
 ایل شاهسونگزارش قلمروی 

عشایر ایل شاهسون در استان اردبیل، در شمال غربی ایران حضور دارند. قشالق این ایل در شمال استان اردبیل 

 گیرد.قرار دارد و محدوده دشت مغان را دربرمی هزار هکتار 400با وسعت حدود 

 های کوه سبالن ها و دامنهاردبیل و در کوهپایهمرکزی استان هزار هکتار در بخش  400ییالق آن با  وسعت حدود 

 است. واقع شده

کنند. هریک از مسیرهای اصلی هایی نیز با یکدیگر تالقی میاین ایل دارای سه مسیر کوچ اصلی است که در بخش

شده  اتراقگاه شناسایی 12و  13، 12کیلومتر طول دارند. در هر یک از این مسیرها به ترتیب  200کوچ در حدود 

کنند و به سوی است. عشایر شاهسون در فصل بهار از شمال استان اردبیل حرکت خود را به سوی جنوب آغاز می

 کنند.آید، کوچ میها به شمار میهای سبالن که منطقه ییالقی آندامنه

دلو، پیرایوان لو، تکله، جعفرلو، های اجیرلو، ادولّو، ارالو، ایوانلو، باالبیگی، بیگ باغلو، بیگطایفه با نام 32این ایل از 

جلودارلی، جهان خانم لو، حاجی خواجه لو، حسین حاجیلو، خلیفه لی، دمیرچی لی، زرگر، ساری خان بیگلو، 

سربان الر، سیدلَرمیلو، طالش میکاییل، عربلو، علی بابا لو، عیسی لو، قوجابیگلو، قورتالر، گورعباسلو، گیکلو، مرادلو، 

 .استنلو، هومون لو تشکیل شدهمستعلی بیگلو، مغا

 قلمروی ایل شاهسون اطالعات کلی 1 جدول

 مساحت )هکتار(
 هزار هکتار 400حدود  ییالق

 هزار هکتار 400حدود  قشالق

 3 تعداد مسیرهای اصلی کوچ

 کیلومتر 200حدود  طول مسیر کوچ )کیلومتر(

کوچدر مسیر های شناسایی شدهتعداد اتراقگاه

 12 1مسیر 

 13 2مسیر 

 12 3مسیر 

 اردبیل و آذربایجان شرقی هایییالق در محدوده استان

 اردبیل و آذربایجان شرقی هایقشالق در محدوده استان

 

  



 1محدوده جغرافیایی ایل شاهسون 2 جدول

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی زون محدوده

 38S 735468 4231447 ییالق

 38S 739121 4362521 قشالق

 

 طایفه تکله محدوده قلمروی

ست. مسیر اهزار هکتار  10و محدوده ییالقی آن در حدود  هزار هکتار 20این طایفه در حدود القی محدوده قش

 کیلومتر است. 180کوچ این طایفه در حدود 

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی زون محدوده

 38S 760422 4231306 ییالق

 39S 245400 4358414 قشالق

 

 طایفه مغانلوقلمروی محدوده 

ست و ییالق کیلومتر ا 150مسیر کوچ این طایفه در حدود  و هزار هکتار 50این طایفه در حدود محدوده قشالقی 

قلمروی ییالقی  های کوه سبالن قرار دارد. نقشه مشارکتیآن نیز در همانند سایر طوایف ایل شاهسون در کوهپایه

 این طایفه در دست تهیه است.

 عرض جغرافیایی جغرافیاییطول  زون محدوده

 38S 733778 4361865 قشالق

 

زم به یادآوری دهد. المحدوده قلمروی ایل شاهسون و قلمروی دو طایفه تکله و مغانلو را نشان می 1نقشه شماره 

 است که این نقشه مشارکتی نیاز به تدقیق و کنترل میدانی دارد.

  

                                                             
 مختصات ذکر شده برای پلی گونها، مختصات نقطه مرکزی پلی گون است. 1





 

 هاتصرفات و واگذاری

ن، در های بومیاهای متعددی صورت گرفته است. بر اساس گفتهقلمروی ایل شاهسون تصرفات و واگذاری در

چنین در همین هزار هکتار از اراضی به زراعت اختصاص یافته، هم 100 قسمت شمالی قلمروی قشالقی، بیش از

 70بند نیز در حدود ه میانمحدوده واگذاری اراضی به ملک شخصی و کشت و صنعت را شاهد هستیم. در محدود

به طور بند هزار هکتار از وسعت میان 300حدود پا تبدیل شده است. به زراعت خردهمرتعی هزار هکتار از اراضی 

ذکر شده در این  و وسعتهای های مختلف تخریب و تصرف شده است )اعدادکامل توسط روستاییان و ارگان

به تدقیق دارد(. شاهسون است ایل پاراگراف بر مبنای اطالعات شخصی نمایندگان عشایر  و نیاز

یو است. ازجمله ییالق قوتور سویهای متعددی انجام شدهدر قلمروی ییالقی ایل شاهسون نیز تصرفات و واگذاری

کابین سرعین احداث تله ،وچنین در ییالق ُمغانلهمفته است. مربوط به طایفه طالش میکاییل مورد تصرف قرار گر

شود، توسط یک دامپروری دولتی شده است. ییالق بهراد مشکینی که با نام محلی هوشنگ میدانی شناخته می

گرمایی مورد تصرف واقع شده است. ییالق عیسی بیگلو نیز توسط روستاییان تصرف شده است. نیروگاه زمین

 ز در محدوده ییالق شاهسون واقع شده است. سبالن )مشکین شهر( نی



 2در قلمرو ایل شاهسون های شناسایی شدهو واگذاری تصرفات 3 جدول

 نام طایفه نام ایلردیف
نام تیره یا 

 تیره ها

نوع فلسطینی

 شدن
 محدوده قلمرویی

(UTMمختصات جغرافیایی )

مساحت 

 )هکتار(
 توضیحات

 عرض طول زونمسیرکوچییالققشالقواگذاریتصرف

38S7521474383983 - * - * - - -شاهسون 1

بیش از 

هزار  100

 هکتار

تغییر کاربری اراضی مرتعی به 

زراعت، واگذاری به ملک 

 شخصی و کشت و صنعت

 - -  - * - * - - -شاهسون 2

در حدود 

 100تا  50

 هزار هکتار

تغییر کاربری اراضی مرتعی به 

 پازراعت خرده

 - -38S * - - - * - -شاهسون 3

در حدود 

هزار  300

 هکتار 

وسعت زیادی از اراضی 

بند توسط روستاییان و میان

های مختلف تخریب و ارگان

 تصرف شده است

 

شاهسون 4
طالش 

 میکاییل
- * - - * - 38S7593224247437

 5کمتر از 

 هزار هکتار

یو تصرف ییالق قوتور سوی

 شده است

                                                             
 است و نیاز به تدقیق دارد.ها به صورت تقریبی و واگذاری شده برای تصرفات مساحت ذکر 2

 



38S7677474229697 - * - * - - مُغالنوشاهسون 5
 5کمتر از 

 هزار هکتار

کابین سرعین در این اراضی تله

 استاحداث شده

38S7454664246572 - * - * - - لیخلیفهشاهسون 6
 5کمتر از 

 هزار هکتار

در منطقه هوشنگ میدانی 

ای توسط یک دامپروری منطقه

دولتی مورد تصرف واقع شده 

 است

شاهسون 7
عیسی 

 بیگلو
- * - - * -  7280644237367

 5کمتر از 

 هزار هکتار
 تصرف مراتع توسط روستاییان


