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سرکار خانم اشرفی استاد مربوطه:  

 روستای قاشقچی

سجاد و جواد حسین وشگرد آورندگان:   

2روستا  درس مربوطه :   
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 فهرست

 موقعیت سیاسی و طبیعی روستا: 

 جغرافیایی: موقعیت ریاضی و 

 روستاهای همسایه قاشقچی 

 فاصله از روستاهای پیرامون و شهرستان ملکان 

 آب و هوا: 

 دید کلی روستا 

 فرهنگ و زبان وجمعیت :

دوره سرشماری تعداد خانوار و جمعیت با تفکیک مرد و زن در جدول رو به رو  3طبق آمار گرفته شده در :  1جدول شماره 

 مشخص شده است. 

 دوره سر شماری 3نمودار خانوار و جمعیت در : 1نمودار شماره 

 دوره سرشماری 3تفکیک سنی درگروه های مختلف در : 2جدول شماره 

 1380نمودار میزان جمعیت در رده های سنی مختلف درسال : 2نمودار شماره 

 1385نمودار میزان جمعیت در رده های سنی مختلف درسال : 3نمودار شماره 

 1390نمودار میزان جمعیت در رده های سنی مختلف درسال : 4نمودار شماره 

 عوامل مهاجرت

 دوره، جمعیت با سواد،بی سواد و محصل در جدول و نمودار زیر نشان داداه شده است.3آمار گرفته شده در : 3جدول شماره 

 نمودار میزان جمعیت باسواد مرد و زن در سه دوره سرشماری: 5نمودار شماره 

 نمودار میزان جمعیت بی سواد مرد و زن در سه دوره سرشماری: 6شماره نمودار 

 نمودار میزان جمعیت محصل مرد و زن در سه دوره سرشماری: 7نمودار شماره 

 شاغالن و بیکاران: 4جدول شماره 

 شاغالن و بیکاران : نمودار 8نمودار شماره 

 بررسی شاغالن در گروه های فعالیت : 5جدول شماره 
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 بررسی شاغالن در گروه های فعالیت: نمودار 9نمودار شماره 

 : کشاورزی

 باغات انگور 

 دیم زارها 

 : دام پروری

 : تاریخ شکل گیری

 :وجه تسمیه روستا

 :شیب معابر

 :شبکه معابر

 :شناخت و تعیین محدوده ی محالت

 : نظام کاربری ها 

 نظام کاربری ها : بررسی 6جدول شماره 

 : ترکیب فضاهانظام و نحوه  

 نظام تامین آب روستا: 

 نظام دفع آبهای سطحی فاضالب:

 : الگوی نظام تفکیک قطعات 

 بررسی وضعیت مالکیت ابنیه در محدوده مورد مطالعه : الگوی مالکیت زمین

 : الگوی فضای سبز موجود در روستا

 :عناصر کالبدی شاخص و مرتفع

 : شناخت مراحل توسعه کالبدی روستا

 : توسعه کالبدی روستا و جهت گسترش فعلی آنمراحل 

 : شناسایی عناصر تاریخی و معرف سکونت در روستا

 : عناصر تاریخی و معروف روستا

 : مراتع و جاذبه های طبیعی 

 طبیعت داش آلتی 

 : شناخت تاثیر عوامل اقلیمی در بافت روستا
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 : بررسی تغییرات شکلی و ساختاری در بافت و عملکرد روستا

 نقشه ها :

 نقشه کاربری اراضی وضع موجود روستا 

 نقشه شیب معابر و شیب عمومی روستا 

 نقشه شبکه معابر

 نقشه مراحل رشد و تکامل روستا

 نقشه محله بندی

 نقشه عرصه و اعیانی نقشه مالکیت اراضی

 نقشه طبقات 

 نقشه کیفیت ابنیه

 نقشه تأسیسات عمومی روستا 

 نقشه جهات توسعه و عدم توسعه

 کاربری پیشنهادی روستا طرح 

 نقاط قوت و فرصت های توسعه:

 نقاط ضعف و تهدیدهای توسعه:

 پیوست ها:

 نیمرخ عرضی معابر 

 : پالن مسکونی

 نفره که شغل خدماتی داره و در کنار آن به کشاورزی هم می پردازد. 5پالن مسکونی تک خانوار باجمعیت متوسط 

 به کار کشاورزی و دامداری و خدماتی می پردازند.پالن مسکونی سه خانواربا جمعیت زیاد که 

 پالن خانه ای نسبتاً قدیمی با تنور سنتی که دیگر مورد استفاده قرار نمیگیرد. 

 : طرح پیشنهادی پیاده رو

 پیاده رو برای کوچه ها 

 پیاده رو برای خیابان اصلی 

 : خالصه خصوصیات روستای قاشقچی 7جدول شماره 
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 : طبیعی روستا سیاسی و موقعیت

بخیش لییالن روستای قاشقچی یکیی از روسیتا هیای اسیتان آذربایجیان شیرقی شهرسیتان ملکیان  

 ستان لیالن شمالی است.ده

این روستا از نظر جغرافیایی در کنار رود لیالن چای قرارگرفته اسیت وایین رود زمیین هیای آبیی 

ست بلکه بیه صیورت فصیلی اسیت و فقیط در این روستا را سیراب می کند البته این رود دایمی نی

 دو ماه آخر پاییز و زمستان و تا نیمه بهار جاری است.  

 : موقعیت ریاضی و جغرافیایی

ثانیه   48.69دقیقه  02درجه  37از لحاظ موقعیت ریاضی و جغرافیایی  در   روستای قاشقچی

 ثانیه شرقی قرار دارد.  50.90دقیقه  17درجه  46شمالی و 

 متر است.  1385ارتفاع روستا از سطح آبهای ازاد  

  : روستاهای همسایه قاشقچی

کنید  و از  هاز شمال با روستای حوریلر از شمال غرب و غرب با روسیتای تیازقاشقچی    یروستا

جنوب با روستای جغالو و شیرین کند و از جنوب شرقی با روستای حمید و از شرق با روسیتای 

 .زمان اباد همسایه است

 روستاهای پیرامون  و شهرستان ملکان   از روستای قاشقچی  فاصله

 است. کلیومتر 33فاصله روستای قاشقچی از شهر ملکان 
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 کیلومتر  1.5 کند هروستای تازبا _   کیلومتر 1.5  حوریلرروستای  روستای قاشقچی با 

روسییتای بییا _  کیلییومتر 5 جغییالوروسییتای بییا _  کیلییومتر6  روستای شیرین کندبا   _

 فاصله دارد. کیلومتر 3.5 روستای زمان ابادبا _  کیلومتر 14 حمید

 

 آب و هوا:

به طور عمده آب و هواي شمال غرب كشور كه شهرستان ملكان نییز قسیمتا از آنیرا شیامل میا 

شود تحت تاثیر بادهاي آسیاي مركزي )سیبري(، اقیانوس اطلس،درییاي سییاه ، درییاي مدیترانیه 
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اي و دریاي مازندران قرار ما گیرد كه به طور خالصیه میتیوان رمییم بارنیدگا هیاي آنهیا را بیه 

ضیح داد: جرایان سیبري و آسیاي مركزي پس از رسیدن به دریاي خزر به شیعباتا شرح ذیل تو

تقسیم و كم اهمیت ترین شعبه آن از جهت شرقا وشمال شرقا آذربایجیان شیرقا را تحیت تیاثیر 

قرار ما دهد. این جریانات در پائیز، بهار وزمستان ریزش بارانهاي منطقه را موجب میا گردنید 

 زمستانا آن به صورت برف ما باشد.   كه مقداري از نزوالت

بادمه" یا بیاد خیزري معروفییت دارد " كلیه جریانات شرقا و شمال شرقا در سطح استان به نام

از این رو جریانات منطقه ارسیباران حیداكثر بهیره را بیرده و بیه طیرف پیایین تیر از تیاثیرات آن 

اشته و در بسیاري از نقاط اسیتان كاسته ما شود. جریانات مدیترانه و دریاي سیاه جهت غربا د

به نام گرمیچ،گرمیش ، آغ یل و یا باد سفید نامیده ما شود ایین جرییان در فصیول سیرد و اواییل 

 بهارنزوالتا را موجب می شود. 

عمدتاً بصورت كوهستانا ما باشید. از نظیر بافیت خیا  از پاییداري خیوبا برخیوردار  این قسمت

الا  250 نیمه ییالقا ما باشد و میزان بارندگا بطور متوسط هستند و داراي آب و هواي تقریباً 

 میلیمتر با توجه به آمار ده ساله سینوپتی  مراغه متغیر است.  361

 دید کلی روستا 
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 :جمعیت

دوره سرشماری تعداد خییانوار و جمعیییت   3طبق آمار گرفته شده در      :1جدول شماره  

 مشخص شده است. زیربا تفکیک مرد و زن در جدول 

 

 

 

      

 منابع و مآخذ:مرکز آمار و سرشماری ایران و دهیاری روستا
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 دوره سر شماری3نمودار خانوار و جمعیت در   :1نمودار شماره 

 

 

 منابع و مآخذ:مرکز آمار و سرشماری ایران و دهیاری روستا
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 رود فصلی لیالن چای 

 چشمه های آب  
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 نقشه ها :
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 :  نقشه کاربری اراضی وضع موجود روستا
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  : نقشه شبکه معابر

 : نقشه شیب معابر و شیب عمومی روستا

 :  مراحل رشد و تکامل روستا هشنق

 : نقشه محله بندی 

 : نقشه مالکیت اراضی

 : نقشه عرصه و اعیانی

 :  نقشه طبقات

    :  نقشه کیفیت ابنیه

    : نقشه تأسیسات عمومی روستا

 : نقشه جهات توسعه و عدم توسعه 

 : طرح کاربری پیشنهادی روستانقشه 
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 :  نقاط قوت و فرصت های توسعه

 

 

 : نقاط ضعف و تهدیدهای توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:پیوست ها  
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 رنیمرخ عرضی معاب 

 

 کوچه بین محالت 

 

 

 روستاورودی 

 

 خیابان اصلی

 

 کوچه بن بست 
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 : پالن مسکونی 

نفره که شغل خدماتی داره و در  5پالن مسکونی تک خانوار باجمعیت متوسط  

 کنار آن به کشاورزی هم می پردازد. 
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 :  پالن مسکونی  

دامداری و  کار کشاورزی و  به  زیاد که  پالن مسکونی سه خانواربا جمعیت 

 پردازند.خدماتی می 

 

 

 

 

 

 

 :  پالن مسکونی  

قرار   استفاده  مورد  دیگر  که  سنتی  تنور  با  قدیمی  نسبتاً  ای  خانه  پالن 

 نمیگیرد. 
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 : طرح پیشنهادی پیاده رو 

 

 

 

 پیاده رو برای خیابان اصلی 

 

 

 

 پیاده رو برای کوچه ها 
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 خالصه خصوصیات روستای قاشقچی  : 7جدول شماره 

مطالعات  
 عمومی 

روستای قاشقچی یکی    روستا های  ستا  آذربای ا  شرقی شهرستا   لکا  .  1

 ب ش لیال  دهستا  لیال  ش الی  س .
  02در ه    37   لحاظ  وق ی  ریاضی و  غر فیایی  در    روستای قاشقچی.  2

 .ثا یه شرقی قر ر د رد  50.90دقیقه  17در ه   46ثا یه ش الی و    48.69دقیقه 
 . تر  س   1385روستا    سطح آبهای    د رتفاع   
 ع دتاً بصور  كوهستا ي  ي باشد.  ی  قس  . 3

بطور  توسط   بار دگي  و  ی     باشد  ییالقي  ي  تقریباً  ی ه  و هو ي  آب  د ر ي 
  س .    یلی تر  361 لي  250

 ردم روستای قاشقچی به  با  تورکی آذربای ا ی صحب   ی ک  د و  ذهب  .  4

 .   ه گی   ها شی ه  س
_   ا و ر 1385،99_ ا و ر 1380،93ت د د  ا و ر درسا   . 5

 خانوار. 1390،106

 نفر. 1390،388نفر_ 1385،399نفر _1380،378تعدادجمعیت درسال

ی ه های آ     با تو ه به  ی  که درآ دهای حاص     کشاور ی  یلی کم و ه.  6

ه ی     یاد  س  فرس     بر ی  ک  د.) ها ر  روستا  ها ر   ی  بیشتر  ردم 
  س (.

  وجه تسمیه 

 شبکه معابر 

دسته در ه ب دی  ی شود که عرض   بر ورودی روستا بیش    6  ابر روستا به  

متری _ عریض ترین    12متری _ خیابان فرعی    14_ خیابان اصلی     تر  14    

. بیشتر معابر روستا عمود  متری هستند  6و    8متری و سایر کوچه ها    10کوچه  

 برهم و فاقد پیچ و خم زیاد هستند. 
مراکز  نظام

 محالت 
روستای قاشقچی د ر ی سه  حله پایی  ده در س   غربی روستا،  حله باالده در 

 روستا و  حله  لو آسیاب در س   ش الی روستا  ی باشد. س   شرقی
  نظام کاربری ها 

نظام و نحوه 
 ترکیب فظاها 

 

  نظام تأمین آب 
نظام دفع آب  
  های سطحی
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الگوی نظام  
 تفکیک قطعات 

 

الگوی مالکیت  
  زمین

 الگوی فضای
موجود در  سبز

 روستا

 

عناصر کالبدی  
شاخص و  
 مرتفع 

 

الگوی توسعه  
روستا در 
 ادوارمختلف

 

شناسایی  
عناصر تاریخی 
و معرف 
  سکونت در
 روستا

 

شناخت تأثیر  
عوامل اقلیمی  
 در بافت روستا 

 
 
 
 
 

بررسی تغییرات  
شکلی و  

ساختاری در 
بافت و عملکرد 

 روستا
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 سالم و خسته نباشید به شما دوست گرامی با

فقط   و  بوده  ناقص  فایل  این  که  است  ذکر  به  با الزم  محترم  خریدار  آشنایی  جهت 

 فایل اصلی تهیه شده است.

ارائه شده  2فایل اصلی این پروژه که برای درس روستا شامل    در مقطع کارشناسی 

قالب   در  که  است  ویرایش  قابل  و  جداگانه  فرمت  و    70دو  پاورپوینت    68اسالید 

 صفحه وورد می باشد.

 س به نشانی زیر مراجعه کنید میتوانید به سایت فایلمیفایل اصلی برای تهیه 

ilemas.comF 

https://filemas.com/

