیارك روستاهاي. است

 منظره. باشند می روستا این ارضی ي سایه هم نحوي به) اَبربکوه//اُورابکی( وکوالنکوه) سومرین(ثمرین
در طول تاریخ خود با اسامی  روستا این. است تامل قابل که است داده آن به زیبایی جلوه روستا خاص

 شده شناخته »قونسولکندي« درآخر و قونسور// کندي کنسول) //کند توشملی( کند توشمال دیگري مثل
، چینقیل ، قایا باللی ، انلیقیار ، چاياراق ، چاي آق ، بوالغ ساري مثل درجاهایی آنمناظر زیباترین .است
  . باشد می خاصی طبیعی پدیده داراي هریک که... و نقلییچ رچینیگو و) کؤوولی اُول تارا( کولی تارول

می گفته اند داشمان یکی از طوایف کرکز یا گرگز بوده است کرکزها یا  »داشمان«قونسول کندي را قبال 
 / کونسول/ کونسور«در اصل از طوایف ترکمن بوده اندوقونسول کندي باامالهاي متفاوت  گرگزها
) سول(و سور »هون«که از دو جزء قون یا  »....و قنسول/  قنسور/  قونسول/  قونسور/  کنسول/  کنسور

 کون ، خیون ، خیوي ، قیوي ،خون ، قیون ، به اشکال مختلفی چون قون ، »هون«تشکیل می شود کلمه 
 )رك خییه=  رك( خیاو خوي ، خیوه ، خیاو ، گومان ، کومان ، گو ن،گیون ،گیوي ، کیوي، کیون ،

و از ارکان . راست استبه معنی   »ساغ« زبان ترکی به معنی چپ در مفهوم مخالف کلمه  در»  سول«
اصلی لشکر است که توسط ولیعهد یا نایب السلطنه رهبري می شود بدین ترتیب قون سول به معنی 

  .جناح چپ قوشون هون و یا آبادي اي است که به فرمانده لشکرچپ هون تعلق داشته است

  گنلوجه
 کیلومتري 35 فاصله در  که است مشکین شهر مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي آبادي از      

 کهریز گوده کند و تازه ، کندي نوري ، جبارکندي  روستاهاي درمجاورت و مشکین شهر مرکزشهرستان
 کیلومتري 35 درفاصله مشیران فرعی جاده برسر که است آبادي نخستین گنلوجه است قرارگرفته

  .بود داده جاي درخود خانوار 58 نفررا درقالب 231تعداد  1390 سالگنلوجه در .دارد قرار مشکین شهر
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  تاریخی تپه - سی گوئورتپه
  .است اردبیل شهریور درروستاي واقع تاریخی هاي ازتپه       

  گوئورقاال
   3 درفاصله که است هیر بخش ازتوابع جنوبی فوالدلوي دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي       

روستاهاي  مجاورت در و بودااللو گردنه درحوالی الــــخلخ به اردبیل جاده غربی سمت از کیلومتري
تعداد  1390سال سرشماري در روستاي گوئورقاال.  واقع شده است واینلو مسجدلو ، آلما گلن ، بودااللو

  .بود داده جاي خانوار در خود 88 قالب در را نفر 343

  تاریخی قلعه -گوئورقاال 
مرکزي  ارشق چشمه ازدهستان هفت روستاي در و است آهن عصر به مربوط قاالسی گوئور       
 ثبت ٔشماره با 1387 اسفند 26 تاریخ در اثر این.است شده واقعمشکین شهر ارشق شهرستان بخش

  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان  به 25836

  کوه -  گواالپشته
 45 در و خلخال شاهرود شهرستان از بخش شال دهستان محدوده در متر 2200 ارتفاع با کوه این       

 شرقی جنوب - غربی شمال کوه، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی جنوب کیلومتري
  .باشد می 37.17 و عرض 48.51به طول   آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  کوه -لو  گوبک
 کوثر شمالی ازبخش مرکزي شهرستان سنجبد دهستان محدوده در متر 2512 ارتفاع با کوه این       

 جنوبی -شمالی کوه جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شمال کیلومتري 30در و )گیوي(
  .باشد می 37.53وعرض 8.30به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  کهریزارشق گوده
 30فاصله  در است کهشهرمشکین  شهرستان  مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي       

) قشالقی الري(چوخوري  اخماقـــــروستاهاي چ در مجاورتمشکین شهرکیلومتري مرکزشهرستان 
 موقعیت به توجه با روستا این .است و کنگرلو درحاشیه رودخانه معروف قاراسو قرارگرفته گنلوجه

همین اواخرکه  تا گوده کهریز.است بوده مناطق شاهان وحکمرانان براي خوبی مأواي خود استراتژیک
 عشایر به شمار) دوشرگه(مهمترین میان بندهاي  یکی از می شد کوچ عشایري به روش سنتی برگزار
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 تسمیه وجه ، کهریز گوده اهالی.سبالن متصل می کرد ییالقات زیباي به را وسیع مغان دشت ورفت ی م
 تعداد 1390 سال سرشماري در آبادي اند این کرده بیان نزدیک فاصله از کهریز آمدن وجود به را آن

 از قبل آبد برمی آن ازاسم که کهریزهمچنان گوده .بود داده جاي خانوار درخود 112 را درقالب نفر 401
 قنات یا) کهریز(کاریز نام به دیگري سنتی آبرسانی ازسیستم ،فعلی آبرسانی هاي وشبکه کشی لوله رواج
 ومتعدد مختلف هاي آبادي بلکه روستا نبوده این خاص البته آبرسانی سیستم این. است بوده مند بهره

 آبادي همین به هم ها قنات و کاریز این ترین و ظاهرا کوتاه اند بوده کاریز داراي هم ازمنطقه دیگري
 دارد کوتاهی قنات که اي آبادي یعنی کهریز گوده به منطقه اهالی درمیان که نحوي به داشته تعلق

 ایران کهن تاریخ با برابر عمري و است هخامنشی دوره ایرانیان ابتکارات کاریزاز .است گشته معروف
 از استفاده روش این هم هنوز اما گذرد، می آن اختراع تاریخ از سال هزار چندبن که این وجود با. دارد

 متداول و معمول کشور دامداري و کشاورزي و مسکونی مناطق و روستاها از مهمی قسمت آب،در
  .است خشک نواحی در زرع و کشت اصلی ارکان از یکی حتی و است

  کهریزانگوت گوده
 طول دقیقه 38 و درجه 47و  شمالی عرض دقیقه 59 و درجه 38در انگوت کهریز گوده روستاي       
 ودرمجاورت آن غربی درسمت ، گرمی شهرستان انگوت ازبخش غربی انگوت دهستان از شرقی

 1390درسال  قرارگرفته است و قورودره و مردان ، آخیرلی،دانیال ،قاراآغاج ویوخاري آشاغی روستاهاي
  . بود داده جاي خانواردرخود 94 قالب در نفررا 360 تعداد

  لر گوده
 در آبادي این قراردارد نمین مرکزي بخش ازتوابع گرده دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي       

آبادي هاي  گوده لر با. بود داده جاي خانواردر خود 8 درقالب را نفر 22 تعداد 1390 سال سرشماري
  .قشالقی همجواراست وصالح کندي قاضی

  گورادل
درسمت  که است هیر بخش ازتوابع شمالی فوالدلوي دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي       
کورائیم  است وازسمت غرب به دهستانقرارگرفته  توپراقی روستاي کوزه ودر مجاورت دهستان غربی

  . بود داده جاي خانواردرخود 103 درقالب را نفر 361تعداد  1390 سال درگورادل .منتهی می شود

  گورانسراب
  خلخال شهرستان مرکزي دربخش شرقی دبیلــــخانن دهستان هاياز آبادي  گورانسراب روستاي       
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 روستاهاي با جغرافیایی محدوده نظر از و دارد قرار شهرستان مرکز غرب کیلومتري  6 که در  است 

 و آباد علی له ، سنجبد ، گاودوول قاراآغاج ، ، دشت لمعه ، یئلوجه ، )مزین( جین مزه ، آباد زردشت
 شفا کوه و گنج کوههاي دامنه در و کوهستانی منطقه در موقعیت لحاظ از باشد می همجوار هروآباد

 257داراي  و بوده آسفالت آن ارتباطی جاده .سرداست زمستانهاي و گرم تابستانهاي داراي و گرفته قرار
 جالیزي محصوالت و بوده دامداري و کشاورزي ،اهالی اکثر شغل باشد می جمعیت نفر 1005 و خانوار

   جو گندم، به توان می محصوالت سایر باشد،از می منطقه زبانزد) خیرچا(کمبزه و گرمک و خیار نظیر آن
  .کرد اشاره وعدس لوبیا مثل وحبوباتی

را گبر  زرتشتی آئین وپیروان است زرتشتی طوراخص و به غیرمسلمان معنی به »گبر« کلمه جمع گوران
 قسمت »ب«حرف.است  بوده گبرها وزرتشتیان سراي که محلی یعنی گورانسرا ترتیب بدین .گویند می

 دقیقه 37و درجه 37گورانسرا در .شده است اضافه آن بهنیز بعد از ظهور دوایرو ادارات دولتی  آخرکلمه
  . است متر 1900 دریا از سطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 27و درجه 48و  شمالی عرض

  گورشادکندي
 اساس بر که است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش الندوزــــــاص دهستان هاي ازآبادي       

کندي درسواحل  گورشاد .بود داده جاي خانواردرخود21 نفررا درقالب 83تعداد 1390سال سرشماري
 قاباق واقع شده است  آق کندي و محبوب ، کندي خان قیلیج روستاهاي ودرمیان ارس رودخانه جنوبی

این کلمه براي اسامی پسرها .می گویند  »گورشاد«بهاري را  برق آسا و رگبار در زبان ترکی بارش تند و
  .هم مورد استفاده قرارمی گیرد

  آبشار - بوالغ گورگورقیرخ
 آبشار بعضا مشکین شهر مرکزي ازبخش بوالغ قیرخ با روستاي آن مجاورت دلیل به آبشار که این       
 در که آبشارهایی دیگر با منظورتمایزآن به شود و ما می نامیده هم شالله وحتی کرکري ، بوالغ قیرخ
 از یکی بوالغ رخــــــگورگور قی .ایم آورده بوالغ گورگور قیرخ را اند آن شده نامیده گورگور منطقه

 از ذوب شدن  آبشار این .رسد می متر 25 از بیش به آبشار این ارتفاعمیباشد  منطقه آبشارهاي زیباترین
 رودخانه ، کرکري دره در جلودارلو و اجیرلو ، عربلو ، قاری آی ییالقات هاي چشمهآب  و برفها شدن

 بسیار آبشاربه صورت  بوالغ قیرخ روستاي باالدست منطقه تشکیل داده درگذرازارتفاعات را کرکري
 در ، بوالغ آغ روستاي داخل از باید زیبا آبشار این به رفتن براي. ارمی شودپدید انگیزي شگفت و زیبا

  .نمود طی را بوالغ قیرخ روستاي سمت به موجود جاده و کرده عبور قینرجه، ـ مشکین مسیر
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  آبشار -  سویی گورگورملک
 200 و ارتفاع متر 8 حدود که باشد می مشکین شهر آبشارهاي دیگر از سویی ملک گؤرگؤر آبشار       

. است شده واقع خیاوچایی زیباي دره درون و آیقار کوه دامنه در و دارد گردشگاهی محوطه متر
  . است پذیر امکان پیاده پاي با بقیه و ماشین با دیزو و موئول طرف از کوه دامنه تا آن به دسترسی

  معدنی آب چشمه -  گورگوربوالغی
 قیزیل دره در چشمه این. باشد می سبالن جنوبی منطقه مشهور هاي چشمه ازجمله گورگوربوالغی       

 2420 ارتفاع در و است سبالن هاي دره باصفاترین و ترین عریض از یکیکه ) طالیی آبگیرهاي(لر گول 
 دقیقه 11درجه و  38 و شرقی طول دقیقه 48درجه و  54 جغرافیایی موقعیت و دریا سطح از متري

 ازخللزیاد  فشار با آب. باشد می باال بسیار چشمه این آبدهی .قراردارد است شده واقع شمالی عرض
 رودخانه به رسیدن تا مسیر تند شیب به و با توجه  آید می بیرون دره به مشرف اي صخره دیواره وفرج
 و گوللر قیزیل دره ورزشی و تفرجی تفریحی، موقعیت به توجه با. کند می طی را مانندي آبشار بستر

 بودن دارا با نیز گورگور چشمه ، آلوارس منطقه در آن نزدیکی در زمستانی ورزشی پیستهاي احداث
  .است گرفته قرار توجه مورد گردشگري نظر از فرد به منحصر و سبزجالب فضاي و انداز چشم و آب

  کوه - گورگورداغی
 37 در اردبیل و مرکزي شهرستان از بخش سردابه دهستان محدوده در متر 3526 ارتفاع با کوه این       

 شرقی جنوب - غربی شمال کوه، جهت . است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز غربی شمال کیلومتري
  .باشد می ثانیه 18دقیقه و  38 و عرض ثانیه 52دقیقه و 47به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  ك گوزده
 دردهستان مشکین شهر مرکز شهرستان کیلومتري 23 فاصله در عشایر قشالقی سکونتگاههاي از       
 هرگونه فاقد واست  شده واقع و چهاردیوار) کندي شیرین( کندي خان درمجاورتاست که  شعبان

 همان واقع در ك گوزده .میگیرد قرار مورد استفاده موقتی سکونتگاهی عنوان وبه بوده اولیه امکانات
  .است کوجنق یوخاري

  معدنی آب چشمه -  گوزسویو آتشگاه
 در که مسجدسیدلر ي محوطه در سرعین بخش عــــتواب از آتشگاه روستاي در گوزسویو چشمه       
 کوهپایه روي در و متر 1830 دریا سطح از چشمه ارتفاع.  دارد قرار گشته واقع اهللا عبد امامزاده پایین
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 و ترش اي مزه و شفاف ظاهري داراي و بوده، جریان در جوشان و دائمی صورت به آن آب.  دارد قرار
 و چشمی امراض مداواي براي آن آب. است گراد سانتی درجه 20 آب دماي.  بوست بی و رنگ بی

  .باشد می مفید پوستی

  معدنی آب چشمه -  گوزسویو سرعین
 درجه 44که درمجاورت قهوه سویو درجه سانتیگراد  20با دماي چشمه آب معدنی گوزسویو        

 20آنها اختالف حرارت حرارت دارد قرارگرفته است و با وجود فاصله کم این دوچشمه  سانتیگراد
 چشمها شستن و بوده مفید چشم بیماریهاي براي و است بو بی و گوزسویو گس آب مزه.درجه است

  . دشو می آن ودفع کلیه سنگ هضمباعث  آنآب  خوردن. گردد می چشمشدن  عفونی ضد موجب باآن

  گوزلی
 بر آبادي این است آباد پارس شهرستان الندوزــاص ازبخش غربی قشالق دهستان هاي ازآبادي       
روستاي گوزلی  .بود داده جاي خانوار درخود 35 درقالب نفررا 148 تعداد 1390 سال سرشماري اساس

 سمت از گوزلی. دارد علیا قرار بران و کندي تقی روستاهاي بین در و غربی قشالق دهستان غرب در
  .شود می منتهی شرقی آذربایجان استان خودبه غرب

  معدنی آب چشمه - خوندي له گوزه
 با قرارداشت اردبیل درمجاورت مالباشی روستاي دراراضی براین سابق که معدنی آب چشمه این       

 و باشد می نزدیک و دور مناطق اهالی استفاده مورد وهنوزهم گرفته قرار شهر محدوده شهردر گسترش
 آبدهی میزان اردبیل اي منطقه آب شرکت باشد می منطقه آبهاي گواراترین و ترین زالل از یکی آن آب
 رافع چشمه این آب. است نموده گزارش سانتیگراد درجه 17 را آن ودماي  لیتردرثانیه 3 را چشمه این

 اردبیلی بانوان گاهی درگذشته. موثراست خون تصفیه و يکلیو يبیماریها براي بوده يادرار سنگهاي
   .دانستند می مفید را آن در استحمام و رفتند می اجبدان تنی آب براي

  تپه گوگ
 سوار بیله شهرستان مرکزي بخش در تپه گوگ انـدهست مرکز و تپه گوگ دهستان  هاي آبادي از       
 1656خانواربا  426داراي  1390 سال درسرشماري آبادي است این شده تاسیس 1366 درسال که است

 قاراقاسملو و و پاپاق گون روستاهاي به نام خود ودرمیان دهستانی گوگ تپه درجنوب . نفرجمعیت بود
   .سه راهی بیله سواربه پارس آباد قرارگرفته است سر بر
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  دهستان - تپه گوگ
 درسال که است تپه گوگ روستاي مرکزیت سواربه بیله شهرستان مرکزي بخش هاي ازدهستان       
 ، فوالدلوقوئی ،زرگر ، دمیرچیلو ، باغلو بیگ ، بابک ،اودولو هاي آبادي وشامل است شده تاسیس 1366

 داش قوش قشالق ، الهوردي حاجی قشالق ،علیا درق قشالق اوچ ،بورون آق قشالق ،قاراقاسملو
دهستان  .مرادلو است و پاپاق گون ، گوگ تپه ، قیرلو قشالق ، یاشیل داش قوش قشالق ، میرزاخان

  .نفر جمعیت است 11688خانوار و  3068پارچه آبادي با  15گوگ تپه شامل  

  کوه -  داغ گوگ
 مرکزي شهرستان رقی از بخشـش مشکین دهستان دودهــــمح در متر 2485 ارتفاع با کوه این       

 جهت . است شده واقع مشکین شهر شهرستانزمرک شرقی جنوب کیلومتري 5فاصله  شهر ودر مشکین
درجه  38 و عرض ثانیه 44درجه و  47به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده جنوبی -شمالی کوه

  .رود می بشمار سبالن ارتفاعات از یکی گوگ داغ. ثانیه می باشد20و

  درق گوگ
 براساس آبادي این استمشکین شهر شهرستان مرادلوي بخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي       

  .بود داده جاي خانواردر خود10 نفررا درقالب 43تعداد  1390 سال سرشماري

  گوگرچین
 سرشماري براساس نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع دورسونخواجه دهستان هاي ازآبادي       

و سرخاب  مزرعه ، بود روستاهاي الي داده جاي خانواردرخود 42 نفررا درقالب 164تعداد  1390 سال
  .ازهمسایگان گوگرچین به شمارمی روند

  رودخانه - چایی گوگرچین
  اراضی کردن مشروب از بعد و می گیرد سرچشمه ساواالن بوزداغی  ارتفاعات از گوگرچین چایی      

 را رودخانه این .پیوندد می چایی نیر به نیر شهرستان توابع از سبالن جنوبی درسمت گوگرچین روستاي
   .گویند می چایی گوگرچین گوگرچین روستاي مجاورت در

  لو گوگرچین
 قرار سوار بیله  دشت قشالق جنوبی ازبخش قشالق دهستان درشمال است که قشالق سه عنوان      
  بویوك حاج لوي و گوگرچین نجف حاج لوي گوگرچین ، اورتاداغ لوي گوگرچین اوینــعن با و دارند
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  .بودند داده جاي خانواردرخود 85 درقالب را نفر 330تعداد 1390 این سه قشالق در سال .معروفند

  گوگه
 روستاهاي درمجاورت که نیر شهرستان مرکزي بخش ازتوابع دورسونخواجه دهستان هاي ازآبادي       

 در را نفر 186 تعداد 1390 در سال گوگه روستاي. اند گرفته جاي مزرعه و بورران ، ایرنجی ، سرخاب
  .بود داده جاي خانوار درخود 48 قالب

  کوه - داغ گوگوردلی
 کوه ازهمین قوتورسویو گرم درقوتورسویو قراردارد و آب مشکین شهر شرقی درجنوب کوه این       
 ازچندکیلومترمانده . خواهد می وجرات دل ازکنارآن سبزاست وگذشتن یکپارچه کوه آید تمام می بیرون

 .دهد می دست آدم به بهت و سرگیجه احساس و شود می پخش اـفض در گوگرد غلیظ بوي کوه این به
  .دارد مترارتفاع 2780 است گوگردي ترکیباتاز  معدنی که داغ گوگردلی

  ارشق تپه گول
 دهستان شمال که در است مرکزي ازبخش شرقی ارشق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي       

  تعداد  1390 گول تپه در سال. کندي واقع شده است  ديــنق و بیگلو روستاهاي شریف در مجاورت و
   .بود داده جاي خانواردرخود 32 نفررادر قالب 127

. است ایجادشده بیگلو شریف ازبستررودخانه درخارج اردبیل شمال کیلومتري 38در رضی تپه سدگل
 مصارف براي آن وآب است رسیده برداري بهره  به 1366 و درسال است مالتی سنگی ازنوع سد این

 0.3 سد کل وحجم متر 135تاج  طول ،متر 6سد سدازبستر ارتفاع .گیرد می قرار استفاده مورد کشاورزي
   .است مترمکعب میلیون

  گیوي تپه گول
  براساس آبادي این است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي       

 گول تپه گیوي درفاصله. بود داده جاي خانواردرخود 11 قالب در نفررا 26 تعداد 1390 سال سرشماري
چالگرود مجاورت دارد وازسمت ، احمدبیگ با روستاهاي نی آن ودرمجاورت گیوي ازآبگرم کمی

 شمالی عرض دقیقه 32و درجه 37در آبادي شرقی منتهی می شود این خانندبیل جنوب غربی به دهستان
  .متراست 1680 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 7و درجه 48 و
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  ماللی تپه گول
 1390 سال در که است هیر بخش ازتوابع شمالی فوالدلوي دهستان در اردبیل شهرستان ازآبادیهاي       
 دهستان غربی جنوب گول تپه ماللی درسمت.بود داده جاي خانواردرخود 19 نفررادرقالب 85 تعداد

  .واقع شده است کورائیم دهستان و وآلوچه رزمگاه مجاورت در و شمالی فوالدلوي

  چشمه گول
 محل درعرف که است مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین ازبخش الهرود دهستان هاي ازآبادي       

 در خانوار 39 درقالب را نفر 118تعداد  1390سال سرشماريدر باديآ است این معروف چشمه گول به
  .بود داده جاي خود

  قشالقی گول
 در آبادي این است) گیوي( کوثر شهرستان مرکزي بخش از دغربیــسنجب دهستان هاي آبادي از       

 سمت در گول قشالقی.  بود داده جاي خانواردر خود 1 قالب نفررا در 1تعداد  1390 سال سرشماري
 يویورتچ دهستان اسفرنجان و ، روستاهاي پیرآغاجی مجاورت در دهستان سنجبدغربی و غربی شمال

 دقیقه 44و درجه 37در قشالقی هم می گویند خداقلیگول قشالقی که آن را . شرقی واقع شده است
  .متراست 1700 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 30و درجه 48 و شمالی عرض

  لرمحمدتقی ولگ
 براساس که است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش شرقی مشکین دهستان هاي ازآبادي       

  .بود داده جاي خانواردرخود25 درقالب را نفر100تعداد1390 سال سرشماري

  لرمحمدحسن گول
 کیلومتري 13که در است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش غربی مشکین دهستان ايهآبادی از       

 1390 سال سرشماري براساس آبادي این .روستاي احمدبیگلوواقع شده است درمجاورت ومشکین شهر
 تخته روي درمحوطه تاریخی این روستا بر. بود داده جاي خانواردرخود 88 نفررادرقالب 318 تعداد
  ده از تر کم آنها تعداد ، خورد می چشم به جانداران دیگر و انسان ، بزکوهی از هایی نقش بزرگی سنگ
  .است دیار این در مکشوفه هاي بادیگرمحوطه همگون آنها حکاکی دوره و است  مورد

  بوالغ لو گول
  که با است سوار بیله شهرستان مرکزي بخش در رلوــــــانجی دهستان هاي نام دوآبادي ازازآبادي       
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داراي  1390سال پیشوندهاي آشاغی ویوخاري ازهم متمایزمی شوند آشاغی گول لوبوالغی درسرشماري

 16 درقالب را نفر 48 نفرجمعیت بود ودرهمین سال یوخاري گول لوبوالغی تعداد 49 و خانوار 10
  .بود داده جاي خانواردرخود

  تفرجگاه - بوالغ لو گول
. است سوار بیله شهرستان استحفاظی درحوزه خروسلوواقع معروف ازمنطقه بخشی محدوده این       

 مغان دشت از یمتفاوت واکوسیستمی اقلیمی شرایط وتوپوگرافیکی جغرافیایی خاص موقعیت دلیل به که
 و خروسلو به موسوم راهی سواروسه بیله –گرمی ارتباطی جاده 25کیلومتر مذکورازطریق محدوده.دارد
 زیبا اندازهاي چشم وجود. باشد می دسترسی قابل نام همین به روستایی ازطریق آن کیلومتري 5 عمق

 از متاثر اقلیمی لطافت ونیز محدوده در طبیعی هاي چشمه و پیرامونی ارتفاعات و مغان وسیع دشت از
 مرتعی بصورت منطقه. گردد می محسوب منطقه این گردشگري مهم هاي جاذبه از آن کوهستانی شرایط

 هاي گونه و تمشک و حسین میر کاله گز، بید، شامل درختی هاي گونه داراي و بوده متراکم مشجر و
 بند هفت علف و درمنه گون، شامل) مرتعی( اي بوته هاي گونه و میمون لگ ، نارون ازقبیل اي درخچه

  .مهاجراست پرندگان و منطقه بومی پرندگان شامل عمدتا نیز محدوده يجانور يها گونه. است

   دره لو گول
 در است که در مشکین شهر شهرستان مرادلوي بخش از صلوات دهستان هاي ازآبادي دوآبادي نام       
 ،صلوات  روستاهاي درمیان آن غربی شمال سمت در و صلوات دهستان مرکز کیلومتري 3 فاصله

خانوار  8 دره لی گول آشاغی 1390سال سرشماري براساس .است گرفته قرار وکنده دره یوخاري گولی
   .است داشته نفرجمعیت 22خانوارو  5 دره لی گول نفر و یوخاري  46 و

  اردبیل لوي گول
 1390 سال سرشماري در که است مرکزي ازبخش لوبالیق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي       
  .روستاي شام اسبی همجواراست این روستا با. بود  داده جاي خانواردرخود 43نفررادرقالب  172تعداد 

  لوي نمین گول
 این قراردارد نمین مرکزي بخش ازتوابع شمالی ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي       
گول .بود داده جاي خود خانواردر153 درقالب نفررا 568 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي

  .وقاراچاناق همجواراست  اوالغان ،خور پته ،سر کله ، دره دگرمان،کندي آبادي هاي کریم لوي نمین با
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  نیر لوي گول
درمجاورت روستاهاي  که نیر شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی يویورتچ دهستان ازآبادیهاي       
  .بود داده جاي خود در خانوار27 درقالب نفر را 134 تعداد 1390 قرارگرفته ودرسال و دابانلو سقدل

  گوللوجه
 براساس آبادي این است خلخال شهرستان مرکزي دربخش غربی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي       

با  روستاي گوللوجه. بود داده جاي خانواردر خود 58 نفررا در قالب 231تعداد 1390 سال سرشماري
 دقیقه 31و درجه37 در آبادي این. است همجوار  نو ون و سکونتگاه متروکه بیشهـــارس ، روستاي ترك

  .است متر 1910دریا سطح از آن قراردارد و ارتفاع شرقی طول دقیقه 26 و درجه 48 و شمالی عرض

  گوللوجه
 در که خالــــــخل شهرستان رستم خورش ازبخش جنوبی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي       

نفررادرقالب  35تعداد1390 سال نمهیل قرارگرفته است ودرسرشماري مجاورت روستاهاي پیشگمان و
 طول دقیقه27و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 16و درجه 37در آبادي این.بود داده خانواردرخودجاي 8

  .متراست 1290 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی

    گوللوجه

 سرشماري بر اساس نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع دورسونخواجه دهستان هاي ازآبادي       
سر و پیرنق  کله ، روستاهاي میمند. بود داده جاي خانواردرخود 27نفررادرقالب  112تعداد  1390 سال

  .همسایگان گوللوجه دورسونخواجه را تشکیل می دهند

  جان گولی
 . دارد فیروزقرار ازبخش سنجبدجنوبی دردهستان که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي       

 .بود داده جاي خود در خانوار 111 درقالب نفررا 420تعداد 1390 سال سرشماري اساس بر آبادي این
 درسمت شرقی طول دقیقه 17 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 32 و درجه 37روستاي گولی جان در

و  خلخال بینه ،و آبادي هاي دوگر غربی خانندبیل دهستان سنجبد جنوبی ودر مجاورتدهستان  غربی
  .متراست 1510 دریا ازسطح آن چایی جاي گرفته وارتفاع خلیفه

  ائولی گون
  اطراف در و قشالق است درقاشقامئشه ییالقشان»ترت«طوایف شاهسئوه نان مغان که مانندطایفه از       
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 و داشتند با گئیکلوطایفه  ی بامشترک طایفه اواخررئیس در و است اویماق هفت طوایف از.دندار داغ آق

  .بود خان حاتم مرحوم آنها آخرین

  باديآ - پاپاق گون
تعداد  1390 در سال که است سوار بیله شهرستان مرکزي بخش از تپه گوگ دهستان هاي ازآبادي       
 کیلومتري  150فاصله  درکه  گون پاپاق بود روستاي داده جاي خود خانواردر 136قالب  در را نفر 551
 و يمرز صفر نقطه آذربایجان باجمهوري شرق از قراردارد سوار بیله کیلومتري 10و استان اردبیل مرکز

اودولو  يروستا با جنوب از و تپه گوگ يروستا با شمال از ، وسویقو پوالدلو يروستا با غرب از
  . باشد می همسایه

  عشایر -پاپاق  گون
 داده دست خود را از قبلی اهمیت جمعیت اخیرازحیث ازطوایف شاهسئوه نان مغان که درسالهاي       

 روستایی آن مرکز ودرحال حاضر شده پراکنده امروزه طایفه این.آیند نمی حساب به اي طایفه واصوال
  ..است شده واقع ارشق درمحال که پاپاق گون نام به است

  علیا پاپاق گون
  اعتبار به که است مشکین شهر شهرستان ويـــــمرادل بخش از غربی ارشق دهستان هاي آبادي از       

 اورتــــدرمج پاپاق گون .است گشته مسمی نام این به بودند پاپاق گون از طایفه که آن اولیه ساکنین
 بر آبادي قراردارد این قایاسی وقامچی پاشا اوت ،قاراولیلو  ، گدوك بوالغ آق ،امیرکندي  روستاهاي

   .بود داده جاي خود خانواردر 32 نفررا درقالب 146تعداد  1390 سال سرشماري اساس

  گونئی
را  خلخال شهر غربی وشمال شمالی محدوده که درشهرخلخال کوچه آشاغی منطقه ازمحالت       
  .اند گفته گونئی داردوجود  آن درانتهاي که آفتابگیري تپه خاطر به را محله این .شود می شامل

  کوه - خلخال داغی گونئی
  خلخال مرکزي شهرستان از بخش غربی خانندبیل دهستان محدوده در متر 2124 ارتفاع با کوه این       

 جنوب -شرقی شمال کوه، جهت . است شده واقع خلخال شهرستان مرکز جنوب کیلومتري 12در و
  .باشد می 37.30و عرض 48.29.30به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی
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  کوه - داغی نیر  گونئی
 در و نیر ازبخش کورائیم شهرستان غربی یورتچی دهستان محدوده در متر 2090 ارتفاع با کوه این       

 غربی جنوب-شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع اردبیل مرکزشهرستان غربی جنوب کیلومتري 45
  .باشد می 37.54و عرض  48.05.30به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  ارشق کند گونئی
 بر باديآ این استمشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي آبادي از       
 ازشمال کند گونئی .بود داده خانواردرخودجاي 9درقالب  را نفر 48تعداد  1390 سال سرشماري اساس

 قاراگول با ازشرق و پشته قاراآغاج روستاي با غرب از ، تپه قورت باروستاي ازجنوب،چرچر روستاي با
  .است همسایه تپه قورت و

  کند انگوت گونئی
 15در که است گرمی شهرستان  انگوت ازبخش غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي کندي گونئی       

 وطول دقیقه شمالی 57و درجه38 آن جغرافیایی عرض.است واقع انگوت کند تازه کیلومتري جنوب
 لی عسگرخان)شرقی جنوب( قوزلو روستاهاي است ودرمیان شرقی ثانیه 43و درجه 47 آن جغرافیایی

 آدام ویوخاري آشاغی ،)غرب شمال( قورودره و لی قاراآغاج ،)شمال( لی علی اوروج ،)شرق شمال(
 سال سرشماري براساس کند گونئی.است شده واقع) غرب جنوب( وسیدمحمدلی) غرب( سی دره

  .بود داده جاي درخود خانوار 33 درقالب را نفر 132 تعداد 1390

  قشالقی لی گونش
 که در است آباد پارس شهرستان  آباد اسالم جدیدالتاسیس ازبخش شهرك دهستان یهاي ازآباد       
گونش لی . قرارگرفته استوقاراتپه  دولت حاج ،الر صوفی ودرمجاورت قشالق دهستان جنوب سمت

  . بود داده جاي خود خانواردر 30نفررا در قالب  124تعداد  1390 سال سرشماري قشالقی در

  لو ش گووه
 در ساواالن دهستان مرکز و آباد پارس شهرستان مرکزي بخش از ساواالن دهستان هاي ازآبادي       
 1684تعداد  1390 سال در است و شده تاسیس 1369درسال  که آباد پارس شهرستان مرکزي بخش
  چی درمیان آبادي هاي تکه) لی  -وه ش -گو(روستاي .بود داده جاي خانواردرخود 443قالب  در نفررا

  .مالکندي واقع شده است قوجابیگلو و ، مجیدآباد ، پاراقشالق عبدالرضاآباد
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  تاریخی تپه - ترك گوي
قدیمی  قلعه رفت میان از شمسی 1341 سال در که سرعین آناهیتاي باستانی تپه قلعه بر عالوه       

 ماد ترك ازسرداران گوي. ازنظر تاریخی در این منطقه مورد توجه است »ترك  گوي«دیگري به نام 
 که قلعه این.دارد قرار قلعه پائین در وي قبر که است بوده »قایا ساري«دار وکرسی »آتروپاتن«کوچک 

 امامزاده نزدیک »سی گوزه سلیمان«در »کهریزان «و  »بوالغی گازیر«کنار در است شده ویران اکنون
 دوران به را ناحیه این قدمت ،آن  خانه چله کنزق و روستاي قبرهاي سنگ. است قرارگرفته »کنزق«

 برخی و دانند می عباسی خلفاي دوران به مربوط اي امامزاده را خانه چله این برخی. رساند می ساسانی
  .دهند می نسبت صفوي خاندان جد اردبیلی الدین صفی شیخ دوران به را آن قدمت

  کوه -  داغ گوي
  .دارد مترارتفاع 2715 که سبالن جنوبی سمت ازقلل       

  معدنی آب چشمه -سو  گوي
  گول بویوك: نگاه کنید به        

  تاریخی تپه -تپه  گویچه
 قرار فرهنگی میراث کارشناسان موردتائید که وجوددارد باستانی دوتپه حداقل اوجاقی درآالزار       
. است) قاباقی یرمان ده( ودیگري) تپه گویچه( ها تپه ازاین یکی است رسیده ثبت آنهابه اصالت و گرفته

 عنوان به 19425 ثبت ٔشماره با 1386 سال در که است اشکانیان دوره به  مربوط کوچک تپه ، تپه گویچه
  .است رسیده ثبت به ایران ملی ازآثار یکی

  کوه - گیردوداغ
   .قرار دارد داغ گوي درمجاورت قله این. استمشکین شهر درمنطقه سبالن کوه رشته ازارتفاعات       

  گیالرلو
کیلومتري  8 است که درفاصله گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اجارودغربی دهستان هاي ازآبادي       
 روستاهاي مجاورت در و گیالرلی معروف دریاچه جنوبی گرمی ودرسمت شهرستان غربی شمال

در  بویژه اصلی جاده کنار در گرفتن قرار .است قرارگرفته بینه و لی بیربیگ اون ، سفلی و علیا بشیرلوي
 این سرتاسر در روز امروزه که گیالرلی معروف سد با وهمسایگی سو یک از شهرستان مرکز مجاورت
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 و قرارداده اهالی دقت مرکز در نیز را گیالرلی روستاي ، یافته عام شهرت اردبیل استان بلکه شهرستان
  .بود نفردرقالب 349تعداد  1390 سال در گیالرلو جمعیت .کشاند می چشم جلوي به نیز را آبادي این

  دریاچه -گیالرلو 
 کیلومتري نیم و یک و گرمی شهرستان غربی شمال کیلومتري درهشت گرمی گیالرلوي دریاچه       
 با بود شده احداث گرمی شهر شرب آب منظورتامین به سد که این .دارد قرار گیالرلو روستاي شمال
 زیبا انداز چشم و جغرافیایی موقعیت دلیل به ، شهر این آب مشکل رفع و گرمی به جعفرآباد آب انتقال

 تصویب گردشگري نمونه منطقه عنوان به دولت هیات دوم سفر جریان در بود ایجادکرده درمنطقه که ي
 در و چایی دیزج و برزندچایی رودخانه ازآب استفاده با که است غیرهمگن خاکی ازنوع سد این.شد

 ودرسال شده آغاز 1367 درسال آن ساخت عملیات است شده احداث ها رودخانه ازبستراین خارج
 سد ارتفاع. است کیلومترمربع 240 سد درمحل آبریزآن حوزه وسعت. است رسیده برداري بهر به 1373

 باحجم سدگیالرلو.متراست 6 آن متروعرض 930تاج متر طول 14.6 بستررودخانه از مترو 21.2 پی از
 15  گیالرلو آورسد آب هاي کانال طول مفیددارد حجم مترمکعب میلیون 8.4 مترمکعب میلیون 8.5 کل

  . است شده استفاده بندانحرافی 2از درسدگیالرلو است کیلومتر

  گیالل
 شهرستان مختلف هاي درآبادي طورکامل به امروزه که است گرمی گانه هفت ازطوایف یکی       
  .دهند می اهمیت ودامداري کارزراعت وبه گزیده سکنی گرمی

  گیالندوز
 این دارد قرار فیروز بخش از آباد زرج دهستان در که است)  گیوي ( کوثر شهرستان هاي آبادي از       
 ،قایا قالین. بود داده جاي خانواردرخود 40نفررادرقالب 164 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي

 عرض دقیقه 39و درجه 37در آبادي این. وقوزلو ازهمسایگان روستاي گیالندوزهستند گول لی سولوك
  .متراست 1880 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 6 و درجه 48و  شمالی

  تاریخی پل - گیالندوکورپوسو
 در گیالنده پل  .است شده واقع گیالنده روستاي جنب آستارا به اردبیل جاده15 درکیلومتر پل این      
 چشمه چهار پلی ،پل این.است شده بنا چاي بالخلی رودخانه روي بر آستارا به اردبیل جاده ارتباط مسیر

 1373 سال در و بوده صفویه دوران یادگار گیالنده پل. باشد می آجري بدنه و طاق و سنگی هاي پایه با
  . مرمت قرار گرفته است مورد شمسی
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  گیالنده
 سال سرشماري در که است مرکزي ازبخش کلخوران دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي       
محلی گیالندو  النده که درعرفـــگی. بود داده جاي خانواردرخود281 نفررا درقالب 903تعداد  1390

و  آباد سلطان ،انزاب  ،قرار داد و با روستاهاي کرکرق  آستارا به اردبیل نامیده می شود در کنارجاده
  .است قاراالر همجوار

  گیلوان
 دقیقه 17و درجه 37که در است خلخال شاهرودشهرستان دربخش شال دهستان هاي ازآبادي       
 45 و خلخال شرقی جنوب کیلومتري  65درفاصله  شرقی طول دقیقه 48و درجه 48و  شمالی عرض

 روستاي ازباختربه آبادوماجوالن علی روستاي به ازجنوب گیالن به شرق از. دارد قرار رشت کیلومتري
. گویند می سخن تالشی و تاتی هاي زبان به آن میشود و مردم متصل تالش جنگلهاي به ازشمال و شال

 زراعت. است استوار دستی صنایع و داري دام داري، باغ زراعی، هاي فعالیت برپایه گیلوان روستاي اقتصاد
 ، زمینی سیب ذرت، توتون، است آن دیمی محصول ترین مهم گندم و است دیم کشت ، روستا عمده
   . روستاست زراعی محصوالت دیگر از لوبیا و یونجه

 .است متفاوت اردبیل استان کوهستانی،ازدیگرروستاهاي استقراردرناحیه دلیل به گیلوان روستاي معماري
 در. اند شده انتخاب کوچک ازسرما جلوگیري ها،براي وپنجره ورودي ودرهاي است گلی ها خانه سقف

 انداز  چشم است شده استفاده وچوب کاهگل سنگ،مالت بومی مصالح از قدیمی هاي خانه ساخت
 رویایی آلود،تصویري مه وسرسبزوهواي انبوه هاي  روستا،جنگل پیرامون ارتفاعات گیلوان، پرآب رودخانه

 گندم گرداگرد طالیی مزارع و سرسبز مراتع کند می ترسیم گیلوان روستاي گردشگران درپیش روي
  .روستاست این طبیعی هاي  جاذبه دیگر از میوه پربار و انبوه هاي  باغ. اند برگرفته در  را گیلوان روستاي

 مدفون درآن سال 44 مدت به خان کوچک میرزا که دارد وجود گورستانی گیلوان روستاي پایین در
 دفن داراب درسلیمان ودرجوارسروي حمل رشت به را میرزا جسد 1320ماه سال  درشهریور.بوده است

  .بود داده جاي درخود خانوار 84 قالب در نفررا 201 تعداد 1390 سال سرشماريدر آبادي این.کردند

  تاریخی گورستان - گیلوان
 1600 سال حدود( جدید مفرغ عصر دوره به مربوط گور دو از متشکل گیلوان تاریخی گورستان       
 گور ، چهار)میالد از پیش 1500 تا 1200 هاي سال حدود( آهن عصر به مربوط گور یک  )میالد از پیش

 است )میالد از پیش 2800 تا 2200 هاي سال( عصرآهن به مربوط گور 99و هخامنشی دوره به مربوط
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 بخشی یکباره دادوبه نشان رخ 1385 درسال گیلوان ازسمت ماسال به منتهی جاده تعریض درجریان که
 فصل افکند و بیرون طالیی وشمشیر خنجر فرسوده، تعدادي هاي استخوان خودشامل از اسراردرونی

 اي چاله هاي سازه نوع از گیلوان هاي گور هاي سازه .راآغازنمود تاریخی مهم بسیار دستاورد از جدیدي
 دهنده نشان ها اسکلت این سر جهت. است شده انجام اي چمباتمه صورت به ها اسکلت تدفین و است
 دفن ظهر در که هایی آن و شرق طرف به سرشان اند شده دفن صبح در که اجسادي که است مطلب این

 به توان می آمده دست به ها اسکلت با همراه که اشیایی از. است بوده جنوب طرف به سرشان اند، شده
  .کرد اشاره زنان گور در... و پولک تزئینی، هاي مهره سینه، سنجاق و مردان درگور وپیکان خنجر،سرنیزه

  رودخانه -  چایی گیلوان
 درازاي . گیرد می سرچشمه هروآبادخلخال خاوري جنوب کیلومتري 42وناو در ازکوه گیلوان رود       

 قرار مازندران دریاي حوضه در و دارد جریان ريـــــباخت جنوب ودرمسیر است کیلومتر 12رود  این
  .گیرد می

  تاریخی قلعه - قاالسی گیلوان
  فاقد که وسیعی محوطه در خلخال شهرستان رودــشاه بخش توابع از گیلوان روستاي در قلعه این       

 مختلف فواصل به که است برج چندین داراي زیبا بناي این. دارد قرار است چشمگیري گیاهی پوشش
 بازوهاي و یافته کاهش طبیعی عوامل و زمان گذشت اثر دراین برج ها ارتفاع .اند گرفته قرار همدیگر از
 ولی است رفته بین از و فروریخته ها قسمت برخی در نیز قلعه دیوارهاي. است رفته بین از کامال آن

 احتمال که اي نقطه در دورتر، فاصله در قلعه برجهاي از یکی. باشند می جا بر پا و سالم دیوارها بقیه
 در. برجهاست ازسایر بزرگتر حدودي تا که شده ساخته رود می قلعه به دره طرف از مهاجمان حمله
 این ساخت براي که مصالحی. است اسالمی دوره به مربوط که دارد وجود نیز قدیمی قبرستان قلعه کنار
 به آذربایجان هاي قلعه کمتردر که آن خشتی نماي باشدوبدلیل می سنگ و است،خشت بکاررفته قلعه

 سازندگان هویت و دقیق قدمت شدن روشن.  است گشته معروفقلعه خشتی  اسم به خورد می چشم
  . باشد می محل در بیشتر کارشناسانه هاي بررسی نیازمند قلعه

  قشالقی گیلوان
 سرشماري بر اساس آبادي این است خلخال شاهرودشهرستان دربخش شال دهستان هاي ازآبادي      
  .بود داده جاي خانواردرخود 53نفررادرقالب  202تعداد  1390سال

  



    559                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 

  گیوره
  چارواداریولو :نگاه کنید به        

  آبادي - گیوي
 رستم خورش بخش از شمالی رستم خورش دهستان هاي روستاي گیوي ازآبادي هاي ازآبادي        

 گیوي و زاویه ، روستاهاي نوده و درمجاورت هشتجین شرقی است که درجنوب خلخال شهرستان
 55 قالب در را نفر 173 تعداد 1390 سال درسرشماري روستاي گیوي. قاراتیکان جاي گرفته است

  .بود داده جاي خود در خانوار

  رودخانه -گیوي 
  خلخال شهر  جنوب  ازارتفاعات که  است هروچایی معروف رودخانه امتداد درواقع چایی گیوي      

 ،غرب سمت به باتمایل  پیوسته  آرپاچایی به خود درامتداد رود سپس می  شمال  وبسوي  گرفته  سرچشمه
 گیوي شهر  به و  بریده  عمیقی و  تنگ  دره با را )کوثر  شهرستان مرکز( يگیو و  خلخال  مابین  ارتفاعات

  رسیدن تا  شهرگیوي از  رودخانه  جهت  .است  معروف  چایی  گیوي  نام  به رود  این  منطقه  دراین. رسد می 
  . است  غرب  جنوب -  شرق  شمال  چایی سنگور  به

  شهرستان - گیوي
  که از دو ،اردبیل  استان کوثر شهرستان مرکزي بخش در است شهري ،گیوي  یا   و کیوي ،کویو        

سفلی  گیوي و علیا که اوست گیوي و دوزگیوي هم نامیده میشود گیوي هاي به نامروستاي سابق 
   .تشکیل شده است یاآشاغی گیوي

 قرارداردوارتفاع شرقی طول دقیقه 20و درجه 48و  شمالی عرض دقیقه  41 و درجه 37در گیوي اوست
 دقیقه 1و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 41و درجه 37در گیوي آشاغی .متراست 1480دریا ازسطح آن

  .متراست 1400 دریا سطح از آن وارتفاع قراردارد شرقی طول
  سال اهــپنج رسمی اسناد در اما می شناسند )کویو(به نام  را شهر این اطراف ، روستاهاي و شهر اهالی 

  استنـــــاد گونه هیچ که است شده ثبت کوثر این اواخر در سنجبد و ،گیوي  ،کیوي  هاي بصورت اخیر
 بصورت مستوفی حمداهللا »القلوب نزهه« جمله از تاریخی کتب برخی در شهر این اسم. ندارد تاریخی

 ترکیه روستاهاي از برخی عنوان در و است آبادي معنی به ترکی زبان در »کویو« .است شده ذکر »کوي«
می دهند  نسبت گودرز پسر »گیو«نام  به پهلوان جنگاوري را به خطه این نام. است آمده پسوند بصورت

 به نقش منطقه این آبادانی در و زیسته می منطقه در نظیر بی جنگاوري عنوان به دور ي گذشته در که
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 نخستین تاسیس تاریخچه .والبته هیچ سندي هم براي اثبات آن وجود ندارد است داشته سزایی
وسعت شهرستان  .گردد برمی 1336 سال به شهرداري نخستین و 1332 سال به شهرستان این بخشداري

 در جغرافیایی طول دقیقه 29 و درجه 48 در شهرستان این است کیلومترمربع 1245تقریبا  )کوثر(گیوي 
  .دارد قرار) هروآباد(خلخال کیلومتري 30 حدود و اردبیل کیلومتري 85 فاصله 

  ن خلخال بود با تشکیل استان دوده شهرستاـــگیوي قبل ازایجاد استان اردبیل مرکز بخش سنجبد در مح
این بخش نیز با انتزاع ازشهرستان خلخال  ،درسمت شرقی استان آذربایجان شرقی  1372اردبیل درسال 

  . تعیین گردید التاسیسعنوان کوثرتبدیل شدوگیوي به عنوان مرکزشهرستان جدید به شهرستان جدیدي با
 با جنوب و غرب از خال ،ـــــــخل شهرستان با ازشرق اردبیل ، شهرستان با شمال از شهرستان کوثر

 کوثر ازدوبخش شهرستان کشوري تقسیمات آخرین براساس..است همسایه  میانه و نیر هاي شهرستان
 دو شامل مرکزي بخش شود می تشکیل فیروزآباد مرکزیت به فیروز بخش و کوثر مرکزیت به مرکزي
 .است گنجگاه روستاي مرکزیت به غربی سنجبد و لو خلف روستاي مرکزیت به سنجبدشمالی دهستان

 روستاي مرکزیت به آباد زرج ودهستان فیروزآباد مرکزیت به سنجبدجنوبی فیروز ازدو دهستان بخش
  .آباد تشکیل می شود زرج
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  لئجایر
 صفرمرزي نقطه در که است گرمی شهرستان موران ازبخش شرقی اجارود دهستان هاي ازآبادي      
 هاي است و با آبادي قرارگرفته اجارودشرقی دهستان جنوبی ودرسمت آذربایجان وجمهوري ایران

 1390سال  سرشماري براساس لئجایر.دارد مجاورت و افجه کوالتان ، انالرـــائلخ ،اوماسالن  یوخاري
  .بود داده جاي خانواردرخود 15 نفررا در قالب 39تعداد 

  سی دره الچین
 درفاصله گرمی  شهرستان از انگوت دربخش غربی وتــانگ دهستان هاي ازآبادي سی دره الچین      

 سمت شرقی در طول ثانیه 19و  دقیقه 43و درجه 47و شمالی عرض دقیقه 58و ثانیه 54و درجه 38 بین
 کیلومتري 24 تقریبا ودرفاصله مغان به مشکین شهر اصلی جاده چپ وسمت انگوت بخش مرکز غربی
نفررادر  86تعداد  1390 سال سرشماري اساس بر سی دره الچین . است گرفته قرار انگوت بخش مرکز
  .بود داده جاي خانواردر خود 21 قالب

  الطران
کیلومتري آن و در  4در که سرعین شهرستان مرکزي بخش ازتوابع آبگرم دهستان هاي ازآبادي       
 و مرز اسب ،سران ورگه ، دره ویله ،سئین  ،ده  کرده و در میان روستاهاي سبالن سرسبز هاي دامنه

 در خانوار 53نفر را درقالب  212تعداد  1390 سال سرشماري و براساس کرده سی جا خوش آیران دره
  .کیلومتري غرب اردبیل قراردارد 34 در الطران روستاي. بود داده جاي خود

 به شرق از سبالن کوه به غرب از است شده یادازآن )پاتران(پاطران مانند متفاوتی نام هاي که با الطران 
اسب (روستاي اسنه مز به غربی ازجنوب،کردده به روستاي شرقی ازجنوب،و ویله دره  نیسئی روستاهاي

  . درسی منتهی می شود به روستاي آیران غربی وازشمال سران ورگه روستاي به غربی ازجنوب،)مرز

        الهرود

 1366 سال در که شهراست مشکین شهرستان شرقی مشکین الهرود در بخشدهستان  الهرود مرکز     
 از سبالن قله کیلومتري 20در گرفتن قرار خاطر به الهرود. شد تبدیل شهر به  1376سال   تاسیس و در

 درمسیر گرفتن قرار به توجه با همچنین و است برخوردار کوهستانی نسبتا سرد و معتدل هوایی و آب
 جمله از مذهبی و تاریخی ، گردشگري هاي محل وجود و  قوتورسویو و شابیل معدنی گرم آبهاي

 داخل این در خراسانی ابراهیم سید امامزاده اي  و صخره معماري با تاریخی غار ،باغی داغالر  تفرجگاه
 ، جالیر ،لر بینه ،بابیان  ،اونار ، هاي الرده روستاها و آبادي. است بخشیده خود به را خاصی جاذبه شهر
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 الهرود  ازتوابع دهستان آباد لنج و گنج لعل ، کنگرلو ، چشمه گل ،قاراقایا  ،شاطرگونبزي  ، کسن داش
  .جمعیت دارد 3928خانوار و1177الهرود  .محسوب می شوند

  غار -الهرود 
 هاي دوره به آن  قدمت  وجوددارد که غاري معصوم  چهارده اي به نام شهرالهرود درمحله درغرب       
 متعددي هاي چشمه آن پایین در و پوشانیده سنگی هاي صخره را غارها این روي .می رسد تاریخ ماقبل

 از ازاهالی تعدادي گفته به .است گرفته قرار می غارنشینان مورداستفاده آن آب ظاهرا که وجوددارد
 غار این سنگی هاي صخره يبررو. است داشته راه دره داخل به زیرزمینی غارتونلهاي این داخل
 روي که داشته راه ها خانه این حیاط به غار داخل از سوراخهایی حتی. است شده احداث گلی هاي خانه

 درون در. این مجراها ظاهرا براي تهویه هواي غاربکارمیرفته است.اند پوشانده بزرگی سنگ آنهارا با
 راهزنان و اشرار پناهگاه محلدور  هاي گذشته در که داشت وجود نیز تنوروآخورهایی  ٫اتاقکها ،غار
 طبقه یک که اند شده درست  طبقه سه صورت وبه بوده اي صخره معماري غارهاازنوع معماري این.بود
 این است بوده احشام نگهداري و انسانها سکونت محل آن دیگر طبقه دو و ختم زمینی زیر انباري به آن

 قدیم بومیان غارها، دراین زندگی و است   شده حفر یکپارچه هاي صخره دل آوردر شگفت غارهاي
 را شهر مشکین يروستاها سایر مردم ، تاریخ طول در که هایی ناگواري و حوادث از يتاحد را الهرود
 و ساماندهی و ثبت با توان می غارها این مناسب موقعیت به توجه با است داشته مصون میکرد تهدید

  .  کرد جذب منطقه به را زیادي گردشگران ، آن دراطراف مناسب ایجادامکانات

  الي
 سرشماري بر اساس نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع دورسونخواجه دهستان هاي ازآبادي       
 روستاي الي با آبادي هاي گوگرچین. بود داده جاي خانواردرخود 40نفررادرقالب 147تعداد 1390سال 

  .وکندوان همجواراست

  لحاق
 33 فاصله در که مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین بخش از وـــــساراق دهستان هاي ازآبادي      

 براساس آبادي این است قرار گرفته میرعلیلو روستاي درمحاذات ودرست ازمرکزشهرستان کیلومتري
 ، قادرلو روستاهاي .بود داده جاي خود خانواردر 107 نفررا درقالب 353تعداد  1390 سال سرشماري

  .روند بشمارمی لحاق روستاي همسایگان ده بیگلواز ده و شیخلو چاپاقان
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  کوه - لراخانی
  خلخال مرکزي شهرستان بخش  از شرقی خانندبیل دهستان محدوده در متر 2746 ارتفاع با کوه این     

 جنوب -شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی شمال کیلومتري 7در و 
  .باشد می 37.40 وعرض 48.35به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی

  لرد
 دقیقه 21  و درجه 37که در  است خلخال شاهرود شهرستان در بخش پلنگا دهستان هاي آبادي از     

 دردامنه خلخال شهرستان  کیاومتري 70 شرقی  درفاصله طول دقیقه 37و  درجه 48و  شمالی عرض
ه است و ب اهالی آن ترکی گویش و زبان است شده واقع پلنگاه کوه غربی دامنه ودر داغ آق کوه شرقی

 میباشد) میانه فارسی(اشکانی  دوره پهلوي زبان از منشعب که را تاتی محلی وگویش همزمان زبان طور
 در خانوار 926 نفررا در قالب  3523تعداد  1390 سال سرشماري لرد براساس روستاي. میکنند تکلم
 در دهد پیوندمی هم پلنگا را به دهستان هاي آبادي که اي درکنارجاده) لیرت(لرد . بود  داده جاي خود

  .متراست 1900 دریا ازسطح این آبادي کرین جاي دارد ارتفاع و  تالیشادرق بین فاصله
  دره لسکه

 گرمی شهرستان مرکزي بخش اجارودغربی دهستان مرزي ازروستاهاي یکی) دره لوسگه(دره  لسکه     
 سمت از آذربایجان جمهوري با جنوب سمت از که است تولون معروف منطقه آبادي ترین جنوبی و

 دره در دارد لوسگه مجاورت اجیرلی یا اولوکندي با شمال سمت واز کندي خان روستاي با مشرق
 38  درفاصله دره لوسگه.بود داده جاي درخود خانوار 11نفررادرقالب  40تعداد  1390 سال سرشماري

 النهار گرینویچ نصف از شرقی طول هدقیق 2و درجه 48و استوا خط از شمالی عرض دقیقه 55 و درجه
 منشعب غوانئم روستاي یا و داشی لئب از که است مسیري دو از یکی آن ارتباطی راه است گرفته جاي

  .کند می متصل اردبیل به گرمی جاده به را تولون روستاهاي و شود می

    گنج لعل
 کیلومتري 25 فاصله در مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین ازبخش رودـاله دهستان هاي ازآبادي     

 کپز گردشگري ومنطقه کوربوالغ ، قاراقایا روستاي مجاورت در که استمشکین شهر مرکز شهرستان
 سرشماري لعل گنج براساس.دارد زیبایی طبیعت قاراسو رودخانه با مجاورت بواسطه و است قرارگرفته

که در بیان  گنج لعل به روستاي .بود داده جاي خانواردرخود 35 نفررادرقالب 138 تعداد 1390 سال
  .سیدلر هم می گویند روستاي لعل کنج را.نامیده می شود »لنگز« اهالی 
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  لکرآباد
 است گرمی شهرستان از انگوت دربخش غربی انگوت ازدهستان دوآبادي نام لکرآبادعلیا و سفلی       

 و روستاي دنیال ،آخیرلی ، قورودره با روستاهاي علیا لکرآباد .اند قرارگرفته ازهم کمی در فاصله که
 آغاجی وسلم قاراقایا خود با شمالی درقسمت قرارگرفته اــلکرآبادعلی شمال سمت در که لکرآبادسفلی

با  وسفلی لکرآبادعلیا فاصله .دارد مجاورت قیشالقی وبیریان آغاجی با سلم غربی ودرسمت قشالقی
 که تفاوت دارند با این یکسان تقریبا وجمعیتی وسعت کیلومتراست هردوآبادي 20کمتراز بخش مرکز

 که درحالی شده بنانهاده است فصلی هاي آب جریان محل که اي دره سوي دو در لکرآباد یوخاري
 قرار شود می منتهی اطراف هاي دره به مالیم شیبی با مختلف ازجهات که اي تپه برروي لکرآباد آشاغی

 جمعیتنفر  206 خانوارو 52 لکرآباد نفرویوخاري 143خانوار و  31 لکرآباد آشاغی 1390 سالدر .دارد
  .است داشته

   لکندشت
 سال سرشماريدر  که است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان از آبادیهاي     

 عرض دقیقه 48و  درجه 37در  آبادي این .بود داده جاي خانواردرخود 27نفررادرقالب  80تعداد  1390
  .متراست 1640 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 14و درجه 48و  شمالی

  سد - لکوان
 گیوي شهرستان در چایی لکوان رودخانه ازبستر درخارج که است غیرهمگن خاکی سدازنوع این       

 .است رسیده برداري بهر به 380 و در سال شده آغاز1376درسال آن ساخت عملیات است شده احداث
 بستررودخانه از و متر 26 ازپی سد ارتفاع.  است کیلومترمربع  7.69سد  درمحل آبریزآن حوزه وسعت

 3.7 مترمکعب میلیون 8.3 کل باحجم سدلکوان .است متر 8 آن وعرض متر 247سد تاج طول و متر 22
 .رسد می کشاورزي مصارف سد به پشت دردریاچه شده ذخیره مفید دارد و آب حجم مترمکعب میلیون

  .است شده احداث لکوان رودخانه روي بر کوثر مرکزشهرستان کیلومتري 2  درفاصله سدلکوان

  انگوت لکوان
 و درجه 39 در که است گرمی شهرستان انگوت بخش از غربی انگوت دهستان آبادیهاي از لکوان       

 و قرارگرفته ئود دره رودخانه غربی حاشیه در شرقی طول دقیقه 31و درجه 47و شمالی عرض دقیقه 7
با  مجاورت دلیل به و است گرفته قرار قاطار و آغل قراجا ، آالقاپی ، دلیکیارقان روستاهاي در مجاورت

   هم باغداري هاي فعالیت از زراعی محصوالت برداشت و داشت و کاشت بر الوهـــئود ع دره رودخانه
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  .بود داده جاي خانواردرخود 97 نفررادرقالب 386تعداد  1390 سال در  آبادي این نیست نصیب بی

  گیوي لکوان
  لکوان  قراردارد فیروز ازبخش سنجبدجنوبی دردهستان که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي     

  دهستان  شمال لکوان درسمت .بود داده جاي خود در خانوار 16 قالب در را نفر 73 تعداد 1390 سالدر
  .و زیناب قراردارد زند ، آباد عظیم ، قشالقی ینگیجه ،مجاورت روستاهاي فیروزآباد  در سنجبدجنوبی و

 شمالی عرض دقیقه 36و درجه 37در معروف است »پیه جیک«اهالی به  روستاي لکوان گیوي که درنزد
  .متراست 1230 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 12و  درجه 48و 

  )بوالغی هله ل(بوالغی هللا

 38در که است گرمی مرکزي دربخش اجارودغربی دهستان مرکزي سمت ازآبادیهاي بوالغی له له       
 ، مئغوان ،تولیر  روستاهاي درمجاورت شرقی طول دقیقه 2و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 59و درجه

 روستاي ازطریق مرکزشهرستان روستا به دسترسی قرار دارد راه )اجیرلی(اولوکندي و داشیئل ب ،دریامان
خانوار  3 درقالب را نفر 7تعداد  1390 سال سرشماري براساس »له له بوالغی«. میباشد و مئغوان تولیر

  .بود داده جاي در خود

  )له له لی(لو هللا
 1390 سال درسرشماري که مرکزي بخش شرقی ارشق دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي     

 راه کیلومتري سه 5درفاصله  )لو لهه ل( روستاي. بود داده جاي خانواردرخود 54 نفررادرقالب 204تعداد 
  .لرآباد همجواراست وبیگ با آبادي هاي ایمیر شهر ومشکین گرمی

  لمبر
 جاده کیلومتري 2در مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین ازبخش قاراسو دهستان هاي ازآبادي     

 درمجاورت مشکین شهر شهرستان مرکز کیلومتري 36 درفاصله آبادي این.استمشکین شهر -اردبیل
 خانوار و 182 داراي 1390 سال سرشماري بر اساس . شده است واقع قارلو لحاق و ، ارجق روستاهاي

 کنند و می معاش امرار دامپروري و کشاورزي طریق روستاي لنبراز اهالی . است بوده نفرجمعیت  554
   .در آن رونق خاصی دارد فرنگی گوجه کشت

  لمعه دشت 
   اساس بر آبادي این است خلخال شهرستان مرکزي بخش در غربی خانندبیل دهستان هاي آبادي از     
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 ، روستاهاي پروج .بود داده جاي خانواردرخود 347قالب  در را نفر 1268تعداد  1390 سال سرشماري
 دقیقه 36و  درجه 37در آبادي این. و یئلوجه همسایگان روستاي لمعه دشت به شمارمی روند بوالغ آق

  .متراست 1650 دریا ازسطح آن قراردارد و ارتفاع شرقی طول دقیقه 22و  درجه 48و  شمالی عرض

  لنبر
 شرقی سنجبد دهستان ومرکز خلخال شهرستان مرکزي بخش در سنجبدشرقی دهستان هاي آبادي از     
 و شده واقع خلخال غرب شمال کیلومتري 20 در لنبر روستاي است شده تاسیس 1366درسال  که است

 لو مصطفی به روستاهاي تالش، ازغرب به لنبرازشمال .میگویند سخن )کرمانجی(کردي اهالی آن به زبان
 روستاهاي به جنوب از و علیا و مورستان ، سفلی گلستان روستاهاي به شرق از ، )بلوکانلو( اوجغاز و

روستاي لنبر . است کیلومتر 20 حدود شهر خلخال تا لنبر روستاي فاصله .میشود محدود چلنبر و نواشنق
 عرض دقیقه 44و درجه 37در لنبر. نفرجمعیت بوده است1300خانواروبیش از 345داراي 1390 سال در

  .متراست 1920دریا  ازسطح آن قرارداردوارتفاع شرقی طول دقیقه 31و درجه 48و شمالی

  آباد لنج
 مجاورت که در است مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین بخش از الهرود دهستان هاي ازآبادي      

 نام همین به اواخر این در منطقه دراین که سدخاکی. است گرفته قرار و الرده شاطرگونبزي روستاهاي
 باهسته خاکی که ازنوع سد این.  کند می را تامین اطراف روستاهاي و آباد لنج زراعی آب شده ساخته
 استفاده مورد کشاورزي مصارف براي آن وآب است رسیده برداري بهره  به 1366 ازسال است رسی

. است متر مکعب میلیون 0.65سد  کل وحجم متر 111 تاج طول متر6 سدازبستر ارتفاع .گیرد قرار می
  .بود داده جاي خانواردرخود  10نفررادرقالب  38تعداد  1390 سال سرشماري روستاي لنج آباد در

  دره - لنج آباد 
 درق، مس ،رآبادـــــصن قاراقایا، روستاهاي شود و دامنه هاي قیزیل داغ شروع می از لنج آباد دره     

 تر عمیق آباد لنجبا گذر از مجاورت  می گیرد وقرار آن) وغرب شرق( درطرفین باال ينقد و بوالغ چاناق
 که دارد وجود خاکی سد پشت دریاچه یک و طبیعی کوچک آبگیر یک آباد لنج دره يابتدا در .گردد می
 در آب دائمی جریان. شود می تامین اطراف يها چشمه و ها یخچال و ها برف ذوب شدن  از آنها آب
 در ها دامنه در اي پله مزارع و باغات آمدن بوجود سبب دره جانبی يها دامنه به آب اشراف و آباد لنج دره

  .است بخشیده دره این به جالبی ومنظره  شده انسانی هاي فعالیت نتیجه
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  لنگان
است  گرمی مرکزي ازبخش اجارودغربی دهستان ازآبادیهاي جمعیتی وکم بسیارکوچک آبادي لنگان     

 سرشماري در آبادي این دارد قرار گرمی به اردبیل مواصالتی برسرراه نام همین به اي سرگردنه بر که
  .بود داده جاي درخود خانوار 3 نفررا درقالب 3تعداد  1390 سال

  بوالغی لنگان
  آلی بوالغی: نگاه کنید به       

  رودخانه - چایی لنگان
  . ریزد می برزندچایی رود وبه گرفته سرچشمه چوونگونش ازارتفاعات چایی لنگان     

  گردنه - گدیگی لنگان
 جاده تنها ، اخیر دهه دـــچن تا چون و دارد قرار گرمی به اردبیل مواصالتی راه برسرگردنه لنگان       
 و قشالقات از اعظمی وبخش آباد پارس ،سوار بیله شهرهاي و اردبیل استان شمالی مناطق التیـــمواص
 اي العاده فوق الجیشی سوق اهمیت از گذشت می وارــــدش و صعب گردنه ازاین منطقه هاي آبادي

 اما شد کاسته آن الجیشی سوق ازاهمیت گرچه ، مغان - کنگرلی - اردبیل جاده بااحداث . بود برخوردار
 و دیدارآشنایان به را ازمنتظران بسیاري هاي چشم همچنان گذشت می ازآن که اي وجاده گردنه این

 دل از مسیرجدیدي ، لنگان درگردنه خیز حادثه نقاط دحذفــــقص به تااینکه نمود می منور عزیزان
 امروزه.کرد مواجه جدیدي هاي راباچالش لنگان گردنه واهمیت شد گشوده گرمی به برزند روستاهاي

 تاچندي که را اي پرآوازه هیبت همچنان اما ندارند را سابق یـاستراتژیک اهمیت آن وگردنه لنگان گرچه
  .است کرده حفظ انداخت می مسافرین برجان لرزه سال یخبندان و سرد درایام بویژه پیش

  بیز لنگه
که  است مشکین شهر شهرستان ارشق بخش مرکزي ارشق دهستان بیز ازآبادیهاي روستاي لنگه      
آثاري ازویرانه هاي  ،اهالی ارـــبنا به اظه .خانواردرآن سکنی گزیده اند 20 نفرجمعیت درقالب 90تعداد

 )پسر قلعه( قاالسی اوغالن اذات آنــمح کیلومتري در فاصله چند و )دختر قلعه( قیزقاالسی قلعه سنگی
 قالع این.سکنی می گزیده اند ازآنها یک درهر ناامنی و مشهود است وگوئیا اهالی آبادي به هنگام جنگ

 .دارد وجود آب آوري جمع سنگی دست سازي براي هاي حوضچه برفرازآن و بوده العبور صعب تقریبا
 از و دارد نام)  الکی عسل صخره( اسییقا بال لی یاالنچی منطقه قالع این العبورترین صعب و بلندترین
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. باشد می تشخیص بخش رضی قابل حدودي تا و قالسی قیزقاالسی و اوغالن العق آن هریک ازدو فراز
 باران براي هدایت آب کوچکی هاي شده و نهر کنده دردل صخره  بزرگی حوض نیز قلعه این باالي در
 به و زنبورها نیست عسل و زنبورعسل از اثري بال لی قاالسی یاالنچی در.به آن درست کرده اند برف و

 .ماند می نخورده دست تقریبا که کنند می تولید لــــعس قلعه این هاي سنگ الي البه در طبیعی طور
 در کنون تا که است اردبیلتاریخی  هاي محوطه ازجمله »سی قلعه قیز« و »سی قلعه اوغالن«محوطه
  .است رسیده ثبت به کشور ملی آثار فهرست

  لورون
 اساس بر آبادي این قراردارد مرکزي ازبخش آباد دولت دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي      

 دهستان شمال لورون در .بود داده جاي خانواردرخود 33نفررادرقالب  130تعداد  1390سال  سرشماري
  .و سرخانلو واقع شده است آباد یزن ، یاجلو آباد ودرمجاورتدولت 

  قشالقی دره لوله
 که در است آباد پارس شهرستان اسالم آباد بخش از شهرك نام چندین قشالق ازقشالقات دهستان      

  .پنیر پاستوریزه جاي گرفته است وکارخانه آبادقشالقی اسالم ،اخوان  حسن حاج قشالق مجاورت

  معدنی آب چشمه -سو لی لیق
- یئدي کوهستانی درمنطقه هفتگانه معدنی آب هاي ازچشمه یکی »سو لی لیق« معدنی آب چشمه      

 سو یعنی لی لیق به بسترچشمه بودن وخاکی آب رنگ کدورت دلیل احتماالبه که است سردابه بولوك
 فاقد قراردارد و سردابه کیلومتري2درفاصله معدنی آب این چشمه . است شده آلود معروف گل آب

 مورد ایجادشده درکنارچشمه چشمه اطراف سنگهاي باچیدن که دراستخري آب.است تاسیساتی هرگونه
 در لیتر 0.5 آن آبدهی ومیزان درجه 34 بولوك یئدي در سو لی لیق متوسط دماي.قرارمیگیرد استفاده

  . موثراست وجلدي پوستی واختالالت هاي بیماري براي چشمه این است آب ثانیه

  لیملو
 سرشماري در که سوار بیله شهرستان دشت القـــقش ازبخش جنوبی قشالق دهستان ازقشالقات      
 ، بوالغ میان داش لیملو قشالقی در .بود داده جاي خانواردرخود31 نفررادرقالب 124 تعداد 1390سال
  .خاراباسی واقع شده است دمیرچی و تومارکندي،  لو ایده
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  مئجدر
مجاورت  که در است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش دشمالیـــسنجب دهستان هاي ازآبادي      

 1390 سال سرشماريدر آبادي این.وجین قرارگرفته است بنماران و ، اوازــــساقق ،روستاهاي مرشت 
 عرض دقیقه 53و درجه 37در آبادي این. بود داده جاي خانواردرخود 78نفررا درقالب  300 تعداد

  .متراست 1780 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 25و درجه 48 و شمالی

  مئجره
 34و درجه37 که در است خلخال شهرستان مرکزي دربخش شرقی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي      
 ودرسمت جنوبشهرستان  مرکز کیلومتر 7در شرقی طول دقیقه 36و درجه 48و شمالی عرض دقیقه

 شهر و خوجین با غربی شمال ازطرف ، گیالن با شرق  و شرقی شمال طرف گرفته واز قرار آن شرقی
. میباشد همسایه بفراجرد  خانقاه روستاي با نیز غرب ازطرف شاهرودو بخش با جنوب ازطرف ،خلخال

 از پس گیرد می سرچشمه الماس کوههاي از دیگري و چمن دره کوههاي از اي که یکی رودخانه دو
 روستا چندین طی از پس می رسندو هم به ازناو دره در روستاي مئجره دست پایین مزارع کردن سیراب

 هواي ورود و تالش هاي کوه با مئجره روستاي همجواري بدلیل. پیوندد میقیزیل اوزه ن خانه رود به
دارد  مه وجود روستا این در سال ایام اکثر در ، النــــــگی هاي کوهستان سمت از آلود مه و مرطوب

 به زمان گذشت مسمی گردد و با »مه چره«به نظراهالی روستا وجودهمین مه باعث شده تاروستا به نام 
 خانوار در 335 درقالب را نفر 1295 تعداد 1390سال سرشماري مئجره براساس .شود تبدیل »مئجره«

  .است  متر 2000دریا ازسطح آن ارتفاع .بود داده جاي خود

  آبگرم - سویو مئشه
 دارد قرار نام همین به اي رودخانه کنار در درجه 25 حدود دماي با سو ایستی یا سویو مئشه آبگرم      

 داراي آبگرم این. است آمده وجود به 5×6 ابعاد به اي حوضچه درون در ها صخره فرسایش اثر بر که
 چشمه این به دسترسی راه. است غیره و اعصاب آرامش وکمردرد، پادرد درمان جهت درمانی خواص

. است روحبخش هواي و بهشتی سارهاي چشمه ، بکر مناظر داراي که ستا جنگلی مسیر صورت به
 در و شده تشکیل گلی اطاق دو از که است فصلی خانه قهوه به محدود تنها آن رفاهی امکانات متاسفانه

 و گشت براي زیادي افراد و روندارد ماشین راه آبگرم این. باشد می گردشگران پذیراي تابستان و بهار
 درکناراستخر و جنگل داخل را روزي چند و آیند می  محل این به یااستفاده از خواص درمانی آن  گذار

 شهرت اردبیل قدماي آبگرم مئشه سویو بین چشمه .کنند می اقامت قراردارد درمنطقه که وآبشاري آبگرم
  .شد می استفاده بدانجا ازچهارپا رفتن وبراي داشت زیادي
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  ماجوالن
 را نفر 239 تعداد 1390 سال که در خلخال شهرستان شاهرود دربخش شال دهستان هاي ازآبادي      

 یافته استقرار کوهی دامنه بر مالیم شیبی با ماجوالن بود روستاي داده جاي درخود خانوار 80 درقالب
 به اي رودخانه همانند است، معروف »گانه نه «هاي چشمه به که هایی چشمه آب آن طرف دو است که از

 جاذبه ترین مهم. آورند می پدید را اي مالحظه قابل آب روستا دست پایین در و شده جاري پایین سمت
 با که معلم شاه وکوه روستا شرق کیلومتري 5 در واقع آباد جالل یخی ازغار عبارتند روستا طبیعی هاي

 در ماجوالن روستاي گرفتن قرار. است گردشگران و گردان طبیعت توجه مورد زیبا بسیار اندازهاي چشم
 این آن بافت برنوع عالوه که روستاست این بفرد منحصر ویژگیهاي از یکی خلخال به ماسوله راه مسیر

 دقیقه 14و درجه37در آبادي این.است داده قرار گردشگري هدف روستاهاي از یکی ردیف در را روستا
  .متراست 1750 دریا ازسطح آن وارتفاع دارد قرار شرقی طول دقیقه50و درجه 48و شمالی عرض

  ماراللو
 عناوین باکه  است گرمی شهرستان انگوت بخش از شرقی انگوت دهستان هاي ازآبادي دوآبادي نام     

 و نفر 57 لی خان جعفرقلی ماراللوي 1390 در سال .گردند می متمایز ازهم کلبلو و لی خان جعفرقلی
 مناطق این که است آن نمایانگر آبادیها براین مارال لفظ اطالق . اند داشته نفرجمعیت 86 کلبلو ماراللوي
  .امروزه از میان رفته اند که است بوده مارال براي مناسبی زیستگاه ،دور هاي درگذشته

  مازافا
 سرشماريدر  که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي      
 مشکین شهر شمالی مازافا درسمت .بود داده جاي خانواردرخود161درقالب  نفررا 592 تعداد 1390سال

 ، یقولدورکوهول ،پشته  اجــــقاراآغ  ، کندي اردوخان ، قاراگول ، تپه روستاهاي قورت مجاورت در و
  . است قرارگرفته کندارشق تازه و سن گوره گلسن

  معدنی آب چشمه -مازافا 
 گزارش ادرارمفید مجاري هاي بیماري وبراي بوده کلیه سنگ رافع که مازافا معدنی آب چشمه      
 کشی لوله اکنون چشمه این قراردارد مشکین شهر شهرستان مرادلوي مازافاازبخش درروستاي است شده
 اصلی سرجاده بر مازافا راهی هــس از مازافا روستاي فاصله .اند نهاده آن برروي مناسبی درپوش و شده

 در .است دوکیلومتر به نزدیک خودروستا تا معدنی آب چشمه فاصله کیلومترو 7 مغان -مشکین شهر
   به اي اشاره منتشر کرده استان وسرد گرم معدنی هاي ازچشمه اردبیل اي منطقه آب شرکت که گزارشی
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  . است مازافا نشده معدنی آب چشمه

  قشالقی مازان
 مرکزي دربخش ارودشمالیــــاج دهستان شرقی شمال هاي آبادي از آبادي دو نام قشالقی مازان      

 و یوخاري. شوند می متمایز ازهم ویوخاري آشاغی باپیشوندهاي که است اردبیل استان گرمی شهرستان
 آن کمتراز قشالقی مازان آشاغی جمعیت اما اند جمعیت وکم کوچک هایی آبادي قشالقی مازان آشاغی

 مازان یوخاري.شود محدودمی نفري خانوارتک قرارگیردودریک آمارایران مرکز مورداشاره که است
   .است داده جاي خود در خانوار 14 درقالب نفررا 63 قشالقی

  قشالقی مال
 است گرمی شهرستان انگوت بخش در غربی انگوت دهستان عشایرنشین قشالقات از قشالقی مال      

 نیست سکونت قابل هوا وسردي برودت دلیل به سبالن ییالقی هاي دامنه راکه ازسال مختلفی فصول که
 مورد القــــقیش و زمستانگه عنوان به بهتر تعبیري عشایر و یا به زمستانی و موقتی سکونتگاه عنوان به

 را خود قشالقی هویت قشالقی مال . گیرد می قرار روـــــاز عشایر کوچ خانواده چندین سکونت
 از ، کوچ. میدهند ادامه خود حیات به، کوچ با توام دامداري سنتی شیوه همان به آن وساکنان کرده حفظ
 درمیان دایم حرکتی و قیشالق ، بند میان ، ییالق در عشایر و زندگی است ایلی حیات بقاي الزمه دیرباز

  .نفر جمعیت بود  31 و خانوار 11داراي  1390 مال قشالقی در سال. خورد می رقم سه این

  کوه -  داغی ماالن
 27در و خلخال  شاهرود شهرستان پلنگا ازبخش دهستان درمحدوده متر 2740 ارتفاع با کوه این      

 و بوده شرقی جنوب - غربی شمال ، کوه جهت .است شده واقع خلخال شرقی جنوب کیلومتري
  .باشد می37.19و عرض 48.36به طول آن قله جغرافیایی مختصات

  پري ماه
یولو در  موران درکنار جاده کهنام شاعرانه روستایی بسیارکوچک در شمال گرمی است  پري ماه      

 وگره آیدبر غیبی دست تا است انتظارنشسته دهستان اجارودمرکزي ازبخش مرکزي شهرستان گرمی به
   .ندارد دوخانواربیشتر که اي آبادي. بگشاید آبادي این کار از

  سی مایادره
  سال در که است سوار بیله شهرستان  دشت القـقش از بخش  شرقی قشالق دهستان هاي آبادي از      
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معنی  »گانــدره مادین «مایادره سی که  .بود داده جاي درخود خانوار 10قالب در را نفر 36 تعداد 1390
  .کندي جاي گرفته است ونریمان  قشالق ،چالماکندي جعفرآباد ودر مجاورت غربی می شود درجنوب

  تاریخی خانه - مبشري
 قرار اوچدکان محله کهن بافت در که باشد می قاجاریه دوران یادگارهاي از یکی مبشري خانه بناي      
 کاه از بنا بیرونی دیوارهاي. میباشد بیرونی و اندرونی حیاط و ورودي هشتی داراي بنا این. است گرفته

 شده کار زیبا و مجلل صورت به آجر با بنا داخلی نماي دیوار و سردرب تنها و شده ساخته گل و
. است گرفته قرار دکان اوچ محله قدیم بافت در که است قاجاریه دوران آثار از یکی مبشري خانه.است
 است کاهگل از بیرونی دیوارهاي مصالح. است بیرونی و اندرونی حیاط و ورودي هشتی داراي بنا این

  .است شده آجرکاري بنا داخلی نماي درب سر تنها و

  مغان صنعت و کشت میوه باغات مجتمع
 درخاورمیانه باغداري مجتمع بزرگترین مغان ودامپروري وصنعت کشت شرکت میوه باغات مجتمع      
 تولید توان که شده احداث اي قطره آبیاري سیستم از استفاده با هکتارباغ 2600حدود مجتمع دراین.است

 رقم25از عبارتند باغ این میوه هاي گونه. ستدارا را صنعتی میوه درصد 25 و خوري تازه میوه درصد 75
 رقم 3  ،بادام  رقم 7 ،آلو زرد رقم10 ،آلبالو  رقم4 ،سیب رقم12 ، فندق رقم9،آلو رقم 8 ،شلیل رقم9 ،هلو

 مختلف ارقام در دار گواهینامه میوه نهال اصله 200000 ساالنه باغ دراین  .زیتون رقم23 وسبز  گوجه
  .باشد می کشور میوه درختان کلکسیون بزرگترین مجموعه این مادر باغ همچنین. شود می تولید

  مغان دامداري مجتمع
 ، است دامپروري  مجتمع  مغان ودامپروري وصنعت کشت شرکت  تولیدي  واحدهاي یکی از      

 هر در و باشد می رأس 1200 ظرفیت به کدام هر هلشتاین نژاد از شیري گاو ایستگاه 5 داراي شرکت
 با تلیسه پرورش ایستگاه 2 و شود می داده پرورش راس 1000 جمعاً ماده گوساله راس 200 ایستگاه
 روزانه و راس 2000 ظرفیت با ممتاز نر و پرواري اصیل نر ایستگاه یک و راس 1600 و 2000 ظرفیت

  .کنند می فعالیت شیر تن 130 حدود تولید با

  مجمیر
درمجاورت روستاهاي  نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع غربی يویورتچ دهستان هاي ازآبادي      

 قالب در نفررا 146 تعداد1390 سال آباد قرار گرفته ودر سرشماري بورجلو ومستان ، )ولیعصر(ایالنجیق
  .بود داده جاي خانوار درخود 44
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  مجنده
 غربی جنوب که در است مشکین شهر شهرستان مرکزي بخش از غربی مشکین دهستان ازآبادیهاي      

 گرفته قرار »قزاند«و  »عور« اور یا  روستاهاي همسایگی در و سبالن شمالی هاي دامنه رد مشکین شهر
  .بود داده جاي خانواردرخود 325قالب  در را نفر 1115تعداد  1390 سال در آبادي این است

  مجندي
 1390 سال که در سرشماري است اردبیل شهرستان ثمرین ازبخش دوجاق دهستان هاي ازآبادي      

  .بود داده جاي خانواردرخود163 نفررا درقالب  615تعداد 

  آباد مجیدآباد پارس
 ، است که درمیان قوجابیگلو آباد پارس شهرستان مرکزي ازبخش ساواالن دهستان هاي ازآبادي      

سال  روستاي مجیدآباد درسرشماري.  قرارگرفته است بادآ پارس کندي و عربلو ، پاراقشالق ، اجیرلو
  .بود داده جاي خانوار درخود 161 قالب در را نفر 646تعداد  1390

  مجیدآباد نیر
 1390سال سرشماري در نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع غربی یورتچی دهستان هاي ازآبادي      
 يویورتچ دهستان غربی مجیدآباد درجنوب بود داده جاي واردرخودــــخان 89نفررادرقالب  386 تعداد
  .آباد جاي گرفته است و بلقیس و در مجاورت روستاهاي سوغانلو غربی

  مجیدلو
 دقیقه1و درجه 39 در که است گرمی شهرستان مرکزي دربخش اجارودغربی دهستان ازآبادیهاي      

 ، چونزه یوخاري ، بوالغ داش ، دریامان روستاهاي درمجاورت شرقی طول درجه 48 و شمالی عرض
 از که کیلومتراست 15گرمی شهرستان با مجیدلی روستاي فاصله .است گرفته قرار و شوربوالغ انگورد
 1390 درسال مجیدلیروستاي  .شود می متصل گرمی به مجیدلو جنوبی درسمت دریامان روستاي طریق

  .بود داده جاي خود در خانوار 54 قالب در را نفره 244 جمعیتی

  کندي محبوب
 سرشماري بر اساس که است آباد پارس شهرستان اصالندوز ازبخش اصالندوز دهستان ازآبادیهاي      
 محبوب کندي با روستاهاي آق. بود داده جاي خانواردرخود 166قالب  در را نفر 659تعداد  1390 سال

  .است نورمحمدکندي همجوار قشالقی و قلی الم حاج، وعلیا  وسطی ، سفلی قاباق
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  معدنی آب چشمه - سویو محتبیل
 سردابه بولوك یئدي در هفتگانه معدنی آب هاي چشمه از یکی سویو محتبیل دنیــمع آب چشمه      
 در بولوك یئدي معدنی آب هاي چشمه .است قرارگرفته منطقه این زیباوییالقی درفضاي که است

 سردابه تا یئدي کیلومتري 2فاصله .هستند تاسیساتی قراردارند و فاقد هرگونه سردابه کیلومتري 2 فاصله
 .دارند را مسیر تردد در این امکان بلند شاسی خودروهاي فقط و ندارد مناسبی ارتباطی جاده بولوك
 براي و است لیتردرثانیه 0.5  آن آبدهی میزان و درجه 34 بولوك یئدي يوسوی محتبیل متوسط دماي

   .موثراست جلدي و پوستی اختالالت و ها بیماري

  داشی محراب
 درمسیر و   )سلطان(اصلی سبالن  قله شمالی درقسمت)محراب سنگ(داشی محراب معروف سنگ     
 گائوماته( حامد حضرت قبور به البلدان معجم کتاب در که است واقع  شرقی شمال یعنی اصلی جبهه

 سنگ گویند   .است شده اشاره سنگ این زیر در) جمشید سپیتمه(پیامبر هود حضرت و) زرتشت
   .است بوده زرتشت عبادت محل  محراب

  زیارتگاه -نقدي  محسن
 واقع فخرآباد روستاي از بعد و الهرود شهر شرق در اولیا نقدي روستاي در محسن سید زیارتگاه      
. رسد می) ع( صادق جعفر امام به آن نسب که است سلیمان سید ازنوادگان این زیارتگاه .است شده
 بنا.  است رنگی سیمانی نماهاي سایر و سفید سیمان آن اصلی نماي و بوده سیمانی بنا خارجی نماي
 می تامین را بنا داخل نور که. باشد می خود اصلی ضلع در کوچک ودودریچه ایوان یک داراي

 اصلی جاده کنار در بقعه ساختمان.دارد قرار اطراف فضاي از 1.20 تقریبی ارتفاع به بنا اصلی نماي.کند
  .است شده واقع روستا قبرستان میان در و گرفته قرار روستا ورودي

  قشالقی محمدبیگ
 هم از کمی درفاصله که هیر بخش هیراز دردهستان دهستان جنوبی درسمت مجاورهم دوآبادي نام      

 را نفر 122تعداد 1390 سال ودرسرشماري قراردارند )کوهساره(کیساال و شیبلی روستاهاي در مجاورت
  .بودند داده جاي خانواردرخود 23 قالب در

  کندي محمدتقی
   درجه 47 و شمالی عرض ثانیه 45 و دقیقه 3 و درجه 39 جغرافیایی مختصات در کندي محمدتقی      
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 درمجاورت و انگوت بخش مرکز شرق سمت کیلومتري 11 درفاصله شرقی طول ثانیه 31و دقیقه 51و

 کندي محمدتقی . است گرفته قرار لی بیگ حـــــو صال سی شوردره ، قاطار آشاغی ، قباله روستاهاي
 اردبیل استان گرمی شهرستان انگوت ازبخش شرقی انگوت دهستان و پرجمعیت بزرگ هاي آبادي از

 بر آبادي برخورداراست این مناسبی رفاهی امکانات از خود وسعت و تعدادجمعیت بواسطه که است
  .بود داده جاي خانواردرخود 184قالب  را در نفر 628تعداد  1390 سال سرشماري اساس

  محمدجانلو
تعداد  1390 سال در که  است مرکزي ازبخش شرقی ارشق دردهستان اردبیل شهرستان ازآبادیهاي      
  .کفتاره واقع است روستاي جنوب محمدجانلو در. بود داده جاي خانواردرخود 10نفررادرقالب  35

  لو بیگ محمدقلی
 39  بین که درفاصله است گرمی شهرستان انگوت بخش از شرقی انگوت دهستان هاي آبادي از      

 از شرقی طول ثانیه 3و دقیقه 51و  درجه 47و استوا طــــازخ شمالی عرض ثانیه 37 و دقیقه 7و درجه
 دشت قیشالق بخش ازقیشالقات چیناروبعضی روستاي بر وعالوه قرارگرفته گرینویچمبداء  النهار نصف

 همجوار قیشالقی بورون آشاغی ویوخاري ، نریمان ، محمدلی خان ، خاراباسی علی پنجه با روستاهاي
 داده جاي خانواردرخود 13نفررادرقالب  59 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این . باشد می
  .است قرارگرفته کوهستانی اي بیگلودرمنطقه محمدقلی بود

  قشالقی محمدقلی
 90 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 جمهوري با شمال طرف قشالقی از محمدقلی .است قرارگرفتهمشکین شهر شهرستان مرکز کیلومتري
 غرب وازطرف محمدلو روستاي با شرق ازطرف ،بوالغی  کئچی روستاي جنوب با ازطرف ، آذربایجان

 20 نفررادرقالب  86 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي دارد این مجاورت سبحانلو روستاي با
  بود داده جاي درخود خانوار

  محمدلو
 کیلومتري 80 و در فاصله مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 ازطرف ، برکچاي با روستاي جنوب ازطرف ، آذربایجان جمهوري با شمال طرف از محمدلو .است آن
 سرشماري در محمدلو دارد مجاورت سیدبیگلو روستاي با غرب طرف از و طاقچاداش با روستاي شرق
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 روستاي دو نیزمثل لومــــدمح .بود داده جاي خانواردرخود 4 نفررا در قالب 7تعداد  1390 سال
 پسر ازسه محمد یکی است سیدلرگرفته طایفه بزرگ ،خود را ازپسرسید بیگ  نام میرسلطانلو و سبحانلو

  .است یافته محمدشهرت نام به روستا واین بوده وي

  دهستان - محمودآباد
 به 1380 درسال باشد که آبادمی پارس کند شهرستان تازه بخش هاي ازدهستان محمودآباد دهستان      

 حاجی،کندي اسماعیل ها و قشالقات آبادي وشامل شده تاسیس محمودآبادطالقانی روستاي مرکزیت
 ،شکر امیرخانلوحاجی قشالق ، سقل اراامیرخانلوق قشالق ،محمودآبادطالقانی ،آباد حالج، يکند مرتضی
 قشالق ، رحمان پلي امیرخانلو قشالق ، آباد امیرخانلومحرم قشالق ، تاپدوق امیرخانلو حاجی قشالق
 1361نفربوده که درقالب  5525تعداد  1390جمعیت این دهستان درسرشماري  .باشد می کندي سرودلو
  .پارچه ازآبادي ها وقشالقات دهستان سکونت داشته اند 10در خانوار

  ارشق محمودآباد
 اصالحات قانون از اجراي قبل نامیده می شود کندي نوري محلی درعرف محمودآبادکه روستاي      

 در ارضی اصالحات قانون شد بااجراي می محمودآباد نامیده) محمودامیري( آن مالک اعتبارنام به ارضی
 عشایر اجباري سکونت اجراي هنگام یامحمودآباد کندي نوري.شد معروف کندي نوري به اهالی بین

 ازبخش غربی ارشق دهستان هاي آبادي از )کندي نوري( ودآبادــمحم .است شده بنانهاده )تاختاقاپی(
 در مجاورتمشکین شهر کیلومتري مرکزشهرستان 40 است که درفاصلهمشکین شهر مرادلوي شهرستان

سال  سرشماري براساس آبادي این . قراردارد گنلوجه و قوزوقوروغو ، قاراقایا ، روستاهاي جبارکندي
  .بود داده جاي خانوار در خود 32قالب  در را  نفر 136تعداد  1390

  خلخال محمودآباد
 75 تعداد 1390 درسال که خلخال شهرستان مرکزي دربخش غربی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي     

 قرار اسمرودو  این آبادي درمجاورت روستاهاي سوران.بود داده خانواردرخودجاي 8 قالب در نفررا
 29و  درجه 37در  آبادي این.  می شودشمالی منتهی  رستم خورش گرفته وازسمت جنوب به دهستان

  .است متر 1530 دریا ازسطح آن قرارداردوارتفاع شرقی طول دقیقه 20و درجه 48و شمالی عرض دقیقه

  مرکزدهستان - محمودآباد طالقانی
محمودآباد  دهستان مرکزو آباد پارس شهرستان کند تازه بخش از محمودآباد دهستان هاي ازآبادي      
  خانوار با  513داراي  1390 سال سرشماري براساس آبادي این است شده تاسیس 1380 درسال که است
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  .نفربوده است 2100جمعیتی نزدیک به 

   محمودآباد فوالدلو
 در مجاورت که است هیر بخش ازتوابع جنوبی فوالدلوي دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      

 در را نفر 193تعداد  1390 سال سرشماري در بودااللو قرارگرفته و و آباد حفظ ، روستاهاي قایاچمن
  .بود داده جاي خانوار درخود 62قالب 

   ویلکیج محمودآباد
 کیلومتري 23در که نمین شهرستان جـــــویلکی بخش از مرکزي ویلکیج دهستان در هاي آبادي از      

 در را نفر 928 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این بیگلو قراردارد آبی کیلومتري 3و اردبیل
  .بود داده جاي خانواردر خود 244 قالب

  مختارآباد
 1390  سال در سرشماري  که است اردبیل شهرستان ثمرین ازبخش غربی دهستان هاي آبادي از      

 ، کردقشالقی ، »متروکه« مختارآباد با زعفران .بود داده جاي خانواردرخود 5قالب  در نفررا 22تعداد 
  .قشالقی همجواراست طالب دار و جبه

  مددلو
 سکنی گرمی شهرستان مختلف هاي آبادي در طورکامل به  روزهـــام که گرمی گانه هفت ازطوایف     

منتسب می دانند  »مدد«که خود را به اهالی این طایفه  امروزه. مشغولند ودامداري کارزراعت وبه گزیده
 آنها از که روستایی دوازده در لی خان حمزه روستاي مرکزیت به اجارودمرکزي دهستان در محدوده

 طایفه بنیانگذار ،وها به عقیده مددل .سکنی گزیده اند شود می یاد مددلو طایفه روستاهاي عنوان تحت
  .است آمده منطقه این به یمن ازبوده که  »مدد« مددلو فردي به نام

  کندي مرادعلی
در  که است سوار بیله شهرستان دشت القـــــقش جنوبی ازبخش قشالق دهستان هاي ازآبادي      

 سی واقع شده است و درسال دره خان وحسین ديـــکن آقا حاجی ، کندي مجاورت آبادي هاي کرم
  .بود داده جاي خانواردرخود 22 نفر را درقالب 79تعداد  1390

  مرادلو
  کندي مرادلو طایفه نام به دهی ومرکزقشالقشان هستند همسایه قشالق اودولودر طایفه با طایفه این      
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 و مرادلو دوطایفه به صفوي دردوره گویا .است مستقر وآذربایجان درمرزایران اودولو طایفه مانند و است
 .اند نبوده خود محل ترك به راضی اکثرطایفه چون کنند کوچ خراسان به اند که دستورداده اودولو
 مرادلو طایفه ییالق.دوربمانند مامورین دید ازمعرض تا اند شده دیگرمخفی طوایف بین در آنها از بعضی

  .بود ونصیربیگ قابیگ، اشان طایفه اخیررئیس ودرسالهاي.است واقع سبالن داغ چال اطراف در

  مرادلوي بیله سوار
 سرشماري در آبادي این است سوار بیله شهرستان مرکزي ازبخش تپه گوگ دهستان هاي ازآبادي      
  بود داده جاي خانواردرخود 163قالب  در را نفر 647تعداد  1390  سال

  بخش -مرادلو 
 ماه بهمن در که باشد میمشکین شهر  شهرستان هاي بخش از یکی مرادلو مرکزیت به مرادلو بخش      
 به مرکزي دهستان به نامهاي دهستان سه متشکل از بخش این.است شده تبدیل بخش به 1380 سال

 110 کنچووا وداراي مرکزیت به یافت ودهستان صلوات مرکزیت به صلوات دهستان ، مرادلو مرکزیت
 وسعت مربع کیلومتر 893 حدود مساحت با ، بوده جمعیت نفر 15645 و خانوار 3300 تعداد و روستا

 مرکزي هاي بخش و قاراسو رودخانه با جنوب طرف از ،گرمی شهرستان انگوت بخش با شمال ازطرف
 مرز هم اهر شهرستان هوراند بخش با غرب طرف از و ارشق بخش با شرق طرف از ، شرقی مشکین و

 شده است در تبدیل شهر به دولت تصویب با 1389بخش مرادلو که در دي ماه سال  مرکز. باشد می
  . دارد قرار اردبیل شهر کیلومتري 90 و مشکین شهر شهرستان کیلومتري 45 فاصله
 ، است ودامی کشاورزي استعداد داراي و داشته مساعد جوي شرایط هوایی و آب نظر از مرادلو بخش
 ابریشمی فرش من جمله دستی صنایع به اشتغال و کشاورزي،دامداري ازطریق عمدتاً بخش اهالی معاش

دامداري  از آن تابعه درقشالقات ازعشایر خانوار 500 به نزدیک استقرار به توجه با گرددو می تأمین.. .و
 و بوده بالقوه استعدادهاي يدارا آثارباستانی و يگردشگر نظر مرادلواز بخش . است برخوردار رونقی پر

 زیباي منطقه کوهول لی، ، قلعه ارشق قلعه ، حوالی داش زئیوه در آنزیر ، کنچوبه در قهقهه باستانی قلعه
 آن محسوب باستانی و گردشگري مهم مناطق از یافت دهستان وهـــمی باغات و »قایاسی علی« ، »تنگ«

در دي  مرادلو.دارد فاصله کیلومتر 45مشکین شهر شهرستان مرکز تا مرادلو بخش مرکز مرادلو .شوند می
 و خانوار 168داراي  1385مرادلو درسال .براساس مصوبه هیات وزیران به شهرتبدیل شد 1389ماه سال 

 .نفرجمعیت بوده است 700نزدیک به 

  مردان
  بین درفاصله که است گرمی شهرستان از انگوت دربخش غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي مردان      
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 النهار نصف از شرقی طول دقیقه 37و درجه 47 استوا و طـــازخ شمالی عرض دقیقه 57و درجه 38

 و کیننو ، مسجدلی ،آخیرلی ،قورودره ، سی دره آدام ویوخاري آشاغی روستاهاي وبا قرارگرفته گرینویچ
 خانوار 21نفررا در قالب  79تعداد  1390سال سرشماريدر مردان روستاي. دارد مجاورت لی خان قیلیج

  .بود داده جاي درخود

  معدنی آب چشمه - بوالغی مردان
 مثل پوستی هاي بیماري براي که جریان دارد سبک و زالل خنک ، بسیار چشمه اي  دره ساري در      

  گویند می بوالغی رامردان چشمه این است مناسب بسیار کهیرزدگی

  مرشت
 براساس آبادي این است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدشمالی دهستان هاي ازآبادي      

 است روستاي مرشت از داده جاي خانواردرخود 86 درقالب نفررا 354 تعداد 1390 سال سرشماري
 با ازغرب و نماریبا ب شرق از ، ینجو و آالنکش با ازجنوب ، مئجدر و سقاواز با روستاهاي شمال

 دقیقه 25و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 54و درجه 37در آبادي این. باشد می همجوار خلفلو روستاي
  .متراست 1700 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول

  بخش - اردبیل مرکزي
به  شرقی دهستان ،لو به مرکزیت روستاي شام اسبی ـــبالیق هاي دهستان از اردبیل مرکزي بخش      

به  سردابه دهستان ، )کلخوران علیا (به مرکزیت شیخ کلخوران  شیخ دهستان کلخوران ، مرکزیت نیار
بخش مرکزي . تشکیل می شود » تقی دیزج«شرقی به مرکزیت  دهستان ارشق و »خشکه رود«مرکزیت 

  .نفر جمعیت بوده است 50863خانوار با  13603پارچه آبادي داراي  88با  1390اردبیل در سال 

  بخش -  سوار بیله مرکزي
تپه  گوگ و دهستان) لی اینجی( انجیرلو به مرکزیت انجیرلو شامل دهستان سوار بیله مرکزي بخش      

پارچه آبادي  40با  1390مرکزي بیله سوار درسرشماري سال  به مرکزیت روستاي گوگ تپه است بخش
  .نفر جمعیت بوده است 15737خانوار با  4049داراي 

 بخش -  آباد پارس مرکزي

به مرکزیت  ان به مرکزیت اولتان  و دهستان ساواالنــاولت دهستان آباد  شامل پارس مرکزي بخش      
  پارچه آبادي داراي  99با  1390سرشماري سال  آباد درزي پارس ـــــبخش مرک.  است )لی گووه ش(
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  .نفر جمعیت بوده است 42471خانوار با  10812

  بخش - خلخال مرکزي
غربی  خانندبیل دهستان ،شرقی به مرکزیت خوجین  دهستان خانندبیل شامل خلخال بخش مرکزي      

 با  1390این بخش درسرشماري سال .سنجبدشرقی به مرکزیت لنبر است  زاز و دهستانــبه مرکزیت گئ
  .نفر جمعیت بوده است 25736خانوار با  7086پارچه آبادي داراي  60

  بخش -  سرعین مرکزي
 آلداشین روستاي مرکزیت به آلوارس هاي دهستان شامل سرعین مرکزیت به سرعین مرکزي بخش      

 15با 1390بخش مرکزي سرعین درسرشماري سال . است ورنیاب روستاي مرکزیت به آبگرم و دهستان
  .نفر جمعیت بوده است 8622خانوار با  2469پارچه آبادي داراي 

  بخش -کوثر  مرکزي
 روستاي مرکزیت به سنجبدشمالی دهستان شامل گیوي مرکزیت کوثر به شهرستان مرکزي بخش      

 1390این بخش درسرشماري سال . است گنجگاه روستاي مرکزیت به سنجبدغربی لو و دهستان خلف
  .نفر جمعیت بوده است  12855خانوار با   3345پارچه آبادي داراي  61با 

  بخش - گرمی مرکزي
 اجارودمرکزي ، دیزج مرکزیت به اجارودغربی دهستان 4 از متشکل گرمی شهرستان بخش مرکزي      

 دهستان و) شکرآب( شکراوو روستاي مرکزیت به اجارودشمالی ، لی خان حمزه روستاي مرکزیت به
 بخش این غربی وجنوب شمال ، شرقی شمال ، درغرب ترتیب به که است اینی اورتا مرکزیت به اینی

 شهرستان مرکزي بخش شمال با ازسمت ، موران بخش با شرق ازسمت گرمی مرکزي بخش . قراردارند
 وسمت آذربایجان لوي یاردیم منطقه با جنوب ازسمت و انگوت بخش با غربی ازجانب ، سوار بیله

 18496 کشور 1390 سال عمومی درسرشماري . دارد اورتـــمج مشکین شهر شهرستان شرقی شمال
 شهرستان مرکزي بخش چهارگانه هاي مسکونی دهستان پارچه از آبادي 97در خانوار 4687قالب نفردر
  .اند داشته سکونت گرمی

  بخش -شهرمشکین  مرکزي
 مشکیندهستان  دشت به مرکزیت عباس آباد پریخانی و شامل دهستان مشکین شهر مرکزي بخش      

  پارچه آبادي 91با  1390سرشماري سال  در مشکین شهرزي ـبخش مرک . شرقی به مرکزیت آلنی است
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  .نفر جمعیت بوده است 47843خانوار با  13108داراي 

  بخش - نمین مرکزي
 دهستان ،به مرکزیت دولت آباد  آباد دولت شامل دهستان نمین مرکزیت به نمین زيـــمرک بخش      

این بخش درسرشماري . شمالی به مرکزیت ننه کران است ویلکیج رده به مرکزیت گرده ودهستانیگ
  .نفر جمعیت بوده است 14505خانوار با  4227پارچه آبادي داراي  60با  1390 سال

  بخش - نیر مرکزي
 رضاقلی دورسونخواجه به مرکزیت اسالم آباد ودهستان دهستان شامل نیر شهرستان مرکزي بخش      

 31با  1390سرشماري سال  در بخش مرکزي شهرستان نیر.  قشالق به مرکزیت رضاقلی قشالقی است
  .نفر جمعیت بوده است 7528خانوار با  2110پارچه آبادي داراي 

  کوه - مرمر
شمالی ازبخش مرکزي شهرستان کوثر  دــــــسنجب دهستان متردرمحدوده 2100 ارتفاع با کوه این      

 شمال کوه، جهت . است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غربی شمال کیلومتري 32در و) گیوي(
  .باشد می 54و37 عرض و 48.23به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی جنوب -شرقی

  مرنی
 بر آبادي این قرار دارد ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي      

روستاهاي  . بود داده جاي خانوار درخود 332 درقالب نفررا 1095 تعداد 1390 سال سرشماري اساس
  .لو از همسایگان روستاي مرنی هستند خلیفه خان و مصطفی بوالغ آق ، بریس ، یونجالو

  زیارتگاه - میرهاشم مرنی
 شهرستان شرقی يکیلومتر 18 در که در روستاي مرنی به نام اوجاق مرنی معروف است زیارتگاه      

 داخل و روستا غربی ضلع در.است شده واقع نمین يبیگلو آبی دهستان مرکز کیلومتري 5 و اردبیل
 این از طوقی ، قدیم هاي درزمان روستا اهالی گفته به که دارد قرار متر 4×4 ابعاد به ساختمانی قبرستان،

 آخرین. اند نموده بنا آن براي ساختمانی و داشته مقدس را مکان این دلیل همین به که آمده بیرون مکان
  .است گرفته صورت بنا این در هجري شمسی 1382 سال در تغییرات
  تاریخی خانه -  اردبیل مروج

  دوره اواخر به مربوط آن الحاقی قسمت و اریهــــقاج دوره به مربوط آن اصلی قسمت که بنا این      
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 محسوب گرا درون بناهاي جزو معماري رـــنظ از و شده بنا هجري قمري 1311 سال در است پهلوي 
 است ارتباطی فضاي یک آنکه ضمن ورودي هشتی. است رفته بین از آن اندرونی بخش که شود می

 آهک شفته مالت با سنگی پی داراي قدیمی قسمت. شود می درون فضاي به بیرون از مستقیم دید مانع
 پوشش و شده ساخته 20×20 ایرانی آجرهاي با بنا بدنه. است شده اجرا سنگی ازاره بصورت و بوده
 الحاقی قسمت باشد می چوب ازجنس درآن رفته بکار يها پنجره درو. است تیرچوبی بنا از قسمت این
 ضربی طاق با تیرآهن بصورت آن پوشش. باشد می باربر جرزهاي داراي و بوده بنایی بصورت بنا این

 نیز بنا خارجی نماي. باشد می شده رنگ بصورت جاها بعضی در و بوده گچی بنا داخلی پالستر. است
 امام مروج اهللا آیت پژوهشی مرکز فعالیت محل به 1380 سال از بنا این. است شده اجرا آجري بصورت

  .است شده تبدیل اردبیل فقید جمعه

  کوه - مریدیش
 17 در و خلخال شاهرود شهرستان از بخش پلنگا دهستان محدوده در متر 2222 ارتفاع با کوه این      

 شرقی جنوب - غربی شمال کوه، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی جنوب کیلومتري
  .باشد می 37.28.30عرض و 48.38.30به طول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  مزجین
 سال سرشماريکه در  خالـــخل شهرستان مرکزي دربخش شرقی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي      

 .می گویند »می زین« روستاي مزجین را.بود داده جاي خانواردرخود 132 نفررادرقالب 487تعداد  1390
 )چشمه( زینه + )هزار( مین ترکی کلمه دو بوده که ازترکیب »مین زینه«در اصل  »میزین«به گفته اهالی 

 37مزجین در.شود می تلفظ میزین بصورت زمان گذشت با بود و شده تشکیل »چشمه هزار« معنی به
 ازسطح آن ارتفاع.افشار قراردارد شرقی و طول دقیقه 37و درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 35و درجه
 يدرمجاورت روستا خلخال شهرستان غربی درجنوب )مزجین( میزین روستاي.متر است 1900دریا 

 محصوالت از و باشد می کشاورزي و دامداري  اهالی بیشتر درآمد منبع و شغل آباد قرار دارد زرتشت
  ..برد نام توان می را  یونجه ، جو ، گاودانه ، عدس ، گندم آن کشاورزي

  جهان مزرعه
 کیلومتري 20 که درفاصله استمشکین شهرشهرستان  مرکزي ازبخش شعبان دهستان ازآبادیهاي      

 به.باشد می شعبان دهستان آبادي ترین ووسیع قرارگرفته شعبان دهستان شمالی ودرسمت مشکین شهر
 نام را به وآبادي را گذاشته آبادي این بناي جهان نام به فردي بار نخستین براي گوئیا آبادي اهالی گفته
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 و »متروکه« چی مینجیق ،کوجنق  هاي آبادي درمجاورت جهان مزرعه روستاي .کرده است معرفی خود
به بهره برداري رسیده درمجاورت این آبادي  1366قراردارد سدخاکی مزرعه جهان که ازسال  ایمان اهل

 قرار استفاده مورد کشاورزي مصارف براي آن آب و است رسی هسته با خاکی ازنوع سد این .قراردارد
  . بود داده جاي خود در خانوار 63قالب  در را نفر 218تعداد  1390 درسالمزرعه جهان  .گیرد می

  خانالر مزرعه
  دقیقه 59 و درجه 38در که است گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اجارودغربی دهستان هاي ازآبادي     
 در و النهار مبدا نصف از طول ثانیه 52و  دقیقه 55و درجه 47و استوا خط از شمالی عرض ثانیه 2و 

 برزند دهستان هاي ازآبادي بعضی و غافارکندي ، تکدام روستاهاي و گشادفکري علی مزرعه مجاورت
  .بود داده جاي خانواردرخود 16نفررادرقالب  60تعداد 1390 سال و دراست  قرارگرفته پائین

  خلخال مزرعه
 1390  درسال که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان ازآبادیهاي      

قیزیل معروف  رودخانه مزرعه خلخال درکنار .بود داده جاي خانواردرخود 70 قالب در نفررا 264تعداد 
 دقیقه 27 و درجه 37در آبادي این .کئجل قراردارد القــقش و کبودچی روستاهاي درمجاورت و اوزه ن
  .است متر 920 دریا سطح از آن اعـارتف و دارد قرار شرقی طول دقیقه 17و درجه 48و  شمالی عرض

  خلف مزرعه
 مشکین دهستان و مرکز مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش غربی مشکین دهستان هاي ازآبادي      

  سال در آبادي است این شده تاسیس 1366درسال  که شهر مشکین شهرستان قصابه بخش در غربی
 مشکین شهر اصلی جاده درسرراه خلف مزرعه. نفرجمعیت بوده است 1115خانوار و  319داراي 1390

  .باشد همجوارمی وخراوان چی  مینجیق ، حیق ، آلوچ ، احمدآباد اهر با روستاهاي به

  گشادفکري علی مزرعه
 موقعیت نظر از که است گرمی شهرستان مرکزي ازبخش ارودغربیـــــاج دهستان هاي آبادي از      

 ثانیه 53و دقیقه 56و درجه 47و  شمالی عرض ثانیه 26و دقیقه 59و درجه 38در مختصات  جغرافیایی
 ، تکدام روستاهاي ودرمجاورت گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اجارودغربی دهستان در شرقی طول

تعداد  1390 سال سرشماري براساس آبادي این است قرارگرفته لی وشاهماربیگ کندي جین ، خانالر
  .بود داده جاي خودخانوار در  25نفررا در قالب   84
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  نیر مزرعه
درمجاورت روستاهاي  نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع دورسونخواجه دهستان هاي ازآبادي      
 9 قالب در نفررا 38 تعداد 1390 سال سرشماري وسرخاب قراردارد ودر گوگرچین، گوللوجه ، سر کله

  .بود داده جاي خانواردرخود

  لو بیگ عالی مست
 دیوان« و ییالقشان بوالغ ساري و چاناق ، لو گل در ازطوایف ایل شاهسئوه ن مغان که قشالقشان      

  .ذکرهستند  قابل اوغالن وخان نصیربیگ طایفه این روساي ازآخرین بود سبالن »داشی

  آباد مستان
 سرشماري اساس بر که نیر شهرستان کورائیم بخش توابع از غربی یورتچی دهستان هاي ازآبادي      
 و مجمیر ، روستاهاي قاراشیران. بود داده جاي خود در خانوار 60قالب  در نفررا 190تعداد  1390 سال

  .دهند آباد همسایگان مستان آبادراتشکیل می بلقیس

  سوار بیله مسجدلو
 که در فاصله کمی از است سوار بیله شهرستان مرکزي بخش از رلوـــــانجی دهستان هاي ازآبادي      

 خانوار 48قالب  در نفررا 225تعداد  1390 سال مسجدلو درسرشماري .قراردارد غریب حاجی روستاي
  . بود داده جاي درخود

  مسجدلو هیر
که درسمت  است هیر بخش ازتوابع جنوبی فوالدلوي دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      

 .ه سی واقع شده است ــو گوئورقلع آلماگلن ، سیدآباد ، روستاهاي اینلو در مجاورت و دهستان غربی 
  .بود داده جاي خود خانواردر26 نفر را درقالب 97تعداد  1390سال  سرشماري این آبادي در

  سی مسجدمحله
 بر آبادي این قراردارد نمین مرکزي بخش ازتوابع گرده دردهستان که نمین شهرستان هاي آبادي از      

آباد   خوش ،هوشنه .بود داده جاي خانواردرخود 33نفررا درقالب  95تعداد  1390سال سرشماري اساس
  .به شمارمی روند سی  آقایارلو و یوزباشی از همسایگان مسجدمحله ،پیرزاده  ،قلعه 
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  مسجدیئري
  ورنیاب اي صخره دهکده :نگاه کنید به       

  مسدرق
 45 در فاصله کهمشکین شهر شهرستان شرقی مشکین بخش از ديــــــنق دهستان هاي ازآبادي      

 شده معروف عنوان این به مس پربار معادن اعتبارداشتن وظاهرابه قرارگرفته ازمرکزشهرستان کیلومتري
  .بود داده جاي خانواردرخود11 نفررادرقالب 41تعداد 1390 سال سرشماري براساس باديآ این است

  بازار مسگره
مسگره بازار راسته . بازارتاریخی اردبیل که به مسگران تعلق داشتاز راسته هاي قدیمی مجموعه       

تا  و مجاورت مسجداعظم فعلی شروع می شد در نسبتا بزرگ وطوالنی اي بود که از چاریقچی بازار
 ،قوراپاالن  ،دووري  ،قابلمه  ،دیگ  مسگرها از اوراق مسی. ابتداي کوچه ارمنستان ادامه می یافت

 ،تابه  ،پیاله  ،طاس حمام  ،کاسه  ،آفتابه لگن  ،مجموعه هاي بزرگ وکوچک  ،به آفتا ،تشت  ،کفگیر 
  .لوازم زندگی می ساختند وبه معرض فروش می گذاشتند سینی و دیگر

  مشتقین
نیرکه در مجاورت روستاهاي  شهرستان کورائیم بخش ازتوابع غربی یورتچی دهستان هاي ازآبادي      

 77 درقالب را نفر 278تعداد  1390 سال قاراشیران قرارگرفته ودرسرشماري و لوعاباس کور ،سوغانلو
  .بود داده جاي درخود خانوار

  مشکول
 فیروز در مجاورت ازبخش سنجبدجنوبی دردهستان که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي آبادي از      

 ، شوراخانه و دیز ، فیروزآباد خلخال ، عالءالدین، هشین، دوگر، بینه ، ام آباد امیرآباد ، روستاهاي افشار
 خانواردرخود 41 قالب در را نفر 145تعداد  1390 سال سرشماري براساس آبادي قرارگرفته است این

زیبایی است که  دره است وسبب اشتهارآن گیوي شهرستان معروف مشکول از روستاهاي.بود داده جاي
 العبور وصعب کوهستانی ازمناطق منطقه این ،میشود  منتهی اوزه ن قیزیل به سمت شمال رودخانه

 دقیقه 12و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 29و درجه 37مشکول در. رود شمارمی به فیروزآباد بخش
کوچکی  خیک و مشک مشکول درمعنی. متراست 1540 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول

 یک یعنی اسبی که ،اسمی است که براسب شکال  گویند و مشکیچه مشکیزه و ، خیکچه را است که آن



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       586    

 ،وضعیت اقلیمی وجغرافیایی روستاي مشکول که  به باتوجه. دارد داللت می کند سفید پاي یک و دست
تولید انواع  مرکز محل مناسبی براي پرورش بز وتهیه مشک از پوست آن می باشد این آبادي درقدیم

بوده به همین  ...شور و ،پنیر  )موتال(موادغذایی وخیک  حمل براي زنی، مشک دوغ آب ، مشک مشک
 اهالی .اند نامیده شود می استفاده د وـتولی مشک درآنجا که خاطر هم این آبادي را مشکول یعنی محلی

-اجراي طرح راه آهن اردبیل با مشغولندودرسنوات اخیر وباغداري مشکول غالبا به کشاورزي،دامداري
 کهقیزیل اوزه نسد کند وهمچنین روستاعبورمی ازجنوب که روستا دراین طرح ازجوانان میانه تعدادي

  .اند کارشدهه ب شودمشغول ساخته روستا این در قراراست

  تفرجگاه -دربندي  مشکول
 شهرستان سیاسی و جغرافیایی محدوده با گیوي شهرستان مرز در اردبیل استان جنوب قسمت در      
 وجود زیبایی زیستگاه اوزه ن قیزیل دایمی و بزرگ رودخانه ودراطراف شرقی آذربایجان استان میانه
 کنند می مراجعت منطقه این شکاربه ایام در که شکارچیان غیراز به و مانده ناشناخته تاکنون که دارد
 منطقه زیستگاه، دو با زیستگاه این مرزي هم .هستند اطالع بی آن هاي ازجاذبه مردم اقشار سایر

 دایمی رودخانه وجود ، شمال و میانه کنان کاغذ ممنوع شکار منطقه و خلخال داغ آق شده حفاظت
آن  طبیعی هاي اذبهـــج از . است بخشیده منطقه به مناسب منظره خوبی گیاهی اوزه ن وپوشش قیزیل

 وحش حیات،  ارس درختی گونه زیباي ،جنگل)ژئوپارك(شناختی زمین زیباي زدهاي برون به توان می
 نظیر جنگلی درختان هاي گونه و... و شاهی عقاب وحشی ، گربه ، اي قهوه خرس ، وبز کل نظیر نادر

  .کرد اشاره مشکول زیباي دربند و دره و...   و زرشک ، تلو سیاه ، افرا ، ارس

  بخش - شرقی مشکین
 دهستان ،فخرآباد  مرکزیت به قاراسو هاي ازدهستان مشکین شهر شهرستان شرقی مشکین بخش      

درسرشماري . شود  می تشکیل نقدي یوخاري مرکزیت به نقدي الهرود به مرکزیت الهرود ودهستان
  .پارچه آبادي این بخش سکونت داشته اند 33در خانوار 3243قالب  در نفر 10625تعداد  1390سال 

  دهستان -شرقی  مشکین
 1366 سال در که لی آل روستاي مرکزیت به مشکین شهر شهرستان مرکزي بخش هاي دهستان از     

 ، درق آق ، کالخانه ، آباد دولت ، )دیزو( ناصرآباد ، میرك باللوجه هاي آبادي وشامل شده تاسیس
  ،محمدلو علی ، )جهادآباد( دام تک ، سواره ، ساربانالر ، حاجیلو ، پاشالو ، بیجق ، باریس ، )آل لی(آلنی

 ،شابیل آبگرم ، کندي ابراهیم ، آباد حسن ، گللرمحمدتقی  ،کوربوالغ ، جعفرآباد ، قوتورسویو آبگرم
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پارچه  20داراي  1390این دهستان درسرشماري سال . هوشنگ است میدان و تنگ قشالق ، اول پناهگاه

  .نفرجمعیت بوده است 10624خانوارو تعداد  2982آبادي با 

  شهرستان - مشکین شهر
 شهر مرکزیت به ، نفر 159242 جمعیت با اردبیل استان مرکزي ناحیه درمشکین شهر  شهرستان      

 .است خیاو شهر این اصلی و قدیمی نام .دارد قرار استان مرکز از کیلومتري 90 فاصله در ومشکین شهر 
 آن آذربایجان اتابکان و سلجوقیان روزگار داشته ودر نام میمند اسالم، ازتاریخ هایی دوره در خیاو شهر

 مترجم و دانشمند وراوینی تولدسعدالدین محل وراوي یا و » اورامی«  .نامیدند می وراوي یا و اورامی را
 از بخش این گرجستان که م1209 /605سال  در .است بوده قمري هجري ششم درقرن نامه  مرزبان

. کرد گذاري نام خود نام به را شهر این بیشگین ، نام به گرجی امیران از یکی بود کرده  تصرف را ایران
 سال رضاشاه در حکومت دوره در می شد تلفظ میشکین صورت به محل مردم توسط که بعدها نام این

  . یافت تغییر شهر مشکین به خورشیدي، 1316
 چون :نویسد  می آن تسمیه وجه در و خوانده پیشگین ملوك را منطقه این المجالس زینه کتاب مولف

 نتیجه در و گشته معروف او به نام بوده اینجا حاکم آذربایجان اتابکان زمان در گرجی محمدبن پیشگین
 .دارد شهرت شهر  مشکین و خیاو نام دو به امروزه که گشته تبدیل مشکین به پیشگین استعمال، کثرت

  ، شهرپیشگین هفت دارايمیداند که  »وراوي«دراصلرا  پیشگین القلوب  نزهه درکتاب مستوفی حمداهللا
   .بودند پیشگین  تومان که جزء بوده کلیبر و تکلفه ، اهر ، ارجاق ، انار ، خیاو

 و جنید شیخ زمان در بویژه صفویه هاي  نهضت اوایل و قویونلو قره  و قویونلو  آق حکومت دوره در
 حاکم مدتی حیدر شیخ خود و بوده برخوردار خاصی اهمیت و رونق از شهر این ، حیدر شیخ فرزندش

 و ایران ساله 13 جنگهاي زمان در وصـــبخص قاجاریه دوره در. است بوده مغان و شهرخیاو والی و
 آذربایجان ، در میرزا عباس از پس مدتی.است بوده میرزا عباس استقرارلشکریان مراکز از شهر این روس
  در ها شاهسون ییالق. کرد جلب بودند گرفتن قدرت شرف در که را نه وئشاهس ایالت توجه خیاو
 شروع غارت و کشتار سپس .گرفت میان در حلقه مثل را خیاو و شد تر گسترده رفته رفته ساواالن دامنه
 جنرال خان حسنعلی نام به حاکمی ،شاه ناصرالدین زمان در سرانجام تا داشت ادامه وضع این مدتها.شد

   .داد پایان ها شرارت به و شد مشکین شهر وارد
 به را نه وئشاهس هاي طایفه مرج و هرج تزاري روسیه ، مشروطیت کسب راه در مردم مبارزات آغاز با

 گر عصیان هاي طایفه سرکوب در صدد وقت، حکومت درخواست به و ندید خود صرفه و صالح
 از»  مدداوف«  ژنرال. کردند حرکت خیاو سوي به طرف چهار از روسی لشگر چهار. آمد بر نه وئشاهس
 آنان ، شدید وخوردهاي زد از پس و محاصره را نه وئشاهس طوایف ، تبریز از»  چوف دالما«  و اردبیل
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 تاریخی ماخذ و مبدا ایالت را سال این.شد تقسیم شاهسئوه ن دارایی همه سپس.کردند تسلیم به راوادار
 خیاو مهم وقایع از .است مشهور تقسیم سال یا »ایلی بولگی« به شاهسئوه ن ها درمیان که دهند می قرار
 عشایر اسکان رضاخانی، حکومت سال 20 مدت در اشرار سرکوبی خواهان، مشروطه پیروزي توان می
  .برد نام را شمسی1327 و 1294 سال در وقحطی مشکین شهر در

 هاي تمدن ادوار زیادي از تاریخی اماکن ها و  قلعه ،ها  تپه خود  طبیعی موقعیت لحاظ به شهر  مشکین
 ماقبل هاي انسان تمدن آثار اي  صخره نقوش جمله از اسالم از بعد و قبل تاریخی ادوار و تاریخ ماقبل
 قبل هزاره اي مجسمه هاي افراشت سنگ ، رود  رودخانه دره ، سو  قارا رودخانه  کناره محدوده در تاریخ

 نبشته  سو درروستاي برازمیان،سنگ قارا رود کناره اوشاقالري مکتب و شهریئري به معروف الدـــمی از
 شدن زندانی محل( قهقهه قلعه ،کهنه  قلعه ، ساسانی معروف به سوروشگن داش درداخل شهر پهلوي

 ،رضی، قانلوبوالغ  کاروانسراهاي بقایاي ،)دژبهمن(سی  دیوقلعه ،ارشق قلعه ، )صفوي دوم اسماعیل شاه
 و برج بقایاي حیدر، شیخ مقبره  قاراسو، و رود  دره هاي رودخانه برروي چرچیلو قاراآغاج قاراقایا و

  .است داده جاي خود در را دیگر متنوع آثار و ها امامزاده مقابر ،   منظمقلعه  باروي
 شده واقع مشکین شهر کیلومتري 25در سبالن وکوه است کوهستانی معتدل شهرستان این وهواي آب

 هاي آب و خنک هوایی و آب و زیبا طبیعتی از ، سبالن دامنه در شدن واقع جهت به مشکین شهر. است
 19 تقریبی فاصله به که است معدنی چشمه نه داراي شهرستان این. است برخوردار فراوان معدنی

  .دارند قرار مشکین شهر شهرستان مرکز از کیلومتري
 مهم هاي شهرستان از یکی باستانی و تاریخی محوطه 420 از بیش داشتن با مشکین شهر تاریخی نظر از

 نشان که است توجهی قابل اصالت و قدمت داراي شهرستان این دستی هنرهاي.باشد  می اردبیل استان
 تمدن با سرزمینیمشکین شهر  .باشد می  منطقه این مردمان هنرمند سرانگشتان سلیقه و ذوق دهنده

 آناتولی و فقفاز همچون مهمی مراکز با ارتباط و آن جغرافیایی موقعیت سبب به که است باستانی
  .دارد تاریخ در ممتاز جایگاهی
 مرکزیت به مرکزي بخش شامل بخش ازپنج مشکین شهر شهرستان کشوري تقسیمات آخرین براساس

 مرادلوبه بخش ،الهرود مرکزیت به شرقی مشکین بخش، رضی مرکزیت به ارشق بخش ، مشکین شهر
  .شود می قصابه تشکیل مرکزیت به قصابه وبخش مرادلو مرکزیت

  دهستان - غربی مشکین
 1366 سال در که خلف مزرعه مرکزیت به مشکین شهر شهرستان قصابه بخش هاي ازدهستان      

 ، یورت يچا کند تازه ، بلوس ، باللوقیه ،آلوچ ،احمدبیگلو ، احمدآباد هاي آبادي شامل و شده تاسیس
 ،میرکندي،خورشیدآباد ،خنجر ،عصرآباد ،حیق ،حصار،حبش،آباد جمال ،يکند جلیل،وزباشیی کندي تازه
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 مزرعه ، میجنده ، گللرمحمدحسن ، بوالغ قیرخ ، دره قارانلیق ، عور ، میلی ،ساچلو ،زیرزمین ،سیدکندي

 3854پارچه آبادي با  23داراي  1390 سرشماري سال دهستان دراین  .است اندزق ،بشیر مزرعه ، خلف
  .نفرجمعیت بوده است 14185و تعداد  خانوار

  مشهدلو
 مرکزیشهرستان بخش از اجارودشمالی دهستان وهواي آب وخوش سرسبز مشهدلوازروستاهاي      

 3و درجه 39در گرمی شهرستان شرقی شمال از کیلومتري 11 فاصله در که است اردبیل دراستان گرمی
 در مشهدلو. است قرارگرفته شرقی طول ثانیه 4 و دقیقه 7و درجه 48 و شمالی عرض ثانیه 53و دقیقه
  .بود داده  جاي خانوار در خود 23  نفررا در قالب 81تعداد  1390سال 

  مشیران
 سردرختی هاي میوه که است مشکین شهر شهرستان  مرادلوي ازبخش یافت دهستان هاي ازآبادي      

 غربی قسمت و مشکین شهر شهرستان مرکز شمالی سمت در مشیران .دارد تام شهرتی آن سیب بویژه
 از آن فاصله.  است گرفته قرار نو و کلم قشالقی قلعه ،ترکالن  ، وجنی در مجاورت روستاهاي و مرادلو

 آبادي این .کیلومتراست 34 تقریبا خود مشیران تا مغان -مشکین شهر اصلی جاده در مشیران راهی سه
  .بود داده جاي خانواردرخود 209نفررا درقالب   804تعداد  1390 سال سرشماري بر اساس

  تاریخی محوطه - مشیران
 شده واقع مشکین شهر شمال کیلومتري 70در تقریباً و است مرادلو بخش تاریخی جزو محوطه این      
 بر طوالنی هاي دوره طی که دارد وجود صافی هاي بوم ،قاراسو رودخانه به نزدیک هاي کوه در .است
 از هایی انسان زندگی از ژرف پیامی نمایانگر آنها از کدام هر که هایی نقش است، شده آفرینی نقش آنها

 بر موجود هاي نقش بیشترین باشندکه می صیقلی و صاف بسیار دراینجا ها بوم.است ادوار ترین کهن
 بزکوهی هاي نقش  ارتفاع کم هاي کوه ارتفاع تا دامنه از.است کم درآن نقوش تنوع. است بزکوهی آنها

  .دارد وجود

  لو مصطفی
 شهرستان مرکزي بخش شرقی سنجبد کرمانجی نشین دهستاناز روستاهاي  لو مصطفی روستاي      

 کوههاي رشته غربی دامنه در روستا این. شده است واقع شهرستان این سمت شمال است که در خلخال
 جنوب طرف از ، بلوکانلو روستاي با شمال سمت از و دارد قرار البرز جبال سلسله هاي شاخه از باغرو

 راه. است همسایه پیرانلو روستاي با غرب از و لنبر دهستان با شرق سمت از ، سفلی اوجقاز روستاي با
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 روستاي اهالی .دــــطلب می را امر این به مسئولین توجه که باشد می خاکی شهر مرکز روستا با ارتباطی
 اهالی از کمی عده زمان مروز به اما اند داشته) قشالقی ، ییالقی( نشینی کوچ زندگی قبالٌ لو مصطفی

 این. دارند می نگه قشالق در را خود دامهاي زمستانها در و روند می ییالق به تابستان فصل در روستا
  .بود داده جاي خانواردرخود121 نفررادرقالب 477تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي

  عشایر - لو  مصطفی
 آق بین و بودند مستقر خلخال شهرستان در مستقل هاي تیره صورت به که خلخال منطقه ازعشایر     
 چون ها وتیره طوایف این .پرداختند می قشالق ییالق به خلخال وقشالقات منطقه ودیگرازتفاعات داغ
 تاختاقاپو هاي سیاست بااجراي نداشتند هم زیادي چندان نبودند و جمعیت ومتشخصی بزرگ ایل تابع

 که هایی ودرآباديه شد یکجانشین خود قشالقات در وغالبا کشیده دست کوچروي شیوه به دامداري از
 مناطق در پراکنده صورت به امروزه طوایف این. یافتند استقرار است معروف تیره و طایفه نام به امروزه
  .روند و صحرامی کوه و ییالق به ازخلخال خاصی

  تاریخی حمام -مصیب حامامی 
 بنا خلخال بازار دربافت چایی نورعلی رودخانه درجوار مصیب حامامی که یا خلخال نصر حمام      

 تفاوتهاي با آن معماري فرم و دارد قاجارتعلق دوره به بود فعالیت مشغول هفتاد دهه تااواخر و گردیده
 کف که است میسر پیشخانی طریق از هشتی به ورود. میکند پیروي ایران حمامهاي کلی اصول از کمی

 است ورودي دو يدارا قسمت این .رسد معبرمی سطح به پله دو وبا میباشد خیابان ترازسطح پایین آن
 با دیگري و کند می عمل بیرون ايـــــفض و سربینه بین ما فیلتري عنوان به که هشتی به يورود یک

 به نیز داالنی .شود گرفته سربینه به ورودي از مستقیم دید ويـجل تا شود می منتهی سربینه به چرخشی
 نیزبه فضا این که گردیده اضافه بنا پالن به الحاقی صورت به شمالی درقسمت متر 1.40×  10.16 ابعاد

. میباشد گرمخانه با درارتباط) ورودي(ارتباطی داالن سه راهروازطریق این.میگردد منتهی يورود هشتی
 بازوي چهار با مربع پالن داراي سربینه.  است بوده حمام حوض چال محل داالن این قوي احتمال به

 از پس. گردد می منتهی ، باشد می درویشی کاله فرم به که گنبدبزرگی به کاربندي با باشدکه می کناري
 در ، باشد می ضلعی هشت فرم به که بخش این.  شویم می وارد گرمخانه میاندر ازطریق سربینه از عبور

 با دارد قرار گرمخانه شمال سمت در که تنظیف اتاق. باشد می خزینه و خدماتی هاي فضا با ارتباط
 مستقیم دید و گیرد قرار درحاشیه که گشته طراحی اي گونه به فضا این ماهیت و مردم فرهنگ به توجه

 ایجاد میاندر با ارتباط در نیز بهداشتی سرویس. شود شکسته جرزها پیچش و گردش وسیله به داخل به
 نیاز مورد تاسیسات و آتشدان تون.  باشد میسر گرمخانه از هم و سربینه از هم آن به دسترسی که شده
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 شفته مالت با بنا پی.  است گشته تخریب بعدها که بوده خزینه پشتی ضلع در آب کردن گرم جهت
 اجرا آهک مالت با آجر و سنگ وسیله به حمام این ضخیم دیوارهاي و جرزهاي و است شده کار آهک
 اجراي جهت دایره به مربع زمینه تبدل براي که باشد گنبدمی و طاق صورت به سقف پوشش.است شده

 با که بوده زبیایی نقاشیهاي داراي سربینه قسمت در حمام این. است گردیده استفاده گنبد ازکاربندي
 چشم به قسمت دراین تزئینی الیه پنج حاضر درحال. است شده پوشانده سفید سیمان و گچ الیه چند
 تزئینات دیگر از. است یــتاریخ و هنري ارزش داراي چهارم الیه و) اصلی( اول الیه تنها که خورد می
 ذکائی خانواده بنا این مالک آخرین. نمود اشاره گرمخانه و درسربینه شده اجرا کاربندیهاي به توان می

 و خطر رفع از بعد و گردیده خریداري فرهنگی میراث اداره توسط 1381 سال در حمام این اند بوده
 آثار موزه و فرهنگی میراث اداره وبه شده اجرا آن بخشی استحکام مرمت عملیات ، استحفاظی مرمت

  .است شده تبدیل خلخال باستانی

  سقاخانه -  معجز
 یک قبال است شده واقع معجز محله اصلی خیابان و اردبیل شهر در اخانه معجز کهـــوسق حسینیه      
 شمع جایگاه و ورودي یک با و یافته استقرار ازآن باالتر متر 200 حدود سقاخانه که بوده مسکونی خانه

 به توجه با که هستند نوساز بناهاي بنا، دو این. است نمایان محله دربدنه شاخص عنصر یک عنوان به
 ایران درجنگ که، است این اهالی گفته به مکان دو این تبرك دلیل. اند گرفته شکل محله مردم اعتقادات

 اسبهاي حکمی طی که شود می شهر چهارپایان از استفاده به نیاز جنگ، اهداف پیشبرد براي روسیه و
 به داران درجه از یکی حکم، همین با گیرد می قرار دراختیارنظامیان و شده جمع شهر سطح در موجود

 سعی و اند داشته سکونت آن در ضعیف بسیار قشر از اي خانواده زمان آن در که میشود وارد خانه این
 وابسته زندگیشان چرخه اینکه به توجه با خانواده مادر.نماید خارج ازخانه زور به را ایشان اسب کند می
 تا میاندازد اسب دم به دست نهایتاً.شود نمی حاصل اي نتیجه که خیزد برمی التماس به بود اسب آن به

 بیند می بریده جا همه از را خود دست زن. شود می کشیده زمین بر کنان التماس نیز خود اما شود مانع
 فاصله در دار درجه که کشد نمی طولی. خواهد می مدد ابوالفضل ازحضرت و کند می نفرین را مرد و

 هالکت به یفجیع وضع با) باشد می موضوع همین آن ساخت دلیل که کنونی سقاخانه( خانه متري 200
 قبل ساعات در هجري قمري 1340 سال به مربوط محله و شهر مردم روایت به بنا ماجرا این .رسد می
  .باشد می ظهر از

  آباد معصوم
  1390 سال در سرشماري که  است لــاردبی شهرستان ثمرین بخش از غربی دهستان هاي آبادي از      
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 ،شهریور ،دار معصوم آباد باآبادي هاي جبه. بود  داده جاي خانواردرخود 148 نفررادرقالب 687تعداد  
  .و کرد قشالقی همجواراست  ثمرین ،طالب قشالقی 

 معروف است درارتفاع) واآ مصل(آباد که شاید در اثر کثرت استعمال درمیان اهالی به  معصوم روستاي 
 مالیم هاي تابستان و سرد يزمستانها .است شده واقع سبالن کوه درنزدیکی دریاو ازسطح متري 1500

 و بوده کشاورزي ازطریق مردم درآمد عمده منبع باشندو می مشغول کشاورزي شغل به روستا مردم.دارد
 مرغوب ترین سیب زمینی هاي تولیدي اردبیل نوع از است که زمینی سیب کشت روستا اصلی محصول

  . باشد می
مردم آبادي هاي اطراف به هنگام خشکسالی براي اقامه  ي در مجاورت روستا بوده وابه گفته اهالی تپه 

 .معصوم آباد نامگذاري کرده اند به همین خاطرهم روستا را طلب باران به این تپه می آمده اند و نماز و
 اسالم از پس تاریخی هاي دوران اولیه هاي سده - ساسانیان دوره - اشکانیان دوره به که مربوط تپهاین 
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان  به 23982 ثبت ٔشماره با 1387 دي 15 تاریخ در است

  شاه معصوم
 اه دراردبیل معروفیت دارند و یادگار دورانهايـپسوندش اي هشتگانه اي که باهیکی دیگر از کوچه       

 مسجد دیگر کوچه و 7 همچون این کوچه نیز. گذشته این دیارمی باشندمسجدوکوچه معصوم شاه است
میدان سرچشمعه کنونی ودرفاصله بین محله سرچشمه بافت قدیمی اردبیل واقع شده و در مجاورت  در

در داخل کوچه اي که به معصوم شاه معروف است مسجدي هم به همین . قراردارد ومسجد حاج فخر
  .دارد نام وجود

  دشت - مغان
 یکی 1355 سال تا است گرفته قرار استان اردبیل نقطه ترین شرقی شمال که امروزه در دشت مغان      

 عنوانه زاع یافته بـــــانت مشکین شهر شهرستان از 1355 درسال شد می محسوب مشکین شهر توابع از
 مرکزیت به شرقی مغان ،آباد  پارس مرکزیت به غربی انـــمغ بخش ومرکب از سه مستقل شهرستانی

 به گرمی محدوده استان آذربایجان شرقی تاسیس وشهر در گرمی مرکزیت بخش مرکزي به و سوار بیله
  . شد تعیین آن مرکزیت

به شهرستان  شرقی ومغان غربی مغان بخش هاي اسالمی شوراي مجلس تصویب با 1370 شهریور در
 به عمال آمدند و مغان در مستقل شهرستان دو بصورت سوار وبیله آباد پارس به نام تغییر ارتقا یافته با

 .استان جدیدالتاسیس اردبیل تقسیم شددرمحدوده  گرمی سوار و بیله ،آباد مستقل پارس شهرستان سه
آمده  می گرد آنجا در زرتشت آئین پیشوایان بار یک سالی که است جهت دانــــــب مغان تسمیه وجه
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 سامان این در زرتشتی موبدان مذهبی اجتماعات دادندترتیب می ترتیب دینی مسائل باب نارهایی دریسم

 تاریخ مولف کتاب .آمد می شمار به باستانی ایران دین بسیارمقدس نقاط از منطقه این بیانگرآن است که
 خاوري کناره تا سبالن کوه دامنه از که است باتالقی دشت نام موقان یا مغان« : نویسند می آذربایجان

 یاقوت. »دارد قرار طالش کوههاي وشمال ارس رود مصب جنوب ودر است شده کشیده خزر دریاي
 اکنون است بسیار وچراگاههاي ها دیه درآن « :نویسد می شمرده آذربایجان جزو را ناحیه این حموي

 در موغان کرسی دهند می تشکیل را ناحیه آن اهل واکثر کرده اشغال چرا براي را اراضی آن ترکمانان
    »است دشوار آن محل تعیین اکنون که نام همان به بود شهري چهارم قرن

 نمونه. رفت میان از نامعلوم حوادثی اثر بر بعدها اما.داشت رونق و بود آباد روزگاري مغان دشت
 تاریخی سابقه يدارا که است »اولتان«  جمعیت پر روستاي مغان، دشت تاریخی و کهن بارزروستاهاي

 گانه دوازده اسامی به را ها آن که بود هایی آبادي داراي روستا این قدیم، در شود می گفته. است مهمی
 ارس سد احداث و مغان دامپروري و صنعت و کشت شرکت تشکیل از پس. اند نامیده می سال هاي ماه
 تا 300 با مغان امروزه دشت .نهاد گسترش و توسعه به رو و یافت رونق آباد پارس  ، مغان میل منطقه در

. شود می اردبیل محسوب استان دامپروري و کشاورزي هاي قطب از یکی وسعت هکتار هزار 350
 و پیوسته هم به تاسیسات ، میوه هاي باغ گستردگی کشاورزي، مختلف هاي فرآورده ، مزارع سرسبزي
 متعدد جزایر ، ارس رودخانه سد وفضاي تجهیزات ، مغان دامپروري و صنعت و کشت مجتمع هماهنگ
 از خاص فرهنگی هاي ویژگی با ، شاهسون ایل کوچرو هاي طایفه و »شام« به موسوم ارس رودخانه

  . سازند می مجذوب را جهانگرد و مسافر هر که هستند هایی جاذبه جمله

  مغانلو
 و سلیقه دام درپرورش طوایف ازهمه بیش طایفه این است اویماق وازهفت مغان بومی ازطوایف      

 در بیشتري دام همیشه دلیل همین رقابت کنندبه اند باآنان نتوانسته ازطوایف یک اشتهاردارند وهیچ
مغانلو  وصلح جو را به سالم افراد مشهورند ودیگر طوایف دربین وصفا صلح به طایفه این.دارنداختیار 
نیز  است ییالقشان معروف خودشان نام به رادراختیاردارد که قشالق مغانلوبهترین طایفه .کنند می تشبیه
و  بیگ بویوك ، رضابیگ .است واقع سراب به مشرف هاي ندارد و درکوهپایه ازقشالقشان کمی دست

 ،روانلو  بیگ ،قارالو هاي تیره .بود وصالح امین مردي بیگ سرخاي مرحوم اشان طایفه رئیس آخرین
  .اند رابوجودآورده طایفه لو این شیرین حاجی ، محمدیارلو ،لو اسماعیل حاجی ،لر لئجه ،لو ماغانطو

  مقصودلو
   این  است آباد پارس شهرستان اصالندوز  بخش  از اصالندوز دهستان هاي آبادي از آبادي سه نام      
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 نفر 576و 256،210 خانوار و 152و 72،50 داراي ترتیب به 1390سال سرشماري اساس بر ها آبادي
  .اند بوده جمعیت

  تاریخی محوطه -  اوشاقالري مکتب
 هاي آیین برگزاري با ارتباط در کهمشکین شهردرمحوطه باستانی شهریئري دربرازمیان  معبدیامحلی      

 به منقوش استلهاي نوع از سنگی هاي دیواره با معماري فضاهاي داراي قسمت این است بوده مذهبی
 که است شکلی به و متر سانتی 3.25 ارتفاع به محوطه این افراشت سنگ بزرگترین .است انسان شکل

 آموزان دانش وسط در خانه مکتب در که است معلمی مانند و قرارگرفته ها افراشت سنگ بقیه وسط در
 شمشیرش که) مذکرو مؤنث صورت به(انسانی شکل ها، افراشت سنگ این بیشتر دررویه .است ایستاده

 سنگ این صورت. است دوره این در حجاري هنر بهترین معرف که است شده حجاري ، کرده حائل را
 هم روي در رو  امروزي درس هاي کالس صورت به و بوده غرب و شرق سمت به ها افراشت

 .اند قرارگرفته هم سر پشت در ردیف 4 یا 3 در بقیه و جلو در بزرگ افراشت سنگ 4 ، 3 قراردارند
اند و معتقدند  نامیده اوشاقالري رامکتب آن محل ها اهالی افراشت سنگ این چیدمان خاطرنحوه شایدبه

  .است گشته تبدیل سنگ به یکجا به صورت نفرین ویا دراثرطلسم که بوده اي خانه مکتب ،محل این که

  مالاحمد
 و دهستان درسمت شمال نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع مهماندوست دهستان هاي ازآبادي      

 237تعداد 1390 سال گونئی قرارداردو درسرشماري وآق دره آق ، قشالقی روستاهاي خان مجاورت در
 واقع مالاحمد روستاي کنار تاالب معروف مالاحمد در. بود داده جاي خانواردرخود16 را درقالب نفر

 اردك سرسبز، اردك ، قاشقاتویوق قبیل مهاجراز و بومی پرندگان زیست محل تاالب این. است شده
  .است طالشی اردك و سار قیزقوشی، کور، مرغ ، آنقوت سرسیاه،

  مالباشی
غربی اردبیل درمجاورت روستاهاي در سمت که از آبادي هاي بخش مرکزي شهرستان اردبیل بود      

وران قرار گرفته و از سمت شرق به مرکزشهرستان اردبیل منتهی ــگلمغان ، حسن باروق ، شام اسبی و ن
شهر اردبیل بخشی از اراضی روستاي مالباشی کالبدي با گسترش پدیده شهرنشینی وتوسعه . می شد

، ، رضوان حافظ يایجاد شهرك ها با وفت ي جدیداختصاص یاها پارتمان ها وساختمانبراي احداث آ
و دیگرشهرك هاي جدید ، روستاي مالباشی نیز به اردبیل فازهاي متعددشهرك کارشناسان مهستان ، 

. پیوست و امروزه  تقریبا یکی از پرجمعیت ترین مناطق اردبیــل در اراضی این آبادي شکل گرفته است
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نه دگردیسی کامل قرارگرفته و با تجدید بناي ساختمانها و بافت روستایی و قدیمی مالباشی نیز در آستا

بخشی از جاده کمربندي دوم اردبیل از . تزئین نماي آنها در حال پیوستن به سمت غربی اردبیل است
  .   مجاورت آن می گذرد

  مالکندي
 يسرشمار براساس که است آباد پارس شهرستان مرکزي ازبخش ساواالن دهستان هاي ازآبادي      
مجاورت روستاهاي  مالکندي در .بود  داده جاي خانواردرخود 248 نفررادرقالب 949 تعداد 1390 سال
  .و قوجابیگلو قراردارد گوشلو، آباد ایران

  ماللوارشق
 60 درفاصله که است مشکین شهر شهرستان مرادلوي ازبخش غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 از ارشق ماللوي روستاي .است قرار گرفته مرادلو شرقی درسمتشهرمشکین  ازمرکزشهرستان کیلومتري
روستاي  سی و دره با تومار شرق از ، مرادلو با ازغرب ، تکدام با ازجنوب ، سی مزرعه قاري با شمال
  .بود داده جاي خود خانواردر 20درقالب را فرن 71 تعداد1390 سالماللودر. میباشد علیلوهمجوار خانم

  ماللوانگوت
 و بزرگ ازآبادیهاي گردیده ثبت ماللو صورت به دراسنادمرکزآمارایران یا مالالالر که مولاللی      

 تعداد براساس که است اردبیل استان گرمی شهرستان انگوت بخش شرقی انگوت دهستان پرجمعیت
 4 کمتراز بامرکزبخش مولاللی فاصله. آید شمارمی به دهستان ازاین آبادي چهارمین خود جمعیت

 52و دقیقه 43 و درجه47و شمالی عرض ثانیه10و دقیقه3و درجه39 بین فاصله در وآبادي کیلومتراست
 قرارگرفته سامبورچایی رودخانه غربی درحاشیه و کند تازه بخش غربی شمال درسمت شرقی طول ثانیه

 اورتـمج در که برمرکزبخش عالوه مولاللی.است آورده سبزوزیبارافراهم محیطی،همجواري این وازقبل
 اساس بر آبادي این .است همسایه قاپی داش و وتـــانگ گرمی ، الر ساري روستاهاي با دارد قرار آن

  .بود داده جاي خانواردرخود 100نفررا در قالب 456تعداد  1390 سال سرشماري

  تاریخی محوطه -ماللو 
 مورد ها ده از بیش. است واقع مشکین شهر شمال کیلومتري 46در و مرادلو بخش در محوطه این      

 محوطه با همگون آنها تاریخی دوره. است بزکوهی نقوش بیشترین که است شده کشف آنجا در نقوش
  .هستند گرد مدي شیخ ي محوطه مانند هم، محوطه این هاي نگاره سنگ هاي بوم و است مدي شیخ
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  قشالقی مالنقی
 رد که تقریبا است سوار بیله شهرستان دشت القـــقش بخش از شرقی قشالق قشالقات دهستان از      

 قشالق ،اوغالن آقام مالنقی دهستان قرارگرفته وشامل چندین سکونتگاه به نام هاي قشالق غربی سمت
 قشالق ، غالم مالنقی قشالق ، قنبر مالنقی قشالق ، مالنقی مالنقی قشالق ،باباخان  حاجی مالنقی
 در خانوار 63 نفررادرقالب 288تعداد  1390 سال مالنقی قشالقی در سرشماري. جبرائیل است مالنقی

  .بود داده جاي خود
  تاریخی حمام -  مالهادي حامامی

 ظاهراً و گردیده واقع اردبیل ي هاد مال کوچه در اردبیل هادي  مال  یا محسن حاج تاریخی حمام      
 کوچه در شدن واقع دلیل به تاکنون دیرباز از حمام این. است صفویه دوره به مربوط آن اولیه بناي

 اسالمی ایرانی اصیل معماري از دوران این آثار سایر مانند به و داشته شهرت نام این به اردبیل مالهادي
 حال در و تعطیل رسیدگی عدم و فرسودگی دلیل به تاکنون گذشته سالهاي از اثر این .است برخوردار

 آن رختکن. داشت معمولی گنبد و قرمز آجر با دار ستون ورودي در یک حمام باشد،این می تخریب
 بناي. باشد می استان موقوفات جزو حمام این .داشت قرار مدور گنبدي آن، روي و بود ضلعی هشت
 قدیمی هاي نقاشی از آثاري زنانه واحد در که بود زنانه و مردانه دوقسمت داراي  ازتخریب قبل حمام

  .  شد می مشاهده

  تاریخی محوطه - اوجاقی ملک
  و منجوق ، استخوان ، وشــومنق ساده هاي سفال شکسته قطعات مملواز اي منطقه ،اوجاقی ملک      

 غیر حفاریهاي در. استشده  واقع کوجنق روستاي شمال قسمت در که است رنگی قرمز آجرهاي
 قرمز آجرهاي تراشیده، هاي سنگ با دیوارهایی ، بناها پی است آمده عمل به اوجاقی درملک که مجازي

 در منطقه این آبادانی نشانگر که شود می دیده سفالی هاي لوله و کشی لوله آثارو 25×25 ابعاد به رنگ
آن  صاحب که داشته وجود اوجاقی مکان این در قدیم درروزگاران ً   احتماال. است تاریخ دوران طول
 سال چند تا. آوردند رومی اوجاق این به خود، بیماري بهبود جهت نزدیک و دور واهالی هداشت نام ملک
 قبیل از نذرهایی ودختران زنان وخصوصاً مردم که وجودداشت مکان این در انجیر درختچه چندین اخیر

 شرقی درقسمت. بستند می ها درختچه این به حاجتشان قبولی براي پول و دگمه ، رنگی هاي پارچه
 متر نیم طول به) سنگی ناودان( مجرایی متر 1×1× 0.20 ابعاد به سنگی تخته وسط در اوجاقی ملک

را ــــمج درآنرا ... و توت ، ورـــانگ مثل هایی میوه گوئیا درگذشته هاي دور که است شده تراشیده
 طریق از شده جدا تفاله از میوه ها آب تدریج به تا کردند می له خاصی وسایل با را هاآن و ریختند می
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 سال در.  گویند می خانه شیره محل این به خاطر همین به شود و جمع زیرین ظرف در آب مجراي
 دست حوض بود گرفته صورت مکان این در اهالی توسط اي که حفاري در هجري شمسی 1346
 حوض را ، آن تاریخی ارزش بدون توجه به اهالی که بود شده پیدا متر 3×3 ابعاد به ساروج از ساخته

 به و بوده متصل چایی اهر رودخانه به سفالی هاي لوله طریق از حوض این.  میبرند بین از شکافته و
 آب یا و شد می تخلیه چایی اهر رود به حوض این فاضالب سفالی هاي لوله این طریق از زیاد احتمال

 جمع حوض در تا)  امروزي آب منبع مانند(  کردند می پمپاژ زمان آن پیشرفته وسایل با اهرچایی از را
  . بگیرد قرار منطقه ساکنین استفاده مورد و شود

  معدنی آبگرم - سویو ملک
 دایمی بطور چشمه این آب است شده واقع موئول از باالتر ومشکین شهر ي کیلومتر  23 در چشمه این

 و بوده درجه 35 اردبیل اي منطقه بآ شرکت گزارش به بنا آب این دماي است جریان در جوشان و
  .است مفید روماتیسمی دردهاي درمان براي

  قشالقی کندي ملک
 که در است پارس آباد شهرستان آباد اسالم جدیدالتاسیس ازبخش شهرك دهستان هاي آبادي از      

 فاصله لک کندي درم .بود داده جاي درخود خانوار 105درقالب  را نفر 150تعداد1390 سال سرشماري
 حاج ،تومارقشالقی حاج قشالقات و ها آبادي ودرمجاورت غربی شهرك شرقی جنوب ازسمت کمی

  .قشالقی جاي گرفته است واوروج  قشالقی عمران

  زیارتگاه -  محمد ملک
  .است خلخال شهرستان درمجاورت خوجین روستاي زیارتی اماکن از      
  سیدلر ملی
 از سادات همه افراد دومی وه ن هستند کهــازطوایف شاهسئ جداگانه سیدلر دو طایفه ملی و ملی      

 به طایفه ازاین اسمی قدیمی و در آمارهاي نیست معلوم منطقه به ورودشان وتاریخ علت .هستند علوي
 .اند آمده منطقه این به بوده سادات تجمع مدتها محل که النــــاحتماالاز دیلم و گی .خورد نمی چشم

و  یوزباشی آن سفیدان ازریش .است آنان تابستانی مراتع سراب و حوالی زمستانی مراتع تکله قشقالق
 را تشکیل زارنجی نام به اي طایفه و بعدها جداشده سادات ازاین اي دهـــــع .ذکرند قابل اهللا سیدروح

  .هستند ساکن اللهیارلو وغیره ، سی دره الچین ، لر هیبت درروستاهاي اکثرافرادآن اکنون هم اند که داده
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  کندي ملی
 1390درسال  که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش جنوبی قشالق دهستان ازآبادیهاي      

جنوب دهستان قشالق  ملی کندي درسمت.بود داده جاي خود در خانوار 22 قالب در را نفر 101تعداد
  .کندي واقع شده است سیاب قشالقی وحاجی قلی حسین حاج ، چنارعلیا قشالق درمجاورت جنوبی و

  تاریخی خانه - زاده مناف
 دل ودر بوده مانند کوشک و ویالیی فرم وداراي شده ساخته هجري شمسی 1353 سال در بنا این      

. رسد می نظر به طبقه دو شمالی درنماي و طبقه یک جنوبی درنماي بنا این. باشد مستقرمی حیاط
 هاي باغچه داراي محوطه. است شده حل بخش دو بین پله 9 با ایجاد محوطه، در موجود سطح اختالف
 که است شکل مستطیل پالن داراي بنا این.باشد می مستطیلی حوض یک و قدیمی درختهاي با بزرگی
 فضاي قشن مانندکه هال بخش ورودیک بمحض.کند می تأمین را بنا به دسترسی دوطرفه پله چهار

 دوال( چینی هره بصورت نما در آجري تزئینات داراي مذکور يبنا .میخورد چشم به رادارد کننده تقسیم
 اختیار در يادار ساختمان عنوان به حاضر حال در منافزاده خانه. باشد می)  هندسی نقوش اجراء ، يبند

 فهرست در 7401 شماره تحت قراردارد رحمانیه درکوچه که بنا این.باشد می اردبیل استان يهنر حوزه
  . است رسیده ثبت کشوربه آثارتاریخی

  منامین
درمیان  که الـــخلخ شهرستان رستم خورش بخش از شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي      

 ،)محلی(داغ آق همچون کوههایی از ديــــکمربن احاطه در چناران قراردارد و و روستاهاي ساربانان
 منامین در .است گرفته قرار ساربانان هاي کوه و زمی سی علم کوه و کلکی قاسم ، )محلی( قافالنکوه

  .بود داده جاي خانواردرخود 102 نفر را درقالب 281تعداد  1390 سال سرشماري

  منصورلو
 انگوت ازبخش شرقی انگوت دهستان شرقی درسمت جمعیتی وکم کوچک روستاي منصورلی      

 جاي لی وشعبان سی شوردره ، لی آقاوئردي ،جهانگیرلی روستاهاي درمیان که است گرمی شهرستان
 برزندنیزمجاورت پائین دهستان غربی شد با آبادیهاي گفته که برروستاهایی عالوه منصورلی .است گرفته
 39 جغرافیایی مختصات در منصورلی .است کیلومتر 17 ازمرکزبخش منصورلی روستاي فاصله.دارد

   .قراردارد شرقی طول ثانیه 30 و دقیقه 50و درجه 47و شمالی عرض ثانیه  8و  دقیقه 1 و درجه
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  تاریخی قلعه - قاالسی منظم
 ازارومیه آرامش و ایجاد نظم برقراري براي جنرال خان حسنعلی ، شاه ناصرالدین سلطنت در اوایل      

 دژ محکم فکرایجاد یک به ، مشکین شهرمی شود او بعد ازورود به  فرستاده) مشکین شهر(خیاو به
 سرهنگ فرماندهی درزمان قلعه این .می نماید خیاو احداث کهنه قلعه دادــــرا درامت اي وقلعه هبرآمد

منظم  بهبوده   الملک منظم کهاو لقب اعتبار به واحداث درخیاو  رالـجن خان پسرحسنعلی غالمرضاخان
 از همه متر بیشتراز یک جهات ودربعضی متر قطریک به با دیوارهایی منظم قلعه.می شود مشهور قاالسی
 تا که و ویرانی لرزان بادیوارهاي قلعه این.شد پیدامی آن در سنگی قلوه ندرت بود و به وکاهگل خشت

د ــــــبع آن و اراضی نمانده جاي به آن از آثاري و رفته ازبین کلی بودبه رویت قابل قبل دهه چند
  . است یافته اختصاص سازي ساختمان به ازتفکیک

  موئول
  15 فاصله در که است شهر مشکین شهرستان زيــــــــمرک ازبخش دشت دهستان هاي ازآبادي       

 طول دقیقه 43 و درجه 47 جغرافیائی مختصات با سبالن غربی شمال ،دردامنهمشکین شهر کیلومتري
ناصرآباد  روستاي به شرق جنوب طرف و از دارد قرار شمالی عرض دقیقه 18 و درجه 38 و شرقی

 ، میدانی هوشنگ به شرق شمال طرف ، از )زیر وله( آباد ولی روستاي به غرب شمال طرف ، از )دیزو(
  . میشود محدود یوقوتورسو و شابیل آبگرم
 می دانند که به دفعات موردمشکین شهرآبادي هاي قدیمی وکهن  از موئول این آبادي را روستاي مردم

 مردمپیش سال  100 درحدود تااینکه است شده خالی و پر آن مکررا جمعیت و گرفته قرار وتاز تاخت
 شاهسون عشایر ، اهر از  لر قره طایفه اردبیل ، روستاهاي از آلوارس اهالی از افرادي راهـهم آن به بومی
مردم روستا  اکثر. شوند می ساکن فعلی مکان در ، شهر مشکین روستاهاي از اهالی عور مغان و دشت

قرارگرفتن .  هستند مشغول پنیرمحلی تولید عسل و زنبور پرورش دستی، صنایع دامداري، کشاورزي، در
کسري و سلطان ساواالن باعث  ،ومسیر صعود قلل حرم  شاهسون عشایر کوچ مسیر در روستاي موئول

 براي منزل اجاره عکاسی، رستوران ، ، خانه قهوه لبنیاتی، ، کارهایی نظیر بقالی رونق کسب و ایحاد و
در واقع وجود جاذبه هاي گردشگري متعددي مانند  دست شده استگردشگران و مشاغلی ازاین  اقامت

 و یا مدت بلند سلطان و اتراق گاههاي زیباي این منطقه اسباب اقامت ،کسري  ،قلل حرم  ،آبگرم ها 
 پویا و پابرجا ، متنوع را آن مردمان موئول فراهم آورده و زندگی روستاي گردشگران را در مدت کوتاه
  . بود داده جاي خانواردرخود 422 قالب نفررا در 1532تعداد  1390 سال درموئول .میدارد نگه

. است شمالی -جنوبی این دره جهت .است شده واقع موئول دره به نام اي دره در موئول روستاي
 و دارد جریان دره میباشد دراین قرمز الــــــخ آالي قزل ماهیان عمده زیستگاه که خیاوچاي رودخانه
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 هاي دره از موئول دره. است وحشی میش و قوچ بز، دري ، کبک کبک ، دائمی زیستگاه آن ، ارتفاعات
 جنوار ، )ده لی آیی( آلی ده لی قاري، آیی ارتفاعات به جنوب از. است سبالن منطقه طویل و عریض

 یکی دارد آبگرم تا دو موئول روستاي. است محدود شهر مشکین جلگه به شمال جانب از و داغی
 کنار و روستا مرکز در درست که »موئول« آبگرم نام به و دیگري »ایالندو« آبگرم نام به روستا به نرسیده
  .قراردارد دراین آبادي قبري خلیفه تاریخی اثر .دارد قرار مسجد

  معدنی آبگرم -موئول 
  رنگ بی آب این ظاهر است درجه 45 آن دماي دارد قرارمشکین شهر  کیلومتري 16 در چشمه این      

 بیماریهاي درمان براي را گرم آب این موئول روستاي اهالی است شور کمی اش بوومزه بی ، شفاف
 گرم آب چشمه این میدانند مفید گوارشی بیماریهاي و اعصاب ،حرکتی سیستم ، ها زخم ترمیم ،عمومی

 میان از که همانگونه  و شود نمی استفاده آن دمایی تعادل تنظیم براي دیگري آب  هیچ که است آبی تنها
  . گیرد قرارمی استفاده مورد جوشد می سنگها

  وحش حیات زیستگاه -  سی دره موئول
  هاي کوه آب تقسیم خط دره این مبدا است موئول وسیع و ژرف دره سبالن شمالی هاي درهیکی از       

 .است سبالن یخچالی يها ازدره دره این .باشد می قاري آیی و آلی ده لی ، ) موغ ( غهزارم ، جنوارداغی 
 مهم واززیستگاههاي دارد جریان دره دراین است سبالن از بخش این آب پر هاي ازجریان که یاوچاییخ

 شکارگاههاي ترین باارزش از آن ارتفاعات و گردد می محسوب منطقه بومی قرمز خال يآال قزل ماهی
 دره درسرتاسر آتشفشانی هاي بمب و ها الپیلی اینکه با .باشد می النـــسب در دري کبک و ومیش قوچ

 و عالی مراتع از شده پوشیده منطقه زحمتکش کشاورزان تالش و فراوان آب برکت به ولی اند پراکنده
 ، قیزچه و،ودودو ، ایالندو ، موئول معدنی وآبهاي گوارا و آب پر هاي چشمه . است گسترده کشتزارهاي

  سهولت .روند می هرز به دره طول درآنها بعضی ازدراطراف این دره جاري است ومتاسفانه  سویو وملک
کرده  ایجاد توریسم وجذب تفرجی و رفاهی تاسیسات براي زیادي هاي قابلیت موئول دره به دسترسی
 و زیر وله و،دیز موئول، روستاهاي .ندا بالاستفاده مانده و اغلب این قابلیت ها ناشناخته متاسفانه است که
 شمال. است گرفته قرار دره این شمالی الیه منتهی در شهر مشکین شهر و مرکزي هاي بخش در آق بوالغ

 به و است گرفته فرا) درختی گوجه عمدتا( اي درختچه و درختی هاي گونه انواع و وسیع باغهاي را دره
  . باشد می استفاده مورد جنگلی پارك بصورت دارد که زیادي بسیار انداز چشم سبب

  بخش -موران 
  دهستان عنوان اواخر به همین تا که است گرمی شهرستان جدیدالتاسیس هاي ازبخش موران بخش      
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 با شمسی هجري 1380 رفت و درسال شمارمی به گرمی شهرستان مرکزي بخش ازتوابع ورانـــــم

 به اجارودشرقی دهستان و آزادلو دهستان از متشکل جدیدي بخش عنوان به وزیران هیات نامه تصویب
 63 داراي هم برروي دهستان دو این. ایجادشد گرمی شهرستان شرقی درجانب زهرا روستاي مرکزیت

 گرمی شهرستان شرق کیلومتري 30 در که باشد می زهرا روستاي موران بخش مرکز هستند آبادي پارچه
 دیبی داش خنک و سرسبز هاي دامنه اخیر سنوات دارددر قرار آذربایجان جمهوري مرز نزدیکی در و

 امتداد در که افجه و لجئیر روستاهاي آسفالته جاده اطراف زیباي و جنگلی مناطق و داغی میرو ، کندي
 و گردشی هاي مکان به دارند قرار) زهرا روستاي( بخش این مرکز و موران –گرمی ارتباطی جاده

 محصوالت .است شده تبدیل اطراف روستاهاي و گرمی هاي خانواده تابستانی استراحتگاه و تفریحی
 در .شود می کاشته دیم صورت به غالبا که است وغالت وجو گندم آن هاي وآبادي موران بخش عمده

 گزارش نیز جات سیفی برنج و فرنگی ، گوجه کاشت) بالهارود( بولقارچاي ي رودخانه هاي حاشیه
 زرد ، گالبی ، سیب ، جمله از سردسیري هاي میوه موران انواعبخش  کوهستانی مناطق در. است شده
 ،کالنسورا  مثل بخش این از روستاهاي درتعدادبسیارمحدودي .آید می دست به نیز گردو و گیالس  ،آلو

 موران - گرمی آسفالته راه .شود می کاشته هم برنج ازاراضی محدودي درسطح رحیملو و شان همه
 روستاهاي مردم ارتباط و بوده استفاده قابل سال فصول تمام طول در کیلومتر 30 طول به) بخش مرکز(

  . نماید می تسهیل را گرمی شهرستان با اطراف

    لو موران
 مختلف هاي در آبادي طورکامل به امروزه که است گرمی منطقه گانه هفت ازطوایف مورانلو یکی      

  مشغولند ودامداري کارزراعت وبه گزیده سکنی گرمی شهرستان

  مورستان
 45 و درجه 37 که در است خلخال شهرستان مرکزي دربخش سنجبدشرقی دهستان هاي ازآبادي      
 در شرقی دبیلــــــخانن دهستان شرق سمت الیه منتهی در شرقی دقیقه 35 و درجه 48 و شمالی دقیقه

 .جمعیت بود نفر 198 و خانوار 50داراي  1390 مورستان در سال.گیالن قرارگرفته است استان مجاورت
  .دارد قرار شرقی طول دقیقه 34و درجه 48و شمالی عرض دقیقه  49و  درجه 37 در آبادي این

    اردبیل طبیعی تاریخ موزه
 با و مربع متر 500 و هزار 4 مساحت به زمینی در1381 سال درمردادماه اردبیل طبیعی تاریخ موزه      
 120 از رسیده و بیش برداري بهره به شورابیل دریاچه شرقی حاشیه در زیربنا مربع متر 200 و هزار یک



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       602    

 پستاندار گونه20،گونه120ازاین.شود می نگهداري درآن )تاکسیدرمی( شده آرایی پوست ازحیوانات گونه
 وحشی حیوانات کمیاب و نادر گونه 8 و وماهیان خزندگان دوزیست شامل گونه 12و پرنده گونه 80،

 گذاشته نمایش به مندان عالقه براي کوچک مقیاسی در را استان طبیعت از زیبا اي مجموعه که است
 این در.کرد تجربه مکان این در را طبیعت و تاریخ تلفیق از متفاوت جذابیتی توان می که نحوي به است
 در متعدد حشرات نیز و پرندگان پر و بال شاخ جمجمه، هاي قسمت شامل پانل شکل به حیوانات موزه
 هاي دیدنی. کرد مشاهده توان می نیز را طبیعی هاي کانی و فسیل آنها بر عالوه و گرفته قرار دیوار روي
 جا مناسب  ژست با و عالی و خوب شکل به که است بوستانی و تاالب زیستگاه دو وجود موزه دیگر
 مربع هزار و دویست متر یک مساحت به زمینی در مجموعه این زیست محیط بخش. است شده نمایی
 درآن که است آکواریوم و بوستانی و تاالب دشتی، بوم زیست شناسی، دیرین آفرینش ، بخش 6 شامل
  . شود می نگهداري سمی غیر و سمی مارهاي انواع

  اردبیل شناسی باستان تخصصی موزه
 الدین صفی شیخ بقعه درمجموعه1390سال ماه آبان در که اردبیل شناسی باستان تخصصی در موزه      

 هاي چینی اي، شیشه ظروف ،منقوش  و ساده هاي سفالینه انواع است رسیده برداري بهره به اردبیلی
 نمایش معرض در و شده گردآوري منطقه تاریخی مختلف ادوار از مفرغی ابزار و ادوات سفید، و آبی

 مربع متر هشتصدو  هزار یک وسعت به مکانی در که موزه این کنار در این بر عالوه. است شده گذاشته
 منطقه اشکانی تمدن و تاریخ از بخشی که شده طراحی تاریخی و باستانی سایت یک شده، اندازي راه

 استان این به متعلق تاریخی اثر  500   موزه این در .کند می معرفی را نیر شهرستان ونـــوغــــی بوینی
 مختلف هاي بخش در و شده انجام آن تاریخی دوره اساس بر موزه این اشیا چیدمان. شود می نگهداري

  .است  آمده در نمایش به اي شیشه و سفالی آثار ها ، سکه خطی ، نسخ آن

  موزه خلخال
  مصیب حامامی : نگاه کنید به       

  اردبیل شهدا موزه
 نورهاي و ازرنگ ترکیبی با مدرن صورت به اسالمی معماري بارعایت بخش درسه موزه این ساختمان
 وشخصی فرم لباسهاي ، عکس جمله از استان مختلف اصناف شهداي آثار و است شده طراحی مختلف
 60 و ویترین 96 غرفه،120 در شهدا هاي نوشته هرشهید ودست به متعلق جنگی ادوات ، نامه وصیت
 قطعه 85 ، شهدا ارزشمند اثر 120 همچنین اردبیل شهداي موزه.است شده گذاشته نمایش به آن گالري

 تابلوي 20 و شهید20 به متعلق نستعلیق خط با شده کتابت هاي نامه وصیت ، شهدا مستند تصاویر
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 تماشا به فرهنگی و معنوي مجموعه این در شهادت و ایثار فرهنگ درباره ایران برجسته نقاشان از هنري

 دراین ارزشمندي کتیبه قالب در شان شهادت سال براساس استان شهید 3400 اسامی. است شده گذاشته
 اطالع استان شهداي زندگینامه از بتوانند ها نوشته این مرور با بازدیدکنندگان تا است شده قرارداده سالن

 که شده طراحی درچهارمرحله اردبیل استان مقدس دفاع شهداي هنري -فرهنگی مجموعه.کنند حاصل
 آمادگی درس آموزش سایت و شهدا هاي یادواره برگزاري محل ، تخصصی کتابخانه ، شهدا موزه شامل
 اي، موزه آثار شامل آثار این شود اجرا تدریج به مجموعه این بعدي مراحل است قرار .است دفاعی
 خانه محل در که است اردبیل برجسته شهداي هنري تابلوي همچنین و شده کتابت وصایاي ، مستند

   از روز هر و است شده گذاشته عموم دید برابر در داــــــشه موزه عنوان به و اردبیل رضازاده تاریخی
  .است دایر عموم تماشاي براي 14 تا 8 ساعت

  صفی شیخ موزه
 ضلعی هشت بناي. دارد قرار اردبیلی الدین صفی شیخ مجموعه خانه چینی در صفی شیخ موزه      
 و زیبا بسیار هاي کاري مقرنس و ها بري گچ با که دارد نشین شاه چهار با و بلند گنبدي خانه چینی

 و ظروف انواع جمله از قدیمی و باستانی آثار از اي مجموعه موزه این در. است یافته تزیین هنرمندانه
 سال در موزه این. است شده گذاشته نمایش به صفی شیخ بارگاه به ارزش با اهدایی و وقفی اشیاء

  .است گرفته قرار برداري بهره مورد و افتتاح 1370

  نمین السلطنه صارم موزه
 السلطنه صارم بناي وبازسازي احیاء مطالعاتی طرح با 1385 سال از نمین شناسی مردم موزه ایجاد      

 موزه عنوان به ساختمان ومحل رسیده پایان به بنا این واحیاي بامرمت 1387 سال در نمین آغازشد و
 و شده واقع نمین شهر اصلی میدان غربی ضلع در بناکه این .گرفت قرار برداري بهره مورد نمین

 را ها چشم که آجري نماي با و کشد می رخ خودرابه بفرد منحصر هاي شاخصه نخست نگاه درهمان
 یک توسط 1240 سال در رادارد که قاجاریه دوره بناهاي وسیاق سبک کند می جلب خود سوي به

 موزه( فرهنگی مکان بصورت بازسازي و احیاء عملیات از بعد بنا این.است شده ساخته روس معمار
 تاریخی، آثار موزه بخش در. است گرفته قرار برداري رهـــــبه مورد) نمین شهرستان شناسی مردم

 به باشد می نمین منطقه با درارتباط یا و آمده بدست نمین منطقه از که... و شناسی مردم باستانشناسی،
 هاي سکه ، مفرغی پیکانهاي: عبارتنداز آمده در نمایش به اشیاء جمله از. است شده گذاشته نمایش
 تفنگ مخصوص باروت مخزن ،قویونلوها  قره و قویونلوها آق دوران و ق هـ 9 تا 4 قرون به مربوط
  اشیاء ، بنا خود از آمده بدست اشیاء ،تیموري  دوره به مربوط خطی کتب و اسناد ، زندیه دوره به متعلق
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  صفویه دوره به مربوط

  )شیخ حمام( دستی صنایع موزه
موزه صنایع دستی استان اردبیل یکی از موزه هاي زیباي اردبیل است که در محل حمام تاریخی و       

 به موسوم اردبیل شهر قدیمی هاي ازحمام یکی عنــوان به حمام این. بازسازي شده شیخ قــرار دارد
. است واقع اردبیلی الدین صفی شیخ بقعه به نزدیک شهیدگاه کوچه در)عصرصفوي به متعلق(شیخ حمام

 ستون چهار و رواق چهار داراي حمام کن رخت. است زیبا هشتی یک داراي ولی ساده آن ورودي در
 طاق بر ها رواق گنبد نیم و شده نهاده کوتاه و بلند جناقی طاقهاي ستونها روي بر. است ضلعی هشت
 دو داراي حمام داخل. است شده مرمت اخیراً که داشته ساده هاي کاشی ،حمام ازاره.دارد تکیه نماها
. شد می منتهی ورودي در و گرم آب خزینه به که است کوچک گنبد نیم دو و قرینه بزرگ نشین شاه

 از پس شیخ حمام.است زده تکیه مربع ستونهاي نیم و نماها طاق بر آویزهایی با و بوده مرتفع گنبداصلی
 نمایش اهداف با اردبیل استان دستی صنایع موزه عنوان به 1387 سال ماه در بهمن مرمت عملیات اتمام

 صنایع و سنتی هنرهاي احیاء و حفظ هنري ، هاي کارگاه ایجاد ، استان سطح در دستی صنایع آثارهنري
 است قرارگرفته برداري موردبهره سنتی هنرهاي زمینه در عالقمندان براي تحقیق و پژوهش انجام ،دستی
 سوخت قیمتی، نیمه و قیمتی هاي سنگ قلمزنی، چوب، ،معرق سفال هاي کارگاه حاضر حال و در
  .باشد دایرمی درآن ....و چوب روي

  اردبیل شناسی مردم موزه
 است قاپو عالی میدان در واقع شناسی مردم موزه اردبیل هاي مهم وقابل توجه استان موزه از یکی      

 به کهن سرزمین این یادگارهاي همراه به را منطقه این تاریخ و معماري هنر، و فرهنگ غنی مجموعه که
 شمال درسمت آقانقی یا ظهیراالسالم تاریخی حمام درمحل موزه دهداین می نشان خود بازدیدکنندگان

 هجري هفتم قرن دوم نیمه آقانقی به حمام بناي تاریخ. است شده دایر اردبیل قاپوي عالی میدان غربی
 بعد سال 200 و ساخته ایلخانی دوره در راالسالمــــظهی نام به فردي را حمام این .گردد برمی قمري

 خریداري، را حمام الرعایا مؤتمن آقانقی نام به فردي قاجار زمان در وباالخره شده اضافه آن به الحاقاتی
 یاآقانقی ظهیرالدوله حمام.است معروف نام دو هر به حمام که روست همین از و کرد بازسازي و مرمت

 حمام این بازسازي و باخریداري فرهنگی میراث میرات وسازمان درآمده دولت تملک به 1378 سال در
 هاي دربرهه ظهیراالسالم حمام بازسازي .است نموده اقدام درآن شناسی مردم موزه دایرنمودن به

 معماري در. شود تبدیل مختلف ادوار معماري غنی مجموعه بنابه این تا شده موجب مختلف تاریخی
 بخشهاي که ازتمام است آثاري دودــــمع از حمام بناي و شده اي ویژه توجه جزئیات به حمام این
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 سربینه، گنبد کن، کفش کن، رخت شکل، هشتی رواق .برخوردار است بطورکامل تاریخی هاي حمام

 استخر و دهد می راتشکیل حمام  این مختلف قسمتهاي سرد استخرآب و گرم آب استخرهاي گرمخانه،
 گرفته می قرار استفاده مورد شنا ورزش براي تابستان در که مترعرض 3.5 و طول متر 16 با آن سرد آب

 اردبیل استان شناسی مردم و استقرارموزه حمام بناي و بازسازي بامرمت. نظیراست بی واقعا خود درنوع
 نیز تندیس تعدادي .شده است تماشاگذاشته به قاجاریه و صفویه ، زندیه دوران از اشیایی محل دراین

 مردم گنجینه بخش زینت باشد می دوران آن در ها اردبیلی سنتی زندگی و پوشش طرز ، قیافه بیانگر که
 استان مردم آیینی و محلی پوشش با مجسمه نوع 33 اردبیل شناسی مردم موزه در.است اردبیل شناسی
 را استان این رسوم و آداب و فرهنگ از بخشی یک هر مختلف حالتهاي در که درآمده نمایش به اردبیل

 و مردان محلی پوشش رسوم، و آداب زندگی، نحوه با آشنایی براي مناسبی محل موزه این. کنند می بیان
 به مربوط هاي نوشته دست و آثار.است استان این خاص آیینهاي و محلی غذاهاي پخت نحوه زنان،

 درخشان گذشته از ارزشمندي اطالعات تواند می موزه این در منطقه این فرهنگی و تاریخی هویت
  .دهد قرار کنندگان بازدید اختیار در استان این مردم

  مشکین شهر موزه
 و بوده استان الـــفع هاي موزه از تاریخی و فرهنگی آثار نظر از شهر مشکین شناسی باستان موزه      

 باستانی محوطه الخصوص علی منطقه باستانشناسی کاوشهاي از مکشوفه مختلف اشیاء نمایشگاه
 شیشه و نقره طال، سفال، آهنی، استخوانی، جنگی، آالت ابزار شامل آثار این. است پیرازمیان شهریئري

 مربوط قبل سال هزار شش به نیز برخی و اشکانی معاصر، هاي دوره به آنان از برخی قدمت که هستند
 بعضاً و سبزمیدان آباد، خرم شهریئري، باستانی منطقه از بیشتر که است باستانی اقالم این اغلب. شود می

 اقالم. است انگور شکل به اي گوشواره  موزه اثراین ترین شاخص و است اهدایی و قاچاق اشیاء کشف
 دیگر وبرخی شده گذاشته نمایش معرض به درموزه برخی که اند شده بندي تقسیم دسته دو در موجود

  .است شده گذاشته عموم نمایش معرض به ها درویترین ازاشیاء قلم ازیکصد وبیش است نیزتحقیقاتی

  اردبیل دینی مفاخر موزه
 آنها زندگی به استناد با و بوده منطقه این دینی تاریخ از برگی و دینی گنجینه ، دینی مفاخر موزه      

 مجموعه و موزه این در. کرد مطالعه را آنها حیات زمان در معنوي و تبلیغی عظیم حرکتهاي توان می
 به اردبیل نقاش هنرمندان از مردانه حسن استاد توسط آن در شده معرفی علماي همه نقاشی که نفیس

 میرزامحسن اردبیلی،) محقق( مقدس احمد عظام آیات جمله از استان بزرگ علماي شده، کشیده تصویر
 یونس سید اردبیلی، مجتهد اکبر علی میرزا خلخالی، سیدمرتضی انواري، مجتهد میرصالح اردبیلی، مجتهد
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 ی،مشکین علی میرزا اهللا آیت اردبیلی، محدث سیدجواد اردبیلی، مسایلی محمد میرزا اردبیلی، موسوي
 )مروج( زاده خلیل بویوك میرزا ومرحوم اردبیلی موسوي سیدحاتمی،سیدعبدالکریم سیدابراهیم اهللا آیت

 براي محلی به شده اندازي راه اردبیل شهر احیــمیرفت تاریخی خانه در که موزه این. است شده معرفی
 و محقق صدها پذیراي روزها این و تبدیل استان مردمان باوري دین عمیق هاي ریشه با آشنایی و رویت

 مختصر حال شرح و تصاویر گردآوري و تهیه بر مجموعه این بناي. است فرهنگی امور مشتاق ایرانگرد
 اند، آمده نایل اصول و فقه بویژه اسالمی علوم در اجتهاد رفیع مقام به که اول طراز علما علمی آثار و

 و گواهی به بزرگان آن از باقیمانده مدارك و اسناد بر عالوه موضوع این تشخیص در و یافته اختصاص
  .است گردیده استناد عظام آیات حضرات از چند تنی تصدیق

  موزولرقشالقی
 براساس که است آباد پارس شهرستان الندوزــــــاص ازبخش غربی قشالق دهستان هاي ازآبادي      

 قشالقی با  موزوولر  .بود داده جاي خانواردرخود 28 قالب در را نفر 113 تعداد 1390 سال سرشماري
 درحشره اي است که  )موزوو( .اي گرفته استجپنجعلی  حاج و پاالز ، دره ایري ، اله قشالقات فرج

  پوست اسب واالغ وگاووگاومیش جاي می گیرد و با گزش آن سبب رم کردن چهارپایان می گرددمیان 

   موالن
  اساس بر که نیر شهرستان کورائیم بخش توابع از مهماندوست دهستان هاي آبادي از دوآبادي نام      

  .اند بوده نفر جمعیت 53و 56 خانوار و 14و  19 داراي ترتیب به 1390 سال سرشماري

  پستی مهدي
 این قراردارد نمین مرکزي بخش ازتوابع شمالی ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي      
بود مهدي  داده جاي خود خانواردر 42درقالب  را نفر 169 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي

 وکریم درق دگرمان ، دورجین روستاهاي ویلکیج شمالی ودر مجاورتشرقی دهستان  پستی درجنوب
  .شود می منتهی گیالن استان به شرق قرارگرفته واز سمت کندي

  خانلو مهدي
جمعیت  نفر 30و خانوار 5که با  است گرمی شهرستان موران آزادلوازبخش دهستان هاي ازآبادي      

که  بولقار یا بالهارود رودخانه آزادلوودرمجاورت دهستانشرقی مرکز  شمال سمت کیلومتري 2 درفاصله
  .است شده دارد واقع جریان آذربایجان وجمهوري ایران مرز درامتداد
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  کندي مهرعلی
که درمجاورت  است آباد پارس شهرستان  مرکزي بخش از شمالی القــقش دهستان هاي آبادي از      

 .قراردارد  قشالقی حسن و حاج فتحعلی حاج، خان الماس حاج، قشالقی حاتم،لو گئیک ایوب قشالق
  .بود داده جاي خانوار درخود 8نفررادرقالب  33تعداد  1390 سال مهرعلی کندي در سرشماري

  مهره
 درجه39 بین درفاصله که است گرمی شهرستان موران ازبخش شرقی اجارود ازآبادي هاي دهستان      

 مرکز شرقی درسمت شرقی طول ثانیه 32 و دقیقه 14و درجه 48 و شمالی عرض ثانیه 35 و دقیقه 1 و
 پرمهر قرار گرفته و دره یه پی ، علیا دمیرچی ، دگرمانی یئل هاي آبادي گرمی ودرمجاورت شهرستان

  .بود داده جاي خانوار درخود 60 نفررا درقالب 208تعداد  1390 سال سرشماريدر آبادي این. است

  تاریخی تپه - سی دره مهره
 ایران ازآثارملی یکی عنوان به 20428 ثبت باشماره 1386 سال ماه دي12 درتاریخ که درسی مهره      

 است 3 درعصرآهن باستان ایران تاریخ از پیش دوران به مربوط باستانی هاي ازتپه است رسیده ثبت به
  .قراردارد گرمی شهرستان مهره روستاي درمجاورت که

  دهستان -  مهماندوست
  درسال که است مهماندوست یوخاري روستاي مرکزیت نیربه کورائیم شهرستان بخش هاي ازدهستان   

 مهماندوست ،مالاحمد  ،قشالقی  خان ،گونئی  آق ،درق  آق هاي آبادي و شامل شده تاسیس 1366
 ، قشالقی جین ، بیوك تاج ، بوسجین ، اینچه ،بوالغی اوزان ،لو امین ،آباد امین، علیا مهماندوست ،سفلی
 ، علیا موالن ، سفلی موالن ، کهریز ،بزرگ  کلش ، قشالقی قایا ،قاراقاشلو  ،آباد  شمس ، شیر خانه

  .است ییم و خواجه هوادرق

  سفلی مهماندوست
 سال سرشماري براساس نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع مهماندوست دهستان هاي ازآبادي      
مهماندوست سفلی درسمت غربی . بود داده جاي خانواردرخود 22نفررا در قالب  79تعداد  1390

علیا  ومهماندوست درشمال شمالی قرارگرفته وبه خان قشالقی دهستان فوالدلوي ودرمجاورت دهستان
  .شود می منتهی غربی جنوب در
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  ارشق مهماندوست علیا
  اوت پاشا: نگاه کنید به        

  علیا نیر مهماندوست
 مهماندوست دهستان نیرومرکز شهرستان کورائیم بخش ازتوابع مهماندوست دهستان هاي ازآبادي      

 سال سرشماري براساس است و شده تاسیس 1366 درسال که نیراست شهرستان کورائیم دربخش
  .نفرجمعیت بود 281خانوار و 81داراي  1390

  میاندرق
 1390سال درسرشماري که است اردبیل شهرستان ثمرین ازبخش دوجاق دهستان هاي ازآبادي      
. نام داشت  »میمون دره«روستاي میان دره قبال . بود داده جاي خانواردرخود 2 نفررادرقالب 4 تعداد

  .یئري قراردارد گندیشمین و قلعه ، کندي خان حسین درمجاورت ،یا نقی کندي  میاندرق

  میانرودان
 هاي شود ازآبادي هم نامیده می میاروان یا نیاروان عامیانه الحــــدراصط که میانرودان روستاي        

 48و  شمالی عرض دقیقه 25و  درجه37است که در خلخال شاهرودشهرستان دربخش پلنگا دهستان
 ،درو  ،اسبو  خلخال درمجاورت روستاهاي شهرستان کیلومتري 30شرقی در طول دقیقه 36و درجه

 در متر 3315 از بیش ارتفاع با داغ آق بزرگ کوه و است شده بفراجرد واقعو  سوسهاب ، لرد ، خیمیس
 امامرود بخش نیز و خلخال شهرستان با روستا ارتباطی راه حاضر حال در .آن قراردارد جنوبی ضلع

 براي را معیشت که بوده بسیارتند شیبهاي و خطرناك پیچهاي ، ناهموار مسیرهاي از پر و بیشترخاکی
نفر را درقالب  760تعداد  1390 سال سرشماري میاروان بر اساس.است  نموده مواجه مشکل با ساکنین

  . متراست 2130 دریا ازسطح آن وارتفاع بود داده جاي خانواردرخود199
 نامهاي به معروف فراوانی که دارد داراي دو رودخانه هاي برچشمه عالوه )میاروان( روستاي میانرودان

 تا دو این بین گرفتن قرار دلیل به را روستا نام که بنا به روایتی می باشد چاي بویوك و چاي کیچیک
 ضلع ودر گرفته سرچشمه داغ آق کوه هاي ازدامنه چاي بویوك رودخانه.اند نهاده نام میانرودان رود

 سردول زیباي و ییالقی مناطق سرد آب هاي چشمه از هم چاي کیچیک رود .دارد جریان روستا جنوبی
 هاي باغ ازمیان عبور از بعد و داشته جریان روستا شمالی قسمت از نیز رود این که گرفته سرچشمه

   .یابند می جریان لرد روستاي سمت به و پیوسته چاي بویوك رودخانه به دست پایین در روستا داخل
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  میخوش
 دهستان متوسط نسبتا آبادیهاي شود از می نامیده )خوش -مو(محلی درعرف که میخوش روستاي      

 ثانیه 38و  دقیقه 59 و درجه 38بین  درفاصله که است گرمی ازشهرستان موران دربخش اجارود شرقی
 النهارمبدا و در ازنصف شرقی طول ثانیه 44و دقیقه 16و  درجه 48ازخط استوا و  شمالی عرض

 1390 درسال. دارد جاي ومیراب جنگان ، لی وئردي علی ، آغاج اوچ ، اوماسالن روستاهاي مجاورت
  .بودند ساکن نفردرمیخوش 119خانوار با  33 تعداد

  زیارتگاه - اردبیل میراشرف
زراعی شمال  اراضی در و اردبیل تاریخی بافت محدوده از ارجـــقبال درخ که میراشرف زیارتگاه      

 تاریخی تپه مقبره جوار و درمحله اي که در شهري محدوده داخل در شهر گسترش با داشت اردبیل قرار
 میدانی هاي بررسی و مطالعات در متأسفانه .اوبه نام محله میراشرف ایجادشده قرارگرفته است میراشرف

 سمت از میراشرف مقبره ورودي. نیامد بدست وي اجدادي وشجره میراشرف درمورد اطالعاتی هیچ
 ضلع دو در و نورگیر داراي رقــش در بنا این. ضلعی اجراشده است  8 صورته ب آن داخل و بوده قبله

  . باشد می طاقچه داراي

  قشالقی میراعلم
 در که است سوار بیله شهرستان  دشت القـــــــقش ازبخش شرقی قشالق دهستان هاي ازآبادي      

مجاورت  میراعلم قشالقی در.بود داده درخودجاي خانوار 5 درقالب نفررا 13تعداد 1390سال سرشماري
  .پتلقان قراردارد و علیا ، خورخور سفلی روستاهاي 

  میرآب
 به  محلی عرف در که است گرمی شهرستان ورانــم بخش از شرقی اجارود دهستان هاي آبادي از      
استوا و  ازخط شمالی عرض ثانیه 27و  دقیقه 59و درجه 38 بین شود و درفاصله می میروشناخته عنوان

 و میخوش روستاهاي بین درفاصله النهارمبدا ازنصف شرقی طول ثانیه 23و دقیقه 15و درجه 48
  بود داده جاي  خود خانواردر 2 نفررا درقالب 7تعداد  1390 سال درمیرآب  .است ائلخانالر قرار گرفته

  داغی میرآب
 زیباي طبیعت در سبزي نگین باشدکه چون می موران بخش مشهور هاي کوه از) میرآب(میروداغی      
 منطقه از اعظمی بخش هموارکند خود بر را قله این بربلنداي صعود جرن وهرکسی درخشد می موران
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 اوائل که کسانی گویند می. خواهددید خود پاهاي زیر در را آن  جنگلهاي از وسیعی قسمت و موران
 خزر دریاي روي بر خورشید نور شعاع انعکاس شاهد برسانند کوه این باالي بر را خود آفتاب، طلوع

  .بود خواهند
  میرجعفرلو

 1390 سالکه در است مشکین شهر شهرستان ويــمرادل ازبخش صلوات دهستان آبادیهاي از      
و  گویند می هم را سیدجعفرلو میرجعفرلو.بود داده جاي خود در خانوار 28 قالب در را نفر 92تعداد 

  قراردارد مشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري 77در سیدجعفرلو .تر از میرجعفرلوست رایج سیدجعفرلو

  میرحسینلو
 85 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان قـارش دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 شده واقع توتان آت و قوورلو ،ذکیلو روستاهاي مجاورت در مشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري
  .بود داده جاي درخود خانوار 25نفررا درقالب  92تعداد  1390سال سرشماري براساس باديآ این است

  تاریخی حمام -  میرزاي نمین
 است گشته مشهور نام همین به حمام بعدها و میرزا بوده آقا بنام شخصی آن خیر بانی که حمام این      

 که بوده آجري گنبد داراي و قرارداردنمین شهر اصلی میدان درباالي حمام است قاجاري دوره بناهاي از
 هارمونی، گرفته شکل حمام اخیردراطراف درسنوات که شهري سازهاي و ساخت. است شده تخریب
نمین که به  میرزاي شهر حمام تاریخی بناي   اینک و است داده قرار خود تأثیر تحت را منطقه تاریخی

 سقفی که است یکسال از بیش .قراردارد نابودي و تخریب خطر نیز معروف است در حمام محمدیان
 آن بازسازي براي اقدامی امروز به تا ولیکن است شده تعبیه و ایجاد   فرهنگی میراث طرف از آن براي
  .است نشده انجام

  تاریخی حمام - حامامی میرزاایمان
   .نیافت دست  حمام این درخصوص ولو شفاهی اطالعاتی هیچگونه به قلم این متاسفانه      

  کندي میرزاحسن
 در که است آني کیلومتر 62 درفاصلهمشکین شهر مرادلوي ازبخش صلوات دهستان هاي ازآبادي      

 ،کندي  داغ ، نصیرکندي ، سی مزرعه قاري ، مرادلو روستاهاي درمیان و جاده کیلومتري یک فاصله
 نفر 181 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این است گرفته قرار دره داشلی ، سئردي،  صلوات
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 دهستان از عمدتاً و داغ قارا اهالی از روستا این اولیه ساکنان بود داده جاي خانواردرخود 51را درقالب 

  .است یافته تشکیل گول گیرده و کنچوبه

  زیارتگاه -  اردبیل میرزاداخانم
 خانم امیرزاد. است شده واقع حسینیه کوچه ، قیام میدان شهراردبیل ، خانم در امعروف میرزاد بقعه      
 تقدس و ارزش از که است کلخوران شیخ بقعه حریم در رهــمقب صاحب عاملی میرغنی دختران از یکی

 و شایسته بانوان از وي. باشد می برخوردار حسینیه محله اهالی خصوص به ، اردبیل مردم نزد در واالیی
. شود می وي نفرین دچار ناشایست اعمال خاطر به ایشان همسر روایتی به که بوده خویش زمان مطرح
. است شده داده پوشش مرمرسبز سنگ با اي ازاره وتوسط شده کاري آینه خانما میرزاد وگنبدخانه مقبره
 قابل راحتی به ضریح نورگیر، ازاین که است گنبدخانه داخل به نورگیري داراي خیابان ازسمت بقعه

  . باشد می رویت

  میرزارحیملو
 در و ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج دهستان غربی شمال درسمت که نمین شهرستان هاي ازآبادي      

 آبادي براساس سرشماري این دارد خانی قرار رستم بوالغ آقو قاراحسنلو ،مجاورت روستاهاي آرخازلو
  .بود داده جاي خانواردرخود 12نفررا در قالب  41تعداد  1390سال 

  کهریزي میرزاعبداهللا
 با کهریز آب است دودران روستاي و نمین فاصل حد ، دودران کوههاي دامنه کهریز این محل      
 آب و نموده عبور رودخانه از باغ این کردن مشروب از پس و رسیده می ممالک امیر باغ به کشی کانال

 جدید هاي ساختمان امروزه که ممالک امیر باغ . است میکرده تامین را رودخانه غرب باغهاي موردنیاز
 پل شرق ضلع ، قرارداشت ادبیات دانشکده پشت در اند قد کشیده آن قامت خوش درختان درجاي

  .است شده کشیده باغ وسط ، از دانشکده جلوي تا متري هشت خیابان شهر میدان

  مسجدقدیمی - مجتهد اکبر میرزاعلی
 خاندان از( امین حسین محمد حاج دست به که است قاجار دوره به مربوط اکبر علی میرزا مسجد      
 محل چون و شده تعمیر مجتهد اکبر علی میرزا مرحوم دست به قاجار ي ودراواخردوره ساخته)ها امینی
. است یافته اشتهار ایشان نام به مسجد تاریخ همان از بوده، مسجد این در اکبر علی آقامیرزا منبر و درس

 ثبته شمار با 1375 ماه تیر 11 تاریخ در ومصلی اردبیل قراردارد  میدان مسجد تاریخی که در این
 به مسجد بناي ساختمان . است در دو داراي.است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان  به 1742
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 آن سقف. است شده بنا متر سانتی 88 متوسط قطر با ستون 30 روي آن سقف و متر 24×  30 ابعاد
در  در. است آجر آن ساختمانی مصالح و شده ساخته ها ستون میان تاق روي که است گنبدهایی داراي
 روي و شده پاره آن طرف یک که دارد وجود زنجیري شود، می باز شهیدگاه کوچه که به مسجد پشتی 

 و خطایاکم -نغفرلکم وقولواحطه – مسجداَ الباب ادخلو -الرحیم الرحمن اهللا بسم«  آن اتصالی لوله
 ضلع در. است آویخته ، در طرفین و سقف به زنجیر. است شده حک »مرتضی عمل -المحسنین سنزید
 شرقی جنوب گوشه. است مانده باقی پرکاري بالنسبه چینی گره مشبک پنجره خلوت حیاط جنوبی
 تزئینات با شکل مستطیل اتاقی آن در که است مرتبط مسجد شبستان به دراز شکن کف با خلوت حیات
 حجره مسجد شرقی ضلع در. است شده ساخته العباس ابوالفضل حضرت حجله یا اطاق نام به چوبی
 دروازه هاي پایه و است آجر و سنگ از دروازه.  است شده ساخته طبقه دو در دینی علوم طالب هاي
 قطر با شیاردار سنگاب یک ، سنگی بزرگ حوض کنار صحن وسط. است شده ساخته سنگ از نیز

 بنا، این هاي جاذبه دیگر از. دارد قرار خارا سنگ از عمودي شیار 32 و متر 76/0 ارتفاع و 16/1 دهانه
 جنوب در.است چرخدار بازودار صندلی صورت به دیگري و چوبی و مشبک یکی که است منبر دو

 شده بنا تجدید نیز مدرسه قدیمی ساختمان. دارد قرار کتابخانه جدید ساختمان و علمیه مدرسه مسجد،
 آبی اي، فیروزه هاي کاشی با که دارد قرار اي مناره مسجد، بیرون در و شرقی جنوب قسمت در. است

 هجري شمسی 1370 سال در مناره این.  است شده تزیین پیوسته هم به هاي لوزي صورت به زرد و
  .است شده کامل مرمت فرهنگی میراث سازمان توسط

  میرزانق
 15 فاصله در است که نمین عنبران بخش ازتوابع میناباد دردهستان نمین شهرستان هاي ازآبادي      

 و ایران مرز کیلومتري 2.5 در حدوداً و نمین شرقی شمال کیلومتري 4 در و عنبران شرق کیلومتري
 شمال سمت از ، آذربایجان جمهوري به شرق و شرق شمال سمت از است و شده آذربایجان واقع

 شهر به غرب جنوب از ، میناباد روستاي به شرقی جنوب و جنوب سمت از، کلش روستاي به غرب
 پست  کهنه  کوه از که چاي  میرزانق  رودخانه. شود می منتهی جید روستاي به غرب سمت از و نمین

 ایران آمار مرکز گزارش براساس .ریزد می نمین دشتهاي به و گذشته آبادي میان از می گیرد سرچشمه
 در که بود سکنه نفر 478 داراي 1390 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماري در میرزانق  روستاي

 و کار.دارند اهل سنت گرایش و است اهالی میرزانق طالشی گویش.اند کرده می زندگی خانوار124 قالب
 آن کشاورزي هاي فرآورده. است کارگري و باغداري و دامداري و کشاورزي روستائیان اغلب پیشینه
 فوق روستاي پیدایش باعث که طبیعی عوامل جمله از.است زردآلو و گوجه گالبی، سیب، جو، و گندم

 مراتع وجود و زراعت براي مناسب خاك دور، هاي گذشته در منطقه بودن جنگلی شده منطقه این در
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 در روستا اولیۀ هستۀ دقیقاً و باشد می دائمی رودخانۀ بودن جاري همه از مهمتر و دام چراي براي خوب
  .است شده درآنجا سکونت و مکان این به خانوارها جذب باعث که شده احداث رودخانه این جوار

  میرسلطانلوقشالقی
 کیلومتري 93 ودر فاصله مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 میرسلطان گوئیا. بود داده جاي خانواردرخود 3نفر را درقالب  7تعداد  1390 سال آبادي در این است آن
  .است یافته معروفیت او نام به روستا واین بوده سیدلر طایفه رئیس سیدبیگ ازپسران یکی نام

   تفرجگاه -  بوالغی) میرعادل(میرعدیل

 کیلومتري پنج در است معروف)  بوالغی میرعدیل( میرعدیل چشمه به بیشتر که اندبیل تفرجگاه      
 داراي و گرفته قرار تالش هاي کوهپایه در و اندبیل روستاي محدوده در ، خلخال شهرستان مرکز شرق
 وعده زیبا و سبز سر منطقه این.است گردیده واقع زالل و آب پر سارهاي چشمه و جنگلی زارهاي بوته
 روي پیاده زیباي و قدیمی مسیر سال گرم فصول در ساله همه که است عالقمندانی و گردان طبیعت گاه

 و کرده استفاده آن زیباییهاي از مسیر این طی با و کنند می شروع اینجا از پیاده پاي با را اسالم تا خلخال
 زیادازدل درحجم خنکی آب وجود دارد که و وسیعی بزرگ آب چشمه منطقه دراین .برند می لذت
 چشمه .گردد می جاري شرق به شودوازغرب تبدیل می بزرگی رودخانه به جوشد و بالفاصله می زمین

 شده ساخته پلکانی صورت به که آبراهی طریق از و جوشد می بنات دره باالي ارتفاعات از میرعادل
 این.شود می محسوب اندبیل روستاي انداز چشم هاي پدیده ترین دیدنی از یکی آبراهه این. شود می جاري
 شده ساخته پلکانی صورت به چون و است گردشگران براي مناسبی تفرجگاه آن حواشی و چشمه
 زیباییی تفرجگاه رابه میرعدیل منطقه الزم رفاهی اخیرباایجادتاسیسات درسنوات.دارد زیبایی جلوه است
  .اند افزوده آن بررونق زمستانی هاي وبازي یخی هاي مجسمه جشنواره اندازي اند و با راه کرده تبدیل

  میرعلیلو
  32 ودر فاصله رــــمشکین شه شهرستان شرقی مشکین ازبخش وـــــقاراس دهستان هاي ازآبادي     

 و اونار روستاهاي به جنوب از ، مشکین شهر - اردبیل جاده به شمال سمت از که است آن کیلومتري
 براساس آبادي این شود می منتهی فخرآباد به غرب ازسمت و ارجق روستاي به شرق طرف از آباد علی

 میرزا تاریخی علی تپه. بود داده جاي خانواردرخود 57نفررا در قالب  125تعداد 1390 سال سرشماري
 تاریخ در که است باستان ایران تاریخ از پیش دوران به در روستاي میرعلیلو ازتپه هاي  تاریخی مربوط

  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 620 ثبت ٔشماره با 1345 اسفند 25
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  زیارتگاه - خادملو  میرفتاح
 بخش جنوب کیلومتري ده در خادملو روستاي به مشرف شمالی تپه در رفتاح خادملوـمی زیارتگاه      

 به سوز  توتون  نام مجاوربه روستاي از وي روستا اهالی روایت به.است شده واقع نیر شهرستان کورائیم
 روستا اهالی از. است گفته وداع را دارفانی پیش سال 100 وحدود نموده مهاجرت خادملو روستاي
 لذا شوند، می مواجه خشکسالی با روستا اهالی باران، بارش عدم دلیل به روزگاري که است روایت

خدا ،  استمداداز و کوه باالي در ایشان دعاي با. کنند می دعا التماس و رفته ایشان زیارتگاه به مردم
. باشد می میرفتاح تقدس و پاکی عصمت، به مردم اعتقاد بیانگر روایاتی چنین وجود.می گردد نازل باران

 متر 1×1 ادـــابع به اي روزنه داراي آن سقف تخت پوشش و بوده ساده بسیار کالبدي لحاظ از زیارتگاه
  .است شده ساخته گنبد نماد صورت به بام پشت باشد می

  تاریخی خانه - میرفتاحی
 سالهاي درفاصله است شده ساخته میرفتاح اجـح توسط شمسی هجري 1250 سال درکه   بنا این      
 روي زمان این از نیز یادگارهایی که شده داده اجاره نظامی دبیرستان به هجري شمسی 1327 -1330

 بنا این .است بوده رضاشاه زمان در رانهــدخت دبیرستان اولین میرفتاحی خانه. است مانده باقی دیوارها
 با بیرون فضاي دهنده ارتباط مفصل عنوان به هشتی یک که شود می محسوب گرا درون بناهاي جزء

 بوده بیرونی و اندرونی بخش دو داراي که است بزرگتري بناي باقیمانده ،موجود  بناي. باشد می میانسرا
 رسیده فروش به و تفکیک گذشته سالهاي در موجود بناي غربی جنوب قسمت در آن اندرونی بخش
 ورود میانسرا، گوشه سه در هایی پله که باشد می زمستانی و تابستانی شبستانهاي داراي ساختمان. است

 تابستان و نشین زمستان بخش ندهده ارتباط و تقسیم فضاي عنوان به راهروئی و سازد می میسر را بنا به
 نیز اتاقها این و است کناري گوشواره اتاق دو با ارتباط در مرکزي بخش در نشین شاه.میکند عمل نشین

 انجام شده، تعبیه ورودي سه ازطریق ازمیانسرا زیرزمین به ورود.باشند می کناري راهروهاي با ارتباط در
 و پیشانی در آجرکاري نگار و نقش و راسته خفته بصورت نما در آجري تزئینات داراي بنا .گیرد می

 هایی ارسی بصورت ساختمان پنجره.است شده اجرا موشی دندان بصورت قرنیز در آجر.میباشد سردرها
 میراث کل اداره سوي از بنا این .است رنگی هاي شیشه با درب سه و درب شش ، اسلیمی طرح با

 بازدید مورد سنتی هنرهاي مرکز عنوان به هم چندي ازمرمت وپس خریداري ...و وگردشگري فرهنگی
 خانه.گیرد قرارمی مورداستفاده اردبیل دینی مفاخر موزه عنوان به حاضر حال در و قرارگرفت عموم

  .است رسیده ثبت به ایران آثارتاریخی درفهرست 6687 شماره تحت است ازآثارعهدقاجاري که فتاحی
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  میرقهرمانلو
 5در آبادي این است مشکین شهر شهرستان  ويـــــــمرادل ازبخش صلوات دهستان هاي ازآبادي      

 قرار لو و نصیرکندي قورت ،قایا ساري روستاهاي ودرمجاورتمشکین شهر مرکزشهرستان کیلومتري
تعداد  1390 سال سرشماري گویند بر اساس می قهرمانلو هم وحتی آنراسیدقهرمانلو دارد میرقهرمانلو که

  بود داده جاي خانوار در خود 10نفررا در قالب  37

  میرکندي
 غربی سمت که در است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش غربی مشکین دهستان هاي ازآبادي      

 آباد خرم ، حیق  روستاهاي ودرمجاورت اهر به مشکین شهر جاده از کمی درفاصله ،مشکین شهر
 195نفررا درقالب  675تعداد 1390سال سرشماري براساس آبادي این.دارد قرار لو واحمدبیگ زیرزمین

 .روستاست این اهالی پسوندفامیلی که گویند می هم »دوکش«را  میرکندي. بود داده جاي خانواردر خود
  .است شده تبدیل دوکش به استعمال براثرکثرت که است »دوکیش« همان »دوکش«

  میرنی
 1390 سال در سرشماري که است مرکزي ازبخش سردابه دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      

 در سردابه و دهستان درشرق روستاي میرنی. بود داده جاي خانواردرخود 38 قالب نفررادر 125تعداد 
 قدیم ازجاده آن ارتباطی راه دارد و و دیجوجین قرار باروق ، شهریور ، مجاورت روستاهاي گرجان

  .شود می منتهی میرنی به ازگرجان و باگذشتن شود می منشعب مغان -اردبیل

  جین میره
 درمجاورت که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي      

   بود داده جاي خانواردرخود 37 نفر را درقالب 109تعداد  1390 سال لو قرارداردودرزروستاي کرگ

  کندي میروئردي
 در که است سوار بیله شهرستان دشت القــــــــقش جنوبی ازبخش قشالق دهستان هاي ازآبادي      

  میروئردي کندي. بود داده جاي خود در خانوار 28 قالب در را نفر 126تعداد  1390 سال سرشماري
  .کندي همجواراست سیاب وحاجی خاراباسی دمیرچی ، آبادي هاي قبادکندي با

  میزان
  تعـداد 1390که در سال  است مشکین شهر مرکزي شهرستان بخش از شعبان هاي دهستان ازآبادي      
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 کیلومتري 31 فاصله در میزان روستاي روستاي .بود داده جاي خانواردرخود 150 قالب در را نفر 606
ساطی  و بیجک ،پاشابیگلو  ،اهر و خاراوان لو کرم روستاهاي درمجاورت مشکین شهر شهرستان مرکز

  .جاي گرفته است

  میغوان
 درجه 39 جغرافیایی درمختصات که است گرمی مرکزي ازبخش اجارودغربی دهستان هايي ازآباد     

 غربی جنوب کیلومتري 4 فاصله در شرقی طول ثانیه 44و دقیقه 2و درجه 48و شمالی عرض ثانیه 20 و
 از بوالغ داش و دریامان ،تولیر. است گرفته جاي اردبیل به گرمی قدیم ودرکنارجاده شهرستان مرکز

 2 نفر را درقالب 6تعداد  1390 سال رشماريمئغوان درس. باشند می) مئغوان(میغوان همجوار روستاهاي
  .بود داده جاي خانوار در خود

  آباد میکائیل
 این قراردارد فیروز ازبخش سنجبدجنوبی دردهستان که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي      
میکائیل . بود داده جاي خود در خانوار 14نفررادرقالب  50تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي

 و درمجاورت سکرآباد شرقی طول دقیقه 15و  درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 36 و درجه 37در آباد
  .متراست 1165 دریا ازسطح آن وارتفاع فیروزآباد قراردارد

  سی دره میکائیل
 استان در گرمی شهرستان انگوت بخش در دــــبرزن پائین دهستان هاي ازآبادي سی دره میکائیل      

 ، شرقی انگوت بخش از هایی آبادي اورتــــــودرمج دهستان غربی جنوب درسمت که است اردبیل
  با سی دره میکائیل فاصله .است گرفته قرار اـــباج دا دام و شرفه بوالغ تک ، شرفه ، سی دره طوئوس

 درجه 38 آن جغرافیایی مختصات و است کیلومتر 45 کیلومتر و با گرمی 12) مرکزدهستان( کندي قاسم
 سرشماري براساس سی دره است میکائیل شرقی طول دقیقه 49و درجه 47و شمالی عرض دقیقه 52 و

  .بود داده جاي خانواردرخود 13نفررادر قالب  51تعداد  1390 سال

  آغاردان میل
 سرشماري براساس که است خلخال شهرستان مرکزي دربخش سنجبدشرقی دهستان ازآبادیهاي      
  دقیقه 49و  درجه 37در  میل آغاردان. بود داده جاي خانواردرخود 8نفررا درقالب  32تعداد  1390سال 

  .است متر 2020 دریا ازسطح آن دارد و ارتفاع قرار شرقی طول دقیقه 30و درجه 48و  شمالی عرض
  



    617                                                                                        فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل   

 

  میمند
درمجاورت روستاهاي  نیرکه شهرستان مرکزي بخش ازتوابع دورسونخواجه دهستان هاي ازآبادي      
 میمند در .آبگرم منتهی می شود سمت شمال به دهستان از و قراردارد گوللوجه سر و کله، آباد اسالم

  .بود داده جاي خانواردرخود 84 قالب در را نفر 312تعداد  1390سال سرشماري

  تاریخی محوطه -  میمند
 فاصله. است گرفته قرار نیر شمال کیلومتري 17 فاصله در و است نیر شهر روستاهاي از یکی میمند      

 این دراطراف .باشد می آسفالت راه داراي و است کیلومتر 14 اردبیل - نیر آسفالت ادهـــج از روستا این
 »دیک داشالر«میگویند )افراشته يسنگها( داشالر دیک نه آب اهالی که دارد وجود تاریخی یمکان روستا

 سنگهاي با هایی چینی سنگ نیز و ها  افراشت سنگ از پر همی باشد ک کوه يروبر وسیعی نسبتاًمحوطه 
محوطه  باشد می مشخص کامالً دیوارها خطوط که است مستطیل گاهی و مدور شکل به و بزرگ بسیار

 براي .دارد فاصله روستا با کیلومتر دو تقریباً و است شده واقع میمند يروستا شرق در دیک داشالر
 اسالمی دوران قبرستان   یک که کرد عبور باید گوللی جه يروستا کنار از ها افراشته سنگ این به رسیدن

 اند گشته سرنگون یا جابجا متاسفانه مکان این هاي افراشته سنگ خورد می چشم به روستا این کنار در نیز
 تخریب مقابر از بسیاري. است آورده وجود به مکان این در را ناخوشایندي منظره مجاز غیر حفریات و

 و بزرگ سنگ تخته یک روي بر که است مشخص هم باز مستطیلها و ها دایره از پالنهایی اما اند گردیده
 بوده آئینی و استقراري محل یک مکان این که آید برمی چنین بقایا از شود می دیده ساز دست مدور
 آمده بدست منطقه این از سفالهایی. مدعاست این براي بزرگی گواه پالنها طرح نیز و مقابر وجود است
    . دارند خود جنس از لعابی غالباً که است

  میناباد
   شده تاسیس 1380 درسال که است عنبران مرکزیت به نمین شهرستان عنبران بخش هاي ازدهستان      

 يمنطقـه ا میناباد دهستان روستاي میناباد مرکز. است میناباد ، میرزانق ، کلش ، جید هاي آبادي شامل و
 مرزي منطقه کیلومتري 4و نمین شهرستان شرقی شمال کیلومتري3درکه  است وسردوخشک کوهپایه اي

   ،حیران خشه روستاي به ازجنوب ،جانآذربای جمهوري به است وازشمال شده واقع آذربایجان جمهوري
  .شود می منتهی نمین شهر به غربی جنوب طرف از و جید و میرزانق روستاهاي به غرب ازشمال

  گویش. نفر جمعیت بود 1177و  خانوار 338داراي   1390سال  سرشماري اساس اد برـــروستاي میناب
   ، کشاورزي میناآباد روستاي ساکنین لـــشغ. هستند   سنت اهل آن اهالیغالب و  است الشیتآن  مردم
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 و »میناآباد«نحوه تلفظ نام روستا به دوصورت .باشد می کارگري و دستی تولید صنایع سپس و دامداري
 آباد مین روستا این به اي عده. است و در وجه تسمیه آن روایت هاي متعددي وجود دارد »میناباد«
نگفته پیداست . است شده آباد دوباره و رفته ازبین است که هزاربار جایی معنی به که گویند می »میناباد«

 تاریخی خود نشانقبرهاي  سنگ روستابا این قدیمی قبرستان. باشد کثرت صفت که منظورازهزار
مین دیگر آبادي هاي مکرر این روستا وبه تعبیري  به را ما و دارد کهن روستاي این ي دیرینه ازقدمت

 که کسی اولین که دارند اعتقاد و گویند می آباد مینا روستا این به دیگر عده. آباد بودن آن داللت می کند
و به همین خاطر روستا به نام او  بوده »میناور« نام به شخصی گزیده ودر آن سکنی آمده روستا این به

که در اثر کثرت  است آباد مومن روستا اصلی  اسم که معتقدند دیگري ي عده .مسمی گشته است
آن ) تالش(اهالی روستاي میناباد باتوجه به تلفظ محلی . استعمال به شکل میناباد یا میناآباد درآمده است

یا  و »بینوو«اصل  معتقدند که نام محلی آبادي در طرح می کنند وبیان دیگري هم از وجه تسمیه آن م
 نگاهی نیز روستا اولیه بافت به اگر. می باشد است بوده دوآب که بین روستایی محل یا به معنی »مینوو«

 قدیمی و اصلی بافت که است این بر تصور .است گرفته قرار آب دو یا دورود بین که بینیم می بیاندازیم
 بر زمان مرور به و آمده وجود به است  شده واقع روستا شرقی قسمت در که رودي کنار در روستا

،  مخابرات مختارآباد ، شیخ ، کوچه نام به هایی محله امروزه است بطوریکه شده افزوده روستا وسعت
  . است آمده بوجود روستا قدیمی بافت کنار در بزرگ  ي دره
 هزاره اول قبل ازمیالد و به مربوط یئري اوروج تپه ، میالد از قبل اول هزاره به مربوط اوچان توپراق تپه

 بابا اسالم وگورستان از پس تاریخی هاي دوران به مربوط باباپشته تپه ، اسالم از پس تاریخی هاي دوران
از آثارباستانی وتاریخی این روستاست  اسالم از پس تاریخی هاي دوران میانی هاي سده به مربوط حمزه

 شغال جنگل میناباد گردشگري هاي جاذبه از یکی. که در فهرست آثارملی ایران نیزبه ثبت رسیده است 
   .شود می ختم حیران گردنه و به شروع میناباد اراضی از شغال دره . باشد می دره

  چی مینجیق
 کیلومتري 19 فاصله در که است مشکین شهر شهرستان شعبان دهستان ازسکنه خالی هاي ازآبادي       

 ها وخانه ترك اهالی ازسوي قبل سال چندین بود از قرارگرفته ،جهان مزرعه ودرمجاورت مشکین شهر
  .است شده تبدیل هایی خرابه به بادوباران مقابل در
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  تاریخی محوطه - نادرباخان
از آبگرم شابیل روان درسی در فاصله کمی ــــــابتداي شی نادرباخان نام صخره اي سکو مانند در       

 دیدار کرده و دره ازاین ,گذاري تاج براي مغان به عزیمت افشارحین گویند نادرشاه می باشد که می
 رگاه نادر وــنظ  یعنی نادرباخان )نه دیر باخان(  .استقرارداده  دره را مورد رصد و اوایستاده که محلی
  دارد نام ، است کرده را نظاره از آنجا دره شاهنادر که محلی

  نادرقشالقی
 10و درجه 39 در که است گرمی رستانــشه  انگوت ازبخش غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي      
 دیگرازقشالقات بعضی که اي در محدوده تقریبا شرقی طول دقیقه 36 و درجه 47و شمالی عرض دقیقه

 وکم موقت هاي سکونتگاه از که القیـنادرقیش .است شوند قرار گرفته مستقرمی عشایرکوچرو در آنجا
 قیشالقی دوز یا علیا وقیشالق لی باغیش ،قیشالقی مال درمجاورت است غربی انگوت دهستان جمعیت

 نادر اهالی سکونت.بود داده جاي خانواردرخود 9 رادرقالب نفر 24 تعداد 1390سالودر است شده واقع
 وهمچنین وهوا آب وضعیت به باتوجه آن در اقامت دوره طول و است موقتی قیشالق دراین قیشالقی

  . شود می تعیین ومرتع دام

  تاریخی پل -اردبیل  نادري
 نماي و ها پایه با چهارچشمه پلی نادري، پل. است شده بنا وچايــلبالیق رودخانه روي بر پل این      

 دوره از مانده یادگار به پلی روي بر دوم ويــــپهل دوره در پل این .باشد می آجري هاي طاق و سنگی
   .است شده بنا میباشد، تبریز به اردبیل جاده ارتباطی عامل که صفوي

  تاریخی تپه -اردبیل  نادري
 نظر به .دارد قرار سراب به اردبیل قدیمی دروازه و پل نزدیک و لوـــبالیق رودخانه کنار در تپه این      

  . باشد بوده غرب شهرازسمت ورودي دژنگهبانی تپه این که رسد می

  تاریخی تپه -اصالندوز  نادري
 قرار) رود دره( قاراسو و آراز رودخانه درملتقاي مغان اصالندوز شهر غربی درجنوب نادر عظیم تپه      
 حدود آن متروعرض 120 آن طول و متر 1500 حدود آن اطراف محیط و متر 30 تپه این بلندي دارد
 هزاره از و میداده تشکیل را بزرگی مسکونی واحد متمادي هاي سده در محل این ظاهرا است متر 100
 میتوان آن در مکشوفه اشیاي است از بوده مسکون قمري هجري یازدهم سده اواخر تا میالد از پیش اول
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 حالت به انسبیدین سنگ زیادي تعداد ، اسالمی دوره منقوش سفالهاي،پارتی دوران پخته خشت سفال از
 نادرشاه که بود مکان این در .است توجه قابل تاریخی منظر از نادري تپه برد نام را خام سنگ و تیغه

 به را بزرگان و کشور وسران داد تشکیل بزرگی انجمن صفوي ازسلطنت دوم طهماسب شاه خلع جهت
 نادر تپه که معتقدند برخی. نشست وي جاي به میرزا طهاسبسلطنت از خلع اب و خواند فرا مغان دشت

 قدمت و رفته می بشمار منطقه قالع ترین قدیمی از آن نظامی و استراتژیکی موقعیت و اهمیت دلیل به
  . زنند می تخمین میالد از قبل چهارم و سوم هزاره تا آن

  تاریخی تپه -  تپه نارنج
 اردبیل استان کیلومتري سیزده ودر اردبیل کلخوران دهستان از سامیان روستاي درنزدیکی تپه نارنج      
 دیواره آن از قسمتی میباشد زیربنا مساحت مربع متر 5000و ارتفاع متر 20 حدود در تپه نارنج دارد قرار

 نظامی و دفاعی ارزش ارتباطی راه رــس دررفتن قرارگ دلیل به تپه این میشود وصل ورنیاب رودخانه به
 گرفته قرارجویان  گنجشبانه  تخریب مورد باستانی آثار این متاسفانه ولی داشته ومناطق اردبیل براي
  .پراکنده است تپه اینمحوطه  در رنگی چینی هاي تکه و  است

  اردبیل قلعه نارین
 در لوبالیق درکنار رودخانه نیست دست در دقیقی اطالع آن ساخت تاریخ و ازقدمت که قلعه نارین      
 شمارمیرفت به اردبیل شهر حکومتی دژ و بود محکمی باروي و برج داراي داشت قرار شهراردبیل درون

 ازسلطنت بعد ویژه به هـــــقاجاری دردوره. بود جنگی لوازم ذخیره مرکز روس و ایران ودرجنگهاي
 ترین مطمئن آن، خاص استحکام اثر بر زیرا داشت شهرت قلعه نارین به بیشتر اردبیل فتحعلیشاه،

 خود ازعمر بخشی قاجار وشاهزادگان بیشتربزرگان و بود کشور سیاسی زندانیان نگهداري براي محبس
 افسران نامیدند می ارگ را آن و بود موجود نیز ازقاجار قبل اردبیل قلعه. گذرانیدند دژ این در را

 افزاري جنگ و ها جنگ الزامات با را قلعه که فتحعلیشاه زمان در گاردان ژنرال نظامی هیئت فرانسوي
 برخندق وعالوه ساختند مستحکمی هاي برج با محکمی باروي آن دراطراف دیدند نمی متناسب جدبد

 عریضی و عمیق خندق نیز آن خارج در بود گرفته قرار جدیدتر دیوارهاي داخل در که قلعه قدیمی
 از روس و ایران هاي جنگ در که دژ این  ....بردند آن به باغی شاه محله از هم را آب نهر و کندند

 شمسی 1315 سال در بود جنگی لوازم رهـــــذخی مرکز مهمترین و ایران دفاعی مواضع مستحکمترین
 محوطه آن در دولتی ادارات امروزه و شد احداث قلعه این زمین وسط در که میدانی .شد تخریب
  . است شده ساخته قلعه این از بخشی ضربی هاي طاق روي بر اند شده ساخته
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  ناسوسچی بازار
  ها به سطح ایجاد شبکه هاي آب رسانی براي کشیدن آب چاه ناسوس تلمبه دستی است که قبل از      

دمیرچی بازار به کار انتهایی  قسمت ران اردبیلی درـــــــاستفاده می شد وجمعی از آهنگ زمین ازآنها
به همین .ودند مشغول ب) تلمبه دستی (نصب و راه اندازي وتعمیر ونگهداري ناسوس  ،ساز  ساخت و

  .خاطر این بخش از بازار آهنگران را ناسوسچی بازار می گفتند

  ناصرآباد
 شرقی مشکین دهستان هاي ازآبادي شود می نامیده دیزو محل عرف در که ناصرآباد روستاي      

 در قاینارجا معدنی آبگرم به مشرف هاي بلندي درفراز که است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش
 93تعداد  1390 سال سرشماري براساس ابادي این.است گرفته جاي مشکین شهر کیلومتري 12 فاصله

  .بود داده جاي خانوار در خود 23 قالب در را نفر

  ناطور
 این قراردارد فیروز ازبخش سنجبدجنوبی دردهستان که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي      
روستاي  .بود داده جاي خود خانواردر 16 قالب در نفررا 62تعداد  1390 سال سرشماري براساس آبادي

 با  جنوب از ، کئچل دره و آباد ام روستاهاي با ازغرب آباد شرف و زیناب روستاهاي با ناطورازشمال
 33و درجه37در آبادي این. مجاورت دارد فیروزآباد و خلفه روستاهاي با شرق از عالءالدین روستاي

  متراست 1440 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 11و  درجه 48و  شمالی عرض دقیقه

  ناقارا
 شرقی شمال درسمت نفر 120بر بالغ جمعیتی و خانوار 26با  که است متوسطی نسبتا ناقارا آبادي       

 قرار چایی گرمی فصلی رودخانه درمجاورت گرمی شهرستان مرکزي ازبخش اجارودشمالی دهستان
 .دارد مجاورت قیشالقی مازان ویوخاري لی خان چونه ، سیدکندي ،شوردرق روستاهاي با و گرفته
سوار قرار  بیله به گرمی مسیردرجاده ازاین بخشی . کیلومتراست 16 شهرگرمی با ناقارا روستاي فاصله

 شود و میجدا  جاده شرق سمت سوار به بیله گرمی جاده از شکراوو راهی دیگر در سه دارد و بخشی
  .رسد می ناغارا به سیدکندي و شوکورلو آشاغی ،گونئی قیزیل ،صاغیرالر ،باغی بیگ ، از شکراوو با گذر

  ناوند
 2و درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 37 و درجه 37در که است) گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي      
  و  آباد مجاورت روستاهاي شرج فیروز و در بخش آباد زرج دهستان غربی جنوب شرقی در طول دقیقه
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 سرشماري در آبادي این شود می منتهی شرقی آذربایجان استان به غرب سمت از و قراردارد آباد دولت
  . بود داده جاي خانواردرخود 18را درقالب  نفر 64تعداد  1390 سال

  قشالقی نجفقلی
 شمالی سمت در که است گرمی شهرستان مرکزي ازبخش شمالی اجارود دهستان هاي ازآبادي      
 عرض دقیقه 7 و درجه 39در قیشالقی نجفقلی.آن قراردارد کیلومتري 12 ودرفاصله شهرستان مرکز

 سیرقیشالقی و کندي فرضی ، آباد بهرام روستاهاي مجاورت در شرقی طول دقیقه 3و درجه 48و شمالی
 357تعداد  1390 سال سرشماري براساس دارد فاصله شهرستان مرکز با کیلومتر 12 و است قرارگرفته

  .بود داده جاي خانواردرخود 95  نفر را در قالب

  نرقشالقی
سال  درسرشماري آبادي این است سوار بیله شهرستان مرکزي انجیرلوازبخش دهستان هاي ازآبادي      
 به گرمی اصلی ازجاده کمی درفاصله .بود داده جاي ودـــخ در خانوار 7 قالب در را نفر 20تعداد 1390

 لو خانم جهان قشالق،سیاب حاجی قیشالق چاي هاي آبادي و بیگلر آق رودخانه سوار درمجاورت بیله
  .نوروزآباد واقع شده است و

  سی تپه نرگس
 که گردیده واقع بالهارود رودخانه درحاشیه و سوار بیله شهر جنوبی ضلع الیه منتهی در نرگس تپه      

 تاریخی قدمت طبیعی، جاذبه بودن دارا بر عالوه تپه این. باشد می دسترسی قابل معلم خیابان طریق از
 متري 500 در و است اشکانیان دوره به مربوط سی تپه نرگس .باشد می دارا را سوار بیله شهر با برابر
 به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 22932 ثبت ٔشماره با 1387 خرداد 7تاریخ ودر شده واقع سوار بیله
  .است رسیده ثبت

  نرلو
 سمت است که در) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش دشمالیــــــسنجب دهستان هاي ازآبادي      
 از قرارگرفته و وجعفرلو پیرزمان ، ده اورت آبادي هاي ترکهـــدهستان سنجبدشمالی درمج غربی شمال

 نفر  70تعداد  1390 سال سرشماري براساس آبادي این کورائیم منتهی می شود سمت شمال به دهستان
  .بود داده جاي خانواردرخود 20درقالب را
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  آبشار -) گر نعره(گر نره
 شده واقع  اسبو  روستاي نزدیکی و در خلخال شرق جنوب کیلومتري 37 فاصله در گر نره آبشار      
چشمه  یک است از دسترسی قابل اسبو روستاي از روي پیاده ساعت نیم دودـــح با آبشارکه این. است

 زیباي دره ، ریزد می شاهرود رودخانه به ، اسبو روستاي باغات کردن سیراب از پس شده پرآبی سرازیر
 بر شده باریده زمستانی برف از آبشار این آب. باشد می گوارا و خنک آبی داراي باال گیاهی تنوع با اسبو
 فصل خوب هاي بارندگی وجود با و شود می تامین دارد جریان آن دامنه در آبشار این که کوههایی فراز
  .بود خواهد کم آن آب میزان ، نبارد زمستان در خوبی برف اگر ، بهار

  نریمان
است که درمجاورت  گرمی شهرستان انگوت بخش از رقیـــــــش انگوت دهستان هاي ازآبادي      

قاطار  آشاغی و قاطاردرجنوب یوخاري ،لی کورامال ،جیدا ،قیشالق بورون یوخاري ، قباله روستاهاي
  بود داده جاي خانواردرخود 20قالب  در را نفر 98تعداد  1390 سال نریمان در. قراردارد

  قشالقی کندي نریمان
 تعداد 1390سال  در که است سوار بیله دشت قشالق بخش از شرقی قشالق دهستان ازآبادیهاي      
  ، سی مایادره مجاورت نریمان کندي قشالقی در .بود داده جاي خانواردرخود 30قالب  در را نفر  104

 نریمان قشالقات شامل قراردارد و قشالقی قهرمان ممیلو و ولی ، علی بیگ قشالق ،حسین  حاج قشالق
  .باشد می اوغالن خان حاجی کندي نریمان و  النــامیراص کندي نریمان ، هاوار حاجی کندي

  رودخانه -  رود نشئه
 کیلومتر 15 که کیلومتراست 32 به نزدیک آن طول دارد جریان ثمرین بخش در رود نشئه رودخانه      

 ،دیجوجین ،چناقرد ،گز چهل ،ثمرین  آبادیهاي روداراضی نشئه است درجلگه درکوهستان وبقیه آن
  .کند می آباد را آبیاري ومعصوم سامیان ،در جبه ،گرجان ،شهریور ،باروق

  لو بیگ نصراهللا
 دقیقه 1 و درجه 39 در که است گرمی شهرستان  انگوت ازبخش برزند پائین دهستان هاي ازآبادي      

 25 در مبداء النهار نصف از شرقی طول ثانیه 51و دقیقه 55 و درجه 47و شمالی عرض ثانیه 14 و
 و يکند احمد حاج روستاهاي بین ، يکند قاسم شمال يکیلومتر 15در و گرمی شهر غرب کیلومتري

   1390سال  سرشماري در آبادي این .گذرد می آن شرق از هم يبرزندچا رود و شده واقع کندي ایراهیم
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  .بود داده جاي خانواردرخود 109 قالب نفر را در 407تعداد 

  نصیرآباد گیوي
 43و درجه 37 دراست که ) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان ازآبادیهاي      
 نیلیق ، تبریزق ،پرگو ،شرقی درمجاورت روستاهاي ابلی طول دقیقه 12و درجه 48و شمالی عرض دقیقه

  .. بود داده جاي خانواردرخود 40قالب نفر رادر  122تعداد  1390 سال در وجاي گرفته  نجگاهگو 

  مشکین شهرنصیرآباد 
 کیلومتري 3فاصله  در که است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش دشت دهستان هاي ازآبادي      
 براساس است شده واقع تپه و پریخان کوت ،بارزیل ،وراغول  روستاهاي درمجاورتمشکین شهر شمال

  .بود داده جاي خانواردرخود 409نفر را درقالب  1298تعداد  1390  سال سرشماري

  ارشق نصیرکندي
 کیلومتري 80قاصله  درمشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 ازشرق ،حسنلو  روستاي با ازجنوب ، چشمه هفت روستاي با ازشمال نصیرکندي .است مرکز شهرستان
 براساس باديآ این. است همسایه وـــــــبیگل دره روستاي با غرب و ازطرف کندي بولوط روستاي با

  .بود داده جاي خود در خانوار10نفررادر قالب  35تعداد  1390 سال سرشماري

  صلوات نصیرکندي
 3درفاصله  که است مشکین شهر شهرستان رادلويــــــم بخش از صلوات دهستان هاي ازآبادي      

 ،چاخیرچیمنی روستاهاي در مجاورت نصیرکندي .قراردارد آن شرقی ودرسمت مرکزدهستان کیلومتري
 سال سرشماري در آبادي دارد این قرار وصلوات قایا ساري ، قهرمانلی ،کوجون ، کندي میرزاحسن

  .بود داده جاي خانواردرخود 13 نفر رادر قالب 39تعداد  1390

  بوالغی نظرعلی
 سرشماري در که است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش جنوبی قشالق دهستان هاي ازآبادي  

 شرقی سمت نظرعلی بوالغی در. بود داده جاي خانواردرخود 107 نفررادرقالب 336تعداد  1390 سال
  .قشالقی قراردارد اوغالن بوالغ وخان اوچ ، قاراساققال یوخاري قشالق جنوبی ودرمجاورت دهستان

  کندي نظرعلی
  در و نمین مرکزي بخش عــــازتواب گرده دهستان در سمت شمال که نمین شهرستان هاي ازآبادي      
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 سرشماري اساس بر آبادي این آباد واقع شده است وخوش مقصود تحف ، روستاهاي هوشنه مجاورت

  .بود داده جاي خانواردرخود 3نفر رادرقالب 8 تعداد 1390 سال

  نقدي
 از و دوآبادي مشکین شهر درشهرستان شرقی مشکین دربخش دهستانی نام ) دي –نوغ ( نقدي      
 و آشاغی با پیشوندهاي اهالی قول اعتبار یابه وسفلی علیا پسوند با که است دهستان همین هاي آبادي

 است شده تاسیس 1366درسال  که است نقدي یوخاري دهستان مرکزاین.شوند متمایزمی ازهم یوخاري
 جمعیت نفر 1178خانوار و  366 نقدي نفر و یوخاري 123خانوار و  37 نقدي آشاغی 1390 درسال
 ناهمواري و تند شیب درمشکین شهر شهرستان ازمرکز کیلومتري 35 فاصلهدر  علیا نقدي. است داشته

  .میسازد غیرممکن را خودرو تردد با که است باریک و تنگ چنان آن هاي واکثرکوچه قرار گرفته
 ،پیرازمیان ، کندي ارباب ، قشالقاآغچ هاي آبادي شده شامل تاسیس 1366 درسال که دهستان نقدي

 ، بوالغ شوش ، بوالغی داش ، کندي حاتم ، بوالغ چناق ، علیا اولن جاموش ،سفلی  اولن جاموش
علیا  نقدي ، سفلی نقدي ، مسدرق ، بوالغی کهلیک ، علیا قیلپنلوي ، سفلی قیلپنلوي ، الدین شهاب
  .نفرجمعیت دارد  2741خانوار و   809پارچه آبادي تعداد  15این دهستان با .است 

چندین روستاي مختلف در استان هاي  نام تلفظ »نوجه  « ، » نوده«،  » ده نوجه«،  »نوغدي« ، »نووه دي«
از هم متمایز  آمده بوجود  عرفا که مخصوصی القاب گیري کار به با که مختلف شمال غرب ایران است

 ،) کلیبر( » علیا ده نوجه « ، )نمین( »ده نوجه« ، )اردبیل( »ده نوچه« خلخال ، »نوودي«: می شوند مثل 
 »ده نوجه« ، )آباد بستان( »سادات ده نوجه« ،) کلیبر( »سفلی ده نوجه«،  )هریس( »کندي ده نوجه«
 »کریمی ده نوجه« ، )نوغدي( »ده نوجه«، ) مرند( »لر شیخ ده نوجه«، ) مرند( »درق ده نوجه« ،) تبریز(
« ) اهر( »نوقدي// نقدى «،  )خسروشهر. (»ده نوجه«، ) شرقی آذربایجان( »مالیحیی  ده نوجه « ، )کلیبر(

  ).اردبیل( »کندي نوقدي// کندى نقدى«) شهر مشکین( » نقدي شاغیو آ یوخاري
 چون واریانتهایی ،آن است  مکتوب شکل از متفاوت موارد بسیار همۀ دراین اسامی  بومی و محلی تلفظ

 از شود و می مالحظه ها تلفظ در دیگر واریانتهاي احتماالًبعضی و دي نوگه ،   نوغادي ، نوغدو ، نوغدي
 زمرة در آمده ، »ناغادي«شکل به قاجاري متون در که هم نقده /نقدي اسم زدکه حدس توان می اینجا

که اوال  گرفت نتیجه توان می اینجا تا بنابراین. شود تحلیل آنها با همراه باید و گیرد می قرار فوق اسامی
 به که است سابق مستوفیان و علما تصحیف ، دیوانی ، حاصل تحریف اختالف در این اسامی رسمی و

) بود نَقَدي تر قدیمی شکل(نقده  و ده نوجه در ده پسوند ثانیا .کردند می رفع را عوام اغالط خود زعم
 هم آذربایجان قراء اسامی بعضی در »ده« پسوند که دارد وجود احتمال این. ندارد فارسی »ده« با ارتباطی

 اسامی انتهاي در deyپسوند  تلفظ از و بوده قدیم نویسان قباله و مستوفیان "تصحیحات" مقولۀ از
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 را محرّف اشکال و کرد نظر تجدید فوق اسامی ضبط در میتوان حال اي علی. باشد شده ناشی مذکور
  .ساخت متروك
 ،نوغا.باشدمی  dei/-daiو  nuġa/nuqa مغولی مورفم دو به آن تجزیۀ ، اسم این از تحلیل ترین مناسب

  dei/-dai  پسوند زار است  سبزه و چمن به معنی  در زبان مغولی نوگه آن palatalized شکل و نوقا
 پسوندهاي ترین رایج از و میکند القا را داشتن و مالکیت معناي است ، tai/-tei  از دیگري شکل که

 صاحبان و عشایر براي که مکانهایی یعنی ،  چمنزار و مرغزار به معناي نوغاداي بنابراین. است مغولی
 امروزه که مناطقی و آذربایجان در مغول طوایف و ایالت مدت طوالنی حضور.اند خواهدبود مهم احشام

 مزبور نواحی و نقاط در مغولی اسامی وفور و وجود کنندة توجیه خوبی به شود می محسوب کردستان
 آن و رسد نمی نظر به هم قوي چندان اما کرد رد توان نمی که دارد وجود هم دیگري احتمال البته. است
 یی طایفه یا قبیله اسم را »نوقاداي/ نوقاتاي« و بگیریم سگ معناي به »نوقاي« از را کلمه اول جزء اینکه

 خواهد یی قبیله چنین حضور و وجود بر دالّ تاریخی قراین و شواهد به احتیاج البته که. کنیم محسوب
 .داشت

  معدنی آب چشمه -  نقدي
 هاي صخره اواخرازدل تاهمین بودکه خنکی آب چشمه ، نقدي یاچشمه بوالغی )دي –نوغ (نقدي      

 آن کنار در مسیر این زد ومسافرین می بیرون مشکین شهر - اردبیل جاده غربی درسمت ارتفاعی کم
 اخیربراین هاي ظاهراخشکسالی .دادند صفامی را زدند و سروصورت خود می آب به رویی و دست

 از اثري مسیرداشتم این از 1392 سال مردادماه که دربازدیدي . است را خشکانده وآن نیزاثرکرده چشمه
  .ندیدم چشمه براین آب

  کندي نقدي
 سال سرشماري در که  است مرکزي ازبخش شرقی ارشق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      
  ..بود داده جاي خانواردرخود 20 درقالب را نفر 95 تعداد 1390

  کوه -نقدیوردي 
 در و مرکزي شهرستان کوثر بخش از غربی سنجبد دهستان محدوده در متر 2015 ارتفاع با کوه این      

 جنوب – شرقی شمال کوه، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غربی شمال کیلومتري 17
  .باشد می 37.43و عرض  48.25به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی
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  نمهیل
 کنار در که خلخال شهرستان رستم خورش ازبخشی جنوبی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي      

 204 نفررادرقالب 779تعداد  1390 سال درسرشماري است و گرفته قرار قیزیل اوزه ن ي رودخانه
 طول دقیقه 13و  درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 3و درجه 37در نمهیل. بود داده جاي خانواردرخود

 انجیر ،زردآلو ،توت  ازجمله میوه فراوان باغات بودن دارا لحاظ به نمهیل روستاي. قراردارد شرقی
 بازارهاي در اکثرا ها میوه این و باشد می خلخال شهرستان درسطح ها میوه این کننده تولید بزرگترین

 داغ آق هاي چشمه از هم آن که دمدل روستاي ازرودخانه روستا مزارع.گردد می عرضه واردبیل خلخال
 از که میباشد جاجیم تولید بیشتر » لــنمهی «روستاي دستی صنایع. شود می آبیاري گیرد می سرچشمه

  . است برخوردار المللی بین شهرت

  شهرستان -نمین 
 ازمرکزاستان کیلومتري 27 فاصله نفر،در 59640 جمعیت با استان شرقی ناحیه در نمین شهرستان      
 می میوه فراوان باغ و جنوب و شرق در فندق طبیعی يجنگلها داراي شهرستان این.است شده واقع
ازآب  ،قرارداشته وبه دلیل مجاورت با دریاي خزر درخت از پوشیده و جنگلی اي منطقه در نمین. باشد

نام  نم دار ومرطوب یعنی شهررانمین نیزاین وهواي نسبتا مرطوبی برخورداربوده به همین خاطر
 گوارا آب با هایی چشمه. است عموم براي زیبایی بسیار و طبیعی گردشگاههاي داراي نمین .اند گذاشته

 که پوشانده ازگیل و گیالس ، فندق درختان با جنگلی منطقه و گیاه و گل از پوشیده هاي زمین سرد، و
 فلک به سر چنارهاي آن باهاي  آلوچه و آلبالو هاي باغ است آلبالو شهر نمین.است مشهور آن فندق

 به نمین در قرمزي  درختی سیب نوعی . کشیده منظره اي ازبهشت رادر ذهن انسان تداعی می کند
  . دارد شیرینی و ترش مزه و است رنگ قرمز نیز آن داخل ، قرمز پوست غیراز که  آید می دست
 سرسبز هاي کوه به شرق از ، آذربایجان جمهوري و ایران مرز بین ارتفاع کم هاي کوه به شمال از نمین

 خانه رود به غرب ازو  هیر بخش و تالش هاي کوه از قسمتی به جنوب از ، تالش جنگل پوشیده از و
 1100 حدود مساحت آن و متر 1500 دریا سطح از آن شود ارتفاع می محدود ارشق منطقه و قاراسو
 مرکزیت به مرکزي بخش 3 از نمین شهرستان کشوري تقسیمات آخرین براساس .است مربع کیلومتر

 شود می تشکیل بیگلو آبی مرکزیت به ویلکیج بخش و عنبران یوخاري مرکزیت به عنبران بخش ، نمین
 و گرده مرکزیت به گرده دهستان ، آباد دولت مرکزیت آبادبه دولت دهستان سه شامل مرکزي بخش

 به عنبران دهستان دو شامل عنبران بخش.است کران ننه روستاي مرکزیت به شمالی ویلکیج دهستان
   جنوبی ویلکیج دهستان دو از ویلکیج بخش است میناآباد روستاي مرکزیت به مینآباد و عنبران مرکزیت



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       628    

  . است شده بیگلوتشکیل آبی  مرکزیت به مرکزي حوروویلکیج روستاي مرکزیت به
از  شمارزیادي ساالنه آن زیباي سرسبزو طبیعت که است اردبیل استان صفاي با و زیبا مناطق از نمین

سویو  گیرده ،بروکش  آب ،سویو  میکند چشمه هاي آب معدنی مشه جذب خود سوي به را ردشگرانگ
 بقعه وآثارباستانی متعددي نظیر حیران گردنه،لو فندق جنگل ،)دره شغال(طبیعت زیبا و دیدنی شاغاالدره

 تپه هاي ،السلطنه  صارم ساختمان ،کران ننه دهستان پیرلنگ بقعه ، باباروشن بقعه ،نمینی بدرالدین شیخ
سی از دیدنی هاي زیباي شهرستان نمین  قلعه گوئور و نصیر حاجی ، سلوط ، سربند ،آرپاتپه  تاریخی

در  قیرمیزلیق و یوردي چوبان علیا، خانقاه لولوسنگري، قوشان، چاي منطقه در ها »دلمن« است وجود
 ساختمان نوعی »دلمن«. است مناطق این در اولیه هاي تمدناستقرار   نشان دهنده نمین غربی جنوب
 از ،متر 2×4 ابعادتقریبی با اتاقها این.شد می ساخته بزرگ هاي سنگ تخته با کهاست  برنز عهد ابتدایی

 سقفشده است برروي  ساخته دهد می تشکیل را آن دیوارهاي که متر 1.5 ارتفاع به هایی سنگ تخته
 خاك با ازسرما حفاظت براي آن اطرافسپس و ري قرار دادهــــدیگ بزرگ سنگ تختهاین اتاقک ها 

 اي بسته محیط که شده احاطه دیگري چین سنگ با بزرگتري شعاع ها در این اتاقک اطراف.اند پوشانده
  .است آورده بوجود آنها اطراف در را

 در مسند و جاجیم گلیم انواع بافت. باغداري است نمین زراعت و اهالی آبادي هاي متعدد شغل اکثر
 چاقوي تولید داشت رواج نمین تا چندي پیش در که دستی انواع صنایع از یکی .است متداول نمین

 مارال«  چاقوي به کردند می تهیه  گوزن شاخ از را آن ي و چون دسته اي بود برنده و تیز بسیار تاشوي
   .بود قابل استفاده  بانوان پیرایش استفاده براي آن ظریف و  کوچک اندازه. بود معروف » دسته

  رودخانه -  چایی نمین
 و میگیرد سرچشمه نمین ازرودخانه هاي فصلی نمین میباشد از کوههاي اطراف که رودخانه این      

 را فصلی رودخانه این خشکسالی که متأسفانه بوده آب از پر سال از ماه پنج حدود در قبل درسالهاي
   .است داده قرار روزگار نامالیمات خوش دست

  کران ننه
 و دارد قرار نمین مرکزي بخش ازتوابع شمالی ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي      

است  شده تاسیس 1366درسال  که است نمین شهرستان مرکزي دربخش شمالی ویلکیج مرکزدهستان
برمبناي روایتی . نفر جمعیت داشت 930خانوار 309در  1390 سال سرشماري براساس آبادي این

ادامه داشت واطراف  فعلی آبادي نزدیکی تا درخصوص وجه تسمیه این آبادي گوئیا جنگل هاي شمال 
   اند نیل گفته  یعنی نزدیک »نیل کران« لذا آبادي را  بوده محصور آن با نوعی درخت به نام درخت نیل ؟
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  .درآمده استکران ننه  که بعدها این کلمه به ترتیب به نیله کران و

  تاریخی تپه -  سی تپه کران ننه
 شمالی، ویلکیچ بخش نمین، شهرستان در و است میالد از قبل اول هزاره به مربوط کران ننه تپه      

 از یکی عنوان به 7396 ثبت هشمار با1381 بهمن 12 تاریخ در اثر این است شده واقع کران ننه روستاي
 که دهد می نشان اطراف زمینهاي ساختار و طبیعی مورفولوژي .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار

 اما نیست دست در مثبوتی گزارش هرچند. اند مستقربوده موصوف هاي تپه محل در روستا قبلی ساکنان
  . زد حدس زلزله اثر در جمعیتی نقاط تخریب اثر در توان می مذکوررا هاي ایجاد تپه

  تاریخی حمام - حامامی کران ننه
 مشهور نام همین به حمام بعدها و عبدالرحیم بوده حاج به نام خیري شخص آن بانی که حمام این      
 گنبد داراي قراردارد و کران ننه درروستاي که است نمین قاجارشهرستان دوره بناهاي از است گشته

 مشدحسن حمام آن به مردم که حمام این.است شده واقع آبادي اصلی ورودي انتهاي در و بوده آجري
 منطقه تاریخی بناهاي مرمت ازشمار عدم ودرصورت قرارگرفته ونابودي گوینددرخطرتخریب نیزمی
  .خواهدشد حذف

  دریاچه - نوئور
 یا هیر شرقی جنوب ارتفاعات و کوهها میان در و هیر کیلومتري 20در فاصله  که نئور دریاچه      
 ایران سحرانگیز و زیبا هاي ازدریاچهو  شده احاطه باشد می تالش کوه رشتهعات فرعی اارتفاز که باغرو

 سرد و شیرین آب وجود ، گردد می تأمین دریاچه کف هاي چشمه نوئوراز دریاچۀ آب رود شمارمی به
 کمان رنگین آالي لیزیق ماهی لذیذترین است شده باعث فراوان طبیعی هاي میگو وجود همچنین و

 دریاچه دو بر مشتمل ، وسعت هکتار 220از بیش با هــــدریاچ این. آید عمله ب دریاچه این در جهان
 وجود به را واحد اي و دریاچه شوند می متصل هم به سال پرآب لوفص در که است بزرگ و کوچک

 حواشی. است وتآنق و مهاجر پرستوي و آال قزل ماهی براي مناسبی زیستگاه نوئور، دریاچه. آورند می
 دوستداران بین ماهیگیري تفریحی مسابقه ساله هر و است اردبیل مهم هاي تفرجگاه اززیبا  دریاچه این

 ارتفاع در و اردبیل شرقی جنوب کیلومتري 48 در دریاچه این. شود می انجام دریاچه این در ماهی صید
 آن ومدیریت منطقه آبی ازمنابع بهینه منظوراستفاده اخیربه درسنوات.دارد قرار دریا سطح از متري 2700
 حاکی ازنوع سد انداین افزوده آن آبی ذخیره ومیزان دریاچه این وبروسعت بسته دریاچه براین سدي

 مورد کشاورزي مصارف براي آن آب و است رسیده برداري بهره  به 1366 ازسال که است رسی باهسته
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 20  آن کل حجم و متر 103آن   تاج طول ، متر  5 بستر سطح از سد این ارتفاع .گیرد می قرار  استفاده
   .است مترمکعب یلیونم

  نواشانق
مجاورت  در که است خالـــــخل شهرستان مرکزي دربخش سنجبدشرقی دهستان هاي ازآبادي      

 نفررا 51تعداد  1390 سال نواشانق در سرشماري. قشالقی واقع شده است وخداقلی چلمبر روستاهاي
  .بود داده جاي خانواردر خود 12 قالب در

    ده نوجه
  بخش از آباد دولت دهستان هاي روستاي نوجه ده که درمیان اهالی نوودي نامیده می شود ازآبادي      

 38جغرافیاي  عرض دقیقه و 25درجه و 48رافیایی ـــــجغ طول در است که   نمین شهرستان مرکزي
 به غرب ازسمت ، سلوط و خانکندي ، )کانازا(روستاهاي کنازق به شمال قراردارد از دقیقه 21 درجه و

 جنوب سمت از وجیگرکندي و جهیینگ روستاهاي به شرق سمت از ، ساقصی لو و سربند روستاهاي
 صنعتی شهرك به اکنون وهم بوده قاجار فرمانروایان شکارگاه قبالً که اووالغان قدیمی دهکده به شرقی
 نفررا 428 تعداد 1390 سال سرشماري در آبادي میگردد این منتهی است گشته تبدیل اردبیل 2 شماره

 واغلب است ودامداري کشاورزي روستا اکثرمردم شغل.بود داده درخودجاي خانوار 126 قالب در
 محصوالت کشت .پردازند خودروهاي سنگین نیزمی رانندگی شغل به کنارکشاوزي در روستائیان
 تأمین عمیق نیمه هاي چاه و قاراسو رودخانه ازآن  زراعی وآب پذیرد می صورت دیمی و آبی بصورت

 کاشت دهند، می تشکیل را روستا در شده کاشته محصول بیشترین جو و گندم، زمینی سیب .شود می
 چند. است یافته رواج کشاورزان بین در تازگی به نیز گلرنگ و گلزا اي خوشه ذرت نظیر محصوالتی

  .دارند فعالیت روستا در نیز گلخانه واحد یک و مرغداري واحد
 به محلی زبان در:  دارد مختلف وجود نظریه سه) ديه نوو(ده  نوجه به روستا نامگذاري درخصوص

 »نوو آغزي « یا »نوو«شیب دارایجاد می شودریان آب در زمین هاي ــــمجرایی که بوسیله ج شکاف یا
که رودي ازمیان آن است دره اي یا  وممر آب  ،باتوجه به معانی متعددآن جوي آب  » ناو«  .گویند می

 .روستاست درمجاورت نهرها و رودخانه خاطرمسیره ب ديه نوو بنام روستا این نامگذاري دلیل و بگذرد
نام آبادي را به ویرانی وبازسازي مجدد آن در دوسه  ،دومین نظریه در خصوص وجه تسمیه نام آبادي 

 شده ویران دالیلی به روستا پیش سال 400الی 350 به قریب ،سده قبل پیوندمی زند براساس این نظریه 
 ، منطقه این در آنها تجمیع و اطراف از هایی طایفه ورود با سال چند گذشت از بعد و می رود ازبین و

 به) ده نوجه( نوودي بازسازي که هستند عقیده براین روستا پیرمردان شکل می گیرد، مجددا روستا این
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 ترکیب عنوان تغییرشکل یافته اي ازرا  ده دیگر نوجه اي عده .است گرفته صورت نمین خان دستور

 که دوم مسیر به زمان طی در »یول کهنه« یا »یولو لئا« قدیمی مسیر که معنا بدین دانند، می »نوجاده«
 پل ازکنار و سابق عوارضی ساختمان نزدیکی از شوسه راه. است کرده تغییر است شوسه راه همان

 لفظ در مرور به و است شده تلقی نو مسیر به نوجاده طریق بدین .یافت می ادامه و میگذشت شُرشُر
که باتوجه به وجودآبادي هاي .است یافته تغییر ده نوجه یا نوجده به »الف«حرف ذفحبا نوجاده عامیانه

هاي  استان دیگر دي در شهرستان هاي مختلف استان اردبیل وه نوجه ده و نوو ،متعددي به نام نوده 
  .یرمقبول به نظرمی رسدغکشور تبیین اخیرکمی 

  کوه - نوداش
کوثر  ازبخش مرکزي شهرستان شمالی سنجبد دهستان محدوده در متر 2706 ارتفاع با کوه این      

 جنوبی -شمالی  ، کوه جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شمال کیلومتري 25 در و )گیوي(
  .باشد می 37.53.30و عرض  48.35به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  آبشار - نوده
 همین با روستایی شرق کیلومتري 4فاصله  جغرافیایی در موقعیت در) دي –وه  –نو ( نوده آبشار      

 سنگی اي صخره میان از و متر 30 حدود در آبشار ارتفاع.است شده خلخال واقع هشجین منطقه در نام
  .ریزد می پایین به

  خلخال نوده
 درجه 37که در خلخال شهرستان رستم خورش ازبخش شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي      

 خورش روستاهاي گیوي درمجاورت شرقی طول دقیقه 27و  درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 21 و
جنوبی  رستم خورش واقع شده و ازسمت جنوب به دهستان قوشان و دمدل ، گیوي زاویه ، رستم

  . بود داده جاي خانواردرخود 50نفررادرقالب  106تعداد  1390 در سال آبادي این.منتهی می شود

  گیوي نوده
 براساس آبادي این است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدشمالی دهستان ازآبادي هاي      

 ، آبادي هاي کرندق.بود داده جاي خانواردرخود 57 قالب در را نفر 222تعداد  1390 سال سرشماري
 عرض دقیقه 48و درجه 37در آبادي این.محسوب می شوند» نوده« همسایگان گزورسفلی از،  مرادخانی

  .متراست 1590 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 21و درجه 48و شمالی
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  نمین نوده
 این دارد قرار نمین مرکزي بخش ازتوابع شمالی ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي      
روستاي .بود  داده جاي خانواردرخود 16درقالب  را نفر 36 تعداد 1390سال سرشماري براساس آبادي

 و درمیان روستاهاي خانقاه تونل درحوالی آستارا به اردبیل جاده ازسمت شمالی  کمی نوده درفاصله
   .و دودران جاي گرفته است کران جله،حیران خشه ،علیا

  تاریخی قلعه -  قاالسی نودوز
 این. است شده واقع نودوز به معروف اي گردنه در ومشکین شهر  و اهر بین محلی در قلعه این      
 یکدیگر به را برج دو باشد،که مدورمی دیوار یک و برج دو داراي و است ساسانی دوره به مربوط قلعه

. است رفته بین از و شده خراب آن از هایی قسمت که بوده واقع دیگري برج زیرآن در و کند می متصل
 هم در ساروج مالت وسیله به که است قالبی تراشیده هاي سنگ از رفته ، کار به بنا این در که مصالحی

 که است شده ساخته دیگري تاسیسات قلعه فراز بر اسالم اوایل احتماال و اسالمی دوره در. است آمیخته
 تنها و است برده بین از و فرسوده را گلی هاي خشت مداوم، هاي باران وجود. باشد می خام خشت از

. دارد تاسیساتی است، مشرف گردنه و جاده به که بخشی در فقط قلعه. است مانده باقی ها آن از اثري
  .ندارد جایی به راه که است وحشتناك و عمیق بسیار دره آن دیگر طرف

  بیگلو نوراله
 اردبیل در استان گرمی شهرستان انگوت ازبخش برزند پائین دردهستان لی بیگ نوراهللا روستاي      
 قرارگرفته گرمی به اردبیل مواصالتی سرجادهو بر  گرمی شهرستان کیلومتري 24 درفاصله که است
  و دقیقه 55و درجه 47و شمالی عرض ثانیه 56 و درجه 39 جغرافیایی درمختصات لی بیگ نوراهللا است

 براساس آبادي این است قرارگرفته برزندچایی معروف رودخانه در مجاورت و شرقی طول ثانیه 24
  .بود داده جاي خانواردرخود 19 را در قالب نفر 76تعداد  1390 سال سرشماري

  نوران
تعداد  1390 در سال که است مرکزي بخش از لوبالیق دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      
 اردبیل ودرمجاورت روستاي نوران درسمت غربی. بود داده درخودجاي خانوار 258درقالب  را نفر 862

  .سرعین واقع شده است شهرستان از سبالن و دهستان باروق وحسن شهر روستاهاي اسگی
   نورمحمدکندي

  این است آباد پارس وزشهرستاندـــــاصالن بخش ز اصالندوز دهستان هاي ازآبادي آبادي سه نام      
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 سال سرشماري متمایزمی گردند بر اساس ازهم اريــــویوخ آشاغی ،اورتا  پیشوندهاي با که ها آبادي
  .اند بوده جمعیت نفر 475و  493 ،341خانوار و  130و 123 ، 88  داراي ترتیب به 1390

  نوروزآباد
سال  سرشماري در آبادي این سواراست بیله شهرستان مرکزي انجیرلوازبخش دهستان هاي ازآبادي      
 ،لر بیگ آق رودخانه درمجاورت نوروزآباد. بود داده جاي خانواردرخود 3نفررادرقالب  10تعداد  1390

  .لو همجواراست جهان خانم وهیبت درق اوچ هاي آبادي با

  نوشار
 20درفاصله  که است هیر بخش ازتوابع شمالی فوالدلوي دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      

 421 نفررا در قالب 1592تعداد  1390 سال گرفته ودر سرشماري کیلومتري مرکزشهرستان اردبیل قرار
برداري  هبه بهر 1365رسالقراردارد د درمجاورت روستاي نوشارکه سدنوشار.بود داده خانواردرخودجاي

 رسی با هسته خاکی سد نوشارازنوع.گیرد قرارمی مورداستفاده کشاورزي مصارف رسیده وآب آن براي
  .است مترمکعب میلیون  0.7 سد کل وحجم متر 695  تاج طول متر 7 سدازبستر ارتفاع است

  تاالب -نوشار
 اطراف چمنزارهاي. است شده واقع اردبیل شرقی جنوب کیلومتري 35 در نوشار فصلی تاالب      
 چراگاه نیز ها فصل دیگر در و گیرد می قرار پرندگان انواع استفاده مورد زمستان و بهار فصل در تاالب

  .است گردان رمه دامداران

  نوشنق
 از روستا این قراردارد نمین مرکزي بخش ازتوابع گرده دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي      
 ،) داغ آق(آباد  سیف روستاي با شرق از ، گرده روستاي با شرقی شمال ، اورنج روستاي با شمال سمت

 آقا(  سیل خشکه روستاهاي با جنوب سمت واز دوشان بوالغی و وــــــیاجیل روستاهاي با غرب از
 128 نفررادرقالب 375تعداد  1390 سال سرشماري براساس آبادي این. است متصل تپه و) زمانکندي

  .بود داده جاي خانوار در خود

  نولو
 در که است گرمی انگوت بخش انگوت دهستان غربی سمت هاي آبادي از کندي اسمعلی یا نولو      

 براین سابق.دارد قرار شرقی طول دقیقه 31و درجه 47و شمالی عرض دقیقه 1 و درجه 39  بین فاصله
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 انتقال براي بود نشده اختراع آب وجابجایی انتقال براي مختلفی وادوات وآالت شلنگ ، لوله هنوز که
 دربینشان مانندي شیار دره و رودخانه و یا گذشت می اراضی غیرهمسطح از که جایی به ازجایی آب

 بلندي وبیـــــــچ هاي ناودان کردند و ازآنها می خالی را درختان بزرگ هاي تنه میان داشت وجود
 یا و »ناوو« چوبی هاي ناودان این.دادند قرارمی آب جریان درمسیر کانال و مجرا عنوان وبه ساختند می

 میان از رودي که اي ودره وادي ، سوراخ ، رخنه  معنی به دهخدا نامه درلغت ناو. شد می نامیده »نوو«
 به و خورد آسیا چرخ به آن از آب مواضع بعضی در که کرده خالی میان چوب... « همچنین و بگذرد آن

 اللفظی تحت صورت به یا »نوو« داراي مکان معنی به »نوولو« ترتیب بدین.است آمده ».... آرد گردش
دارد و  »ناوو«و وآب رود با سروکارزیادي قرارگرفته درآن نولو روستاي که اي منطقه »ناوودارخواهدبود«

 .باشد شده اطالق نوولو بر آبادي قرار دادیم مورد اشاره که معنا همین به اسم  این که بعید نیست هیچ
  .بود داده جاي خانواردرخود 34قالب  در را نفر 141تعداد  1390 سال سرشماري نولو براساس

  نولوبوالغی
 شهر مشکین  ويـــمرادل بخش از غربی ارشق دهستان هاي آبادي از بوالغی لولی یا بوالغی نولی     
 ،گول گیرده ،نیازقلی  روستاهاي ودرمجاورتمشکین شهر کیلومترازمرکزشهرستان 63 درفاصله که است

 قالب در را نفر 194تعداد  1390  سال سرشماري اساس بر آبادي این است کنچووا قرارگرفته ،چرچر 
  .گویند می هم کرناب را نولوبوالغی .بود داده جاي خانوار در خود 43

  رودخانه - چایی دي نووه
مرکز  کیلومتري 10 درفاصله که است نمین شهرستان محلی هاي ازرودخانه دي نووه رودخانه      

  .است جاري دي نووه روستاي ازمجاورت شهرستان

  کوه -  نهربند
 و خلخال مرکزي شهرستان از بخش شرقی سنجبد دهستان محدوده در متر 2540 ارتفاع با کوه این      

 جنوب -شرقی شمال کوه، جهت .است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شرقی شمال کیلومتري 7 در
  .باشد می 37.40و عرض  48.36به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی

  احمدبیگ نی
 5 درفاصله که است)گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش دغربیــــــــسنجب دهستان ازآبادیهاي      

 نفررادر 195تعداد  1390سالدر آبادي قراردارد این شهرستان کیلومتري 20کوثرو شهرستان کیلومتري
 درمجاورت اردبیل -خلخال ازجاده کمی نی احمدبیگ درفاصله.بود داده خانواردرخودجاي 48 قالب
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 42و درجه 37در روستاي نی . شرقی واقع شده است خانندبیل دهستان و وآبگرم واشانقــروستاهاي ه

  .متراست 1700 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 25و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه

  لیق نی
 براساس آبادي این است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي      

 یا» لیق نی«. بود داده جاي خود در خانوار 147 قالب در را نفر 610 دادــــــتع 1390 سال سرشماري
 عرض دقیقه 42 و درجه 37در پردستلو همجواراست نصیرآباد و ، با روستاهاي گنجگاهکه  »نی لیک«

و چون  متراست 1400 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 12 و درجه 48 و شمالی
  . محل آن قبل از ایجادآبادي نیـــزار بوده به این نام معروف شده است

  نیاخرم
 1390 سال در که است خلخال شهرستان مرکزي دربخش غربی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي      
 شمالی عرض دقیقه 32و درجه 37در آبادي این. بود داده جاي خانواردرخود 27 نفررادرقالب 91 تعداد

  .است متر1500دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 21و درجه 48و 

  نیار
که  ومرکزاین دهستان می باشد اردبیل شهرستان مرکزي دربخش شرقی نیارازآبادي هاي دهستان      

نیار رودخانه فصلی ومحلی . نفر جمعیت دارد 8405خانوار  2218و در است  شده تاسیس 1366 درسال
  .مجاورت آن جاري است در

  نیارق
 30 فاصله است که در نمین هرستانش ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج دهستان هاي ازآبادي      

حور  ،آالدیزگه  ،آباد  محمود ،بریس ،سوها ،چشمه کیلومتري ازمرکزاستان درمجاورت روستاهاي گرمه
 خانوار 564 درقالب را نفر 1885تعداد  1390قایا و سقیزچی قرار گرفته است و در سال  قیزیل ،ایریل 

نیارق که درمیان اهالی به نیارا معروف است روایت هاي در وجه تسمیه روستاي .بود داده جاي خود در
 دردوران که معتقدند اهالی از برخی .مختلف غیرمستندي وجود دارد که فاقد هرگونه استنادي است

 شناخته او نگار به نام روستا میکرده و حکمرانی منطقه این  در نیگار نام به نترس و شجاع زنی صفویه
 صورت نیگارا وسپس نیارا به رفته رفته و شده اضافه انتهاي کلمه نیگار به الف زمان مرور به که شده

برخی نیار را برگرفته از نام طایفه اي به نام نیار . به آن اضافه شده است بعدا »ق« وحرف است درآمده
  مقدسی و باستانی را کلمه نیار هم ذاران این آبادي بوده اند و باالخره گروهیــــــمی دانند که از بنیانگ
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  . براین دیار اطالق شده است  دور خیلی زمانهاي از می دانند که
 نیارا و نشده یابی ریشه مشخص طور به  دسترس قابل منابع استان در مناطق و روستاها اکثر نام متاسفانه

 حرف  که باشد می باستانی و قدیمی کلمه یک »نیارا « قوي ، به احتمال نیست مستثنی امر ازاین هم
 مکاتبات در استفاده  از غیر به درآورده است که »نیارق«به شکل  را  وآن شده اضافه آن به بعدا هم »ق«

  .  است مشهور نیارا به روستا و ندارد دیگري کاربرد رسمی

  نیازسویو
 کیلومتري 28 فاصله در که استمشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش شعبان دهستان هاي ازآبادي      
 مجاورت در نیاز یا سویو نیاز. جاي گرفته است مشکین -اهر سرجاده بر و مشکین شهرشهرستان  مرکز

نفر  90 تعداد 1390 سال مغانلو تشکیل شده است ودر طایفه مهاجران از قراردارد و اهرچایی رودخانه
 درمان براي دارد که وجود معدنی آب چشمه روستا این در .بود داده جاي خانوار درخود 20قالب  در را

  .است گرفته چشمه خودرا از نام وآبادي شود می نامیده سویو و نیاز مفیداست اعصاب هاي بیماري

  نیازقلی
 50 فاصله که است مشکین شهر شهرستان ويـــــمرادل بخش از غربی ارشق دهستان هاي ازآبادي      

 قرارگرفته  دره داشلی چرچر ، گول گیرده ، بوالغی ونول روستاهاي درمجاورتمشکین شهر کیلومتري
  .بود داده جاي خانواردرخود 14 قالب در نفررا 49تعداد  1390 سال در آبادي این .است

  داشی نیت
غارکوچک دستکند مانندي است که بر روي تپه هاي واقع درکنار رودخانه اي که درسمت شرقی       

 اهالی منطقه نیتی به دل می گیرند و.داردمابین روستاهاي تولون وآرمارمشهدلو جاري است قرار گرمی و
آنگاه سنگی از زمین برداشته وبه سوي این غارپرتاب می کنندو معتقدند اگرسنگ انداخته شده در داخل 

  .شد خواهد بگیرد نیتشان برآورد قرار غار

  شهرستان - نیر
 با مجاورت. دارد قرار بزقوش و سبالن کوههاي بین اردبیل غرب کیلومتري 39 در نیر شهرستان      

فعالیت  باعث رونق و شده منطقه متعددي در فصلی و رودخانه هاي دائمی پیدایش موجب کوهها این
 اسم این که واستبالیقنیر رودخانه  رودخانه مهمترین. است منطقه گردیده دامپروري و کشاورزي هاي 

 از که است نیر دائمی رودخانه دومین آغالغان رودخانه. گرفته است خوده ب ماهی وفور واسطهه ب را
 به موسوم نیر غرب شمال هاي چشمه پیوستن از پس و گرفته سرچشمه النـــــسب جنوبی هاي دامنه
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 قدیم زمانهاي در رودخانه این از حاصل آب. پیوندد می قلویبال رودخانه به نیر شهر از بوالغالر و عبور

 آنها از چندانی اثر امروزه تامین می کرد اما نیز آبی آسیابهاي توربینهاي انداختن کاره ب جهت الزم انرژي
   .است نمانده باقی
   موهبت از و رود می شمار به زیبایی منطقه زــنی هوا و آب نظر از معدنی سرد و گرم برآبهاي عالوه نیر

  52 بر بالغ آن جمعیت برخورداراست سبالن کشبده فلک سربه هاي وقله سرسبز هاي دامنه مانند طبیعی
 و داغی چال آن کوههاي بلندترین. است مطبوع و معتدل تابستان در آن هواي و آب. باشد می نفر هزار

 چایی جوراب و قوروچاي ، آغالغان ، چایی نیر ، چاي بالیقلو آن مهم رودهاي.باشد می داغ سوغان لی
 قیزچی،اس قینرجه ، ، )بروجلو( بوشلی به توان می منطقه آبگرم هاي چشمه و معدنی آبهاي از .است

  . باشد می بافی گلیم شهرستان این دستی صنایع مهمترین.کرد اشاره آباد اسالم و الي ، بوالغالر
 درکنار ،اردبیل از کیلومتري 35 فاصله در نیر جدیدالتاسیس شهرستان مرکز و شهري نقطه تنها شهرنیر

 غرب وتبریزدرسمت سراب شهرهاي از آن وفاصله باشد می مستقر سراب به اردبیل ارتباطی اصلی جاده
بخش  به شرق از اردبیل ، شهرستان به شمال از شهرستان این .باشد می کیلومتر 175 و 45 ترتیب به شهر
 منتهی شرقی آذربایجان استان به غرب و جنوباز  و کوثر شهرستان به جنوب از ، کوثر شهرستان و هیر

 بخش نیر و مرکزیت به مرکزي بخش ازدو کشوري تقسیمات آخرین براساس یرن شهرستان .می شود 
 مرکزیت به دورسونخواجه دودهستان شامل مرکزي بخش شود می تشکیل کورائیم مرکزیت به کورائیم
 ازسه کورائیم بخش .است قشالقی رضاقلی مرکزیت به قشالقی رضاقلی آبادودهستان اسالم روستاي
 ویورتچوي کورائیم مرکزیت به شرقی یورتچی ،مهماندوست  یوخاري مرکزیت به مهماندوست دهستان

   است شده تشکیل قاراشیران مرکزیت به غربی
 پادشاه هفتمین نرسی که اند عقیده این بر بعضی دارند نظر اختالف مورخین شهر این تاریخی نام درباره

 است شده گرفته نرسی از نیر نام و شده اطالق آن به نرسی نام خاطر همین به و کرده آباد را آن ساسانی
 بوده وآتشکده »نیر«اصل  در معتقدند که نیر دیگر ي دسته .است آمده حق به واصل معنی به خود که
  دست در خاصی اطالع نیراعظم آتشکده واقعی ازمحل .است گردیده نام این پیدایش موجب »اعظم نیر«

 آتشکده این که است آن شده نوشته منابع در آنچه.است شده اشاراتی آن به فرهنگهااز برخی در نیست
 در که نیر فعلی جامع مسجد که رود می احتمال این. است بوده برخوردار صیخا درخشندگی از پرنور
درشکل  می گویند نام نیر اي عده .باشد اعظم نیر آتشکده يبررو است شده ساخته لنگ تیمور زمان

 چون آثاري صاحبان عقیده به .ریز است نی  و پیچیده هم به هاي نی از شده پوشیده معنی کنونی خود به
 عالمه نظر به وهمچنین قاطع وبرهان ممالک و مسالک مراصداالطالع، یعقوبی، تاریخ البلدان، معجم
 زمان آن در که مغول جنگجویان اردوگاه«  قرارستاق ايـمعن به و نریز کلمه از برگرفته نیر کلمه دهخدا

  . باشد می » بوده منطقه این در



 فرهنگ جغرافیایی استان اردبیل                                                                                       638    

   دژ مثل  بناهایی وجود بر ییاوستا متون اشارات ، میترائیسم معابد وجود ، اي صخره يها معماري کثرت
 منطقه این قدمت دـــمؤی است اشاراتی چنین از سرشار که شاهنامه متون نیز ودر اطراف نیر  زیرزمینی

 معتبري درکتاب اردبیل از صحبت در چراکه. کند می تایید را فوق موضوع نیز اسالمی دوران متون. است
 به بنا .»اند  ساخته زمین زیر در را ها خانه بیشتر « که است شده نکته این به اشاره التقاسیم احسن چون
 درآنجا طایی موصلی عمر مرّبن.داشت يا شکسته ودرهم کهنه وکوشک بود نیردیهی«  : بالذري  نوشته
 و کردند بنا قریه آن در کوشکهایی اینان قوي، ظن به .داد سکنی درآن را پسرانش و نهاد بنیاد آمدو فرود

 بزرگش نهاده، بنیاد را جابروان بازار باشد و نیر قریه بایدهمان احتماالً که درآوردند شهري صورت به
  » .ساختند

،  کورائیم روستاي در واقع کورائیم بقعه ، کورپو قیرمیزي تاریخی پل ، الرــــــبوالغ چشمه تفرجگاه
 گردشگري دهکده ، گلستان زمینی زیر پناهگاه و دژ ، قینرجه و بورجلو آبگرم ، عباسی شاه کاروانسراي

 مخزنی سد ، کورعباسلو روستاي در بوینویوغون قلعه ، قینرجه و بورجلو هاي آبگرم دراطراف سبالن
جاذبه هاي گردشگري شهرستان نیر به از  ، بوالغالر سارهاي چشمه نیر و شهر کیلومتري 5در یامچی
  .می روند شمار

    رودخانه -) چایی آغالغان(نیرچایی
  چایی آغالغان :نگاه کنید به       

  شهر مشکین نیروگاه زمین گرمایی
 مگاواتی یکصد نیروگاه نصب پروژه بررسی و مطالعه منظور به مشکین شهر گرمایی زمین نیروگاه      
 تکمیلی فاز اکتشافی اجرایی عملیات.کارکرد به شروعمشکین شهر  منطقه در1374سال از گرمایی زمین

 مشاور مهندسین يهمکار با 1377 سال از شناسی زمین و ژئوشیمی ژئوفیزیک ، برمطالعات مشتمل آن
 گرمایی زمین انرژي دفتر مطالعات براساس .یافت خاتمه 1378 سال در و آغازشد KML نیوزیلندي

 گرمایی زمین انرژي ازظرفیت استفاده براي نقطه شهربهترین مشکین منطقه»سانا«نوایران هاي انرژي سازمان
  . شد شناخته کشور در

  متر ودمایی 3200 عمق با عمودي صورت به 1381 سال شهردر مشکین گرمایی زمین اکتشافی چاه اولین
 عمق به 1383 سال در انحرافی صورت به دوم اکتشافی چاه. است شده حفر سانتیگراد درجه 250 بر بالغ
 اکتشافی چاه آن از پس و است سانتیگراد درجه 140 چاه انتهاي دماي که شد حفر متر 177 و هزار سه

 از. شد حفاري سانتیگراد درجه 211 دماي با و متر 265 و هزار دو عمق به و انحرافی صورت به سوم
 مرحله نیز چاه سه و شده حفر چاه 11 تاکنون نیروگاه، این براي شده بینی پیش چاه 17 مجموع
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 تزریق زیرزمین به لوله ازطریق آب نیروگاه این در.است کرده سپري موفقیت با را بخار خروج آزمایش

 و آمده زمین سطح شده به تبدیل بخار به آب درجه اي زیرزمین ، 500 تا 250 گرماي با و شود می
  .آورد درمی گردش به را بخار توربین

   و هزار دو ارتفاع در و موئول روستاي نزدیکی در شهر   مشکین  گرمایی زمین نیروگاه احداث طرح
 و داخلی ازامکانات استفاده با نیروگاه این.شود می احداث سبالن کوه دل در دریا سطح از متري 600

 به نیروگاه این هاي چاه.است شده گرفته درنظر مگاواتی 250  نیروگاه یک ایجاد جهت خارجی مشاوران
 مگاوات250  کامل اندازي راه از پس و شده شناخته خاورمیانه در گرمایی زمین مخزن بزرگترین عنوان
 نیروگاه ایجاد بر عالوه نیروگاه این. کرد خواهد تولید برق اردبیل استان فعلی مصرفی برق با برابر یعنی

  .دارد نیز را شهري  منازل گرم آب تامین امکان

  نیساز
 و جغرافیایی طول دقیقه 30و درجه 48 و جغرافیایی عرض دقیقه 18و درجه 37در نساز روستاي      

 بخش ازروستاهاي یکی اي دامنه -کوهستانی موقعیت با زادآ آبهاي سطح از متري 1540 ارتفاع در
 213 نفررادرقالب 738تعداد  1390 سال سرشماري در است که خلخال شهرستان ازتوابع رستم خورش

 بابالر نام به محلی در قبل سال 400 تا 350 حدود مکان قبلی روستا در. بود داده جاي خانواردرخود
 و زمین رانش مهاجرت این علت. کردند مهاجرت روستا فعلی مکان سمت به مردم بعدها. است بوده

 وجود به توجه بابه مکان جدید  آبادي ازمهاجرت اهالی است بعد بوده روستا ساکنین به مارها حمله
 نوع یک که سازي کار نی به ، بابالر روستاي شمالی قسمت و باغالر منطقه جنوبی قسمت در نیزارها
اشتغال اهالی به کار نی سازي سبب می شود که روستا درمیان  .بودند ولـــمشغ است موسیقی آالت
  .یابد می نسازتغییر به آوایی تغییرات با هاي مختلف به نی سازمعروف شود این اسم بعدها آبادي
 تابستان و بهاران در و برف از پوشیده زمستانها در که هاییه کو رشته توسط شرق و شمال ازطرفنساز
 شرق طرف از »سو آق« و »سالوا« روستاهاي با شمال طرف از نساز. است شده محاصره میباشد سبز سر
 و شگمانیپ روستاي با جنوب از و برندق روستاي با شرق جنوب طرف از ، آباد غیاث روستاي با

  است  همسایه ویو روستاي با غرب طرف واز گلوجه روستاي با غربی ازطرف جنوب ، طویستان
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  آباد ارثو
مجاورت  که در است خلخال شهرستان مرکزي دربخش غربی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي      

 خانوار در 27قالب در را نفر 91 تعداد 1390 سال در آبادي این.وارسین قرارگرفته است روستاهاي بیرق
 عرض دقیقه 30و درجه 37 در »واراثاوا«روستاي وارث آباد یا به قول اهالی آن . بود داده جاي خود

   .است  متر 1900 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد  شرقی طول دقیقه 24و درجه  48 و شمالی

  وان
 ها آبادي این است گرمی شهرستان موران ازبخش شرقی اجارود دهستان هاي ازآبادي دوآبادي نام      

خانوار و  19و  85 ترتیب به 1390 سال سرشماري براساس. شوند می نامیده وان یوخاري و آشاغی که
  .اند داشته نفرجمعیت 75و  313

  وانستانق
 اجارود دهستان هاي ازآبادي شود می نامیده ایستانان وان و ونیستانا محلی درعرف که وانستانق       
 ازخط شمالی عرض ثانیه 54و  درجه 39 بین فاصله در که است گرمی شهرستان موران بخش از شرقی
 .است قرارگرفته گرمی شهرستان شرقی سمت در شرقی طول ثانیه 28 و دقیقه 16و درجه 48و استوا

 یوخاري ، دره یئدي ،کندموران تازه ،تمرداش هاي باآبادي ایسالنان وان و شاید ایستانان وان ، ونیستانا
 کشور 1390 سال سرشماري براساس آن جمعیت. دارد مجاورت لی وئردي وعلی لی کریم ، دمیرچی

  .است بوده نفر  173خانوارو  50

  وجین
 براساس آبادي این است)گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش دهستان سنجبدشمالی هاي ازآبادي      

  روستاي وجین درسمت. بود داده جاي خانواردرخود 26 درقالب را نفر 90تعداد  1390 سال سرشماري
 این. کرد قراردارد آالنکش و زاویه ،مرشت  ، بنماران سنجبدشمالی ودرمجاورت  دهستان شرق شمال
از  آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 25و  درجه 48و  شمالی عرض دقیقه 52و  درجه 37در  آبادي
  .متراست 1920 دریا سطح

  وراغول
  کندي ابراهیم: نگاه کنید به       
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  سران ورگه
  در مجاورت روستاهاي  که سرعین شهرستان مرکزي بخش ازتوابع آلوارس دهستان هاي آبادي از      

 مناظر به دلیل استقرار در دامنه هاي جنوبی سبالن،داراي سران ورگه. الطران واقع شده است و جورواو
 غارهاي  ،) چشمه چهل( بوالخ زیباي قیرخ چشمه سران ، ورگه نظیر دربند انگیزي دل و زیبا طبیعی
 دیدنی نخورده و دست و بکر محیطی ورنگارنگ  وحشی گلهاي و چمنزارها ، طبیعی کوچک و بزرگ

  .بود داده جاي خانواردرخود 211نفررادرقالب  730تعداد  1390 سال این روستا در. می باشد
اهالی آبادي . ها محل بحث واختالف است مانند اسامی دیگرآبادي وجه تسمیه روستاي ورگه سران نیز

بعضی از اهالی معتقدند که نام . گویند می »ورگه سرا«درمکالمات روزمره خود آن را  ،قراء اطراف  و
ورگه سرا و «راندرگه س. اصلی روستا درگه سران بوده که به مرور زمان به ورگه سرا تبدیل شده است

بوده که در اطراف و  ساسانی ایالت و قبایل تابستانی سران محل اوتراق و اقامتگاه »یا ورگه سران فعلی
درپی تبیین وجه  ،ورگه سران ي عده دیگري با توجه به معنی لغوي اجزا .کردند می اکناف آن ییالق

ه ب عمارت بناي در که باشد می درازي چوب و تیر فارسی اصطالح در »هـــورگ«تسمیه آن برآمده اند 
مورد  خانه ساختن چوب آن براي که دارد وجود قطوري درختان سران ورگه روستاي در .رود می کار

  .ها ریشه داشته باشد »ورگه«ورگه سران می تواند در این درختان بلندوقطور و  و استفاده قرارمی گیرد

  تفرجگاه -سران  ورگه
در مجاورت روستاي ورگه سران در شمال سرعین  سبز و زیبایی و طبیعی تنگه ، سران ورگه دربند

 است که به عنوان تفرجگاهی طبیعی مورداستفاده قرارمی گیرد زیبایی هاي طبیعی این دربند حاصل 
 اي رودخانه به هاي چشمه این .معروفند) چشمه چهل( بوالخ قیرخ به کهاست  متعددي يها چشمه
 و بزرگ غارهاي آن بر عالوه. آید می بوجود دیدنی آبشاري ها با صخره برخورد آنشود واز  می تبدیل

 بکر محیطی رنگارنگ ، وحشی گلهاي و چمنزارها همراه به ها صخره و کوهها دامنه در طبیعی کوچک
  . است آورده بوجود را دیدنی و جذاب نخورده ، دست و

  ورنیاب
 در گرم آب ومرکز دهستان سرعین شهرستان مرکزي بخش ازتوابع گرم آب دهستان هاي ازآبادي      
 خانوار و 70ورنیاب داراي  .است شده تاسیس 1366 درسال که است سرعین شهرستان مرکزي بخش
 با قراردارد و سرعین-اردبیل قدیم جاده نفر جمعیت می باشد روستاي ورنیاب در مجاورت 217

  .است همجوارقشالقی  رضاقلی دهستان و ویند روستاي کلخوران
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  نو وره
در میان روستاهاي  که است مرکزي ازبخش لوـــــبالیق دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      

  بود داده جاي خانواردرخود 3 قالب در نفررا 6تعداد  1390سال  و قاالیچی واقع شده است ودر روشنق

  تاریخی خانه -الرعایا وکیل
 آثار از بنا این. است شده واقع شهراردبیل قدیمی بافت در )طوي(تاوار محله در الرعایا وکیل خانه      
 چندان الرعایا وکیل مقتدرخاندان فرد آخرین وکیل خان هاشم مرحوم ازفوت پس که بوده قاجار دوران

 .است بوده اردبیل در توده حزب مقر دوم جهانی جنگ زمان در بنا این. است نشده آن حفظ به توجهی
 ابعاد داراي و دهــــش واقع ساختمان غربی قسمت درآن  تاالر یعنی بنا ارزش با بخش حاضر حال در
. باشد می رنگین هاي شیشه به منقش زیبایی بسیار ارسی داراي تاالر شرقی ضلع. باشد می متر 10×5

 داراي تاالر داخل باشد می چوبی ستون چهار از متشکل ایوان که قرارگرفته ایوان سمت به پنجره این
خانه . شوند می دیده آنها پیرامون در نیز نقاشیهایی که است زیبایی بسیار کاریهاي مقرنس و کاري آئینه

  .است اردبیل شناسی  مقرربنیاد اکنون تاریخی وکیل الرعایا هم

  آباد اردبیل وکیل
 1390سال  در سرشماري که است مرکزي ازبخش سردابه دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      

وکیل آباد که در نزد اهالی به سرداواچایی . بود داده جاي خانواردرخود 242 قالب در را نفر 959تعداد 
آق «که به آن  وکیل آبادروستاي  .باشد می معدنی سردابه آبگرم چشمه به روستا است نزدیکترین مشهور

   .همجواراستقاراتپه و جمادي  ،با آبادي هاي سردابههم می گفتند » ساققیزلی

  آباد نیر وکیل
 سرشماري براساس نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع شرقی یورتچی دهستان هاي ازآبادي      
 غربی دهستان جنوب در این روستا. بود داده جاي درخود خانوار1 نفررادرقالب 9تعداد  1390 سال

  .سحران واقع شده است وپیله خادملو ،ودرمجاورت روستاهاي توتونسوز شرقی يویورتچ

  تاریخی حمام - حامامی وکیل
  دل در قدمت سال 400 از بیش با و صفویه دوران آثار از یکی عنوان به وکیل اردبیل تاریخی حمام      

 تخریب کلی به تجاري کاربري هدف با اخیر دردوسال متاسفانه که بود گرفته شهرجاي این بازارتاریخی
 اما نیست مشخص آن معماري همانند حمام این ساخت تاریخ.شد پاك فرهنگی میراث فهرست از و
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 دوره به آذربایجان باستانی آثار کتاب دوم درجلد طباطبایی ترابی سیدجمال تاکید به بنا اثر این پیشینه
 اصلی متعدد داشت و ورودي ورودي چندین بود فعال 1361 سال تا که وکیل حمام.گردد برمی صفویه

 وکیل حمام.داشت راه )موسع گنبد(گئن گونبز به نام اردبیل بازارتاریخی بزرگ هاي هشتی از یکی به آن
 وسعت شمسی هجري 1306 سال از قبل تا ولی داشت مساحت مترمربع 350 ازتخریب پیش تا اردبیل

 سال این در .است بوده برحمام اضافه واستخري بزرگ چهارحوض شامل فعلی دوبرابرسطح از بیش آن
 اکنون هم که منظورایجادخیابانی به حبیبی آقاخان اردبیل وقت شهردار شمسی هجري 1306 سال یعنی

 تمامی و چارحوض نصف جمله از وکیل حمام از هایی قسمت شود، می محسوب اصلی اردبیل خیابان
 برادر رستمعلی بنام بنا این جدید معمار ،کشی خیابان طرح ازاجراي پس .کرد تخریب را سابق گرمخانه

 را رختکن هشتی سابق، چارحوض باقیمانده تخریب ضمن زنجانی روفــــمع معمار علی شعبان حاج
 به و شده متالشی مرمت عدم دلیل وکیل اردبیل به حمام.است بوده بزرگی حوض داراي که می کند بنا

 و نشده فرهنگی میراث درفهرست ثبت حائز ، بنا کالبدي وضعیت بودن نامناسب و بودن متالشی دلیل
  .تخریب گردید و امروزه بازارچه اي با مصالح سنتی به جاي آن ساخته شده است

  زیر وله
 مشکین شهر مرکز شهرستان کیلومتري 8 فاصله گویند در می آباد هم ولی آن را زیرکه روستاي وله     

 یعنی 1313 ازسال زیر وله .است گرفته قارجاي آي قله و سبالن زیباي ارتفاعات سبز هاي دامنه در و
 پا مکان این در جلودارلو طایفه اهالی از جمعی یکجانشینی با و )تاختاقاپی( عشایراري ـاجب اسکان سال

 براساس باديآ این استمشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش دشت دهستان هاي ازآبادي .است گرفته
  .بود داده جاي خانواردرخود 55نفر را درقالب  197تعداد  1390 سال سرشماري

  آبدرمانی مجتمع - زیر  وله
 شهرستان جنوب کیلومتري 8 در نام همین به روستایی از را خود نام که زیر وله آبدرمانی مجتمع      

 با که شهراست این جدید و مدرن وتفریحی سیاحتی هاي ازمجتمع یکی است گرفته مشکین شهر
 آب معدنی ازاستخرهاي زیر احداث وبخشی وله روستاي دراراضی،استفاده ازچشمه آب معدنی ایالندو

 توسط که اي دره از ته الندو راـــــای چشمه آب .است قرارگرفته برداري مورد بهره گذشته ازسال آن
مورد  مجتمع جداگانه استخرهاي کنند و درداخل پمپاژمی مجتمع به شده احاطه بزرگی هاي صخره
 و بدن عمومی دردهاي دهنده تسکین ، آب باالي دماي خاطر به ایالندو چشمه آب.دهند قرارمی استفاده
 سولفات و کربنات بی داشتن موجب به نیز و است اعصاب تمدد نیز و بدن عمومی حالت کننده تقویت

 گوارشی و تنفسی هاي بیماري مزمن ، روماتیسمی دردهاي جلدي ، هايیبیمار درمان براي ازآن توان می
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 ترمیم براي سبالن مارهاي که است شفابخش اي اندازه ایالندو به که مشهور است....« .کرد استفاده
مشکین  خیاو یا ،غالمحسین ساعدي  ،گردند شویند و برمی و خود را در اینجا می آیند می زخمهایشان

 دل ایالندو از چشمه که اي ودوره گذشته دههاسال به گرچه ساعدي مرحوم جمله این »25 ص ، شهر
شوداما  می مربوط گردید می ویران سیل واسطهه ب هم چندگاهی از هر که اي دره ته در اي صخره

 پروژه .کاهد نمی گیرد قرارمی مورداستفاده وزیبایی مدرن درمجتمع امروزه که ایالندو درمانی خواصاز
 آن اطراف تمامی و گردیده احداث مربع متر هزار 70مساحت  به زمینی در)  ایالندو (زیر وله آبدرمانی

 هزار یک زیربناي با آن اول فاز که مجتمع این.بدهد مجتمع به جنگلی اي جلوه تا است کاشته شده نهال
 وآقایان مورد بهره برداري قرار گرفته است بااستقرار بانوان استخرمجزاي مخصوص مربع شامل دو متر

 هاي سبالن وگونه شود کوه می ختهسا سبالن کوه به رو که هایی سازه در قوي هاي ودوربین تلسکوپ
 درفازهاي پروژه این .داد قرارخواهد دید گردشگران را درمعرض آن اطراف در موجود جانوري وحشی
 رستوران، ،تاالر سواري، دوچرخه و روي پیاده مسیرهاي ،سوئیت مدرن  40شاهد افتتاح  خود بعدي

  ..بود خواهد خدماتی تجاري و هاي واحد و گردهمایی مرکز ، درمانیبکلینیک آ آبی، هاي مرکزبازي

  بیگلو ولی
 با روستاي شرقی که درجنوب است گرمی شهرستان انگوت بخش غربی انگوت دهستان زآبادیهايا     
 و در داش چاروق روستاي با غربی شمال در ، باغچا و ایستی شوروستان با روستاهاي درجنوب ،نولو

تعداد 1390 سال سرشماري براساس ولی بیگ لو دارد مجاورت قیشالقی بیریان با شرقی شمال سمت
  .بود داده جاي خانواردرخود 51 را درقالب نفر 202

  عصر ولی
 یورتچوي دهستان شمالی سمت در شود می النجیق نامیدهـدرعرف محل ای عصرکه ولی روستاي      
 و برجلو ، باالکندي خانم روستاهاي با النجیقــای .قراردارد سراب نیربه ازجاده کمی فاصله در و غربی

  .بود داده جاي خانواردرخود 127  قالب در نفررا 411تعداد 1390 سال مجاوراست این آبادي در مجمیر

  ممیلو ولی
 در که است سوار بیله شهرستان دشت القـــــــقش ازبخش شرقی قشالق دهستان هاي ازآبادي      

 ولی ممی لی در آبادي. بود داده جاي خانواردرخود درقالب 69نفررا  307تعداد  1390 سال سرشماري
  .است علی بیگ و قشالق  کندي نریمان قشالق ،هاوار  حاجی قشالق مجاورت
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  ونن
 در که خالــــــــخل شهرستان رستم خورش بخش از شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي      

 24 و درجه 37ونن در. بود  داده جاي خانواردرخود 9نفررادرقالب  20تعداد  1390سال سرشماري
 سقیزچی مجاوراست و و باروستاهاي کهلیک شرقی طول دقیقه 25و درجه 48و شمالی عرض دقیقه

  .متراست  1750 دریا ازسطح آن ارتفاع

  ویرسق
 گوگه ، بوران درمجاورت روستاهاي نیرکه مرکزي بخش ازتوابع دورسونخواجه دهستان ازآبادیهاي      

  .بود داده جاي خانواردرخود 258 نفررا درقالب 993تعداد  1390 واقع شده ودرسال تپهاقارو 

  ویزدره
 1390 سال در آبادي این است مشکین شهر شهرستان  مرادلوي ازبخش یافت دهستان هاي ازآبادي      

  .بود داده جاي خانواردرخود 4 نفررادرقالب 12تعداد 

  ویلکیج
 و حیران گردنه تا»هی فیی ت و حور« باغرو کوههاي دامنه از که شود می اطالق اي منطقه به ویلکیج      

 . دارد امتداد نیارق آسپیناس وکوه)  قاراحسنلو روستاي ( اردبیل زرناس دشت تا نمین شهري محدوده
 انواع تولید مرکز االیام قدیم از که میشود شامل را اردبیل دشت از اي عمده قسمت ویلکیج واقع در

 کتاب در نمین ستودي مرحوم .است بوده چوبی مصنوعات انواع و دامپروري و کشاورزي محصوالت
 امالکیست جمله از ویلکیج...« است آورده قدیم ویلکیج منطقه مرز و حد مورد در نمین فرهنگ و تاریخ

. خودباقیست جاي در نیز پاسکویچ سردار صلح در و بود قزلباش دولت به متعلق گلستانیه صلح در که
 به ریبق آن از طرفی ، طویل و عریض مکانی و باشد می جدید و قدیم هــحص دو به منقسم ناحیه این
 مسافت تخمین به که ارشق خاك به ملحق دیگرش سمت و است اردبیل و باغرو کوه و خلخال حد

 و امرا و ذوات وجود برکت از و است داراالماره اکنون نمینش قریه.  باشد می ایرانی فرسنگ هشت
 در امروزي ویلکیج جغرافیاي »است یافته شهري رونق و گشته خارج دیهی شیوه از مهاجرین نجباي

 مرکزي ویلکیج ،کران ننه مرکزیت به شمالی ویلکیج. است شده تقسیم قسمت سه به کشوري تقسیمات
 24شامل  که شمالی ویلکیج دهستان عالوه بر .حور مرکزیت به جنوبی ویلکیج ،بیگلو آبی مرکزیت به

 روي مزرعه و آبادي 31 بودن دارا با جنوبی و مرکزي ویلکیج ، است نمین مرکزي بخش تابع و روستا
  .دهند می تشکیل را ویلکیج بخش رفته هم
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 از بعضی اسامی در که »ویل« یعنی کلمه اول دارد بخش وجود مردم اذهان در ویلکیج از مختلفی معانی
 هم وجود دارد در ، خلخالدر بی لیل  ،درآستارا  لوندویل ، )اردبیل(آرتاویل  مانند دیگر مناطق شهرها و

 در که کسانی به زمین گیالن کیج به معنی کوهستان است در. است آمده شهر معنی به اوستایی متون
 تاتی زبان در کیج کلمه گفتند می کیج کوهستانی مناطقساکنان  به و گیلیج کنند می اتراق دریا کنار
 افراد از بعضی باشد، می شهرکوهستانی معنی به ویلکیج کلمه پس. رود می بکار معنی این به هم هنوز
 که کنند می اشاره و گیرند می نظر در پرندگان شهر معناي به را و ویلکیج میدانند پرنده معناي به را کیج
 هیچگونه لیکن و است بوده پرندگان تجمع براي مناسبی مکان منطقه این بهار فصل از ماههایی در گویا

 شهر را» ویل کیج « و پادشاه را »کیج« گروهی.به دست نمی دهند نظر مورد پرندگان انواع از اطالعی
 درآن که است شده گرفته نظر در واژه این براي نیز دیگري ايــــمعن. معنی می کنند پادشاهان یا پادشاه

  .دانند می ابریشم کالف معناي به را کالً »ویلکیج« و ابریشم را »کیج« ، کالف را »ویل«

  بخش -  ویلکیج
 جنوبی و دهستان ویلکیج دودهستان شامل لو بیگ آبی مرکزیت به نمین شهرستان از ویلکیج بخش      

خانوارو    5148پارچه آبادي   24با  1390بخش ویلکیج درسرشماري سال . باشد می مرکزي ویلکیج
  .داشته استنفرجمعیت  18961

  دهستان - جنوبی  ویلکیج
 1366  درسال که است حور روستاي مرکزیت به نمین شهرستان جــــویلکی بخش هاي ازدهستان      

  .است سنگر کوه ، سقزچی ، رز ،حور ، تیفیه هاي آبادي وشامل شده تاسیس

 دهستان -شمالی  ویلکیج

 1366 درسال که است کران ننه روستاي مرکزیت به نمین شهرستان مرکزي بخش هاي ازدهستان      
 ، سفلی خانقاه ، گران جله ،جگرکندي ،خور پته ،سی آرپاتپه ، اوالغان هاي آبادي وشامل شده تاسیس
 ،سر کله ، )لیداغ دیمه(ي کند کریم ، سوال ،سولی درق ،دودران ، دگرماندرق ،خشه حیران ، علیا خانقاه
 1390این دهستان درسرشماري سال  .است  ینگجه ، نوده ، کران ننه ، پستی مهدي ، گول لو ، کنازق
  .نفرجمعیت بوده است 5551خانوار و 1630پارچه آبادي با  20داراي 

  دهستان - مرکزي  ویلکیج
 تاسیس 1366 درسال که بیگلوست آبی مرکزیت به نمین شهرستان ویلکیج بخش هاي ازدهستان      
 ،تپه اراق ،لو خلیفه ،جابلو ، آباد کندلقمان تازه ، خان مصطفی آغ بوالغ ، آرخازلو هاي آبادي وشامل شده
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 ، چاناقاراق ، سوها ،دآبادــسعی ، دورجین ،بریس ، ایریل ، آالدیزگه ، میرزارحیملو ، مرنی ،حسنلو اراق

داراي  1390درسرشماري سال  مرکزي دهستان ویلکیج .یونجالواست ،نیارق ،محمود آباد ، چشمه گرم
  .نفرجمعیت بوده است  14562خانوار و  3930پارچه آبادي با  20

  آبشار - دره ویله
 انتهایی محدوده همان در آنها از یکی که دــدارن وجود دره ویله رودخانه مسیر طول در آبشار دو      

 چمنزارهاي و گرفته قرار روستا داخل در هم، به ارتفاعات دامنه رسیدن الیه منتهی و پایین قسمت
 که دیگري آبشار اما است کرده طبیعی آبشار این از بازدید و استراحت براي محلی به تبدیل را اطراف
 این.دارد جریان اول آبشار از تر پائین متر 300 حدود است در رودخانه این گواراي و زالل آب حاصل
  از یکی تر پست ارتفاعی به شدن سرازیر و سنگها با برخورد بعد از و گذرد چمنزارمی از میان هم آبشار

  . رود می شمار به کوچک روستاي این هاي  جاذبه زیباترین

  غار - دره ویله
 و ها کوه دل در هم کوچکی و بزرگ غارهاي ، طبیعی هاي جاذبه تمام بر عالوه دره ویله روستاي      

 میان از اما داشت خواهند توریستی سفر یک براي خاصی هاي جاذبه آنها از هرکدام که دارد ها صخره
 روزها این شود می نمایان دره ویله تپه باالي از که عریض و بزرگ دهانه با غاري ، غارها این تمام

 هم کوچک غار چندین که است حالی در این. است شده گردشگران استراحت براي سرپناهی به تبدیل
 دره مسیر ادامه در هم بزرگ غاري البته و شوند می دیده ها صخره دل در دره ویله رودخانه امتداد در

  .است جاري آن داخل از هم اي چشمه که دارد وجود

   رودخانه - چایی دره ویله

  .است جاري دره ویله روستاي دره در که اردبیل استان فصلی هاي از رودخانه      

  دره سرعین ویله
 نفر 578تعداد  1390سالدر که سرعین شهرستان مرکزي بخش ازتوابع گرم آب دهستان ازآبادیهاي      

 دریا سطح متراز 1820 درارتفاع وباصفا این روستاي ییالقی.بود داده جاي خانواردرخود175 درقالب را
 دره شمالی دامنه در آن آب معدنی هاي چشمه و است گرفته قرار سرعین شمال کیلومتري 3 فاصله در
 رستورانهاي اقامتی،تفریحی، اماکن ، خنک وهواي آب.است شده واقع دره کف همچنین و جنوب به رو

 ییالقی و باصفا کامالً چهره جانواران و ها رستنی انواع ، مسکونی منازل بافت نوع ، ها پذیرائی،آبمعدنی
آن  معماري نوع و شده بنا اي پله شکل به اي کوهپایه روستاي این هاي خانه.است داده دهکده این به
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 بسیارمناسب ساعته چند اقامتهاي روستا براي این امکانات .است ماسوله معماري یادآور نخست نگاه در
  .اختصاص داد  آن درختان سار توان چندساعتی را به تفرج وگشت وگذار درسایه می و است

 هواي و وآب طبیعی هاي باجاذبه است که ویالدره روستایی یا درق ویله ،ویله دره  ییالقی روستاي
. شناسند می اش طبیعی معدنی آب هاي چشمه با را آن منطقه اهالی و دهــش معروف خنکش و لطیف

 ، متعددي مثل چشمه وآبشاروگل ودرخت وکندوهاي عسل طبیعی هاي جاذبه بر عالوه روستا این
 خاصی هاي جاذبه آنها از کدام هر که دارد ها صخره و ها کوه دل در هم کوچکی و بزرگ غارهاي

دارند  وجود روستا رودخانه مسیر ولـــدرط که آبشاري دو .داشت خواهند توریستی سفر یک براي
  . اند کرده طبیعی آبشار این از بازدید و استراحت براي محلی به تبدیل را اطراف چمنزارهاي

  هیر دره ویله
   درسرشماري که گرفته است قرار هیر بخش  از هیر درشمال دهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      
 بیله دره با روستاي ویله دره یا. بود داده جاي خانواردرخود 69 نفررادرقالب 273تعداد  1390 سال

  .و بولقاوار همجوار است یایچی ، قایا روستاهاي قیزیل

  ویند کلخوران
 161 تعداد 1390 سال در که سرعین شهرستان مرکزي بخش ازتوابع گرم آب دهستان هاي ازآبادي      

سرعین  به اردبیل ازجاده کمی ویندکلخوران درفاصله .بود داده جاي خانواردرخود 46 درقالب را نفر
بکلی ویران شد و آبادي جدید درکنار ویرانه هاي  1375 سال زلزله این روستا در.واقع شده است 

  .روستاي قبلی بنانهاده شد

  اي صخره دهکده -  ویند کلخوران
 از که ورنیاب يزیبا و طویل دره امتداد در سرعین کیلومتري 5در کلخوران ویند اي صخره دهکده      
 و ها تپه در زیر .دارد قرار یافته ادامه خورانــــویند کل روستاي مزارع انتهاي تا ورنیاب هاي تپه دامنه

 پدیده یک بصورت منفرد سنگی هاي خانه از اي مجموعه با يا دهکده ،روستا  این اطراف هاي صخره
 وجنوب جنوب کیلومتري 5 حدود در ویند اي صخره دهکده.دارد وجود استثنائی باستانی و معماري

  ، قایاوقوردل به سنگی يها خانه این استقرار مکان دارد قرار نیر - اردبیل جاده ودرنزدیکی سرعین غربی
 سنگی يها خانه این از آمده دسته ب يها سفال. است مشهور مسجدیئري و قایا قارا ، خانه چله تپه

 اشکانی دوره آثار به آن جناغی هاي قوس و سفالها این مثال براي است تاریخی مختلف ادوار به مربوط
 تپه .دارد تاریخ درطول استمرارآن از وحکایت دارد شباهت ويــــصف و تیموري ، سلجوق ، ساسانی

 ، سقف فروریزي مانند طبیعی مختلف بدالیل دارد قرار آن زیر در سنگی هاي خانه اغلب که خانه چله
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 ، مربع غالباً سنگی هاي خانه این پالن اما. باشد نمی بازدید قابل زیاد ...و داخلی فضاهاي پرشدن

 ابعاد در مجتمع و ردـمنف هاي اتاق از اقامتگاه نوع همه که است غیرهندسی اشکال و  بیضی ، مستطیل
 ، ها تاقچه با مسطح ، جناغی قوسهاي و شکل هاللی سقف و یکدیگر به مرتبط راهروهاي با مختلف

 و تاریخی هاي جاذبه از تواند می آن تنوع و گستردگی که دارد وجود... و رختخواب جاي ، چراغ جاي
  .گردد محسوب منطقه این گردشگري فرهنگی

  ویو
درمجاورت  که خلخال شهرستان رستم خورش جنوبی ازبخش رستم خورش دهستان هاي ازآبادي      

در  خانوار 15نفررا درقالب  41تعداد  1390 سال روستاهاي گوللوجه و نیساز قرارگرفته ودر سرشماري
 شرقی طول دقیقه 28 و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 19و درجه 37در آبادي این. بود داده جاي خود

  .متراست 1400 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد
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  هئشی
 در که خالــــــخل شهرستان رستم خورش بخش از شمالی رستم خورش دهستان هاي ازآبادي      

 20و درجه 37هئشی در. بود داده جاي خانواردرخود 42 درقالب را نفر 128تعداد  1390سال سرشماري
آن  جنوبی و درسمت ازهشتجین کمی درفاصله شرقی طول دقیقه 18و  درجه 48و شمالی عرض دقیقه

  .قرار دارد دریا متر از سطح 1530 ارتفاع در

  هئشین
 از سنجبدجنوبی دهستان غرب شمال الیه در منتهی که است) گیوي(کوثر شهرستان ازآبادي هاي      
 داده جاي خانواردرخود 143 نفررا در قالب 538تعداد  1390 سال که در آبادي این فیروزقراردارد بخش

 دقیقه 34و درجه 37در هئشین. اصفهاباد مجاورت دارد  با وازجنوب بورستان روستاي با شمال از .بود
  .متراست 1620 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 6 و درجه 48 و شمالی عرض

  تاریخی تپه - سی هاچاتپه
 1345 اسفند 25 تاریخ در گرمی است شهرستان نقاره که ازتپه هاي تاریخی روستاي سی تپه هاچا      

  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 626 ثبت هشمار با

  کوه - هاچاداغ 
 نیر ازبخش کورائیم شهرستان شرقی يویورتچ دهستان محدوده در متر 2005 ارتفاع با کوه این      
 48به طول  آن قله جغرافیایی ومختصات بوده شرقی جنوب -غربی شمال کوه جهت.است شده واقع

  .باشد می ثانیه  55درجه و  37و عرض ثانیه  18 درجه و

  تاریخی تپه - هاچاقایا بزرگ
 شهرستان در و است اسالم از پس تاریخی هاي دوران اولیه هاي سده به مربوط بزرگ هاچاقایا      

 27 تاریخ در اثر این و شده واقع قاراسو روستاي الهورد، دهستان شرقی، مشکین بخش ،مشکین شهر
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 22617 ثبت ٔشماره با 1386 اسفند

  تاریخی تپه - هاچاقایا کوچک
   که است المــاس از پس تاریخی هاي دوران میانه هاي سده به مربوط کوچک يهاچاقایاتپه تاریخی       

 این .است شده واقع مشکین شهر شرقی شهرستان مشکین د بخشوالهر از دهستان قاراقایا درروستاي 
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 22615 ثبت ٔشماره با 1386 اسفند 27 تاریخ در اثر
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  هاچاکند تازه
  که است گرمی مرکزي اجارودشمالی ازبخش دهستان پرجمعیت ونسبتا بزرگ هاي هاچاکندازآبادي     

 شکراوو(شکرآب،آرانچی ،لر کئچل روستاهاي درمجاورت و گرمی شهر ازشمال کیلومتري 6 درفاصله 
نفررادرقالب  263تعداد  1390 سال  سرشماري هاچاکند براساس.است قرار گرفته شوردره ، )شکرئو یا

  .بود داده جاي درخود خانوار 69

  هاچاکند درمانلو
 درجه 39 در فاصله که است گرمی شهرستان موران ازبخش شرقی اجارود دهستان هاي ازآبادي      

 از شرقی طول ثانیه 32و دقیقه 11و  درجه 48و  وا ـــــاست خط از شمالی عرض ثانیه 29 و دقیقه 3و
 قرار وآالزاراوجاغی کندي سیاووش ،لی درمان ، سر سینه گرینویچ درمجاورت روستاهاي النهار نصف

  .بود داده جاي خانواردرخود 168 نفررادرقالب  757تعداد  1390 سال در آبادي این.گرفته است

  هاچاکندي
 1390 سال در سرشماري که است اردبیل شهرستان ثمرین ازبخش دوجاق دهستان هاي ازآبادي      

  کندي خان اسماعیل ، هاچاکندي باروستاهاي چرابپا. بود داده خانواردرخودجاي2 نفررادرقالب 6تعداد 
   .شامی همجواراست چوخوریورد و شیندیر

  بیگلو هادي
 الیه درمنتهی که است گرمی ازشهرستان موران دربخش آزادلو دهستان هاي ازآبادي لی بیگ هادي      
 11و درجه 39  بین آذربایجان آباد ازجمهوري جلیل منطقه ودرمجاورت شهرستان این شرقی شمال
 النهار ازنصف شرقی طول ثانیه 16 و دقیقه 9 و درجه 48استوا و  ازخط شمالی عرض ثانیه 36و  دقیقه

تعداد 1390 سال درسرشماري که است جمعیتی کم روستاي لی بیگ هادي. است قرارگرفته گرینویچ
  .بود داده جاي خانواردرخود 32نفر را درقالب  120

  هازارکندي
 شمال درسمت که است آباد پارس شهرستان الم آبادــاس بخش از بادآاسالم  دهستان هاي ازآبادي      

 کارگاه و تپه اوزون، کندي خلیل،کندي رحیم وقشالقات روستاها ودرمجاورت آباد اسالم دهستانی غرب
 هازارکندي که ازروستاهاي مرزي به شمار .قراردارد مغان دامپروري و وصنعت کشت شرکت 2 بخش

  .بود داده جاي خانواردرخود179 نفررادرقالب 702تعداد  1390سال  رود درسرشماري می
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  گردنه -گدیگی  هازارموغ
 بوده زرتشتی روحانیان ریاضت محل ازظهوراسالم قبل که ، )هزارمیخ ،هزارمغ ( هازارموغ گردنه      

  .قراردارد داغی هرم غربی هاي در دامنه

  معدنی آب چشمه -بوالغی  هاشم
 است اردبیل کیلومتري 3دره در ویله روستاي رد سردمعدنی آب هاي ازچشمه بوالغی یکی هاشم      

سانتیگراد و  درجه 17 چشمه این رسد حرارت می شرب مصرف به خود درمانی خواص دلیل به که
  .باشد می لیتردرثانیه 0.8 آن آبدهی میزان

  زیارتگاه -  خوجین هاشم
 خوجین روستاي به خلخال برسرجاده خلخال شهرستان کیلومتري 2خوجین در سیدهاشم زیارتگاه      

 به و شکل مستطیل زیارتگاه بناي.است گرفته قرار قاسم زاده امام جنوبی ضلع قسمت در اي تپه روي بر
 این ورودي. باشد می سیمانی نماي داراي و مسطح آن سقف و شده بنا ساده صورت به و متر 4×4 ابعاد

  .دارد قرار ورودي طرف درب دو در کوچک پنجره دو و بوده شرقی ضلع از بنا

  قشالقی هاوارکندي
که درسواحل جنوبی  است آباد پارس شهرستان اسالم آباد ازبخش اسالم آباد دهستان هاي ازآبادي      

 هاوارکندي قشالقی براساس. قرار دارد قدیم آباد اسالنم،کندي ارس ودرمجاورت روستاهاي توپراق
  .بود داده جاي خود در خانوار 12نفررادرقالب  56تعداد  1390سال  سرشماري

  لی هدي
 و کند تازه در جنوب که است گرمی شهرستان انگوت ازبخش شرقی انگوت دهستان هاي ازآبادي      
 خط از شمالی عرض ثانیه 51 و دقیقه 1و درجه 39 بین و در فاصله سامبورچایی رودخانه غربی سمت

 روستاهاي درمجاورت ویچــــگرین النهار نصف از شرقی طول ثانیه 2 و دقیقه 45و درجه 47و واــاست
 252تعداد  1390سال  سرشماري است و براساس سویوقرارگرفته و یئل لی عباسعلی، پیرلی ،الر ساري

  بود داده جاي خانواردرخود 57 را در قالب نفر

  قشالقی لی هدي
   سال سرشماري در آبادي این سواراست بیله شهرستان مرکزي انجیرلوازبخش دهستان هاي ازآبادي      
 دهستان  شمال دي لی قشالقی درـــه .بود داده جاي خود در خانوار 5 قالب در را نفر 17 تعداد 1390
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 ازدهستان هایی آبادي و قشالقی چاي ، لو باالبیگ حاجی ،بدیر  قشالقات اورتـــو در مج لی اینجی
  .تپه واقع شده است گوگ
  دره -چال  هرم
 شوند قرار می منتهی سلطان قله به که وارتفاعاتی ازیکطرف وهرم کسري بین که است زیبایی دره      
 شمال باید از جهت سبالن جان پناه به رسیدن براي.شود می منتهی هرم عظیم یخچال به آن ادامه و دارد

   .شد )خرس خوابگاه( یاتاقی آیی نام به دیگري و وارددره شده خارج دره این از
  کوه -  داغی هرم
مشکین  شرقی  شهرستان مشکیندهستان الهرودازبخش  محدوده در متر 4392 ارتفاع با کوه این      
 - شرقی کوه، جهت.است شده واقع مشکین شهر مرکزشهرستان شرقی جنوب کیلومتري 18 در و شهر

 ثانیه   17درجه و  38و عرض  ثانیه   50درجه و  47به طول  آن قله رافیاییـجغ مختصات و بوده غربی
 باشد، می قله سه شامل داغ رمـــــه .سلطان است قله از بعد ساواالن مرتفع ناحیه و دومین باشد می

 هرم و دوم هرم ترتیب به اول هرم سمت از آن قلل دیگر و متر 4587 ارتفاع با اول هرم آن بلندترین
 شده نصب اي چهــــصندوق سوم هرم قله در سوم مسیرهرم سختی خاطر به. شوند می نامیده سوم
  . نویسند می آن در را خود برنامه گزارش و اسم کننده صعود کوهنوردان که است

    هروآباد
  شهرستان -خلخال : نگاه کنید به       

  رودخانه - هروچایی
 جریان استان اردبیل شهرستان هاي جنوبی از کوثر و خالــخل درشهرستان هاي هروچاییرودخانه       
 از آن سطحی آبهاي تمامی و شده زهکشی کوچک و بزرگ روخانه چندین توسط وسیع ناحیه این. دارد

 رود خلخال درمنطقه کشی زه شبکه بزرگترین. ریزد می خزر دریاي به درودـسفی و قیزیل اوزه ن طریق
 ازکوههاي هروچایی. است شده تشکیل سنگورچایی و آرپاچایی هروچایی، رود ازسه که است بزرگی

 ،ازناو کوچکی مانند ها ورودهاي درطول مسیرخود چشمه گرفته سرچشمه خلخال جنوب شرق
 موازات قیزباخان را دریافت کرده باگذشتن از داخل هروآباد به و چایی نورعلی ،سادات زاویه ،طووالش

پیوندد  می هم به گیوي ،چالگرود،هواشانق ،کاالر دیگرمحلی ازجمله باچندرودخانه گیوي-هروآباد جاده
  56 قیزیل اوزه ن تا که هروچایی .شود می لـــآباد وص سنگ رودخانه فیروزآباد به نزدیکی درو نهایتا 
  .سازد می را سیراب خانندبیل مسیرخود اراضی دارد درطول فاصله کیلومتر
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  هریس
 جنوب سمت که در است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي ازبخش سنجبدغربی دهستان هاي ازآبادي      

 سرشماريدر آبادي لیق واقع شده است این و نی  گنجگاه ،برق  روستاهاي سوره درمجاورتدهستان و 
 قیقه 39 و درجه 37در آبادي این.بود داده جاي خانواردرخود 59 نفررادرقالب 239 تعداد 1390 سال

  .متراست 1260 دریا ازسطح آن وارتفاع دارد قرار شرقی طول دقیقه 13 و درجه 48 و شمالی عرض

  سد - هریس
 براي آن وآب است رسیده برداري بهره  به 1362 ازسال که است مالتی سنگی ازنوع دــــس این       

  سد کل وحجم متر 180 تاج طول متر.4 ازبستر سد ارتفاع .گیرد قرارمی مورداستفاده کشاورزي مصارف
   .است مترمکعب میلیون 0.4

  سد -  هشتجین
 رودخانه آب جریان تنظیم باهدف رودخانه از سدخارج یک بصورت هشتجین زنیــــــــسدمخ      

 و انحرافی بربند مشتمل طرح این.می شود احداث نیازکشاورزي براي مطمئن آب تامین و ساقیزچیس
 درفاصله سدهشتجین ساختگاه .باشد می هشتجین سدمخزنی و)سد مخزن به آب انتقال جهت(لوله خط
 مسیر و اردبیل دراستان شهرهشتجین شرق کیلومتري 5 حدود و خلخال شهرستان جنوب کیلومتري 45

 رودخانه هاي سرشاخه از یکی( سوسهاب رودخانه بستر از وخارج دمدل روستاي به هشتجین جاده
 انحرافی بند سوسهاب توسط رودخانه زراعی مازادغیر آب دراین سدابتدا.است شده واقع) قیزیل اوزه ن

 مصرف به محل دراین تنظیم و ذخیره از پس و شده داده انتقال سدهشتجین مخزن به انتقال لوله خط و
 انحرافی بند یک بر مشتمل هشتجین، سدمخزنی طرح رو این از .یابد می اختصاص زراعی آبی نیازهاي

  .بود خواهد هشتجین مخزنی سد همچنین و سد به آب انتقال سیستم ،ساقیزچیس رودخانه روي بر

  شهر -  هشتجین
 هجري شمسی مرکز بخش 1320معروف است از سال  »هئشئیین«که درنزد اهالی به  شهرهشتجین      

 با شمال از رستم خورش. بوده است اردبیل جنوب استان در واقع خلخال شهرستان رستم خورش 
همسایه  میانه شهرستان با ازغرب و شاهرود بخش با شرق از زنجان استان با ازجنوب کوثر و خلخال

 استانهاي از را اردبیل استان ذردــکه از سمت جنوبی این بخش می گ اوزه ن قیزیل رود مشهور. است 
 48و  شمالی عرض دقیقه 22و  درجه 37هشتجین در . سازد می جدا زنجان و شرقی آذربایجان همجوار

  ترکی آن مردم زبان. است متر 1530 دریا سطح از آن اعـــارتف و قراردارد شرقی طول دقیقه 22و درجه
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  .است برده زبان نام  تالشی مناطق از یکی عنوان به هشجین از اسالم جهان دانشنامه است اما آذربایجانی

 چنارلیق  سو، آق نوده، روستاهاي زیباي هاي جنگل ،بوالغی ) کهه ت( گواراي چشمه ، داغ آق زیباي قله
 و درهشجین قریشی محمد شیخ آرامگاه و زیارتگاه ،نوده  دیدنی آبشارهاي ،قاراتیکان  زاویه ، کیوي
 ، کایکو قلعه ،برندق  رسوکنانشاق و لکه پنبه ، سویودلی ، کلکی ییالقات ،اسبو در معراجی احمد سید

  کئزج شکل اي ماسوله روستاي ،برندق  نمهیل ، روستاي باغات ، اوزه ن قیزیل رود فرد  منحصربه حاشیه
  .از مکان هاي دیدنی  خورش رستم است سو ایستی گرم آب هاي و چشمه

  کوه -هشیم 
 واردبیل  هیر شهرستان بخشاز  جنوبی فوالدلوي دهستان محدوده در متر 2111 ارتفاع با کوه این      

 جنوب - شرقی شمال ، کوه جهت.است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز شرقی جنوب کیلومتري 30 در
  .باشد می 37.58 و عرض  48.21به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی

  چشمه هفت
 کیلومتري 65 در فاصله مشکین شهر شهرستان ارشق دربخش مرکزي ارشق دهستان هاي ازآبادي     

 برك فاصل درحد روستایی است قرار گرفته نصیرکندي و پیرعلیلو ، سهرابلو روستاهاي آن درمجاورت
 ،بوالغی منصی هاي نام به هــــچشم هفت داشتن واسطه به که گرمی اردبیل برسرجاده رضی و چاي

 این است معروف چشمه هفت به کندبوالغی و بوالغ داش ، کهریز ،بوالغ  قورت ، کوسا ، قیران قورت
  .است بوده نفرجمعیت 86 خانواربا21 داراي1390 سال سرشماري بر اساس آبادي

  غارتاریخی - خانا هفت
  الر دام یئدي: نگاه کنید به       

  کوه - داغی هفته
شهرستان  مرکزي از بخش غربی مشکین دهستان دودهــــمح  در متر 2907  ارتفاع  با  کوه این      

 .است شده واقع مشکین شهر شهرستان مرکز غربی جنوب کیلومتري 20فاصله در شهراست که مشکین
 35درجه و 47به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده شرقی جنوب -غربی شمال کوه ، جهت
  ..رود می شماره ب سبالن ازارتفاعات یکی هفته داغی باشد می دقیقه  14درجه و 38 وعرضدقیقه 

  گردنه - گدیگی هفته
   ناپایداري و هواي قرارگرفته ومعموال آب آن شمالی هاي دامنه در که سبالن معروف هاي گردنه از      
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  .کردند تردد می ازآن معینی هاي درهفته وعشایرفقط ایالت نیز خاطر همین دارد به

  آباد هل
 درسرشماري که است هیر بخش ازتوابع جنوبی فوالدلوي دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      
 روستاي هل آباد درمجاورت. بود داده جاي خود در خانوار 24قالب  در را نفر 96تعداد  1390 سال
 سنجبد دهستان به سمت جنوب قرار گرفته این آبادي که از آن غربی درسمت و خلخال به اردبیل جاده

  .دارد مجاورت » جیاوان« با غرب شمال از سمت شود محدودمی شمالی

  تاریخی تپه - سی تپه همت
گرمی  ازشهرستان سالله روستاي در و است اشکانیان دوره به مربوط) موران محال(سالله همت تپه      
  .است رسیده ثبت به ایران ملی آثار درفهرست 637 ثبت ٔشماره با 1345 اسفند 25 تاریخ در و شده واقع

  شان همه
 درجه39 بین در فاصله که است گرمی شهرستان موران ازبخش شرقی اجارود دهستان هاي ازآبادي      

 شرقی داردازجانب جاي شرقی طول ثانیه 52و دقیقه 19و درجه 48و شمالی عرض ثانیه 35و دقیقه 2 و
زاهرا و  ، کاالنسورا ، خلیل پیره باروستاهاي وازدیگرجهات آذربایجان آبادجمهوري جلیل منطقه با خود

 خانوار 34درقالب  را نفر 137تعداد  1390سال سرشماري در آبادي این.دارد مجاورت موران رحیملوي
  .بود داده جاي درخود

  هموارکندي
درمیان  که سوار بیله شهرستان دشت القــــــــقش ازبخش جنوبی قشالق دهستان هاي ازآبادي      

 1390 سال هموار کندي درسرشماري .قوتوربوالغ قرارگرفته است بوالغ و یان ، بوالغ روستاهاي اوچ
  . بود داده جاي خانواردرخود 22 نفررا در قالب 81تعداد 

  هوادرق
 سال سرشماري بر اساس نیرکه شهرستان کورائیم بخش ازتوابع مهماندوست دهستان هاي ازآبادي      
 ، علیا بود هوادرق باروستاهاي مهماندوست داده جاي خانواردرخود 13 نفررادرقالب 37تعداد  1390

  کهریز و اینجه همجواراست

  هواشانق
  و درجه 37که در است) گیوي(کوثر شهرستان مرکزي بخش از دغربیـسنجب دهستان هاي ازآبادي      
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 متر 1980 دریا ازسطح آن وارتفاع قراردارد شرقی طول دقیقه 25و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 43

 روستاهاي مراتع به شرق سمت از ،اوجقاز روستاي و کرندق روستاي به شمال هواشانق ازسمت .است
 احمد نی روستاي به جنوب سمت واز آباد علی روستاي به غرب سمت از ، بیگ احمد ونی ایلوانق

 خلخال شهرستان با و کیلومتر 10 کوثر شهرستان مرکز تا روستا فاصله. منتهی می شود وآبگرم بیگ
 167 درقالب را نفر  589 تعداد 1390 سال سرشماري اساس بر آبادي این .است  کیلومتر 30 حدود
  .بود داده جاي خود در خانوار

  کوه -خونی  هوت
 بسیـار کوههاي از و قرارداشته خوجین روستاي شرقی شمال درقسمت یا ماالن خونی هوت کوه      
 گیالن و خلخال منطقه و مقسم المیاه دو »آخارباخار«،  همجوارآن کوه و کوه این خلخال می باشد مهم
 هر باعث که دارد قرار سدفنارود کوه این جنوبی دردامنه باشـد می استپی هاي جنگل از پوشیده و بوده
 که اي پیاده مسیر اسالم به خلخال جاده شدن کشیده از قبل و است گردیده منطقه این شدن زیباتر چه
   .است بوده خلخال و گیالن استان بین ارتباطی پل میگذرد کوه این دامنه از

  هورانلو
 و مستقربودند خلخال شهرستان در مستقل هاي تیره صورت به که الـخلخ منطقه عشایروطوایف از     
 ها وتیره طوایف این.پرداختند می قشالق ییالق به خلخال وقشالقات منطقه تفاعاترودیگرا داغ آق بین

 هاي سیاست بااجراي نداشتند هم زیادي چندان نبودند و جمعیت ومتشخصی بزرگ ایل تابع چون
 شدند یکجانشین خود قشالقات در وغالبا کشیده دست کوچروي شیوه به دامداري از بالفاصله تاختاقاپو

 صورت به امروزه طوایف این.است معروف وتیره طایفه نام به امروزه استقراریافتندکه هایی درآبادي و
 شش همراه به ،هورانلو یا هویرانلو.روند وصحرامی وکوه ییالق به ازخلخال خاصی مناطق در پراکنده
 نادرشاه زمان در ودلیکانلو )لو اصالن(نصرانلو مونتانلو، شاطرانلو، ، کلوکشانلو ، خالتانلو هاي بنام طایفه
  .شدند  کوچانده تالش کوهستانی نواحی و خلخال به افشار

  وحش حیات زیستگاه -  میدانی هوشنگ
 که  است آن غربی شمال دامنه در و سبالن هاي ناهمواري دردل مسطح اي منطقه میدانی هوشنگ      

 در نزدیکی که میدان این اصلی نام است شده مترواقع2725 درارتفاع وپانصدمترعرض دوکیلومترطول با
 اشکانیان ویادگاردوره یافته نام تغییر میدانی هوشنگ به بعدا که است میدانی اشک دارد قراروسوی شابیل

 جنگ محل ، میدان این روایاتی بر بنا. است بوده لشکراشکانیان ییالق محل گویا.است بارومیان درجنگ
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 عشایري هاي از خانواده بعضی مورداستفاده ییالقی مراتع عنوان حاضربه درحال.است نیزبوده اعراب
 قبور ، آن جاي درجاي که است اشکانی یادگاردوره مسطح دانــــمی این. گیرد می قرار لو خلیفه طایفه

  .است رفته غارت به شده قبورکنده ازانقالب قبل هاي سال البته که شود می دیده دوره آن به مربوط

  هوشنه
ودرمیان روستاهاي  نمین مرکزي بخش ازتوابع گرده دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي      

 براساس آبادي این سی قراردارد محله سی و یوزباشی دمحلهـــــمسج ، آباد خوش ، کندي نظرعلی
  . بود داده جاي خانوار درخود 35قالب در را نفر 114 تعداد 1390سال سرشماري

  معدنی آب چشمه - سویو هوشنه
 متوسط دماي که است چایی پیله منطقه هوشنه درروستاي نمین شهرستان معدنی آب هاي ازچشمه      

 درمانی ختصیت معدنی آب چشمه این آب . است لیتردرثانیه نیم آن آبدهی میزان،سانتیگراد درجه15 آن
  .رسد می شرب مصرف به و داشته

    هومونلو
 در ییالقشان است آمده منطقه این به وازشمال رودخانه ارس است اویماق هفت ازطوایف یکی     

 ازآنان زیادي عده.است آنان زمستانی مراتع درمغان پاراقشالق و  کندي بوده چی که ته و سراب اطراف
 در طایفه این.است طایفه این رئیس آخرین بیگ اسماعیل.اند اختیارکرده روستایی به همین نام سکونت

 ،جعفرلو محمد ،گروس الر ،سیدلر ،لو رنئو هالآل ،آقاویردیلو هاي به نام بزرگ تیره 7 حاضرداراي حال
 روستاهاي در انگوت درمنطقه شده یاد ازافراد طایفه عده که باشند می لو ولی لو و محمد حسین محمد

 شهرستان شرق درسمت کثیري و جمع دارند سکونت وشوردرق آقاویردیلو ،ته که چی ،جهانگیرلو
 ساکن قوشاقشالق ،آباد حمداله ، آباد فیروز ته که چی ،قشالق خان ،پاراقشالق روستاهاي پارساآباد در

 سی تپه آالچیق بنام » ارشق«  منطقه در آنان بهاره و ملک شهر مشکین در حوالی شان ییالق و باشند می
   .دارند جمعیت نفر هزار 6 از و بیش است مشهور بیگ دیل لی طایفه اتفاق به

  انگوت هیبت
 درفاصله است که گرمی شهرستان  انگوت ازبخش غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي آبادي دو نام      
   جاده کیلومتري 5فاصله  در و گرمی مرادلوي بخش از صلوات دهستان اورتـمج در و همدیگر از کمی

 شونددر می نامیده هیبت یوخاري و آشاغی که آبادیها این .اند گرفته قرار مغان بهمشکین شهر اصلی
  اند داشته نفرجمعیت 27و 2خانوار و   8 و 1 ترتیب به 1390 سال سرشماري
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  خانملو جهان هیبت
 از نوار کمی که در فاصله است سوار بیله شهرستان مرکزي بخش از انجیرلو دهستان هاي ازآبادي      

 که اي آق بیگ لر درمحدوده و بولقار رودخانه دو درمیان آن غربی ودرجانب آذربایجان و مرزي ایران
تعداد  1390 سال درسرشماري آبادي این .دارد ايـج هاست لو خانم جهان زمستانی سکونتگاه دیرباز از

  بود داده جاي خانوار در خود 19 نفررادرقالب 71
  بخش - هیر 
اي  منطقه در ،که درجنوب شرقی اردبیل  است اردبیل شهرستان تابعه هاي بخش از یکی هیر بخش      

فوالدلوي  ، این بخش ازسه دهستان هیر .معروفیت دارد واقع شده است که از دیربازبه ماحال فوالدلو
. تبدیل شده است تشکیل می شود به شهر 1375شمالی و فوالدلوي جنوبی به مرکزیت هیرکه از سال 

پارچه آبادي  44پارچه آبادي بوده که تعدا  49کشور داراي  1390براساس سرشماري سال  بخش هیر
آبادي غیرمسکونی هیر داراي سکنه  5آبادي از 4آبادي دیگرغیرمسکونی بوده است تعداد  5مسکونی و

 مرکز.نفرجمعیت بوده است  19188 خانوارو 4973درهمین سرشماري بخش هیرداراي . موسمی هستند
  .است شده واقع هیر به اردبیل آسفالته جاده رمسی در اردبیل شرق جنوب کیلومتري 25 در بخش

 25 درهیر . است گذشته در شهر این بودن آتشگاه دهنده نشان آمده است که آتش معناي به درلغت هیر
 ،زردآلو ،آلبالو ،گیالس زیباي باغات و است واقع خلخال جاده ودر اردبیل شرقی جنوب کیلومتري

 ، باباکتیل زیباي کوه ،گردو و سیب ، زردآلو ، آلبالو ، گیالس زیباي باغات. دارد فراوانی گردوي و سیب
 ،گوزه سی شرف جمله از متعدد هاي چشمه »رووه و« آبشار ،هیر رودخانه ، نئور دریاچه ،آبگیرخول لی

   از جاذبه هاي دیدنی هیرمی باشد  توربه و  هیر زیباي قلعه ، ارنوگوزه سی ، گوزه سی حسینالی

  دهستان -هیر
 تاسیس 1366 درسال که هیراست روستاي مرکزیت اردبیل به هیرشهرستان بخش ازدهستانهاي      
 محمد قشالق،قایا قیزیل ،شبلو ،دمدمه، خانقاه،چنذاب ،درق بیله ،بقرآباد،آهوقلعه هاي آبادي وشامل شده
  .میباشد لودوی ،یایچی ،کرگان ،کوهساره ،کلخوران ،کریق ،کردعلی،علیا  محمدبیگ قشالق ،سفلی بیگ

  رودخانه – هیرچایی

 18.9 آن ساالنه دارد وآبدهی جریان رـــهی منطقه در که است اردبیل استان فصلی هاي رودخانه از      
 طوالنی و خم و پیچ پر مسیر در و میگیرد نوئورسرچشمه هیرازدریاچه رودخانه. است مترمکعب میلیون

   و کرده هیرگذر شهر میانه و)  رووه و آبشار( آبشار و دربند زیباي باغات و چمنزار ، ارنو چشمه از خود
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  .شود می جاري اطراف دشتهاي سمت به

  تاریخی قلعه -هیرقاالسی 
داشته که امروزه آثاري ازخرابه هاي  قرار اردبیل جنوب کیلومتري 25 در واقع هیر شهر در قلعه این      

   .آن به جاي مانده است

  هیزان
 سه که در فاصله است گرمی شهرستان  انگوت شــــــبخ از غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي      

 داغی بال ،چینار ،آخورلی ،دنیال ،نولو روستاهاي ودرمجاورت ئود رودخانه معروف دره شرق کیلومتري
 غرب در اردبیل استان مناطق وهواترین آب ازخوش یکی هیزان روستاي. قرارگرفته است  شورستان و

 انارمحلی نوعی از حاصلخیزي باغات داراي دیرباز از و است معروف انار روستاي به که است انگوت
در  تنوع ادـــایج وبا یافته توسعه باغداران تشویق و ترویج با اخیر هاي سال باغات در این. است بوده

روستاي هیزان  .است هکتاررسیده100حدود به آن کشت زیر سطح ، موجود باغات اصالح یا و کشت
  .بود داده جاي خانواردرخود 70 درقالب را نفر 294تعداد  1390 سال سرشماريدر

  قشالقی هیالن
هیالن قشالقی در . است گرمی رستانـــــشه انگوت ازبخش غربی انگوت دهستان هاي ازآبادي      

  .بود داده جاي خانواردرخود 2 قالب در را نفر 12 تعداد 1390 سال سرشماري
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  غارتاریخی - ائولر یئدي
  الر دام یئدي : نگاه کنید به       

  بولوك یئدي
 اند گرفته قرار چشمه دهنه 7 تعداد  بولوك یئدي کوهستانی منطقه در سردابه چشمه از باالتر کمی      

 درمنطقه و سردابه کیلومتري 2در ها چشمه این. شود می استفاده جلدي امراض درمان براي ها آن از که
 طالبان و سیاحان براي منطقه در نظیرحاکم دلپذیروکم طبیعی محیط.است شده واقع بولوك یئدي

 که گول سو یا بویوك لی پهن عبارتنداز هفتگانه هاي چشمه این. است وصف وغیرقابل جالب آرامش،
 ،سو  ساري ،گولو  انــــــخ سادات ،گولو  خان اسماعیل ، لی چاخماق ، شود می گفته هم سو گوي

  سویو سو و محتبیل لی لیق

  رودخانه - چایی بولوك یئدي
 ازآب و بخشی است جاري بولوك یئدي منطقه در که است اردبیل استان فصلی هاي رودخانه از      

   .میشود تامین بولوك يدـیئ هفتگانه هاي چشمه ازسرریز آن

  غارتاریخی -الر  دام یئدي
 حدود ارتفاع در و گرمخانه روستاي شمال و خلخال شهر غربی درجنوب »ولرئا یئدي« غارهفتخانه      
 شرقی طول 48-25-00 و شمالی عرض 37-32-33 جغرافیایی مختصات در و دریا سطح از متر 1600
 که آسفالته جاده وسیله به و دارد قرار خلخال شهر کیلومتري 20 فاصله در غار این. است گردیده واقع

 خلخال شهر به شود می منشعب گرمخانه روستاي  غرب طرف به هشتجین خلخال جاده 16 کیلومتر از
 قرار  انگلیسی یو شکل به و هم سر پشت که) دام( کوچک تاالر ازهفت غارهفتخانه .شود می مرتبط
 چهار دارد قرار شرق به رو اصلی دهانه است ورودي دهانه دو داراي غار این. است شده تشکیل دارند
 باشد می متر سه از بیشتر متوسط طور به تاالرها ارتفاع است دسترسی قابل سهولت به دهانه این از تاالر

 که سانتیمتر 50 و 70 ارتفاع و عرض به و متر چهار طول به راهرو یک طریق از پنجم خانه با ارتباط
 براثر احتماال تخریب اثر در که دوم دهانه جهت. گیرد می صورت است شده سنگ چین آن طرفین

 مربوط پنجم خانه به مستقیما دهانه این است جنوبی است شده اخیرایجاد درسالهاي غیرمجاز کاوشهاي
 دارند قرار غربی شمال شرقی جنوب جهت در سرهم پشت هفتم و ششم و پنجم هاي خانه. شود می

 در که متر دو طول به و سانتیمتر 45 قطر به شکل اي استوانه تنگ مدخل یک با هفتم خانه ارتباط
 5 حدود هفتم خانه ارتفاع حداکثر. گیرد می صورت دارد قرار ششم غار کف از متري یک حدود ارتفاع
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 شده تشکیل متر یک حدود ارتفاع به مترو 1.5 متروعرض 3طول  به آبی حوضچه آن در و است متر
 و طوالنی مدت به انسانی اقامت آثارآن  اولیه هاي خانه در ویژهه ب ، انهــــــخ هفت درغار است

 بررسیها خورد می چشم به است آمده بوجود انسان بوسیله که سنگ چین راهرو و پوسیده استخوانهاي
  ..باشد می دراز گوش خفاش و)  ایران جونده بزرگترین( شیئت غارپناهگاه این که است حاکی

  دره یئدي
 درجه 39 بین درفاصله که است گرمی شهرستان موران ازبخش شرقی اجارود دهستان هاي ازآبادي      

 النهارگرینویچ نصف از ثانیه 23و دقیقه16و درجه 48استوا و  خط از شمالی عرض ثانیه 56 و دقیقه 1 و
 قرارگرفته ونیستانا و دمیرچی یوخاري و آشاغی ، سالله ،زهرا ، کندموران تازه روستاهاي ودرمجاورت

 بسیار آبادي دره یئدي .دارد ارتباط موران بخش مرکز با خمی و پرپیچ شوسه جاده طرق از و است
  .بود داده جاي خانواردرخود 9 نفررادرقالب 37تعداد1390 است که سال جمعیتی کم و کوچک

  قارداش یئدي
  قاطریوران: ه کنید به  نگا      

  تاریخی پل - ) چشمه هفت( گوز یئدي
  اردبیل کسن داش پل  :ه کنید به  نگا      

  لو یئکه
 القشانــــــو یی لوکندي یئکه نام به روستایی از طوایف شاهسئوه نان مغان می باشند قشالقشان      
   .بود همراه حاجی اشان طایفه رئیس وآخرین است درسبالن بره قیزیل

  آتان یئل
و در سمت غربی  سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش جنوبی قشالق دهستان ازقشالقات       

 آتان یئل دولت و اللهوردي آتان یئــل ،عباس  آتان حاج ازســــه سکونتگاه یئــل که است دهستان
 4 نفررادرقالب 15تعداد  1390سال  یئل آتان قشالقی در سرشماري.گویل تشکیل شده است  اللهوردي

   .بود داده جاي خانواردرخود
  دگرمانی یئل

 غربی شمال سمت هاي آبادي از است معروف هم هـتکل روستاي به اهالی میان در که دگرمانی یئل      
  39 بین در گرمی کیلومتري 25 در فاصله که است گرمی شهرستان موران دربخش اجارودشرقی دهستان
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 از شرقی طول ثانیه 53و دقیقه 13 و درجه 48استوا و  خط از شمالی عرض ثانیه 3و دقیقه 2 و درجه 

 اطالق .است قرارگرفته وشیلوه مئهره ، قارایاتاق ،زنگبار روستاهاي ودر مجاورت النهارگرینویچ نصف
 هر آثاري اینکه بویژهد کن می آسان روستارا تسمیه وجه خصوص در اظهارنظر آبادي براین دگرمانی یئل

 قبل از دور هاي درگذشته آبادي این که است بیانگرآن منطقه ازکوههاي یکی باالي مختصردر چندخیلی
 برخورداربوده شهرتی وازاعتبارو آورده هم به ورسمی اسم ، کوه درفرازاي آسیاب هاي پره گردش

 ظهوروبروزاز  پس و است دهــــچرخی می باد با که بوده آسیابی دگرمانی یئل روستاي آسیاب .است
 در روستاها در مدگن کارآردکردن شدن رنگ دهد و باکم می ازدست را خود اهمیت آتشین هاي آسیاب

 روستاي حافظه از اما بادي آسیاب. ودگرددـــرود و ناب ازبین رود تا اینکه می فرو فراموشیاي از  هاله
 مواریث آمد تامتولیان می پیش فرصتی وایکاش نشده فراموش آن کهنسال اهالی ویژهه یئل درمانی ب

 اختصاص قدیمی آسیاب به که اي در محدوده بادي آسیاب یک کردن با علم وگردشگري فرهنگی
 هاي نسل معیشتی ماندگاراز شیوه اثري وهم می افزودند منطقه گردشگري هاي برجاذبه هم داشت
 زندگی شیوه ادپیوند بینـــــایج باشد براي گذاشتند تا پلی می نمایش به امروزي نسل را براي گذشته

  .بود داده جاي خانوار در خود 42 نفررادرقالب 169تعداد  1390 سال دریئل دیرمانی .متفاوت هاي نسل

  انگوت يسویو یئل
 انگوت بخش از شرقی انگوت دهستان جنوبی درقسمت شرقی دهستان هاي سویو ازآبادي یئل      

 1 و دقیقه  46 و  درجه 47 و جغرافیایی عرض شمال ثانیه 31و درجه 39 در که گرمی است شهرستان
 وبا شمال سمت از و قرارگرفته لی قربان و شاهبازلی ،لی  عسگرخان روستاهاي  طول درمیان شرق ثانیه

 وارـــهمج سامبور رودخانه با غرب سمت از و خورد پیوندمی لی هدي روستاي به نسبتا دوري فاصله
  .بود داده جاي خانواردرخود 64 درقالب نفررا 243 تعداد 1390 سالدرسویو  یئل باشد می

  گرم آب چشمه - سردابه يسویو یئل
 و متر 1700 دریا سطح از چشمه این ارتفاع. است شده واقع سردابه چشمه نزدیکی در چشمه این      

 و گراد سانتی درجه 30 درحدود مظهر در آب دماي.باشد می ثانیه در لیتر 2 حدود در و کم آن آبدهی
 مشام به چشمه اطراف در سولفوره هیدروژن شدید بوي. است رنگ بی و مزه ترش کمی شفاف، ظاهر

 درجه 20 براي آن الکتریکی دایتـــــه. است آن شیمیائی عوامل جمله از سولفات و کلسیم. رسد می
 چشمه آن از حاصل رسوبات. است گوگردي و کلسیک سولفاته آبهاي ردیف در آن آب و 980 حرارت
 هاي بیماري درمان براي گوگرد و ديــــاسی خاصیت داشتن علت به چشمه است گوگردي و سیلیسی
  .شود می استفاده روماتیسمی مزمن دردهاي و عصبی ناراحتیهاي بواسیر، اگزما ، و پوستی
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  معدنی آب چشمه - سرعین يسویو یئل
 و دایمی جریان است شده واقع ازآن کمی ودرفاصله سرعین سویی قهوه کنارآبگرم در چشمه این      

 درضلع وازمجرایی آید می متربیرون 3.5 عرض و 4.7 طول به حوضی آب از آب این دارد جوشان
 و آلود گل کمی ظاهرآن. است درجه 41 درحوض آب حرارت یابد می جریان خارج به حوض غربی
 مناسبی رفاهی اخیرتاسیات درسنوات .است شده مفیدگزارش موضعی دردهاي تسکین وبراي است تیره

 جوشان هاي با دیگرچشمه درمقایسه معدنی آبگرم چشمه این .اند ایجادکرده ازآن برداري بهره را براي
  .ندارد چندانی رونق سرعین

  معدنی آب چشمه -  نمین يسویو یئل
  گیرده دهستان ازتوابع اورونج و گیرده روستاهاي درحدفاصل نمیني ویسو یل آب معدنی چشمه      
 دردهاي درمان براي االیام ازقدیم آب این .است مناسب دارند پادرد که راديـــــاف براي و شده واقع

 فقرات ستون ناحیه دردهاي بهبود  و گرفتگی رفع و درد کاهش  ، عصبی و مفصلی دردهاي ،  رماتیسمی
 25 آن متوسط يدما اردبیل اي هــــمنطق آب شرکت گزارش به .است شده گزارش مفید کمر دیسک و

 مصرف دارد و به درمانی خاصیت چشمه این آب است لیتردرثانیه 0.5 آن دهیــــآب میزان و سانتیگراد
  .رسد می استحمام و شرب

  لوجه یئل
 اساس بر که است خلخال شهرستان مرکزي دربخش غربی خانندبیل دهستان هاي آبادي از      

با بود روستاي یئل لوجه  داده جاي خانواردرخود 65 نفررادرقالب 262 تعداد 1390سال سرشماري
 و شمالی عرض دقیقه 36 و درجه 37در آبادي این. جانلو و ترزنق همجواراست شیخ ، روستاهاي پروج

  است 1900   دریامتر ازسطح آن ارتفاع قرار دارد و شرقی طول دقیقه 24و درجه 48

  کوه - گدیک لی یئل
 31 در و اردبیل شهرستان مرکزي بخش سردابه دهستان دودهــمح در  متر 2668  ارتفاع با کوه این      

 ومختصات بوده غربی -شرقی کوه، جهت است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز غربی شمال کیلومتري
 ارتفاعات از یکی گدیک لی یئل کوه باشد  می  30.22.30 عرض و  47.58  به طول آن قله جغرافیایی

  .رود می شماره ب سبالن
  رضابیگلو یئنگیجه

   1390 سال سرشماري در که است مرکزي ازبخش سردابه دردهستان اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      
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 ،سبالن  قـــقاالجی مجاورت این آبادي در .بود داده جاي درخود خانوار 94 قالب در را نفر 365 تعداد

  . وکردکندي واقع شده است کندي حسنعلی ،جمادي ، رود خشکه
 ،خوي،مراغه  ،سراب ،آذرشهر ،نیشابور ،همدان ،زنجان درشهرستان هاي مختلف که آبادیهایی تمام

دیگر  ي منطقه چند و بوکان ،مهاباد ،اهر ،مشکین شهر ،اراك ،همدان ،قزوین ،ورزقان ،شیر عجب،اردبیل
 واژه ي ال قریب به یقین ازــبه احتم اند شده ثبت یئنگیجه شکل میشوند و به تلفظ »یئی جه« بصورت

 این به معنی نوپدیدخواهد بود »یئنگی جه«نو گرفته شده اند که دراین صورت  به معنی تازه و »یئنگی«
اند و  گرفته خود به را نام این و رفتند می بشمار جدیدي سکونت محل خودشان هاي درزمان اماکن قبیل

احتمال دیگري هم وجود دارد وآن این .شود می گفته دنیا یئنگه آمریکا ي قاره به کلمه همین ي ریشه از
بوده باشد دراینصورت باید گفت  »یئی جه و یا ایی جه «که اصل اسامی همانگونه که تلفظ می شوند 

وبه معنی مکان و یا  شده گرفته قشنگ و نیکو معنی به »ایی  ،ئیی« ازلغت »ایی جه  ،یئی جه «که کلمه 
   .محل خوب ونیکوست

  قشالقی یئنگیجه
مجاورت  فیروز ودر ازبخش سنجبدجنوبی که دردهستان است )گیوي(کوثر شهرستان هاي ازآبادي      

تعداد 1390 سال سرشماري اساس بر آبادي این لکوان قراردارد و آباد عظیم ، کعق ،روستاهاي ایلخیچی
 و شمالی عرض دقیقه 37 و درجه 37در آبادي این.بود داده جاي خانواردرخود 33 درقالب را نفر 131
  .متراست 1280 دریا ازسطح آن ارتفاع و قراردارد شرقی طول دقیقه 11و درجه 48

  مشکین شهریئنگیجه 
 سرشماري براساس که است مشکین شهر شهرستان مرکزي ازبخش شعبان دهستان هاي ازآبادي      
  .بود داده جاي خانواردرخود 37 قالب در را نفر 154 تعداد1390 سال

  مالمحمدحسن یئنگیجه
 درسال که اردبیل شهرستان ثمرین دربخش دوجاق ومرکزدهستان دوجاق دهستان هاي ازآبادي      
واقع   ومیجندي قشالقی یئنگیجه مالمحمدحسن درمجاورت روستاهاي علی. است شده تاسیس 1388

 نفر 955تعداد  1390سال  شرقی منتهی می شود ودرسرشماري ارشق شده واز سمت شمال به دهستان
   .بود داده جاي خانوار در خود 255 درقالب را

  مالمحمدرضا یئنگیجه
  مجاورت  در نمین و مرکزي بخش از آباد دولت درجنوب دهستان که نمین شهرستان هاي آبادي از      
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 در را نفر 465تعداد  1390سال  سرشماري اساس بر آبادي این دارد پائین قرار و باال زابــروستاهاي ان
   .بود داده جاي خانواردرخود 140 قالب

  یئنگیجه نمین
 این قراردارد نمین مرکزي بخش ازتوابع شمالی ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي      
بود یئنگیجه  داده جاي خانوار درخود 5 قالب در را نفر 22تعداد  1390سال  سرشماري براساس آبادي

  .خور همجواراست کنازق و پته ،سوال ،نمین با روستاهاي جگرکندي 

  کوه -  یئري یاتاق
 و سنجبدشرقی دهستان مرکزي، بخش خلخال، شهرستان محدوده در متر 2098 ارتفاع با کوه این      

 شرقی جنوب -غربی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز شمال کیلومتري 10 در
  .باشد می 37.43 وعرض 48.31به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده

  یاجیلو
مجاورت روستاهاي  در و مرکزي بخش از آباد دولت دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي      

قالب  در نفررا 200تعداد 1390سال  روستاي یاجلودر سرشماري. آبادقراردارد تپه ویزن ،بوالغی  دوشان
  .بود داده جاي در خود خانوار 54

  کوه - داغی یارپاق
  متر  3140  داغی با ارتفاع درجوارکهلیک ازقلل معروف سبالن       

  تاریخی تپه -  تپه یاریم
 سوار بیله مرکزي ازبخش تپه گوگ ازدهستان اودولو درروستاي که سوار بیله تاریخی هاي ازتپه      
 در و است منتسب میالد از قبل اول هزاره به تپه این. است متر 203دریا  سطح از آن وارتفاع شده واقع

  .است رسیده ثبت به ایران آثارملی درفهرست 6237 شماره تحت 7/7/1381 تاریخ

  کوه -  بوالغ یاستی
   خلخال مرکزي شهرستان از بخش شرقی خانندبیل دهستان محدوده در متر 2000 ارتفاع با کوه این      

 -شرقی شمال کوه، جهت.است شده واقع خلخال شهرستان مرکز غربی شمال کیلومتري 10در و 
  .باشد می 37.40و عرض  48.25به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی جنوب
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    کوه -داغ  یاغلی
   .دارد مترارتفاع 2845که  مشکین شهردر سبالن مرتفع ازقلل      

  داشی یاغیش
 هاي ریزه سنگ روي بر آن در که است رایج خواهی باران از مراسمی آذربایجان دربرخی ازنقاط      
 به اما پراکنند می بیابان در را ها سنگ و خوانند می قرآن آیات رودها خشکیده بستر در مانده برجا

 بود زایی باران سنگ داشت رواج اردبیل گذشته ادوار در باران طلب براي آنچه محققین از بعضی نوشته
 به سنگ این آمدن وبا اند آورده می شهر وسط به باران نزول وعدم خشکسالی درهنگام اردبیلیان که

. نشست می فرو باران کردند می خارج شهر رااز سنگوقتی  و بارید می تمام شدتی به باران ،شهر داخل
 سنگ مورد در اردبیل مردم اعتقادات « عنوان تحت مفصلی تحقیق پیش سالها آذین به داریوش آقاي
 مختلف سیاحان هاي سفرنامه ها و ویادداشت ذـــــــوماخ منابع از نقل به و آورده عمل به »زا باران

 و احترام مورد که من  دویست حدود بوده سنگی اردبیل در هجري ششم قرن دوم دهه در :نویسد می
 بارانه ب اردبیل مردم که خشکسالی مواقع در آمده کتابها در که طور آن .است بوده اردبیل مردم اعتقاد

 بیرون چون و مدآ می  باران آوردند می شهر داخله ب بسیار زحمت با را سنگ آن شدند می  اجـــــمحت
 اردبیل به هجري 522 سال در که مغرب تاریخ  صاحب بار اولین ظاهرا .میشد قطع باران بردند می

 مورد سنگ  این ازآن پس. است نوشته آن به راجع مطالبی و کرده توجه سنگ  این به کرده مسافرت
 قرار اولیاچلبی و منصور بن محمد و البلدان عجایب صاحب و مستوفی اله حمد و ابوحامداندلسی توجه
 اطالعات اردبیل سنگ درباره  هجري 1050 سال در عثمانی دولت مشهور سیاح اولیاچلبی .است گرفته

 نزدیک ،  اردبیل راه کنار در که است این یکی شهر این عجایب از :نویسد می او دهد می را تري تازه
 شده صیقلی سنگ یک دارد وزن قنطار چهار سه تخمینا هست بزرگ شکل اي استوانه سنگ یک شهر

 را سنگ این آید،اهالی می کم شودوباران می خشکسالی که هنگامی.... .است کهنه و رنگ سیاه و  صاف
 تعجب کند می  باریدنه ب شروع باران هنگام دراین و آورند می شهر طرفه ب داده زیادحرکت زحمت با

 بعدازآن شود می شدیدتر اندازه همانه ب بارش شود می تر نزدیک شهره ب سنگ هرقدر که جاست این در
 قاضی قول مستوفی اله حمد .....میشود  قطع بارش و برند می سابق محل به و غلطانیده  دوباره را سنگ
 در کراته ب را سنگ این که است نوشته  تمام هوشیاري با و شناخته مردود را اردبیلی سعید الدین بهاء

   مردود را آن اییــــجابج خصوص در مردم نظر و دآم نمی باران هیچ و نهاده مسجد در بر دیدم اردبیل
   .دیدم مقام یک بر و یافتم قرار  یک بر را آن همیشه من که است نوشته و دانسته

   اسالم از پیش دوره  اعتقادات در سنگ این زائی باران به  اردبیل مردم ادـاعتق احتماال  که  گفت توان می
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 به خشکسالی مواقع در اردبیل مردم که آنجا از باشد داشته ریشه ناهید به موسوم آب فرشته ستایش و
 که مراسمی شدند می متوسل بود باران و آب فرشته اوکه به باران  طلب براي و رفتند می معبدناهید

  اردبیل شهر در آب  فرشته ستایش مراسم از بازمانده بخشی اند کرده اشاره آن به ردانــوجهانگ سیاحان
  .است بوده هجري یازده قرن تا

  دهستان - یافت 
درسال  که است کنچووا روستاي  مرکزیت به مشکین شهر شهرستان مرادلو بخش هاي ازدهستان      
 خرده ،سفلی حرم و علیا حرم ، چرچلو ، برجلو ، اکبرکندي هاي آبادي وشامل شده تاسیس 1366

 .است ناب کره ،ویزدره ، مشیران ،گل گیرده ، کنچووا ، پشته آغاج قره ، آغاج قره ، دیکدرق  ، قشالق
  .نفرجمعیت بوده است 2900خانوار و 710پارچه آبادي با  13داراي  1390دهستان یافت درسال 

  یامچی 
 با نیرکه شهرستان مرکزي بخش وابعـــــت از قشالقی رضاقلی دهستان هاي آبادي نام دوآبادي از      

 101خانواربا  28آشاغی یامچی داراي  1390 پیشوندهاي آشاغی ویوخاري ازهم متمایزمی شوند درسال
. بود داده جاي خانواردرخود 79 قالب در نفررا 266 نفرجمعیت بود درهمین سال یوخاري یامچی تعداد

  .ستوجوراب واقع شده ا بوالغ شیرین،صیغیرلو دئم ،بوالغ در مجاورت روستاهاي تک روستاي یامچی
چاپارخانه آمده است  مهتراسبان ،چاپارخانه  مسئول ،ها  پیک ایستگاه یامچی درلغت به معنی متصدي

رابطه اي بین آن سابقه استقرار با این  بتوان شایدوباتوجه به سابقه دیرینه استقرار انسانی در این منطقه 
ل استقرار اقوام ـگرفته که در طول تاریخ مح در هر صورت یامچی در منطقه اي قرار .معنی ایجادکرد 

 دوره اي از بوده وهیچ استبعادي ندارد که در....  ایرانی ومحل آمدوشد ومعبر بازرگانان ولشکریان و
  .قرار گرفته وبه همین خاطر یامچی نامیده شود تصدي پیک هاچاپارخانه وم تاریخ خود محل استقرار

  سد -یامچی 
 یامچی که باعنوان سداردبیل هم ازآن یادمیشودسدي ازنوع خاکی غیرهمگن است که با سدمخزنی      

   لودرپنج کیلومتري روستايبالیق رودخانه برروي سال هشت طول ودر گذاري سرمایه ریال سیصدمیلیارد
 1368 درسال آن ساخت عملیات است شده احداث شهرستان اردبیل کیلومتري پنج و بیست و یامچی

 کیلومتر 730 سد محل در آن آبریز وزهـح وسعت.است رسیده برداري بهره به 1382 ودرسال شده آغاز
 سد .متراست12 آن وعرض متر 830 تاج طول ،متر61متروازبستررودخانه 67 ازپی سد ارتفاع.است مربع

 دردریاچه شده ذخیره مفیددارد وآب حجم مترمکعب میلیون 80 مترمکعب میلیون 82 کل باحجم یامچی
 هزارهکتارازاراضی 15 آبیاري قابلیت سد این.میرسد وصنعت کشاورزي ،شرب  مصارف سدبه پشت
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 براي مناسب مکانی آن اطراف زیباي طبیعت نیز و سد اطراف ارتفاعات.داراست را منطقه کشاورزي

 در معتدل هواي و آب و ترانزیتی جاده کنار در گرفتن قرار به توجه با که است استراحت و تفریح
  .کرد استفاده آن از احسن نحو به گردشگر جذب زمینه در میتوان مناسب گذاري سرمایه صورت

  بوالغ یان
سمت  که در است سوار بیله شهرستان دشت قشالق ازبخش جنوبی قشالق دهستان هاي ازآبادي      

هموارکندي و قوتوربوالغی  ، بوالغ اوچ ، بوالغ شرقی دهستان ودرمجاورت روستاهاي ساري جنوب
   .بود داده جاي خانواردرخود18 نفر را درقالب 68تعداد  1390سال  در سرشماري واقع شده است و

  کوه -داغ  قیانی
 نیر ازبخش کورائیم شهرستاندهستان یورتچوي شرقی  متردرمحدوده 2042ارتفاع با کوه این      

 جهت.است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز غربی جنوب کیلومتري 40ودر شرقی يویورتچ دهستان
  .باشد می 37.50 وعرض48.11 به طول آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی - شرقی کوه،

  کوه -داغ  یانیق
 و اردبیل هیر شهرستان از بخش جنوبی فوالدلوي دهستان محدوده در متر 2307 ارتفاع با کوه این      

 جنوب - شرقی شمال کوه، جهت .است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز شرقی جنوب يکیلومتر 35 در
  .باشد می 37.59 عرض و 48.31.30 طوله ب آن قله جغرافیایی مختصات و بوده غربی

  یایچی
تعداد  1390 سال درسرشماري که است هیر بخش از هیر دهستان در اردبیل شهرستان هاي ازآبادي      
بقرآباد و   روستاهاي روستاي یایچی درمجاورت .بود داده جاي خود در خانوار 58 قالب نفر را در 189

  .خانقاه قراردارد

  غار - آباد جالل یخگان
     بوزلوق: نگاه کنید به       

  غار – هواشانق یخگان

 غاریخگان نام به غاري ،در روبروي آبگرم گیوي  هواشانق روستاي کیلومتري 3.5حدود  فاصله در      
 راه کنند می بازدید آن از کشور مختلف نقاط از زیادي گردشگران تابستان فصل در که دارد ودـــــوج
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 توجه مورد هم تاریخ طول در غاریخگان هواشانق.میباشد مالرو بصورت آبادي از دــبع آن به دسترسی
 در : .... است حمداهللا مستوفی صاحب کتاب نزهه القلوب می نویسد قرار گرفته وجهانگردان مورخان

 آبش که است اي دره ،چشمه آن روي، به طرف آفتاب ایست دره ،) کیوي(کویی ده حدود به والیت آن
 خوانند چشمه  )رو زمین(نسار را آن)ها قزوینی(قزاونه که)رو آفتاب( قماه بندد و برطرف می یخ به تابستان

 غار نبود خبري برق از خلخال منطقه در که قبل درسالهاي....پزد می) مرغ تخم(بیضه درآبش که دیگري
  آبگرم مسافران مصرفی یخ 1350 دهه اواخر تا حتی بود تابستان در یخ تهیه براي محلی هواشانق یخگان

 غار وهم آبگرم هم«آثار  این عجایب علت به محل دراین گذاري سرمایه شد می تامین محل این از
  .گردشگر موثر خواهد شد جذب در »یخگان

    آباد یزن
 ،بوالغی ودرمیان روستاهاي علی مرکزي آبادبخش دولت دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي
 985 تعداد 1390 سال سرشماري براساس آبادي این آباد قراردارد یاجیلو و دولت ، تپه ، کندي آغزمان

  .بود داده جاي خانواردرخود 269 قالب در را نفر

  تاریخی حمام -حامامی  یساول
 بناي .بود گشته معروف نام همین وبه قرارداشته یساول درمحله که است اردبیل قدیم ازحمامهاي      

  .باشد می تخریب درحال باشد همدوره اردبیل تاریخی هاي رسدبادیگرحمام نظرمی به که حمام این

  تاریخی حمام -  حامامی یعقوبیه
   اثر است این شده واقع یعقوبیه پل روبروي در و است قاجار دوره به مربوط یعقوبیه تاریخی حمام      

 است رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به 10348 ثبت ٔشماره با 1382تاریخی که درسال
 چاي ولبالیق رودخانه روي بر که اردبیل یعقوبیه تاریخی پل مجاورت در که است هایی ابنیه ازجمله
 از قسمتی  فروریزي و فراموشی و توجهی بی ها سال از یعقوبیه حامامی که پس .دارد قرار شده، ساخته
می رفت که به کلی تخریب شود بامطالعه وتهیه طرح مرمت آن  حمام بخش زنانه ورودي هاي دیواره
 و مرمت جان دوباره اي یافته است وعملیات این اواخر در اردبیل استان فرهنگی میراث کل اداره سوي 
 براي مرمت، پروژه مدیر گفته به ، است انجام حال در خوبی نسبتا ظرافت و دقت سرعت ، با آن احیاي
 حمام فضاهاي بعدي سه نمایش ، تاریخیهاي  حمام مرمت طرح تهیه و مطالعه عملیات در بار اولین

 داراي مترمربع 308 تقریبی مساحت با یعقوبیه که حمام است ذکر به الزم .است شده اجرا نیز یعقوبیه
  .بوده است مردانه و زنانه مجزاي ورودي دو
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  تاریخی پل -کورپوسو یعقوبیه
 ساخته یعقوبیه کوچه ابتداي در لوچاییبالیق رودخانه روي بر و است صفویه دوره به متعلق پل این      
 این. باشد می سنگی هاي شکن موج و آجري نماي و طاق با چشمه پنج داراي یعقوبیه پل. است شده
 دار زاویه باعث پل بودن بزرگتر است جانبی هاي دهانه از بزرگتر پل وسطی دهانه.دارد تقارن حالت پل

  . است قرارگرفته موردمرمت هجري شمسی 1375 -1376 سال در پل این.  است شده پل عرشه بودن

  کوه - داغی یورت
 در و نیر ازبخش کورائیم شهرستان شرقی یورتچی دهستان محدوده در متر 2080 ارتفاع با کوه این      

 بوده شرقی جنوب -غربی شمال کوه، جهت.است شده واقع اردبیل شهرستان مرکز جنوب کیلومتري 32
  ..باشد می دقیقه 52و درجه 37 عرض و دقیقه 16 و درجه 48 به طول  آن قله جغرافیایی مختصات و

  یورتچو
هایی است که درسمت جنوب غربی شهرستان  آبادي قراء و ، یورتچو ماحالی بخشی ازاراضی      

 منطقه اردبیل قرار دامنه هاي شمالی سبالن و ،دورسون خوجا مالی  ،مابین فوالدلی ماحالی  اردبیل و
این منطقه از دیربازمحل .شودشامل می  را دهستان هاي امروزي بخش کورائیم شهرستان نیر گرفته و

  .اسکان طایفه یورتچو بوده وشایدازاین گذربه این اسم نامیده شده است

  دهستان - شرقی يویورتچ
 شده تاسیس 1366 درسال که است کورائیم مرکزیت به نیر شهرستان کورائیم بخش هاي ازدهستان      

 پیله ،پارچین ، وسطی چاي آق ، علیا چاي آق ، سفلی چاي آق ،کوهول آغچا هاي آبادي شامل و
 ، دابانلو ،خراییم ،لو خادم، محمود حاجی ،وسطی جق جق ،جق علیا جق،توتونسوز ،قشالق تازه ،سهران

 آباد کچل ، قورتولموش ، جوق قلعه ، قشالقی قاسم ، صادقلو ، پوش سیاه ، سقندل ،سایین ،بوالغ داش
 1390سال  ي شرقی درودهستان یورتچ .است )خاراباپیله سهران (  خرابه سهران پیله و آباد وکیل ، گلی

  .نفرجمعیت داشته است 2473و  خانوار 628با  پارچه آبادي 25 تعداد

  دهستان - غربی  يویورتچ
 1366 درسال که است رانــقاراشی روستاي مرکزیت به نیر شهرستان کورائیم بخش هاي ازدهستان      

 ،آباد بلقیس ، اباذر ، باالکندي خانم ، برجلو ،) ایالنجوق( عصر ولی هاي آبادي شامل و شده تاسیس
  شیراناراق ، سوغانلو ،سقزچی ، سعیدخانلو ، )دوشانجق(دوشانلو ، داغیلدي دگمه ، برق چهره ، جلوگیر
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 يـویورتچ مشتقین است دهستان و آباد مستان ، مجیدآباد ،مجمیر ،کورعباسلو ،بزرگ کریق ،قیران قونان
  .نفر جمعیت داشته است  3845خانوارو  1105پارچه آبادي با  20تعداد  1390غربی درسال 

  یوزباشی
 آبادي این قراردارد نمین مرکزي بخش ازتوابع گرده دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي      

روستاي یوزباشی .بود داده جاي خانواردرخود 10 نفررادرقالب 30تعداد  1390سال  سرشماري براساس
 و نظرعلی هوشنه،سی مسجدمحله ،آقایارلو ،ازآبادي هاي منطقه پیله چایی است و آبادي هاي  پیرجوار

  .کندي همسایگان آن را تشکیل می دهند

  کوه - یوزداغ
  .است  قرارگرفته خوجالی ودورسون گوگرچین درکنار که سبالن جنوبی ازقلل      

  یوزناب
 که است خلخال شهرستان مرکزي دربخش غربی خانندبیل دهستان هاي ازآبادي ایزناب یا یوزناب      

 براساس آبادي این است گرفته قرار وکهران اسمرود ، سوران گلیجان، ، نیاخرم روستاهاي درمجاورت
روستاي یوزناب که  بود داده جاي درخود خانوار 27نفررا در قالب  94تعداد  1390سال  سرشماري

 طول دقیقه 18و درجه 48و شمالی عرض دقیقه 32و درجه 37 اهالی به ایزاناو معروف است دردرمیان 
  است متر 1570 دریا ازسطح آن قرار داردوارتفاع شرقی

  کندي خان یوسف
 68در فاصله  است که مشکین شهر شهرستان ويــمرادل ازبخش غربی ارشق دهستان ازآبادي هاي      

 ،سی  تپه آالچیق ،عربلو قشالقی اورت روستاهايـــــمج و در رـمشکین شهشهرستان  مرکز کیلومتري
 تعداد 1390 سال سرشماري بر اساس آبادي این دارد جاي کوهولی دورـو قول کندي نوري ،جبارکندي 

  بود داده جاي خانوار در خود 26 قالب در را نفر 99

  یونجالو

بر  آبادي این قراردارد ویلکیج ازبخش مرکزي ویلکیج دردهستان که نمین شهرستان هاي ازآبادي      
بریس  ،ایریل .بود داده جاي خانواردرخود 208 قالب در را نفر 798تعداد  1390 سال سرشماري اساس

  .تشکیل می دهند را ومرنی همسایگان روستاي یونجالو


