
 مطالعات منطقه ای

 

 شناخت و ارزیابی استان

 دقیقه طول شرقی از نصف انهار گرنویچ قرار گرفته است . 45درجه و  74دقیقه تا  6درجه و  74دقیقه عرض شمال و  74درجه و  63استان آذر بایجان شرقی در شمالغرب ایران بین 

 ستان اردبیل و از غرب به دریاچه ارومیه و استان آذربایجان غربی و از جنوب به استان زنجان محدود است.این استان از سمت شمال به جمهوری آذربایجان و از شرق به ا

 

 شناخت شهرستان

 اهر و تبریز ،گانه استان آذربایجان شرقی است که در شمال شهرستان تبریز واقع شده و از شمال با شهرستان مرند ،از شرق با شهرستان  84شهرستان شبستر یکی از شهرستانهای 

 آبادی می باشد. 895دهستان و  4این شهرستان دارای دو بخش به نامهای  بخش مرکزی و صوفیان، و از جنوب با شهرستان تبریز و از غرب با دریاچه ارومیه هم مرز می باشد.

 

 الكملك روستاي كافي

 این روستا در یك ناحیه پست جغرافیایيونی مرکزی به مرکزیت روستای کوزه کنان واقع شده است.کیلومتری شهر شبستر و در بخش مرکزی و دهستان گ 81روستای کافی الملک در 

 و كوه میشو قرار داردی الكملك در مسیر آبرفتها باشد. روستاي كافي در جنوب شرقي مشرف مي یاسالم هجزیر یارومیه از جنوب و كوهها همیشو از شمال و دریاچ یمابین كوهها

 باشد. مناسب مي یخاك حاصلخیز و آب كشاورزی رابه این دلیل دا
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 نرخ رشد خانوار جمعیت سرشماری

8674 8483 665  

8644 8948 711 7/8 

8634 1595 789 46/8 

8645 8987 693 47/8- 

8644 8464 697 91/8- 

 ساختار اجتماعی

 تغییرات جمعیتی روستا طی سرشماری ها  .8

روستای کافی الملک در واقع یکی از مراکز پر جمعیت شهرستان 

شبستر می باشد  آمارهای جمعیتی ثبت شده در این روستا همان 

سرشماری های رسمی کشور است که در جدول ربرو آورده شده 

 است.

 ترکیب جنسی و سنی .1

نفر آن  474نفر می باشد که  8464، 47کل جمعیت روستا در سال 

نفر آنها زنان می باشند بعبارت دیگر نسبت جنسی در  449مرد و 

 نفر زن است. 855نفر مرد در مقابل  94اینروستا

 در مبحث ساخت سنی جمعیت مقایسه سه گروه از جمعیت حایز اهمیت است .

 ساله است 87-4ه شامل افراد واقع در گروه سنی گروه خردساالن ک 

  ساله را شامل می شود 37-84گروه سنی میانساالن که افراد 

  ساله را شامل می شود 34گروه بزرگ ساالن که افراد باالی 

 

 

مقایسه آمار جمعیتی موجود حکایت از آن دارد که از مجموع 

ی %( در گروه سن8/66نفر ) 444نفر جمعیت روستا  8464

نفر  157%( آن در گروه میان ساالن 8/44) 944خردساالن و

 .%( در گروه بزرگ ساالن قرار دارند44/88)

هرم سنی روستا بدرستی ساخت جنسی جمعیت روستا را بیان می 

کند آنچه که در هرم سنی این روستا قابل بررسی است فشردگی 

اهش قاعده هرم سنی بواسطه کنترل موالید و تنظیم خانواده و ک

-64(،)67-65(، )17-15تعداد مردان در گروههای سنی )

( می باشد این امر بیانگر ان است که افراد در 77-75(و)69

 جستجوی کار و در سن اشتغال روستا را ترک می کنند.
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 بررسی معیشتی روستا

 

 

 سطوح زیر کشت

مساحت کل اراضی 

 کشاورزی به هکتار
 حبوبات گوجه فرنگی جالیز یونجه گندم تباغا

745 845 855 35 45 64 14 

 درصد تعداد بخش عمده فعالیت

 %69/49 194 کشاورزی

 %47/7 83 صنعت

 %44/4 89 خدمات

 %855 665 جمع

نفر در گروه سنی فعال اقتصادی واقع شده اند  778از کل جمعیت روستا 

 نفر شاغل می باشند 665که از این تعداد 

  کشاورزی :

عمده فعالیت روستاییان را بخش کشاورزی به خود اختصاص می دهد. 

هکتار اراضی مرغوب زراعی و باغی  745روستای کافی الملک دارای 

می باشد که تماما از طریق چاههای عمیق آبیاری می گردند. تعداد افراد 

شاغل در بخش کشاورزی که عمدتا بخش زراعت و دامداری می باشد 

 نفر هستند. 194

  صنعت:

نفر از  83بخش صنعت که عمدتا کارگران ساختمانی را شامل می گردد 

 به خود جذب نموده است.  شاغلین را

 خدمات :

شاغلین این بخش افرادی را شامل می شود که در مشاغلی مثل رانندگی،  

نفر  89شاغل هستند بر این اساس از مجموع کل شاغلین روستا  بقالی و...

 ن بخش فعال می باشند.در ای
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 بررسی اقتصاد روستا

 

 باشد.  یم ی استوارو دامدار یكشاورز هاقتصاد در روستا بر دو پای 

 کشاورزی:

 یكمتر یخاطر بازده اقتصاداست و به همین  یسنت یدر این روستا به شكل یكشاورز

، هلو، زردآلو یدرختان: گردو، سیب، گالب یبر رو یكشاورز یدارد. بیشتر كارها

این  هكنند و زیر سای یال مغرا اش یبسیار زیاد یباشد كه این درختان فضا یم  ...و

از درخت هلو بسیار مشكل اما سودآور  یآید. نگهدار یبدست نم یدرختان محصول

باشد بنابراین آنها  یر مسن بودن بیشتر افراد روستا  این كار مشكل مبخاط یاست ول

 كارند. یم یبیشتر درختان گردو، سیب و گالب

 دامداری: 

گیرد و بطور عمده  دامداری در این روستا نیز بصورت سنتی و غیرمدرن انجام می

های شود كه برای گوسفندان از چراگاه در این روستا، گاو و گوسفند نگهداری می

آوری  شود ولی برای گاوها علوفه را از مزارع جمع جنوب و گاهاً شمال استفاده می

ای كه به طور عمده برای  شود. علوفه آورند و در آنجا استفاده می كرده و به طویله می

شود كاه و یونجه است ولی چون بصورت سنتی و غیراصولی در  دامداری استفاده می

هویه نگهداری می شود این نوع دامداری بازده محیطی غیربهداشتی و بدون ت

مرغ دریکجا بیماری در  ،گوسفند اقتصادی كافی نداشته و به دلیل نگهداری گاو و

میان دام بیشتر است. در بیشتر موارد علوفه در پشت بام نگهداری می شود كه در اثر 

رغداری گاوداری و یك م 3در این روستا  شود بارش مقدار زیادی از آن فاسد می

 فعال با ساخت و نظارت جدید وجود دارد. 
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 بررسی جغرافیا و زمین شناسی و ناهمواری های شهرستان

سلسله جبال مرتفعی که نزدیک سلماس )یکی از شهرستان های استان 

آذربایجان غربی( شروع وتا صوفیان جهت شرقی غربی ارومیه ادامه 

رستان مرند )یکی از شهرستان های استان( را از شمال از دارد شه

شهرستان شبستر و دریاچه ارومیه جدا می کند قسمت شمالی آن شبستر 

مشرف به کوهستان میشو و قسمت جنوبی آن جلگه ای است بین تلخه 

رود و کوههای میشوبنابر این زمین های شهرستان از دو قسمت مجزا 

 تشکیل شده است.

 شوکوهستان می .8

 مناطق جلگه ای واقع بین میشو و تلخه رود .1

این جلگه از ته نشستهای دریایی پوشیده شده و سیالبهایی که از کوهها 

جاری می شوند دانه های شن و ماسه را بر روی دامنه ها برجای می 

گذارندکه در نتیجه هر قدر از جنوب به شمال می رویم عالوه بر اینکه 

شود از حجم و ضخامت مواد آبروفتی کاسته بر ارتفاع زمین افزوده می 

می شودهمچنین در این جلگه بادهای جنوبغربی که اغلب در فصل گرم 

و معتدل می وزد توده های شن بسیاری را جابجا کرده و تپه های شنی 

 را بوجود می آورند

 رودهای شهرستان

در شهرستان شبستر رودخانه دایمی وجود ندارد و تنها رودخانه های 

 لی و موقتی به صورت سیالب وجود داردفص
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 سی و ناهمواری روستای کافی الملکبررس جغرافیا و زمین شنا

روستای فوق از نظر آب و هوایی جزء مناطق سرد سیر 

و سرد  ایران محسوب می شود که دارای زمستان های

طوالنی و بهار و پاییز نسبتا سرد و تابستان معتدل می باشد 

 دارد. ماه از سال یخبندان وجود 3د در این روستا حدو

 

 مسیر وزش بادها در روستا

این روستا در مسیر وزش بادهای سرد و مرطوب شرقی که 

عبور کرده و از مناطق شرق وارد  از روی دریای مازندران

وگرم و  می شود و همچنین بادهای غربی که بادهای مرطوب

همراه می  نسبتا مالیم بوده و رطوبت دریای مدیترانه را به

قسمت جنوب روستا نسیم دریا و  آورند.عالوه بر این در

 .خشکی وجود دارد

 

 مسیر و راههای ارتباطی روستا با شهرهای اطراف

این روستا با دو راه آسفالته به جاده ترانزیت و شهر شبستر که 

شمالی و جنوبی است متصل است و همچنین از غرب به شهر 

ر تسند آباد و از شمال به شرفخانه و از سمت شرق به شه

 شهر کوزه کنان ارتباط دارد.
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 بررسی وزش بادهای محلی

انواع بادهایی که در منطقه روستا می وزد به پنج گروه تقسیم 

 می شود که عبارتند از:

این باد در اثر اختالف در جه حرارت بین نسیم دریا و خشکی :

ر تابستان از خشکی و دریاچه ارومیه به وجود می آید و روزها د

بعد از ظهر از دریا به خشکی و شبها از  3صبح تا  85ساعت 

خشکی به دریا می وزد .نسیم دریا و خشکی برای روستا یک باد 

 .مطلوب محسوب می شود

: این باد بیشتر در اثر اختالف درجه حرارت بین نسیم جلگه و کوه

وه به جلگه و کوه به وجود می آید و در تابستان روزها از سمت ک

طرف جلگه می وزد و موجب اعتدال هوا می گردد و مطلوب می 

 .باشد

این باد ازسمت جنوب و جنوب غربی می وزد و باد گرمی  باد سفید:

 .و نامطلوبی است

بادی که از سمت شرق می وزد و باد مطلوب برای روستا  باد مه:

 .است

و باد بسیار سردی است که از شمال و شمال شرقی  باد شمالی :

 غربی می وزد و نامطلوب است.
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 بررسی چگونگی سوانح طبیعی در روستای کافی الملک

آذربایجان شرقی از جمله مناطقی است که امکان  زلزله:

ریشتر در آن وجود  6-85وقوع زلزله با قدرت لرزش 

و روستای کافی الملک روی گسل تبریز خوی قرار  دارد

 .دارد

 

که کوههای میشو قرار  در قسمت شمال روستا سیل :

دارد ، در زمستان قلل مرتفع آن ، از برف پوشیده می 

و در فصل بهار ذوب شده و شیب زیاد منطقه در  شود

 .کوهستان باعث جاری شدن سیالب می گردد

 

که در فصل بارش یا ریزش  باال آمدن آب دریاچه :

باران شدید و ایجاد سیالب ها سطح آب دریاچه باال می 

 .وجب خرابی هایی در باغات می گرددآید و م
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 شناخت و بررسی علل پیدایش روستا

 

 

 سرانه مساحت متر مربع کاربری نوع ردیف

 867 161464 مسکونی 8

 3.4 88341 آموزشی 1

 8.9 6148 درمانی -بهداشتی 6

 8.6 1834 مذهبی 7

 5 74 فرهنگی 4

 8.7 1645 خدماتی-تجاری 3

 1.8 6334 صنعتی 4

 844 139869 باغات 4

 1 6745 بایر 9

 19 45155 گورستان 85

پیدایش روستا در یک نقطه جغرافیایی تابع دو عامل مهم طبیعی و انسانی 

طبیعی نظیر سیل است، و عامل دوم آب  است که عامل دفاع در برابر عوامل

و خاک مناسب برای کشاورزی است. عوامل انسانی عمدتا در نحوه ی شکل 

 د روستا تاثیر می گذارد.گیری و فرم سکونتگاه ها و خو

وابستگی های قومی و نژادی و ضرورت دفاع و امنیت در اکثر روستا ها و 

جهت دفاع بهتر ضمن رعایت عوارض طبیعی مساکن خود را در جوار 

 یکدیگر و فشرده می سازند.

 

 

 نحوه ی شکل گیری روستا

 

وستا در توسعه روستا سه مرحله را می توان مالحظه نمود ،هسته اولیه ر

شامل محله شمس و محله دیزج می باشد این دو محله علی رغم اینکه نزدیک 

 هم واقع شده اند نمی توان یکی را بر دیگری ترجیح داد.

 

توسعه مرحله دوم منجر به پیدایش حال جالر در غرب محله دیزج می گردد 

 د.در ضمن پیدایش محله باقرآباد را نیز بعد از همین مرحله می توان نام بر

 

کافی الملک و  –توسعه روستا در قسمت شمال یا جاده شبستر  سومو مرحله 

 در قسمت جنوب و شرق ادامه دارد.
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 فضاهای مسکونی مصالح ساختمانی و ترکیب 

 

 

 

 

 

نوع اسکلت بیشتر ساختمان ها دیوار باربر بوده و برای احداث دیوارها ، از آجر 

است و جنس  گل استفاده گردیده و پشت بام بیشتر از کاه و گل ساخته شده وخشت 

برای روکش خارجی ساختمان های  اعیانی از گچ و خاک می باشد. ایخانه ه

قدیمی از کاه گل و ساختمان های نوساز از اندود سیمان و آجر نما استفاده گردیده 

است. جنس روکش داخلی ساختمان ها بیشتر از نوع اندود گچ و اندودگل می باشد 

سیمان ، گل و آهک می  . مالت به کار رفته در ساختمان ها بیشتر از نوع ماسه

 باشد.

 

 ترکیب فضاهای داخلی

 

خانه ها در روستای کافی الملک عموما دارای ایوان می باشند که در موقع 

غذا از آنها استفاده می کنند، حیاط خانه ها عموما کوچک  استراحت و خوردن

محل توالت به  از چهار طرف احاطه شده. است و بوسیله دیوارهای گلی )چینه(

 از قسمت اصلی و سکونتگاهی ساختمان  در طرف دیگر حیاط ساخته شده دور

 است ، طویله و محل نگهداری چهار پایان در گوشه دیگر ساختمان بنا می گردد.

اتاق محل آسایش ساکنین خانواده است و بخش عمده فعالیت ها زیستی و قسمتی از 

د . خانه ها بر حسب تولیدی ساکنین در محدوده اتاق انجام می گیر فعالیتهای

در بیشتر خانه ها  و  دنتوانایی مالی ساکنین آن دارای یک یا چند اتاق می باش

که به عنوان پذیرایی استفاده می شود .  اتاقی نیز به عنوان اتاق میهمان وجود دارد

آشپزخانه در نزدیکی اتاق ها قرار دارد و دارای اجاقی است که سوخت آن هیزم 

انها مسطح است و برای جلوگیری از جمع شدن آب باران در بام ساختم است .

 بامها ناودانی در گوشه ای از بام نسب شده است.
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 بررسی فضاها و مصالح و نتیجه گیری کلی

 خانه ها در این روستا درون گرا و دارای حیاط مرکزی می باشد 

  تامین اقتصادی خانوار  های این روستا از دو بخش و عرصه تشکیل شده اند: عرصه زندگی انسانی و عرصه نگهداری احشام که قسمت دوم وظیفهخانه

 بر عهده دارد.را در کنار بخش کشاورزی 

 به عنوان  باغچه کوچک و ایوان و دهلیز فضای ما بین بیرون و درون خانه که عرصه زندگی خانواده از یک حیاط مرکزی و یک باغچه یا گودال

کرسی نیز است و  قو گرم داخل به کار می رود. از دهلیز به اتاق نشیمن که معموال اتا فضای تقسیم و نیز به عنوان فضای واسط بین هوای سرد بیرون

 به تناسب بنیه مالی افراد نیز وجود دارد. همچنین آشپزخانه ورودی وجود دارد ، یک اتاق میهمان

 گوسفند نر و ماده و بره به صورت موقت و فصلی تقسیم می شود و فضایی نیز جهت  داری احشام به فضاهای همچون طویله گاو و طویلهعرصه نگه

ارد که محلی برای دوشیدن شیر گوسفندان و خشک کردن فضوالت حیوانی برای فصول بارندگی و همچنین آبیاری گوسفندان بهاربند در تابستان وجود د

 و حیوان های دیگر و فضای مختصر دیگری مانند محل انبار فضوالت خشک شده نیز وجود دارد.

 .عرصه زندگی انسان و محل نگهداری احشام جدا از یکدیگرند 

  دستشویی و توالت دور از عرصه زندگی خانواده قرار دارد.در این خانه ها 

 .جانمایی خانه ها در این روستا جنوبی است تا بهره ی بیشتر از آفتاب روز در هوای سرد داشته باشد 

 .ضخامت دیوارها جهت جلوگیری از هدایت حرارتی زیاد می باشد 

 ا معموال بر روی سکو یا کرسی ساخته می شوند.به علت روطوبت موجود در خاک در این منطقه کوهستانی خانه ه 

 .حیاط خانه با دیوارهای پیرامونی خود محصور می باشد و نیز فضاها به گونه ای می باشد که از جلوی ورودی نمی توان تمام خانه را دید 

 .خانه ها معموال دارای هال و پذیرایی بزرگی جهت مراسم و میهمانی ها دارند 

  فضایی نیمه بسته و هم به عنوان فضایی برای کارهای روزمره و غذا خوردن مورد استفاده قرار می گیرد.ایوان هم به عنوان 

 .ورودی به بنا از حیاط معموال با چند پله همرا بوده است 

 .وجود دو حیاط نسبتا بزرگ برای احشام و انسان جهت کارهای کشاورزی و دامداری 

 نار هم جهت تلطیف فضای حیاط و خانه.استفاده از باغچه کوچک و گلدان های ک 
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 ورودی -8

 حیاط -1

 راه پله -6

 زیر زمین -7

 اتاق کرسی -4

 دهلیز -3

 آشپزخانه -4

 ایوان -4

 اتاق -9

 حمام -85

 تولت -88

 حیاط پشتی -81

 انبار علوفه -86

 و میشطویله گا -87

 طویله گوسفند -84

 طویله گاو -83

 انبار علوفه دایم -84

 طویله گوسفند ماده -84

 طویله بره -89
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 نمایی از حیاط خانه
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 بررسی شبکه های ارتباطی و معابر

 

 : گذر اصلی روستا 

 متر می باشد. 85-4 -3 متر و به عرض متوسط  1455رشته گذر به طول  7گذر های اصلی روستا مشتمل بر  

 است که از شبستر وارد روستا گشته و در ضلع جنوبی محله شمس ادامه پیدا می کند .گذر اول گذری 

 گذر دوم گذری است که از جاده اولی منشعب و به سوی مدارس روستا و روستای کوشک ادامه پیدا می کند.

 هی منماید.گذر سوم گذری است که از گذر بین روستای کوشک و کافی الملک جدا گشته و محله دیزج را سرویس د

شیب عمومی گذرهای فوق عموما به سمت جنوب روستا می باشد.کلیه معابر اصلی روستا به مراکز محالت ختم می گردد و بجز گذر اصلی بین 

 که دارای پوشش آسفالت می باشد بقیه معابر دارای پوشش خاکی هستند. کافی الملک –روستای کوشک 

  : گذر های فرعی روستا 

رشته معبر بوده و نقش آنها گرفتن ترافیک سواره و پیاده از معابر اصلی و توزیع آنها در بین معبر فرعی و دسترسی  9مل بر این گذر ها مشت

 متر است . 6355متر و طول آنها  6عرض این معابر بطور متوسط   است.

 :معابر دسترسی 

رشته  13رسیدن به مراکز مسکونی است تعداد این گذر ها بالغ بر  به معابری اطالق می گردند که کار آنها سرویس دهی به عابر پیاده جهت 

 متر می باشد. 1متر و به عرض متوسط  8455تنگ و باریک بطول  ه کوچ

 

 ویژگی های عمومی و کلی بافت
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