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 1فصل 
2-1  

 جغرافيايي و اقليمي ويژگي هاي تحليل

 

  

تشخيص مناطق حساس و آسيب پذير به لحاظ عوامل  -2-1-1

  طبيعي

  خطر زمين لرزه -1

  نقاط آسيب پذير به لحاظ زمين لرزه -1-1

همانگونه كه در مبحث خطرها در گزارش وضع موجود ناحيه ابهر، آمده است، طـرح كالبـدي ملّـي    

نقشه پهنه بندي خطر نسبي زمين لرزه را، با در هم آميختن سه نقشه خم هـاي هـم بيشـينه    )  م ا ك ط(ايران 

. سال، به دسـت آورده اسـت   2000و  1000،  500شتاب افقي حركت زمين براي دوره هاي بازگشت رويداد 

ن پهنه بنـدي،  ايدر . ساله را نمايش مي دهد 2000و  500خم هاي هم بيشينه  1/2-1-2 و 1/1-1-2نقشه هاي

با مقايسه دوري و نزديكي نقاط سرچشـمه هـاي احتمـالي لـرزه زا و در نظـر گـرفتن جنـبش بخشـي از ايـن          

سرچشمه ها، كل گستره ايران به شش  پهنه خطر بسيار باال، خطر باال، خطر نسبتاً باال، خطر متوسط، خطر نسبتاً 

بندي خطر زمين لرزه را در ناحيه ابهر نمايش مـي  ه پهن 1/3-1-2 نقشه. پائين و خطر پائين تقسيم شده  است

  . دهد









2  مهندسين مشاور آرمانشهر                   3ج             -1-1-2      )88تير(طرح جامع توسعه و عمران ناحية ابهر 

بخش اعظم ناحيه ابهر، شامل تمامي شهرستان خدابنده ، بيش از نيمي از شهرستان ابهـر و خرمـدره   

بدين ترتيب، نزديك به چهار پنجم سرزمين مورد بررسي اين طرح، در  . در ناحيه خطر نسبتا پائين قرار دارند

در لبة كوهستاني شمال و  ،يك پنجم باقيمانده از سطح ناحيه ابهر، در ناحيه خطر نسبتا باال.  رداين ناحيه قرار دا

  . قرار داردشرقي ناحيه 

  زلزله خيزي استان زنجان -1-2

اجتماعي وفرهنگي استان زنجان در باره زلزله خيزي استان زنجان به موارد  -مطالعه توسعه اقتصادي

ه مناطق نسبت به گسل هاي فعال، پهنه هايي با لرزه خيزي باال، متوسط و پـائين  صلبراساس فا: زير اشاره دارد

بـا توجـه بـه سـوابق لـرزه خيـزي گسـل هـا، گسـل هـاي كـوارترنر و نقشـه هـاي              .. تشخيص داده مي شـود 

   )1369.مركز تحقيقات و ساختمان(سايزموتكتونيك، سه پهنه لرزه خيزي در ايران شناخته شده است

  كيلومتر از گسل هاي كواترنر و گسل هاي لرزه زا؛ 30با فاصله : شتاب باال باپهنه هايي  

  كيلومتري از گسل هاي فعال؛ 50تا  30به فاصله : پهنه هايي با شتاب متوسط 

  .كيلومتري گسل هاي فعال 50پهنه هايي با شتاب پايين در فاصله بيش از  

شهر هاي زنجان و ابهر، و يك دستگاه شـتاب  ر د SMA1استان زنجان با داشتن دو دستگاه شتاب نگار 

در زنجان، نشان مي دهد كه سرتاسر استان در منطقه يي با پهنه هـاي شـتاب بـاال و زمـين لـرزه       WS1نماي 

  . هايي با شدت متوسط تا باال قرار دارد

ر منطقه د هايي كه با شدت پنج، در مقياس ريشتر به باالتر، از قرن نهم ميالديزمين لرزه با توجه به 

استان زنجان و استان هاي همجوار ثبت و يا شناسايي شده اند، مشاهده مي شود كه اكثر زلزله ها بـا بزرگـي   

. مركزي قـرار دارنـد  تا  البرز مركزي و در استان باال در بخش هاي شمالي و شرقي استان و در مناطق تالش 

ـ زمـين  تكتونيزه بااليي برخوردارنـد و  ت در عين حال كوه هاي سلطانيه و كوه هاي تخت سليمان از شد زه رل

ميالدي گروس تخت سليمان، از جمله فعاليت هـاي تكتـونيكي    1880ميالدي سلطانيه و  1802هاي شديد سال 

  ).1-57ص .. مطالعه(اين منطقه است
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  خطر سيل -2

در بررسي منابع آب ناحيه و استان، مĤخذ موجود اشارة جـدي بـه آسـيب پـذيري محـدودة مـورد       

العه به لحاظ سيل نداشته اند؛ تنها، در مرحلـه دوم مطالعـة توسـعة اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي اسـتان        مط

  ):73ص(زنجان، در مبحث تنگناهاي توسعة بخش آب، اشارة كلي و احتمالي به دو مورد زير دارد 

  پراكندگي و توزيع نامناسب زماني و مكاني آبهاي سطحي و وقوع سيل و خشكسالي؛

  .بودن رودخانه ها و فصلي بودن آن با دبي هاي بحراني باال و افزايش هزينة تأسيسات آبي نيطغيا

  ):71ص(در همين مطالعه، در مبحث امكانات و قابليت هاي توسعه، به مورد زير اشاره دارد 

بـدون لطمـه زدن بـه آب     -امكان احداث سد هاي پـي در پـي بـراي توليـد برقـابي و كنتـرل سـيل       

  .در اكثر رودخانه هاي استان وجود دارد -شاورزي و با توجه به با صرفه بودن آنك

بدين ترتيب، خطر سيل به طور احتمالي، و به دليل طغياني بودن برخي از رودخانه ها مي باشـد، كـه   

  .آنهم با ايجاد سد، قابل پيشگيري است

  بررسي تناوب سيل    -2-1

ه هاي آبي موجود در ناحيه، به شرح زير، مورد بررسي حوز طرح جامع آب كشور، تناوب سيل را در

  :قرار داده است

به منظور ارزيابي مقدماتي ظرفيت سازه هاي كنترل و تخلية سيالب در تأسيسات آبي مورد نظر در 

بـراي ايـن   . رودخانه ها، برآورد حد اكثر مقادير دبي لحظه اي سيل با احتماالت مختلف مورد نيـاز مـي باشـد   

آمار هاي موجود سيل رودخانه ها و ايستگاه هاي مختلف موجود در حوزة آبريز مـورد بررسـي و   از  منظور

آمار موجود دبي هاي لحظه اي سيل و دبـي هـاي   . حوزه هاي اطراف آن، در صورت نياز، استفاده شده است

دگانه، بـر اسـاس   حداكثر روزانة مربوط به هر سيل جمع آوري گرديده سپس با استفاده از همبستگي هاي چن

به تمديد و تكميل آمار اقدام شده، و با كاربرد توزيع هاي آماري پيرسون يا لگـاريتم  “ تناوب منطقه اي”مدل 

نتـايج محاسـبات    1-1-1-2در جدول. نرمال، مقادير سيل براي دوره هاي برگشت مختلف محاسبه شده است

  .ده مي شودبراي تعداي از رودخانه ها و ايستگاه هاي موجود نشان دا
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  ميزان دبي لحظه اي براي دوره هاي تناوب در مورد برخي از رودخانه هاي ناحيه .1-1-1-2جدول

  رودخانه
  )سال(دوره تناوب   ايستگاه

  10000  1000  100  20  10  2  هيدرومتري
  1805  1160  685  440  330  137 بيانلو  قزل اوزن

  765  465  455  153  112  41 ينكي كند  سجاس رود
  13.9  8.82  5.17  3.18  2.47  1  منطقهضريب 
  1800  1020  510  290  230  102 رحيم آباد  خر رود
  1650  850  430  265  210  90 آبگرم  خررود

  16.7  9.1  4.7  2.8  2.2  1  ضريب منطقه
  طرح جامع آب كشور: منبع

شـت  و با تقسيم كردن دبي هاي سيل بـا دوره هـاي برگ   1-1-1 با استفاده از ارقام مندرج در جدول

متوسط ساالنة آنها، ضرايب منطقه اي براي تعميم نتايج به محل پروژه هـا و رودخانـه هـاي     مختلف به مقدار

با اعمال اين ضرايب در دبي متوسط سيل در . فاقد آمار، محاسبه گرديد كه در جدول مزبور درج شده است

  .داده مي شوندنشان  2-1-1-2محل پروژه ها، تناوب سيل آنها محاسبه و نتايج در جدول

  برآورد سيل در رودخانه هاي فاقد آمار .2-1-1-2جدول

  حوزه سطح  كد  رودخانه و محل
  سيل به متر مكعب در ثانيه

2  10  20  100  1000  10000  
  735  470  275  170  130  53  1490  13021  حصار شور

  350  220  130  80  62  25  650  13202  زرين آباد
  225  140  83  50  40  16  155  13203  بلدوغ-بيزينه رود 

  885  485  250  150  117  53  247  71107  ابهر رود
  1555  845  450  2065  205  93  2620  71108  خر رود

  طرح جامع آب كشور: منبع                                                            

  

  محدوديت هاي زمين -3

ت مختلـف، از جملـه گسـترش يـا سـاخ      محدوديت هاي زمين از نظر كـاربري هـاي  آشنايي با براي 

ي در ناهمواري ها و شيب و تناسـب زمـين بـراي شهرسـاز    «مبحث  5-1-2سرفصل به سكونتگاه هاي جديد، 

مجموعة شرايط محدوديت زمين براي ايجـاد يـا    5/7-1-2در سرفصل اخير،  نقشة . مراجعه شود، »ناحيه ابهر

  . گسترش سكونتگاه را نمايش مي دهد
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  تحليل قابليت زمين با توجه به نوع و كاربري آن -2-1-2

  

در اين بخش از تحليـل  . در مبحث منابع ارضي، واحدهاي ارضي موجود در ناحيه ابهر شناسايي شدند

وضع موجود، به تعيين تناسب واحد هاي زمين براي انواع استفاده ها در وضع موجود و در وضع آتي پرداختـه  

  . مي شود

  راضيتناسب ا -1

منظور از تناسب اراضي تطبيق مشخصات زمين است با نياز هاي نوع استفاده اي كـه از آن بـه عمـل    

به سخن ديگر، اگر مشخصات و ويژگي هاي زمين بتواند ضروريات و نياز هاي نوع اسـتفاده از آن را  . مي آيد

برخـي زمـين   . ب خواهد داشتسانپاسخ دهد، آن زمين با نوع استفاده اي كه از آن مي شود يا كاربري خود ت

ها مشخصاتي را دارا هستند كه با نياز هاي نوع استفاده اي كه از آن به عمل مي آيد، در تطابق كامل نيست و 

با در نظر گرفتن شدت و ضعف اين محدوديت  ها و تأثيرشان در بهـره  . از اين لحاظ محدوديت  هايي دارند

  :شرح داده مي شود زيركالس هاي مختلفي تقسيم مي گردد كه در وري از زمين، تناسب اراضي به درجات يا 

 

S1 .در اين كالس مشخصات زمين ها هيچ گونه محدوديتي براي كاربرد موفقيت آميز نوع  مناسب
  .حداكثر محصول و يا بهره دهي در اين زمين ها وجود دارد. استفاده ايجاد نمي كند

S2 .ميزان اين. اين كالس با محدوديت هايي همراه است استفاده از زمين ها در  تناسب متوسط
است و باعث كاهش قابل توجه ميزان محصول يا” متوسط”محدوديت در مجموع 

  .بهره دهي نمي گردد و نوع استفاده مورد نظر به لحاظ اقتصادي قابل توجيه نيست
S3 .وع استفاده موردشامل اراضي است كه مشخصات آنها براي كاربرد موفقيت آميز ن  تناسب كم

اين محدوديت در نهايت موجب كاهش. نظر محدوديت  قابل توجهي ايجاد مي كند
ميزان ستانده هاي. است S2و  S1قابل توجه محصول و يا عايدي نسبت به كالس هاي 

حاصل از كاربرد نوع استفاده مورد نظر در اين زمين ها فقط به مقداركم توجيه كننده
  .مقدار نهاده ها است

  
N1.نامناسب در شرايط فعلي 

اين زمين ها داراي مشخصاتي هستند كه تا حد زيادي با نياز هاي نوع استفاده
اين محدوديت  تا حدي است كه مانع كاربرد موفقيت آميز و اقتصادي نوع. مغايراست
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.كاربري مي گردد و با توجه به شرايط اقتصادي خاص فعلي قابل بر طرف شدن نيست
ال، به نظر مي رسد كه در صورت پيشرفت تكنولوژي در آينده رفع اينبا اين ح

  .محدوديت  و بهره اقتصادي از اين دسته از زمين ها ميسر باشد
N2 .ميزان محدوديت  در اين زمين ها به اندازي اي شديد است كه استفاده از آنها به هيچ  نامناسب دائمي

  .ا كاهش نخواهد بوداين محدوديت  قابل رفع و ي. رو ممكن نيست
  

در مطالعات حاضر كه در سطح جامع انجام مي گيرد، تعيين تناسب زمين ها براي استفاده هاي اصـلي  

از آنجا كه فيزيوگرافي و شكل زمين تا حد زيادي بـه جـدا سـازي زمـين هـاي مناسـب بـراي        . مد نظر است

يز مشخص كننده زمين هـايي بـا كـاربري    استفاده هاي گوناگون اصلي كمك مي كند و نيز واحد هاي ارضي ن

يكسان مي توانند باشند، از اين رو، براي تعيين تناسب زمين ها از واحـد هـاي ارضـي بـه عنـوان واحـد نقشـه        

استفاده كرده و مشخصات كلي هر يك از آنها را با نوع نياز هاي هر يك از انواع استفاده مقايسه و نهايتاً درجه 

در دو  تعيين درجـه تناسـب زمـين هـا    . كنند استفاده از واحد مورد نظر را تعيين ميتناسب و نيز بهترين نوع 

  : حالت به شرح زير صورت مي گيرد

تعيين درجه تناسب زمين ها با توجه به مشخصات فعلي آنها و بـدون در نظـر گـرفتن امكانـات     ) الف

  رفع محدوديت ها؛

نظر گرفتن عمليات اصالحي الزم جهـت رفـع    تعيين درجه تناسب زمين ها در شرايط آتي و با در) ب

  .محدوديت ها

. تناسب زمين ها در شرايط آتي تنها با توجه به امكانات رفع محدوديت هاي اصلي تعيين شـده اسـت  

محدوديت هاي اصلي شامل آن دسته از محدوديت هايي است كه خـود موجـب قـرار گيـري زمـين هـا در       

عمليات اصالحي . رفع آنها موجب بهبود درجه تناسب مي گردد شرايط فعلي در يك كالس مشخص شده اند و

الزم براي رفع اين محدوديت ها در توان كشاورزان و يا استفاده كنندگان از اراضي نيسـت و نيـاز بـه برنامـه     

) فرعـي (بـديهي اسـت انجـام عمليـات اصـالحي ديگـر      . ريزي و متخصص و تخصيص اعتبارات زياد دولتي دارد

تناسب زمين ها نمي شود، ولي ميزان محصول و يا عايدي را در محدوده يك كـالس بـاال   موجب بهبود درجه 

استفاده اصلي مورد نظر در اين بررسي شامل زراعت آبي، زراعت ديم، مرتع، جنگل، و درختكاري . خواهد برد

ر و حفاظتي قيـد  مناطقي كه با هيچ يك از استفاده هاي مذكور تناسبي نداشته اند، تحت عنوان اراضي باي. است

تخصيص اراضي به مناطق مسكوني و يا صنعتي نيز خود شامل قسمتي از اراضي مرتعي كم بـازده  .. گرديده اند
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خواهد شد كه اين امر نيز با در نظر گيري اولويت ها و ديگر مسائل زيست محيطي و تخصصي مي توانـد در  

  ).4-6ص . م ق ا(گردد محدوده اراضي باير و حفاظتي، يا مراتع با تناسب كم مشخص

  تناسب واحد هاي ارضي در شرايط فعلي -2

تناسب زمين ها در شرايط فعلي با توجه به مشخصات فعلي زمين ها و بدون در نظر گرفتن عمليات 

تناسب زمين هاي منطقه مورد مطالعه در شرايط فعلي و به تفكيك انواع استفاده . اصالحي الزم تبيين مي گردد

  :به شرح زير است هاي مورد نظر

  )به شرط تأمين آب(زراعت آبي  -2-1

  واحد هاي نامناسب براي زراعت آبي) الف

  تيپ كوهستان ها و تپه ها به دليل شيب، پستي و بلندي و رخنمون سنگي   

  به دليل پستي و بلندي زياد   3.3,3.1, واحد هاي  

  يت شديد و مشكالت زهكشي  ياتيپ زمين هاي پست و دشت هاي سيالبي به دليل شوري و قلي 

  به دليل كمي عمق خاك و سنگريزه خيلي زياد  8.1واحد ارضي  

  محدوده شهر ها  

  زمين هاي مناسب براي زراعت آبي) ب 

ديگر واحد هاي ارضي، با توجه به مشخصات فعلي و در صورت امكان تـأمين آب كـافي بـراي اجـراي     

اين واحد ها و نوع محدوديت و درجـه تناسـب   . ناسب دارندت پروژه هاي آبي و زراعت هاي آبي، كم و بيش

  :زير است 1-2-1-2آنها براي زراعت به شرح جدول

رويهـم رفتـه بـه     4.2و  4.1به دليل مشكالت در زمينه تأمين آب در شرايط فعلـي، تنهـا واحـد هـاي     

  .آبي اختصاص دارند هكتار به زراعت 106730مساحت 
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  )به شرط تأمين آب(ي ارضي براي زراعت آبيتناسب واحد ها .1-2-1-2جدول
  مساحت  درجه تناسب  نوع محدوديت اصلي  واحد ارضي

  S3  10408  سنگريزه و عمق خاك 3.2
  S3  41958  پستي و بلندي 3.4

4.2,4.1 -  S1  10673  
  S3  1183  سنگريزه و عمق خاك 8.2

  328662  جمع زمين هاي مناسب
  ابهراطالعات محاسبتي از طرح ناحية : منبع

  تناسب زمين براي ديمكاري -2-2

تنها در بخشي از زمين هاي پست و بلنـد و خـاك دار منـاطق كوهسـتاني شـامل واحـد هـاي ارضـي         

هكتار در كناره هاي كوه هاي البـرز و زاگـرس زراعـت ديـم غـالت       336070رويهمرفته به مساحت  3.4,3.3

 3.4، و واحـد  )كـم ( S3عمـق خـاك و سـنگريزه    به دليل محدوديت  3.3درجه تناسب واحد ها . اقتصادي است

شامل محـدوديت اقليمـي اسـت كـه      3.4محدوديت عمده در واحد ارضي . است) متوسط( S2داراي تناسب 

  .ميزان بارندگي ساليانه و پراكنش آن در بيشتر سالها زمين هاي ديم را دچار كم آبي مي كند

  تناسب زمين ها براي مرتع و چراگاه -2-3

بـه طـور كلـي    . مين هاي اين ناحيه به مراتع دام ها اختصـاص دارد علي سطح وسيعي از زدر شرايط ف

-1-2 جـدول واحد هاي ارضي توصيه شده براي مرتع و درجه تناسب آنها و همچنين مساحت هريك به شرح 

رط دام ها و استفاده بي رويه از زمين هاي مرتعـي تـا حـدود زيـادي باعـث فقـر مراتـع        فچراي م .است 2-2

  .زم براي بهبود وضعيت اين زمين ها ضروري استانجام عمليات ال. رديده استگ

  واحد هاي ارضي مناسب براي مرتع و چراگاه .2-2-1-2جدول
  مساحت  درجه تناسب  نوع محدوديت اصلي  واحد ارضي

  S3 75114  توپوگرافي، عمق خاك، كمي رطوبت  1.2
  S2 75175  توپوگرافي، عمق خاك، كمي رطوبت   3.1 ,2.2
  S2 11551  محدوديت اقليم، بافت سبك 3.2, 8.2

  S3 5035  محدوديت اقليم، پستي و بلندي، كمي عمق خاك 8.1 
C.3 توپوگرافي، اقليم، عمق خاك  S3 6362  

  173237 جمع زمين هايي كه در شرايط فعلي براي مرتع توصيه شده است
  .ط ك م ا . مكان يابي و قابليت اراضي منطقه تهرانجلد ناحية ايهر، بر اساس م اطالعات محاسباتي ازطرح :منبع
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  تناسب زمين براي جنگل -2-4

پوشش جنگلي پراكنده و بقاياي جنگل هـا در  . در شرايط فعلي جنگل طبيعي در ناحيه ابهر وجود ندارد

  . ود، ديده مي ش)حوزه خراسانلو(در رشته كوه هاي البرز، در بخشي از ناحيه 1.2بعضي قسمت هاي واحد 

  زمين هاي باير و حفاظتي -2-5

طـور  بواحد هاي ارضيي كه در محدوده طرح براي زراعت هاي آبي، ديم و يا مرتع تناسـب ندارنـد   

-2جدول واحد هاي مورد نظر و مساحت آنها به شرح. كلي شامل زمين هاي باير و بال استفاده كشاورزي اند

  :زير است  1-2-3

  حفاظتيزمين هاي باير و  .3-2-1-2جدول
  )هكتار(مساحت  نوع محدوديت اصلي    تيپ ها و واحد هاي ارضي

  241073  توپوگرافي، عمق خاك، رخنمون سنگي   1.1 ,1.3 ,1.4 ,2.1 ,2.3 ,2.4 
    نقاط مسكوني و يا سطوح آب ها  محدوده شهر ها و سطوح آبي

   جمع زمين هاي بال استفاده كشاورزي
  .ط ك م ا . مكان يابي و قابليت اراضي منطقه تهرانناحية ايهر، بر اساس مجلد  اطالعات محاسباتي ازطرح: منبع

  
به طور خالصه، انواع استفاده هاي اصلي از زمين هاي هاي توصيه شده در شـرايط فعلـي و مسـاحت    

  ):46-9ص . م ق ا(است 6آنها به تفكيك واحد هاي مختلف اراضي به شرح جدول

  اده هاي سفارش شده در شرايط فعليمساحت انواع استف .4-2-1-2جدول
  درصد  )هكتار( مساحت  واحد هاي ارضي  نوع استفاده اصلي

  12.44  106730 4.1 ,4.2 )به شرط تأمين آب(زراعت آبي 
  39.11  336070 3.3 ,3.4  زراعت ديم

  C.3, 8.1, 8.2, 3.2, 3.1, 2.2,1.2 173237  20.13  مرتع
  28.07  241073 1.1 ,1.3 ,1.4 ,2.1 ,2.3 ,2.4  اراضي باير و حفاظتي

  100.00  857110    جمع
  .ط ك م ا . مكان يابي و قابليت اراضي منطقه تهرانناحية ايهر، بر اساس مجلد  اطالعات محاسباتي ازطرح: منبع

  .تناسب زمين در شرايط كنوني را نمايش مي دهد 2/1-1-2نقشة 

  از زمين ها تناسب واحد هاي ارضي در شرايط آتي و اولويت استفاده -3

ـ  ي منظور از تناسب زمين ها در شرايط آتي، پيش بيني درجات تناسب واحد هاي ارضي در شرايط آت

  .و پس از انجام عمليات اصالحي الزم جهت رفع و يا كاهش محدوديت هاي موجود است
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الزم در واحد هاي ارضي كه در شرايط فعلي به زراعت آبي اختصاص دارند، مي توان با انجام عمليات 

ر د. اصالحي مانند تسطيح، زهكشي و شستشوي امالح نسبت به بهبود كالس هاي تناسب زمين هـا اقـدام كـرد   

صورت تأمين آب مي تـوان واحـد هـايي را كـه هـم اكنـون مرتـع هسـتند ولـي بـراي زراعـت آبـي تناسـب              

جمع زمـين هـاي توصـيه    و در چنين حالتي . ، به اجراي پروژه هاي آبي اختصاص داد (9.2,8.2,3.4,3.2)دارند

معادل واحد (يافت، معادل مساحت زمين هاي ياد شده كاهش خواهد )در شرايط فعلي(شده براي مرتع و ديم

  ).از ديم و جمع بقيه واحد ها از مرتع كم خواهد شد  3.4

در واحد هاي توصيه شده براي ديمكاري نمي توان تغييري داد، زيرا محدوديت آنها قابل بـر طـرف   

  .ستشدن ني

عمليـات مرتـع داري و حفـظ محـيط     . محدوديت موجود در مراتع نيز قابل بر طـرف شـدن نيسـت   

  .اي مرتعي ضروري است تا از تخريب محيط جلوگيري شودزيست در زمين ه

به طور خالصه، تناسب واحد هاي اراضي در شرايط آتي با توجه به انواع استفاده هاي توصيه شـده و   

  ):50-1ص. م ق ا(است 5-2-1-2به شرح جدولدر صورت تأمين آب الزم 

  تناسب واحد هاي ارضي براي استفاده هاي مختلف در شرايط آتي .5-2-1-2جدول
  درصد )هكتار(مساحت  واحد هاي ارضي  نوع استفاده اصلي

  18.67  160239  3.2 ,3.4 ,4.1 ,4.2 ,8.2 )به شرط تأمين آب(زراعت آبي 
  34.31  294112 3.3   زراعت ديم

  C.3, 8.1, 3.1, 2.2, 1.2 161686  18.84   عمرت
     -  تناسب نامشخص

و محدوده شهرها و 1.1 ,1.3 ,1.4` `,2.1 ,2.3 ,2.4  اراضي باير و حفاظتي
  سطوح آبي

241073  28.09  

  100.00  857110    جمع
  بدست آمده ازطرح اطالعات محاسباتي -2 51ص. 15 جدول .ط ك م ا . مكان يابي و قابليت اراضي منطقه تهران: منبع

درصد زمين هاي ناحيه ابهر، قابليت كشت آبي  52.98بر مي آيد، نزديك به  7همانگونه كه از جدول

درصد نيز تنها ارزش حفاظتي داشته و حتي براي چراي دام ها نيـز بـه     28ديم را داشته، و در مقابل، حدود و 

  . ابل فرسايش مناسب نمي باشدقدليل آسيب پذير بودن در م

زمين هاي كشاورزي استان در حال حاضر به علت آلودگي هاي شـيميايي ناشـي از اسـتفاده از انـواع     

مراض و علفهاي هرز، اسـتفاده نامناسـب از كـود شـيميايي، هـدايت و تزريـق فاضـالب        سموم بر عليه آفات، ا

ي، و عـدم حفاظـت در   كارگاه ها و كارخانه هاي صنعتي و همچنيني بهره برداري غير اصولي و غير علمي و فن
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.. مطالعـه (مقابل فرسايش آبي، دچار كاهش حاصلخيزي و تغيير بافت و ساختمان سطح االرضي گرديـده اسـت  

  ).5و  4ص. 1ج.2م

  .تناسب زمين در شرايط آتي را نمايش مي دهد  2/2-1-2نقشة 

تناسب واحد هاي ارضي براي گسترش مناطق مسكوني و احداث  -4

  شهرهاي جديد

است هاي اعالم شده توسط ط ك م ا، روند گسترش مناطق مسكوني و يا احداث شـهر هـا و   بنا بر سي

مناطق مسكوني جديد در اراضي كشاورزي روندي غير منطقي و غيـر عاقالنـه اسـت و الزم اسـت بـراي ايـن       

نـه  بديهي است اراضـي لـم يـزرع و په   . گسترش از اراضي بي استعداد و يا كم استعداد كشاورزي استفاده شود

هاي نمكي كوير يا رخنمون هاي سنگي باالي كوه ها، شـن هـاي روان و غيـره را نمـي تـوان مناسـب سـكونت        

و يـا منـاطقي كـه بـراي زراعـت      از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه اراضي ديم و يا مرتعي كم بازده . دانست

گيـرد كـه بـه يكپـارچگي      استعداد كمتري دارند، براي احداث و يا گسترش مناطق مسكوني به نحـوي صـورت  

دشت هاي حاصلخيز صدمه وارد نشود و از اين رو بهتر است مناطق مسكوني در حاشية رودخانه هـا و يـا در   

مناسبي كه براي گسترش و يا احداث مناطق  تاًسب و نسبهاي منابه طور كلي واحد . كوه پايه ها گسترش يابند

  .خالصه شده است 8جدولمسكوني جديد پيشنهاد مي شوند و مساحت آنها در 

الزم به يادآوري است كه اختصاص تمامي سطوح پيشنهاد شده به محل هـاي مسـكوني، مـورد نظـر     

 ايي از آنها مي تواند پس از بررسـي و نيست، بلكه معرفي اين محدوده ها به عنوان مناطقي است كه قسمت ه

  هاي كوه پـواحدهاي ارضي مربوط به تيدر . اص يابدـكوني جديد اختصـق مسـعة كافي به احداث مناطـمطال

  واحدهاي مناسب توسعه شهري در ناحية ابهر .6-2-1-2جدول
  مساحت  واحدهاي ارضي

  251287 مساحت كوهستانها و تپه هاي سنگي%10و 1.1 ,1.2 ,1.3 ,2.2 ,2.3
C.3, 8.1, 3.3, 2.2  377581  

8.2, 3.2  11551  
  640419 جمع كل

  .ط ك م ا . مكان يابي و قابليت اراضي منطقه تهرانناحية ايهر، بر اساس مجلد  ازطرح اطالعات محاسباتي: منبع
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ازين جهت مساحت هاي . مرتفع و تپه هاي سنگي، نقاط مناسب شامل كوهپايه ها و حاشيه دره هاست

در محـدودة  . درصد كل مساحت واحد منظور شده اسـت  10پيشنهادي مناطق مستعد در اين واحدها حدود 

تشخيص  (N)، كه بطور عمده شامل مارنهاي نمكي و گچي است، تمامي واحدها نامناسب 2.4و  1.4حدهاي وا

براي آنكه اولويت استفاده از واحدهاي يادشده نيز مشخص گردد، الزم است وضع هريـك از   .داده شده است

دة كمتـري بـراي   بـديهي اسـت واحـدهايي كـه داراي اسـتفا     . نظر استفاده از اراضي مشخص و مقايسـه شـود  

اولويت هاي واحـدهاي توصـيه شـده بـه     . كشاورزي است از اين جهت در اولويت بهتري قرار خواهند داشت

  .مشخص مي گردد 7-2-1-2شرح جدول

  مساحت و اولويت هاي واحدهاي توصيه شده براي احداث مناطق شهري و مسكوني در ناحيه ابهر .7-2-1-2جدول
نوع واحد ارضي  تيپ

  استفاده
  مالحظات  2اولويت  1لويتاو

1.1  كوه ها
1.2 
1.3   

  باير
  مرتع
  باير 

  -  
-  
-  

  مساحت% 10
  مساحت% 10
  مساحت% 10

2.1  تپه ها
2.2 
2.3   

  باير
  مرتع
  باير

  -  
-  
-  

  مساحت% 10
  تمامي واحد

  مساحت% 10
 3.1  فالت ها و تراس هاي فوقاني

3.2 
3.3   

  مرتع
  مرتع
  ديم  

-  
-  

  تمامي واحد  
  تمامي واحد

  مي واحدتما
8.1  واريزه هاي بادبزني شكل سنگريزه دار

  مرتع  8.2
  مرتع

  
-  

  تمامي واحد  -
  تمامي واحد

  تمامي واحد   -    مرتع C.3  تيپ مخلوط
   . ط ك م ا . با استفاده از مكان يابي و قابليت اراضي منطقه تهران: منبع

چنانچـه مجموعـة زمـين    . اند انتخاب شده 1به عنوان اولويت  9زمين هاي كم استعدادتر در جدول  

را با توجه به نوع استفاده از يكـديگر   12هاي توصيه شده براي مناطق سكونتگاهي و مسكوني مندرج در جدول

  :كسر خواهد شد) 6جدول (جدول استفاده هاي توصيه شده سطحي معادل ارقام زير از تفكيك كنيم،

  ؛هكتار 336070از مجموع زمين هاي توصيه شده براي ديم برابر  -

  ؛هكتار 105634.4 از مجموع زمين هاي توصيه شده براي مرتع برابر -

  ؛هكتار 11051.8از مجموع زمين هاي  باير برابر  -

  .هكتار 452756.2 ،جمعو در
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  .در خواهد آمد 8-2-1-2جدولبه صورت  6بدين ترتيب جدول

  مساحت زمين هاي توصيه شده در استفاده هاي اصلي .8-2-1-2جدول

از كسر پس باقيمانده  استفاده اصلينوع 
  شهرسازي

  جمع كل شهرسازي 2اولويت  شهرسازي 1اولويت

  106730  -  -  106730  زراعت آبي 
  336070  -  -  336070  زراعت ديم

  173237  90978.4  14656  67602.6  مرتع
  241073  11051.8  -  230021.2  اراضي باير 

  857110  102030.2  14656  740423.8  جمع
  .ط ك م ا . مكان يابي و قابليت اراضي منطقه تهرانناحية ايهر، بر اساس مجلد  اطالعات محاسباتي ازطرح: منبع

  
يجاد شهر هاي جديـد و يـا گسـترش شـهر     زمين هاي مناسب براي ا 4/2-1-2نقشة  4-1-2بند در  

 .هاي موجود را نمايش مي دهد
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تحليل ويژگي هاي جغرافيايي در رابطه با استقرار جمعيت،  -2-1-3

  جوامع و فعاليت ها

 

  عوامل جغرافيايي مؤثر در شهر نشيني -1

  شرايط اقليمي -1-1

مؤثر بوده و تراكم و  ميزان نزوالت جوي در ميزان آبهاي سطحي و زيرزميني و ايجاد چشمه سار ها

ل مهم حياتي مي باشد، كه تراكم روستاها يا پراكنـدگي آنهـا، در تكـوين و    مپراكندگي روستاها، تابعي از اين عا

از اين رو، وجود رودخانـة دائمـي ابهـر رود و    . رشد و تحول نقاط شهري محاط در منطقه تأثير بسزايي دارند

حوزة آبريز اين رودخانه، به علت وجود آب دائم و مطمـئن بـراي فعاليـت هـاي كشـاورزي، موجـب تـراكم        

اهاي منطقة زير پوشش شده و در نهايت به توسعة اراضي و جمعيتي دو شهر خرمدره و ابهر انجاميـده  روست

  . است

ولي در مورد ديگر نقاط شهري، مانند صائين قلعه، سلطانيه، قيدار و نظاير آنها، عالوه بر فقـدان آب   

  .ه اندددائمي سطحي، عوامل باز دارنده اقليمي ديگري در توسعة كند آنها مؤثر بو

  وضع توپوگرافي ناحيه -1-2

وضع ناهموار و سيماي ظاهري منطقه و توپوگرافي بستر نقاط شهري، تأثير مهمـي در توسـعة نقـاط    

از جمله، در مورد شهر هاي مستقر در دشت هاي وسـيعي نظيـر ابهـر و خرمـدره، و سـلطانيه      . شهري دارند

د همه جانبه را فراهم ساخته و وضـع توپـوگرافي   شديده مي شود كه موقعيت بستر شهر در مورد سلطانيه ر
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عامل محدود كننده نيست، ولي عدم تراكم روستاهاي پيرامون و فقدان رودخانه، به صـورت عامـل محـدود    

  . كننده عمل كرده است

در مورد ابهر و خرمدره، با وجود رودخانة پر آب ابهر رود، كه به صورت عامل مثبت عمل مي كند، 

  .ه عامل بازدارنده بوده و رشد ارضي شهر تنها در يك يا دو جهت امكان پذير استقتوپوگرافي منط

درباره شهر قيدار، هم فقدان آبهاي سطحي دائمي و هم وضـع توپـوگرافي، رشـد شـهر را محـدود      

  .ساخته است

  ناحيههاي زمين استعداد  -1-3

اقليم و اسـتعداد زراعـي    تمساعدمي توان تحليل نمود كه شهرهاي ناحيه،  گسترش ارضيدر مورد  

در نتيجه، وجود روستاهاي آباد و آبادي هاي فراوان و تمركـز  ، و در ناحيه زمين ها موجب تقويت كشاورزي

  ). 66-7ص. 5ج.2م.. مطالعه(در نهايت، توسعة نقاط شهري را فراهم آورده استجمعيت گشته، و 

  ساخت اكولوژيك و نظام استقرار آباديها -2

اكولوژيك، گرايش عمده به سكونت در روستاهاي دشتي مـي باشـد؛ هـر چنـد كـه       در زمينه ساخت

تقويت روستاهاي دشت به دليل جمعيت باالي خـود  . تعداد و درصد روستاهاي كوهستاني نيز قابل توجه است

  .در برنامه توسعه روستايي ناحيه پيشنهاد مي گردد 

ـ تغييراتي كه در سنوات اخير در نظـام سـكونت روسـتايي     ه وجـود آمـده گـرايش بـه سـكونت در      ب

روستاهاي دشتي را بيشتر كرده است كه اين تغييرات عمده به دليل جمعيت پذيري بيشتر و امكانات زيربنايي 

  .متنوع اين روستاها مي باشد 

دسترسي به منابع آب مطمئن و بهره برداري از منابع آب سطحي، هم در روستاهاي دشتي و هم در 

ي نقش اساسي را در حيات اقتصادي آنها داشته و گرايش به سمت بهره برداري بيشـتر از  نروستاهاي كوهستا

  .اين منابع آبي مي باشد

در هر سه شهرستان ناحية ابهر، با نسبت متفاوت، گرايش عمده به سكونت در روسـتاهاي دشـتي، و    

  . در ناحية زنجان، گرايش عمده به سكونت در روستاهاي كوهستاني مي باشد
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خـانواري ناحيـه و اسـتان گـرايش بـا       900تـا   400روستاهاي باالي هزار خـانوار و در روسـتاهاي    رد

روستاهاي دشتي بوده و در روستاهاي كوهستاني گرايش عمده به سكونت در روستاهاي زير يكصـد خـانوار   

  .نفر در مناطق كوهستاني مشاهده نمي شود 2500روستاي باالي .  مي باشد

  .كوهستاني، روستاها گرايش به نرخ رشد پايين در جمعيت خود دارند در سطح روستاهاي

از طرفي، در بين نقاط روستايي گرايش عمده بـه سـكونت در نقـاط ده بـوده و سـاير نقـاط شـامل        

  .مزرعه و مكان، گرايشي را از نظر سكونتي به خود اختصاص نمي دهند

ز سـاير شهرسـتان هـا مشـهود بـوده و      اگرايش به يكدستي در سكونت در شهرستان خدابنده بيشتر 

  ).134-5ص. 1ج.2م.. مطالعه(درصد جمعيت روستايي تنها در دهات مستقر گرديده اند 90بيش از 

پيشنهاد هاي مشخص بخش زمين شناسي در زمينه استقرار جمعيت و  -3

  سطح ناحيه ابهر فعاليت هاي اقتصادي در

نجان پيشنهاد هاي بخش زمين شناسـي را بشـرح   زاجتماعي وفرهنگي استان -مطالعه توسعه اقتصادي

از ديدگاه زمين شناسي، استقرار جمعيت مي تواند تابعي از وضعيت گسله هـا و تكتونيـك    ": زير ارائه مي دهد

استان زنجـان نيـز از   . هاي فعال در جهت امنيت سازه هاي مسكوني، در مقابل زلزله در سطح ناحيه ابهر باشد

منـاطق   .ايران است كه گسله هاي فعال موجب زلزله و پويايي پوسته ايـن منطقـه مـي شـود    جمله مناطقي در 

دو بخش جنوبي گسـل سـلطانيه و گسـل هـاي     . تكتونيزه استان داراي روندشمال غرب و جنوب شرق هستند

. ه استكه در ناحيه ابهر نيز قرار گرفته اند، باعث تكتونيزه شدن كوه هاي سلطانيه گشت - فرعي پيرامون آن

ميليون سال  65در حدود (اين حوزه داراي پتانسيل زلزله خيزي بااليي است، و فاز فشاري آن از اواخركرتاسه 

در مقابل ، منطقه طارم كه داراي ساختمان ناوديسي بزرگي است از لحاظ . شروع و هنوز نيز ادامه دارد) پيش

يت هـاي اسـتقرار جمعيـت ، هـر چـه از كـوه هـاي        لذا فعال. تكتونيكي كمترين تغيير شكل را متحمل شده است

  .سلطانيه دورتر باشد، بهتر خواهد بود

استقرار فعاليت هاي اقتصادي در سطح ناحيه ابهر از ديدگاه زمين شناسي مي توانـد تـابعي از زمـين    

  ."شناسي مهندسي، منابع معدني، منابع آب و سازندهاي زمين شناسي باشد
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  زمين شناسي مهندسي -3-1

ديدگاه زمين شناسي ساختماني و مهندسي بايد به اين نكته توجه داشت ، كـه زمـين لغـزش هـا و     از 

حركت زمين در درجه اول تحت تأثير نوع سنگ  شناسي، مكانيك خاك و در نهايت تحت تأثير شكسـتگي هـاي   

وشيده شده اند و مارني پ -عمدتاً از رسوبات رسي -در اين ارتباط، كلّ شهرستان خدابنده. زمين ساختي است

حركت زمين باعث از بـين  . مستعد لغزش هستند "اين رسوبات بر اثر جذب آب حاصل از بارندگي ها شديدا

لذا الزم است در انجام فعاليـت هـاي   . رفتن راههاي ارتباطي، مزارع، باغات و مراكز استقرار جمعيتي مي گردد

تا حد امكان نكات زمين شناسي مهندسي از قبيل جهت و عمراني مانند راه سازي ها، احداث پل ها ، شهرك ها، 

  .ميزان بندي شيب، وجود اليه هاي مارني و نفوذ ناپذير و وجود آبهاي زير قشري مد نظر قرار گيرد

  منابع معدني -3-2

استان زنجان يكي از قطب هاي معدني كشور محسوب مـي شـود، چـرا كـه داراي كانسـارهاي مهـم       

معادن عمدة مس و معادن سرب وروي در كـوه هـاي طـارم، معـدن     . بر مي باشد سرب، روي، مس، آهن و

در ضـمن،  . اسـت ، و بـــُر در قـره گُـل    قره داغشهرك و  سرب و روي در كوه هاي انگوران، معادن آهن در

لذا انجام فعاليت هايي از قبيل شـهرك  . معادن سنگ  تزئيني در كوه هاي طارم، انگوران و سلطانيه وجود دارد

هاي معدني براي بهره برداي از معادن و توسعه كارخانه هاي تبديلي مـواد معـدني در بخـش هـاي غربـي و      

  .شمالي استان توصيه مي گردد

    :مواد فوق را مي توان به تفكيك شهرستان هاي استان، به شرح ذيل بيان نمود

ه اندازي معادن و صنايع شهرستان خدابنده با داشتن منابع آهكي، رسي مي تواند نقش خوبي را در را

  .مصالح ساختماني مانند سيمان، آهك و آجر بر عهده گيرد

بخش هاي شمالي شهرستان ابهر مناطق مناسبي به منظور جاي گيري معادن مس و كانسارهاي غيـر  

اين كانسـارها  . فلزي مانند آلونيت، كائولينيت و ساير كانسارهاي حاصل از دگرساني سنگهاي آذر آواري دارد

ارزش مطالعاتي زيادي براي مشخص كردن نحوه پيدايي و وضعيت شكل گيري داشته و انجام چنـين اقـدامي   

  .براي مراكز علمي و تحقيقاتي مربوط به استان توصيه مي شود
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  منابع آب -3-3

وجود دشت هاي كواترنري ابهر و قيدار و رشته كوههاي كارستي خدابنده و تـا حـدودي كـوه هـاي     

ر وجود منابع آب زيرزميني، و وجود رودخانه هايي از قبيل قزل اوزون، سجاس رود، ابهر رود، سلطانيه نشانگ

وجـود آبهـاي زيرزمينـي در حـوزه هـاي      (وجود منابع اسـتراتژيك كارسـتي  . نشانگر منابع آبهاي سطحي است

لذا . هم مي آوردتوان بالقوه خوبي را براي توسعه كشاورزي بويژه در شهرستان خدابنده فرا) تشكيالتي آهكي

  .مطالعات سازنده هاي كارست از نظر ميزان منابع آب قابل توصيه مي باشد

  ويژگيهاي سازندهاي زمين شناسي و مسائل زيست محيطي -3-4

يكي از مشكالت مطروحه در ارتباط با استقرار صنايع، توليد فاضالب هاي آلوده كننـده منـابع آب مـي    

تقرار اين نوع صنايع بر روي تشكيالت فاقد نفوذپذيري و كنترل فاضالب هاي از ديدگاه زمين شناسي، اس. باشد

از اين رو وجود اليه نفـوذ ناپـذير قرمـز    . آن در سطح، يكي از راه هاي معقول براي مبارزه با اين معضل است

وزن قـزل ا  -كه عمـدتاً در حـوزه هـاي آبخيـز زنجـان رود     ( بااليي  در تشكيالت پليوستسن موجود در استان 

  ).1-60تا  1-58ص .. مطالعه(زمينه را براي دفع فاضالب هاي آلوده كننده فراهم مي سازد) گسترش دارند
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تشخيص نواحي مستعد استقرار جمعيت، جوامع و فعاليت  -2-1-4

  با توجه به توان هاي محيطي

  

  محدوده هاي پيشنهادي براي احداث شهرها و مناطق مسكوني جديد -1

 10حـدود  (همانگونه كه پيش از اين بيان گرديد، قسمتي از واحدهاي كوهستاني و تپه هاي سـنگي  ) 1

اين محدوده ها بـه دليـل   . و كناره دره ها، براي شهرسازي مناسب است يه، شامل كوهپا)درصد مساحت آنها

تعيين قطعي اين محدوده ها بايستي در سطح طرح هـاي محلـي انجـام    . كوچكي مقياس نقشه تفكيك نشده اند

  .پذيرد

كـه عمومـاً چراگـاه و     C.3,8.2, 8.1, 3.3, 3.2, 3.1 واحـد هـاي ارضـي     و2.2  تپه هاي خاكدار همين) 2

ا وشـهركها ي جديـد   رهداراي خاك هاي سنگريزه دار هستند، براي گسترش مناطق مسكوني و يا احداث شـه 

  .توصيه شده اند

تر براي مكان يـابي   مناطق نسبتاً وسيعي را براي انجام مطالعات دقيق.. در اين مبحثدر ط ك م ا  ) 3

احداث شهرها و شهركهاي جديد انتخاب و پيشنهاد شده است، هر چند كـه ايـن منـاطق تنهـا منـاطق مسـتعد       

اما، اين زمين ها داراي اولويت بيشتري تشخيص داده  .شهرسازي  و احداث مناطق مسكوني به شمار نمي آيند

  . شده اند، و با توجه به ساير عوامل از اهميت بيشتري براي احداث مناطق مسكوني جديد برخوردارند

معرفـي محـدوده   ) كه قسمتي از آنها مناسب براي كشاورزي است(ز ارائه اين محدوده ها ا منظور 

از نظر منابع ارضي و خـاك و ديگـر عوامـل    ) 1:25000حد اقل (هايي است كه كالً بايد در مقياس هاي بزرگتر

اير زمين هاي مسـتعدي  مربوط، و با توجه به اوالً، ساير مشخصات و ضوابط طرح ناحيه، و ثانياً، در مقايسه با س
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كه تنها در سطح محلي و خرد قابل تشخيص هستند، مورد مطالعه قرار گيرند، تـا در نهايـت، بـه منطقـه الزم     

  . براي احداث شهر يا شهرك مورد نظر دست يابيم

بـراي احـداث مسـكن    از زمـين  اهي واحد هـايي  جا گتوضيح اين مطلب ضروري مي نمايد كه در اين 

 دليل اين امر، اهميت منطقـه اي ايـن نقـاط   . و مناطق غير كشاورزي محسوب نشده استجزپيشنهاد شده كه 

ضمناً چون واحدهاي اراضي غير مناسب و مناسب براي كشاورزي در سطوح خيلي وسـيع  . استبراي سكونت 

ر د مطالعه شده اند، امكان تفكيك نواحي با خصوصيات ويژه، كه گاهي شامل تعاريف كلي هر واحد نمـي شـود،  

لذا، ترجيح داده شد كه با توجه به سطوح كوچكي كه براي مطالعـات مسـكن در   . اين سطح وجود نداشته است

نظر گرفته مي شود، و لطمة چنداني به مراتع كم بازده وارد نمي آورد، بخشي از واحد هاي ياد شده نيـز در  

  ).80 ص -م ق ا ج ش(اولويت مطالعة زمين براي مكان يابي مسكن قرار گيرد 

اين محـدوده بـه   . ( محدوده زير در استان زنجان جهت انجام مطالعات مكان يابي پيشنهاد شده است

  .)ناحيه ابهر پوشش مي دهد

   NJ 39-13هكتار در نقشه توپوگرافي زنجـان بـه شـمارة     80000محدوده اي به مساحت تقريبي  -1

شده است و قسمت اعظم آن از اراضي پست ع خدابنده واق -ابهر -اين محدوده د رحد فاصل سه شهر زنجان

  .و بلند تشكيل گرديده است

تراكم جمعيت بالنسبه زياد و نزديكي به اراضي مسطح كشاورزي علـت انتخـاب ايـن محـدوده بـوده      

  .اين محدوده، در حد فاصل شهرستان خدابنده و منطقه سلطانيه واقع شده است. است

  يشنهادي و موقعيت آن در ناحية ابهر  مساحت محدودة پ .1-4-1-2-جدول
  مطالعات  مساحت هكتار  مكان  نام و شمارة نقشة توپوگرافي  نام استان

  منابع ارضي 1: 100000  80000  قيدار –سلطانيه   NJ 39-13زنجان   زنجان
  66ص. 24جدول  .ط ك م ا . مكان يابي و قابليت اراضي منطقه تهران: منبع

  ا در ناحيه ابهراولويت براي گسترش شهره -2

در اينجا، ضمن اشاره . گفتگو شددر باره اولويت براي گسترش شهرهادر بررسي منطقه البرز جنوبي 

  .دوباره به مفهوم اصلي مطلب، اين اولويت در باره ناحيه ابهر بررسي مي گردد
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ت بـه  از سياست هاي اعالم شده دولت در برنامه عمراني دوم، اولويت  توسعه شهرهاي موجود نسب

حال اگر در سياست توسعه شهرهاي كشور اولويت در وهله نخست بـه گسـترش   . ايجاد شهرهاي جديد است

پيوسته و ناپيوسته شهرهاي موجود، در مرتبه دوم به ايجاد شـهرهاي احتمـالي پيرامـون همـين شـهرها و در      

هرهاي موجـود از نظـر   مرتبه سوم به ايجاد نوشهرها داده شود، اين سياست بدين معناست كـه پيرامـون شـ   

ط ك م (شهرسازي امتياز بيشتري دارد و با افزايش فاصله، از امتياز زمين ها براي شهرسازي كاسته مي شـود  

  0).16-3ص . 1ج. ا

  

  موقعيت مكاني شهرهاي ناحيه ابهر از نظر توسعه -3

موقعيت مكاني شهرهاي ناحيـه ابهـر و همچنـين امكـان توسـعه پيوسـته يـا         2-4-1-2جدول  

  .ناپيوسته آنها را نشان مي دهد

  موقعيت فعلي شهرهاي ناحيه ابهر .2-4-1-2جدول

  نام شهر
شماره نقشه  نام و
  وگرافيپتو

250000 :1  

  واحد ارضي  جغرافيايي موقعيت
استقرار فعلي

واحد اراضي 
  مناسب توسعه

  پيرامون

  مساحت قابل
  عرض  طول  جهت توسعه  )هكتار(توسعه 

  غربي جنوب  NJ 39-13  14  :49  08  :36  3.3 , 4.2  3. 3  5000زنجان  ابهر
  -  -  - NJ 39-13  10 :49  11  :36  4.2زنجان   خرمدره

 و شرق شمال   NJ 39-13  48:28  35:46  3.3  ،4.2 3.3زنجان   زرين آباد
  شرق پيوسته   NJ 39-13  48:32  36:14  3.3 3.3زنجان   سجاس

  -  -  - NJ 39-13  47 :48  25 :36  4.2 , 4.1زنجان   سلطانيه 
  گسسته  NJ 39-13  04  :49  18 :36  4.2 2.2 , 3.3  2000زنجان   صائين قلعه

شمال و جنوب  NJ 39-13  35 :48  07  :36  3. 3 , 8.1 3.3 , 8.1  3000زنجان   قيدار
  پيوسته   NJ 39-13  48:11  35:51  3.3 3.3  ،2.2زنجان   گرماب
  غرب گسسته  NJ 39-13  07  :49  15  :36  4.2 3.2  500زنجان   هيدج

  57ص. 20جدول  .ط ك م ا . مكان يابي و قابليت اراضي منطقه تهران: منبع

وستة شهر هاي موجـود، پيشـنهادي   زمين هاي مناسب براي گسترش پيوسته و يا ناپي 4/1-2-1نقشة  

  .ش مي دهدطرح كالبدي ملي ايران، و يا طرح ناحية ابهر را نماي
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  پيشنهادي براي ايجاد شهر هاي جديدزمين  -4

بررسـي محـدوديت هـاي     ضمن ،"مناسب بودن زمين تحليل"به كار بردن روش ناحية ابهر با طرح 

جموع محدوديت هـا  رائة مو ا )همين گزارش 5-1-2بند موضوع (زمين براي ساخت و ساز شهر هاي جديد 

بـراي مكـان    -مقياس ناحيه ايدر  –و امتياز دهي زمين هاي باقيمانده، زمين هاي مناسب ، 5/7-2-1در نقشة 

 4/2-2-1نقشـة  . مشـخص نمـود  را  -ياس محلـي  قمدر  –يابي شهر هاي جديد و گسترش شهر هاي موجود 

  .زمين هاي مناسب ايجاد يا گسترش شهري در ناحية ابهر را نمايش مي دهد
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  تعيين نواحي با ارزش زيست محيطي و منظر طبيعي -2-1-5

  

  اقليم آسايش -1

به تفصيل اشاره شد، طرح كالبدي ملّي ايـران   بخش بررسي هاي منطقه البرز جنوبيهمانگونه كه در 

اين طبقه بندي، در واقع، كشور را به . طبقه بندي شاخص خوش آب و هوايي در ايران مي رسداز به گونه اي 

مربـوط  (طبقه فرعـي   3طبقه اصلي و  5اين طبقه بندي از . يه اقليمي مناسب و نامناسب تقسيم مي كنداحدو ن

  .تشكيل مي گردد) 1-5-1-2جدول(به شرح زير ) به طبقه پنجم

  طبقه بندي شاخص خوش آب و هوايي  .1-5-1-2جدول     
 عنوان                                           نماد         

A              بسيار دلپذير  
B              دلپذير  
C                                 نسبتاً دلپذير  
D              سخت  
E              بسيار سخت  

E1         نواحي مرتفع با اقليم سخت و نمايش آسايش  

E2      در مناطق فراخشك جز گروه اقليمي (نواحي شنزارE(  
E3      سيار سختب  

  )16-7ص(جلد دوم  -طرح كالبدي ملّي ايران : منبع                                 

از لحاظ خـوش آب و   -به تفكيك منطقه ها -كشور را  ةط ك م ا، بر اساس اين طبقه بندي تمامي پهن

ر فاقد اقليم ش، ناحيه ابهاقليم آساي ة پهنه بندينقش"با توجه به . هوايي يا اقليم آسايش پهنه بندي نموده است

برخوردار اسـت و كمتـر از   » نسبتاً دلپذير«درصد آن از شرايط اقليمي  10 مي باشد و بيش از »بسيار سخت«

نمـايش   در ناحيـه ابهـر  را  اقليم آسايش پهنه بندي 5/1-1-2 نقشه. قرار دارد» سخت«درصد آن در اقليم  90

  .مي دهد
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  اقليم و ساختمان -2

لّي ايران بـه گونـه   اشاره شد، طرح كالبدي م اي منطقه البرز جنوبيبخش بررسي ه همانگونه كه در

وضعيت اقليمي برحسب نياز گرمايي و سرمايي و انطباق بـا تقسـيم بنـدي هـاي سـاختماني در       اي طبقه بندي

  .ايران مي رسد

 ريهاي معمـاري اقليم و ساختمان، همانا ارزيابي وضعيت دمايي، تشخيص دشوا بنا بر تعريف ط ك م ا ،

در بررسـي حاضـر   ... روش هاي مقابله بـا شـدايد اقليمـي اسـت      ئةارا ،سرانجام ،مترتب بر وضع آب و هوا و

ارزيابي دمايي مناطق با تعيين نياز به انرژي گرمايي براي مبارزه با سرماي زمستان و انـرژي سـرمايي بـراي    

  ).27-7ص . 2ج. ط ك م ا( "سرد كردن محيط در تابستان انجام شده است

ر ط ك م ا وضعيت اقليمي برحسب نياز گرمايي ساالنه به هفت گروه فراسرد،  بسيار سـرد، سـرد،   د

تـا كمتـر از    3800، و نياز گرمايي بيشتر از  H1تا  H7 نيمه سرد، نسبتاً سرد، معتدل و ماليم، بترتيب با نماد از

  .روز تقسيم شده اند درجه 500

نياز سرمايي سـاالنه ، بـه شـش گـروه فـرا گـرم،         اقليمي برحسبهمچنين در همين طرح، وضعيت 

، و نيـاز سـرمايي سـاالنه  بيشـتر از      C1تـا   C6بسيارگرم، گرم، نسبتاً گرم، معتدل و ماليم به ترتيب با نمـاد از  

  .روز تقسيم شده اند - درجه 0-100تا  2200

ادي، نيمـه مرطـوب و   گروه خشك، عـ  غير از اين، اقليم از لحاظ ميزان رطوبت نسبي تابستان به چهار

درصـد تقسـيم    70درصد تا بيشـتر از   30و با ميانگين رطوبت از كمتر از   R4تا   R1مرطوب، بترتيب با نماد 

  .شده است

بدين ترتيب، در ط ك م ا سرزمين كشور از لحاظ نياز سرمايي و گرمايي و انطباق با تقسيم بنـديهاي  

اقليمي با زمستان معتـدل بـا نيـاز     H2 C3 R2نوان مثال، اقليم ين طرح، به عدر ا. ساختماني پهنه بندي گرديد

روز در رطوبـت  -درجـه  1000تا  500روز، و تابستان نسبتاً گرم با نياز سرمايي  - درجه 1000تا  500حرارتي 

ناحيه  ، نياز به گرمايش و سرمايش 5/3-1-2و  5/2-1-2 نقشه هاي. درصد است 50تا  30تابستانه معولي بين 

  .  را نشان مي دهند) روز -درجه (ابهر 
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  ناهمواري ها و شيب و تناسب زمين براي شهر سازي در ناحيه ابهر  -3

در بخش بررسي هاي منطقه البرز جنوبي به تفصيل درباره شيب و تناسب زمين براي شهرسازي، از 

واري هـا و شـيب و تناسـب    اينجـا، نـاهم   در. ديدگاه طرح كالبدي ملّي ايران، در پهنه ملّي و منطقه، اشاره شد

  .  زمين براي شهر سازي در ناحيه ابهر مورد بررسي قرار مي گيرد

نقـاط  . آورده شـده اسـت   2-5-1-2و پيمايش آن در جـدول  5/4-1-2 ارتفاعات ناحيه ابهر در نقشه

در درصـد   0.005حـدود   از اين ميان، تنهـا . متر واقع شده اند 500مختلف ناحيه ابهر همگي در ارتفاعات باالي 

. درصـد مسـاحت منطقـه را در بـر دارد     75.5متـر   1500تـا   1000ارتفاعـات  . متر اسـت  1000تا  500ارتفاع 

در كمتـر از  . درصد مساحت منطقه است  20.7و  3.6متر به ترتيب  2500تا  2000و  2000تا  1500ارتفاعات 

  .  ار دارندمتر قر 3000تا  2500درصد مساحت منطقه نيز ارتفاعات 1

  توزيع زمين هاي ناحيه ابهر بر حسب ارتفاع از سطح دريا .2-5-1-2جدول    
  %  )هكتار(مساحت   ارتفاع

  0.0054  46 متر 1000كمتر از 
  3.77  32303  متر 1000 -   500

  74.77  640628  متر 2000 - 1500
  20.51  175778  متر 2500 - 2000

  0.93  7968 متر 3000 - 2500
  100.00  856723  جمع

  اطالعات محاسباتي بدست آمده از طرح ناحيه : منبع                                                                                        

در ايـن  . آمده است 3-5-1-2و نتيجهء پيمايش آن در جدول 5/5-1-2شيب هاي ناحيه ابهردر نقشه

. يعني معموالً هر جا ارتفاع بيشتر، شيب هم بيشتر است. نقشه ارتفاعات تبعيت مي كنندناحيه  شيب ها تقريباً از 

متر ارتفاع ، و نيـز دشـتهاي گسـترده واقـع در ارتفـاع       1000بخش بزرگي از ناحيه عمدتاً زمين هاي كمتر از 

ـ   331مساحت اين گونه اراضي . درصد شيب دارد 5متر، كمتر از  1500تا  1000 درصـد  38.67ا هزار هكتـار ي

و  49، 145درصد بترتيب  30تا  15درصد و  15تا  10درصد،  10تا  5مساحت شيب هاي . مساحت ناحيه است

درصـد   2.5هـزار هكتـار يـا     21حـدود  . درصد مساحت ناحيه اسـت  9.3و  5.7، 17هزار هكتار يا به ترتيب  80

  .درصد و بيشتر دارند 30زمين ها نيز شيب 
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  زمين هاي ناحيه ابهر بر حسب شيبتوزيع  .3-5-1-2جدول
  %  )هكتار(مساحت   شيب

  4.58  39247  درصد 1تا0
  34.06  291833  درصد 3تا1

  26.71  228895  درصد 5تا 3
  16.93  145103  درصد 10تا 5
  5.74  49253  درصد 15تا 10

  9.44  80898  درصد 30تا 15
  2.43  20870  درصد 50تا 30

  100.00  856099  جمع
  

محـدوديت و   5/6-1-2و نامناسب براي ساخت و ساز، نقشة  توجه به ميزان ارتفاع و شيب مناسببا 

  .تناسب شيب و ارتفاع را براي ايجاد يا گسترش سكونتگاه نمايش مي دهد

مجموعة شرايط محـدوديت زمـين بـراي ايجـاد يـا گسـترش سـكونتگاه را         5/7-1-2همچنين، نقشة 

 . نمايش مي دهد

  ست محيطي ناحية ابهرارزش هاي زي -4

از نظر داشتن آثار تاريخي مهم و يك چمن بزرگ در حريم شهر، به عنوان يك شـاخص   شهر سلطانيه

برجستة توريستي در استان مطرح است و روند گرايش هاي آن بر اساس برنامه ريـزي هـا و سياسـت هـاي     

 -اط، طرح كانـال توريسـتي زنجـان   در همين ارتب. استان تبديل شدن به يك مركز توريستي و تفرجگاهي است

همدان، كه قسمت عمدة آن در ناحيـة ابهـر قـرار دارد، قابـل يـادآوري      -گرماب-قيدار -سهرورد -انيهسلط

  .است

، با توجه به وجود غار طبيعي كتله خور در گرمـاب و جاذبـه هـاي توريسـتي آن و     شهرستان خدابنده

طـرف فعاليـت    قيـدار، در آينـده داراي گـرايش بـه    – همچنين وجود يادمان هاي تاريخي در محور سلطانيه 

  .توريسم خواهد بود

گرماب هنوز ارزشـهاي بـالقوة خـود را از نظـر زيسـتگاه پرنـدگان مهـاجر و         در بخش تاالب قميشلو

  . همچنين آبزيان حفظ كرده و قابل احياء و سرمايه گذاري است
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تپـه  ارد، در ارتفاعـات شـمالي ناحيـه در    ايران، كه البرز مركزي نام د قوچ و ميش وحشيگونه اي از 

هزار هكتار با نام  120منطقه اي به مساحت 1375در سال . ماهور هاي منطقه تاكستان و ابهر زندگي مي كنند

كيلومتري شمال شهر هاي ابهـر و خرمـدره، در جـوار منطقـةحفاظت      15، در “خراسانلو”منطقة شكار ممنوع 

ت شدة استان افـزوده شـده اسـت، كـه تنهـا منطقـة حفاظـت شـده در         شدة باشگل تاكستان، به مناطق حفاظ

 غـالبي اين منطقه براي حفظ و تكثير و پرورش قوچ و ميش وحشي البرز مركزي، كه گونة . ناحيةابهر مي باشد

  از حيات وحش منطقه مي باشد،مورد حفاظت قرار گرفته است

شامل كوه ها و قله هـا و شـيب هـاي     مجموعه اي از نقاط داراي جاذبه هاي طبيعي براي گردشگري،

چشمه ها و سر چشـمه هـا، در جـدول     مهم، چشمه هاي آب معدني، درياچه ها و تاالب ها، رودخانه هاي مهم،

 .، به نمايش آمده استيهاي

اي از قوچ و ميش وحشي ايران، در ارتفاعات شمالي ناحيه در تپه ماهورهـاي منطقـه تاكسـتان و     گونه

» خراسانلو«هزار هكتار با نام منطقه شكار ممنوع  70 اي به مساحت منطقه 1382در سال . دكنن ابهر زندگي مي

ه، در جوار منطقه حفاظت شده با شكل تاكستان و منطقه شكار ركيلومتري شمال شهرهاي ابهر و خرمد 15در 

افـزوده شـده   هكتار در ضلع غربي شهر قيدار به مناطق شكار ممنـوع اسـتان    12000ممنوع قيدار به وسعت 

اين منـاطق بـراي حفـظ و تكثيـر و پـرورش      . باشند ر ممنوع نواحي ابهر و خدابنده مياست كه تنها مناطق شكا

باشـد، مـورد    قوچ و ميش وحشي البرز مركزي، آهو و كل و بز كه گونه غـالبي از حيـات وحـش منطقـه مـي     

  .حفاظت قرار گرفته است
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 2فصل  

2-2 

تحليل ويژگي هاي جمعيتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

  

  

جمعيت و روند تغييرات  حركاتتحليل ساختمان تحول و    -2-2-1

  آن

  روند حركت و تغييرات جمعيت -1

در بررسي ويژگي هاي جمعيتي استان زنجان و ناحية ابهر در سال هاي گذشته، بايستي توجـه داشـت   

، تقسيمات جديد كشوري ارائـه گرديـد، كـه طـي آن شهرسـتان تاكسـتان از       1375ل كه پس از سرشماري سا

استان زنجان جدا گرديد، و در ناحيه ابهر، قسمتي از محدوده بخش خرمدره از شهرستان ابهر مستقل شـد و  

شهرستان جديدي را بهمين نام تشكيل داد؛ در شهرسـتان خدابنـده نيـز سـه روسـتاي گرمـاب، زريـن رود و        

در پيامد تبديل سكونتگاه هاي روسـتايي بـه سـكونتگاه هـاي     . تبديل به سه شهر با همين نام ها گشتندسجاس 

شهري، نسبت شهرنشيني به روستانشيني نيز تغيير نمود، بدون اينكه مهاجرتي از نقاط روستايي به نقاط شهري 

  .  صورت گرفته باشد



2 مشاور آرمانشهر  مهندسين            3ج                 -1-2-2     )88تير ( و عمران ناحية ابهرجامع توسعه  طرح

  استان زنجان -1-1

      تحليل نرخ رشد -1-1-1

، )گذشته ينتايج آمارگيري سال ها باانطباق تقسيمات كشوري فعلي (اده هاي انطباق يافته بر اساس د

 0.67بـه ترتيـب    1375-85متوسط نرخ رشد ساالنه استان زنجان و در نقـاط شـهري و روسـتايي طـي دهـه      

در  1.36در حـدود   1365-75متوسط نرخ رشد در سـالهاي  . درصد بوده است -1.29 درصد و 2.43 درصد،

در مقايسه بـا دهـه هـاي    .  درصد از آن كاسته شده است 0.69 )1375-85(صد بوده است كه در دهه بعدي 

النه روند نزولي داشته كـه ايـن آهنـگ كـاهش نـرخ رشـد        قبل در سطح استان زنجان، متوسط نرخ رشد سا

ادي و اجتمـاعي و  جمعيت استان، واقعي و حاصل دگرگوني هاي مثبت و نتيجه تأثير عواملي چون توسـعه اقتصـ  

، اشـتغال بيشـتر زنـان و    )و ميزان با سـوادي ( فرهنگي، ميزان شهر نشيني، پايان جنگ، باال رفتن سطح آموزش 

   .كنترل جمعيت مي باشد

  روند كلّي جمعيت -1-1-2

در يك بررسي ديگر، مقايسه روند كلي جمعيت استان زنجان با كشور نشان مي دهـد كـه، طـي يـك     

ن استان همواره سهم كوچكي از جمعيت كل كشور را داشته است بـه طـوري كـه در فاصـله     ساله، اي 35دوره 

، و در سـال  درصـد  1.74حـدود   1375حدود دو درصد از جمعيت كل كشور، در سـال   1345 - 55سال هاي 

كاهش نسبي سهم جمعيت استان نسبت به كـل  . از آن متعلق به اين استان بوده است درصد 1.37حدود  1385

زيرا متوسط رشـد  . ر، ناشي از شتاب كند تر افزايش جمعيت در استان در مقايسه با كل كشور بوده استكشو

. درصـد بـوده اسـت    2.6درصد و در استان برابـر   3.14حدود  1345 - 75جمعيت كشور در فاصله سال هاي 

ت استان از جمعيت مقايسه رشد ساالنه جمعيت استان و كشور نشان مي دهد كه به طور كلي، نرخ رشد جمعي

  .كل كشور كمتر بوده و دليل عمده آن مهاجر فرستي استان مي باشد
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  توزيع جغرافيايي جمعيت  -1-1-3

همانند دوره هاي قبل شتاب اسـتقرار جمعيـت در نقـاط شـهري و در مقابـل كـاهش        1375در سال 

تايي در اثـر مهـاجر فرسـتي    در سال هاي قبل جمعيت روس. جمعيت روستايي در اين استان قابل مالحظه است

كـه از رشـد   ) 1345-55طـي سـال هـاي    (درصد در سال افـزايش داشـته    1.61حداكثر با نرخ رشدي معادل 

متوسط استان به طور قابل توجهي كمتر بوده، رشد مذكور در سـال هـاي بعـد، كـاهش بيشـتري داشـته بـه        

نـرخ   1375-85ودر دوره  درصـد  0.02نرخ رشد ساالنه جمعيت روستايي به  1365 - 75طوري كه در دوره 

كـاهش آهنـگ رشـد جمعيـت روسـتايي و      . در سال مـي رسـد   درصد -1.29رشد ساالنه جمعيت روستايي به 

ويژگي هاي مهاجر فرستي شديد اين نقاط علي رغم توانمندي هاي بالقوه منابع آب و خاك جامعـه روسـتايي   

ياد شده اسـت، زيـرا    و بازماندن از پيشرفت در مناطق استان بيانگر عدم تجهيز و تقويت پتانسيل هاي توسعه

  ).  5و  4ص. 5ج. 2م.. مطالعه(توان نگهداشت جمعيت خود را ندارد در شرايط كنوني اين مناطق

  ناحية ابهر -1-2

  رشدنرخ  -1-2-1

ان در ناحيه ابهر نيز ضمن اينكه به مثابه پاره اي از استان زنجان از ويژگي هاي تغييـرات جمعيتـي اسـت   

  :پيروي مي كند، نكات زير را شامل مي گردد

درصد اسـت كـه از نـرخ رشـد كـل       0.62،  1375 - 85نرخ رشد جمعيت كل ناحيه ابهر در دهه  -1

در ناحيه نيز نرخ رشد كل جمعيت سـه شهرسـتان بـا هـم     . درصد كمتر مي باشد 0.05استان در همين دوره 

 1.58 درصـد،  0.81، خرمدره و خدابنده به ترتيب عبارتنـد از اين نرخ در سه شهرستان ابهر. هماهنگي ندارند

درصد كمتر از نـرخ رشـد اسـتان     0.57بدين ترتيب، نرخ رشد در شهرستان خدابنده . درصد 0.10درصد و 

خرمدره نسبت به استان  ابهر و  اما شهرستان. است كه بيانگر مهاجرفرستي مضاعف در اين دو شهرستان است

اضافه نرخ رشد مي باشد كه نسبت به كشـور نيـز نـرخ بيشـتري را       درصد 0.91 رصد ود 0.14زنجان داراي

اين آهنگ رشد، اگر ناشي از تفاوت هاي تغيير در تقسيمات كشوري نباشد، مي تواند بيـانگر  . نمايش مي دهد

  .مهاجر پذيري اين شهرستان باشد
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نرخ رشد كـل اسـتان    از كه درصد است 3.02 ،1375-85 نرخ رشد جمعيت شهري ناحيه در دهه -2

در ناحيه نرخ رشد جمعيت شهري سـه شهرسـتان بـا هـم همـاهنگي      . درصد بيشتر است 0.59 در همين دوره

 درصـد و    2.15درصـد،   2.33اين نرخ در سه شهرستان ابهر، خرمدره و خدابنده به ترتيب عبارتند از . ندارند

 0.28و شهرسـتان خرمـدره    درصـد  0.10 ابهـر  در شهرسـتان  شـهري  بدين ترتيب، نرخ رشـد .  درصد 6.42

 درصد، 3.99 نسبت به استان زنجان داراي خدابنده اما شهرستان. استان است شهريكمتر از نرخ رشد  درصد

   .اضافه نرخ رشد جمعيت شهري مي باشد

درصد است كـه از نـرخ رشـد كـل      -1.24 ، 1375-85 نرخ رشد جمعيت روستايي ناحيه در دهه -3

در ناحيه نيز نرخ رشد جمعيت روستايي سه شهرسـتان بـا   . درصد بيشتر مي باشد 0.05 همين دوره استان در

 درصـد،  -1.31 اين نرخ در سه شهرستان ابهر، خرمدره و خدابنده به ترتيب عبارتنـد از . هم هماهنگي ندارند

درصـد    0.02 بدين ترتيب، نرخ رشـد در شهرسـتان ابهـر منفـي اسـت و     . درصد است -1.29 درصد و -0.39

اما شهرسـتان خرمـدره   . كمتر از نرخ رشد استان است كه بيانگر بيشترين آهنگ مهاجرفرستي در ناحيه است

كه بيانگر روستانشين تر . درصد، اضافه نرخ رشد جمعيت روستايي مي باشد 0.90نسبت به استان زنجان داراي

شهرستان خدابنده نيز با نرخ رشد جمعيـت  نرخ رشد جمعيت روستايي  .بودن جمعيت اين شهرستان مي باشد

  .روستايي استان برابر است

  در درون ناحيه ابهر نيز، -4 

درصد از آهنگ رشد متوسط كل جمعيـت   0.52آهنگ رشد كل جمعيت شهرستان خدابنده  *

 شهرستان خرمـدره  درصد و در 0.19شهرستان ابهر  ناحيه ابهر كمتر است، در حالي كه همين آهنگ رشد در

  درصد از آهنگ رشد متوسط كل جمعيت ناحيه بيشتراست؛  0.96

 0.87و در شهرسـتان خرمـدره    درصـد  0.69 آهنگ رشد جمعيـت شـهري شهرسـتان ابهـر     *

 از آهنگ رشد متوسط جمعيت شهري ناحيه ابهـر كمتـر اسـت، در حـالي كـه همـين آهنـگ رشـد در         درصد

  ناحيه بيشتراست؛  درصد از آهنگ رشد متوسط جمعيت شهري 3.40خدابنده شهرستان 

 درصـد  0.05و شهرستان خدابنده  درصد 0.07 آهنگ رشد جمعيت روستايي شهرستان ابهر *

از آهنگ رشد متوسط جمعيت روستايي ناحيه ابهر كمتر است، در حالي كه همين آهنـگ رشـد در شهرسـتان    

  .درصد از آهنگ رشد متوسط جمعيت روستايي ناحيه بيشتراست 0.85 خرمدره
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تفاوت آهنگ رشد جمعيت هاي شهري و روستايي را در شهرستان هاي ناحيه ابهر، و  1-1-2-2جدول

  .نمايش مي دهد 1375-85در سال هاي در مقايسه با جمعيت هاي مشابه در استان زنجان، 

  و مقايسه آن با استان زنجان 1375 -85آهنگ رشد در ناحيه ابهر در سال هاي  .1-1-2-2جدول
  مقايسه با 
  ر ناحيه ابه

  مقايسه با 
  استان زنجان

  نرخ رشد ساليانه 
    85-1375  

  حوزه

  زنجان استان  كل  0.67   -    +0.05 
 نقاط شهري  2.34   -   -0.68 
 نقاط روستايي  -1.29   -   -0.05 
  ابهر شهرستان  كل  0.81   +0.14   +0.19 
 نقاط شهري  2.33   -0.01   -0.69 
 نقاط روستايي  -1.31   -0.02   -0.07 
 شهرستان  كل  1.58   +0.91   +0.96 

 نقاط شهري  2.15   -0.19   -0.87   خرمدره
 نقاط روستايي  -0.39   +0.09   +0.85 
 شهرستان  كل  0.10   -0.57   -0.52 

 نقاط شهري  6.42   +4.08   +3.40   خدابنده
 نقاط روستايي  -1.29   -   -0.05 
  ناحيه ابهر  كل  0.62   -0.05   - 
 نقاط شهري  3.02   +0.68   - 
 نقاط روستايي  -1.24  +0.05   - 

  ابهر ناحيةطرح : منبع
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  پيش بيني جمعيت -2

  مدل هاي پيش بيني -2-1  

هاي رايج در جمعيت شناسي،  مدلبر پاية  آتي ناحية ابهر را نمي توان با ضريب اطمينان باال،  جمعيت 

-در كشورهاي پيشـرفته، و در شـرايط ثبـات اقتصـادي     مدل هاي پيش بيني، معموالً زيرا اين. پيش بيني نمود

ها بر دو پارامتر اساسي تغييرات جمعيتي، يعني نرخ  مدلاين . اند، و توصيه شده اند آمده بوجودجمعيتي نسبي 

آشكار تر و كوتـاه   ،عدم قطعيت اصل ،ناحية ابهر در شرايط در حال گذار. مبتني است ،رشد طبيعي و مهاجرت

  .  رد، واقعيت خود را نمايان مي دارداه در يك جامعة ثبات يافته بازتاب دزمان تر از آنچ

كنتـرل  سياست ها و موفقيت هاي  تغييرثبات يافته نيست و دستخوش نيز در ناحيه نرخ ر شد طبيعي 

 مهاجرت ها نيز تابع بازار كار است، كه اگر در طول برنامه ناگهان در داخل و يـا خـارج از ناحيـه   . جمعيت است

به  وجود آيد، نرخ مهاجرت در  ناحيه دستخوش تغييرات ژرف خواهد شد،  و ناحيه  يا بـا   جديديك بازار كار 

مواجـه  ) برون كـوچي (فرار  نيروهاي  كار به بيرون با و يا )  درون كوچي( هجوم نيروي كار جديد  از بيرون 

نـرخ رشـد   آتـي  تـداوم   -خـوش بينانـة   -مبتني بر پيش فـرض پيش بيني هاي جمعيتي  ،بنا بر اين. خواهد شد

  .د بودننخواهاستوار  قابل اطمينانيبر پاية پيشين، 

  برنامه ريزي جمعيت -2-2

و . اسـت هاي اقتصـادي  با فعاليت كنش متقابل جمعيت در . اما جمعيت را مي توان برنامه ريزي نمود

اقتصادي جمعيت، روش هـاي مبتنـي   يكي از روش هاي برنامه ريزي  .ندستهقابل برنامه ريزي ها فعاليت اين 

 -جمعيت سالم به اندازة امكانات فعاليت هاي پايه در يك ظرف اجتماعيدر اين روش، . بر اقتصاد پايه مي باشد

مي توان رابطة جمعيت و فعاليت را از دو سو برنامه ريزي  نمـود،   .و  براي اين طرح در ناحيه است -سكونتي

بـا توجـه    -فعاليت هاي الزم را  مي توان جمعيت را براي رسيدن به رقم خاص در نظر گرفت، واز يك طرف، 

  . گذاري نمود براي  اشتغال جمعيت پيش بيني شده، سازماندهي و سرمايه –به امكانات محل 

ي ميزان سرمايه گذاري بـراي فعاليـت هـا    -با توجه به توان ناحيه –ابتدا ، از طرف ديگر، مي توان و يا

سپس اوالً، نيروي كار الزم را براي اين گونه فعاليت هاي پايه،  جديد در بخش اقتصادي پايه را مشخص نمود و
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، و بـاالخره، جمعيـت غيـر شـاغل، شـامل      )غير پايـه (مشاغل پشتيباني وخدماتي  و ثانياً، نيروي كار الزم را براي

  . رآورد نمودخانواده هاي اين دو گروه شاغل را، بر حسب ضرايب واقعي، ب

در اين صورت، وجود يا بروز بازار كـار در بيـرون، تـأثير بـر جمعيـت درون نخواهـد داشـت، زيـرا         

  . ناحيه است) موجود يا برنامه ريزي شده(جمعيت درون ناحيه در حد ظرفيت بالفعل 

بينـي شـده نباشـد، آن     در هر حال، اگر مجموع فعاليت هاي اقتصادي ناحيه، جوابگـوي جمعيـت پـيش   

افـزايش يابـد،    ،از جمله به دليل رونق اقتصـادي  ،اگر سرمايه گذاري به هر دليل. جمعيت تحقق نخواهد يافت

  . فرا تر خواهد رفت شدهبيني  از جمعيت پيش جمعيت نهايي

  . اقتصادي انجام  گيرددقيق جمعيت بايستي بر پاية برنامه ريزي هاي واقعي بدين ترتيب، پيش بيني 

  ي جمعيت در ناحية ابهرروش پيش بين -2-3

جـامعي در اسـتان، بـراي پـيش بينـي جمعيـت در ناحيـة ابهـر، روش         اقتصـادي  در نبود چنين برنامة 

در پـيش بينـي   ) Ratio(و نسبت ) Comparative(پيشنهادي خاصي بكار رفته است كه از مدل هاي مقايسه اي 

  . جمعيت، اقتباس شده است

بينـي هـاي جمعيتـي     جمعيت در مقايسه با، و بـه نسـبت پـيش   تي آبيني  در طرح جامع ناحيه ابهر، پيش

زيرا پيش بيني اخير، بيانگرارادة استان براي تغيير جهت مهاجرت از . صورت گرفته است 1400استان براي سال 

  . مهاجرفرستي به حفظ جمعيت و باالخره، به مهاجرپذيري مي باشد

جموعة توان ها، استعداد ها و واقعيت هـاي بـرآورد   فرض بر اينست كه اين ارادة استان، با توجه به م

  . آمده است و براي تحقق همين اراده، تبديل به سياست هاي جمعيتي شده است شدة استان بدست 

سياست پيش بيني جمعيت در ناحية ابهر، مبتني بر تعيين سهم خاص جمعيتـي ناحيـه، در سـاختار كـالن     

  .جمعيت استان زنجان مي باشد

  .                  پذيرفتبيني جمعيت در ناحية ابهر، مراحل زير انجام  ه، براي پيشبر اين پاي
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  پيش بيني جمعيت در استان -2-3-1

و بـا   1400و  1385بيني جمعيت بـراي سـال هـاي     بيني جمعيت در استان داراي دو مرحله، پيش پيش

تحوالت جمعيت و مهاجر ت در استان تغيير و    3-1-2-2و  2-1-2-2جدول. نرخ رشد هاي متفاوت مي باشد

  .را نشان مي دهند

  1400و  1385تغيير و  تحوالت جمعيتي استان  زنجان براي سال هاي  .2-1-2-2جدول

  مناطق
  )درصد( هم از كل جمعيت  استان س  )نفر(جمعيت 

1375  1385  1400  1375  1385  1400  
  100  100  100  1580354  1074202  901670  استان
  67.77  56.01  48.79  1071078  601636  439901  يشهر

  32.23  43.99  51.21  509276  472566  461769  روستايي
  يت و برنامه استان زنجانرسازمان مدي: مأخذ

  1400و   1385تغيير و تحوالت مربوط به نرخ رشد و وضعيت مهاجرت استان زنجان براي سال هاي  .3-1-2-2جدول

  مناطق
75-1365  85-1375  1400-1385  

نرخ رشد 
  طبيعي

نرخ رشد 
  ساالنه

نوع 
  مهاجرت

نرخ رشد 
  طبيعي

نرخ رشد 
  ساالنه

نوع 
  مهاجرت

نرخ رشد 
  طبيعي

نرخ رشد 
  ساالنه

نوع 
  مهاجرت

  1.51  2.61  1.10  0.45  1.83  1.38  -0.25  1.35  1.61  استان
  3.10  3.92  0.82  2.35  3.32  0.97  1.47  2.92  1.03  يشهر

  0.97  0.50  1.47  1.55  0.22  1.77  -1.96  0.09  2.05  روستايي
  استان زنجان برنامهسازمان مديريت و 

  بيني جمعيت در ناحية ابهر مراحل پيش -2-3-2

براي سال  ،به تفكيك شهري و روستايي ،ها بيني جمعيت ناحيه و شهرستان در ناحيه ابهر نيز، پيش) الف

آورد نرخ رشد آتـي بـا همـين نسـبت، و     ، با تعيين نسبت نرخ رشد ناحيه نسبت به استان، و بر 1400و 1385

  : صورت گرفته استمحاسبة جمعيت آتي بر پاية نرخ رشد هاي به دست آمده، 

ـ هـا بـر اسـاس     جمعيت روستايي بخـش هـا و دهسـتان   ) ب نقـاط روسـتايي    1375-1400رخ رشـد ن

  .بيني شده است هاي مربوطه پيش شهرستان

  .بيني شده است وستايي دهستان مربوطه پيشرخ رشد نقاط رنرخ رشد روستاها نيز بر پايه ن )ج

در نظـر   زيـر  مالحظـات  ،م هاي بدست آمده و پيش بينـي انجـام شـده   رقدر هر حالت براي تعديل 

  :گرفته شده است
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  ؛  )افزايش(متوسط استان نرخ رشد نزديك كردن نرخ رشد شهرستان ابهر به ) 1

  ؛ )كاهش(نرخ هاي استان  كاستن از شدت رشد شهرستان خرمدره و نزديكتر شدن به) 2

  ؛ )افزايش(ايجاد امكان براي جلوگيري از مهاجرت هاي زياد در شهرستان ابهر ) 3

  .ها مثبت يا منفي آبادي درخ رشندر نظر گرفتن ) 4

ت نقاط شهري و روستايي ناحيه و شهرستانها، و نقـاط  معيبيني ج پيش 5-1-2-2 و 4-1-2-2 جدولهاي

      .  دهد ها را نمايش ميروستايي بخش ها و دهستان 

 بيني استان  بيني جمعيت ناحيه ابهر به تفكيك شهرستانها و نقاط شهري و روستايي بر اساس پيش پيش .4-1-2-2جدول
1400  

  حوزه
1375  1385  1400  

  دنرخ رش  تمعيج
75-65  

  دنرخ رش  تمعيج
85-75  

  دنرخ رش  تمعيج
1400-85  

  استان زنجان
  61/2  1580354  83/1  074202/1  36/1  901724 كل

  92/3  1071078  32/3  636/601  96/2  439901 شهري
  5/0  509276  22/0  472566  07/0  461823 روستايي

  شهرستان ابهر
  38/2  247000  56/1  173500  14/1  148624 كل

  35/3  173000  69/2  105500  43/2  80905 شهري
  56/0  74000  04/0  68000  02/0  67719 روستايي

  شهرستان
  مدرهخر 

  20/3  110000  86/2  68500  5/2  51681 كل
  69/3  93500  34/3  54300  97/2  39094 شهري

  00/1  16500  21/1  14200  18/1  12587 روستايي

  شهرستان خدابنده
  17/2  258000  38/1  187000  96/0  163068 كل

  94/5  92000  81/5  38700  55/5  22007 شهري
  75/0  166000  5/0  148300  42/0  141061 روستايي

  ة ابهرناحي
  43/2  615000  67/1  429000  24/1  363373 كل

  00/4  358500  4/3  198500  00/3  142006 شهري
  71/0  256500  39/0  230500  26/0  221367 روستايي

  ابهر ناحيةطرح : منبع
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  1400پيش بيني جمعيت روستايي بخش ها و دهستان هاي ناحية  ابهر براي  سال  .5-1-2-2جدول

-1400  درش نرخ  1375ت معيج  دهستان  شبخ  شهرستان
1375  

  1400  ت معيج

  77865   0.56   67719      ابهر
  30424  0.56   26460    سلطانيه

  12947  0.56  11260  سلطانيه
  10432   0.56   9073  سنبل آباد

  7045   0.56   6127  رهدزلوگ
  47440   0.56   41259    مركزي

  7706   0.56   6702  ابهررود
  14270   0.56   12411  همحو

  3870   0.56   3366  درسجين
  6628   0.56   5765  آباد تدول
  14965   0.56   13015  قلعه نصائي

  16142   1.00   12587      خرمدره
  16142   1.00   12587    مركزي

  1217   1.00   949  الوند
  14925   1.00   11638  خرمدره

  170033   0.75   141061      خدابنده
  20736   0.75   17203    افشار

  11968  0.75  9929  شيوانات
  8768  0.75   7274  قشالقات افشار

  41084  0.75   34084    بزينه رود
  15359   0.75   12742  بزينه رود

  25725   0.75   21342  زرينه رود 
  35830   0.75   29725    سجاسرود

  8142   0.75   6755  آقبالغ
  27687   75.   22970  اسرودسج

  72382   75.   60049    مركزي
  23540   0.75   19529  حومه

  25872  0.75   21464  خرارود
  7420   0.75   6156  سهرورد

  15552   0.75   12902  سفرُكَ
  ابهر ناحيةطرح : منبع
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 1385استان براي افـق   همانگونه كه گفته شد، پيش بيني جمعيت در ناحية ابهر بر پاية اهداف جمعيتي

امـا، شـكل   . انجام پذيرفته است و هدف از آن، تعيين ترجمان اهداف استاني در ناحية ابهر بوده اسـت  1400و 

در بخش روستايي نشان مي دهد كه تغييرات واقعـي بـا اهـداف    1385تا   1375تغييرات جمعيتي در سال هاي 

روبه رو بـوده،   كاهش فاحشيناحيه در دورة ياد شده با دارد و نرخ رشد جمعيت روستايي در  تفاوتاستاني 

تفـاوت نـرخ رشـد    اين مقدار و ايـن آمـار بيـانگر    . درصد رسيده است -1.24 درصد به 0.26به طوري كه از 

در استان، و در نتيجه در طرح ناحية ابهر،  1400و  1385براي سال هاي  واقعي و نرخ رشد برنامه ريزي شده

معني است كه استان براي تحقق اهداف جمعيتي خود برنامـه ريـزي الزم را انجـام نـداده     اين بدين . مي باشد

است و لذا بايستي يا تمهيداتي به كار بندد كه، براي تحقق اهداف از پيش تعيين شـدة آتـي، ايـن فاصـلة نـرخ      

، كه در ايـن  رشد جمعيتي در مقطع كنوني، جبران گردد؛ و يا در اهداف جمعيتي آتي تجديد نظر صورت گيرد

    .)6-1-2-2جدول ( صورت بايستي پيش بيني هاي جديد، در طرح ناحيه لحاظ گردد

ناحيه ابهـر بـه تفكيـك شهرسـتانها و نقـاط شـهري و       با سرشماري جمعيت بيني جمعيت  پيشمقايسة  .6-1-2-2جدول
   1385 –روستايي 

  حوزه
  مقايسه  سرشماري 1385  پيشبيني 1385

  دنرخ رش  تمعيج
85-75  

  دنرخ رش  تمعيج
85-75  

  دنرخ رش  تمعيج
85-75  

  استان زنجان
  -1.16  -109601  0.67  964601  83/1  074202/1  كل

  -0.98  -42296  2.43  559340  32/3  636/601  شهري
  -1.51  -67305  -1.29  405261  22/0  472566 روستايي

  شهرستان ابهر
  -0.75  -12243  0.81  161257  56/1  173500  كل

  -0.36  -3545  2.33  101955  69/2  105500  شهري
  -1.35  -8698  -1.31  59302  04/0  68000 روستايي

  شهرستان
  خرمدره 

  -1.28  -8001  1.58  60499  86/2  68500  كل
  -1.19  -5902  2.15  48398  34/3  54300  شهري

  -1.60  -2099  -0.39  12101  21/1  14200 روستايي

شهرستان 
  خدابنده

  -1.28  -22136  0.10  164864  38/1  187000  كل
  0.61  2318  6.42  41018  81/5  38700  شهري 

  -1.79  -24454  -1.29  123846  5/0  148300 روستايي

  ة ابهرناحي
  -1.05  -42380  0.62  386620  67/1  429000  كل

  -0.38  -7129  3.02  191371  4/3  198500  شهري
  -1.63  -35251  -1.24  195249  39/0  230500 روستايي

  ابهر ناحيةطرح : منبع
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تحليل ساختار اجتماعي و فرهنگي مؤثر در نظام اسكان در  -2-2-2

  سطح ناحيه

 

ساختار اجتماعي و فرهنگي مؤثر در نظام اسكان در بين جماعت هاي ساكن در ناحيه را مـي تـوان در   

  .نسبت و روند توزيع خانواده ها با نسبت جنسي و گرايش اجتماعي خاص در نقاط شهري و روستايي ديد

  خانوار ر و بعدخانوا -1

تحليل افزايش و كـاهش بعـد خـانوار، و شـمار     . خانوار، كوچكترين واحد اجتماعي در سرشماري است

و با توجه به حوزة زيستي شهري يا روستايي خـانوار هـا، مـي توانـد      -در مقايسه با نرخ رشد جمعيت -خانوار 

در مقايسه با استان  –تايي خانوار هاي ناحيه روس-نمايشگر درجه و آهنگ بقايِ در، و يا دوري از الگوهاي سنتي

  . باشد -يا كشور

بـا احتسـاب   (درصد بر شمار خانوار هاي استان زنجان  72حدود ) 1345 - 75(در طول سه دهه اخير 

اين افزايش بيش از هر چيز ناشـي از افـزايش خـانوار هـاي سـاكن در      . افزوده شده است) شهرستان تاكستان

، در حالي كه شتاب افزايش خانوار هاي ساكن در نقاط روستايي با آهنگـي كنـد تـري    مناطق شهري بوده است

  .همراه بوده كه بيانگر مهاجر فرستي نقاط روستايي است

عداد اعضاي خانوار همواره كاسـته  تبررسي بعد خانوار در استان زنجان به تنهايي نشانگر آنست كه از 

ر مشاهده مي شود كه بعد خانوار در ايـن اسـتان وسـيعتر بـوده     با اين همه در مقايسه با كل كشو. شده است

گسترش بعد خانوارهاي روستايي علي رغم ويژگي هاي مهاجر فرستي اين نقاط عالوه بـر ميـزان بـاالي    . است

به جـاي اسـتفاده بهينـه از    ( باروري روستاها نمايشگر سنتي بودن نظام معيشتي و استفاده بيشتر از نيروي كار 

از بعـد   1385و  1375بررسي تحول خانوار نشان مي دهد كه در فاصله سال هـاي  . باشد) بع و عواملساير منا

نفـر در   5.10به طوري كه بعد خـانوار اسـتان از   . خانوارهاي شهري و روستايي در اين استان كاسته شده است

نفـر و در   3.81بـه   4.73شاخص مذكور در نقـاط شـهري از   . رسيده است 1385نفر در سال  4به  1375سال 

  ).11تا  9ص . 5ج. 2م.. مطالعه(نفر تنزل يافته است 4.28نفر به  5.67نقاط روستايي از 
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ناحيه ابهر نيز از ويژگي هاي تغييرات جمعيتي استان زنجان پيروي مي كند، و نكات زير را هـم شـامل   

  :مي گردد

 0.10 بعد خانوار استان در همـين سـال   نفر بوده كه از 4.10، 1385 بعد خانوار ناحيه ابهر در سال  -1

اين بعد در سـه شهرسـتان   . در ناحيه نيز بعد خانوار سه شهرستان با هم هماهنگي ندارند. نفر بيشتر مي باشد

بدين ترتيـب، بعـد خـانوار در    . نفر بوده است 4.47، 3.92 ،3.83 ابهر، خرمدره و خدابنده به ترتيب عبارتند از

كمتر از بعد خانوار استان اسـت كـه بيـانگر انـدكي فاصـله       0.08شهرستان خرمدره  و در ، 0.17شهرستان ابهر

 شهرسـتان خدابنـده  . متوسط الگوي خانوار اين شهرستان از الگوي سنتي متوسط خانوار در استان زنجان اسـت 

يـانگر  ايـن  بعـد خـانوار مـي توانـد ب     . بعد خانوار نسبت به استان زنجـان مـي باشـند    ي نفر اضافه 0.47 داراي

  .روستايي تر بودن الگوي خانوار شهرستان ها نسبت به متوسط استان باشد

نفر بوده كـه از بعـد خـانوار شـهري اسـتان در       3.83، 1385 بعد خانوار شهري ناحيه ابهر در سال  -2

يـن  ا. در ناحيه نيز بعد خانوار شهري سه شهرستان با هم هماهنگي ندارند. مي باشد كمترنفر  0.02 همين سال

بدين ترتيـب، بعـد   . نفر 4.13 ،3.82 ،3.73 بعد در سه شهرستان ابهر، خرمدره و خدابنده به ترتيب عبارتند از

و  0.01خرمدره اما شهرستان  .نفركمتر از بعد خانوار شهري استان است 0.08خانوار شهري در شهرستان ابهر 

ايـن  بعـد خـانوار    . تان زنجان دارا مي باشندنفر اضافه بعد خانوار شهري نسبت به اس 0.32خدابنده شهرستان 

نسبت به متوسط خانوار شـهري اسـتان،    هامي تواند بيانگر روستايي تر بودن الگوي خانوار شهري اين شهرستان

  . ازجمله، بعلت تبديل سه سكونتگاه روستايي به سكونتگاه شهري در اين شهرستان باشد

نفر بوده كه از بعد خانوار روستايي استان در  4.39، 1385 بعد خانوار روستايي ناحيه ابهر در سال  -3

. سه شهرستان با هم همـاهنگي ندارنـد   روستاييدر ناحيه نيز بعد خانوار . نفر بيشتر مي باشد 0.11 همين سال

بـدين ترتيـب،   . نفـر  4.60، 4.34 ،4.02 اين بعد در سه شهرستان ابهر، خرمدره و خدابنده به ترتيب عبارتند از

در شهرسـتان  امـا   نفر كمتر از بعد خانوار روسـتايي اسـتان اسـت    0.26 خانوار روستايي در شهرستان ابهربعد 

نسبت بـه اسـتان زنجـان دارا     روستايينفر اضافه بعد خانوار  0.32 شهرستان خدابندهو در نفر  0.06 خرمدره

 هاالگوي خانوار روستايي اين شهرسـتان اين  بعد خانوار مي تواند بيانگر روستايي تر و سنتي تر بودن . مي باشند

  .نسبت به متوسط خانوار هاي روستايي استان باشد
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  در درون ناحيه ابهر نيز، -4 

از بعد خانوار  نفر 0.18و بعد خانوار شهرستان خرمدره  نفر 0.27 بعد خانوار شهرستان ابهر  *

نفـر از    0.37 در شهرسـتان خدابنـده   متوسط كل جمعيت ناحيه ابهر كمتر است، در حالي كه همين بعد خـانوار 

  بعد خانوار متوسط كل ناحيه بيشتراست؛ 

از  نفـر   0.01و بعد خـانوار شهرسـتان خرمـدره     نفر 0.10 بعد خانوار شهري شهرستان ابهر  *

نفر از   0.30بعد خانوار متوسط  شهري ناحيه ابهر كمتر است، در حالي كه همين بعد خانوار شهرستان خدابنده 

  نوار متوسط  شهري ناحيه بيشتراست؛ بعد خا

از  نفـر   0.05نفر و بعد خانوار شهرستان خرمـدره   0.37 بعد خانوار روستايي شهرستان ابهر  *

نفـر از    0.21 بعد خانوار روستايي ناحيه ابهركمتر است، در حالي كه همين بعد خـانوار در شهرسـتان خدابنـده   

  .بعد خانوار روستايي ناحيه بيشتراست

ميان بعد خانوار شهري و روستايي در شهرستان خدابنده بيش از ارقام متنـاظر در شهرسـتان    در اين

 .)1-2-2-2 جدول(هاي ديگر ناحيه و استان است، كه ناشي از غلبه الگوي زيست روستايي در اين شهرستان است

  و مقايسه آن با استان زنجان 1385 بعد خانوار در ناحيه ابهر در سال .1-2-2-2جدول

  بعد خانوار   حوزه
  ميانگين افراد در خانوار

  مقايسه با 
  استان زنجان

  مقايسه با 
  ناحيه ابهر 

  -0.01   -   4.00  كل  زنجان استان
  -0.02   -   3.81  نقاط شهري

  -0.11   -   4.28  نقاط روستايي
  -0.27.   -0.17   3.83.  كل  ابهر شهرستان

  -0.10   -0.08   3.73  نقاط شهري
  -0.37   -0.26   4.02  روستايينقاط

  -0.18   -0.08   3.92  كل  خرمدره شهرستان
  -0.01.   +0.01   3.82  نقاط شهري

  -0.05   +0.06   4.34  نقاط روستايي
  +0.37   +0.47   4.47  كل  خدابنده شهرستان

  +0.30   +0.32   4.13  نقاط شهري
  +0.21   +0.32   4.60  نقاط روستايي

  -.   +0.10   4.10.  كل  ناحيه ابهر
  -   +0.02   3.83.  نقاط شهري

  -  +0.11   4.39.  نقاط روستايي
  رح ناحية ابهرط: منبع
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  نسبت جنسي -2

بخصوص بـه دنبـال    -تحليل نسبت جنسي و افزايش و كاهش آن نيز نشاندهندة مهاجرت هاي فصلي

اين تحليل نشان مي دهد كه نسبت نا برابر، بـه سـود   . به شهر، يا از ناحيه به خارج از ناحيه است شغل از روستا

تعداد بيشتر زنان، بدين معني است كه جمعيت واقعي ناحيه، بـيش از تعـداد سرشـماري انجـام شـده و تعـداد       

  .يج سرشماري استاست، و نيروي انساني فراتر از تحليل آماري نتا -در زمان سرشماري -مردان حاضر

در شهر ها، در مقايسـه بـا روسـتا    ) نفر زن 100يعني تعداد مردان در قبال هر (شاخص نسبت جنسي 

  .ها، باال تر بوده كه خود مي تواند نشان دهنده مهاجرت بيشتر مردان از نقاط روستايي به نقاط شهري باشد

نسبت جنسي در نقاط شهري و نقاط روستايي، نسبت به كل نقاط، در استان زنجان و ناحيه ابهر تقريبـاً  

. در شهرستان ابهر، نسبت جنسي كل و نقاط روستايي با استان از لحاظ قدر مطلق نيز برابر اسـت . يكسان است

يـانگر بـرون كـوچي احتمـالي     ايـن مطلـب ب  . نفر كمتر است 1اما نسبت جنسي در نقاط شهري نسبت به استان 

  . مردان از شهرستان است

اما نسبت . در شهرستان خرمدره نسبت جنسي در كل و در نقاط روستايي با استان تقريباً يكسان است

جنسي در شهرها تقريباً برابر نسبت جنسي در كل شهرستان مي باشد و بيش از نقاط شهري شهرستان ابهر، با 

  .رد كه نشانگر برون كوچي نسبي بيش از شهرستان ابهر مي باشدنقاط شهري استان فاصله دا

در شهرستان خدابنده نسبت جنسي در نقاط روستايي در تناسب با  نسبت جنسي در كـل شهرسـتان،   

اما تمركز مـردان در نقـاط شـهري در ايـن شهرسـتان      . متناسب تر از همين تناسب در سطح استان مي باشد

بيـانگر بـرون   ) نفر 99با نسبت جنسي (كم بودن تعداد مردان در كل شهرستان شايد. متوسط استان استبرابر

  .)2-2-2-2جدول(كوچي گسترده تر مردان از محدوده شهرستان باشد



5  مشاور آرمانشهر  مهندسين                  3ج           -2-2-2     )88تير( جامع توسعه و عمران ناحية ابهر طرح

  و مقايسه آن با استان زنجان 1385 نسبت جنسي در ناحيه ابهر در سال  .2-2-2-2جدول

  مقايسه با  نسبت جنسي  حوزه
  استان زنجان

  مقايسه با
  ابهر ناحيه

  0   -   99  كل  زنجان استان
  -1   -  101  نقاط شهري

  +1   -   96  نقاط روستايي
  +1   +1   100  كل  ابهر شهرستان

  0   +1   102  نقاط شهري
  +1   0   96  نقاط روستايي

  +3   +3   102  كل  خرمدره شهرستان
  +1   +2   103  نقاط شهري

  +4   +3   99  نقاط روستايي
  -3   -3   96  كل  ابندهخد شهرستان

  -1   0   101  نقاط شهري
  -1   -2  94 نقاط روستايي

  -  0  99 كل  ناحيه ابهر
  -  +1  102 نقاط شهري

  -  -1  95 نقاط روستايي
  ابهر   ناحيةطرح : منبع

   

  گرايش هاي اجتماعي -3

گان و دسـتگاه  گرايش هاي اجتماعي جماعت هاي شهري و روستايي يك ناحيه، در بين مردم و نمايند

اجرايي، و بطوركلي تصميم گيرندگان بومي ناحيه، بـر آينـدة توزيـع فضـايي و نظـام اسـكان در        -هاي سياسي

  .ناحيه، مؤثر است

  گرايش اجتماعي مسلط بر توسعة جامعة شهري -3-1

گرايش هاي مسلط بر روند توسعه جامعه شهري ناحيه ابهر را مي توان بـه شـرح زيـر دسـته بنـدي      

     : نمود

در زمينه جمعيت، گرايش عمده به استقرار جمعيت در شهرهاي بزرگ مي باشد و در بقيه نقـاط،   -1

  گرايش عمده در حفظ جمعيت موجود با نرخ رشد طبيعي است؛
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در دورة گذشته گرايش عمده توسعه شهري استان ، بر افزايش تعداد شهرهاي اسـتان از طريـق    -2

  ري  بوده است؛تبديل روستاهاي بزرگ به نقاط شه

گرايش غالب در دورة گذشته بر افزايش جمعيت شهري  در حول محور اصلي توسعه استان، يعني  -3

  زنجان بوده است؛ -محور ابهر 

گرايش عمده در شهرستان قيدار به افزايش جمعيت شهري مركز شهرستان با اتكاء بـه سياسـت    -4

مناطق جنوب و جنوب غرب استان و خارج كردن ايـن   هاي تشويقي براي توسعه منطقه و محروميت زدايي از

  شهر تبديل گرديد؛ -آبادي مستعد، به روستاسه هرچند در سال هاي اخير . مناطق از انزوا بوده است

در دوره گذشته شهر زنجان با برخورداري از جمعيت بااليي، نسبت به ديگر نقـاط شـهري اسـتان،     -5

سه راهي سلطانيه در ناحيه ابهر، آنها را تحت تـأثير   -زنجان و قيدار -رازجمله شهر هاي واقع در دو محور ابه

  قرار داده بود؛

گرايش غالب در مناطق فاقد نقطه شهري به ايجاد نقطه شهري است و اين گرايش در شهرستان  -6

  ) .73ص. 5ج. 2م.. مطالعه(خدابنده، بسيار قوي است

  اييگرايش اجتماعي مسلط بر توسعة جامعة روست -3-2

گرايش هاي مسلط بر روند توسعه جامعه روستايي ناحيه در بعد ساختار اجتماعي را مي توان به شرح 

  :زير جمعبندي نمود

  نفر مي باشد؛ 499تا  250گرايش عمده سكونت از لحاظ جمعيتي در روستاهاي  -1

  نفر محدود مي باشد؛ 5000از لحاظ جمعيتي تعداد روستاهاي بيش از  -2

  نفر برخوردار مي باشند؛ 999درصد روستاها از جمعيتي بين يكصد تا  70بيش از  -3

اين گرايش . گرايش در روستاهاي بزرگ استان در جهت تبديل به نقاط شهري به چشم مي خورد -4

كه در ناحيه ابهر در روستاهاي زرين آباد و سجاس قوي تر از ساير نقاط روستايي بوده است، منجر به تبديل 

  ستا به شهر شده است؛اين دو رو

نرخ رشد جمعيت روستايي ناحيه همگام با ساير نقاط روستايي استان، گـرايش بـه رشـد منفـي يـا       -5

  ثابت را نشان مي دهد؛
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روستاهاي مجاور جاده اصلي رابطه مستقيمي را بين جمعيت زياد خود و مجاورت با جـاده ايجـا د    -6

  كرده اند؛

  زرگ پيرامون شهرها به دليل نقش خوابگاهي آنها مي باشد؛گرايش به سكونت در روستاهاي ب -7

گرايش به نرخ رشد طبيعي زياد جمعيتي در مناطق روستايي استان به دليل مختلف از جملـه فقـر    -8

فرهنگي ، نبود سياستهاي مؤثر پيشگيري و نظاير آنها به چشم مي خورد كه جواني باالي جمعيت روستايي و بار 

  ج آن مي باشد؛تكفل باال از نتاي

  گرايش هاي مسلط بر امور اجتماعي -3-3

امـور اجتمـاعي را، ماننـد امـور فرهنگـي، آموزشـي، بهداشـتي،        گرايش هاي مسلط بر روند توسـعه  

  :مي توان به شرح زير جمعبندي نمود ناحيه بهزيستي، تأمين اجتماعي، فرهنگي و ورزشي، در 

شت و درمان و بهزيستي در حد اسـتاندارد هـاي   گرايش به تأمين خدمات آموزش عمومي، بهدا -1

  متعارف ملّي در كلية مناطق شهري و روستايي ناحيه؛

  گرايش به تحقق تأمين اجتماعي در كلية مناطق شهري و روستايي؛ -2

  ر دولتي؛يگرايش به ايجاد تعادل بين تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي دولتي و غ -3

  خصوصي در خدمات اجتماعي مناطق شهري ناحيه؛ گرايش به جلب مشاركت بخش -4

گرايش به تأمين حداقل امكانات و گسترش آن در حد اسـتاندارد هـاي ملّـي در منـاطق شـهري       -5

  ناحيه؛

  گرايش گسترش مراكز فرهنگي در مناطق مختلف ناحيه؛ -6

  .ناحيهگرايش جلب مشاركت شهرداري ها در ايجاد مراكز فرهنگي و ورزشي در مناطق شهري  -7

  گرايش هاي مسلط بر رفتار خانواده ها -3-4

مي تـوان  ة ابهر، را ناحيرفتار خانوار ها، در بين جماعت هاي شهري و روستايي گرايش هاي مسلط بر 

 :به شرح زير جمعبندي نمود

  گرايش به فرزند كمتر و خانوادة كوچكتر در خانواده هاي شهري؛ -1

  چكتر در مناطق شهري؛گرايش به تجزية خانوار ها به ابعاد كو -2
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به دليل عدم دسترسي به امكانات آموزشـي در  (گرايش خانوار هاي روستايي به مهاجرت به شهر -3

  ؛)روستا

  گرايش خانوارهاي مرفه شهري به مهاجرت به تهران؛ -3

  گرايش به الگوي مصرف شهري در نقاط روستايي؛ -5

  گرايش به انزوا طلبي در مسايل اجتماعي؛  -6

  ه سرمايه گذاري در خارج از استان، تحت تأثير عوامل منفي فرهنگي؛گرايش ب -7

  گرايش به تحصيالت عاليه در خانوارهاي متوسط و باال در مناطق شهري؛ -8

. 2م.. مطالعـه (گرايش در عدم پذيرش جمعيت غير بومي در مناسبات اداري، اجتماعي و اقتصـادي  -9

  ).248-9ص. 5ج
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  3فصل  
2-3 

 

 اقتصاديهاي  ويژگي تحليل 

  

 

  يك نوع فعاليت و روند تحوالت آنهاكتحليل اشتغال به تف -2-3-1

  روند حركت و تغييرات جمعيت -1

  عرضه نيروي انساني  -1 -1

و باالخره  1365هزار نفر در سال  225به  1355هزار نفر در سال  195عرضه نيروي انساني استان از 

بررسي نشان ميدهد افزايش نيروي انساني در مناطق شـهري  .  رسيده است  1375ار نفر در سال هز 272به 

به بعـد بـا كـاهش عمـومي      1355اتفاق افتاده است و در واقع جمعيت فعال مناطق روستايي ناحيه ابهر از سال 

  .  روبرو بوده است 
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  فرصتهاي شغلي -1-2

( هـزار فرصـت شـغلي     65حـدود   1355 - 75اله سـ  20براساس نتايج آمارگيري موجود طي دوره 

برهمين اساس مناطق روسـتايي  .  در سراسر استان ايجاد شده است ) شغل جديد  3250ساالنه بطور متوسط 

شـغل در طـول دوره    938استان نه تنها موجد فرصت هاي شغلي جديد نبوده اند بلكه با تنزل سـاالنه حـدود   

افزايش و كاهش فرصت هـاي شـغلي در همـين دوره در ناحيـه     . استبيست ساله مورد بررسي روبرو بوده 

  .ابهر نيز همنوا با استان زنجان بوده است

نشان دهنده فـرو افتـادن سـطح     1365 - 75و  1355 - 65تفكيك آمارها برحسب دو دوره دهساله 

بطوري كه .  دوم ميباشداشتغال در دوره اول و بهبود و ارتقاي اشتغال در مناطق روستايي ناحيه ابهر در دوره 

كاهش مستمر فرصت هاي شغلي طي دوره دهساله اول بصورت ارقام مپبت و فزاينـده در دوره دوم تجلـي   

  .  نموده است 

و  1355 -65اطالعات تطبيقي از فرصتهاي شغلي ايجاد شده برحسب بخشهاي فعاليـت طـي دو دوره   

  :ست آمده از آن به شرح زير قابل تعيين است در ناحيه ابهر و استان زنجان و نتايج بد 1365 -75

 40951حدود  1365-75فرصت شغلي و در دهه  24195حدود  1355-65در دهه   *

برابر  7/1با حدود (حجم فرصتهاي شغلي ايجاد شده در دهه دوم .  فرصت شغلي در استان ايجاد شده است 

  .سازدتوانسته است اقتصاد استان زنجان را از ركود خارج ) دهه اول

در دهه اول بخش صنعت و معدن با فرصت هاي شغلي منفي در ناحيه و استان همراه بوده   *

در حاليكه در دهه دوم بخش كشاورزي .  است كه از عملكرد اقتصاد مناطق روستايي قابل ارزيابي است 

ت موجد فرصتهاي شغلي منفي مي باشد كه آن هم ناشي از ضعف كار كرد بخش كشاورزي در نگهداش

  .شاغالن اين بخش در مناطق روستايي مي باشد

در سطح ناحيه و استان موجد شغل هاي جديد بـوده لكـن    1375به رغم اينكه بخش خدمات در سال 

  .مناطق روستايي ناحيه و استان در اين بخش از فعاليت نتوانسته اند حتي سطح شاغالن موجود راحفظ نمايند 
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  ي الگوي اشتغال از نظر وضع شغل -1-3

بررسي الگوي اشتغال در طول دو دهه مورد بررسي در ناحيه و مقايسه آن با استان نكات زيـر را بـه   

  :دست مي دهد

به شدت افزايش يافته بود ، تقريباً در ) 1355-65( سهم بخش دولت كه در طي دهه اول   *

  .همان حد پابت مانده است اگر چه قدر مطلق اشتغال بخش فزوني پيدا كرده است 

سهم كاركنان مستقل و كارفرمايان كه نشان از بهبود وضعيت واحدهاي كوچك فعاليت دارد   *

اندكي  1365نسبت به سال  1375تا حدودي تغيير نموده است به طوري كه سهم كارفرمايان در مقطع سال 

  .كاهش پيدا كرده و سهم كاركنان مستقل نيز با شدت بيشتري تنزل يافته است 

به  1365نسبت به سال  1375بخش خصوصي سهم باالتري را در سال  مزد حقوق بگيران  *

  .مي باشد 1355در حاليكه سهم اين گروه از شاغالن حدود نيمي از سهم سال .  خود اختصاص داده اند

و سهم ) به عنوان نشان دهنده قوت اقتصادي استان در بخش خصوصي ( سهم كارفرمايان   *

در ناحيه ابهر و استان زنجام پايين تر از مقياس ) نقش قوي دولت در اقتصادبه عنوان مولفه ( كاركنان دولت 

لكن بهبود سهم گروه مزد و حقوق .  ملّي بوده ، ضعف بنيان هاي اقتصادي ناحيه و استان را توجيه مي نمايد

و  نويدهايي را براي اصالح ساختاري در وضع شغلي 1365نسبت به سال  1375بگيران بخش خصوصي در سال 

  .اقتصاد استان بهمراه دارد

  گرايش هاي غالب در زمينة اشتغال -1-4

  جامعة شهري -1-4-1

گرايش مسلط در فعاليتهاي صنعتي اشتغال در صنايع سبك بوده كه اشتغال زير پنجاه نفر را   *

  .شامل مي شود

 گرايش عمده به اشغال در بخش خدمات اجتماعي و شخصي به دليل نياز كمتر به مهارت و  *

  .تخصص فني مشاهده مي شود
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گرايش به كاهش در فعاليت هاي بخش كشاورزي در دوره گذشته در سطح نقاط شهري   *

  .مشهود بوده است

، گرايش به كاهش شاغالن در بخش صنعت به چشم مي  1355-65به دليل ركود دوره   *

  ).73-4ص . 5ج. 2م. مطالعه(خورد

  جامعة روستايي -1-4-2

ند توسعه جامعه روستايي ناحيه در بعد ساختار اقتصادي را مي توان به گرايش هاي مسلط بر رو

  :شرح زير جمعبندي نمود

گرايش به استفاده از نيروي كار خانوادگي ، در بهره برداري هاي كوچ ك به عنوان عمده   *

  ترين راه تأمين نيروي انساني به چشم مي خورد؛

درصد  49نزديك به  1375و در سال  گرايش به اشتغال در بخش كشاورزي ، باال بوده   *

  درصد جمعيت ناحيه روستا نشين بوده اند؛ 61شاغلين ناحيه ابهر در فعاليت كشاورزي اشتغال داشته، و 

  بار تكفل در مناطق روستايي ، بيش از چهار نفر بوده كه رقم بااليي را تشكيل مي دهد؛  *

 1365-75ن در فاصله سالهاي گرايش به اشتغال در بخش صنعت در مناطق روستايي استا  *

  افزايش يافته است؛

در بين شهرستان هاي استان زنجان نيز، در شهرستان خدابنده گرايش به اشتغال در بخش   *

  كشاورزي در باال ترين رقم بوده است؛  

گرايش به اشتغال در بخش صنعت در مقابل كاهش گرايش به اشتغال در بخش كشاورزي   *

  را قابل توجيه مي سازد؛

در شهرستان خرمدره گرايش در هر سه بخش اقتصادي در حد متوازن  1375در سال   *

قرار داشته، در شهرستان ابهر نيز اين گرايش نسبتاً متوازن بوده است، اما در شهرستان خدابنده در بخش 

  . خدمات و صنعت در مقايسه با كشاورزي سهم اشتغال ناچيز بوده است
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ناحيه و استان ، كشاورزي فعاليت غالب بوده و درآمد اصلي خانوارها  به طور كلي در نقاط روستايي

  .را تشكيل مي دهد

درصد اراضي ديمي  77در بخش كشاورزي گرايش عمده به كشت در اراضي ديم بوده و   *

  مي باشد؛

  فعاليت زراعت در شهرستان هاي ناحيه و استان در سالهاي آتي گرايش عمده خواهد بود؛  *

اي مساعد ، زمينه مساعدي را براي گسترش دامپروري و دامداري فراهم وجود چراگاه ه  *

  آورده است؛

در زمينه معدن گرايش عمده به استخراج معادن و گسترش شاغالن اين بخش ، تنها در   *

روستاهاي بزرگ به چشم مي خورد و استخراج سنگ هاي فلزي بيشترين سهم اشتغال را در اين فعاليت به 

  وجود آوردهاست؛

  در زمينه صنعت گرايش عمده به فعاليت در بخش صنايع غذايي مي باشد؛  *

در شهرستان ابهر و خرمدره گرايش شاغالن بخش صنعت ، به صنايع غذايي و درشهرستان   *

  خدابنده گرايش به صنايع نساجي و پوشاك مي باشد؛

درآينده  نبود يك بازار قوي براي محصوالت روستايي مانع عمده توسعه مناطق روستايي  *

  ).136-7ص. 5ج. 2م.. مطالعه(نيز خواهد بود

  ضريب تكفل -1-5

نسبت تعداد جمعيت در هر مقطع زماني به تعداد ( بررسي روند تغييرات ضريب تكفل شغلي 

  :در چهار مقطع مورد بررسي نشان از واقعيت هاي ذيل دارد) شاغالن

  .ل كشور كامال هم سو مي باشدتغييرات ضريب تكفل در استان با تغييرات اين ضريب در ك  *

 3تفاوت ضريب تكفل در استان در مقايسه با كل كشور نشان دهنده نقصاني در حدود   *

  .است ) نسبت به كل كشور ( درصد در ضريب تكفل استان 
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اين ضريب در شهرستان .  تحول ضريب تكفل در مناطق مختلف استان متفاوت بوده است   *

، در شهرستان خدابنده باالتر از ميانگين استان قرار داشته است ، و در شهرستان  زنجان كمتر از ميانگين استان

  .ابهر تقريبا برابر ضريب تكفل استان مي باشد

.  موقعيت بازار كار را ميتوان يكي از عوامل مؤثر در بهبود ضريب تكفل ارزيابي نمود  *

برتر شهرستان زنجان براي فعاالن در بررسي ضريب تكفل شغلي در شهرستان هاي استان نشان از موقعيت 

  .  جستجوي كار بوده، ساير مناطق استان از اين نظر در مرتبه پايين تر از اين شهرستان قرار مي گيرند

  هاي اقتصادي ميزان مشاركت زنان در فعاليت -1-6

را  بررسيهاي بعمل آمده از ميزان مشاركت زنان در فعاليت هاي اقتصادي استان واقعيت هاي زير

  :مشخص مي سازد

سهم زنان در مقاطع زماني مختلف درفعاليت هاي اقتصادي مناطق شهري استان رو به   *

درصد در  9/8و سپس به  1365درصد در سال  9/7به  1355درصد شاغالن در سال  5/6افزايش گذاشته از 

  .ارتقاء يافته است  1375درصد در سال  10و باالخره به حدود  1370سال 

با سيرنزولي  1355-65ان از اشتغال در مناطق روستايي بسيار نازل بوده طي دوره سهم زن  *

  .هم چنان پابت باقيمانده است ) با اندكي بهبود(  1365-75همراه بوده است و سپس در دوره 

سهم زنان از اشتغال ناحيه و استان هم در مناطق روستايي كمتر از ميـانگين هـاي ملـي مـي       *

  .باشد

  يكاري استانروند ب -1-7

بررسي تحول در نـرخ بيكـاري   .  نرخ بيكاري در ناحيه و استان همواره از كل كشور كمتر بوده است 

  :واقعيات ذيل را مشخص مي سازد

روند تغييرات نرخ بيكاري در ناحيه و استان با روند تغييرات آن در كل كشور 1370تا سال   *

به رغم كاهش نرخ  1375يري انجام شده در سال لكن برحسب نتايج آخرين آمارگ.  همسو بوده است 
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بيكاري در اقتصاد ملّي، نرخ بيكاري در ناحيه و استان نه تنها كاهش نيافته بلكه اندكي نيز افزايش پيدا كرده 

  .است 

كالً مربوط به مناطق شهري ناحيه و استان مي  1355 -65افزايش نرخ بيكاري در دوره   *

ص . 2م.. مطالعه(ر اين دوره در مناطق روستايي حتي تنزل نيز پيدا كرده استچرا كه نرخ بيكاري د.  گردد 

 ).197تا  188

  پيش بيني اشتغال -2

  پيش بينيهاي روش  -2-1

  : گردد بيني اشتغال در آينده روشهاي چندي متداول است كه در زير به آنها اشاره مي براي پيش 

   (Economic Base Model)اقتصاد پايه  -2-1-1

به دو بخش پايـه و  ) شهر يا منطقه(در يك حوزة مفروض هاي اقتصادي  مدل اقتصاد پايه، فعاليت در

هـاي غيـر    در قسمت پايـه، فعاليـت  رشد بيني  و پيش ،نسبت اين دو بخشبا تعيين  گردد و غير پايه تقسيم مي

دسـته از  شـامل آن   يـه بخـش پا . بيني خواهد بـود  مفروض، قابل پيش ةهاي حوز كل فعاليتو در نتيجه، پايه، 

و  شـود  داخل حوزه مصرف نمياقتصادي را شامل مي گردد محصوالت توليدي آن به تمامي در   هاي فعاليت

در نتيجه توليد گردد و  حوزه صادر ميبه خارج از   -پس از كسر ميزان مصرف محلي آن – قسمت عمدة آن

هزينـه  صـرف   -ان محلي از درآمد ايـن بخـش  و يا سهم كاركن -لذا درآمد آندرآمد براي حوزه مي نمايد؛ 

، از جمله هزينه هاي زندگي شـاغلين بخـش غيـر    )غير پايه(و گردش بخش ديگر خود و خانواده زندگي هاي 

آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي توليدي يا غير توليـدي و  ، بخش غير پايه. شود ميپايه و خانواده هاي ايشان 

صـرفي بـراي زنـدگي عمـومي اهـالي محـل دارد و مـازاد توليـد بـراي          محصول آن جنبة مكه خدماتي است 

  . صادرات به بيرون از حوزه را ندارد

هاي كافي  داده ،ًاوال: خالي از اشكال نيست زيرا ة ابهر،ناحيدر بيني اشتغال  انتخاب اين روش براي پيش

 ناحيه داخل)صنعتي و خدمات كشاورزي،(هاي سه بخش اقتصادي  عاليتتمامي فبراي تعيين ميزان صادرات از 
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هاي پايه در هر سه بخش  فعاليتتمامي ثانياً، برنامه ريزي مشخص براي توسعه آتي . در دست نيست

  .داردننيز وجود در ناحيه اقتصادي 

  Shift and Share Model  و سهم جابجايي -2-1-2

ـ  هاي توليدي، و يا اشتغال مربوطه در مدل نقل مكان و سهم، فعاليت ، بـا سـطح   ة محلـي ك حـوز در ي

در اين مدل، مقصـود  . گردد مقايسه مي ،باشد، مثالً سطح ملي برنامه ريزي شده مي هك ،به عنوان مرجع ،باالتر

در فعاليـت  (مقصـود از سـهم، سـهم اشـتغال      و، ميـزان اشـتغال  ، افزايش يا كاهش در )نقل مكانيا (جابجايي از 

مرجع سطح در ) فعاليتهمان در (اشتغال نسبت به  ح محليدر سط )براي نمونه يك رشته از صنعت -مفروض

در حـوزة محلـي در تناسـب بـا      فعاليـت خـاص  رشـته  اشـتغال در يـك   نسبت جابجايي در اين روش، . باشد مي

در يـك دورة   ،مرجـع  در اشتغالرشته در سطح مرجع و با توجه به رشد عمومي كل همان در اشتغال جابجايي 

در دوره اي كـل اشـتغال   رشد ) 1: است كه عبارتند ازسه جزء اصلي داراي دل اين م؛ گردد ميخاص، مشخص 

تفـاوت جابجـايي   ) 3و ؛ فعاليت مفروض در سطح مرجـع رشته در ميزان اشتغال نسبي  جابجايي) 2؛ سطح مرجع

اشـتغال در  ميـزان  مدل، تغيير  ، اينبدين ترتيب.  مرجعسطح نسبت به رشته فعاليت مفروض در سطح محلي 

كه با ثابت فرض كردن نسبت جابجايي در محل و دهد  معين، ارائه مي ةدوريك را در محلي يت مشخص فعال

  .پيش بيني اشتغال در مرجع، مي توان اشتغال در سطح محلي را نيز پيش بيني نمود

 1400و تا سـال   1385با توجه به اينكه اشتغال در استان در چهار بخش و براي دو دوره زماني از سال 

اما به دو دليل . بيني اشتغال در ناحيه ابهر استفاده نمود توان از اين مدل براي پيش بيني شده است، لذا مي پيش

اول، چون در سالهاي گذشـته مـدتي شهرسـتان تاكسـتان و     . گردد از كاربرد اين مدل در اين طرح اجتناب مي

تفكيكي دقيق آن موجـود نيسـت و محاسـبه    مدتي ديگر، كل استان قزوين فعلي جزء استان بوده است، و آمار 

بـا توجـه بـه جمعيـت آينـده      كـه  قت الزم انجام نپذيرد، و ثانياً، اشـتغال آينـده در اسـتان    دبا است آن ممكن 

مـي  بيني شده است، ساختار جمعيتي فعلي را دگرگون نموده و از مهاجر فرستي به مهاجر پذيري تبـديل   پيش

    . داشته باشدخود جمعيت را در پارامتر ي در نظر گرفته شود كه مدلمناسب تر آنست كه لذا . نمايد
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   Input Output Modelمدل داده و ستانده  -2-1-3

ها، و محاسـبة مـازاد توليـد يـك      ها، يا حسابداري بين فعاليت هاي بين فعاليت تبادل ةاين مدل بر پاي

كند كـه   ر فعاليت محصولي را توليد ميه. گيرد همان توليد، شكل ميمحصول فعاليت نسبت به مصرف داخلي 

 توسـط سـاير بخشـها، بـه مثابـة داده     است و ممكن است قسمتي از آن محصول آن فعاليت  )Output( ستاندة

)Input (- اگر جدول، . مصرف شود، و باقيمانده محصول سهم خريداران نهايي خواهد بود -اي يا كاالي واسطه

يا ستاندة هر فعاليت، و ورودي يا دادة آن به مصرف كنندة واسطه  يا ماتريس تشكيل شود كه در آن خروجي

و به مصرف كننده نهايي مشخص گردد، آنوقت، ورودي يا دادة محصول هـر فعاليـت بـه    ) ها يا ساير فعاليت(

با ثابت فرض كـردن ايـن   . باشد هر فعاليت طبق ضريب معيني نسبت به ستانده يا محصول كل آن فعاليت مي

بيني تقاضاي نهايي براي هر فعاليت ميتوان ميزان توليد كل آن فعاليـت را بـراي دورة مـورد     پيشها و  ضريب

  .بيني نمود نظر پيش

  :باشد، زيرا ده براي اين طرح نميادليل قابل استف دواين مدل نيز 

اي محصوالت هر فعاليت در تـك تـك فعاليتهـا در دسـت      اوالً، اطالعات كامل از ميزان مصرف واسطه

 هـا  بينـي  بيني شده نيست، و اين طرح به دنبال همين پـيش  ست، و ثانياً ميزان مصرف نهايي هر فعاليت پيشني

ناحيـه  بيني اشـتغال در ناحيـه بـر حسـب سـهم       پيش ،ًبنابراين، بايستي مدل ديگري را برگزيد كه اوال .باشد  مي

هاي جمعيتـي را   مدل مورد نظر ، نسبت ثانياً،و فرادست انجام پذير باشد، برنامه ريزي شدة نسبت به حوزة 

    .  استفاده ميگردد» ضريب مكاني«براي اينكار از مدل . در نيز در خود داشته باشد

   (Location quotient)مدل ضرب مكاني  -2-1-4

كيفيـت  . كنـد  خاص مقايسـه مـي  ) Norm(رم نُضريبي كه كيفيتي از يك محدوده جغرافيايي را با يك "

درصد اشتغال كـل كشـور   نُرم و ، (Si) تغال كشور در صنعت سيليس در محدوده جغرافيايياش صدتواند در مي

. به دست مي آيـد  LQi=Si/Tiاز رابطه   i  (LQi)ضريب مكاني براي محدودة . باشد (Ti)در همان محدوده 
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كمتـر از   LQiتمركز يافته است، اگـر    i  بزرگتر از يك باشد، اشتغال در صنعت سيليس در محدودة LQiاگر 

  . 1"يك باشد، صنعت سيليس در آن محدوده نسبتاً ناكافي ارائه شده است

  ضريب تمركز مكاني -2-1-5

اين ضريب، نوعي كاربرد ضريب مكاني است كه توسط ادارة كل صنايع استان زنجان نيز براي 

  .شناخت دقيقتر وضع موجود صنايع در استان بكار رفته است

استان در  عتبخش صنضريب تمركز مكاني شاغالن 
= كشور

 

=

شاغالن بخش صنعت استان

شاغالن بخش صنعت كشوركشور خش صنعتشاغالن بسهم استان از 
 جمعيت استان سهم استان از جمعيت كشور

 جمعيت كشور 

سهم اسـتان از شـاغالن بخـش    به معناي آن است كه  )1( باالتر بودن رقم ضريب تمركز مكاني از يك

بيني اشتغال در طرح ناحيه ابهر، بر پايـه   پيش .2، در مقايسه با سهم حقيقي آن در كل كشور، بيشتر استصنعت

  . گيرد صورت ميشاغالن بخش هاي گوناگون اقتصادي ناحيه در استان زنجان ضريب تمركز مكاني 

  : بيني اشتغال در استان زنجان پيش -2-2

 و مجـدداً در سـال  انتشار يافـت،   1376كه در سال  »انهاي بلند مدت توسعه استان زنجد راهبر«در 

هاي اخير نيز مورد تأييد استان قرار گرفت و در سري نشريات سازمان مديريت و برنامة اسـتان زنجـان بـه    

چاپ رسيد، اشتغال در استان در چهار بخش كشاورزي، صنعت و معدن، آب و بـرق و گـاز، و خـدمات ، در دو    

ايـن ارقـام را نشـان     1-1-3-2جدول. بيني شده است تفكيك شهري و روستايي پيشو به  1400و  1385مقطع 

  .دهد مي

                                                        

 

1 The Dictionary of Human Geoyraphy  

   21-10بخش صنعت و تشخيص وضعيت  -كتاب ششم -مرحله اول. مطالعات توسعه صنعتي استان زنجان    2
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    1400و  1285پيش بيني اشتغال و ضريب تكفل شغلي در استان زنجان براي سال هاي  .1-1-3-2جدول 
  
  نقاط

  صنعت، معدن و ساختمان  كشاورزي
1375  1385  1400  1375  1385  1400  

 درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد
  20.37 92403  20.00 56369 36/18 40061  14823832.67  35.00 98646 96/37 82826  استان زنجان
  25.21 73066  25.12 38552 96/22 23770  13.01  37709  5.67  8709  44/6  6669  نقاط شهري

  11.80 19337  13.88 17817 21/14 16291  11052967.46  70.07 89937 36/66 76057  نقاط روستايي
  سازمان برنامه و بودجة استان زنجان: مأخذ

  ادامه .1-1-3-2جدول 
  
  نقاط

  خدمات  آب، برق و گاز
1375  1385  1400  1375  1385  1400  

 درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد

 14604119/32  32.00 90191 30/32 70430  14.77 67006  13.00 36640 2483238/11  استان زنجان
  13142745.34  50.83 78021 62/55 45600  16.44 47644  18.38 28207 1549597/14  نقاط شهري

  8.92  14614  9.48 12170 28/11 24830  8.15 13362  6.57  8433  15/8  9337 نقاط روستايي
  زنجانسازمان برنامه و بودجة استان : مأخذ

  
  
  ادامه. 1-1-3-2 جدول 

  
  نقاط

  ضريب تكفل شغلي  جمع اشتغال
1375  1385  1400  1385  1400    

 درصد  تعداددرصد  تعداد درصد  تعداد
    48/2  81/2  453688100  100 281846  218149100  استان زنجان
    70/2  92/2  289846100  100 153489  103538100  نقاط شهري

    11/2  68/2  163842100  100 128357  114611100 نقاط روستايي
  سازمان برنامه و بودجة استان زنجان: مأخذ

 بيني اشتغال در ناحية ابهر پيش -2-3

 1385براي سال هاي  و بر پاية داده هاي پيش بيني اشتغال استان ،ضريب تمركز مكانيبه كاربردن  با

ابهر به جمعيت كل ناحيه، و نسبت شاغلين همـان بخـش   با توجه به نسبت شاغلين هر بخش در ناحية ، 1400و 

ـ  4اقتصـادي  اشتغال در بخش هاي در استان زنجان به جمعيت كل استان،  ة كشـاورزي، صـنعت و معـدن و    گان

به تفكيك شهري و روستايي، و براي سال  ساختمان، آب و برق و گاز، و خدمات، و همچنين ضريب تكفل شغلي،
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-3-2 نتايج حاصله در جـدول . ديگرد)كاليبره(نهايي تعديل  ارقاممحاسبه، و ابهر  در ناحية 1400و  1385هاي 

  .نمايش داده شده است 1-2

    1400و  1385پيش بيني اشتغال و ضريب تكفل شغلي در استان زنجان براي سال هاي  .2-1-3-2جدول 
  
  نقاط

  صنعت، معدن و ساختمان  كشاورزي
1375  1385  1400  1375  1385  1400  

 درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد
  88/27 44000  86/26 27500  20/24 19479  72/43 69000  62/45 46700  64/48 39252  ناحية ابهر

  06/34 33000  60/32 17500  64/33 10553  43/23 22700  99/10  5900  65/15  4910  نقاط شهري
  06/18 11000  63/18 10000  17/18  8926  01/76 46300  01/76 40800  91/69 34342  نقاط روستايي

  طرح ناحية ابهر: مأخذ

  ادامه .2-1-3-2جدول  
  
  نقاط

  خدمات  آب، برق و گاز
1375  1385  1400  1375  1385  1400  

 درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد

  57/27 43500  86/26 27500  61/26 21315  82/0  1300  63/0  650  55/0  445  ناحيه ابهر
  23/41 39950  92/45 24650  47/49 15516  28/1  1240  16/1  624  23/1  387  نقاط شهري

  83/5  3550  31/5  2850  80/11  5799  01/0  60  05/0  26  06/0  28  نقاط روستايي
  طرح ناحية ابهر: مأخذ 

  
  ادامه .2-1-3-2 جدول

  
  نقاط

يب تكفل شغليضر  جمع اشتغال  
1375  1385  1400  1375  1385  1400    

 درصد  تعداددرصد  تعداد درصد  تعداد
  89/2  19/3  51/3  157800100  100 102350  80491100  ناحيه ابهر

  70/2  70/2  53/3  100  96890  100  53676  31366100  نقاط شهري
  21/3  78/2  51/3  100  60910  100  53676  49125100 نقاط روستايي

  طرح ناحية ابهر: مأخذ
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سال  نتايج سرشماريبا  1385اشتغال در سال پيش بيني ارقام مقايسة  -2-4 

1385   

اسـتان   1400براي سـال   اشتغالهاد پيش بيني اشتغال در ناحية ابهر بر اساس سهم اشتغال ناحيه در پيش

بـا نتـايج بدسـت آمـده از      1385بيني اشـتغال ناحيـه بـراي سـال      در مقايسة پيش. زنجان صورت گرفته است

، تفاوت هايي وجود دارد، از جمله، اشتغال در بخـش كشـاورزي   1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

درصـد، آب و بـرق و    5.5درصد كاهش يافته، اما اشتغال در بخش هاي صنعت، معدن و سـاختمان   10بيش از 

بنا بر ايـن، اسـتان بايسـتي    ). 3-1-3-2جدول( استدرصد افزايش داشته  4.5درصد، و خدمات  1گاز كمتر از 

در اين باز نگري بايستي بين دو وضعيت تصميم گيـري  . هاي جمعيتي و اشتغالي خود را باز نگري نمايد پيشنهاد

را مي خواهد حفظ نمايد، در ايـن   1400استان ساختار جمعيتي و اشتغالي پيش بيني شده براي سال ) الف: نمايد

ياست هاي به اجرا در آمدة سال هاي پس از برنامه هاي پنج سالة استان را تـا كنـون مـورد    صورت، بايستي س

مشـخص گـردد، و آنگـاه بـا يـك       1385ارزيابي قرار دهد و داليل عدول از برنامة پيش بيني شده براي سال 

واقعيـت هـاي عينـي     استان بر اسـاس ) ببرنامة عملياتي دقيق، پس افت از برنامه را تا سال مبنا، جبران نمايد؛ 

پـيش بينـي هـاي طـرح     در اين صورت، . ، در ساختار پيشنهادي سال مبنا تجديد نظر و تعديل نمايد1385سال 

ياد آور مي گـردد كـه بهـر    . ناحيه نيز بايد مورد باز نگري و انطباق با ساختار هاي پيشنهادي استان قرار گيرد

سازمان فضايي ( 2و سند ) كاربري زمين پيشنهادي( 1ي بر سند حال، تغيير ساختار جمعيت و اشتغال، تأثير بنياد

تأثير در طرح هاي تفصـيلي و پـروژه   . در مقياس كوچك طرح ناحية ابهر نخواهد داشت –) جمعيت و خدمات

  . در مقياس هاي بزرگتر، مشهود خواهد بود –ناحيه ) طرح(هاي بعدي براي عملياتي كردن برنامة 

  1385با نتايج سرشماري سال  1385رقام پيش بيني اشتغال در سال مقايسة ا .3-1-3-2 جدول
  
  نقاط

  صنعت، معدن و ساختمان  كشاورزي
  مقايسهسرشماري 1385 بيني پيش1385  مقايسهسرشماري 1385 بيني پيش 1385
 درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد

  +5.56 +9219  32.42 36719  26.86 27500 -10.12 -6496  35.50 40204  45.62 46700  ناحية ابهر
  +0.97  +695  33.57 18195  32.60 17500  +2.15 +1221  13.14  7121  10.99  5900  نقاط شهري

 +12.74 +8523  31.37 18523  18.63 10000 -18.65 -7719  57.36 33081  76.01 40800  نقاط روستايي
  طرح ناحية ابهر: مأخذ
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  ادامه .3-1-3-2جدول  
  
  نقاط

  خدمات  آب، برق و گاز
  1400سرشماري 1385 بيني پيش1385  مقايسهسرشماري 1385 بيني پيش1385
 درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد

  +4.51  8011  31.37 35511  26.86 27500  +0.08  +153  0.71  803  0.63  650  ناحيه ابهر
  +6.16  3590  52.11 28240  45.95 24650  +0.02  +16  1.18  640  1.16  624  شهري نقاط

  +7.01  4423  12.32  7273  5.31  2850  +0.22  +138  0.27  164  0.05  26  نقاط روستايي
  طرح ناحية ابهر: مأخذ 

  ادامه .3-1-3-2 جدول
  
  نقاط

 ضريب تكفل شغلي  جمع اشتغال
  1385   مقايسه سرشماري 1385  ينيب پيش1385

  بيني پيش
1385 

  سرشماري
  مقايسه

 درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد
  -0.79  2.40  3.19  0+10887  113237100  102350100  ناحيه ابهر

  -0.20  2.50  2.70  0  +520  100  54196  100  53676  نقاط شهري
  -0.48  2.30  2.78  0  +5365  100  59041  100  53676 نقاط روستايي

  ة ابهرطرح ناحي: مأخذ
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تحليل عملكرد شاخص هاي عمده اقتصادي در ناحيه و  -2-3-2

 تحوالّت كلّي آن در آينده

  

جمعيت، نيـرو انسـاني و اشـتغال، بودجـة خـانوار، نقـش و       مورد هايي مانند از شاخص هاي اقتصادي، 

اهميت بخش هاي دولتي و خصوصي، وضعيت بخش هاي اقتصادي، در فصل ها و بند هاي گذشته تحليل شده 

  .به سه مورد ديگر اشاره مي گردد يردر ز .دان

  گرايش هاي مسلط بر توسعة اقتصادي -1

در دورة حيات ) به عنوان يك منطقة اقتصادي(بررسي روند تحوالت اقتصادي و اجتماعي استان زنجان

بـه  اجتماعي كشور ، يعني در دورة گذر از مرحلة توليد كشاورزي و بنيان هاي اقتصـاد سـنتي   -جديد اقتصادي

حلة اقتصاد مبتني بر بازار، رشد صنعت، گسترش زير بناها و توسعة روز افزون خدمات اجتماعي، نكات زير مر

با توجه به اينكه ناحية ابهر همواره بخشي از استان، و شامل سياست هاي اقتصادي و تـابع  . را مشخص مي سازد

اره اي از نكات، كـه در ارتبـاط مسـتقيم تـر بـا      روند تغييرات و تحوالت اقتصادي استان بوده است، در زير به پ

  .ناحيه ابهر مي باشد، بسنده مي گردد

اقتصاد ناحيه، در طول نيم قرن گذشته همواره تحت تأثير دو قطب برتر اقتصاد كشور، يعني تهـران    

متخصـص   نسـاني و تبريز قرار داشته، و در ارتباط نابرابر با اين دو قطب، عمالً بخشي از منابع مالي و نيـروي ا 

در واقع امر، تهران به لحـاظ مركزيـت اداري و سياسـي كشـور، وسـعت سـرمايه       . خود را از دست داده است

گذاري هاي توليدي، زيربنايي و خدماتي و اجتماعي، و تبريز به لحـاظ مركزيـت اداري و سياسـي منطقـه اي،     

و “ منـابع مـالي  ”ر مستمر قسمتي از مركزيت فرهنگي و باالخره، مركزيت اقتصادي شمال غرب كشور، به طو

  اين منطقه را جذب نموده اند؛“ نيروي انساني متخصص و كار آمد”
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تـوان اقتصـادي ناحيـه و اسـتان را در گـذر مراحـل       “ نيروي انساني”و “ سرمايه”خروج مستمر    *

ي انسـاني  نيـرو  توسعه تقليل داده است و متقابالً توسعه نيافتگي خود به عنوان عامل خـروج بيشـتر سـرمايه و   

  متخصص و كار آمد از ناحيه و استان گرديده است؛

شواهد چنداني از اهتمام مديريت اجرايي استان در بخش دولت و تشكل هـاي صـنفي و محلـي       *

با ؛خروج سرمايه و نيـروي  “ توسعه نيافتگي”بخش خصوصي براي شكستن دور باطل تسلسل و وابستگي متقابل 

  در دست نيست؛بومي “ انساني متخصص و كار آمد

قـرار گـرفتن در   (احداث زير بناها در استان زنجان تحت موقعيت جغرافيـايي بسـيار ممتـاز آن      *

اصـوالً  ) مسير استراتژيكي ارتباط شمال غرب كشور و قسمتي از دنياي خارج با تهران و مناطق مركـزي كشـور  

به امكانات زير بنايي بـا اهـداف   (لّيهيز مبصورت خطي انجام پذيرفته، و توسعة استان تحت تأثير شديد اين تج

  قرار گرفته است؛) اقتصاد ملي

نسـبت بـه محـور اسـتراتژيك     (توسعه نيافتگي شديد در محورهاي فرعي و حاشيه اي اقتصاد اسـتان  

  نظير خدابنده، قابل ذكر است؛) تبريز -زنجان -قزوين -تهران

نوعيـت گسـترش صـنعت در منطقـه     بـا مم استقرار صنايع در منطقة ابهر را بايسـتي در ارتبـاط      *

به عبارتي، موانع موجود استقرار صنايع در محدوده هاي نزديك شهر تهران سبب . شهري تهران جستجو نمود

انتقال تدريجي دانش و سرمايه از اقتصاد قدرتمند تهران به مناطق حاشية آن گرديده، و ابهر و خرمدره نيـز  

  .مند شده اند هاز آن بهر

  ت و واردات ناحيهصادرا  -2

  زراعت و باغداري -2-1

استان زنجان از لحاظ عملكرد غالب اقتصادي، در زمرة مناطق كشـاورزي كشـور قابـل طبقـه بنـدي      

اين استان داراي مازاد محصوالت كشاورزي و دامي بوده و به عنوان صادر كنندة اين قبيل محصوالت به . است

ت و نباتات علوفـه اي از مهمتـرين زمينـه هـاي فعاليـت داراي      حبوباگندم، جو، . ساير استان ها عمل مي نمايد
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از محصوالت دائمي استان نيز انگور، زيتـون  . مازاد توليد در بخش محصوالت ساالنة استان قابل ذكر مي باشد

ناحيـة ابهـر نيـز داراي سـهم     . و ميوه هاي هسته دار داراي مازاد توليد بوده و به ساير مناطق صادر مي شـود 

  .صي در توليد محصوالت زراعي و باغي استان مي باشدخا

  دامداري -2-2

درصد دامهاي كشور را در خـود جـاي داده    3ميليون واحد دامي بيش از  3استان زنجان با دارا بودن 

صـادر  ) عمدتاً تهـران (درصد مازاد توليدي دامي اين استان به مناطق همجوار  30است، به طوري كه بيش از 

. حصوالت دامي استان به صورت دام زنده، شير، لبنيات، عسل، پوست، روده و پشم مي باشدزاد مما. مي گردد

  .ميليون واحد دامي است 1.13سهم ناحية ابهر در استان، 

  از مجموع توليدات مواد معدني استان -2-3

مـك،  مجموع توليدات معدني ناحية ابهر، از جمله سرب و روي، انواع خـاك هـاي صـنعتي، سـيليس، ن    

هن، سنگ گرانيت، بيش از نياز داخلي ناحيه و استان است و از مواد صـادراتي ناحيـه و اسـتان محسـوب مـي      آ

ضمن اينكه بخشي از توليد انواع سنگ هاي آهكي، مرمريت، گچ، الشه و تراورتن از ناحيه به سـاير نقـاط   . شود

  .استان براي مصرف، صادر مي گردد

  صنعت -2-4

ها، در برخي رشته هاي صنعتي داراي امكاناتي است كه در مقياس ملّي قابل مبود ناحية ابهر به رغم ك

محصوالت غذايي مينو، توليد پوشاك، توليد ظروف چيني از مهمترين آنها به شمار مي رود كـه  . ارزيابي است

، و حتـي  توليدات كارگاه هاي آن به مراتب بيش از مصرف داخلي ناحيه و استان بوده و به سـاير نقـاط كشـور   

  .خارج از كشور، صادر مي گردد

ناحية ابهر در بسياري از رشته هاي صنعتي داراي كمبود يا فقدان واحد توليدي است، بـه طـوري كـه    

انواع نوشـابه، توتـون و سـيگار، توليـدات چرمـي و كفـش،       . نياز هاي آن از طريق ساير مناطق تأمين مي شود
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ت اساسي، آهن و فوالد، انواع ماشين آالت صنعتي، خـودرو و  فلزا كاغذ، اكثر محصوالت شيميايي، رنگ، شيشه،

  . وسايل حمل و نقل از آنجمله به شمار مي رود
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       شرايط منطقه اي صنعت در ناحيه -3

  توان توسعه صنعتي ناحيه ابهر  -3-1

است  گروه طبقه بندي كرده  5طرح كالبد ملّي ايران شهرستان هاي كشور را از نظر توان صنعتي به 

مناطق با اسـتعداد نسـبتاً كـم توسـعه      -در گروه چهارم ) شامل شهرستان خرمدره(كه در آن، شهرستان ابهر 

قـرار   -استعداد كـم توسـعه صـنعتي، يـا منـاطق غيـر صـنعتي         -و شهرستان خدابنده در گروه پنجم  -صنعتي 

  ).69ص . 1-8جدول . مطالعات صنعت و فضا. ط ك م ا(دارند

  ي صنايع مقيد به مكان آينده نگر -3-2

عوامل متعددي چون نوع توليد، ظرفيت، بازار فروش، تكنولوژي، دسترسي بـه مـواد اوليـه، شـرايط     

زيست محيطي و شايد هزينه هاي حمل و نقل مواد اوليه و محصوالت ساخته شده مي توانند بر تعيين مكان و 

ير پذيري ثعالوه بر اين مكان واحد هاي صنعتي مي تواند با تأ. ر واقع شوندثمحل استقرار واحدهاي صنعتي مو

بـا اينهمـه، گـاه عوامـل طبيعـي يـا       .. از سياست ها و خط مشي هاي دولتي و قوانين و مقررات مشخص گـردد 

زيست محيطي و يا هزينه هاي حمل و نقل، در مورد صنايعي خاص، چنان با قدرت عمل مـي كننـد كـه ديگـر     

صنعتي مشخص، تنها به مكاني خاص،  ثهاي مكاني قرار مي گيرند و احداالزاماً در حاشيه تصميم گيري  عوامل

در مطالعات صنعت و فضا به شناسايي اين گونه صنايع، كه تحت عنوان صنايع مقيد به مكـان  . محدود مي گردد

ه از صـنايع، بـا اسـتفاده از    شناخته مي شوند، توجه خاص معطوف گرديده است و عالوه بر شناسايي ايـن دسـت  

هاي مكان يابي، جايگاه استان ها و شهرستان هاي كشور از نظر اولويت استقرار اين صنايع مشخص شده  روش

بر اساس مطالعات انجام شده در مورد ويژگي هاي صنايع در چارچوب كد هاي چهار رقمي طبقه بندي . است

  . اليت صنعتي مقيد به مكان شناخته شده اندفع 24بين المللي فعاليت هاي صنعتي، بر رويهم 

رده بندي استان ها و شهرستان هاي برخـوردار از بـاالترين   "هيچيك از شهرستان هاي ناحيه ابهر در 

جـدول  . مطالعات صنعت و فضا . ط ك م ا(قرار ندارند "براي استقرار صنايع مقيد به مكان) 1اولويت (استعداد 
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. ده نيز ناحيـه ابهـر فاقـد اولويـت مـي باشـد      گانه ياد ش 24ي از فعاليت هاي در مورد بسيار). 73-6ص . 9-1

  :موقعيت شهرستان هاي ناحيه در ساير فعاليت هاي اين رده بندي به شرح زير است

  درجه اولويت شهرستان هاي ناحيه ابهر براي استقرار صنايع مقيد به مكان .1-2-3-2جدول

  كد صنعت  نام صنعت
  ندرجه اولويت شهرستا

  خدابنده  ابهر و خرمدره
  4  4  3111 كشتار و تهيه و نگهداري گوشت

  4  3  3112  تهيه لبنيات
  3  -  3116  آرد سازي

  3  3  3122  تهيه خوراك دام و طيور
  3  3  3231  دباغي و تكميل چرم

  -  2  3710 صنايع اساسي آهن و فوالد
  -  2  1/3720  ذوب و ريخته گري مس

  -  2  2/3720 مذوب و ريخته گري آلومينيو
  -  3  3/3720 ذوب و ريخته گري سرب و روي

  -  2  3842 وسايل راه آهن و تعمير آن
  23-9تا  1-9نقشه هاي . مطالعات صنعت و فضا. طرح كالبد ملّي: منبع

 جايگاه ناحيه ابهر در گروه بندي ميزان توسعه يافتگي شهرستان هاي -3 -3

    كشور

ن هاي كشور، با اسـتفاده از  طقه اي، ميزان توسعه يافتگي شهرستادر تحليل صنعت و نا برابري هاي من

شاخص هاي بيان كننده رفاه و برخـورداري در زمينـه هـاي مسـكن، بهداشـت و درمـان، آمـوزش و سـواد،         

) 1: ارتباطات و مخابرات، فرهنگ و اوقات فراغت، و نهايتاً درآمد و هزينه خـانوار، و بكـار گيـري روش هـاي    

انحـراف از اپتـيمم، شهرسـتان هـاي     ) 4شاخص تركيبي توسعه كالبدي، و ) 3تحليل خوشه اي، ) 2تحليل عوامل، 

گروه  5كشور رده بندي شده اند و نهايتاً بر اساس گزينش نتايج قابل قبول، شهرستان هاي مختلف كشور در 

  :زير، برحسب درجه توسعه يافتگي و برخورداري، جاي داده شده اند

  كامال توسعه يافته؛ مناطق -گروه اول    

  مناطق با درجه توسعه يافتگي باال؛ -گروه دوم    

  مناطق نيمه توسعه يافته؛ -گروه سوم   
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  ين؛ئمناطق با درجه توسعه يافتگي پا -گروه چهارم 

  مناطق محروم -گروه پنجم   

وه ، شهرسـتان هـاي ناحيـه در گـر    "رده بندي شهرستان هاي كشور بر حسب توسعه يافتگي"در اين 

  ).103ص . 1-14جدول . همان( قرار داده شده اند -مناطق نيمه توسعه يافته  -سوم 

جايگاه ناحيه ابهر در گروهبندي شهرستان هاي كشور بر اساس درجه  -4 -3

  توسعه يافتگي و ميزان استعداد صنعتي شدن

عتي در رتبـه  همچنانكه گفته شد، مجموعه شهرستان هاي كشور از لحاظ استعداد و توان توسـعه صـن  

با انطباق اين دو گونه طبقه بندي، . رده بندي شده اند) ال ترين ميزان توان توسعه صنعتيبا 1رتبه ( 5تا  1هاي 

اين دسته بندي جديـد مبنـاي   .گروه، طبق جدول زير، مجدداً دسته بندي شده اند 9شهرستان هاي كشور در 

شهرستان هاي كشـور، بـراي ايجـاد تعـادل و حـذف      سياست ها و توصيه هاي الويت گزاري توسعه صنعتي در 

  :نابرابري هاي منطقه اي است

جايگاه ناحيه ابهر در گروه بندي شهرستان هاي كشور بر اساس درجه توسعه يـافتگي و ميـزان اسـتعداد     .2-2-3-2جدول
  صنعتي شدن آنها
  رجايگاه شهرستان هاي ناحيه ابه  درجه استعداد صنعتي  درجه توسعه يافتگي  گروه

  شهرستان ابهر و خرمدره   4و  3  4و  3  5گروه 
  شهرستان خدابنده  5  4و  3  6گروه 

  94ص . مطالعات صنعت و فضا. طرح كالبد ملّي: منبع 

، با پيشنهاد هاي زير 6، و خدابنده در گروه 5گانه ياد شده، شهرستان ابهر در گروه  9در گروه هاي  

  :قرار دارند

رك توسـعه بـراي ايـن    ي كالبدي ملّي، صنعت بطـور كلـي فعاليـت محـ    در سياستگزاري ها - 5گروه 

ليكن گسترش صنايع مقيد به مكاني كه در اين شهرستان ها الويت بااليي دارند . شهرستان ها به شمار نمي آيد

  و از حيث توسعه صنعتي كشور حائز اهميت مي باشند، مورد تأكيد مي باشد؛

بـر تـوان توسـعه     ي در اين شهرستان ها مي بايد تنها مبتنـي سياستگزاري هاي توسعه صنعت - 6گروه 

  . صنايع مقيد به مكاني كه امكان استقرار در اين نقاط را دارند، انجام گيرد
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با توجه به نكات باال، سياست هاي صنعتي ناظر بر ايجاد تعادل در بـين شهرسـتان هـا بـه شـرح زيـر        

  :پيشهاد مي شود

  ،صنعتي در تمام رشته ها پيشنهاد مي گردد گسترش: 5در شهرستان هاي گروه 

  .توصيه مي شود) در تمامي رشته ها(گسترش صنايع مقيد به مكان : 6در شهرستان هاي گروه 

در اولويـت   5و درنهايت، براي سرمايه گذاري هاي صنعتي غير مقيد به مكان، شهرستان هاي گـروه  

  )93-100ص . همان( قرار دارد  2در اولويت  6، و از حيپ صنايع مقيد به مكان، گروه 2

  يب،بدين ترت

  . شهرستان ابهر در اولويت دوم براي گسترش صنايع غير مقيد به مكان قرار دارد 

شهرستان خدابنده در اولويت دوم براي گسترش صنايع مقيد به مكان قرار دارد و براي آن صـنايعي  

يعي كـه  دارند، پيشـنهاد نشـده و صـنا    50تا  1لويت كه در رده بندي اولويت صنايع مقيد به مكان شهرستان او

آرد سازي  -توليد فراورده هاي دامي  -هستند پيشنهاد شده است، شامل كشتار دام  100تا  50داري اولويت 

  ).124ص . 3-14جدول . همان(دباغي و تكميل چرم -توليد خوراك دام  -برنج پاك كني  -
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تعيين توان هاي بالقوه و تنگناهاي عمده موجود در راه  -2-3-3

  توسعه اقتصادي

  

ها ناحيه، براي بهره ) پتانسيل(يكي از هدف هاي اصلي تحليل وضع موجود، شناسايي مجموعة استعداد 

نـده  ارگيري مناسب از آن ها در توسعة ناحيه اي، و همچنين شناسايي مجموعة تنگنا ها به مثابة عوامـل بـاز د  

در توسعه، و به منظور يافتن تمهيدات و بهره وري از استعداد ها براي هر چه كم اثر نمودن ايـن تنگناهـا مـي    

  . باشد

چنانچه دروني باشند، يعني با منابع درون . چه توان ها و چه تنگنا ها مي توانند دروني يا بيروني باشند 

ياد مي شود؛ و اگر بيرونـي باشـند،   » نقاط ضعف«و » قوت اطنق«ناحيه تعريف شوند، از آنها ها با اصطالح هاي 

يعني مربوط به منابع خارج از قلمرو اختيار، و بيرون از مرز هـاي سـرزميني ناحيـه باشـد، در ادبيـات برنامـه       

برنامـه ريـزي، در واقـع در نظـر     . از آنها نام برده مي شـود » تهديد ها«و » فرصت ها«ريزي با اصطالح هاي 

توان ها و تنگنا هاي محدودة دروني و محيط بيروني سيستم منطقة مفـروض، بـه منظـور تـدوين     گرفتن اين 

لذا، بيان آن مي بايستي به صورت احكام مشخص و خـارج از پيرايـه   . هاي توسعه مي باشد) استراتژي(راهبرد 

و بـدون توضـيح    -يبه همين منظور، در زير به توان ها و تنگنا ها به طور مـورد . هاي لفظي و توضيحي باشد

  .    اشاره مي گردد -هاي اضافي، به مثابة نتيجة بررسي ها

  زراعت  -بخش كشاورزي  -1

  توان ها و قابليت ها: الف 

  وجود منابع غني آب هاي سطحي در، -1

  ابهررود و زاينده بودن آن؛: شهرستان هاي ابهر و خرم دره  
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  نقاط مختلف شهرستان؛ر سجاسرود، تالوار و قزل اوزن د: شهرستان خدابنده  

  وجود منابع غني آب هاي زيرزميني، در شهرستان خدابنده؛ -2

    وجود دشت هاي مناسب و مستعد در، -3

شهرستان هاي ابهر و خرم دره، دشت هاي ابهر، خرمدره و سلطانيه جهت توسعه كشاورزي   

  و با استفاده از وسايل مدرن آبياري قطره اي و باراني؛

  سجاس و خمارك؛ -دوتپه -، با خاك بسيار غني در مناطق گرمابدهشهرستان خدابن  

  امكان كشت انگور در نقاط مختلف ناحيه عدم نياز به آب فراوان در اين نوع محصول؛ -4

امكان توسعه باغ هاي سيب و ساير ميوه ها با توجه بـه شـرايط آب و هـوايي ناحيـه؛امكان تبـديل       -5

  ند هاي انحرافي، استخر و ذخيره آب؛ب مزارع ديم به آبي از طريق پمپاژ،

توسعه كشت ديم گرديـده كـه مـي     ثباال بودن متوسط ميزان بارندگي در اين شهرستان كه باع -6

  توان با استفاده از آن در جهت تغيير كشت ديم به آبي اقدام نمود؛

ير بسيار ثتأ ندوات وجود بخش تحقيقات و ايجاد مزرعه تحقيقاتي ديم در شهرستان خدابنده كه مي -7

  مثبتي در روند توسعه شهرستان داشته باشد؛

امكان ايجاد و توسعه و گسترش انواع صنايع تبديلي كشاورزي در كنار مزارع و باغ هاي انگـور، از   -8

  جمله براي كشمش، سيب زميني و كنسانتره ميوه؛

  وجود كشت و صنعت خرمدره و امكان توسعه آن؛ -9

  داري و دامپروري؛ماسب جهت توسعه دامنامكان تأمين علوفه  -10

گذاري در شهرسـتان ابهـر و   موجود دامداري هاي صنعتي و مرغداري هاي صنعتي گوشتي و تخ -11

  سهولت ارتباطي آنها با بازار هاي استان و خارج از استان؛

مركز خدمات كشاورزي و چندين مركز خدمات جهاد سازندگي با نيـروي متخصـص    10وجود  -12

  ه،حيدر نا

  وجود جاده هاي دسترسي و ارتباطي جهت رساندن انواع توليدات كشاورزي، ازجمله انگور؛ -13

  وجود مراتع خوب و متوسط در بسياري از نقاط جهت پرورش انواع دام؛ -14
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  تنگناها و محدوديت ها -ب 

م پراكندگي روستاها، يكپارچه نبودن زمين هاي كشـاورزي، كوچـك بـودن قطعـات كشـت و عـد       -1

بخصـوص در  (همكاري و مشاركت مردم در ايجاد واحد هاي زراعي مشترك به دليل فرهنگ عمومي جامعـه 

  ؛)شهرستان خدابنده

  مالكيت اوقافي بسياري از روستاهاي شهرستان خدابنده؛ -2

تبديل زمين هاي كشاورزي توسط بخش خصوصي به زمين هاي صنعتي و سود آور بودن آن در  -3

  ي؛ارهنگام فروش و واگذ

كمبودآب هاي زير زميني و افـت آن بـه دليـل مصـرف بـي رويـه و عـدم تغذيـه مصـنوعي در           -4

  شهرستان هاي ابهر و خرمدره؛

باال بودن هزينه ايجاد تأسيسات تأمين آب زراعي زيرزمينـي، ماننـد موتـور پمـپ و غيـره بـراي        -5

  يخش خصوصي و كشت كاران؛

در روي رودخانـه ابهـررود و عـدم احـداث آن      حيعدم وجود تأسيسات مدرن مهار آبهاي سـط  -6

توسط بخش خصوصي به دليل اوالً، باال بودن هزينه هاي و نياز بـه همكـاري دولـت و يـا اسـتفاده از تسـهيالت       

انياً، امكان تخريب آن و از بين رفتن در مواقع سيالبي و طغيان و در نتيجه هدر رفتي آب در بهـار و  ثبانكي، و 

نيز به دليل عدم همكاري و مشاركت  تدر نگهداري تأسيسات ايجاد شده توسط دول وصفصول پر آبي، بخص

  بخش خصوصي، هيچگونه عالقه و همكاري مشاهده نمي شود؛

  باال بودن تلفات آب زراعي به دليل نبودن تأسيسات و ابنيه فني الزم در سطح روستاها و مناطق؛ -7

حوزه آبريز قـزل اوزن  ) 2آن در خارج از استان، و  ليحوزه آبريز رودشور با متو) 1قرار گرفتي  -8

  با متولي آن خارج از ناحيه ؛

  كمبود علوفه در سال هاي خشكسالي؛ -9

بخصـوص در شهرسـتان   (استفاده از روش هـاي سـنتي كشـاورزي و دامـداري توسـط زارعـين       -10

  ؛)خدابنده

ه مهـاجرت كشـاورزان و   يجـ عدم وجود تسهيالت زيربنـايي و رفـاهي در نقـاط مختلـف و در نت     -11

  ان به شهرها؛يايروست
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  نبودن نيروهاي متخصص بومي و مشكل جذب نيروهاي متخصص غير بومي در منطقه؛-12

عدم آشنايي كشتكاران به استفاده از تسهيالت بانكي تكليفي و غير تكليفي جهـت سـرمايه گـذاري     -13

  ومي و فرهنگ جامعه؛عمين بودن سطح سواد يدر بخش كشاورزي و دامداري به دليل پا

عدم جلب جوانان شهرستان به امر كشاورزي و دامداري و توليد به دليل سختي كار كشـاورزي   -14

  و دامداري سنتي و جلب آنان به مشاغل كاذب؛

  عدم وجود تأسيسات مدرن نگهداري ميوه مانند انبار و سردخانه؛ -15

ا و مرغـداري هـا و جـا نيفتـادن فرهنـگ      هـ  ت مورد نيـاز دامـداري  الباال بودن قيمت ماشين آ -16

  مكانيزاسيون در بين دامداران صنعتي و مرغداران؛

درصد دان مرغ به خارج از كشور و همچنين قسمتي از علوفـه دام و فقـدان    80وابستگي حدود  -17

  ).   1376..سيما(كارخانه خوراك دام

  دامداريبخش  -2

  توان ها و قابليت ها: الف 

  بل توجه دام و طيور ناحيه؛د قاظرفيت هاي موجو -1

  امكانات توليد علوفة مورد نياز در ناحيه و استان، در زمين هاي زراعي و منابع طبيعي؛ -2

وجود دانشكدة كشاورزي در مركز استان و مركز تحقيقات دام و منابع طبيعـي، مركـز آمـوزش     -3

  تان؛عالي سهروردي جهاد سازندگي، و دو واحد هنرستان كشاورزي در سطح اس

موقعيت مناسب ناحيه براي توسعة دامداري از لحاظ آب و هوايي، زير ساخت ها، ارتباطات، بـازار   -4

  مصرف و همجواري با هفت استان و نزديكي به مركز كشور؛ 

وجود صنايع تبديلي مـورد نيـاز، كارخانـة شـير     : وجود امكانات زير در كل استان، شامل ناحية ابهر -5

با ظرفيت چهار هزار قطعه  -تن شير در روز، كشتارگاه هاي نيمه صنعتي طيور 75 جذب پاستوريزه با ظرفيت

واحد كارگاه پنير زني با ظرفيت حدود دو هزار تن در سال،  45وري و صادرات روده، آدر ساعت، كارگاه فر

د واحـ  تن در روز، هفت واحد داروخانة دام و طيور بخش خصوصـي، نـه   32كارخانة خوراك طيور با ظرفيت 
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واحد شركت تعاوني دام و طيور و زنبور عسـل و   23كلينيك دامپزشكي دولتي، شش واحد دامداري ترويجي، 

  يك واحد اتحادية دامداران و شركتهاي تعاوني تحت پوشش ادارة كل تعاون استان؛  

وجود متخصصان دامپروري و دامپزشكي در بخش دولتي و خصوصي و خيل دانش آموختگـان در   -6

ختلف در رشته هاي دامپروري در سطح استان و استقبال آنان براي كار در بخش دامداري، و وجـود  طع ممقا

  مروجين دام و طيور در روستاها؛

وجود نژاد مهم گوسفند گوشتي كشور مانند گوسفند افشاري و شـال در اسـتان كـه در افـزايش      -7

  گوشت قرمز نقش بسزايي دارد؛

پوشش بنياد جانبازان با ظرفيت باال از نظر گاوداري شـيري،  تحت وجود كشت و صنعت خرمدره  -8

مرغداري گوشتي و تخمگذار، طرح اجداد، مزارع مرغ مادر، طرح هاي كشت و صنعت و كارخانه هاي جوجـه  

  .كشي

  تنگناها و محدوديت ها -ب 

  نها؛ري آپايين بودن سطح معلومات بسياري از عوامل توليد در روستاها و دشواري آموزش پذي -1

باال بودن قيمت ماشـين آالت مـورد نيـاز دامـداري هـا و مرغـداري هـا و جـا نيفتـادن فرهنـگ            -2

  مكانيزاسيون در بين دامداران صنعتي و مرغداران؛

وابستگي حدود هشتاد در صد دان مرغ به خارج از كشور و همچنين قسمتي از علوفـة دام، نبـود    -3

  ود علوفه در سال هاي خشكسالي؛كمب آزمايشگاه تغذية دام و طيور و مشكل

نبودن كشتارگاه صنعتي دام، كارخانه و فرآوري پوسـت دام سـبك و سـنگين، و  كمبـود كارخانـة       -4

  خوراك دام؛

  مشكل تغيير كاربري زمين هاي زراعي و باغي و مشكل كمبود علوفه در سال هاي خشكسالي؛ -5

دم امكان حمايت الزم براي مؤسسات اعتبـاري  و ع كمبود نقدينگي عوامل توليد در همة زمينه ها، -6

  و مالي در حد مورد نياز زير بخش، كمبود اعتبارات عمراني مورد نياز به منظور اجراي طرح هاي دولتي؛

مشكل تأمين آب در شهرستان هاي ابهر و خرمدره براي بـراي دامـداري هـا و مرغـداري هـاي       -7

  صنعتي؛
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  ن با توجه به گستردگي مرزهاي استان با ساير استان ها؛استاخروج و ورود بي روية دام از  -8

  عدم مديريت كامل در مراتع و چراي بيش از ظرفيت؛ -9

  عدم تثبيت قيمت هاي توليدي از جمله گوشت، شير، و محاسبة واقعي قيمت توليدي شير؛ -10

  ارگاهي به پودر گوشت؛  تفقدان كارخانة تبديل ضايعات كش -11

  طح معلومات آنها؛سامه هاي تلويزيوني و ترويجي براي روستاييان دربرن عدم ارائة -12

  .رشتة علوم دامي مشكالت ناشي از عدم جذب دانش آموختگان -13

  بخش صنعت -3

  توان ها و قابليت ها: الف 

زميني، پياز و سـاير   وجود پتانسيلهاي كشاورزي و دامي از جمله زيتون، انگور، گندم، حبوبات، سيب -1

  .باشد ساز توسعه صنعتي مي دار، گوشت قرمز و سفيد و شير كه زمينه دار و هسته هاي دانه ت، ميوهزيجاسب

وجود ذخاير قابـل تـوجهي از سـرب و روي، گرانيـت، گـچ، سـيليس، كـائولن و خاكهـاي صـنعتي،           -2

بـه مـواد اوليـه    سته ساز ايجاد صنايع معدني و صنايع واب فلدسپات و براسيت، نمك و پرليت در استان كه زمينه

  .باشند معدني مي

  .گذاري در بخش اكتشاف وجود پتانسيلهاي مواد معدني فلزي براي سرمايه -3

  .فراوان وجود پتانسيل آبي نسبتاٌ -4

 40بازارهاي عمده مصـرف بـا جمعيتـي حـدود     (نزديكي به قطبهاي صنعتي و بازار عمده مصرف  -5

  ).اند ن واقع گرديدهاستاكيلومتري  400درصد جمعيت كشور در شعاع 

) مرز بازرگان، جلفا، آستارا، انزلـي (باشند  نزديكي به نقاط مرزي كه مراكز عمده مبادالت كاال مي -6

  .و همچنين وجود گمرك در استان

  .وجود شهركهاي صنعتي و نواحي و مناطق صنعتي در تمام شهرستانهاي استان -7

  .و برق و گاز) آهن، فرودگاه آزادراه، راه(ه ل راهاي قوي زيربنايي از قبي استقرار شبكه -8

  .قرار گرفتن شهرهاي عمده استان در مسير ترانزيت تهران، تبريز، اروپا -9

  كاري و  وجود پتانسيلهاي الزم در توسعه صنايع دستي استان از قبيل قاليبافي، چاقوسازي و مليله -10
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  .…، كاني غيرفلزي و برق و الكترونيك و ساجيوجود زمينه و گرايش در توسعه صنايع معدني، ن -11

  .اي وجود نيروي انساني كارآمد و مراكز آموزش عالي و فني و حرفه -12

  تنگناها و محدوديت ها -ب   

  .اي درازمدت مدون عدم وجود استراتژي توسعه صنعتي و معدني يا برنامه -1

  .آالت معدني ت ماشينقيم آالت معدني در داخل كشور و گران بودن عدم توليد ماشين -2

  عدم استفاده مطلوب از تشكلهاي غيردولتي -3

  .معدني و كشاورزيعدم وجود ارتباط توسعه صنعتي و معدني با قابليتهاي  -4

  .محدود بودن فصل كاري فعاليتهاي معدني به لحاظ شرايط جوي استان -5

راكز آموزش عالي استان در مهاي تحصيلي مرتبط با بخش صنعت و معدن  عدم وجود اكثر رشته -6

  .اي و فني و حرفه

  .اندازي اي قوي مهندسي نصب و راه ضعف خدمات پشتيبان و فقدان شركتهاي مشاوره -7

  .گذاري و مشكالت سيستم بانكي در ارتباط با ارائه تسهيالت كمبود منابع تأمين سرمايه -8

  .ان در اكثر شهرستانهاي استانگذار فقر امكانات رفاهي، تفريحي و فرهنگي براي جذب سرمايه -9

  .واد نيروي كارسسنتي بودن مديريت اكثر معادن و پايين بودن سطح  -10

  .عدم ارتباط بين بخشهاي مختلف صنعت و معدن -11

  .وري در واحدهاي صنعتي و معدني پايين بودن بهره -12

  .المللي عدم حضور و فقدان توانايي رقابت در بازارهاي بين -13

  .شديد تكنولوژيكي صنعتي و معدنيضعف  -14

  راهبردهاي توسعه صنعتي و معدني استان – ج

  .ريزي و سياستگزاري در زمينه گسترش آن كيد بر ايجاد صنايع تبديلي كشاورزي و برنامهأت -1

تأكيد بر اجراي صنايع تبديلي دام از جمله كشتارگاه صنعتي دام و فرآوري پوست دامهاي سـبك و   -2

  .…اك و دام و خور سنگين و

  .اي توسط بخش خصوصي ايجاد و گسترش صنايع وابسته به مواد اوليه معدني با اولويت منطقه -3
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  .توسعه امكانات زيربنايي در مناطق معدني -4

  .ايجاد صنايع جنبي مربوط به سرب و روي -5

  .گذاران خارجي باالخص ايرانيان مقيم خارج تالش در جهت جلب سرمايه -6

گـذاران داخلـي و    بر ايجاد امكانات رفاهي، آموزشي و بهداشتي بـه منظـور جلـب سـرمايه    كيد تأ -7

  .خارجي

  .دار براي مناطق غير برخوردار از نظر استقرار صنايع يارانهاعطاي تسهيالت  -8

  .هاي زيربنايي شهركهاي صنعتي مناطق غيربرخوردار تأمين هزينه -9

آالت و دستگاههاي برقي، فلزات اساسـي و محصـوالت    ماشيني و تأكيد بر ايجاد صنايع الكترونيك -10

  .فابريكي

  .تأكيد بر تكميل طرحهاي نيمه تمام صنعتي و معدني -11

  .تأكيد بر بكارگيري تكنولوژي مناسب و بهينه نمودن خطوط توليد -12

  .آالت مورد نياز بخش كشاورزي توليد ماشين -13

  .ناستاهمراهي و همكاري مسئوالن ذيربط  -14

اي، فنـي، تحقيقـاتي و تجهيـز اسـتان بـه مراكـز        حمايت از ايجاد و توسعه مراكز خدمات مشاوره -15

  .خدمات تخصصي برتر جهت پشتيباني از توسعه صنعتي و معدني

  .هماهنگ ساختن صنايع دستي با الگوهاي تقاضا و استاندارد نمودن آن -16

  .فعال نمودن كميته توسعه صادرات غيرنفتي -17

تشويق توسعه صادرات، بيمـه تضـمين صـادرات، اسـتفاده از اهـرم واردات در مقابـل صـادرات،         -18

هاي بازرگاني با گـرايش صـادرات بـا توجـه بـه       توسعه بانك اطالعات بازارهاي خارجي، فعال نمودن نمايندگي

  .و معدني ت و صادرات انواع صنايع دستي و بديلي كشاورزيموقعيت بسيار مناسب استان جهت توليدا

  .ايجاد نمايشگاه دائمي محصوالت صنعتي و صنايع دستي استان -19

  .اجراي طرحهاي بررسي ذخاير معدني شهرستان خرمدره، ابهر، زنجان از طريق مشاور -20

  .ايجاد مراكز تحقيقاتي مواد معدني و آزمايشگاه تجزيه مواد معدني -21
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تسـريع در شـروع فعاليـت سـازمان نظـام       اي و تخصصـي معـدني و   تقويت شـركتهاي مشـاوره   -22

  .مهندسي معدن

  .كاران از طريق ارائه تسهيالت كم بهره با بازپرداخت طوالني تقويت بنيه مالي معدن -23

ايجاد شهرك تخصصي فـرآوري مـواد معـدني در ماهنشـان، ابهـر و زنجـان بـه لحـاظ كنتـرل           -24

  .محيطي هاي زيست  آلودگي

زمين صنعتي موجود در شهرسـتانهاي زنجـان،    ديد و توسعه شهركها وايجاد شهركهاي صنعتي ج -25

  :ابهر، طارم، ايجرود به شرح

  .هكتاري ابهر 500ايجاد شهرك صنعتي  -1

  .هكتاري در ازناب ابهر 1000ايجاد شهرك صنعتي  -2

  .ايجاد شهرك صنعتي صائين قلعه -3

  .رك صنعتي سلطانيهايجاد شه -4

  .دايجاد شهرك صنعتي ايجرو -5

  .ايجاد شهرك صنعتي دندي -6

  .2ايجاد شهرك صنعتي زنجان  -7

  .ايجاد شهرك صنعتي طارم -8

  ).شركت شهركهاي صنعتي استان زنجان(هيدج و خرمدره  1توسعه شهركهاي صنعتي زنجان  -9

در واحدهاي توليد شـمش روي از طريـق   وري و كاهش قيمت تمام شده  باال بودن ميزان بهره -26

  .قات الزمانجام تحقي

  .گذاري معدني در استان تقويت صندوق بيمه سرمايه -27

  .گذاري معدني در استان تقويت صندوق بيمه سرمايه -28

هـاي افقـي و    تقويت پيوندهاي بين صنعتي و همچنين گسترش نهادهاي پيمانكاري فرعـي شـبكه   -29

  .يري واحدهاي كوچك و متوسطعمودي توليد با بكارگ
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ي الزم جهت وادار كردن مسئولين واحدهاي صنعتي و معدني به رعايت ضـوابط و  اتخاذ سياستها -30

محيطي حاصل از فعاليتهاي صنعتي و معـدني در فرآينـد    محيطي به نحوي كه مشكالت زيست مالحظات زيست

  .توسعه صنعتي و معدني به حداقل برسد

كيد بـر حفـظ و احيـاء منـابع     عه پايدار در بين واحدهاي صنعتي و معدني و تأاشاعه فرهنگ توس -31

  .طبيعي

  بخش معدن -4

  توان ها و قابليت ها: الف 

وجود مواد معدني متنوع، مرغوبيت نسبي آنها، ميزان ذخاير قابل بهره برداري كافي و پراكندگي  -1

 ي را براي ايجاد صنايع معدني متالوژي و صنايعمناسب مواد معدني در شهرستان هاي ناحيه، كه وضعيت مناسب

ازجمله، وجود معادن فعال سـيليس در ابهـر و   . جنبي مورد نياز مربوطه در مناطق معدني فراهم آورده است

  وجود معادن كائولن و خاك صنعتي در شمال ابهر؛

تي بـه بـازار   وجود راه هاي مناسب به استان هاي مجاور و نزديكي محل معادن و كاني هـاي صـنع   -2

نقل گشته است و رغبت بيشتري را در مصـرف كننـدگان بـراي تـأمين      مصرف، كه باعث تقليل هزينة حمل و

  مواد اوليه مورد نياز خود از معادن اين استان ايجاد نموده است؛

وجود ظرفيت كافي  براي توليدات مواد معدني، به خصوص كاني هـاي صـنعتي از قبيـل سـيليس،      -3

  كائولن؛ خاك صنعتي و

د معدني در مناطق معدني استان، و اولويـت دادن بـراي واحـد    ايجاد صنايع معدني متناسب با موا -4

  هاي فرآوري مواد معدني؛

فراهم شدن كلية امكانات الزم براي فعاليت بخـش خصوصـي در انجـام فعاليـت هـاي معـدني، از        -5

نند كوچك اعالم شدن كلية معادن به جز چهـار  ما( يطريق رفع موانع قانوني، واگذاري معادن به بخش خصوص

كننـدگان از طريـق تـرك تشـريفات مزايـده و       ، واگذاري معادن اكتشاف شده به اكتشاف)دن عمدة كشورمع

  جلوگيري از بلوكه شدن محدوده هاي معدني و اكتشافي؛ 



11  مشاور آرمانشهر  مهندسين              3ج           -3-3-2       )88تير( جامع توسعه و عمران ناحية ابهر طرح

شـين آالت  وجود معادن متروكه مس در كل استان، كه در گذشته به لحاظ فقدان تكنولـوژي و ما  -6

عاليت در اين گونه معادن توجيه فني و اقتصادي نداشـته اسـت، امـا در    مناسب و يا سياستهاي اقتصادي روز، ف

  حال حاضر، با عوض شدن شرايط، زمينة مناسب فراهم شده است؛

  حمايت ادارة كل تعاون از تعاوني هاي معدني ؛ -7

  ارجي؛عدم وابستگي فعاليت هاي معدني به تكنولوژي هاي خ -8

شهرستانهاي ناحيه و استان، به جز شهرستان خدابنده، وجود  امكانات و قابليت هاي معدني در كلية -9

دارد كه امكان سرمايه گذاري مناسبي را براي اكتشاف مواد معدني و بهره بـرداري از معـادن و ايجـاد صـنايع     

  .معدني مناسب به وجود آورده است

  تنگناها و محدوديت ها -ب 

براي بخش خصوصـي و تعـاوني، كـه انگيـزة     تاه بودن زمان بهره برداري از معادن به خصوص كو -1

  هرگونه سرمايه گذاري طوالني مدت را براي فعاالن بخش از بين مي برد؛

فقدان صنايع معدني و فرآوري كافي، متناسب با كلية مواد معدني در ناحيـه، و در نتيجـه، وجـود     -2

تن صرفة اقتصادي بـه علـت بـاال    از معادن به علت فقدان بازار مصرف و يا نداش ركود نسبي فعاليت در برخي

  بودن هزينة حمل و نقل آن به واحد هاي فرآوري ساير استان ها و يا مراكز مصرف؛ 

كمبود ماشين آالت، فرسودگي ماشين آالت موجود، گراني بيش از حـد ماشـين هـاي نـو، وجـود       -3

دن اجـارة ماشـين آالت   مبـود و گرانـي قطعـات يـدكي و در نتيجـه، بـاال بـو       نوسانات شديد در قيمت آنها، ك

  استيجاري، كه موجب باال رفتن قيمت تمام شدة مواد معدني مي شود؛

نبود شهرك هاي صنعتي، بخصوص صنايع معدني، به لحاظ آلوده سـاز بـودن واحـد هـاي صـنايع       -4

 ورد اعتراض سازمان محيط زيست استان مي باشد ومعدني، به ويژه صنايع متالوژي كه همواره احداث آنها م

  صاحبان صنايع معدني را در گير مشكالت عديده نموده و از ميزان فعاليت و توسعة آنها مي كاهد؛

ايجاد ظرفيت هاي جديد بدون توجه به ظرفيت هاي موجود، كه باعث ايجـاد رقـابتي ناسـالم در     -5

  تن توليد كنندگان كوچك مي گردد؛ فروش مادة معدني گرديده و موجب از بين رف
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اده از تكنولوژي هاي پيشرفتة مناسب در فعاليت هـاي اكتشـافي؛ و سيسـتماتيك نبـودن     عدم استف -6

فعاليت هاي مذكور، كه به علت كافي نبودن مطالعات و عمليات الزم، اطالعـات دقيقـي از كّـم و كيـف ذخـاير      

انجام شده به منظور تجهيز و آماده سازي و بهره برداري  مورد اكتشاف به دست نيامده و برنامه ريزي هاي

از معادن، با واقعيت ها منطبق نبوده و بعضاً نيز ادامة عمليات بهـره بـرداري از معـادن را غيـر ممكـن سـاخته       

  است؛

بهداشـتي،   -دشواري كار فعاليت هاي معدني، محروميت مناطق معدني و كمبود امكانات رفـاهي  -7

نتيجـه فعاليـت هـاي معـدني بـه طـور       فراد متخصص را در معادن دچار مشكل كرده و در جذب و نگهداري ا

عمده از كنترل و تجارب متخصصان بي بهره مانده و موجبات تضييع ذخاير معدني فراهم گرديده اسـت، كـه   

  در نتيجه، فعاليت هاي معدني از ايمني كافي برخوردار نمي گردد؛

ـ  تعدد مراكز دخالت و تصميم گير -8 ابع طبيعـي،  ي، و روشن نبودن ضوابط و مقررات ادارات كـل من

  محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي براي متقاضيان فعاليت بخش معدن؛

  سرمايه بر بودن و ريسك پذير بودن فعاليت هاي معدني؛ -9

  فقدان مراكز آز مايشگاهي و تحقيقات كاربردي؛ -10

  فقدان شركت هاي مشاوره اي و خدماتي؛ -11

اه، برق، راه آهن، مخـابرات و مطالعـات و اكتشـافات    كمبود سرمايه گذاري زير بنايي، از قبيل ر -12

  معدني، كه در گراني هزينة حمل و مشكالت جذب و نگهداري نيروي متخصص، تأثير گذار است؛

  متناسب نبودن رشد قيمت فروش مادة معدني، در مقايسه با رشد قيمت تمام شده؛  -13

  تشكل در بين معدنكاران؛ فقدان -14

  نتي و سازمان دهي نوين؛ضعف در مديريت س -15

  ). 189تا  180ص. 2مرحله .. مطالعه ( بي سوادي موجود در بين نيروي كار -16



13  مشاور آرمانشهر  مهندسين              3ج           -3-3-2       )88تير( جامع توسعه و عمران ناحية ابهر طرح

   بخش بازرگاني -5

  توان ها و قابليت ها: الف 

 -آزاد راه تهـران  جلفـا، و   -تبريز -اروپا ، خط آهن تهران -استقرار بر روي محور ترانزيتي تهران -1

  تبريز؛ -زنجان و تهران 

برخورداري از نقش ويژه به عنوان گلوگاه اتصال مركـز كشـور بـا مركـز اسـتان زنجـان، شـمال         -2

  باختري و باختر كشور؛

همسايگي با استان هاي متعدد و داراي پتانسيل هاي اقتصادي قابل توجه و نزديكي با عمده تـرين   -3

  فعال و پويا؛ هاي صنعتي به منظور تنظيم يك سيستم بازرگاني كانون هاي جمعيتي و قطب

قرار گرفتن در مسير خطوط انتقال مواد و فرآورده هاي نفتي و خطوط انتقـال بـرق در راسـتاي     -4

گسترش تأسيسات بازرگاني و واحد هاي جنبي و ذي ربط و زمينه هاي الزم براي توسـعه اقتصـادي ناحيـه بـه     

  اليت هاي بازرگاني؛منظور فعال نمودن فع

ه صنايع دستي، خصوصاً قالي بافي، كه زمينه ساز صادرات به كشـور هـاي   نقش قابل توجه در زمين -5

  ديگر مي باشد؛

ماننـد سـرب و روي، ذخـاير ارزشـمند كـاني هـاي       ( برخورداري از كانسارهاي ارزشمند معدني  -6

ـ ) صنعتي از قبيل سيليس و سنگ هاي تزييني ق بازرگـاني داخلـي زمينـه سـاز صـادرات مـواد       كه عالوه بر رون

  ي، كنسانتره و شمش به خارج از كشور مي باشد؛معدن

به علـت تقاضـاي زيـاد، ممنوعيـت اسـتقرار      (برخورداري از امكانات الزم به منظور توسعه صنعتي  -7

كـه در  ) بـل توجـه  كيلومتري تهران، كانسار هاي غني ارزشمند، زيربناها و پتانسيل هـاي قا  120صنايع تا شعاع 

  اي بازرگاني خواهد گرديد؛رونق فعاليت ه ثصورت تحقق باع

برخورداري از زبان واحد و يك دسـتي فرهنگـي و قـومي، در راسـتاي ارتبـاط اصـولي در زمينـه         -8

  بازرگاني؛

  ؛)خصوصاً كشور هاي آسياي ميانه و قفقاز، تركيه(نزديكي با مبادي ورود و صدور كاال  -9
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رد در هكتار توليد محصوالت زراعي ي از پتانسيل هاي مطلوب به منظور ارتقاء عملكبرخوردار  -10

  .و افزايش كارآيي فعاليت هاي دامي در راستاي افزايس فعاليت هاي بازرگاني

  تنگناها و محدوديت ها -ب 

عدم ارتباط و هماهنگي شايان توجه واحد هاي ذي ربط بازرگاني و عـدم اعمـال مـديريت واحـد      -1

  ؛)ر، امور انبارها، سردخانه هابازرگاني، غلّه، قند و شك(سجم بر آن واحد ها من

فقدان فرآيند انباشت سرمايه در زمينه توليد در مرحله اول و بازرگاني در مرحله دوم و فعاليت  -2

بـه دليـل   )و استان زنجان(هاي مربوط به آن به دليل كمبود بنيه مالي و عدم انگيزه سرمايه گذلري در ناحيه 

ير نقاط و عدم اتخاذ سياست هاي مناسـب جـذب و جلـب سـرمايه در     فعال تر بودن بازار هاي سرمايه در سا

  استان و ناحيه؛

  كمبود آموزش هاي الزم در زمينه بازرگاني، خصوصاً بازرگاني خارجي؛ -3

و اقتصـادي در  فقدان برنامه ريزي راهبردي بازرگاني استان و سيال بودن سياست هاي بازرگاني  -4

  بعضي زمينه ها؛

يمه خشك و فراسرد در بخش بزرگي از ناحيه و اسـتان، و بـاال بـودن تعـدادروزهاي     وجود اقليم ن -5

  يخبندان؛

پايين بودن ارزش افزوده صنعتي و كمي شـمار كارگـاه   (عدم گسترش مطلوب واحد هاي صنعتي -6

  ير آن بر حجم مبادالت؛ثو تأ) هاي بزرگ صنعتي

  ري الزم در فرآوري مواد؛شد كافي اقتصاد معدني منطقه و عدم سرمايه گذاعدم ر -7

  پايين بودن بازده فعاليت هاي معدني و عدم سرمايه گذاري الزم در فرآوري مواد؛ -8

كم بودن درصد شهرنشيني و اندك بودن متوسـط جمعيـت روسـتاها و عـدم تـوازن درجمعيـت        -9

  ؛...)افزايش هزينه هاي حمل ونقل و(ناحيهو تأپير آن بر مبادالت بازرگاني

  ار، سيلو؛بشد كافي حمل و نقل، انبار داري و كمبود در زمينه سرد خانه، انعدم ر -10

  فقدان سرمايه گذاري هاي الزم در راستاي جذب بازرگانان به ناحيه؛ -11

  سنتي بودن امور بازرگاني و كمبود شديد اطالعات؛ -12
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  زير بخش هاي مختلف بازرگاني و اقتصادي ناحيه؛كمبود تحقيقات در زمينه  -13

  كه راه هاي روستايي به منظور تسهيل در مبادالت؛بعدم رشد و توسعه بهينه ش -14

  فعاليت نازي بانك ها در زمينه بازرگاني و تأسيسات ذي ربط به علت كمي پس انداز؛ -15

  ).228تا  225ص. 2مرحله  ..مطالعه ( عدم رشد كافي فعاليت هاي عمده فروشي در ناحيه -16

  بخش گردشگري -6

  توان ها و قابليت ها: الف 

ناحية ابهر به منظور داشتن موقعيت خاص جغرافيايي و قرار گـرفتن در مسـير ارتبـاطي شـرق و      -1

غرب از يك سو، و همسايه بودن آن با مراكز جمعيتي قوي همانند آذربايجان، گيالن، همدان، قزوين و تهران 

از اين نظر، شهرستان هاي ابهر و خرمـدره داراي  . گر، از موقعيت ارتباطي ممتازي برخوردار استاز سوي دي

  امتياز مضاعفي مي باشند؛

اروپا، آزادراه تهران اروپا، كه تا زنجان مورد بهره برداري قرار دارد، و فـاز  -جادة ترانزيتي ايران -2

ـ  در حال انجام است، از قاب) تبريز -زنجان(چهارم آن  . ودليت هاي مهم در جذب گردشگري در ناحيه خواهـد ب

اروپا، و اصالح شدن آن به منظور تردد قطارهاي با سرعت نسـبتاً زيـاد، در جـا بـه     -همچنين، راه آهن تهران

  جايي جمعيت گرشگر، عامل مأثرتري مي تواند باشد؛

جمعيت توريسـت،   ناحية ابهر به علت داشتن موقعيت خاص در فصول مربوط به سياحت و حركت -3

بنابراين، پديدة جوي مذكور را در رديف امكانات و اسـتعدادهاي  . مي باشد داراي آب و هواي بسيار مطبوعي

  زير بخش منطقه مي توان طبقه بندي كرد؛

مجموعة خصوصيات فرهنگي، آثار، ابنيه، معماري و شهرسازي تاريخي، غارهـا، تاالبهـا، چشـمه هـا،      -4

از تـوان هـا و قابليـت هـاي بخـش       ط طبيعي با ارزش، ميتواند به عنوان قسـمت مهمـي  كوهسارها و ساير نقا

  گرشگري مطرح شود؛

همدان نقش مهمـي را   -غار عليصدر -گرماب-قيدار -سهرورد -سلطانيه -كانال توريستي زنجان -5

  .مي تواند در سازماندهي گردشگري در ناحيه ايفا نمايد
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  تنگناها و محدوديت ها -ب 

در ناحية ابهرگوياي اين واقعيت است كه  ر باب چگونگي و توان ها و قابليت هاي گردشگريبررسي د

توسعة گردشگري در ناحيه، مشكل جدي و اساسي ندارد، بلكه عامل اصليِ ركود، عدم برنامـه ريـزي و وجـود    

  ).268تا  266ص. 2مرحله .. مطالعه ( ناهماهنگي در عوامل دروني و بيروني زير بخش است
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تحليل تحـّوالت اقتصادي ناشي از اجراي برنامه ها وطرح  -2-3-4

  هاي عمراني مصوب و پيشنهادي

   

برنامه ها و طرح هاي مصوب، جاري و معمول در استان زنجان، و از جمله آنچـه  مربـوط بـه ناحيـه     

عه فضـايي، تقسـيم   سـ است، را ميتوان در دو گروه توسعه اي و عمراني، يا به بيان ديگر توسعه غير فضايي و تو

فرهنگي هستند كـه   -برنامه ها و طرح هاي توسعه اي شامل برنامه ها و طرح هاي اقتصادي و اجتماعي. نمود

اقتصادي را براي پويايي بعدي جامعه تدارك مي بينند، به طوري كه حركت كـل   -نوعي الگوي توسعه اجتماعي

اين طرح ها و برنامـه هـا اصـوالً غيـر فضـايي      . ي باشدجامعه به سوي تحقق اهداف و برپايي ساختار آن الگو م

  . هستند

فضاي الزم را براي فعاليت هاي پيش بيني شـده در  ) يا توسعه فضايي(برنامه ها و طرح هاي عمراني 

برنامه هاي توسعه، و امكانات و تجهيزات و تأسيسات الزم را براي استقرار و جريان فعاليت ها، و زمينـه الزم را  

طـرح هـاي عمرانـي    . نت و زندگي نيروهاي كار انساني فعاليت ها و خانواده آنـان فـراهم ميسـازد   وبراي سك

استان و ناحيه بطور كلي از طرح هاي عمران شهري، طرح هاي عمران روستايي و طرح هاي امـور زيربنـايي   

يني شده در برنامـه  پيش ب) به مفهوم عام(بجز اين، ايجاد كارگاه هاي. فراشهري و منطقه اي تشكيل مي گردد

  .ها و طرح هاي توسعه را نيز شامل مي گردد

بنابراين تحليل تحوالت اقتصادي ناشي از اجراي برنامه هـا و طـرح هـاي عمرانـي از طريـق ارزيـابي       

با بررسي .  درجه سازگاري اين برنامه ها و طرح ها با توسعه برنامه ريزي شده استان و ناحيه، انجام مي گيرد

ره برداري رسيدن طرح ها و پروژه هاي اقتصادي مصوب و در دست اجراي استان و ناحيـه، مـي   هاثرات به ب

توان به شاخص برنامه ريزي و طرح ريزي عمراني سازگار با الگوي توسعه اقتصادي، و شاخص ارزيابي درجـه  

  . ت يافتتأثير طرح هاي مصوب و جاري عمراني در تحقق توسعه برنامه ريزي شده استان و ناحيه، دس
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  زراعت و باغداري -1

كليه طرح ها و پروژه هاي دردست اجرا و به پايان رسيده بخش كشاورزي استان، و در نتيجه ناحيه، 

در چهارچوب اهداف و برنامه هاي پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور درزير بخش هاي 

رات به بهـره  ثاجراء  گرديده و ميگردد  در اين مورد  اوزارت كشاورزي با شرايط و موقعيت استان تدوين و 

 - 1378(جه به زمانبر بودن نتايج پروژه هـاي كشـاورزي در طـول اجـراي آنهـا      وبرداري رسيدن طرحها با ت

  . تكيه بر اهداف ذيل دارد)  1374

افزايش توليدات كشاورزي به منظور تأمين نيازهاي غذايي جامعـه  مـواد خـام مـورد نيـاز        *

  .ايع داخل استان و خارج از استان و توسعه صادرات به استانهاي ديگرصن

  .افزايش درآمد كشاورزان و بهبود سطح زندگي آنها  *

  .كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي در تمام مراحل توليد و تبديل  *

افزايش بهره وري عوامل توليد با تأكيد بـر توسـعه تحقيقـات، آمـوزش نيـروي انسـاني و         *

ه هاي علمي، كه با بكارگيري تكنولوژي جديد، ايجاد توسعه زيـر سـاخت هـاي كشـاورزي، تسـطيح      ترويج يافت

اراضي، يك پارچه سازي اراضي، مكانيزاسيون عمليات زراعي، گسترش شبكه هاي راه بين مـزارع،  شـبكه هـاي    

بـه  اهـداف   آبياري مدرن،  تأمين آب، توسعه تحقيقات و آمـوزش و تـرويج در قالـب طرحهـا و پـروژه هـا،       

طرحها و پروژه هاي موجود در  0مذكور در بخش كشاورزي استان در طول برنامه پنج ساله دوم دست يابد

رات به بهره برداري رسيدن آنها در مدتي چند ساله مشخص مـي  ثبر ميباشد وا بخش كشاورزي استان زمان

  ). 25ص.2ج.2م..مطالعه(شود

  دامداري -2

در اجراي طرح ها و پروژه هاي دولتي تأكيد بيشتر  پروژه هاي دولتينتايج حاصل از اجراي طرحها و 

اجراي طرح هاي اصالح نژاد، بهبود تغذيه .  برافزايش كيفيت توليدات و افزايش توليد در واحد دامي مي باشد

د همه منجر به افزايش توليد در واحد فعاليت خواهـ ... و بهداشت جايگاه دام، طرح بهداشت دام، دامپزشكي و

بود به طوري كه افزايش ساالنه توليد شير و گوشت قرمز پنجـاه تـا شصـت درصـد در شـرايط عـادي و در       

توليدات گوشت مرغ و تخم مرغ افزايش ساالنه پرندگان صنعتي بيست تا سي درصد در نتيجه اجراي طـرح و  
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غ و گوشت مرغ سـي تـا   همچنين در پرندگان بومي نيز افزايش ساالنه توليد تخم مر. پروژه هاي دولتي است

و تأپير اجراي طرح هاي دولتي در توليد عسل نيـز  . چهل درصد ناشي از اجراي طرح پرندگان بومي مي باشد

عالوه بر موارد ياد شده، اجراي طرح هـا و پـروژه هـاي دولتـي نتـايج      . حدود بيست درصد در سال مي باشد

اي دامي و پرندگان ناحيه، بهبود مديريت در واحدها، از اهم آنها مي توان به حفظ سرمايه ه. ديگري نيز دارد

توضيح اينكه كليه پروژه هاي دولتي داراي فعاليـت مسـتمر و سـاالنه    .  انتقال دانش فني به دامداران را نام برد

  ). 72ص. 2ج. 2م..مطالعه(مي باشد و تا حصول هدف تعيين شده ادامه خواهد يافت

  صنعت -3

  :در استان زنجان شامل موارد زير است 1376صنعت تا سال فهرست طرح هاي عمراني بخش 

  كمك به احداث و توسعة مجتمع هاي صنعتي؛ -1

  كمك به صنايع دستي؛ -2

  .كمك به ايجاد و تجهيز استاندارد -3

شـامل ناحيـة   “  مطالعة شهر هاي صنعتي”و “ كمك به صنايع دستي”از اين ميان، تنها طرح هاي استاني 

 20ن، جواز هاي تأسيس واحد هـاي صـنعتي بـا    ادر استان زنج 1376پايان نيمة سال همچنين، تا . گردد ابهر مي

درصـد پيشـرفت و    40جواز هـاي بـا   . نفر اشتغالزايي دارد 7200فقره بوده كه  120درصد پيشرفت فيزيكي، 

  .باشد نفر اشتغالزايي بوده است، كه بخشي از اين جواز ها سهم ناحية ابهر مي 3800فقره با  73باالتر نيز 

اثرات به بهره برداري رسيدن طرح ها و پروژه هاي صنعتي در تغيير ظرفيت و شرايط وضع موجود 

  :به شرح زير است

  با احداث ساختمان هاي صنايع دستي در جهت ارائة سرويس هاي بهتر اقدام خواهد شد؛    *

حد هـاي صـنعتي   با اختصاص اعتبارات به مجتمع هاي صنعتي، شرايط براي متقاضيان احداث وا   *

  سهل تر شده و در نتيجه، انگيزة بيشتري براي احداث كارخانه در مجتمع هاي صنعتي ايجاد خواهد شد؛ 

با تجهيز بيشتر اداره استاندارد در جهت ارتقاء كيفيت كاال هاي توليدي كل استان اقدام خواهد    *

  شد؛
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د و بـاالتر، و افـزوده شـدن    با در نظر داشتن جواز هاي تأسيس با پيشرفت فيزيكي چهل درصـ    *

ميليارد ريال به سرمايه گذاري استان، به نظر مي رسد كه تغيير اساسي در چهـرة   200نفر به اشتغال و  3800

در ناحية ابهر نيز كه تنها بخشي ازين ارقام را شـامل مـي گـردد و شهرسـتان     . صنعتي استان ايجاد نخواهد شد

بنابراين، در ايـن زمينـه بايسـتي فكـر     . مي توان منتظر تغيير اساسي بودخدابنده سهمي از اين جواز ها ندارد، ن

  ).115ص. 2ج. 2م..مطالعه(اساسي بشود

   

  بازرگاني -4

دو واحد به ظرفيت هفت هـزار تـن در خدابنـده و يـك     (انبار سرد ثبا تكميل پروژه  احدا  *

روستاييان ناحيـه بـه منظـور     ، درصد محدودي از محصوالت كشاورزي)واحد به ظرفيت دو هزار تن در ابهر

ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به باال بودن سطح توليدات محصـوالتي از  . شد تنظيم بازار، انبار خواهد

قبيل سيب زميني و ساير محصوالت كشـاورزي ظرفيـت انبـار هـاي مـذكور تكـافوي نيازهـاي واقعـي حفـظ          

  .محصوالت كشاورزي را نخواهد كرد

بـاب در   1(روسـتا   3انبارهـاي چنـد منظـوره در ناحيـه ابهـر،       ثپروژه احدا با اجراي كامل  *

كه هريك بر چنـدين  ) تي 1250تن و سه باب در شهرستان خدابنده با ظرفيت  250شهرستان ابهر با ظرفيت 

يان يروستا مركزيت دارند از نظر انبار كـردن محصـوالت كشـاورزي ازقبيـل گنـدم و سـاير مايحتـاج روسـتا        

ان مـي دهـد  در ايـن زمينـه نيازهـا      پراكندگي روستاهاي مذكور نش. مشكالت بر طرف خواهد شدتاحدودي 

  .مي باشد ثهنوز خيلي بيشتر از طرحهاي انجام شده و در دست احدا

نمايشگاه بين المللي  توليد كنندگان و بازرگانان استان مي توانند كاالهـاي خـود را    ثبا احدا  *

م و كيـف محصـوالت   ها ديگر و ساير كشورها قرار دهند و از ايـن طريـق از كـ   در معرض ديد بازرگانان استان

ديگر نيز آگاهي يابند و در زمينه ارتقاء كمي و كيفي توليدات خود به ويژه به منظور صادرات به سـاير نقـاط   

  ).209و  208ص. 2ج. 2م.. مطالعه( اقدام كنند
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  گردشگري -5

م پيش بيني گرديـده اسـت، بـه مرحلـه اجـراء درآوردن      آنچه كه بعنوان اصل برنامه توسعه توريس 

  .آغاز و ابتداي اين كانال  محور فرهنگي شهر زنجان است. كانال يا محور توريستي پيشنهادي مي باشد  طرح

مطابق با طـرح تعريـف شـده در طـرح     ( تفريحي و فرهنگي گاوازنگ  -ادامه مسير مجتمع توريستي 

  .خواهد بود) جامع توريست 

داش كسن متعلق به دوره ايلخاني  لطانيه و سپس مجموعه تاريخي سلطانيه، مجموعه تاريخيچمن س

  0و مسجد سجاس از يادمان هاي دوران سلجوقي، به عنوان جاذبه هاي تاريخي اين كانال مطرح است

 از احفاد اسماعيل بـي ) ع ( فرهنگي و تاريخي بقعه قيدار نبي  -ايستگاه بعدي محور، مجموعه مذهبي 

شهير عالم اسـالم شـهاب الـدين سـهروردي و ديـدار از       يادمان بعدي زادگاه فيلسوف. مي باشد) ع ( ابراهيم 

آرامگاه جدوي به عنوان يكي از جاذبه هاي علمي و فلسفي مطرح است و سپس راهيان اين كانال بـه ديـدار از   

  .ديدني هاي همدان ختم خواهد گرديد و ادامه محور به غار زيباي عليصدر و. غار كتله خور راه خواهند يافت
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  4فصل  
2-4 

 فضايي-كالبدي هاي ويژگي تحليل

 

  

  تحليل نحوه توزيع و كارآيي خدمات و تأسيسات زيربنايي -2-4-1

در اين قسمت از گزارش، به اهم مسائل مربوط به نقاط ضعف يا قـوت، و يـا سـرمايه گـذاري هـا و      

شـودو تحليـل چگـونگي توزيـع و      پروژه هاي در دست اجرا، در زمينة خدمات و تأسيسات زيربنايي، اشاره مي

كمبودها و نيازهاي خدمات و تأسيسات، بر پاية الگـوي سـطح بنـدي وزارت مسـكن و شهرسـازي، در مجلـد       

و بند “ پيشنهاد شبكه و مراكز اصلي تأسيسات زيربنايي”در بند “ سطح بندي مراكز جمعيتي و خدماتي”مستقل 

و سـاير نيازهـاي ضـروري بسـته بـه عـرف و احتياجـات         پيشنهاد توزيع خدمات آموزشي، درماني، بهداشتي” 

  .  ، آمده است“محلي

  راه و ترابري  -1

  ضعف شبكه ارتباطي روستايي -1-1

درصـد آن   20.3كيلـومتر يـا    277كيلـومتر مـي باشـد كـه حـدود      1482شبكه روستايي  ناحيه حدود

ي تجهيـز شـده بـه طـور عمـده در      يراه هاي روسـتا . آسفالته و بقيه خاكي و يا فاقد مشخصات فني الزم است

پيرامون محور هاي اصلي ارتباطات منطقه و قطب هاي رشد در قلمرو دشت هاي استان بوده و براين اساس 
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روستاهاي استان فاقد دسترسي هاي مناسب مي باشـد؛ و هرچنـد كـه شـاخص تـراكم راه در اسـتان زنجـان        

. تا حدودي ناشي از وسعت محدود منطقـه مـي باشـد    وضعيتي نسبتاً بهتر از شاخص هاي مشابه ملّي دارد، كه

   . درصد است كه به مراتب بهتر از شاخص مشابه ملي مي باشد 17.3شاخص تراكم راه در ناحيه ابهر 

  : محور هاي عمده ارتباطي ناحيه، كه با مشكل زير سازي و مشخصات فني روبرو هستتند عبارتند از

  .عرض بودن مشكل تردد رابه وجود مي آورد مكه به دليل ك قيدار، –محور سلطانيه 

عمده ترين مشكل ارتباطي مناطق روستايي ناحيه در مسيرهاي فرعـي روسـتايي اسـت كـه قسـمت      

نظر به اينكه روستاهاي كوهستاني عمدتاً كم جمعيت مي . عمده آن هم مربوط به مناطق كوهستاني مي گردد

ذيرد ، بنابراين عدم توسعه شبكه ارتبـاطي يكـي ازعمـده    پباشند وخدمات رساني مناسبي به آنها صورت نمي 

بنابراين در مقيـاس شهرسـتاني ، شهرسـتان    .  ترين زمينه هاي مهاجر فرستي اين روستاها محسوب مي گردد

سهم شهرستان هـاي ابهـر و   . درصد از كل راه هاي روستايي باال ترين مرتبه ره دارا مي باشد 60.5خدابنده با 

     .درصد مي باشد 6و  33.5ه هاي روستايي ناحيه به ترتيب خرمدره از كل را

درصد روستاهاي داراي راه در مرتبه اول در ناحيه و مرتبه دوم در اسـتان   79شهرستان خدابنده با  

 244از كـل  .  قرار دارد و به دليل موقعيت دشت گونه خود از امكانات مناسب دسترسي برخوردار مي باشـد 

، وضعيت دسترسي روستاها نشـان مـي دهـد كـه راه شوسـه عمـده تـرين دسترسـي          روستاي اين شهرستان

روستاها محسوب مي شود و تنها در منطقه كوهستاني قشالقات افشار راه خاكي عمده ترين راه محسوب مي 

در شهرستان خدابنده راه آسـفالته و  . گردد در كل تنها يك روستا براي دسترسي از راه مالرو برخوردار است

  .  ين تر و راه شوسه از متوسط استاني باالترمي باشديي و مالرو از متوسط استاني پاخاك

شهرستان ابهر از لحاظ رتبه دسترسي در ناحيه مقام دوم و در استان ، مقام سوم را دارا مي باشد كـه  

جـاده  زروستاي موجـود، روسـتاهاي برخـوردار ا    127از .  درصد روستاها داراي دسترسي ميباشند 73حدود 

ضمن اينكه روسـتاهاي واقـع در كنـار جـاده درصـد روسـتاهاي       .  درصد در رتبه اول قرار دارند 63شوسه با 

به طور كلي راه شوسه عمده تـرين راه ارتبـاطي در ايـن    .  داراي راه آسفالته را در اين شهرستان باال برده اند

  . شهرستان محسوب مي گردد

  :هاي ارتباطي ناحيه را مي توانيم شامل موارد ذيل بدانيم ابنابراين عمده ترين مشكالت و تنگن 
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  .عدم توسعه شبكه ارتباطي، بويژه در مناطق حاشيه اي و باالخص در مناطق كوهستاني ناحيه  *

درصـد  98عدم پوشش مناسب راه هاي روستايي كه اگر راه آسفالته را مالك قـرار دهـيم،     *

  .راه هاي روستايي فاقد پوشش فوق مي باشند

  .عدم نگهداري مستمر و بهسازي راههاي روستايي   *

  .ساكنان كمبود وسايل حمل ونقل در مسيرهاي ارتباطي فرعي به دليل ضعف اقتصادي  *

نبــود راهــداري بــراي خــدمات رســاني در كليــه محورهــاي روســتايي بــويژه در منــاطق    *

  .كوهستاني

  .همدان -مل  محور قيداراعدم ارتباط مناسب با استانهاي مجاور از طريق راههاي فرعي ش  *

عالوه بر نارسا بودن شبكه ارتباطي ، كمبود وسايل حمل و نقل عمومي هم بويژه درمحورهاي فرعي 

در نارسايي شبكه حمل و نقل موثر افتاده است ووسايل حمل و نقل عمومي در محورهاي فرعي عمده مينـي  

از وسايل سـواري كرايـه اي بسـيارمحدود مـي      بوس مي باشد كه به دليل درآمد پايين اهالي منطقه استفاده

نارسايي شبكه ارتباطي موجب شده كه استان، حوزه نفوذ خود را هر روز محدودتر ديده و روستاهاي .  باشد

مراجعه كنند ... مجاور استانهاي ديگر عمده براي تأمين مايحتاج و مبادله به شهرهايي نظير همدان، و قزوين و

  ).142-9ص. 5ج 2م.. مطالعه(

  پروژه هاي مربوط به بخش راه و ترابري -1-2

رابري، پروژه هاي زير مي تواند بطور مستقيم و غير مستقيم بر شـرايط زيسـت در   تدر بخش راه و 

  :ناحيه ابهر تأثير گذار باشند

  كيلومتر به مجموع راههاي استان؛ 520افزايش حدود   *

  كيلو متر؛ 98بهسازي راههاي استان به طول   *

ارتباط منطقه اي شهرستان خدابنـده  بـا اسـتانهاي كردسـتان  كرمانشـاه  آذربايجـان        ايجاد  *

غربي و همدان و تقليل فاصله زماني با مركز استان و در نهايت  خارج شدن منطقه از بن بست و بالطبع ايجاد 

  زمينه مناسب در رشد اقتصادي و كشاورزي منطقه؛
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الن  مازندران  دريـاي خـزر و كشـورهاي همسـايه بـا      ايجاد ارتباط منطقه اي با استانهاي گي  *

  چورزق از فرعي به اصلي؛ -ارتقاي راه تهم 

ايجاد ارتباط مناسب در رفع نيازهاي توسعه بخشهاي صنعت معـادن  كشـاورزي و توريسـم      *

  ).135-6ص . 4ج. 2م.. مطالعه(منطقه

  برق -2

احداث است  اساساً به منظور برآورده  پست انتقال فرا منطقه اي كه در نزديكي شهر زنجان در حال 

  :شدن سه نياز عمده زير طراحي شده و مراحل اجرايي و ساخت را طي مي كند 

و كافي براي پاسخگويي به نياز متقاضيان برق  نئطممفراهم ساختن برق  -2-1

  .درناحيه زنجان، و شهرستان هاي  ابهر، خرمدره و قيدار

رژي بين مراكز توليد و مصرف در منطقه فراهم نمودن امكان تبادل ان -2-2

  .شمال غرب كشور

حفظ پايداري شبكه انتقال نيروي سراسري و بهبود وضعيت ولتاژخطوط -2-3

  .كيلو ولت 400انتقال 

كيلو ولت غـايتي،  انـرژي    400در خصوص نياز رديف اول بايد گفت كه با احداث و راه اندازي پست 

كيلو ولت زنجـان و   63/230دره، و قيدار از طريق اين پست به پست هاي مورد نياز مناطق رنجان  ابهر، خرم

ابهر تحويل شده است و اين امر از وضعيت مطمإن و پايداري برخوردارخواهد شد  زيرا پسـت غـايتي محـل    

اتصال پنج نيروگاه بزرگ كشور در منطقه شمال غرب مي باشد و وضعيت دسترسي بـه انـرژي بـرق  حالـت     

  ). 43ص . 4ج.2م.. مطالعه(اشتمداوم خواهد د
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  نفت و گاز -3

  پروژه هاي در دست اجرا -3-1

پروژه هاي در دست احداث بخش نفت و گاز در ناحيه، به عنوان بخشي از اسـتان زنجـان، بـه شـرح     

  :زير قابل طبقه بندي است

  ؛)در امر زيربناها(پروژه هاي بخش عمومي با استفاده از اعتبارات عمراني  -1

  ؛)در امر توزيع در مناطق روستايي(هاي بخش تعاون روستايي  پروژه -2

  ).در امر توزيع در شهر هاي و جاده هاي ارتباطي(پروژه هاي بخش خصوصي  -3

پـروژه  .پروژه هاي دو بخش ديگر اهميت چنداني در مقابل سهم عظيم بخـش دولـت نداشـته اسـت    

در زيـر پـاره اي از پـروژه هـاي بخـش      . يير دهدهاي نيمه تمام دولت مي تواند چهره بخش نفت و گاز را تغ

برشـمرده مـي    1376بـا ناحيـه ابهـر، در شـروع سـال      ) اسـتاني (دولتي، و در ارتباط مستقيم يـا غيـر مسـتقيم   

  ).71-2ص.4ج 2م.. مطالعه(گردد

  نجان؛زاحداث مخازن جديد نفت در شهرستان   *

  امور خطوط لوله نفت؛ -احداث ساختمانهاي مركز منطقه   *

  ث خط تغذيه دوم گاز زنجان؛احدا  *

  احداث خط انتقال گاز خدابنده؛  *

  احداث خط تغذيه انتقال گاز به سلطانيه؛  *

  احداث شبكه شهري و انشعابات سلطانيه؛  *

  ساختمان اداري و پست امدادي و فروش سلطانيه؛  *

  ين قلعه؛ئادامه انشعابات صا  *

  ين قلعه؛ئاحداث ساختمان اداري و پست امدادي و فروش صا  *

  احداث ساختمان اداري و پست امدادي و فروش هيدج؛  *

  .احداث ساختمان اداري و پست امدادي و فروش ابهر  *
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  اثرات به بهره برداري رسيدن طرحها و پروژه هاي در دست اجرا -3-2

  :مجموعه پروژه هاي در دست اجراي بخش نفت و گاز سبب تغييراتي به شرح زير خواهد بود

انه نفت سفيد در مناطق شهري با توجه به گسترش شـبكه خطـوط گـاز    كاهش شديد مصرف سر -1

  )متقابال افزايش مصرف سرانه گاز در مناطق شهري به عنوان سوخت جايگزين ( رساني به شهر ها 

  عدم تغيير قابل توجه در سرانه هاي مصرف انواع مواد سوختي در مناطق روستايي  -2

  .نياز واحد هاي صنعتي افزايش سهم گاز در تامين سوخت مورد -3

  مخابرات -4

طرحها و پروژه هاي مهم در دست اجراي بخش مخابرات در ناحيه ابهر، و يا تأثير گـذار بـر آن، كـه    

  :مي تواند تحول در كيفيت و كميت بخش ايجاد كند به شرح زير مي باشد

  شماره اي ابهر؛ 10000تأسيس مركز تلفن خودكار   *

  شماره؛ 1000مدره به ميزان توسعه مركز تلفن خودكار خر  *

  شماره؛ 1000توسعه مركز تلفن خودكار هيدج به ميزان   *

  دفتر پستي و مخابراتي در استان؛ 79تأسيس تعداد   *

  اروپا و تامين ارتباط زنجان در مسير مذكور؛ -اجراي كابل نوري چين   *

  پورت؛ 2000توسعه مركز خودكار شهري استان به ميزان   *

  روستا از طريق ماهواره ؛ 24ه استان و تامين ارتباط تأسيس مركز ماهوار  *

  تبريز؛  -تأمين ارتباط تلغن همراه در مسير زنجان   *

  .مركز تلفن كوچك 11توسعه ارتباط بين شهري   *

شماره ابهر  ضريب نفوذ تلفن در اين شهر به بيست نزديـك خواهـد شـد و     10000با تأسيس مركز 

  .رضه تلفن به فيش روز برسدپيش بيني مي شود در اين شهر نيز ع

مي رسد و به فيش  18و  15با توسعه تلفن در خرمدره و هيدج ضريب نفوذ تلفن به ترتيب به رقم 

  .روز نزديك خواهد شد
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با تأسيس مركز تجزيه و مبادله پستي استان و ناحيه، امر تجزيه و مبادله به سهولت انجام خواهد شد 

  .خواهد داشتو تاثير مهمي در رواني جريان پست 

پـورت بـه منظـور     2000با توسعه مركز تلفن خودكار بين شهري استان  امكانات موقتي بـا ظرفيـت   

پـورت كـه در آينـده     10000توسعه خطوط بين شهري مراكز كوچك و جديد استان تامين خواهد شـد و تـا   

  .توسعه خواهد يافت مشكل عمده اي در ارتباط بين شهري وجود نخواهد داشت

ارتباط بين شهري يـازده مركـز كوچـك و اسـتفاده از تجهيـزات آنهـا در مراكـز كوچـك تـر           توسعه 

موجبات ايجاد گشايش در ارتباط بين شهري مراكز كوچك فراهم خواهد شـد و روانـي ترافيـك مخـابراتي را     

  ).100تا  97ص. 4ج. 2م.. مطالعه(تأمين خواهد كرد
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تحليل و تعيين عناصر كالبدي مؤثر در استقرار مراكز  -2-4-2

  فعاليتي و جمعيتي

  

در ايـن  . ه اسـت اشاره شـد  3-1-2به عناصر طبيعي مؤثر در استقرار مراكز جمعيتي و فعاليتي در بند

  .بند به عوامل كالبدي غير طبيعي اشاره مي گردد

  عناصر مؤثر بر توسعة شهري   -1

ناحيه در نظام ارتباطي كشور از مركز به غرب و شمال غـرب كشـور،    موقعيت مكاني خاص  *

 -مشـهد  -تهـران  -به دليل عبور جادة سراسري ترانزيت تهران بازرگان از طول استان و عبور راه آهـن جلفـا  

ن شهرهاي ناحية ابهر، موقعيت خاصي را از لحاظ دسترسي به شـهر  بيبندرعباس، از  -تهران -و جلفا -سرخس

  ه، به ويژه در شهرستان هاي ابهر و خرمدره، داده است؛هاي ناحي

پاكستان، راه آهن و همچنـين بزرگـراه   -ايران-با بهره گيري از مزيت جادة ترانزيتي تركيه  *

زنجان تهران، اين امكان را براي شهرهاي ابهر، خرمدره، صائين قلعه، هيدج و سلطانيه بوجود مي آمده كـه از  

، چه از لحاظ جا به جايي و چه از لحاظ دسترسي به بازارهاي توليـد و مصـرف و   خدمات شبكة ارتباطي مذكور

گسترش شهر هاي صائين قلعه، هيـدج، خرمـدره و ابهـر در امتـداد     . ارائة خدمات بين راهي برخوردار باشند

  جاده و اتصال به آن به صورت خطي قابل توجه مي باشد؛

موار، امكان گسترش شبكة ارتباطي بين شهري استقرار شهرهاي ناحيه در يك منطقة نسبتاً ه  *

و داخل شهري را به سهولت فراهم كرده، و حوزة نفوذ مستقيم و غير مستقيم را با يـك شـبكة فراگيـر بـه آن     

  پيوند داده است؛ 

خاستگاه شهرهاي در كنار منابع آبهاي سطحي و تحت االرضي صورت گرفته است و قسمت   *

يك منبع آب دائمي قابل دسترسي بقية شهرها را از منابع آب زير . ر مي باشندعمده اي از شهرها رودخانه كنا
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از شـهرهاي   ، سـجاس، و زريـن آبـاد   ابهر، خرمدره، صائين قلعه، هيدج. زميني مناسب برخوردار ساخته است

  نه كنار محسوب مي گردند؛ارودخ

و، ايـن  سـ ي از ديگـر  خاستگاه شهرها در كنار منابع آب از يك سو، و نزديكي به جادة سراسر  *

  ي براي جمعيت پذيري برخوردار شوند؛سبامكان را به وجود آورده كه شهرهاي ناحيه از قابليت منا

، بـه شـهرها   ناحيـه ارزان و كافي و زمينة گسترش فيزيكي در اكثريت شهرهاي زمين وجود   *

شـد  رهـاي مناسـب بـراي     اين امكان را داده است كه در حد امكان با توجه به جمعيـت كـم، خـود از پتانسـيل    

  برخوردار شوند؛

وجود يك حوزة منطقه اي هرچند محدود، امكان ادامة حيـات شـهرها، بـه ويـژه شـهرهاي        *

  ). 76تا 75ص. 5ج 2م.. مطالعه(كوچك را بدون وابستگي به درآمدهاي ملّي فراهم آورده است

  عناصر مؤثر بر توسعة روستايي  -2

رتباطي كشور، همجواري با مركز كشور از يك شـبكة ارتبـاطي   جايگاه خاص ناحية ابهر در شبكة ا  *

ساعت، و وجود قطب هاي اصلي مصرف كه بازار مناسبي بـراي عرضـة    2.5آزادراهي با فاصلة زماني كمتر از 

  محصوالت كشاورزي و روستايي منطقه مي باشد، موقعيت خاصي را براي ناحيه فراهم آورده است؛

بازرگـان، ايـن امكـان بـراي روسـتاهاي      -با بهره گيري از مزيت ترانزيتي جادة سراسري تهـران   *

منطقه به وجود آمده كه از خدمات شبكة ارتباطي مذكور؛ چه از لحاظ دسترسي به بازارهاي بـزرگ و چـه از   

هري و گسـترش  تاهاي هيدج، صائين قلعـه بـه نقـاط شـ    ستبديل رو. نظر ارائة خدمات بين راهي استفاده كنند

  در راستاي همين ارتباط قابل توجيه است؛ …روستاهايي نظير نصيرآباد، عميدآباد، و 

قرارگيري استان در يك موقعيت دشت گونه امكان گسترش شبكة ارتباطي فرعـي را بـه وجـود      *

ناهاي آورده است كه اين شبكة فرعي هرچند به شيوة صحيح و فراگير توزيع نشده است، ولي هم اكنون زيرب

به نحوي كـه طبـق اطالعـات بهنگـام از شـبكة      . ارتباطي موجود، نقش مؤثري در توسعة فضاي روستايي دارند

است، كه از شاخص ملّي باالتر مي باشد و تراكم جنبي راه  23.7ارتباطي ناحيه، شاخص تراكم راه در ناحيه برابر 

درصـد   79در شهرستان خدابنده بـا  . است بوده 3است؛ در حالي كه شاخص ملي حدود  17.3روستايي معادل 



  وزارت مسكن و شهرسازي   

  زنجانسازمان مسكن و شهرسازي استان 
  

           
  
  
  

  طرح جامع توسعه و عمران                         
  ابهرناحية 

  

  
   سوم  جلد

  تجزيه و تحليل و استنتاج
  از بررسي ها

  
  
  

  مهندسين مشاور آرمانشهر

     1388 آذر
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درصد روستاهاي بهـره منـد از شـبكة ارتبـاطي،      73روستاهاي بهره مند، و شهرستان هاي  ابهر و خرمدره با 

  شاخص مهمي براي ارتباط با بازارهاي توليد و مصرف به شمار مي آيد؛

. ي برخـوردار اسـت  ناحيه در زمينة خدمات آموزشـي، بهداشـتي و زيربنـايي، ازوضـعيت مناسـب       *

در صد روسـتاها از شـبكة   77.5درصد روستاها از آب لوله كشي و 70.8بخصوص در زمينة خدمات زيربنايي، 

شهرستان . شند، كه رقم مناسبي به نظر مي رسدابرخوردار مي ب ندرصد روستاها از خدمات تلف 25.6برق، و 

درصـد   29صد روستاهاي داراي شـبكة بـرق و   در 75درصد روستاهاي بهره مند از آب لوله كشي، 74ابهر با 

  روستاهاي داراي تلفن، نه تنها در سطح استان، بلكه در سطح كشور از موقعيت ممتازي برخوردار مي باشد؛

در . وجود منابع آب سطحي و تحت االرضي كه براي كشاورزي اصل و بنياد محسوب مي گـردد   *

ررود و خررود در صورت تجهيز منابع آب سـطحي و در  محدودة ناحيه وجود رودخانه هاي پر آبي نظير ابه

مواردي تجهيز و تغذية سفره هاي زيرزمينـي، محـيط روسـتايي را از تـوازن قابـل مالحظـه اي بـراي توسـعه         

با احداث دو سد بر روي رودهاي سجاسرود و ابهـررود، ذخيـره اي مهـم بـه سـطوح      . برخوردار خواهد كرد

  .واهد شدخاراضي آبي افزوده 
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و تعيين حوزه هاي هم پيوند ازنظر خدماتي، تأسيساتي  -2-4-3

  ثرؤساير عوامل م

ارائة حوزه هاي همپيوند از نظر خدماتي و تأسيساتي، و ارائة سطح بندي پيشنهادي مراكز جمعيتـي و  

خدماتي، به خاطر پيوستگي موضوع بطور كامل، همراه با روش تعيين حوزه هاي همپيونـد و پيشـنهاد سلسـله    

در مجموعـة طـرح جـامع    “ سطح بندي مراكز جمعيتي و خـدماتي ”خدماتي در مجلد مستقل -راتب جمعيتيم

  .ناحيه ابهر، آمده است

  : مورد اشاره مي شود كه كمتر بدان توجه مي گرددچند در اين قسمت از كار به 

“ منطقـه ” نـوعي يكپـارچگي در عناصـر تشـكيل دهنـدة     داشتن يا نداشتن وجود بررسي و تحليل ) اوالً 

ي تشـكيل دهنـدة ناحيـة    شامل شهرستان هـا (“ ناحيه”، و )ي تشكيل دهندة منطقة البرز جنوبيشامل استان ها(

  ؛ و )ابهر

) درون ناحيه(، بمثابه يك سيستم، كه داراي محدودة سيستم ة ابهرناحيدر زمينه هاي همپيوندي ) ثانياً

تحليـل محـيط   . اسـت ) بـل دارد اه بر ناحيه تـأثير متق آن بخش از بيرون از مرز هاي  ناحيه ك(و محيط سيستم 

 ونـد يباعث شناخت تأثيرپذيري و تأثيرگذاري متقابل جريان هاي درون ناحيه بـا پـاره اي از جريـان هـاي همپ    

بيرون ناحيه مي گردد، كه رعايت و لحاظ نمودن آن در برنامه ريزي، باعث تضمين بيشتر برنامه ريزي هـاي  

  .درون ناحيه مي گردد

  سازماني-سياسي يكپارچگي كالن -1

  يكپارچگي در منطقه -1-1

اسـتان   6در منطقه البرزجنوبي، نظام واحد و يكپارچه منطقه اي براي استقرار مراكز جمعيتي در بـين  

سطح "اداري كشور -زيرا نه در تقسيمات كشوري و نه در تشكيالت سياسي. تشكيل دهنده منطقه، وجود ندارد

پيش بيني نشده است لذا هنوز داراي وجهه قانوني، و درنتيجه داراي سـازمان تشـكيالتي   بطور رسمي  "منطقه

لذا منطقه ها، كه بمنظور برنامه ريزي هاي توسعه اي، خدماتي و كالبدي در برنامه پنجم عمرانـي  . نمي باشد
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واقع هنوز چيـزي  پيش ازانقالب، و در طرح آمايش سرزمين، و در طرح كالبدي ملّي  پيش بيني شده اند، در 

بيش از اطالق لفظ منطقه به چند استان همجوار با پاره اي خصوصيات طبيعي مشترك نيسـت، كـه گـاه همـين     

شرط نيز اهراز نمي گردد و براي مثال، دو خطه اراك و قم، در منطقه البرز جنوبي، در هر يك از سه پيشنهاد 

در يـك منطقـه ديگـري     -احدي نيز پيروي مي كننـد  كه در واقع از يك الگوي و -منطقه بندي سرزمين ايران 

داده هـاي  ) يا بـه اصـطالح منطقـه اي   (گروهي  ئةشدن كشور بيش از همه در ارا "منطقه اي". قرار گرفته اند

برنامه اي بعـد از  -اداري-شخصيت مستقّل سياسي آماري و اطالعاتي بچشم ميخورد وگرنه، بهر حال، استان ها

تمـام برنامـه   . باشند و ارتباط فرادست مركز استان ها بطور مستقيم با پايتخت استسطح كشوري را دارا مي 

انجـام مـي   ) استان، شهرستان، بخش و دهسـتان ( ريزي ها نيز در تمام زمينه ها در سطوح تقسيمات كشوري 

تان بـا پايتخـت   حتي در منطقه البرز جنوبي، ارتباط ساير مركز استان ها با تهران، از نوع ارتباط مركز اسـ . گيرد

پـيش   "مركـز منطقـه  "بطور كلي در هيچ يك از الگو هاي منطقه بندي ياد شده، مركزي و پيوندي بنام . است

در ايران در حال حاضر يك مجموعه گسسته و مكانيكي و اتفـاقي از چنـد اسـتان     "منطقه"لذا . بيني نشده است

، از تفكر ايجاد يك سيستم پيوسته و يكپارچه متشكل و بنياد فكري منطقه بندي در ايران. مستقل از يكديگر است

  .از چند استان تجديد نظر شده در مرزبندي هاي دروني، و هم پيوند، فاصله زيادي دارد

از ديدگاه سيستمي اينگونه ميتوان بيان داشت كه، تقسيمات قرار دادي مناطق دهگانه كشـور، هنـوز    

ها عبارت از مجموعه يي از استان ها هستند كه بنوعي اتفـاقي در  تبديل به يك سيستم منطقه اي نشده اند و تن

م منطقـه اي نميتواننـد   تيـك سيسـ   -يا زير سيستم هاي  -لذا استان ها نيز عنصر هاي . كنار هم قرار گرفته اند

باشند، بلكه اعضاي يك مجموعه هستند، كه داراي هيچ گونه ارتباط متقابل يا همپيوندي تعريف شده و برقرار 

با يكديگر نمي باشند و هرگونه ارتباط بين آنها، در صورت وجـود داشـتن، ماننـد    ) سيستمي(يافته ي نظام وار 

ارتباط اتفاقي يا موجود بين هر دو استان ديگر مي باشد ، و خروج هر يك از استان ها از مجموعه منطقـه اي و  

، آن )در طـرح كالبـدي ملّـي ايـران    (ني ورود هر استان ديگر، تغييري در تعريف تك جنبه يي وضع شـده كنـو  

منطقه نخواهد داشت، و در حقيقت، منطقه داراي هيچ گونه تعريف كاركردي ، و در نتيجـه قابلّيـت پـذيرش    

موضـوع   -بنابراين نمي توان بـه آن بمثابـه منطقـه    . نمي باشد -در شرايط موجود -هيچگونه توسعه يكپارچه 

  .برنامه ريزي منطقه اي نگريست
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  يكپارچگي در ناحيه -1-2

ناحيه نيز تقسيمات قراردادي فرعي در درون تقسيمات منطقه ايست، و همان خصوصيت هاي منطقه 

كالبدي تنها بـراي تعيـين كـاربري، و     -ناحيه ها نيز مانند منطقه ها، يك نوع دسته بندي سرزميني. را داراست

گاه هاي جديـد و جهـت هـاي گسـترش شـهرها و      بدنبال آن قابليت زمين براي مكانيابي اوليه شهرها و سكونت

اين تك جنبه و تك بعد دسته بندي سرزميني، به پخشـايش جمعيـت، فعاليـت هـا،     . سكونتگاه هاي موجود است

منابع، و سازمان جماعت ها بر محور فعايت ها و امكانات، در شكل گيري و نظام يـافتگي سـكونتگاه هـا، تنهـا از     

روند مكان يابي، درنگ مي كند، و در نهايت بدنبال آنسـت كـه شـاخص هـاي      جنبه شاخص هاي تأثير گذار بر

خاص مكان يابي شهري، در سطح محلي و در كار ميداني، از كل زمين هاي موجود در يك منطقه، يا محله، در 

د هرچن. كدام  بخش از زمين ها انجام گيرد، و كدام بخش از زمين ها از خارج از شمول مكان يابي قرارگيرند

ان بـر محـيط و   كـ ثير هاي سـوء م أو جلوگيري از ت ،اين بررسي داراي ارزش فراوان در انطباق مكان با محيط

تخريب محيط، و تأثير سوء خطر هاي محيطي، مانند زلزله، سيل، كويرزايي و غيره بر مكان ميتوانـد باشـد و   

و اين مجموعه، از كار هـاي بنيـادين    رابطه معقولي بين حوزه هاي فعاليت ها و مكان هاي اسكان بوجود آورد،

رش شهرهاي موجود، و سازمان دهي ضرور بين سكونتگاه هاي يك حـوزه  تدر امر ايجاد شهر هاي جديد، گس

مي باشد، اما بهر حال، تالش برنامه ريزي در زيرمجموعه كالبدي، از كل برنامه ريزي يكپارچه فضايي است، و 

از شاخص ها و پارامتر هاي ضرور براي روند سيستمي منطقه بنـدي   كالبدي يكي -دسته بندي هاي سرزميني

(Regionalisation) بنابراين بجز كاربرد در مكان يابي، نمي تواند تأثير در توسـعه يكپارچـه منطقـه    . مي باشد

  . اي يا ناحيه اي داشته ياشد

وسعه در اين است كه نه يكي از مشكالت دسته بندي ياد شده منطقه اي و ناحيه اي در برنامه ريزي ت 

اين دسته بندي هاي سرزميني در تقسيمات كشوري ديده شده انـد، و نـه تقسـيمات رسـمي اسـتاني در ايـن       

بدين ترتيب، نه در سـطح كشـور تشـكيالت و حسـاب هـاي      . سرزميني ديده شده است -دست بندي كالبدي

و سهم شهرستان ها را در ناحيه مشخص نمـود،   منطقه اي و يا ناحيه اي داريم تا بتوان سهم ناحيه را در منطقه،

ي، قانوني و و اجرايي كشور يافت، و نه تقسـيمات كشـوري   مو از برنامه منطقه اي و ناحيه نشاني در اسناد رس

رسمي، قانوني و اجرايي رده اول در كشور، يعني استان بندي و اسـتان هـا، در دسـته بنـدي دو رديفـي طـرح       
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كالبـدي   -ينيمموضوع دسته بندي سـرز  -بنابراين، به مقوله منطقه و ناحيه . ه استكالبد ملّي ايران وارد شد

  .طرح كالبدي ملّي ايران بايستي در جايگاه واقعي آن حساب نمود

در نتيجه، چون حساب منطقه اي وجود ندارد، نمي توان سهم ناحيه را در منطقه مشخص كرد و تنهـا   

از ه ا ساير پارامتر هاي ناحيه را با پارامتر هاي مشابه در منطقه مشخص نمود، كمي توان نسبت درآمد ها و ي

منطقـه اي وجـود    ةزيرا برنام. حد يك اطالعات عمومي فراتر نمي رود و نقشي در برنامه ريزي توسعه ندارد

. استاني دارنـد  أنشو نه ناحيه اي، بلكه مهستنأ منشأ منطقه اي داراي ندارد و برنامه هاي جاري در ناحيه ها نه 

  .قراردادي ناحيه و منطقه مي باشد يبندزها بدون ارتباط با مر بنابراين كاركرد شهرستان

كالبـدي   -ه بنـدي سـرزميني  تموضوع دس -بجز اين، در برنامه ريزي هاي بخشي نيز منطقه و ناحيه 

مربوطـه، و سـهم اسـتان در    ايران، شناخته شده نيستند و سهم شهرستان ها در حساب اسـتان   لّيطرح كالبد م

وليت اداري اسـتان كـار ميكننـد و بنـوعي تـابع      ئشهرسـتان هـا زيـر مسـ    . حساب داري ملّي منظور مي گـردد 

  .حسابداري استاني هستند

  همپيوندي محدوده و محيط   -2

عي ناحيه ابهر، بمثابه يك سيستم، داراي پيوستگي هاي اكولوژيكي ، بيولوژيكي، فرهنگي، اقتصادي، اجتما 

مجموعه حوزه هاي هم پيوند بيروني، محـيط سيسـتمي محـدوده    . با پاره اي از حوزه هاي همجوار مي باشد

در ديد گاه سيستمي بنا بر تعريف، محيط يك سيستم مفـروض مجموعـه اي از   . ناحيه ابهر را تشكيل مي دهند

شناسـايي  . ، هم پيوند مي باشدسيستم هاي  ديگر است كه بر سيستم مفروض به نوعي تأثير گذار، و در نتيجه

  .محيط يك سيستم شرط الزم براي شناخت و برنامه ريزي سيستم مورد نظر مي باشد

  :براي تعريف محيط راستين ناحيه ابهر، بايستي مالحظات زير را در نظر گرفت 

       منطقه البرز جنوبي -2-1

ثابه طرح فرادسـت بـراي طـرح    بمكه  -كالبدي طرح كالبد ملّي ايران -بر پايه دسته بندي سرزميني

امـا  . بايستي منطقه البرز جنوبي را بمثابـه محـيط بـراي ناحيـه ابهـر در نظـر آوريـم        -هاي ناحيه اي مي باشد

مي توان مرز ناحيه  .همانگونه كه بيان گرديد، رابطه سيستمي تعريف شده اي بين ناحيه و منطقه وجود ندارد
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گرفت، اما منطقه البرز جنوبي را نمي تـوان محـيط ناحيـه ابهـر      ظررا بمثابه مرز محدوده موضوع طرح در ن

  . دانست

        استان زنجان -2-2

استان زنجان، محيط بالفعل، رسمي و قانوني ناحيه است زيرا هرچند استان ها فاقـد برنامـه يكپارچـه    

بع حسابداري استاني ي تااستاني هستند، اما بهر حال، شهرستان ها زير مسئوليت اداري استان كار ميكنند و بنوع

  . در هرگونه برنامه ريزي بخشي نيز سهم شهرستان ها در استان مربوطه محاسبه و منظور مي گردد. هستند

          حوزه آبريز -2-3

بزرگتـر   ةناحيه ابهر در دو حوزه آبريز بزرگ قزل اوزن و رود شـور، از زيـر حـوزه هـاي دو حـوز     

بـدين  . قـرار دارد  "مركـزي و تهـران  "از حـوزه اصـلي    "چايقم قره "، و "شمال"اصلي  ةاز حوز "سفيد رود"

ترتيب هم از نظر محيط طبيعي در حوزه ها و زير حوزه هاي گوناگون قرار دارد، بطوريكه ورود رودخانه ها 

به ناحيه و يا خروج رودخانه ها از ناحيه، ناحيه را در ارتبـاط متقابـل و همپيونـدي سيسـتمي بـا دو اكوسيسـتم       

 -گون قرار مي دهد، كه هركدام بمثابه محيط بـراي سيسـتم ناحيـه خواهنـد بـود، و هـم از لحـاظ اداري       گونا

  . سازماني، تابع دو سازمان منطقه آب قرار دارند كه بشكل فرا ناحيه هي عمل مي نمايند

        رشته كوه هاي البرز جنوبي -2-4

از سمنان تا زنجان ادامـه  زي است كه كوه هاي شمالي ناحيه، قسمتي از بخش جنوبي واحد البرز مرك

موجود در ناحيه ابهر،  ءبررسي هاي دقيق تري الزم است تا تأثير بوم شناختي اين واحد كوهستاني بر جز. دارد

  .و در نتيجه بر زيست بوم ناحيه ابهر، بمثابه محيط سيستمي آن مشخص گردد

          اقليم آب و هوايي -2-5

ـ  بناحيه ابهر در يكـي از ط  اقلـيم سـرد   "عناصـر درونـي و برونـي    . قـرار دارد  دي هـاي اقليمـي  قـه بن

، تأثيرات خود را بر ناحيه مي گذاري و يكي از شاخص هـاي محيطـي ناحيـه ابهـر مـي      ")كوهستان هاي غربي(

  .باشد
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           حوزه زيست جانوران -2-6

تان و مـيش بـين ابهـر و تاكسـ     همانگونه كه در مبحث محيط زيست گفته شـد، حـوزه زيسـت قـوچ    

رزمين واحدي است كه قشالق آن در خطه تاكستان، و ييالق آن در ارتفاعات خطه ابهر اسـت  س. مشترك است

  . مي كنند و اين جانوران در اين دوخطه از سرزمين واحد زيستي خود، زمستان ها و تابستان ها كوچ

از  ش از ايـن، آهـو    پـي . همچنين، آهو نيز از جانوراني است كه در شهرستان ابهر كـوچ زيسـتي دارد    

با توجه به بزرگ شدن شهر ها و فراواني چاه هـاي  . دشت زنجان تا دشت قزوين و دشت قم مهاجرت داشت

عميق و گسترش كشاورزي و شبكه هاي ارتباطي، راه مهاجرت آهوان نيز بسته شده است و آهوهاي زنجـان  

بيشتر در تاكستان هستند، كه خودشـان حمايـت   بافي مانده آهو ها در ابهر، و . ديگر نمي توانند برگشت كنند

  . شده هستند اما منطقه زيست آنان حمايت شده نيست

          تأسيسات زيربنايي -2-7

خـتم مـي شـود، و آزاد راه    .... جاده ترانزيت تهـران تبريـز كـه بـه     ) 1وجود عناصري در ناحيه مانند 

اتصـال بـرق   ) 3اداوه دارد؛ ..  كـه تـا  ..  -.. آهن  خط)  2زنجان، كه ادامه خواهد داشت؛  -قزوين -كرج -تهران

؛ از جمله عناصر تأثيرگذاري است كه سياست گذاري هـا  ...اتصال گاز ناحيه به ) 4ناحيه به شبكه سراسري برق؛ 

  .هاي آن در بيرون از ناحيه و استان تابعه آن صورت مي گيرد يو برنامه ريز

          خدمات دانشگاهي -2-8

دانشگاه كار اسالمي، و جذب دانشجو از استان هـاي اطـراف،    انشگاه آزاد اسالمي، ووجود شاخه هاي د

  .قلمرو تأثير گذاري و همپيوندي ناحيه ابهر را از درون محدوده به محيط آن گسترش مي دهد

  اداري -حوزه هاي همپيوند سياسي -3

نـوعي همپيونـدي    شـوري، ، با پيروي از الگوي ملي تقسـيمات ك در وضع موجود، در درون ناحية ابهر

همانگونه كه گفته شد،  .سطح تقسيمات كشوري شهرستان، بخش و دهستان وجود داردسه اداري در -ياسيس

اني در ناحيه، بين بخشي در شهرستان ها، و بين دهستاني در بخش ها وجود نـدارد، امـا   تيكپارچگي بين شهرس
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اداري همپيوند -د سياسيتان از هر بخش، يك واحهر شهرستان از ناحيه، هر بخش از هر شهرستان، و هر دس

  .اداري را نمايش مي دهد-نقشة سياسي ناحيه اين حوزه هاي همپيوند سياسي. را تشكيل مي دهد

                               حوزه هاي هم پيوند خدمات درماني -4

از جلد دوم طرح  5صل با توجه به مشخصات سازمان بهداشتي درماني در درون شهرستانها، كه در ف

نوعي هم پيوندي تعريف شده بر اساس ها در درون دهستان جامع توسعه و عمران ناحية ابهر تشريح گرديد، 

يكـي سـطح مراكـز خـدمات بهداشـتي       ؛شبكة خدمات بهداشتي درماني وجود دارد كه داراي دو سـطح اسـت  

ه با روستاهاي اقماري خانه بهداشت ها همرا درماني روستايي همراه با خانه بهداشت هاي تابعه، و دوم، سطح

و استان و ساير نقاطي كه طرح خدمات درمـاني مشـابهي   ( اين نوع هم پيوندي؛ ويژگي خاصي در ناحيه  .تابعه

سي ها و مطالعات طرح جامع ناحية ابهر، مي تواند يكي از پايه هـاي اصـلي   ربه شمار ميرود كه بنا بر بر) دارند

در قسمت دوم طرح جامع ناحية ابهر، در مبحـث سـطح   . ل دهداتي و درماني را تشكيسطح بندي مراكز خدم

بندي مراكز جمعيتي و خدماتي، در بارة تحليل قابليت اين حوزه هاي همپيونـد در سـازمان دهـي پهنـه هـاي      

شـبكة  حـوزه هـاي همپيونـد بـر اسـاس       3/1-4-2نقشـة   در اينجا، .خدماتي ناحيه، به تفصيل گفتگو شده است

  .نمايش مي دهدياد شده ر دو سطح خدمات درماني را در ه
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ساختار  تعيين الگوي نظام اسكان در سطح ناحيه با توجه به -2-4-4

  فضايي موجود و روند تحوالّت آن

   

  .باهم مورد نظر گرفته شوند 2-4-2، و 2-2-2، 3-1-2مطالب اين بند بايستي با مطالب بند هاي 

  نظام موجود اسكان -1

  نظام استقرار سكونتگاهي شهري -1-1

هزار نفـر بـوده  و ضـريب     191 جمعيت شهري ناحيه ابهر حدو 1385 البراساس نتايج سرشماري س

  .درصد محاسبه شده است 49 در ناحية ابهر در سال مزبور حدودشهرنشيني 

و بـا فاصـله   ) ابهـر ( هـزار نفـري    70حيه ابهر بصورت يك شهر كوچك حـدود توزيع جمعيت شهري نا

سـاني  هزار نفر به عنوان عمـده تـرين مركـز خـدمات ر     341زنجان با ( بسيار زياد از تنها شهر متوسط استان

، هيـدج،  قيـدار (هـزار نفـري    25تا  5روستا شهر  4) خرمدره(هزار نفري 48 ، يك شهر حدود)شهرهاي استان

) سجاس، گرمـاب و زريـن آبـاد   ( هزار نفرجمعيت  5حدود  روستا شهر كوچكتر با 3و ) لطانيهصائين قلعه و س

  .قابل تعيين است

در .  اتي شهرهاي كوچك و روستا شهرها به شدت ضعيف بوده و اساساً به زنجان اتكا داردشبكه خدم 

كه امكانات آن در مـواردي  (اين ميان بخشي از خدمات سطح دو شهرهاي شرقي استان از طريق شهر قزوين 

بسـياري   ضمن اينكه خود شهر زنجان از نظر خدمات سطح يك در. تأمين ميگردد) بيشتر از شهر زنجان است 

  .از زمينه ها به تهران وابسته و متكي است
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  نظام استقرار سكونتگاهي روستايي -1-2

  سلسله مراتب مراكز روستايي -1-2-1

بررسي موقعيت جغرافيايي آبادي ها وسلسله مراتب موجود در نظام روستايي و رابطه شهر و روستا 

  :در اين ناحيه و استان نشان دهنده واقعيت زير است

ايـن شـاخص بـاالتر از    .  درصد جمعيت ناحيه ابهر در نقاط روستايي زندگي مي نمايد 50قريب به -1

به عبارتي آبادي نشـيني در ناحيـه ابهـر و اسـتان زنجـان حـائز       .  است ) درصد 42(مقياس ملّي و حتي استاني 

  .اهميت بيشتري مي باشد

ان دهنده وسعت آبادي هاي ايـن ناحيـه    نفر بوده نش 522.05 گين جمعيت روستايي ناحيه ابهرميان -2

  .است و در مقياس ملّيدر مقياس استاني 

نفر سرانه آبادي هـاي شهرسـتان، درصـدر     531.52 حيه، شهرستان خدابنده با ميانگيندر داخل نا -3

نفـر در مراتـب    576.23 نفـر و شهرسـتان خرمـدره بـا     494.18 شهرستان ابهر با.  دارد ساير شهرستانها قرار

  .ي قرار گرفته اندبعد

  :لكه هاي متراكم روستايي ناحيه ابهر بطور مشخص عبارتست از  -4

  زنجان در محدوده ناحيه؛ -ابهر  -مناطق جنوبي محور ارتباطي تاكستان   *

  مناطق پيراموني شهر قيدار در شهرستان خدابنده؛  *

  :سلسله مراتب آبادي هاي هر شهرستان عبارتست از  -5 

آباديهاي گوزلدره سفلي و عميد آباد، بـه لحـاظ ارائـه خـدمات جمعيتـي       در شهرستان ابهر  *

  .حائز اهميت است) پس از مراكز شهري(براي روستاهاي اين شهرستان 

پس  -در شهرستان خدابنده، آباديهاي دوتپه سفلي، نور آباد، كرسف، سهرورد و اولي بيگ   *

دمات جمعيتي براي ساير روستاهاي اين شهرسـتان  به لحاظ ارائة خ  -از شهرهاي سجاس، گرماب، زرين آباد 

 ).271تا  268ص. 5ج. 2م..مطالعه(حائز اهميت مي باشند
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  عوامل موثر در شيوه استقرار روستايي -1-2-2

در مورد استقرار روستاهاي ناحيه و استان، عوامل متعـددي دخالـت داشـته انـد كـه مهمتـرين آنهـا         

امل امنيتي به دليل سال ها آشوب و هـراس در منطقـه، نـوع بهـره     ضمن اينكه عو. دسترسي به آب مي باشد

برداري از زمين، نوع مالكيت و موقع جغرافيايي و نوع معيشت غالب هم در ايـن اسـتقرار اكولـوژيكي دخالـت     

  . داشته است

روسـتاهاي  ”، تحـت عنـوان   )و در كل اسـتان زنجـان  (دسترسي به منبع آب مطمئن كه در ناحيه ابهر 

از آنها ياد مي شود، در بهره برداري از منابع آب سطحي چـه در روسـتاهاي دشـتي و چـه در     ” كناررودخانه 

روستاهاي كوهستاني از عوامل مهم استقرار محسوب مي گردد كه به طـور عمـده پيرامـون رودخانـه هـاي       

بـراي خـود بـه     ، در ناحيه ابهر، حـوزه خاصـي را  )در بخش سلطانيه(خرارود، سجاسرود، ابهررود و زنجانرود 

ميليمتـر، و اسـتقرار تعـداد فراوانـي      300عالوه بر آن، استقرار استان در منطقه هم بـاران    0وجودآورده اند

مزارع مستقل و مزارع تابع در ناحيه و استان به دليل ضرورت بهـره منـدي از منـابع آب چشـمه هـا و سـاير       

  0روستا ها قلمداد گردد امكانات سفره هاي آبي، مي تواند عامل موثري در استقرار

شـكل  . روستاهاي ناحيه ابهر از لحاظ تيپولوژي سكونتي شامل روستاهاي متمركز و مجتمع مـي باشـد  

ميـانكوهي و دشـتي قابـل تقسـيم مـي       -كوهپايـه اي   -استقرار بر اساس عامل ارتفاع به گونه هاي كوهستاني 

ر و روستاهاي كوهستاني و كوه پايه اي به روستاهاي دشتي در دشت قيدار و دشت ابه ةقسمت عمد  0باشد

  .  تناوب در دو طرف دشت ابهر قرار گرفته اند

)  شهرسـتان هـاي ابهـر و خرمـدره    ( كوهپايه اي در دشت ابهر-نسبت روستاهاي دشتي به كوهستاني

  .ورد شده استآدرصد بر 20درصد به  80درصد، و در شهرستان خدابنده  45درصد به  55

هرچنـد كـه تعـداد      0به سكونت در روسـتاهاي دشـت مـي باشـد    ) و استان(احيه گرايش عمده در ن

بررسي نشان مي دهد .  روستاهاي كوهستاني در عدد و درصد در استان بيشتر از روستاهاي دشت مي باشد 

نفر، كه شـامل  سـهرورد و    5000از بين روستاهاي باالي .  كه كيفيت استقرار بر مبناي روستاها متفاوت است 

  .جاس در شهرستان خدابنده بوده اند، هر دو روستا در موقعيت استقرار دشت قرار گرفته اندس
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خانواري در ناحيه، كه شامل پنج روستا در شهرستان خدابنـده   900تا  400همچنين از بين روستاهاي 

  .  و شش روستا در شهرستان ابهر مي باشد، تمامي روستاها در موقعيت دشت قرار گرفته اند 

نفـري اسـت كـه در     1000زرگترين روستاهاي كوهستاني از لحاظ جمعيت شامل روسـتاهاي بـاالي   ب

  . روستا ناحيه را بخود اختصاص داده بودند 5حدود 1375آمارگيري جمعيت 

. نفر در منـاطق كوهسـتاني مشـاهده نمـي شـود       2500روستاي باالي بررسي هاي انجام شده،  بنابر

.  بانرخ رشد منفي روبرو بوده اند  1355 - 75روستاهاي كوهستاني در فاصله ضمن اينكه قسمت عمده اي از 

ه در فصـل  حيشرايط سخت كوهستاني از نظر سيستم ارتباطي و حمل و نقل  بويژه با توجه به اقليم نامساعد نا

بـه  زمستان يكي از علل عمده در كمبود و كاهش جمعيت روستاهاي كوهستاني به شمار مي رود، ضمن اينكـه  

صورت طبيعي ، روستاهاي كوهستاني و مياندره اي به دليل شرايط محيطي با مشكل توسعه فضـا بـه صـورت    

متمركز و مجتمع براي توسعه فضايي خود روبرو بوده و عمـده گسـترش آتـي آن، برحسـب تجربـة اسـتان،       

عـدم  . مـي شـوند   بصورت نا پيوسته بوده و تبديل به نقاط جديـد هماننـد سـفلي وعليـا يـا شـمالي و جنـوبي       

دسترسي به راههاي ارتباطي مناسب و عدم برخورداري ازخدمات زيربنايي مي تواند توجيه مناسـبي بـر ايـن    

  . كاستي جمعيت باشد 

نفر كه در موقعيت استقرار كوهسـتاني قرارگرفتـه انـد از نـرخ      1000طبق آمار از روستاهاي باالي 

نـرخ   1345-70تان قرار داشته اند كه در فاصله سالهاي رشد كمتري نسبت به متوسط نرخ رشد روستايي اس

در شهرستان ابهـر تنهـا بـا نـرخ      "الگزير"روستا . در صد بوده است 8/2رشد متوسط روستايي استان برابر با 

در همـين شهرسـتان، بجـز الگزيـر، چهـار روسـتاي       . رشد متوسط مناطق روستايي استان برابـري مـي كننـد    

نسبت به  1375نفر، به نام هاي ارهان، كينه ورس، سرخه ديزج و وااليش در سال  1000ديگركوهستاني باالي 

  . كاهش جمعيت داشته اند 1370سال 

بنابراين مشخص مي گردد كه قسمت عمده اي از مهاجرت هاي روستايي در ناحيه و استان از همين 

كوهستاني و كوه پايـه اي از بـار    نقاط كوهستاني سرچشمه گرفته و در مقايسه با روستاهاي دشتي، روستاهاي

  ).107-9ص. 5ج.2م.. مطالعه(مهاجر فرستي بااليي برخوردار بوده اند
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  نظام توزيع مراكز فعاليت -1-3

  توزيع واحد هاي كشاورزي -1-3-1

شهرستان خدابنده به علت محدوديت استحصال آب، بيشترين اراضي ديم ناحيـه و اسـتان را بـه      *

  ه اين اراضي عمدتاً زير كشت گندم و جو قرار دارد؛ خود اختصاص مي دهد، ك

-در زمين هاي مجاور محور ارتباطي تاكسـتان ) …سبزي، صيفي و (كشت محصوالت بازار پسند   *

  زنجان، حائز اهميت ويژه در مقياس ناحيه و استان مي باشد؛-ابهر

  ابهر در توليد انگور داراي مزيت مطلق است؛-محور تاكستان  *

  در شهرستان ابهر حائز اهميت ويژه است؛كشت حبوبات   *

  توزيع واحدهاي دامپروري -1-3-2

بـا اينهمـه، طـي دهـة اخيـر      . دامداري در استان زنجان به عنوان مكمل بخش كشاورزي مطرح اسـت 

  گسترش يافته است؛) در تأمين علوفه و بازاريابي شير توليدي(دامداري هاي صنعتي با شعاع عمل وسيع تر 

هاي موجود، شهرستان خدابنده از لحاظ تعداد دام در ناحيه در رديف اول، و در استان  بر اساس آمار

در رديف دوم اهميت است؛ لكن، از لحاظ شيوة دامداري روش سنتي در آن غلبـه داشـته و تعـداد دامـداري     

ـ      . هاي صنعتي آن محدود است رار شهرستان ابهر و خرمدره از نظـر تعـداد دام در مراتـب بعـدي اهميـت ق

  .دارند؛ ضمن اينكه فعاليت دامداري هاي صنعتي در اين دو شهرستان چشمگير تر است

در واحد هـاي   ابهرنشانگر اهميت شهرستان ابهر ناحية در بررسي توزيع فضايي واحد هاي مرغداري 

 4 واحد مرغداري گوشتي ناحيه، و 29واحد از مجموع  21، 1382در سال . گوشتي و واحد هاي تخمگذار است

  .واحد مرغداري تخمگذار ناحيه در اين شهرستان فعاليت داشته است 8واحد از مجموع 

  توزيع واحد هاي صنعتي -1-3-3

 -محورهـاي شـرقي و غربـي ايـن شـهر      –صنعت ناحية ابهر در سال هاي اخير در اطراف شـهر ابهـر   

نفـر   40بـا بـيش از   (صـنعتي  كارگـاه مهـم    25با دارا بـودن   1376شهرستان ابهر در سال . متمركز شده است
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اين شهرسـتان   .درصد تعداد اين واحد هاي توليدي در استان را به خود اختصاص داده است 50حدود ) كاركن

بـا   يكارگاهواحـد 1976داراي سـاخت   -در رده صـنعت  بر اساس سرشماري عمومي كارگاهي 1381در سال 

  .نفر كاركن مي باشد 3956

قابـل   .كارگاه مهم صنعتي در مرتبة بعدي قرار دارد 2دارا بودن  با 1376در سال  شهرستان خرمدره

. شهرستان خدابنده فاقد واحد توليدي مهم صنعتي در سال مورد بررسي بوده استدر اين سال ذكر است كه 

در  .بايد اضافه نمود كه شهرستان ابهر بيشترين ارزش افزوده صنعتي استان نيز به خـود اختصـاص داده اسـت   

در . نفر كاركن مـي باشـد   711ساخت با  -در رده صنعت يكارگاهواحد  712اين شهرستان داراي  1381سال 

  .نفر كاركن مي باشد 1156گاهي با كارواحد 1156اين سال شهرستان خدابنده داراي 

  توزيع واحد هاي معدني -1-3-4

 .طبقه بنـدي اسـت   ن هاي مهم كشور قابلاستان زنجان به لحاظ پتانسيل ذخاير معدني در رديف استا

توزيع فضايي معادن ناحيـه در سـال   . با اين همه، معادن استان به نحو شايسته و كامل بهره برداري نمي گردد

معـدن در هريـك    3معدن در شهرستان ابهر، و  20معدن فعال استان،  55، بدين گونه بوده است كه از 1376

درصد معدن هاي فعـال اسـتان    47.3يب، نزديك به بدين ترت. از دو شهرستان خرمدره و خدابنده بوده است

معدن غير فعال استان، سهم شهرستان هـاي ابهـر، خدابنـده و     53همچنين از . در ناحيه ابهر قرار گرفته بودند

  ).271-6ص. 5ج.2م.. مطالعه(معدن بوده است 2و  5، 11خرمدره به ترتيب 

  نظام توزيع شبكه هاي اصلي زيربنايي -1-4

  انتقال انرژي خطوط -1-4-1

استان زنجان فاقد نيروگاه توليد برق بوده، برق مورد نياز آن از طريق شبكة سراسـري تـأمين مـي    

ضمن اينكه موقعيت جغرافيايي استان موجب عبور خطـوط انتقـال بـرق شـبكه سراسـري از ايـن اسـتان        . گردد

غايتي  63/230/400ابهر، و يك پستكيلو ولت زنجان و  63/230در حال حاضردو پست تبديل . گرديده است

بـا كـل   ( 3و ابهر 1، در هيدج، ابهر  kv20/63پست   3در ناحيه ابهر تعداد . در امر تبادل انرژي فعال مي باشند

  .  كيلو ولت ابهر قرار دارد 63/230داخل پست  3موجود مي باشد، كه پست ابهر ) مگاولت آمپر 120ظرفيت 
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  تيخطوط انتقال مواد سوخ -1-4-2

خط انتقال مواد نفتي به پااليشگاه تبريز از استان زنجان عبور نموده بـه اسـتثناي فعاليـت تلمبـه خانـه      

مـواد نفتـي مـورد نيـاز اسـتان از      . تنظيم فشار واقع در شهرستان ابهر، در اقصاد و فعاليت استان تأثيري ندارد

ة عبوري از ناحيه و استان كم و بـيش بـه   خط لول. طريق شبكة حمل و نقل جاده اي و راه آهن تأمين مي گردد

  .زنجان به طرف ميانه امتداد يافته است-ابهر-موازات محور ارتباطي تاكستان

زنجان وارد ناحيه ابهر و استان زنجـان  -ابهر-خط انتقال گاز طبيعي نيز بموازات جاده ارتباطي تاكستان

ر ايـن، طـرح   بعالوه . وشش قرار داده استگرديده شهرهاي مسير و برخي از آبادي هاي هم جوار را تحت پ

زنجان، به طرف قيـدار در  -ابهر-لوله گذاري گاز طبيعي به شهرستان خدابنده از مسير اصلي ارتباطي تاكستان

  .دست اجراست

  اي جادهخطوط ارتباطي  -1-4-3

بـه سـمت   ضمن اينكه ناحية ابهر و اسـتان زنجـان را از جنـوب شـرقي     “ تهران به اروپا”جادة ترانزيتي 

شهر هاي ابهـر، خرمـدره،   . شمال غربي قطع مي نمايد، مهمترين ارتباط جادة اي ناحيه و استان بشمار مي رود

  .هيدج، صائين قلعه و سلطانيه در مسير يا در مجاورت اين جاده قرار دارند

ش مطرح تبريز از ساليان پي-با توجه به حجم بار محور ارتباطي ياد شده، طرح احداث بزرگراه تهران

اين بزرگراه تقريبـاً بـه مـوازات    .به اتمام رسيد 1375زنجان در سال -بوده، فعاليت هاي ساختماني فاز قزوين

جادة ترانزيت، از شهرستان هاي ابهر و خرمدره عبور مي كنـد و بـه شـهر هـاي ابهـر و خرمـدره ورودي و       

  .خروجي دارد

ان ارتباط ساير مناطق ناحيـة ابهـر بـا مراكـز     زنجان امك-زنجان و بزرگراه تهران-ابهر-محور تاكستان

  .  فعاليت و ديگر نقاط كشور فراهم ساخته است

كيلـومتر راه هـاي فرعـي و     271كيلومتر راه اصلي،  143كيلومتر آزاد راه،  72حدود  1376در سال 

  .كيلومتر راه رستايي در سطح استان وجود داشته است 1482
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  خط آهن -1-4-4

يز، ناحية ابهر را در جنوب شرقي در جهت شمال غربي كشور قطع نموده بـه بـه   تبر-خط آهن تهران

  .تبريز امكان ارتباطي استان را با تهران و ديگر مناطق كشور فراهم مي سازد-موازات جادة ترانزيت تهران

-، و تهـران )و بـالعكس (ميانـه  -، تهـران )و بالعكس(تبريز -در حال حاضر قطار هاي مسافر بري تهران

، امكان جابجايي ساكنان شهرهاي ابهر و سلطانيه و آبادي هاي پيرامون را در مسيرهاي يـاد  )و بالعكس(ان زنج

عالوه بر اين، صادرات غيرنفتي ناحية ابهر و برخي از كاالهاي مصرفي سـاكنان ناحيـه   . شده تسهيل نموده است

  ).286تا  282ص . 5ج. 2م..مطالعه(از اين طريق جابجا مي شود

  يش آتي نظام اسكانگرا -2

  گرايش ها در نظام مراكز زيست شهري -2-1

كـه مـديريت    -و در نتيجـه، در ناحيـه   –يكي از گرايشات در سلسله مراتب شـهري اسـتان     *

اجرايي استان، نمايندگان مجلس، ائمة جماعات، و قاطبة ساكنان اين قبيل آبادي ها بر آن اصرار نموده اند و با 

ور سـعي در تحقـق ايـن امـر مـي نماينـد، ايجـاد شـهرداري در آبـادي هـاي داراي           مراجعات به مسئولين كش

مالحظه مي شود كه در طول سـال هـاي   . مي باشد) حتي با جمعيت كمتر از پنج هزار نفر(مركزيت جغرافيايي 

ه اخير تعدادي از آبادي هاي كوچك با ايجاد شهرداري به مجموعة شهر هاي استان اضافه شده اند كه در ناحي

  .مي توان به روستا شهر هاي گرماب، زرين آباد و سجاس اشاره نمود

گرايش ديگر در سلسله مراتب شهري، افزايش اهميت شهرهاي خارج از مسير خطي جـادة    *

به وافع امر در گذشته، در استان، دو شهر زنجان و قزوين . ميانه در سالهاي اخير است-زنجان-تراتزيتي تهران

و شهرهاي تاكستان، ابهر و خرمدره صرفاً به دليل قرار گرفتن در مسير جادة ترانزيتـي   اهميت زيادي داشته،

توانسته اند با استفاده از امكانات ناشي از تجهيز ملّي و مازاد درآمدي واحد هاي خدماتي ايجاد شده در مسير 

ز محور مزبور نتوانسته اند هم از اينرو شهرهاي واقع در خارج ا. مزبور به عنوان يك نقطة شهري تكوين يابند

مجموعه اين شرايط سبب ايجـاد تحـرك طـي سـال هـاي اخيـر در       . از امكانات كافي توسعه برخوردار گردند
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بنظر مـي  . نمايندگان مجلس و مسئوالن محلي براي توجه بيشتر به شهرهاي خارج از محور مزبور شده است

. ش نسبي شهرهاي خارج از محور ياد شـده گـردد  رسد اين گرايش زمينة تأمين امكانات ضروري براي گستر

در اين مورد مي توان به ارتباط دادن شهر قيدار از يكسو به خورخوره و استان كردستان و اتصال ادامـه آن از  

تبريز، و از سوي ديگـر، بـه اسـتان همـدان در ادامـة راه سـه راهـي        -هرانتابهر به جادة ترانزيت -جادة قيدار

  . تا قيدار؛ اشاره نمود) جادة ترانزيتانشعاب از (سلطانيه 

  گرايش ها در مراكز زيست روستايي -2-2

نظـام بررسـي پـراكنش    . ناحية ابهر به دو قلمرو متمايز كوهستاني و دشت قابـل تفكيـك اشـت     *

با ايـن وجـود جمعيـت    . آبادي ها نشان مي دهد بيشترين آبادي هاي استان در قلمرو دشت استقرار يافته اند

ي واقع در قلمرو كوهستان به دليل محدوديت منـابع آب و خـاك و مشـكالت خـدمات رسـاني، بـه       آبادي ها

  .مراتب كمتر از جمعيت آبادي هاي واقع در دشت هاست

) جادة ترانزيتـي (عامل دوم در نظام سكونت جمعيت در آبادي ها، ميزان فاصله از محور توسعه  *

جمعيت آبادي ها در ارتباط با فاصلة آنها بـا محـور و بـا     ميزان. و كانون هاي شهري مهم واقع در محور است

از قبيل مناطق (بدين ترتيب آبادي هاي محور هاي توسعه نيافته. مراكز مهم شهري نيز قابل طبقه بندي است

متقابالً آبادي هايي كه بـه  . در شرايط گرايش به كاهش جمعيت قرار گرفته اند) دور افتادة شهرستان خدابنده

عة ناحيه نزديكتر هستند، از شرايط الزم بـراي سـكونت بيشـتر برخـوردار بـوده گـرايش بـه رشـد         مسير توس

  .جمعيت دارند

بررسي مهاجرت ها از مناطق روستايي و تغيير تركيب جمعيتي آبادي ها نكـات زيـر را مشـخص      *

  :مي سازد

انجام مـي  ) نعمدتاً خارج از استا(مهاجرت از آبادي هاي كوچك و آبادي هاي بزرگ به شهرها  -

  پذيرد؛

بـه  . مهاجرت از آبادي هاي بزرگ سبب كاهش تركيب گروه هاي آبادي هاي استان شده است -

 74بـه حـدود    1370درصـد در سـال    65خـانوار از   100طوري كه سهم آبادي هاي با كمتر از 

  .متقابالً سهم آبادي هاي بزرگ فرو افتاده است. رسيده است 1375درصد در سال 
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  ها در استقرار مراكز فعاليت گرايش -2-3

فعاليت هاي كشاورزي عالوه بر دشت ها، در  شرق خدابنده گرايش بـه توسـعه كمـي و كيفـي       *

  داشته و پيش بيني مي شود همچنان اين زمينة گرايش تداوم خواهد داشت؛

در فعاليت هاي صنعتي، مديريت اجرايي استان گرايش به تمركز بخشيدن واحد هاي صـنعتي در    *

رك هاي صنعتي دارد لكن متقاضيان واحد هاي صنعتي سعي در استقرار در محورهاي توسعة استان و حتـي  شه

  دارند؛) به لحاظ نزديكي به تهران(المقدور در مناطق شرقي آن 

در فعاليت هاي معدني، ذخاير شناخته شده از انديس هاي مختلف تعيين كنندة موقعيت مكـان و   *

ديريت اجرايي استان سعي در ايجاد رونق در فعاليت هاي استخراج معـادن فلـزي   لكن م. نوع فعاليت مي باشد

  دارد؛

كه تحت مديريت بخش دولت  …فعاليت هاي خدماتي آموزشي، بهداشتي و درماني، بهزيستي و  *

مي باشند، گرايش به تأمين حداقل امكانات در اقصي نقاط استان بر حسب نيازهاي جمعيتي دارد و همـه سـاله   

لكـن  . هاي برخورداري و محروميت زمينه ساز گسيل اعتبارات عمراني به مناطق نيازمنـد مـي گـردد   شاخص 

واحد احداثي بخش خصوصي با توجه به انگيزة سود و وجود تقاضا گـرايش بـه اسـتقرار در شـهر هـا دارنـد و       

  ).296تا  293ص . 5ج. 2م..مطالعه(رغبتي به فعاليت در شاخص روستايي ندارند

  كالن توسعهالگوي  -3

  از نظر اقتصادي ناحيهمنطقه بندي  -3-1

ناحية ابهـر  گانه  سهاستفاده از روش بورژه گارنيه براي تعيين عملكرد غالب اقتصادي شهرستان هاي 

  :به نتايج زير گرديده است رمنج

در ناحيه كشاورزي واقع بـوده بـه مـوازات گسـترش      1355در سال ) شامل خرمدره(شهرستان ابهر 

بازرگان به تدريج به ناحيه چند نقشي سـوق   -زنجان  -ي صنعتي در حاشيه محور اصلي ارتباطي تهران واحدها

  .اين شهرستان در ناحيه چند نقشي استقرار يافته است  1375داده شده ، در نهايت در سال 
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سـپس بمـوازات رشـد    . در ناحيـه كشـاورزي قـرار داشـته اسـت      1355شهرستان خدابنده در سـال  

در اين شهرستان و استفاده از تكنولوژي به سوي منطقه شديد ناحيه كشاورزي ميـل پيـدا كـرده و     كشاورزي

در حال حاضر در مقياس استان نيز بعنوان ناحيه كامال كشاورزي از نظر عملكرد غالب اقتصادي قابـل ارزيـابي   

  .است

  محورهاي توسعه يافته و نواحي محروم استان -3-2

.  بازرگان نقش تعيين كننده در فرآيند توسعه استان ايفـانموده اسـت   -تبريز  -محور ترانزيتي تهران 

لذا .  در مسير اين محور قرار گرفته است) توليدي(بطوري كه مهمترين كانونهاي شهري و واحدهاي فعاليت 

ـ .  مناطق توسعه نيافته استان را بطور عمده در ارتباط با خطوط ارتبـاطي فـوق مـي بايـد ارزيـابي كـرد       دين ب

ترتيب مهمترين كانونهاي جمعيتي و واحدهاي صنعتي استفاده كننـده خدابنـده، گرمـاب، طـارم و مـاه نشـان       

  .هريك به تناسب بعد مسافت و كيفيت ارتباط با محور موصوف، از توسعه كمتري برخوردار گرديده اند

به قرار ذيـل  ية ابهر، در ناحجمع بندي و ارزيابي محورهاي توسعه يافته و نواحي حاشيه اي و محروم 

  :مي باشد

اين محور بصورت عام بعنوان محور تمركز واحدهاي . زنجان -حاشيه محور ترانزيتي  ابهر   *

  صنعتي، كانونهاي شهري و آبادي هاي پر رونق مي باشد؛

محور سه راهي سلطانيه به طرف قيدار بعنوان محور توسعه كشـاورزي منتهـي بـه نـواحي       *

  بقه بندي است؛توسعه نيافته قابل ط

مناطق جنوبي شهرستان خدابنده به سـمت اسـتانهاي كردسـتان و همـدان بعنـوان منـاطق         *

  از امكانات زيربنايي و اجتماعي مي باشد،) حتي در سطح استان(روستايي محروم 

. 5ج 2م.. مطالعـه (در اين محور دهستان بزينه رود از امكانات بيشتري برخوردار مـي باشـد   *

 ).290تا  287ص
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 5فصل  
 تنظيم مباني طرح ريزي   2-5

 

  

، در واقع، تنظيم مبـاني برنامـه ريـزي بـه طـور      “تنظيم مباني طرح ريزي”در طرح حاضر، منظور از 

و بطـور خـاص در طـرح      -19موضوع قـرارداد همسـان    -“ناحيه) جامع(طرح توسعه و عمران ” مشخص در 

  . ناحية ابهر مي باشد

  هاي كلي طرح ريزي اهداف و سياست -2-5-1

  مقدمه -1

جامع توسعه و عمران ناحيه اي، از نوع برنامه ريزي توسـعة فضـايي، و در واقـع، برنامـه ريـزي      طرح 

برنامه ريزي فضايي، به برنامه ريزي مسائل خـاص حـوزة برنامـه ريـزي غيـر فضـايي، نمـي        . منطقه اي است

ا، مانند برنامه ريزي نـرخ رشـد توليـد ناخـالص و     ه بنابراين مباحثي از شمار برنامه ريزي نرخ رشد. پردازد

خالص توليدات ملي و منطقه اي، برنامه ريزي نرخ رشد بخشي، در بخش هاي كشـاورزي، صـنعت و معـدن،    

خدمات، و شاخه هاي فرعي آنها، برنامه ريزي نرخ رشد منفي و مثبت مهاجرت، نيـروي انسـاني و اشـتغال، و    

ها و برنامه ريزي هاي بخشي در زمينه هاي سياسي، ) يا بودجه بندي(بودجه جمعيت، و همچنين برنامه ريزي 

وين راهبرد هاي كالن و توسعة غير فضايي، و به طور كلـي، كليـة مـواردي    تداقتصادي و فرهنگي، و همچنين، 
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 و در اهـداف  كه فضا شرط الزم را براي برنامه ريزي توسعه احراز نمي نمايد، در حـوزه و در شـرح خـدمات   

برنامه ريزي فضـايي، بسـتر سـازي و سـازماندهي فضـايي بـراي امكـان        . نامه ريزي فضايي قرار نمي گيردبر

انساني، با ويژگي هاي بسيار  -انطباق برنامه هاي غير فضايي در محدوده هاي مشخص، و ظرف هاي محيطي

ين و مشـخص  معـ خاص خود، و در يك جمله، امكان سازي تحقـق برنامـه هـاي كلـي غيـر فضـايي، در فضـاي        

  . برنامه ريزي غير فضايي نمي گنجد و اهداف اجتماعي است، چيزي كه در حوزه و شرح خدمات-محيطي

در وضـعيت وجـود برنامـة    ) بدين ترتيب، برنامة فضايي در دو وضعيت مي تواند انجـام شـود؛ الـف   

برنامـة توسـعة    اي، در اينصورت هدف برنامة فضايي، تحقـق هـدف هـ   )غير فضايي(ماعيتاج-اقتصادي توسعة

در ايـن صـورت،   . اجتماعي شـهري و منطقـه اي اسـت   -اجتماعي در محدوده هاي مشخص محيطي -اقتصادي

 هناي شاخص هاي عيني پـيش بينـي شـده در برنامـة توسـع     بپيش بيني جمعيت، نيروي انساني و مهاجرت بر م

در ) نامـة فضـايي اسـت؛ ب   براز سرفصل هاي قطعي هـر   كاربرد اين گونه پيش بيني هاصورت مي گيرد، كه 

بخشـي در   ة، در اينصورت اگر برنامـه هـاي توسـع   )غير فضايي(ماعيتاج-اقتصادي وضعيت نبود برنامة توسعة

تمامي بخش ها نيز وجود داشته باشند، برنامة فضايي، مي تواند نقش هماهنگ كنندة طرح هاي بخشي را نيز 

وان مقدمة كار خود و از طريق تلفيق طرح هاي بخشي، ارائـة  عنبه عهده بگيرد، و برنامة توسعة يكپارچه را، به 

شي بين بخشهاي يك خاما در صورت نبود برنامه هاي بخشي، و نبود هماهنگي و هم پايگي برنامه هاي ب. نمايد

ناحيه، و حتي همين ناهماهنگي بين يك بخش در شهرستان هاي يك ناحيه، و يا حتي وجـود راهبـرد هـاي غيـر     

هـا نباشـد، حتـي مـور تأييـد      )سكتور(كالن توسعه، كه ممكن است نه تنها مورد توافق تمامي بخش د قابل استنا

باشد، و در شرايطي كه برنامه هـاي بخشـي   مي ها و كارشناسان سازمان تدوين كننده راهبرد هاهم ن قسمت

انجام ميگرفته اند، ي همواره و در تاريخ معاصر بدون هماهنگي با ساير بخش ها، و بدون رعايت الزامات فضاي

از طرفـي، بسـياري از اهـدافي كـه برنامـه       :در اين صورت، برنامة فضايي دچار يك تناقض آشكار مـي گـردد  

از طرف ديگر، كارشناسان و مسئوالن بخش ها، بخصوص در . بايستي در صدد تحقق آن ها باشد، وجود ندارد

و ) اجتمـاعي -اقتصـادي (وسعه همه جانبه غير فضـايي ت جلسات ارزيابي و تصويب برنامه ها، انتظار برنامة جامع

فضايي بطور يكجا دارند، حال آنكه از يكطرف شرح خدمات برنامه فضايي، جوابگوي نياز هـاي برنامـة توسـعه    

 -اجتماعي نيست، و از طرف ديگر، برنامة فضايي نميتواند بدون دستيابي به اهداف توسعة اقتصـادي -اقتصادي

بخصوص كه در جامعة ما، تفاوت اصولي و تقسـيم كـار علمـي بـين برنامـه ريـزي       . اشدب ه پذيرياجتماعي، توج
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. فضايي با دو دانش برنامه ريزي غير فضايي از يك طرف، و طراحي فضايي از طرف ديگـر، بازشـناخته نيسـت   

   .اين مشكل حتي در سطح دانشگاهي، و در رشته هاي مرتبط نيز وجود دارد

به عنوان يك برنامة فضـايي و زيـر نظـر     ابهرع توسعه و عمران ناحية امچنين شرايطي، كه طرح جدر

كارفرماي بخشي كالبدي نيز در اين شرايط قرار دارد، برنامه فضايي حوزه هاي محدودتر، اما بنيادي تري را، 

  .كه مي تواند زمينه ساز براي توسعه هاي بعدي باشد، بايستي انجام دهد

  يهزمينة هدف ها در طرح ناح  -2

 گيرد، بـه  بايستي انجامبرنامه ريزي فضايي بر پايه اهداف، راهبرد ها و سياست هاي تعريف شده اي 

لـذا در ابتـدا   . طوري كه تدوين هدف ها و راهبرد ها و سياست ها، مرحله اي از رونـد برنامـه ريـزي اسـت    

ريـف شـده در مـورد    تعبراي دستيابي به هـدف هـاي   . بايستي هدف هاي نهايي طرح جامع ناحيه تعريف شود

طـرح  ") يكـم : ، مي توان به دو سند رسـمي اسـتناد نمـود   "ناحيه) جامع(طرح توسعه و عمران "خاص و رسمي 

  . "19شرح خدمات همسان ") ، و دوم"كالبدي ملّي ايران

        يكم  -2-1

 ستهمانگونه كه در جلد نخست گفته شد، در طرح حاضر، طرح كالبد ملّي ايران به مثابه طرح فراد

  .در اينجا، دگر بار، به هدف هاي اصلي طرح كالبدي ملّي ايران اشاره مي گردد. ده استشتلقي 

انديشه تهيه طرح كالبدي در سطح ملّي، منطقه اي و محلّي، و احساس نياز به ايـن مطالعـات، بـر اثـر     

  :ارتند ازعب ، برحسب اسناد همان طرح،اين دشواري ها. رويارويي با دشواري  هايي چند پديدار شد

  جمعيت شهري؛ "انفجاري "رشد  -

  گستردگي نياز به شهرسازي جديد؛ -

  : شهرها؛ كه منجر مي شد به) ارتجالي(نارسايي گسترش خود جوش  -

  تخريب منابع طبيعي، محيط زيست و ميراث فرهنگي؛ و  /   

  نا ايمني از نظر سوانح طبيعي؛/   

  ري؛شهفقدان مطالعات باال دست طرح هاي  جامع  -
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  فقدان مطالعات پايه براي شهرسازي؛ و -

  .فقدان نقشه ها ي كاربري و مقررات احداث بنا براي زمين هاي سراسر كشور -

طرح كالبدي ملّي ايران به صورت مشـخص  اصلي باالست كه هدف هاي  ةبا توجه به مالحظات ششگان

  :در سه هدف  زير خالصه شده است

  شهرهاي موجود و ايجاد شهرها و شهرك هاي جديد؛  دهمكان يابي براي گسترش آين) يكم

پيشنهاد شبكه شهري آينده كشور، يعني اندازه شهرها، چگونگي استقرار آنهـا در پهنـه كشـور و    ) دوم

  ه مراتب ميان شهرها به منظور تسهيل مديريت سرزمين و امر خدمت رساني به مردم؛ ولسلس

ط ك (كاربريهاي مجاز زمين هاي سراسر كشـور   درپيشنهاد چهارچوب مقررات ساخت و ساز ) سوم

  ) .18-1و  17-1ص . 1ج. م ا

مانندنقشـه پراكنـدگي صـنايع،    (تمامي مطالب طرح كالبدي ملّي، ضمن توليـد برخـي اطالعـات پايـه     

ها و مراكز زمينلـرزه، پهنـه بنـدي خطـر زلزلـه، پهنـه بنـدي اقلـيم          هاي صنعتي و معادن، نقشه گسل شهرك

آسايش و اقليم ساختمان، مطالعات يكنواخت پراكنش جمعيت، نقشه كاربري و پوشش زمين ها، نقشـه قابليـت   

و  ،كه هر يك به تنهايي براي هرگونه فعاليـت شهرسـازي  ...) اراضي، نقشه ها ي منابع آب و هزينه تجهيز آب و

يـن امـر، جهـت گيـري     ا. كلي ساختماني مفيدند، صرفاً براي پاسخگويي به سه هدف باال تهيه شده انـد به طور 

  .مطالعات را مشخص كرده است

هدف، تنها تحديد حـدود زمـين هـاي زيـر     .. به عنوان مثال، در طرح ريزي كالبدي بخش كشاورزي 

يت بالقوه  زمين براي همين كاربريها كشت و آيش آبي و ديم و پوشش جنگل و مرتع از سويي و تشخيص قابل

  ...از سوي ديگر است

 ،سي نيز هدف پهنه بندي سرزمين از نظر خوش آب و هوايي يا سكونت پـذيري در مطالعات هواشنا

برحسـب  (افزون بر اين، نياز به انرژي  .در نظر گرفته شده است به عنوان يكي از معيارهاي مكان يابي شهرها

فه گرمايش و سرمايش نيز بررسي مي شوند تا اوالً مكان يابي با توجه بـه لـزوم صـر   براي ) روز _واحد درجه

  . الزم هستند، فراهم گردد "طراحي همساز با اقليم"جويي در انرژي امكان پذير باشد و ثانياً اطالعاتي كه براي 
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موجـود و  هـاي   كوشش بر اينست كه با بررسـي شـبكه راه  .. به همين روال، در مطالعه شبكه ترابري 

ي كشور، و به ويژه در سلسله مراتب ، تأثير آنها در آرايش فضا)ولئتوسط سازمانهاي مس(برنامه ريزي شده 

  ).18-1ص . 1ج. ط ك م ا.. (شهرها، معلوم گردد

        دوم  -2-2

 –هسـتند   (sub-regional)در واقـع ابـزار زيـر منطقـه اي      ناحيـه ) جامع(طرح هاي توسعه و عمران 

چك تـر، و  سياسي كو-كه در ردة تقسيمات جغرافيايي -ملي و منطقه اي و پيش از سطح محلي نسبت به سطح

با تنظيم هدف هاي سطح ميانه، سعي دارد تا در سطح ناحيه ها، هدف هاي سه گانة كالن طرح كالبدي ملي را 

  .تحقق بخشد

در ايـن قـرارداد   . ردانجام مي پـذي  19ناحيه بر اساس قرارداد همسان ) جامع(طرح توسعه و عمران  

مسـكوني و غيـر   (قرار مطلـوب مراكـز فعاليـت    ناحيه به هدايت و كنترل توسـعه و اسـت  ..طرح”آمده است كه 

. “، مناطق حفاظتي و همچنين توزيع متناسب خدمات براي ساكنين شهرها و روستاها خواهد پرداخت)مسكوني

در در ايـن رده،   تيابي به هـدف هـاي اصـلي   هدف از تهيه گزارش وضع موجود و تحليل آن، دسدر اين طرح، 

  :  قالب طرح هاي زير است

  : منطقه بندي كاربري اراضي و تعيين ضوابط و مقررات ساخت و ساز، شامل )1

كشـاورزي، مرتـع، جنگـل، حـريم     كاربري هاي الف، تهيه نقشه منطقه بندي كاربري اراضي، مثل انواع 

راكز عمده صنعتي، اراضي شهري، شـامل شـهر هـاي موجـود و     هاي طبيعي يا مصنوعي، معادن، شهرك ها و م

ه بلند مدت آنها، روستاهايي كه به شهر تبديل مي گردند، شهرك ها و ساير مراكز اراضي مناسب براي توسع

  سكونت جديد و غيره؛

  .ب، تنظيم و تدوين ضوابط و مقررات استفاده از اراضي در كاربري هاي مختلف

  :تي و خدماتي، شاملسطح بندي مراكز جمعي )2

تبديل مجموعة پراكندة آبـادي   ، شاملو هم پيوند شهري و روستايي همگنحوزه هاي  پيشنهادالف، 

خـدماتي پـنج سـطحي، شـامل سـه      -ها به سيستم سكونتگاهي يكپارچه، از طريق پيشنهادسازمان فضايي جمعيتي
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 و شهرسـازي  شـورايعالي بـر حسـب الگـوي مصـوب     (حوزه روسـتايي  -مجموعه-سطح تعريف شدة منظومه

ط دارد، و از پـائين، هـر گـروه از مجموعـة آبـادي هـاي       ارتبا )سطح ناحيه( ، كه از باال به مركز ناحيه)معماري

، به يك مركز حوزة مشخص، همپيونـد هسـتند و كـوچكترين سـلول و زيـر      )سطح آبادي منفرد( منفرد ناحيه

  ؛ سيستم نظام كالن سكونتگاهي ناحيه را تشكيل مي دهند

بسـته بـه عـرف و     درماني، بهداشتي و ساير نياز هـاي ضـروري   آموزشي،توزيع خدمات  پيشنهادب، 

تمام روسـتاهاي منفـرد، بـر حسـب     ازجمله تعريف خدمات مورد نياز، از سطح زيرين،  شامل ،احتياجات محلي

ورد كمبـود  جمعيت آبادي، تا خدمات مورد نياز در مركز هـاي حـوزه، مجوعـه و منظومـه و همچنـين، بـرآ      

و مراكـز اصـلي    هـا توسعه شبكه  ادپيشنهج، . خدمات، برحسب آمار هاي رسمي موجود، در هريك از سطح ها

 ؛ )راه، آب،برق و گاز(تأسيسات زيربنايي

 و روستايي؛  شهرينقاط سيستم سكونتگاهي و چگونگي استقرار و سلسله مراتب  فضايي  توزيعد، 

  :رح هاي پيشنهادي و پيش بيني منابع مالي، شاملتدوين برنامه و مديريت اجراي ط )3

زم براي اجراي طرح و پيشنهاد هاي ارائه شده، با در نظر گرفتن حـدود  برآورد كلي اعتبارات الالف، 

  اعتبارات و امكانات سازمان هاي اجرايي مربوطه؛ 

  تعيين و توجيه الويت هاي اجراي پيشنهادهاي ارائه شده؛ ب، 

  .توسعه ناحيه، سازمان اجرايي و نظارت بر اجراي اين طرحپيشنهاد مديريت ج، 

اين هدفها، بـه طـور   . نهايي خواسته شده از طرح جامع ناحيه، مشخص مي گرددبدين ترتيب، اهداف 

و بـدل  “ طـرح جـامع سـرزمين   ”اداري قيچي شـدن  -عمده، هدف هاي فيزيكي است، و پيامد جريان كشوري

اسـت، كـه بـدون هيچگونـه     “ طـرح كالبـدي ملـي   ” و “ يش سرزمينطرح آما”كردن آن به دو طرح مستقل 

  . ارتباطي با يكديگر، تهيه مي گردند

اقتصادي و كالبـدي قيچـي   -اوالً، تحليل اين مطلب كه آيا برنامة فضايي مي تواند به دو طرح اجتماعي

برنامـه اي مـي توانـد     ، و آيـا چنـين  "برنامة فيزيكي"است يا “ برنامة فضايي”شود، و آيا در اين صورت، هنوز 

د، و ثانيـاً، بررسـي اينكـه هـدف هـاي كـالن در       بجاي ايجاد آشفتگي جديد، سبب تحقق توسعة منطقه اي گـرد 
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برنامه ريزي فضايي براي يك ناحيه، شامل بخشي از يك استان، چيست، سؤال هاي ديگريست كه موضوع ديگر 

  . و شرح خدمات ديگري را مي طلبد

  

  

  عيتي و اشتغال و توسعة عمومي ناحيهپيش بيني هاي جم) 4

اشارة مستقيم بـه پـيش بينـي جمعيـت و      19همسان  ياد آور مي گردد كه در شرح خدمات قرارداد

نيروي انساني و اشتغال نشده است، اما در عمل اين پيش بيني ها در همة طرح ها انجام مـي گيـرد؛ بنـابراين،    

هدف ديگري ، كه خـارج از قـرارداد، در   .  يه را تشكيل مي هداين دو پيش بيني نيز دو هدف ديگر از طرح ناح

طرح ناحيه ابهر دنبال شده است، ارائة طرح ساختاري توسعة ناحيه مي باشد كه جهات و زمينه هاي راهبـردي  

مجموعه فعاليت هاي اين بند، جنبه هاي توسعه اي و غير فيزيكي طـرح را  . توسعه در ناحيه را نمايش مي دهد

 .دهدپوشش مي 
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  الگو هاي مختلف برنامه ريزي و طرح ريزي -2-5-2

  

، بايستي آن مجموعه از الگوها باشـد كـه در   “ الگوهاي مختلف برنامه ريزي و طرح ريزي”منظور از 

تهيه شده است، مي تواند كـاربرد   19طرح جامع توسعه و عمران ناحية ابهر، كه بر پاية شرح خدمات همسان 

  .پذير باشد

، 19همسـان   ، بر اساس شرح خدمات ناحية ابهرطرح جامع توسعه و عمران اي ه هدفبدين ترتيب، 

نـه  (، و مصـوبة  ”طرح كالبد ملّي ايـران ”تنظيم شده در  ، رسمي و قانوني دستگاه كارفرماكالن خط مشي هاي 

، كـه بـراي تحقـق هريـك، الگوهـاي      ، به شرح زيـر اسـت  ”خدماتجمعيت و سطح بندي ”) ةچندان جامع و پخت

يادآور مي گردد كه بسياري از اين مباحـث بـا تفصـيل    . متداول در برنامه ريزي، بر شمرده مي شود لفمخت

  . بيشتر در متن اصلي گزارش و در سر فصل هاي مرتبط با هر مبحث آمده است

       پيش بيني جمعيت -1

ي هـا براي پيش بيني جمعيت از مدل هاي مختلف، از جمله مدل هاي رياضي، مدل كوهـورت، روش  

 مـدل هـاي رياضـي    . جمعيت شناسي، روش هاي اقتصادي، روش هاي نسبي و مقايسه اي، استفاده مـي گـردد  

مـدل  ايـن  . اند بيني جمعيت معموالً در كشورهاي پيشرفته و در شرايط ثبات اقتصادي نسبي بوجود آمده پيش

مطمئنـي بـراي    وباب مناسب ساد توانن نمي ،در شرايط دورة گذار جامعة ماو توجه به اصل عدم قطعيت  با ها،

پـيش نيـاز    .برنامه ريـزي نمـود  بر پاية سازماندهي فعاليت ها اما جمعيت را مي توان . بيني جمعيت باشند پيش

  .اشتغالي در سطح استان مي باشد-برنامه ريزي جامع اقتصادي. اين امر
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       پيش بيني اشتغال -2

  د زير بكار مي رو يبراي پيش بيني اشتغال، مدل ها

       1اقتصاد پايه  -2-1

به دو بخش پايـه و  ) شهر يا منطقه(در يك حوزة مفروض هاي اقتصادي  در مدل اقتصاد پايه، فعاليت

هـاي غيـر    در قسمت پايـه، فعاليـت  رشد بيني  و پيش ،نسبت اين دو بخشبا تعيين  گردد و غير پايه تقسيم مي

 فعاليـت دسـته از  بخـش پايـه آن   . بيني خواهد بود پيش مفروض، قابل ةهاي حوز كل فعاليتو در نتيجه، پايه، 

و  شـود  داخـل حـوزه مصـرف نمـي    اقتصادي را شامل مي گردد كه محصوالت توليدي آن به تمامي در   هاي

در نتيجه توليد گردد و  حوزه صادر ميبه خارج از   -پس از كسر ميزان مصرف محلي آن – قسمت عمدة آن

هزينـه  صـرف   -و يا سهم كاركنان محلي از درآمد ايـن بخـش   -درآمد آن لذادرآمد براي حوزه مي نمايد؛ 

، از جمله هزينه هاي زندگي شـاغلين بخـش غيـر    )غير پايه(و گردش بخش ديگر خود و خانواده زندگي هاي 

آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي توليدي يا غير توليـدي و  بخش غير پايه، . شود ميپايه و خانواده هاي ايشان 

محصول آن جنبة مصرفي براي زندگي عمـومي اهـالي محـل را دارد و مـازاد توليـد بـراي       كه ي است تخدما

  . صادرات به بيرون از حوزه را ندارد

    2و سهم جابجايي -2-2

، بـا سـطح   ة محلـي در يـك حـوز   هاي توليدي، و يا اشتغال مربوطه در مدل نقل مكان و سهم، فعاليت

در اين مدل، مقصـود  . گردد مقايسه مي ،باشد، مثالً سطح ملي مه ريزي شده ميبرنا هك ،به عنوان مرجع ،باالتر

در فعاليـت  (مقصـود از سـهم، سـهم اشـتغال      و، ميـزان اشـتغال  ، افزايش يا كاهش در )نقل مكانيا (جابجايي از 

 مرجعسطح در ) فعاليتهمان در (اشتغال نسبت به  در سطح محلي )براي نمونه يك رشته از صنعت -مفروض

در حـوزة محلـي در تناسـب بـا      فعاليـت خـاص  رشـته  اشـتغال در يـك   نسبت جابجايي در اين روش، . باشد مي

                                                        

1 Economic Base Model 

2 Shift and Share Model 
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در يـك دورة   ،مرجـع  در اشتغالرشته در سطح مرجع و با توجه به رشد عمومي كل همان در اشتغال جابجايي 

در ه اي كـل اشـتغال   دوررشد ) 1: است كه عبارتند ازسه جزء اصلي داراي اين مدل ؛ گردد ميخاص، مشخص 

تفـاوت جابجـايي   ) 3و ؛ فعاليت مفروض در سطح مرجـع رشته در ميزان اشتغال نسبي  جابجايي) 2؛ سطح مرجع

اشـتغال در  ميـزان  مدل، تغيير  ، اينبدين ترتيب.  مرجعسطح نسبت به رشته فعاليت مفروض در سطح محلي 

ا ثابت فرض كردن نسبت جابجايي در محل و كه بدهد  معين، ارائه مي ةدوريك را در محلي فعاليت مشخص 

  .پيش بيني اشتغال در مرجع، مي توان اشتغال در سطح محلي را نيز پيش بيني نمود

  1مدل داده و ستانده   -2-3

ها، و محاسـبة مـازاد توليـد يـك      ها، يا حسابداري بين فعاليت هاي بين فعاليت تبادل ةاين مدل بر پاي

كند كـه   هر فعاليت محصولي را توليد مي. گيرد همان توليد، شكل ميحصول مفعاليت نسبت به مصرف داخلي 

 توسـط سـاير بخشـها، بـه مثابـة داده     است و ممكن است قسمتي از آن محصول آن فعاليت  )Output( ستاندة

)Input (- اگر جدول، . مصرف شود، و باقيمانده محصول سهم خريداران نهايي خواهد بود -اي يا كاالي واسطه

ماتريس تشكيل شود كه در آن خروجي يا ستاندة هر فعاليت، و ورودي يا دادة آن به مصرف كنندة واسطه  يا

و به مصرف كننده نهايي مشخص گردد، آنوقت، ورودي يا دادة محصول هـر فعاليـت بـه    ) ها يا ساير فعاليت(

با ثابت فرض كـردن ايـن   . شدبا هر فعاليت طبق ضريب معيني نسبت به ستانده يا محصول كل آن فعاليت مي

بيني تقاضاي نهايي براي هر فعاليت ميتوان ميزان توليد كل آن فعاليـت را بـراي دورة مـورد     ها و پيش ضريب

  .بيني نمود نظر پيش

  2مدل ضرب مكاني   -2-4

توانـد   كيفيـت مـي  . كند خاص مقايسه مي 1رمنُضريبي كه كيفيتي از يك محدوده جغرافيايي را با يك "

درصد اشتغال كل كشور در همـان  نُرم و ، (Si) اشتغال كشور در صنعت سيليس در محدوده جغرافيايي صددر

   LQiاگر . به دست مي آيد LQi=Si/Tiاز رابطه   i  (LQi)ضريب مكاني براي محدودة . باشد (Ti)محدوده 

                                                        

1 Input Output Model 

2 Location quotient       
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كمتـر از   LQi تمركز يافته است، اگـر   i  بزرگتر از يك باشد، اشتغال در صنعت سيليس در محدودة

  .2"يك باشد، صنعت سيليس در آن محدوده نسبتاً ناكافي ارائه شده است

      منطقه بندي كاربري زمين -3

 1، تعيين متطقه بندي كاربري زمين است كـه بـا سـند شـمارة     در طرح جامع ناحيه مهمترين فعاليت

ود هر قطعه از زمين داراي چه جدر وضع مو) الف :مقصود از كاربري زميني، دو مفهوم است. شناخته مي شود

از تهيـه نقشـة كـاربري زمـين     بـراي   هر قطعه از زمين براي چه كاربري مناسـب اسـت؟  ) ب كاربردي است؟

ان تـو مي 4»(ALLOT)روش مكان يابي و بهينه سازي زمينـي  «و 3» مناسب بودن زميندرجة تحليل «روشهاي 

نحـوه اسـتفاده از    و سـكونتي،  يه و تحليل محيط طبيعـي زبا تجتا در اينگونه تحليل سعي مي شود . استفاده كرد

بـراي بهـره وري   و قابليت ها و محدوديت هاي فيزيـوگرافيكي و محيطـي زمـين،     زمين در شرايط موجود، 

از ) يعني استفاده بيش ار حد مجـاز و عقاليـي  ( و جلوگيري از استفاده مخرب و يا اضافه استفاده از آن،  مناسب

يك كالم، براي تحقق توسعه پايدار و حفظ محيط و بهره وري از آن براي نسل هاي آينده،  منابع محيطي، و در

  . ،تعيين شودكاربري هاآن زمين براي  بودن مناسب، و درجة كاربري هاي سازگار براي زمين تعريف گردد

را  نو شكلي از تحليل درجة مناسب بودن زمـي  طرح كالبد ملّي نيز بر همين منوال شكل گرفته است

. شرح خدمات طرح هاي ناحيه اي هم تا حدودي همين مطالعات را مي تواند پوشش دهد .به كار گرفته است

نيز با دقت نسبي سعي گرديده كه بررسي و تحليل وضـع موجـود بگونـه اي انجـام      ابهردر طرح توسعه ناحيه 

 .بودن زمين تنظيم گردد ناسبمدرجة بر مبناي تحليل  1، سند شماره گيرد كه بتوان در مرحله تدوين طرح

                                                                                                                                                                          

1 Norm 

2 The Dictionary of Human Geoyraphy  

3 Land Sutibility Analysis 

4 Land Location and Optimization Technique 
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        سطح بندي جمعيتي و خدماتي   -4

شـناخته مـي    2مي باشد، كه با سـند شـماره    19سطح بندي، دومين فعاليت مهم در قرارداد همسان 

يك نظام سلسـله مراتبـي سـكونتگاهي بـراي      -و ايجاد -مقصود از پهنه بندي جمعيتي و خدماتي، پيشنهاد . شود

براي سرمايه گـذاري   -و بازار مصرف -مات در بين مردم منطقه، و هم، براي تشخيص نياز دتوزيع عادالنة خ

دو مسئلة مهم در اين پهنه . در منطقه مفروض است. هاي بخش خدمات و تسهيالت عمومي و زيربنايي منطقه

كـان مركـزي،   براي اينكار از مـدل هـاي م  . بندي، يافتن روستاهاي مركزي و تعيين محدودة پهنه ها مي باشد

 . مي توان استفاده نمود... اندازه، گاتمن، دلفي، ريلي، جاذبه، تاكسونومي عددي، و-رتبه

          ساختار توسعة ناحيه  -5

در طرح جامع ناحية ابهر سعي گرديد تا عالوه بر دو سند اصـلي و خواسـتة شـده در قـرارداد، سـند      

در اين سند، پهنه بندي ناحيه برحسـب الگـوي   . گردد ةسومي مبني بر ساختار كالن توسعة اقتصادي منطقه ارائ

در . توسعه، و همچنين تعيين محورهاي اصلي توسعه، با توجه به سند پهنه بندي كاربري زمين، ارائه مي گردد

تعيين درجه توسعه يافتگي ناحيه، مدل هاي پيچيده اي مورد استفاده قرار مي گيرد، كه نياز به داده هاي دقيق 

. مدل شكلي مثلث بورژو گارنيه، با پارامتر هاي ساده تري الگوي توسعه را تعيـين مـي كنـد   . به داردو همه جان

. همچنين، در طرح كالبدي ملّي ايران نوعي طبقه بندي صنعتي از شهرسـتان هـاي كشـور ارائـه نمـوده اسـت      

 .برنامه ها و طرح هاي درون ناحيه نيز جهات اصلي توسعه را مي تواند مشخص نمايد
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  ارزيابي الگوها و انتخاب گزينه مناسب -2-5-3

  

منظور از ارزيابي الگوها و انتخاب گزينة مناسب در اين بخش از كار، ارزيابي  الگوهاي پيشـنهاد شـده   

و انتخاب گزينة مناسب از بين آنان براي انجام بررسـي هـا و تحليـل هـاي الزم در ناحيـه مـي        2-5-2در بند 

مدل . ، در هر مبحث، به تفصيل به چگونگي گزينش مدل مرتبط، اشاره شده استدر متن اصلي گزارش. باشد

هاي گزينش شده بيشتر درون زا و سازگار با شرايط درون ناحيه، و از نوع مدل هاي مبتني بر كار كارشناسي 

  . ه مي گردددر زير، به طور خالصه به ارزيابي الگوها و گزينة نهايي اشار. بوده اند تا مدل هاي صرفاً رياضي

         پيش بيني جمعيت -1

هاي رايج در جمعيت شناسـي،   مدلبر پاية آتي ناحية ابهر را نمي توان با ضريب اطمينان باال،  جمعيت 

-مدل هاي پيش بيني، معموالً در كشورهاي پيشـرفته، و در شـرايط ثبـات اقتصـادي     زيرا اين. پيش بيني نمود

ها بر دو پارامتر اساسي تغييرات جمعيتي، يعني نرخ  مدلاين . شده اند اند، و توصيه جمعيتي نسبي بوجود آمده

آشكار تر و كوتـاه   ،عدم قطعيت اصل ،ناحية ابهر در شرايط در حال گذار. مبتني است ،رشد طبيعي و مهاجرت

نـرخ و  عـدم ثبـات در    .رد، واقعيت خود را نمايان مي داردازمان تر از آنچه در يك جامعة ثبات يافته بازتاب د

شرايط پارامتر هاي اساسي جمعيتي، به خصوص به دليل نبود الگوهاي مطمئن و برنامه ريزي شـدة اقتصـادي   

  . در ناحيه، چشم انداز مبهمي از امكان تحقق هرگونه پيش بيني جمعيتي پيش رو مي گذارد

اي پـيش بينـي   بر به منظور برنامه ريزي اقتصادي جمعيت، جامعي در استاناقتصادي در نبود برنامة 

در پـيش   2و نسـبت  1جمعيت در ناحية ابهر، روش پيشنهادي خاصي بكار رفته است كه از مدل هاي مقايسـه اي 

سهم ناحيه در برنامه ريـزي كـالن جمعيتـي اسـتان     تعيين مبتني بر ، روشاين . بيني جمعيت، اقتباس شده است

                         
1 Comparative 

2 Ratio 
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انگر ارادة استان در تغيير جهت جريان مهاجرت زيرا اين پيش بيني بي. است 1400و  1385، براي سالهاي زنجان

اين روش در متن پيش بيني جمعيـت بـه تفصـيل بيـان شـده      . در استان، از برون كوچي به درون كوچي است

  . است

         پيش بيني اشتغال -2

اقتصـاد  روش :  الگو هاي ارائه شده در بند پيشين بنا بر داليل زير در ناحية ابهر كاربرد پذير نيسـتند 

كـافي بـراي تعيـين ميـزان      هـاي  دادهاوال،ً : بيني اشتغال در ناحية ابهر، خالي از اشكال نيست زيـرا  براي پيشپايه 

. داخل ناحيه در دسـت نيسـت  )كشاورزي، صنعتي و خدمات(صادرات از تمامي فعاليت هاي سه بخش اقتصادي 

در هر سه بخش اقتصـادي در ناحيـه نيـز    آتي تمامي فعاليت هاي پايه  توسعهثانياً، برنامه ريزي مشخص براي 

 .وجود ندارد

 1400و تا سـال   1385اينكه اشتغال در استان در چهار بخش و براي دو دوره زماني از سال  بهتوجه  با

. اسـتفاده نمـود   ابهربيني اشتغال در ناحيه  براي پيش  و سهم جابجاييمدل  توان از  بيني شده است، لذا مي پيش

چون در سالهاي گذشته مدتي شهرستان  اول،. گردد ز كاربرد اين مدل در اين طرح اجتناب مياما به دو دليل ا

استان بوده است، و آمار تفكيكي دقيق آن موجود نيست و  جزءتاكستان و مدتي ديگر، كل استان قزوين فعلي 

ه با توجه به جمعيت آينده انجام نپذيرد، و ثانياً، اشتغال آينده در استان ك الزمبا دقت است محاسبه آن ممكن 

تبـديل مـي    پذيريشده است، ساختار جمعيتي فعلي را دگرگون نموده و از مهاجر فرستي به مهاجر  بيني پيش

   . در خود داشته باشد رالذا مناسب تر آنست كه مدلي در نظر گرفته شود كه پارامتر جمعيت . نمايد

 :براي اين طرح نمي باشد، زيرادو دليل قابل استفاده به  نيزدل داده و ستانده م

اي محصوالت هر فعاليت در تـك تـك فعاليتهـا در دسـت      كامل از ميزان مصرف واسطه اطالعات اوالً،

بينـي هـا    پـيش  همينبيني شده نيست، و اين طرح به دنبال  و ثانياً ميزان مصرف نهايي هر فعاليت پيش نيست،

در ناحيـه بـر حسـب سـهم ناحيـه       اشـتغال بيني  يد كه اوال،ً پيشبنابراين، بايستي مدل ديگري را برگز. باشد مي 

و ثانياً، مدل مورد نظر، نسبت هـاي جمعيتـي را    باشد،نسبت به حوزة برنامه ريزي شدة فرادست انجام پذير 

    .  استفاده ميگردد» ضريب مكاني«اينكار از مدل  براي. در نيز در خود داشته باشد
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ضريب تمركز مكاني و سهم اشـتغال  تعيين مبتني بر جامع ناحيه ابهر، ، در طرح بيني اشتغال روش پيش

 1400و  1385، بـراي سـالهاي   اسـتان زنجـان  اشتغال در زير بخش هاي اقتصـادي  كالن ريزي ناحيه در برنامه 

زيرا اين پيش بيني بيانگر ارادة استان در تعريف ساختار نوين اقتصادي، و رشد بخـش صـنعت در اسـتان    . است

  . اين روش در متن پيش بيني اشتغال به تفصيل بيان شده است. است

     منطقه بندي كاربري زمين  -3

 : بندي كاربري زمين، در چهار مرحله زير انجام شده است هنپهابهر،  ةدر طرح ناحي

بدين معني كه در حال حاضـر هـر    .در وضع موجود) ا پوشش اراضيي(تعيين كاربري زمين  :1مرحلة 

 . ن داراي كدام كاربري مي باشدقطعه از زمي

بـدين معنـي كـه    . هاي اصلي و واحدهاي بكار رفتـه در زمـين   فيزيوگرافي، يا تشخيص تيپ: 2مرحله 

 3و واحدها 2ها تيپو  1كالس هاكاربري به  هاي  ها يا محدوديت ي و قابليتبيعهاي ط زميني بر اساس ويژگي

ها  خاك شناسي، قابليتمشخصات واحدهاي زميني بر حسب  هر يك از. گردند طبقه بندي مي 4اءو گاه به اجز

  . ندا مي باشهاي مختلف دار اي براي كاربري هاي تعريف شده و محدوديت

هاي مختلـف در   هاي هر واحد ارضي براي كاربري و محدوديتبودن ناسب متعيين درجة : 3مرحله 

ا و محدوديت ها براي چه نوع كاربري و بـا  بدين معني كه هر واحد ارضي با توجه به قابليت ه .نيوشرايط كن

 .  كدام درجه مناسب است

هاي مختلـف در   هاي هر واحد ارضي براي كاربري و محدوديتبودن تعيين درجة مناسب : 4مرحله 

و  ي موجـود هـا  شرايط آتي، مشروط بر انجام عمليات پيشنهادي اصالح و عمران خاك براي رفـع محـدوديت  

  . واحدهاي ارضي بودنافزايش درجه مناسب 

كارهايي كه در اين زمينه بايستي در جهت بستر سازي فضايي عمومي بـراي هرگونـه توسـعة بعـدي     

  : ناحيه، انجام گيرد، به شرح زير است

                         
1 Land Classes 

2 Land Types 

3 Land Units 

4 Land Components 



  مشاور آرمانشهر  مهندسين             3ج        4 -3-5-2      )88تير( جامع توسعه و عمران ناحية ابهر طرح

  انجام عمليات پيشنهادي اصالح و عمران خاك براي رفع محدوديت هاي واحد هاي ارضي، ) يكم

  .  ي از وضع موجود به كاربري داراي تناسب با همان واحد ارضيهدايت كاربري واحدهاي ارض) دوم

بـراي بسترسـازي يـاد شـده برنامـه ريـزي       ) اوالً يادآور مي گردد، دستگاه هاي مسئول نيز بايسـتي، 

در هرگونه برنامه ريزي توسعة اقتصـادي يـا اجتمـاعي ناحيـه، مشخصـات توسـعة       ) اجرايي انجام دهند، و ثانياً

  .رنظر گيرندفضايي ناحيه را د

  . اين روش در متن تعيين كاربري زمين به تفصيل بيان شده است

  سطح بندي جمعيتي و خدماتي -4

جمعيتي و خدماتي ناحيه بر اساس مدل درون زاي خاصي انجـام  سطح بندي نقاط در طرح ناحية ابهر، 

اً شكل خاص توزيع خـدمات، بـه   ة شورايعالي شهرسازي و معماري، و ثانيالگوي مصوب گرفته كه برآمده از اوالً،

  .بوده است خصوص الگوي توزيع خدمات بهداشتي درماني، در ناحيه

ة مصـوب . لذا، در قدم اول، كوشش شد تا اين مصوبه در طرح سطح بندي ناحيه، كاربرد پذير گـردد  

، كـه از  وستاييالگوي سطح بندي مناطق و مراكز ر: اول :موضوع در نقاط روستايي اشاره دارد دوبه  ياد شده، 

استانداردها و ضـوابط  : دومسه سطح حوزة روستايي، مجموعة روستايي، و منظومة روستايي تشكيل مي شود؛ 

  .   ، كه چگونگي توزيع آن در سطح هاي ياد شده، پيشنهاد شده استخدمات روستايي

هـاي همگـن و    قدم دوم، در يك روش درون زا، اوالً، شاخص هاي جمعيتي و خدماتي و  ثانيـاً، حـوزه  

  . دهستان ناحيه تعيين گرديد 20بخش و  7همپيوند، بر اساس همين شاخص ها، با بررسي موردي در 

 ،براي دستيابي به اصول اصلي و الگوي واحد براي تشخيص و تشـكيل حـوزه هـاي همگـن و همپيونـد     

  : روشي به شرح زير اتخاذ گرديد

  مشخصات عيني محلي؛ هاي جمعيتي، براساس گروه بندي جمعيتي و تقسيم آبادي ها به گروه -1

انتظامي، و دستيابي به الگـوي  -گروه بندي خدماتي به تفكيك آموزشي، بهداشتي، تأسيسات، اداري -2

  وضع موجود توزيع خدمات در بخش و مقابلة آن با الگوي مصوبة شورايعالي شهرسازي و معماري؛

  .2و1افته هاي بند اصول انتخاب مركز هاي روستايي، با توجه به دستي
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بررسي تحقيقي ياد شده، الگوي حوزه بندي در ناحيه ابهر را ترسيم نمود، براساس ايـن الگـو، مـوارد    

بخش ناحية ابهر، به تفكيك و تفصيل، بكار برده شد، و نتيجـة آن طـرح پيشـنهادي سـطح بنـدي       7زير در هر 

  .جمعيتي و خدماتي ناحيه ابهر مي باشد

بخش، شامل تعيين سرانگشتي تعداد مركز مورد نياز در هر سه سطح، بر حسب مراكز مورد نياز  -4

  شاخص خام جمعيتي؛

جمعيت و خدمات برتر در بخش، شامل بررسي و تشكيل جدول بر پاية آبادي هاي داراي جمعيت  -5

  هاي باال و يا خدمات برتر، به تفكيك دهستان، در بخش؛

ح بندي،  هر يك از شهرستان هاي ناحية  ابهر، داراي يك مركز بهداشتي درماني بمثابة اساس سط -6

از آنجا كه بايستي تمامي خدمات موجود در . برنامة پنجسالة براي توزيع خدمات بهداشتي و درماني مي باشد

چارچوب سطح بندي خدماتي پيشنهادي قرار گيرد، لذا بايستي خدمات شبكه اي، كـه گـاه سـطح بنـدي خـاص      

در اينجا، چون شـبكة شهرسـتاني خـدمات بهداشـتي و     . طح بندي خدماتي همنواخت گردندخود را دارند، با س

درماني، مقدم بر سطح بندي خدماتي، و بصورت يك كار دانشگاهي انجام پذيرفته است، لذا بهتر آنسـت كـه   

هداشت، در شبكة بهداشتي و درماني، روستاي هاي اقماري زير پوشش خانة ب. اين شبكه مورد تأمل قرار گيرد

خانه هاي بهداشت زير پوشش مركز بهداشتي درماني، و اين مركز هـا زيـر پوشـش مركـز شهرسـتان قـرار       

در بررسي هاي اوليه در بخش مركزي شهرستان ابهر، اين نتيجـه بدسـت آمـد كـه مركـز بهداشـتي       . دارند

د اينكـه توزيـع خـدمات    درماني روستايي مي توانند گزينة مناسبي براي مركز حوزة روستايي باشند، بـا وجـو  

بهداشتي درماني در هر سه شهرستان ناحية ابهر، از الگوي نسبتاً يك دستي پيروي نموده اند، اما براي اطمينان 

  قطعي، نقش اين مركز در تمامي بخش ها بطور موردي ارزيابي مي گردد؛

شـبكة   ار،در ايـن قسـمت از كـ   ، بهداشـتي درمـاني  خـدمات  سطح بندي بررسي چگونگي توزيع و  -7

ـ گمـي  مورد تحليل قـرار   با تقسيمات كشوري انطباق آن ميزان ، و بهداشتي درماني موجود نتيجـة آن  و د، ري

  د؛وش ميو يا تصحيح شبكة بهداشتي درماني، بكار گرفته جمعيتي و خدماني براي تنظيم سطح بندي 

ورد بررسـي قـرار   تعيين حوزه هاي روستايي در بخش، در اين مرحله، دهسـتان بـه دهسـتان مـ     -8

ميگرد و با توجه به اصول و شاخص هاي مورد نظر، مركز حوزه ها و آبادي هاي اقماري آنـان مشـخص مـي    

  گردند؛
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سطح بندي نهايي، در اين مرحله، از بين مركز هاي حوزه، مركز هـاي مجموعـه، و از بـين  نقـاط      -9

  .واجد شرايط، مركز هاي منظومه انتخاب مي گردند

ي مراكز جمعيتي و خدماتي نيز، در جهت بستر سازي فضايي عمومي بـراي هرگونـه   طرح سطح بند 

از آنجا كه خدمات پيش بيني شده براي سطح هاي ياد شده، از وظايف سازمان هاي . توسعة بعدي ناحيه است

   بخشي ناحيه است، دستگاه هاي مسئول بايستي،

رائة خدمات، و مـديريت برنامـه و بودجـه، بـراي     در برنامه ريزي ساالنه يا دوره اي خود براي ا) اوالً

  تصويب برنامه ها و تعيين اعتبار، اولويت هاي طرح سطح بندي پيشنهادي براي ناحيه را مبنا قرار دهند، و 

در هرگونه برنامه ريزي توسعة اقتصادي يا اجتماعي ناحيه، مشخصـات توسـعة فضـايي ناحيـه را     ) ثانياً

  .درنظر گيرند

  . گزارش سطح بندي آمده استتفصيل روش در 

        ساختار توسعة ناحيه -5 

اجتماعي ناحيه، بر اساس روش هاي مبتنـي بـر كارشناسـي و درون زا، و بـا      -ساختار توسعة اقتصادي

استفاده از مدل مثلث بورژو گارنيه، درجة توسعة صنعتي شهرستان هاي ناحية، و آينده نگـري بـر پايـة طـرح     

 .    گون، و شرايط عمومي ناحيه تهيه شده استهاي توسعة بخش هاي گونا

  . تفصيل روش در گزارش ساختارتوسعة ناحيه آمده است

  

  




