
1هاي كلي در سطح استانبررسي- طرح جامع ناحيه زنجان

هاي كلي در سطح منطقه بررسي: بخش اول 

هاي جغرافيايي و اقليميبررسي-1-1

هاي جغرافياييويژگي-1-1-1

غربي كشور جمهـوري اسـالمي ايـران و براسـاس آخـرين تقسـيمات       استان زنجان در شمال

رجـه و  د47ي عرض شـمالي و  دقيقه15درجه و 37دقيقه تا 35درجه و 35كشوري در موقعيت 

اين اسـتان بـا وسـعتي حـدود     . ي طول شرقي واقع گرديده استدقيقه28درجه و 49دقيقه تا 10

از سمت شمال به استان اردبيل، از شمال شرق به استان گيالن، از شرق بـه  1كيلومترمربع22164

ن غرب به اسـتان كردسـتان، از غـرب بـه اسـتا     استان قزوين، از جنوب به استان همدان، از جنوب

.باشدغرب به استان آذربايجان شرقي محدود ميآذربايجان غربي و از سمت شمال

طوري ي گذشته دستخوش تغييرات زيادي بوده است بهي استان زنجان طي دو دههمحدوده

و 1375كيلومترمربـع در سـال   26139و1370كيلومترمربـع در سـال   21848كه مسـاحت آن از  

بـديهي اسـت همگـام بـا تغييـرات      . رسـيده اسـت  1381مترمربع در سـال  كيلو22164به "نهايتا

. ي استان، تقسيمات داخلي استان نيز دستخوش تغييراتي گرديده استمحدوده

.شده استمشخص 1ي جدول شمارهوضعيت تقسيمات داخلي استان در 

1380ي آماري استان زنجان  سال سالنامه-1
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1380مات كشوري در پايان سال ها براساس تقسيمشخصات عمومي شهرستان: 1يهجدول شمار

مساحت شهرستان

)كيلومترمربع(

تعداد 

بخش

تعداد 

شهر

تعداد 

دهستان

22164151646كل استان

2993248ابهر

1829224ايجرود

51514410خدابنده

407112خرم دره 

67632112زنجان

2235225طارم 

2786225ماهنشان

ريزي استان زنجانسارمان مديريت و برنامه: ماخذ

هاي اقليميويژگي-2-1-1

دهـد كـه تغييـرات    نجام شده در خصوص وضعيت اقليمي استان زنجـان نشـان مـي   اهاي بررسي

هـاي  ههـ بايـن عوامـل عبارتنـد از ورود ج   . باشدمهم ميين استان عمدتا متاثر از دو عامل اقليمي در ا

.عظيم رطوبتي و حرارتي و ميزان ارتفاع از سطح دريا

هواي يهدهد، جبهماه استان زنجان را تحت تأثير قرار مي8حدودهوايي كه يهمهمترين جبه

كنـد از  هوا كه از درياي مديترانه و اقيانوس اطلس به كشور نفوذ مـي يهاين تود. قطبي دريايي است

ايتوده هـواي مديترانـه  . شوداز جهت غرب و شمال غرب وارد كشور مي"غالبابخار آب غني است و

از بخـار آب غنـي اسـت و غالبـا از جهـت غـرب و       كننـد كه غالبا از جهت غرب به كشور نفـوذ مـي  

كشور و همچنين استان زنجان ،از اوايل مهرماه تا اواسط ارديبهشت ماهه وشدغرب وارد كشور شمال

ها در فصل زمستان است ولـي در بهـار و   هاي اين تودههرچند اوج فعاليت. دهدار ميرا تحت تأثير قر

.گرددپاييز نيز موجب بارش رگبارهاي شديد و همچنين وقوع طوفان و رعد و برق مي
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هواي قطبي بري است كه يهتود،دهدهواي ديگري كه اقليم استان را تحت تأثير قرار ميهتود

نمايـد همـراه بـا    غرب به استان نفوذ مياين توده كه از جهت شمال. باشدسرد ميهواييهيك تود

هاي جوي و افت پرفشار سيبري در فصول سرد سال باعث ريزشيهتر شدن تودگيري و عميقشكل

.گرددشديد دما مي

هـوا كـه   يهداين تو. سازدهايي است كه اقليم منطقه را متأثر ميتوده هواي خزري از ديگر توده

طور عمده نوار ساحلي كشور را تحت تأثير قرار داده و بـه دليـل اشـتراك    منشا آن درياي خزر است به

هـايي از  هاي شمالي اسـتان زنجـان را كـه شـامل قسـمت     مرز استان زنجان با استان گيالن، قسمت

جـوي بيشـتري در   تحت تأثير قرار داده و باعث ريزش نـزوالت ،ارتفاعات البرز مركزي و غربي است

بنـدي اقليمـي اسـتان زنجـان در ايـن      منظور حوزهبه. گردداين منطقه نسبت به ساير نقاط استان مي

بندي انجام شده توسط مهندسان مشاور جاماب در مطالعات طـرح جـامع آب كشـور    مطالعات از حوزه

گسـترش  (روش دو مارتن بندي مورد استفاده قرار گرفته روشي كه در اين حوزه. استفاده گرديده است

باشـد و از  بندي اقليمي براساس شاخص خشكي ميدر روش دو مارتن طبقه. باشدمي) جامابيهيافت

يهرابط

P =Aiآيدبه دست مي.
T+ 10

. درجـه حـرارت سـاالنه اسـت    Tميانگين بارندگي ساليانه و Pشاخص خشكي، Aiدر اين رابطه 

.تيپ اقليمي از خشك تا بسيار مرطوب را تعريف نموده است7دو مارتن ،قفويهبراساس رابط

گردد كه با افزايش بارندگي ساليانه و كاهش دماي سـاالنه،  فوق مشخص مييهبا توجه به رابط

بندي براثـر افـزايش ارتفـاع در منـاطق مرتفـع      بنابراين در اين طبقه. يابدشاخص خشكي افزايش مي

برد، در صـورتي كـه از نظـر    دار شاخص خشكي را تا حد مناطق خيلي مرطوب باال ميكوهستاني، مق

از اين رو بـراي رفـع   . اقليمي اين مناطق با نواحي پرباران ولي معتدل درياي خزر تفاوت فاحشي دارند

هـاي حرارتـي مشـخص شـده     اين مشكل مهندسان مشاور جاماب روش اصلي دو مارتن را با آسـتانه 
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آن مشخص شدن چهارگروه در داخل هشت اقليم يهمبرژه توسعه داده است كه نتيجتوسط سيستم آ

روش مـذكور روش دو  . شوداقليم را شامل مي32باشد كه در مجموع تعيين شده توسط دو مارتن مي

.مارتن گسترش يافته نامگذاري شده است

.دهدبرژه را نشان ميهاي دو مارتن و آمبندي اقليمي روشطبقه3و 2يهجداول شمار

Aiبندي اقليمي به روش دو مارتن براساس شاخص خشكي طبقه: 2يهشمارجدول

Aiنماد نام آشكوب اقليمي)Ai(حدود شاخص خشكي 

A1-1)فراخشك(خشك 5-0

 A1-2)بياباني(خشك 10-5

A2نيمه خشك20-10

 A3ايمديترانه24-20

 A4يمه مرطوبن28-24

 A5مرطوب35-28

 A6)نوع الف(خيلي مرطوب 55-35

 A7)نوع ب(خيلي مرطوب <55

جلد اول-اجتماعي و فرهنگي استان زنجان-اقتصادييهتوسعيهمطالع: مأخذ

به روش آمبرژهmjماه سال هاي اقليمي براساس حداقل دماي سردترين گروه: 3يهجدول شمار

mjنماد  گروه اقليميmjحرارت سردترين ماه سال  يهدرج

m 1فراسرد يا ارتفاعي>-7

m 2سرد- 7صفر الي 

m 3معتدلالي صفر5

m 4گرم<5

استانيهزمان برنامه و بودجسا(جلد اول –اجتماعي و فرهنگي استان زنجان -اقتصادييهتوسعيهمطالع: مأخذ

)زنجان



5هاي كلي در سطح استانبررسي- طرح جامع ناحيه زنجان

يهاستان با نقشيهو با انطباق نقش) روش دومارتن گسترش يافته(بندي مذكور طبقهبا توجه به 

اقليم در استان شناسـايي  12ن مشاور جاماب در مجموع ابندي اقليمي تهيه شده توسط مهندستقسيم

.ارائه گرديده است4يهجود و وسعت پوشش هر يك در جدول شمارهاي موانواع اقليم. گرديد

هاي موجود در استان زنجاناقليم: 4يهجدول شمار

درصد)به كيلومترمربع(مساحت نوع اقليم

46/23304/1خشك بياباني سرد

85/12154/0خشك بياباني معتدل

44/1103010/49دنيمه خشك فراسر

26/385516/17نيمه خشك سرد

02/419969/18اي فراسردمديترانه

29/12757/0اي سردمديترانه

39/133293/5نيمه مرطوب فراسرد

63/10446/0نيمه مرطوب سرد

13/94018/4مرطوب فراسرد

27/4420/0مرطوب سرد

92/40882/1خيلي مرطوب الف فراسرد

78/6730/0مرطوب ب فراسردخيلي

45/224650/100جمع

غالـب در اسـتان زنجـان اقلـيم نيمـه      هـاي باشد، اقليمهمانگونه كه در جدول فوق مشخص مي

درصـد  1/49(درصد از سطح استان را تحت پوشش قرار داده اسـت  26/66باشد كه حدود خشك مي

69/18درصد كه از اين ميـزان  26/19با اي مديترانهو پس از آن اقليم) درصد سرد16/17فراسرد و 

.اي فراسرد اختصاص دارددرصد به اقليم مديترانه
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"گـردد، ذيـال  وضعيت اقليمي هر منطقه با توجه به پارامترهاي اقليمـي مشـخص مـي   اكه از آنج

از آمـار  بـراي ايـن منظـور   . پارامترهاي مذكور در استان زنجـان مـورد بررسـي قـرار خواهـد گرفـت      

1993الـي  1986هـاي  از سـال (سـاله  8هاي سينوپتيك زنجـان و خرمـدره در يـك مقطـع     ايستگاه

.هاي هواشناسي استان استفاده گرديده استو نيز تعدادي از ايستگاه) ميالدي

:دمـا) الف

گيـري اكوسيسـتم   شـكل يههاي اقليمي مهمي است كـه در نحـو  از ازجمله مشخصها دماي هو

.هاي آنها تأثير فراواني داردتي و تعيين ويژگيحيا

هـاي هواشناسـي موجـود نشـان     بررسي آمار مربوط به پارامترهاي دماي هوا در سـطح ايسـتگاه  

-5/30نوسانات درجه حرارت در سطح اسـتان بسـيار متفـاوت بـوده و از حـداقل      يهدهد كه دامنمي

داش سـانتيگراد در ايسـتگاه تكمـه   يهدرجـ 5/47حداكثر كهريز تاانتيگراد در ايستگاه قرهسيهدرج

2/9حرارت سـاليانه  يهآماري مورد بررسي ايستگاه قلتوق با متوسط درجيهطي دور. باشدمتغير مي

يهدرجـ 3/13سانتيگراد كمترين ميـزان دمـاي متوسـط را دارا بـوده و ايسـتگاه مشـمپا بـا        يهدرج

كهريز با حداقل مطلق طي همين دوره ايستگاه قره. باشدحرارت مييهسانتيگراد داراي بيشترين درج

سـانتيگراد  يهدرجـ 5/47داش با حداكثر مطلـق  سانتيگراد سردترين و ايستگاه تكمهيهدرج-5/30

.انداستان بودهيهترين نقطگرم

زنجان نشان هاي هواشناسي استانپارامترهاي دمايي ساالنه را در ايستگاه5يهجدول شمار

دهدمي
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*هاي هواشناسي استان زنجان پارامترهاي دمايي ساالنه در ايستگاه: 5يهجدول شمار

متوسط حداكثرحداكثر مطلقميانگين روزانهمتوسط حداقلحداثل مطلقايستگاه

36/3617-22زنجان

7/49/366/17- 8/15خرمدره

3/42/95/378/21- 5/27قلتوق

5/13/135/4126-25مشمپا

4/105/476/22- 7/2- 5/25داشتكمه

8/10427/24- 35/4-28بادآحسين

92/45/10403/24- 5/30كهريزقره

7/10381/23-2-25انگوران

استخراج گرديده و آمار  ساير ) 1993الي 1986هاي سال(هاي هواشناسي هاي زنجان و خرمدره از سالنامهآمـار ايستگاه* 

1374الـي  1365ده سـاله  يهاي دريافت گرديـده و شـامل دور  شناسي شركت سهامي آب منطقهها از واحد اقليمايستگاه

.باشدمي

ميزان بارندگي) ب

استان دهد كه ميانگين بارندگي ساليانه در سطحبررسي ميزان بارندگي در سطح استان نشان مي

ميليمتـر در  2/272كـه از  )هـاي مـورد بررسـي   براساس آمار ايسـتگاه (باشد ميليمتر مي8/312حدود 

ميـانگين بارنـدگي   6يهجدول شـمار . ميليمتر در ايستگاه قلتوق متغير است2/367ايستگاه مشمپا تا 

.دهدهاي مورد بررسي نشان ميساليانه را در ايستگاه
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هاي مورد بررسيهاي استان زنجان در دورهميانگين بارندگي ساليانه در ايستگاه: 6يهرجدول شما

ميزان بارندگي به ميليمترنام ايستگاه

7/290زنجان

8/308خرمدره

2/367قلتوق

2/272مشمپا

1/334داشتكمه

8/308آبادحسين

6/320كهريزقره

2/300انگوران

اي استان زنجانشناسي شركت سهامي آب منطقهواحد اقليمهواشناسي كشوريهسالنام: مأخذ

تعداد روزهاي يخبندان) پ

سـاير  يهسـال 10هـاي سـينوپتيك زنجـان و خرمـدره و آمـار      ايسـتگاه يهسـال 8براساس آمار 

ـ    هاي هواشناسي مورد بررسي تعداد روزهاي يخبندان در يكايستگاه طـور  هسـال در سـطح اسـتان ب

جـدول  . هـاي مختلـف اسـتان متفـاوت اسـت     باشد كه اين رقم در بخـش روز مي119متوسط حدود 

.دهدهاي مختلف استان زنجان نشان ميمتوسط روزهاي بخبندان را در ايستگاه7يهشمار

ي هواشناسي استان زنجانهاتعداد روزهاي بخبندان در ايستگاه: 7يهجدول شمار
تعداد روزهاي يخبنداننام ايستگاه

130زنجان
110خرمدره
137قلتوق
85مشمپا

118داشتكمه
130آبادحسين

139كهريزقره
105انگوران

تان كرماناي اسشناسي شركت سهامي آب منطقههواشناسي كشور  واحد اقليميهسالنام: مأخذ
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شناسيوضعيت زمين-3-1-1

هـاي رسـوبي و   بررسي ساختار زمـين از طريـق بررسـي اليـه    "شناسي عمومادر مطالعات زمين

شـناختي اسـتان   در اين بخش از گزارش وضـعيت زمـين  . گيردهاي آذرين دگرگوني صورت ميسنگ

.فتهاي مذكور مورد بررسي قرار خواهند گرزنجان با توجه به اليه

هاي رسوبي استان زنجاناليه) الف

:باشدميبه اين شرحواحدهاي سنگي رسوبي استان زنجان شامل سازندهاي 

ـ سازند كهر

بيشـترين  . دهنـد سنگ سازندهاي جديدتر را تشـكيل مـي  اين سازند به همراه گرانيت دوران، پي

هـاي شـيل   يافت كه شامل سنگ) جنوب ابهر(ي داغ و مالداغتوان در قـرهرخنمون ايـن سازند را مي

-خاكسـتري تـا ارغـواني   -هاي سبزو تا حدودي سيليسي به رنگ) رسي(، ارزيليتي )ايورقه(اسليتي 

ضخامت اين سازند . شناسي شباهت زيادي با البرز مركزي داردچينه-از لحاظ ليتولوژي. باشدسبز مي

اين سازند دگرگوني ضعيفي را در اثر مجـاورت بـا   . تر استم1000) داغكوه قره(هاي سلطانيه در كوه

مـرز زيـرين آن   . شيسـت فيليتـي پـيش رفتـه اسـت     يهگرانيت دوران تحمل كرده است و تـا درجـ  

.نامشخص و مرز بااليي آن گسله، توسط سازند بايندر پوشيده است

ـ سازند بايندر

شده در ايران است، بالفاصله در زير سـازند  ترين سازندهاي شناختهاين سازند كه يكي از قديمي

-هاي ارغوانيها و شيلسنگاين سازند شامل ماسه. گيردقرار مي) ميليون سال570با سن (سلطانيه 

هاي غربـي اسـتان بـه    باشد كه در بخشهاي آهكي و دولوميتي ميقرمز بسيار ميكادار همراه با اليه

ضـخامت ايـن سـازند در كـوه     . شودولوميت آن كاسته ميد-تكاب، از ميزان آهك-دژطرف شاهين

گيرد و مـرز بـااليي   متر و مرز زيرين آن به صورت ناپيوستگي بر روي سازند كهر قرار مي498بايندر 

.شيب استدر زير سازند سلطانيه به صورت هم
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ـ سازند سلطانيه

ـ ) هاي سلطانيهجنوب كوه(اين سازند در شرق روستاي چپقلو  گيـري و مـورد بررسـي قـرار     دازهان

:ازعبارتند متر و از سه واحد اصلي تشكيل شده كه 1160ضخامت آن . گرفته است

-بندي مـنظم و نوارهـاي سـياه   دولوميت زردرنگ با اليه–) متر123(واحد دولوميت زيرين -

.سفيد چرت

كستري تيره تـا  سيلتي، داراي ميكا به رنگ خا-هاي رسيشيل-)متر248(چپقلو واحد شيل-

.هاي آهكي فسفاتي استهاي فوقاني شيلسياه و در بخش

اي بـه رنـگ خاكسـتري روشـن بـا      هاي تـوده از دولوميت) متر790(دولوميت بااليي بخش -

هاي اخير در البرز مؤيد آن است كه ايـن سـازند از   بررسي. هاي چرتي تشكيل شده استگره

، شيل زيرين، دولوميت ميـاني، شـيل بـااليي و    دولوميت زيرين: پنج واحد تشكيل شده است

.پرك مبرين پسين، كامبرين پيشين تعيين شده استدولوميت بااليي باسن

ـ سازند باروت

سيلتي -هاي رسيهاي سنگي، شيلباشد از اليهمتر ضخامت مي714اين سازند كه داراي 

هـك تشـكيل شـده اسـت و شـامل      هاي ارغواني، سبز، خاكستري و دولوميت آاي به رنگماسه

شناسي با مرزهاي پيوسته هاي استروماتوليتي و يبكونوليتي بوده و با توجه به موقعيت چينهفسيل

.كه روي سازند سلطانيه و زيرسازند زايگون قرار دارد، كامبرين پيشين در نظر گرفته شده است

)زاگون(ـ سازند زايگون 

هاي رسـي تاسـيلتي تشـكيل شـده     ريز و شيلاي دانهاسهم-هاي شيلياين سازند در سنگ

270بالغ بـر  ) جنوب، جنوب غربي روستاي بايندر(ضخامت آن در نزديكي روستاي غزوات . است

اي پيـدا كـرده اسـت و اغلـب     فرسايش يافته و تيپ دره"بودن، سريعامتر است و به علت سست
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احي چپلقـو و قـانلي سـازندهاي زاگـون و     توسط رسوبات آبرفتي جوان پوشيده شده است و در نو

.پذير نيستنداللون از همديگر تفكيك

سازند اللون -

ميزان ذرات كـاني فلدسـپات در   (هاي آركوزي سنگمتر از ماسه500اين سازند با ضخامت 

چنـين  . بندي چليپايي تركيب يافته استبا سيمان سيليسي به رنگ ارغواني با چينه) آنها باالست

هـاي  گرانيتـي بـزرگ و يـا سـنگ    يهويراني يك تـود يهرسد كه سازند اللون نتيجبه نظر مي

.هايي مانند آپاتيت و گرونا نيز ديده شده استدگرگوني قديمي باشد، زيرا در آن، كاني

ـ سازند ميال

:هاي زير استهايي از سنگاين سازند شامل اليه

جزء سازند اللـون  "باشد و قبالد تا خاكستري روشن مياي كه به رنگ سفيكوارتزيت قاعده-

سـازي در  اين بخش براي صنعت شيشه. شدتحت عنوان كوارتزيت فوقاني در نظر گرفته مي

.برداري استحال بهره

.هاي نازكي از دولوميت مارنيخاكستري تيره تا سياه، همواره با اليهدولوميت-

.و آهك دولوميتيدولوميت-

.به رنگ قرمز روشن و خاكستريمتبلور آهك -

هاي تريلوبيت، سن اين سـازند  هايي از دولوميت از روي فسيلخاكستري با ميان الييآهك -

.هاي سلطانيه، كامبرين مياني تا بااليي تعيين شده استدر كوه

:"روته"و "دورود"ـ سازند 

ي سلطانيه رخنمون داشـته و  هااين دو سازند كه مربوط به پالئوزوئيك فوقاني است، در كوه

هـاي ارغـواني و   سـنگ و شـيل  ، ماسـه )كـوارتز دارد % 90سنگي كه بـيش از  ماسه(از كوارتزيت 

متـر و  130ضـخامت سـازند دورود   . ضخيم اليه تشكيل شده استيههاي خاكستري تيرآهك
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) ل سـن ميليون سـا 195اشكوب تحتاني ژوراسيك با (سازند روته به علت فرسايش قبل از لياس 

.گيري شده استمتر اندازه200هاي بسيار متغير است و حداكثر تا داراي ضخامت

ـ سازند شمشك

اي بـا  هـاي سـبز زيتـوني و قهـوه    سنگي به رنگاين سازند از واحدهاي سنگي شيلي، ماسه

هـا قابـل   سـنگ هـا و ماسـه  هاي گياهي متنوع در شـيل آثار فسيل. مارك شناخته شده استريپل

تر بعد از فاز فرسايش قبل از لياس قرار اين سازند بر روي سازند پرمين و يا قديمي. مشاهده است

) جنـوب روسـتاي عميـدآباد   (گيرد و مرز بااليي آن با سازند الراست و در پيرامون كوه سـفيد  مي

بـرز  توان آن را با سـازند دليچـاي در ال  مقداري مارن و آهك مارني سبز روشن وجود دارد كه مي

.معادل دانست

ـ سازند الر

هـاي  متر است و فسيل500هاي ضخيم اليه به رنگ روشن با ضخامت اين سازند از آهك

.كندكالوين، كيميريجين و تيتونين را براي سازند مذكور تعيين ميموجود در اين سازند سن

ع در جنـوب اسـتان،   كرسف واق-سعيدآباديهدر منطق: كرتاسهيههاي مربوط به دورسنگ-

هاي خاكستري رنگ است كه خاكستري تيره و آهك-هاي سبزرسوبات كرتاسه شامل شيل

هـاي دگرگـوني همـدان    ظر به شيلناند و از اين تحت تأثير دگرگوني ضعيف نيز قرار گرفته

تـرين رسـوبات كرتاسـه در    قديمي. هاي شاخص كرتاسه هستندشبيه هستند و داراي فسيل

متـر ضـخامت دارد و بـا توجـه بـه      600تا 500داغ يافت شده است كه و كوه قرهكوه قيدار 

غـرب  در شـمال . انـد در نظر گرفته) آلپين(محتويات فسيلي، سن آن را اواخر كرتاسه تحتاني 

شود و مشابهتي با توالي هاي تالش منتهي ميرفته به طرف كوهزنجان رسوبات كرتاسه رفته

.هاي تالش داردوهرسوبات كرتاسه در مغرب ك
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هاي آتوسناي و آهكقاعدهكنگلومراي-

در غالب نواحي استان زنجان، رسوبات حاصل پيشروي درياي زمـان آتوسـن اسـت كـه بـه      

بـا  "هـاي كنگلـومرايي و آهكـي غالبـا    سنگ. رنگ و آهك درآمده استصورت كنگلومراي سرخ

هـاي  يت است كـه بـه طـور جـانبي بـه آهـك      باشند و كنلگومرا با متن آهكي نومولهمديگر مي

ها هم با سـازند زيـارت در البـرز    اين كنگلومرا با سازند فجن و آهك. شونددار تبديل مينوموليت

هاي سلطانيه گسترش زيـادي  رنگ فجن در كوهكنگلومراي سرخ. شودمركزي معادل دانسته مي

دار كرتاسه و يـا قطعـات   ي اوربيتوليناين كنگلومرا را اغلب قطعات آهكيهدارند و قطعات سازند

.دهندسازند الر تشكيل مي

ـ سازند كرج

: متر ضخامت دارد و بـه دو بخـش قابـل تفكيـك اسـت     3800در استان زنجان سازند كرج 

متري و بخـش فوقـاني   2400با هشت واحد و به ضخامت حدود "كردكند"بخش زيرين به نام 

متــر ضــخامت دارد و شــامل انــدزيت، 1400د بــوده و باشــد كــه نــه واحــمــي"امنــد"بخــش 

هـاي سيليسـي، ماداسـتون، سيلتسـتون و     الپيلي، توف و پوميس توفي همراه بـا شـيل  برشيتوف

.سنگ هستندماسه

به طور كلي سن سازند كرج از اواسط تا اواخر آتوسن مياني و در برخي نقاط ممكن است تـا  

.اشد و در اكثر نقاط استان اين سازند رخنمون دارداواخر آئوسن نيز ادامه داشته ب

ـ سازند قرمز زيرين

كرسـف رسـوبات تخريبـي دانـه درشـت،      -هاي سـعيدآباد زنجان در سراسر تپهيهدر منطق

كنـد  در جنوب غربي زنجان، جنوب ينگـي . رسوبات كنگلومرايي، سازند قرمز زيرين گسترش دارد

دار بر روي اي تا رسهايي از طبقات ماسهايي همراه با ميان اليهمتر رسوبات كنگلومر800حدود 

يهغربـي در منطقـ  اين رسوبات به طـرف شـمال  يهادام. اندرسوبات تخريبي آئوسن قرار گرفته
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نشـين وجـود دارد و سـپس تـا جنـوب      ، جنوب اندآباد و شمال كوه شاه)اوزنشرق قزل(ميان دره 

متـر رسـوبات   600كاكرالي در حـدود  يهكه در نزديكي دهكدبايد، به طوري ميانه گسترش مي

ايـن  يهرخنمـون دارد كـه همـ   ) شـيلي (ريـز  تا دانه) كنگلومرايي(تخريبي قرمزرنگ دانه درشت 

.شودها به سازند قرمز زيرين نسبت داده مياليه

) فكرسـ -هـاي سـعيدآباد  تپـه (هاي سلطانيه و به موازات آن در جنوب رشته كوه: سازند قم-

و يـا بـه طـور    ) سازند قرمز زيـرين (شيب بر روي كنگلومراي اليگوسن سازند قم به طور هم

در كوه سفيد، كوه قيدار، كوه القيـاس  . تر قرار گرفته استناپيوسته بر روي سازندهاي قديمي

هـاي  اي و به طور فرعـي از آهـك  هاي ريف تودهاز آهك"و شكال سعيدآباد سازند قم غالبا

هـا، سـن   فرامينيفرهـاي موجـود در ايـن نهشـته    . مطبق تشـكيل گرديـده اسـت   زردرنگ و 

. كننـد را تأييـد مـي  ) ميليـون سـال  23اشكوب زيرين ميوسن با سن حـدود  ("بورديگالين"

رسـد و بـه   متـر مـي  470متر و در كوه القياس بـه  200ضخامت اين رسوبات در كوه قيدار 

.يابدطرف غرب كاهش مي

ـ سازند قرمز بااليي

سازند قرمز بـااليي گسـترش داشـته و بـه دو     ) كرسف-هاي سعيدآبادتپه(در جنوب زنجان 

:واحد تقسيم شده است

هاي سبز و سفيد، صورتي، بنفش، ارغـواني و  با ظاهر رنگين كه از تناوب مارن: M1زيرواحد -

تـا  600ضـخامت آن . گـردد ها مشخص مياي به وجود آمده و با فراوان بودن تبخيريقهوه

يهدهندترين تشكيلسنگ فراوانهاي رنگين محتوي سيلستون و ماسهمارن. متر است700

. ها به شكل نودول، رگه و يا طبقه در بخش زيـرين وجـود دارد  ژيپس. باشداين زيرعضو مي

يك افق برش و توف بلـورين  . دهندها گاهي ساختماني دياپيري از خودشان نشان ميژيپس

.متر باالي سازند وجود دارد180يهدزيتي به ضخامت چهار متر در فاصلبا تركيب آن
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اي و درون ماسـه به طور يكنواختي قرمزرنـگ اسـت و از رس، مـارن و شـيل    : M2زيرواحد -

كنگلومرا به طور محلي به شكل اليـه و عدسـي   . سنگ تشكيل گرديده استهاي ماسهاليه

. مهمي از كل مقطع را به خـود اختصـاص دهـد   تواند درصد وجود دارد ولي گاهي اوقات مي

كيلـومتر امتـداد دارد،   20متـر كـه بـه طـول     400يك افق كنگلومرايي ضخيم به ضخامت 

"قطعات كنگلومرا گردشدگي خوبي دارند و اساسا. بيجار را قطع نموده است-زنجانيهجاد

متر و يـا حتـي   1500ضخامت اين زيرواحد بيش از . اندهاي ولكانيكي تشكيل شدهاز سنگ

هـاي بورديگـالين، سـن آن    اين زيرواحد به خاطر قرارگرفتن روي آهك. باشدمتر مي2000

.پليوسن باشد-بايست بعد از بورديگالينمي

كواترنري-ـ رسوبات پليوسن

اي و صـورتي كـه   دار به رنـگ زرد، قهـوه  هاي سيلتي گچاين رسوبات به صورت مارن، رس

هـاي كـواترنر شـامل    و نهشـته ) مربوط بـه پليوسـن  (زند قرمز فوقاني ارتباط دارند با سا"احتماال

آبرفتـي و همچنـين رسـوبات    -ايهاي جديد و يـا رسـوبات رودخانـه   هاي قديمي و تراستراس

.باشدهاي زمين ميحاصل از لغزش

ا نشـان  شناسي و زمان تشـكيل آنهـا ر  سازندهاي ذكرشده همراه با سنگ8يهجدول شمار

.دهدمي
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شناسي داراي رخنمون در سطح استان زنجانسازندهاي زمين: 8يهجدول شمار

سازند

ضخامت

در مقاطع تيپ و يا (

)مقاطـع موردمطالعه

زمان تشكيلشناسيسنگ

هولوسن-پليستوسن-پليوسنبرفتيهاي قديمي و جديد، رسوبات آدار، تراسهاي سيلتي گچمارن، رسنامشخصبدون نام

قبل از پليوسن-بعد از بورديگالينسنگاي و ماسهسنگ و گچ، شيل ماسههاي محتوي سيلستون، ماسهمارن<2200قرمز بااليي

اليگوسنهاي زردرنگاي و آهكهاي ريفي تودهآهك2001470قم

قبل از اليگوسنشيلي-سنگياي ماسههكنگلومراي قرمزرنگ با ميان اليه600-800فرمز زيرين

بااليي-ائوسن ميانيسنگپوميس، توف، شيل، ماسه-توفالپيلي-برشيتوف-آندزيت3800كرج

ائوسندارهاي نوموليتآهك700زيارت

ائوسندارآهك نوموليتيهرنگ با زمينكنگلومراي سرخ20-450فجن

كرتاسههاي خاكستري رنگآهك-ريخاكست-هاي سبزشيل500-600بدون نام

فوقاني-ژوراسيك ميانيهاي ضخيم اليه به رنگ روشنآهك500الر

ژوراسيك تحتانيسنگيهاي ذغالسنگ، اليهشيل، ماسه1000-1500شمشك

بااليي-پرمين زيرينهاي نازك مارني خاكستريآهك خاكستري تا تيره و اليه200رونه

پرمين زيرينشيل-سبلستو-دارا، آهك بيوژنيك نوزلينمر.كنگلو130دورود

بااليي-كامبرين ميانياي، دولوميت تيره، دولوميت و آهككوارتزيت قاعده585ميال

كامبرين زيرينسنگ آرگوزي با سيمان سيليسي به رنگ ارغوانيماسه500اللون

كامبرين زيرينلتيهاي رسي تا سيريز، شيلاي دانههاي ماسهشيل270زاگون

كامبرين زيرينسبز و خاكستري-هاي ارغوانياي به رنگسيلتي و ماسه-هاي رسيشيل714باروت

كامبرين-اينفراكامبرينهاي فسفاتيدولوميت، شيل و شيل1160سلطانيه

اينفراكامبرينارغواني ميكادار با آهك دولوميت-هاي قرمزسنگ، شيلماسه498بايندر

پركامبرينقرمز-خاكستري-شيل اسينتي، آرژيبتي تا حدودي سيليسي به زنگ سبز1000هرك

جلد اول-اجتماعي و فرهنگي استان زنجان-اقتصادييهمطالع-سازمان برنامه و بودجه استان زنجان: مأخذ
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هاي آذرينسنگ) ب

كـه در بـاال ذكـر شـدند،     هاي رسوبي آتشفشاني كه تحت عنوان سازندهاييعالوه بر سنگ

:هاي آذرين عبارتند ازاين سنگ. هاي مختلف استان برونزد دارندهاي آذريني نيز در بخشسنگ

گرانيت دوران

گرانيـت و بـه   -هاي آذريني به صورت استوگ و باتوليت داراي تركيب آلكـالي سنگيهتود-

زدگي داشته و تان برونباشد كه در سه نقطه در سطح اسرنگ سفيد تا صورت پورفيريك مي

.اندبه شدت هوازده و به طور محلي كائولينيتي شده

كيلـومتري جنـوب   40كه بزرگترين باتوليت موجود در استان زنجان نيـز هسـت، در   ايتوده-

.بالغي رخنمون داردغربي زنجان در محلي به نام شاه

وران واقع شده است ديهكيلومتري جنوب غربي زنجان در دهكد15كوچكي كه در يهتود-

شناسـي ايـران بـه عنـوان     اين گرانيت در زمـين . كندبيجار آن را قطع مي-زنجانيهو جاد

محل نمونه انتخاب شده است و به طور تقريبـي طـول آن پـنج كيلـومتر و عـرض آن يـك       

.باشدكيلومتر مي

اخل سازند غرب ابهر در كنار روستاي سروجهان در دكيلومتري شمال30كوچكي در يهتود-

.گنايسي دارديهاي منظركهر واقع شده است كه تا اندازه

لذا نسـبت بـه   . سازند بايندر پوشيده شده استيهدوران، گرانيت مزبور به وسيليهدر دهكد

رود كـه گرانيـت   تر است و احتمال مـي تر ولي نسبت به سازند كهر جوانسازند بايندر قديمي

پــي ســنگ پركــامبرين از يهده و در نتيجــه جداكننــدباينــدر بــو-مزبــور حــد بــين كهــر

.اينفراكامبرين باشد
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هاي طارمنفوذي كوهيهتود

هـاي متعـددي   نفوذي) سازند كرج(آتشفشاني آئوسن -هاي تشكيالت رسوبيدر داخل توده

"هـا عمومـا  وجـود دارنـد كـه ايـن نفـوذي     ) جنوب شرق-غربشمال(با همان روند اصلي طارم 

نوديوريتي تا كوارتزسـينيت و كوارتزمونزنيـت بـوده و در امتـداد هـم و در دو رديـف مـوازي،        گرا

:رين آنها عبارتند ازتتعداد آنها فراوان است و مهم.كنندهاي اتوسن را قطع ميولكانيت

يهبا كانسارهاي مس، سرب و روي با دگرگـوني تـا رخسـار   ) گرانوديوريت(خراسانلو يهتود-

هـا داراي  نفـوذي، ايـن تـوده   يهتـود يههاي فراگيرندهودنفلس در سنگ-اپيدوت-آلبيت

مـدل  . باشـد هاي ولكانيك و پلوتونيك ميسنگيهويژگي الكالن شوشونيتي ماگماي سازند

هـاي بعـد از تصـادم    هاي ماگمـايي در سـري  مربوط به نفوذ توده"تشكيل اين توده احتماال

.زايي باشديي كوهزمين  و در مراحل نهايهصفحات پوست

در Cao ،Al2o3 ،mgoياشده بر خالف مناطق مربوط به جزاير قوسي تغييرات يهدو منطق

.دهندروندي كامال خطي نشان نميSio2مقابل 

.كوه قاجار با گسترش وسيع با تركيب گرانيتي تا گرانوديوريتييهتود-

جنوبي آن كانسار آهن يهر حاشيكه د) گرانوديوريت تا گابرو در مشرق زنجان(ذاكر يهتود-

.هاي منفرد و متعددي استوجود دارد و شامل توده

. باشـد موجود در منطقه است و بـا جـنس گرانيتـي مـي    يهترين تودچال كه طوالنييهتود-

كنـد  هاي اتوسن، سن آنها را بعد از ائوسن مياني اثبات مـي وجود اين توده در داخل ولكانيت

بـا وجـود كانسـارهايي از آهـن، مـس،      . مشخص نشده است"ده دقيقاولي سن دقيق اين تو

هـاي آن از  دهند كه محلولسرب و روي و آلومينيوم سن آن را به متاسوماتيسمي نسبت مي

هاي ولكانيك اطراف آن را دگرسان كرده هاي نفوذي نشأت گرفته است و سنگهمين توده

.است
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خرمدرقگرانيت

طـول  . ي مغـرب شـهر سـلطانيه و در محلـي بـه همـين نـام قـرار دارد        هااين توده در كوه

باشد و از آالچمن در مغرب تا نزديكي آرجـين در مشـرق   كيلومتر مي16زدگي آن در حدود برون

-پروفيروئيد و رنگ آن خاكستري متمايل به سبز و سرشار از بيوتيت"بافت آن اصوال. ادامه دارد

سـن ايـن تـوده را بايـد از     . باشـد انيت تا گرانوديوريت متغير مـي آمفيبول است و تركيب آن از گر

.ژوراسيك دانست، زيرا در داخل تشكيالت شمشك اين دوره نفوذ كرده است

خيزي استان زنجانوضعيت زلزله-4-1-1

ــرزه ــا قــرار داشــته و از نظــر زمــين -خيــز آلــپكشــور ايــران در كمربنــد ل ــرزه از هيمالي ل

ايـن پـارامتر   ،هـا ريـزي لذا الزم است در برنامه. رودشورهاي جهان به شمار ميپذيرترين كآسيب

ـ   مهم مورد توجه قرار گرفته و با شـناخت پهنـه   راهبردهـاي مناسـب   يههـاي داراي خطـر و ارائ

ها و نيز با وضع مقررات مناسـب از خسـارات ناشـي از زلزلـه     درخصوص توزيع فضايي سكونتگاه

باشد، از ها ميآنها از گسليهها در ارتباط مستقيم با فاصله شتاب زلزلهاز آنجا ك. پيشگيري شود

هـاي موجـود   خيـزي يـك منطقـه شـناخت گسـل     بررسي وضعيت لرزهيهمرحلناين رو در اولي

.تواند راهگشا باشدمي

استان زنجـان را  ،دهد كه چهار گسل مهمهاي انجام شده در اين خصوص نشان ميبررسي

:ها عبارتند ازاين گسل. دهندثير قرار ميتحت تأ

ـ گسل آوج

كبوترآهنـگ بـوده و داراي جهـت    -آبگـرم آوج يهاين گسـل بزرگتـرين گسـل در منطقـ    

ايـن گسـل در   . باشد و به موازات گسل زاگـرس قـرار گرفتـه اسـت    غرب ميشمال-شرقجنوب

-سـنندج يهشـرق از منطقـ  شمالساختي ايران مركزي را در سمتزمينيهآوج منطقيهمنطق

.كندغرب جدا ميسيرجان در جنوب
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رسـد  با اين حال به نظـر مـي  . اين گسل در طول گسترش خود داراي حركات مختلفي است

كه اين گسل، يك گسل معكوس با درجات شيب پايين و باالست كه شيب آن به سمت جنـوب  

.غربي است

ـ گسل تبريز

بايد تـا  "هاي مور و ميشو به طور مشخص ادامه دارد و ظاهرال تبريز، كوهاين گسل از شما

باشـد و  هـاي فعـال ايـران مـي    اين گسل يكي از گسل.  هاي آرارات تركيه ادامه داشته باشدكوه

سـال اخيـر   77البتـه در  .  گر وجود داشـته اسـت  هاي ويرانلرزهامكان حركت آن همراه با زمين

گـرد بـوده و   آخرين حركت اين گسل از نـوع راسـت  . گرددآن مشاهده نميهايي از فعاليتنشانه

.كيلومتر است600طول جانبي آن از ابهركوه تا آرارات تركيه بيش از 

)ايپك(آباد ـ گسل حسن

ايـن گسـل   . آوج، در شمال گسل آوج و به موازات آن قرار گرفته استيهاين گسل از ناحي

شـمالي و  يهآبگـرم را بـه دو زيرمنطقـ   يهشرق بـوده و منطقـ  وبجن-غربداراي جهت شمال

گسل ايپك ناميده ) كيلومتر75در طول (امتداد اين گسل در سمت مشرق . كندجنوبي تقسيم مي

جنـبش دوبـاره   MS=2/7با بزرگـاي  1962زهرا در سال بويينيهلرزاين گسل در زمين. شودمي

.يافت

ـ گسل سلطانيه

بخش شمالي آن قرار دارد و ارتفاعـات  يههاي سلطانيه و در حاشيبه موازات كوهاين گسل 

رونـد ايـن گسـل    . سـازد شـرقي و شـمالي جـدا مـي    هاي سلطانيه را از نوار آتشفشاني شمالكوه

.كيلومتر است150شرق و طول آن بيش از جنوب-غربشمال

زا، بـرآورد حـداكثر تـوان آنهـا و بـا      هـاي لـرزه  در طرح  كالبدي ملي با شناسايي سرچشـمه 

اي در مسير انتشار آنهـا و چگـونگي خطـر    لرزهدرنظرگرفتن كاهيدگي هندسي انرژي امواج زمين
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بنـدي  لرزه پهنـه ها، كل كشور از نظر خطر نسبي زمينلرزه در فواصل گوناگون از سرچشمهزمين

شتاب افقي حركـت زمـين   يهشينپيهاي همبندي همچنين با بررسي خماين پهنه. گرديده است

.ساله به دست آمده است2000و 1000، 500هاي بازگشت رويداد براي دوره

زا و هـاي احتمـالي لـرزه   دوري و نزديكي نقـاط از سرچشـمه  يهبندي با مقايسدر اين پهنه

طـر  خطر بسـيارباال، خ يهها، كل كشور به شش پهندرنظرگرفتن جنبش بخشي از اين سرچشمه

ها در براساس همين بررسي. پايين و خطر پايين تقسيم شده است"نسبتارباال، خطر متوسط، خط

خطـر  يهدرصد در پهنـ 8خطر بسيارباال، كمتر از يهدرصد از كل كشور در پهن1مجموع حدود 

خطر متوسط، حدود يهدرصد در پهن31باال، حدود "خطر نسبتايهدرصد در پهن27باال، حدود 

.خطر پايين قرار دارنديهدرصد در پهن11پايين و حدود "خطر نسبتايهدرصد در پهن22

همچنـين  . پـايين قـرار گرفتـه اسـت    "با خطر نسبتايهبخش اعظم استان زنجان در منطق

شـرق شهرسـتان زنجـان و    هايي از شمال و شـمال خيزي متوسط در قسمتبا خطر زلزلهيهپهن

هـاي  باال نيـز بخـش  "هاي با خطر متوسط و نسبتاگردد و پهنهبهر مشاهده ميمركز شهرستان ا

.شرقي شهرستان ابهر را پوشانده استشمالي و شمال

منابع طبيعي-5-1-1

منابع خاك-1-5-1-1

براساس مطالعات انجام شده توسط موسسه تحقيقات خاك و  آب و نقشه منابع و قابليت اراضـي  

اراضي استان زنجان به هفت تيپ مشخص و يـك تيـپ   ،ه شده توسط اين موسسهاستان زنجان تهي

.گرددها تقسيم ميبه نام مجموعه تيپ

توسـط  ندهد كه بيش از يك سـوم سـطح اسـتا   هاي اراضي استان زنجان نشان ميبررسي تيپ

. گـردد شامل مـي هاي اراضي بيشترين سطح را ها اشغال گرديده است كه در مقايسه با ساير تيپكوه

درصـد از اراضـي اسـتان    48/29هـاي فوقـاني بـا اشـغال     ها و تراسها تيپ اراضي فالتپس از كوه



22هاي كلي در سطح استانبررسي- طرح جامع ناحيه زنجان

. باشـد درصد رتبـه سـوم را دارا مـي   81/23ها با بيشترين سهم از اراضي استان را دارا بوده و تيپ تپه

هـاي اراضـي   ز ديگـر تيـپ  دار و اراضي پسـت ا ن شكل سنگريزهبزهاي بادواريزه،ايهاي دامنهدشت

درصـد از اراضـي اسـتان را تشـكيل     03/0و 09/0. 25/8،66/0،25/0باشند كه به ترتيب استان مي

.دهدهاي اراضي استان زنجان و مساحت هريك را نشان ميتيپ9جدول شماره .اندداده

زنجان و مساحت هريكهاي اراضي استان تيپ: 9جدول شماره 
درصدمساحت به هكتارتيپ اراضي

84100844/37هاكوه
53501381/23هاتپه

66246648/29هاي فوقانيها و تراسفالت
18538425/8ايهاي دامنهدشت

81503/0اراضي پست
1490966/0دارهاي بادبزني شكل سنگريزهواريزه
214009/0دارزههاي بادبزني شكل سنگريآبرفت

562525/0)اراضي كمپلكس(ها مجموعه تيپ
2246545100هاي اراضيجمع تيپ

با كسر (جلد اول -اجتماعي و فرهنگي استان زنجان-مطالعه توسعه اقتصادي،سازمان برنامه و بودجه استان زنجان: ماخذ

)سطوح مربوط به شهرستان تاكستان

هاي اراضي اسـتان از تعـدادي واحـدهاي اراضـي تشـكيل گرديـده كـه        ك از تيپهمچنين هري

.گرددمشخصات هريك ذيال ارايه مي

:هاتيپ كوه) الف

هـاي سـطح زمـين ايجـاد     خوردگيترين اراضي منطقه است كه در اثر چيناين تيپ شامل مرتفع

باشد و اصوال بدون خـاك  تلف ميو در جهات مخ) درصد25معموال بيش از (شده و داراي شيب زياد 

درصـد از اراضـي   44/37اين تيـپ اراضـي كـه    . باشددار ميبوده و يا داراي خاك كم عمق سنگريزه

اين واحدها عبارتنـد  . واحد مختلف تفكيك گرديده است5استان را تشكيل داده و در استان زنجان به 

:از
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:1.1واحد اراضي -

شناسـي متشـكل از   از نظـر زمـين  ،هكتـار در سـطح اسـتان   252296اين واحد اراضي با وسعت 

از نظر توپوگرافي داراي وضـعيت بسـيار   . هاي سخت آهكي استهاي آذرين خروجي و يا سنگسنگ

تا بـيش  40اين اراضي داراي شيب تند . هاي مرتفع با قلل تيز و كشيده استصورت كوهناهموار و به

اي بـوده  عمق و داراي فرسـايش ورقـه  هاي كمخاك،متر3010ي ال1000درصد و به ارتفاع 100از 

قابليـت كـاربري ايـن اراضـي از ديـدگاه      . هاي سنگي اسـت زدگيصورت برونها بهوبعضي از قسمت

برداري اصولي و علمي از توليد علوفه بهره،هاي مرتعيحفاظت آب و خاك و حفظ پايداري اكوسيستم

.باشدمي) مراتع(ساالنه پوشش گياهي 

:1.2واحد اراضي -

شناسـي غالبـا متشـكل از    از نظر زمين،هكتار در سطح استان227996اين واحد اراضي با وسعت 

هـاي  صـورت كـوه  از نظر توپوگرافي داراي وضعيت ناهموار بـه . باشدهاي آهكي و دگرگوني ميسنگ

درصد با ارتفاع 100تا بيش از 25هاي تند بيننسبتا فرسايش يافته با قلل مدور است كه داراي شيب

دار و نـوع فرسـايش   هاي كم عمق نسبتا عميق با بافت سبك و سـنگريزه خاك،متر2700الي 1400

ايـن اراضـي در حـال    . زدگي سنگي استصورت برونها بهباشد و بعضي قسمتاي و شياري ميورقه

گيـرد و قابليـت كـاربري آن از    قرار ميهاي پراكنده ديم و چراي دام مورد استفادهحاضر براي زراعت

بـرداري اصـول و علمـي از    بهره،هاي مرتعي و جنگليحفاظت آب و خاك و حفظ پايداري اكوسيستم

.باشدمي) مرتع(توليد علوفه ساالنه پوشش گياهي 

:3-1واحد اراضي-

هـاي  از سـنگ شناسي متشـكل  هكتار در سطح استان از نظر زمين106411اين اراضي با وسعت 

هاي نسبتا صورت كوهاز نظر توپوگرافي داراي وضعيت ناهموار و به. باشددگرگوني و آذرين مي،آهكي

شـياري و  ،ايهـا و نـوع فرسـايش ورقـه    عمق سنگالخي در دامنههاي كمهاي تيز و درهمرتفع با قله
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ي دام مورد اسـتفاده قـرار   هاي پراكنده ديم و چرااين اراضي در حال حاضر براي زراعت. خندقي است

،هـاي مرتعـي  گيرد و قابليت كاربردي آن از ديدگاه حفاظت آب و خاك و حفظ پايداري اكوسيستممي

.باشدمي) مراتع(برداري اصولي و علمي از توليد علوفه ساليانه و پوشش گياهي بهره

:1.4واحد اراضي -

هـاي  شناسـي متشـكل از مـارن   ز نظر زمـين هكتار در سطح استان ا163055اين واحد با وسعت 

صـورت  از نظر توپوگرافي داراي وضعيت ناهموار به. باشدهايي از ماسه سنگ ميگچي و نمكي با اليه

ارتفـاع  ،درصـد 80تـا  30اين اراضي داراي شيب . هاي شديدا فرسايش يافته و بريده بريده استكوه

عميـق بـا بافـت متوسـط تـا سـنگين و انـواع        عمـق تـا نسـبتا    هاي كـم خاك،متر2700الي 1500

اين اراضي در حال حاضر بـراي  . سوليفلكسون و لغزشي است،خندقي،شياري،ايهاي ورقهفرسايش

گيـرد و قابليـت كـاربردي آن از ديـدگاه     هاي پراكنده ديم و چراي دام مورد استفاده قـرار مـي  زراعت

ت كامل اراضي و جلوگيري مطلق از چـراي  هاي گياهي حفاظحفاظت آب و خاك پايداري اكوسيستم

.دام است

:1.8واحد اراضي -

شناسـي غالبـا   از نظـر زمـين  ،هكتار در سـطح اسـتان زنجـان   91250اين واحد اراضي با وسعت 

اي دگرگوني است و از نظر توپوگرافي داراي وضعيت نـاهموار و  هاي آهكي و صخرهمتشكل از سنگ

40هاي تند بـين  اين اراضي داراي شيب. باشدتفع و اغلب با قلل مدور ميهاي بسيار مرصورت كوهبه

بـا بافـت   ،هاي كم عمق تـا نسـبتا عميـق   خاك،متر3200الي 2800درصد با ارتفاع 100تا بيش از 

در دامنـه و  ،صورت چراگاه فصـلي و در حال حاضر بهدسنگين كه بر روي مواد آهكي متراكم قرار دار

قابليت كاربري آن از ديدگاه . گيردكاري غالت مورد استفاده قرار ميصورت ديما بههدر بعضي قسمت

برداري اصولي و علمي بـا  هاي مرتعي و جنگلي و بهرهحفاظت آب و خاك و حفظ پايداري اكوسيستم

.باشدها براي چراي تحت كنترل مياعمال كنترل چرا و حفاظت خاك و جلوگيري از شخم در شيب
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:هاراضي تپهتيپ ا) ب

هـا و  خوردگيگردد نيز معموال در اثر چيندرصد از اراضي استان را شامل مي81/23اين تيپ كه 

دار عمق سنگريزهاند و معموال بدون خاك و يا داراي خاك كميا فرسايش سطوح قديمي تشكيل شده

ده و در استان زنجان شامل مشخص گردي2اين تيپ اراضي در نقشه منابع اراضي با شماره . باشندمي

:اين واحدها عبارتند از. باشدواحد اراضي مي3

:2.1واحد اراضي -

شناسـي متشـكل از   از نظـر زمـين  ،هكتـار در سـطح اسـتان   125716اين واحد اراضي با وسعت 

از نظـر توپـوگرافي داراي وضـعيت نـاهموار و     . هاي سخت آهكي و دگرگـوني و آذريـن اسـت   سنگ

،درصـد 100الـي  20اين اراضي داراي شـيب  . هاي نسبتا مرتفع با قلل بالنسبه تيز استتپهصورتبه

هاي كم عمـق سـنگالخي بـا بافـت     خاك،هاي سنگ مادرزدگيبا برون،متر2400الي 1800ارتفاع 

هاي پراكنده ديـم و  در حال حاضر براي زراعت. باشداي و شياري ميهاي ورقهسبك و انواع فرسايش

،راي دام مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت و قابليـت كـاربري آن از ديـدگاه حفاظـت آب و خـاك         چ

.باشدمي) مرتع(برداري اصولي و علمي از توليد علوفه ساالنه و پوشش گياهي بهره

:2.2واحد اراضي -

شناسـي متشـكل از   هكتـار در سـطح اسـتان از نظـر زمـين     122323اين واحد اراضي با وسـعت  

.باشددگرگوني و خاكسترهاي آتشفشاني مي،هاي آهكسنگ

ي بـا قلـل مـدور و فرسـايش     يهـا صورت تپـه از نظر توپوگرافي داراي وضعيت نسبتا ناهموار و به

هـاي كـم   خاك،متر1800الي 1600ارتفاع ،درصد50الي 12اين اراضي داراي شيب . متوسط است

اي و شـياري  هاي ورقهروي تجمعي از مواد آهكي وانواع فرسايشدار بر عمق تا نسبتا عميق سنگريزه

گيـرد و قابليـت   هاي ديم  و چراي دام مورد استفاده قرار مـي كه در حال حاضر براي زراعت،باشدمي

برداري اصولي و علمي از توليد علوفه سـاالنه پوشـش   بهره،كاربري آن از ديدگاه حفاظت آب و خاك
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هـاي بـا شـيب كمتـر     هاي ديم در دامنههينه شخم و شيار براي انجام زراعتگياهي وانجام عمليات ب

.باشدمي) درصد20كمتر از (

:2.4واحد اراضي -

شناسـي متشـكل از   هكتـار در سـطح اسـتان از نظـر زمـين     286974اين واحد اراضي با وسـعت  

رافي از وضعيت نـاهموار و  از نظر توپوگ. باشدهاي گچي و نمكي ميهاي نرم رسوبي يعني مارنسنگ

.باشدهاي شديدا فرسايش يافته و بريده بريده برخوردار ميصورت تپهبه

عمـق  هاي بسيار كمخاك،متر1600الي 1300ارتفاع ،درصد70الي 20اين اراضي داراي شيب 

لغزشـي  سوليفكسـيون و ،خنـدقي ،شـياري ،ايهاي ورقـه عمق با بافت سنگين وانواع فرسايشتا كم

گيـرد و  هاي پراكنده ديم و چـراي دام مـورد اسـتفاده قـرار مـي     كه در حال حاضر براي زراعت،است

حفاظت و قرق كامل اراضـي و جلـوگيري از چـراي    ،قابليت كاربري آن از ديدگاه حفاظت آب و خاك

.باشددام مي

:هاي فوقانيها و تراستيپ اراضي فالت) پ

باشد و متشكل از مـواد  يمي و اراضي نسبتا مرتفع با شيب نسبتا كم مياين تيپ شامل سطوح قد

مشخص گرديـده و بـا توجـه بـه     3اين تيپ روي نقشه منابع اراضي با شماره . رسوبي قديمي هستند

اي يـا  هـاي دامنـه  شيب و موقعيت قرار گرفتن آنهـا در دشـت  ،درجه پستي و بلندي،ميزان فرسايش

:اند كه عبارتند ازحد اراضي تقسيم شدهوا4هاي قديمي به آبرفت

:3.1واحد اراضي -

هـاي فوقـاني   هـا و تـراس  هكتار در سطح استان متشكل از فـالت 527556اين اراضي با وسعت 

از نظـر  . باشـد مـي ) كـواترنر (شناسـي  مرتفع با پستي و بلندي متوسط بوده و جزو دوره چهـارم زمـين  

داراي . درصد است12الي 5هاي جانبي درصد و شيب8تا 3عمومي توپوگرافي نسبتا هموار با شيب 

هاي نسبتا عميق تا عميق با بافت سنگين بـر روي تجمعـي از مـواد آهكـي و سـنگريزه وانـواع       خاك
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هـا  عموما زراعت ديم غالت با آيش و در بعضـي از دره . شياري و خندقي است،ايهاي ورقهفرسايش

قابليـت  . گيـرد ها چراي دام صورت مـي ها و در بعضي قسمتايجاد باغزراعت آبي نباتات يك ساله و

هـاي ديـم و   مسـاعد بـراي انجـام زراعـت    ،كاربري اين اراضي با رعايت اصول حفاظـت آب وخـاك  

.مرتعداري است

:3.2واحد اراضي -

ـ   هـا و تـراس  هكتار در سطح استان متشكل از فـالت 40390اين واحد با وسعت  ا هـاي فوقـاني ب

از نظـر  . باشـد مـي ) كـواترنر (شناسـي  پستي و بلندي كم تا متوسط بـوده و جـزو دوره چهـارم زمـين    

. درصـد اسـت  8تـا  5هـاي جـانبي   درصد و شيب5تا 2توپوگرافي تا حدودي هموار با شيب عمومي 

. اي و شـياري اسـت  هاي ورقههاي نسبتا عميق تا عميق با بافت سنگين و انواع فرسايشداراي خاك

هـا  زراعـت آبـي تـوام بـا درختكـاري و در بعضـي از قسـمت       ،عموما براي زراعت ديم غالت با آيش

قابليت كاربري اين اراضي با رعايت اصـول حفاظـت آب و   . گيردصورت مرتع مورد استفاده قرار ميبه

.داري استهاي ديم و مرتعمساعد براي انجام زراعت،خاك

:3.3واحد اراضي -

هاي فوقاني ها و تراسمتشكل از فالت،هكتار در سطح استان83255اراضي با وسعت اين واحد 

از نظـر توپـوگرافي   . باشـد مـي ) كـواترنر (شناسـي  با پستي و بلندي زياد بوده و جزو دوره چهارم زمين

عمـق  هاي كمداراي خاك. باشددرصد مي35درصد و شيب جانبي تا 8تا 3با شيب عمومي ،ناهموار

بـر روي تجمعـي از مـواد آهكـي و سـنگريزه و انـواع       . هاي سبك تا متوسـط با بافت،سبتا عميقتا ن

ها زراعت ديم غالت در آنهـا معمـول   در بعضي قسمت. شياري و خندقي است،ايهاي ورقهفرسايش

كـاربري ايـن   قابليت. داشبصورت مرتع براي چراي دام مورد استفاده ميبه،هااست و در ديگر قسمت

داري است و داراي قابليت كم براي زراعت ديم راضي با رعايت اصول حفاظت آب و خاك براي مرتعا

.باشندمي
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:3.4واحد اراضي -

هاي فوقاني ها و تراسمتشكل از فالت،هكتار در سطح استان11265اين واحد اراضي با وسعت 

درصـد بـوده و داراي   20تـا  6داراي شـيب  از نظر توپوگرافي نـاهموار و  . با پستي و بلندي زياد است

،هـاي سـطحي  عمق و سنگالخي بر روي سنگريزه و مواد گچي و انواع فرسـايش هاي نسبتا كمخاك

ايـن اراضـي بـا رعايـت     . گيرنـد شياري و خندقي است و عموما براي چراي دام مورد استفاده قرار مي

.برداري از رشد پوشش گياهي ساالنه استهداري داراي قابليت كاربري متوسط با بهراصول علم مرتع

:ايهاي دامنهتيپ اراضي دشت) ت

هـا و  درصـد از اراضـي اسـتان را تشـكيل داده اسـت معمـوال بعـد از واريـزه        25/8اين تيپ كـه  

اين تيـپ بـا توجـه بـه پسـتي و      . باشدها واقع شده و متشكل از مواد رسوبي ريزدانه ميافكنهمخروط

درجه فرسايش و ميزان شوري به واحدهاي مختلفـي تقسـيم شـده    ،دهندهمواد تشكيل،شيب،بلندي

:باشددر منطقه مطالعاتي داراي دو واحد اراضي به شرح زير ميتيپ اين . است

:4.1واحد اراضي -

اي با شـيب  هاي دامنههكتار در سطح استان متشكل از دشت127990اين واحد اراضي با وسعت 

بـا  ،از نظـر توپـوگرافي همـواره   . شناسي جزو دوره كواترنر هستندباشد و عموما از نظر زمينماليم مي

هاي عميق با بافت ريـز و عمومـا بـدون سـنگريزه بـر روي      داراي خاك. باشنددرصد مي5تا 2شيب 

،تهاي ديم غالزراعت. ها استاي و خندقي در كنار آبراهتجمعي از مواد آهكي و انواع فرسايش ورقه

قابليـت كـاربري ايـن    . كشت صيفي و درختكاري بر روي اين اراضي معمـول اسـت  ،هاي آبيزراعت

هاي آبـي  هاي صحيح آبياري و جلوگيري از شستشوي خاك براي انجام زراعتاراضي با رعايت روش

.باشدمي
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:4.2واحد اراضي -

اي بـا شـيب   هاي دامنهاز دشتهكتار در سطح استان متشكل57394اين واحد اراضي با وسعت 

درصـد اسـت و از نظـر    5تـا  2اي نسـبتا مسـطح بـا شـيب     هاي پايين حاشيه رودخانهماليم و تراس

هاي نسبتا عميق تا عميق با بافت متوسط تا ريـز  داراي خاك. باشدشناسي جزو دوره كواترنر ميزمين

كشـت صـيفي و   ،هـاي آبـي  زراعت.اي استهاي ورقهبر روي شن و سنگريزه و تا حدودي فرسايش

هـاي  باشد و قابليت كاربري اين اراضـي بـا احـداث شـبكه    درختكاري بر روي اين اراضي معمول مي

.باشدهاي آبي ميمنظور انجام زراعتآبياري به

:تيپ اراضي پست) ث

اراضـي  اين اراضي كمترين سطح از اراضي استان را شامل شده و در استان تنها شامل يك واحد

:قرار زير استبهن تيپ ايو مشخصات. باشدمي

:6.1واحد اراضي -

هاي پست و شور و گود با شيب هكتار در سطح استان متشكل از زمين815اين اراضي با وسعت 

زهكـش  ،هاي عميق و سـنگين بـا شـوري متوسـط تـا زيـاد      باشد و داراي خاكدرصد مي1كمتر از 

ها به اين اراضي در حال حاضر در بعضي قسمت. زيرزميني باال و شور استنامناسب بوده و عمق آب

. گيـرد صورت مرتع براي چراي دام  مورد استفاده قرار مـي كشت آبي اختصاص داده شده است و يا به

هـاي  بـرداري داري مناسب بوده و بـراي انجـام بهـره   قابليت كاربري اين اراضي تا حدودي براي مرتع

.يست مورد مطالعه بيشتر قرار گيرندباكشاورزي مي

:دارهاي بادبزني شكل سنگريزهتيپ واريزه) ج

هكتار از اراضي استان را تشكيل داده و شامل آن بخش از اراضي اسـت كـه از   14909اين تيپ 

واحـد اراضـي بـه    2گرديده و از . كوچك فصلي تشكيل شده استيهاها به وسيله آبراهانتقال واريزه

:زير تشكيل شده استشرح
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:8.1واحد اراضي -

هـاي بـادبزني شـكل    هكتار در سطح اسـتان متشـكل از واريـزه   2388اين واحد اراضي با وسعت 

هاي عميق با سـنگريزه زيـاد و   اين اراضي داراي خاك. درصد است6تا 2دار با شيب ماليم سنگريزه

هـاي آهكـي   سـنگ و گـاهي اوقـات اليـه    ،هبافت سبك تا متوسط و سنگين بر روي تجميع سنگريز

واحـد  . گيـرد ها و چراي دام مورد استفاده قرار مـي باغ،هاي آبيباشد و در حال حاضر براي زراعتمي

،گيري است و با عنايت به محدوديت عمق خاكهاي زياد توام با خطر سيلاراضي مزبور داراي مسيل

داري بـراي مرتـع خـوب و بـراي     ا رعايت اصول مرتـع قابليت كاربري آن ب،هاسنگريزه زياد و مسيل

.هاي مسطح در حد متوسط استداري و درختكاري در قسمتباغ

:8.2واحد اراضي -

هـاي بـادبزني شـكل    هكتـار در سـطح اسـتان متشـكل از واريـزه     11706اين اراضي با وسـعت  

هـاي نسـبتا عميـق بـا     راي خاكاين اراضي دا. درصد است5الي 1دار پايين و شيب ماليم سنگريزه

باشد و در حـال  سنگريزه متوسط و بافت متوسط تا سنگين بر روي سنگريزه و مواد آهكي و گچي مي

.گيردها مورد استفاده قرار ميزراعت ديم و باغ،حاضر براي چراي دام

گيـري و فرسـايش خنـدقي اسـت و    خطر سـيل ،واحد اراضي مزبور داراي محدوديت عمق خاك

قابليت كاربري آن با رعايت اصـول حفاظـت خـاك و آب و حفاظـت از اراضـي بـراي درختكـاري و        

.باشدداري مناسب ميمرتع
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:دارهاي بادبزني شكل سنگريزهتيپ آبرفت) چ

هاي بزرگ فصلي يا دايمي تشكيل شـده اسـت در نقشـه    اين تيپ اراضي كه از رسوبات رودخانه

باشـد كـه   مشخص گرديده و در استان زنجان شامل يك واحـد اراضـي مـي   9منابع اراضي با شماره 

.گرددمشخصات آن ذيال ارايه مي

:9.2واحد اراضي -

هـاي بـادبزني شـكل    هكتار در سطح استان متشـكل از آبرفـت  2140اين واحد اراضي با وسعت 

هـاي  ن اراضي داراي خـاك اي. درصد است3الي 1با شيب متوسط حدود ،دار و عموما هموارسنگريزه

باشد و در حـال حاضـر   هاي مدور ميكم عمق تا نسبتا عميق با بافت متوسط تا ريز بر روي سنگريزه

،با عنايـت بـه محـدوديت عمـق خـاك     . گيردهاي آبي و چراي دام مورد استفاده قرار ميبراي زراعت

داري بـراي مرتـع و   لـم مرتـع  گيري قابليت كاربري آن با رعايت اصـول ع سنگريزه زياد و خطر سيل

.باشدبرداري از پوشش گياهي مناسب ميبهره

)هامجموعه تيپ(تيپ اراضي كمپلكس ) ح

باشد ليكن با توجه به مقياس نقشه امكان تفكيك آنهـا  هاي اصلي مياراضي اين تيپ از نوع تيپ

ه شده و در استان زنجان داراي نشان دادcاين اراضي بر روي نقشه منابع اراضي با حرف . وجود ندارد

:ازباشد كه عبارت استيك مجموعه مي

:c.1واحد اراضي -

هايي با قلل ها و تپههكتار در سطح استان متشكل از مجموعه فالت5626اين اراضي با وسعت  

ييـر  دهنـده تغ متناسب با واحدهاي تشكيل،هاي خاكاست و ويژگي) 2.2و 3.2و 3.1(دار مدور خاك

مـورد اسـتفاده قـرار    ،هاي ديـم پراكنـده  اين اراضي در حال حاضر براي چراي دام و زراعت. نمايدمي

در صـورت رعايـت اصـول    . عمق خاك و فرسايش است،هاي توپوگرافيگيرد و داراي محدوديتمي

.باشدكاري ميمنظور مرتع و ديمبه،داري داراي قابليت مناسبحفاظت آب و خاك و علم مرتع
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.دهدها و واحدهاي اراضي استان زنجان و مساحت هريك را نشان ميتيپ10جدول شماره 

ها و واحدهاي اراضي استان زنجانمساحت تيپ: 10جدول شماره 
مساحت كد واحد اراضيكد تيپ اراضيتيپ اراضي

)هكتار(
درصد

11.125229623/11هاكوه
1.222799615/10
1.310641174/4
1.416305526/7
1.89125006/4
-84100844/37

22.112571660/5هاتپه
2.212232344/5
2.428697477/12
-53501381/23

33.152755648/23هاي فوقانيها و تراسفالت
3.24039080/1
3.38325570/3
3.41126550/0
-66246648/29

44.112799070/5ايهاي دامنهدشت
4.25739455/2
-18538425/8

66.181503/0اراضي پست
88.1238811/0دارهاي بادبزني شكل سنگريزهواريزه

8.21170652/0
-1490966/0

99.2214009/0دارهاي بادبزني شكل سنگريزهآبرفت
Cc.1562525/0هامجموعه تيپ

2246545100--هاي اراضيجمع تيپ
جلد اول -اجتماعي و فرهنگي استان زنجان-مطالعات توسعه اقتصادي،ودجه استان زنجانـرنامه و بـازمان بـس: ماخذ

)سطوح مربوط به شهرستان تاكستان كسر گرديده است(
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كه با توجه به واحدهاي اراضي مشخص شده و قابليت دهد بررسي قابليت اراضي استان نشان مي

و 4.1هكتار از اراضي استان كه شامل واحـدهاي اراضـي   185384هريك از اين واحدها در مجموع 

هرچند كه اين سـطح از اراضـي در   . باشندهاي آبي ميداراي قابليت مناسب براي زراعت،باشدمي4.2

داراي قابليت مناسـب بـراي ايـن    ،ليكن در صورت وجود آب،گيردحال حاضر مورد استفاده قرار نمي

و 3.1،3.2هكتار از اراضي استان كه شامل واحـدهاي اراضـي   573571همچنين . منظور خواهند بود

C.1 داراي قابليت مناسـب بـراي زراعـت    ،گردددرصد از اراضي استان را شامل مي53/25باشد و مي

كـه در مجمـوع داراي   9.2و 1.2،1.8،2.2،3.3،3.4،6.1،8.1،8.2واحدهاي اراضي . باشندديم مي

قابليت مناسب ،دهنددرصد از اراضي استان را تشكيل مي62/24باشند و هكتار مساحت مي553138

براي اين منظور الزم است از شخم زدن و كشت و كـار در ايـن   . باشندبراي تبديل به مرتع را دارا مي

هكتـار  934452هاي مذكور ساير واحـدهاي اراضـي اسـتان بـا     به جز قابليت. اراضي خودداري گردد

گردد براي هيچيك از عملكردهاي فوق قابليت مساحت كه بيشترين سطح اراضي استان را شامل مي

منظـور جلـوگيري از   در اين اراضي بايـد بـه  . شوندعنوان اراضي حفاظتي و باير تعريف مينداشته و به

اراضي و متعاقبا عوارض بعدي نظيـر پرشـدن مخـزن سـدها و جـاري شـدن       فرسايش و لخت شدن 

خصـوص در شهرسـتان   اين اراضي به. شوندهاي اصالحي حفاظت ميخرب با اعمال روشي هاسيل

. دگرداوزن مشاهده ميزنجان و در كنار رودخانه قزل

:منابع آب-2-5-1-1

:هاي سطحيآب) الف

طـوري كـه از   بـه . باشداصلي آبريز، داراي دو محدودة كامال مجزا مياستان زنجان از نظر حوزة 

در حـوزة  ) درصـد 96/83معـادل  (كيلومترمربع 18862كيلومترمربع سطح استان، 45/22465مجموع 

04/16معـادل  (كيلومترمربع 45/3603اوزن و قزلآبريز درياي خزر و در محدودة حوزة آبريز رودخانة

.رودخانة شور و درياچة قم قرار دارددر حوزة آبريز) درصد
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اوزن در ا ستان زنجان از تعدادي زيرحوزه تشـكيل گرديـده اسـت كـه     حوزة آبريز رودخانة قزل

كيلومترمربـع،  2450كيلومترمربع، زيرحوزة سجاسـرود بـه وسـعت    4562رود با شامل زيرحوزة زنجان

كيلومترمربـع، بخشـي از زيرحـوزة    1469به وسـعت  رود بزينه-بخشي از زيرحوزة آبريز رودخانة شور

803كيلومترمربع، بخشي از زيرحوزة رودخانة انگوران چاي بـه وسـعت   313رودخانة تالوار به وسعت 

كيلـومتر و تعـداد ديگـري از    523چـاي بـه وسـعت    كيلومترمربع، بخشي از زيرحـوزة رودخانـة قلعـه   

.ربع از سطح استان را اشغال نموده استكيلومتر م8742كه در مجموع چكهاي كوزيرحوزه

آيـد، در  اوزن در اسـتان زنجـان برمـي   آبريـز قـزل  هاي حوزةهمانگونه كه از تقسيمات زيرحوزه

:هاي چندي جريان دارد كه مهمترين آنها عبارتند از اينساتان رودخانه

چشـمة كردسـتان و   معروف است از چهلاوزن اين رودخانه كه در زنجان به قزل: سفيد رود-

همدان سرچشمه گرفته و در نزديكي منجيل به شاهرود پيوسته و به نام سفيدرود به دريـاي  

رژيم آبي رودخانه برفي بوده و با وجود مصرف آب در سراسر حوزه، رودخانه در . ريزدخزر مي

.باشدبخش پاياب داراي آب دايم بوده و دورة پرآبي آن در فصل بهار مي

-شـرق زنجان آغـاز و داراي جهـت جنـوب   -اين رودخانه از ابتداي دشت سلطانيه: زنجانرود-

اوزن طـول بـه رودخانـة قـزل    مسير خود در شمال روستاي قيباشد و در ادامةغرب ميشمال

اين رودخانه در مسير خود توسط ارتفاعات واقع در شمال و جنوب رودخانه تغذيـه  . پيونددمي

برفي و نيز زهكشي آب زيرزميني بوده و دورة پرآبي آن در بهـار  رژيم اين رودخانه . گرددمي

.باشدمي

شـرق  غـرب بـه جنـوب   اين رودخانه از حوالي سلطانيه سرچشمه گرفتـه و از شـمال  : ابهررود-

قلعـه و خرمـدره بـه تاكسـتان     يابد و پس از مشروب ساختن ابهر، هيـدج، صـايين  جريان مي

.سازدرا مشروب ميرسيده و تعداد زيادي از دهات دودانگه
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داغ در خرقان خدابنده سرچشمه گرفته و در محل آبگـرم  هاي قزلاين رودخانه ازكوه: خررود-

يابد و پس از پيوستن رودهاي غربي جريان ميواقع در جادة قزوين به همدان به طرف شمال

در . رودميهاي افشاريه، رامند و زهرا گذشته و به ساوجبالقآوه و گلنجين به آن از دهستان

سـپس در  . يابـد هاي شور و گردان بدان پيوسته و به نام رود شور ادامه مياين ناحيه رودخانه

زارهـا و  ديگـر بـه آن پيوسـته و بـه نـام رودشـوره      شهريار رودخانة كرج و تعدادي رودخانـة 

.يابدحوض سلطان قم جريان ميدرياچة

سـي،  هـاي چـپ دره  ه و توسط كـوه اين رودخانه از دشت سجاس سرچشمه گرفت: سجاسرود-

. شـود داغ و مقانلو كه در اطراف اين دشت واقع گرديده تغذيه ميداغ، قرهكتسلمان، بينچي،

يابد پس از پيوسـتن رودخانـة   غرب جريان ميشرق به شمالاين رودخانه كه از سمت جنوب

.پيوندنـد اوزن مـي قـزل كند بـه  دره به آن به نام رودخانة خويين يافته و در حوالي ينگياوزن

.باشده ودورة پرآبي آن فصل بهار ميدرژيم رودخانه برفي بو

هـاي  قوش از ديگر رودخانهچاي و قره، انگوران چاي، قلعه)شور(رود هاي ايجرود، زرينهرودخانه

.روندشمار مياستان زنجان به

هـاي هـردو حـوزة آبريـز     كه رودخانـه دهدهاي استان نشان ميبررسي وضعيت آبدهي رودخانه

بيشترين ميـزان جريـان   . باراني است-علت توزيع نامتعادل بارندگي در طول سال داراي رژيم برفيبه

همچنـين در  . باشـد هاي بهـاري مـي  باشد كه ناشي از ذوب برف و بارشها در فصل بهار ميرودخانه

.خوردچشم ميستان بههاي افصل پاييز نيز ي دورة پرآبي نسبي در رودخانه

هاي هيدرومتري هاي استان را در ايستگاهميانگين آبدهي و كيفيت آب رودخانه11جدول شمارة 

.دهدنشان مي
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آب زيرزميني) ب

بندي انجام شده در مطالعات طرح جامع آب كشور و با احتساب آخرين تقسـيمات  براساس تقسيم

-انيه، دشـت گرمـاب  سلط-هاي دشت زنجاندشت به نام7ستان زنجان، در اين استان كشوري در ا

انگوران، دنـدي و  -حلب، دشت قيدار، دشت طارم، دشت ماهنشان-تپه، دشت سجاسگل-آبادزرين

.گرددخرمدره وجود دارد كه اطالعات هريك ذيال ارايه مي-دشت ابهر

:سلطانيه-دشت زنجان) 1-ب

درجـة  49دقيقـه تـا   50درجه و 47اوزن و در طول جغرافيايي دشت در شرق رودخانة قزلاين 

. دقيقـة شـمالي قـرار گرفتـه اسـت     15درجه و 37دقيقه تا 20درجه و 36شرقي و عرض جغرافيايي 

هاي زنجـان و  كيلومترمربع آن را دشت2114كيلومترمربع است كه 4610وسعت محدودة اين دشت 

شـامل شـده و بقيـة    ،هاي پراكنده كه عمدتا در بخش غربي محدوده قرار دارندگر دشتسلطانيه و دي

.آن را ارتفاعات اشغال نموده است

غربـي  -باشد كه داراي جهـت شـرقي  رود ميرودخانة اصلي كه در اين دشت جريان دارد زنجان

فراوانـي بـه آن منتهـي    هـاي  هـاي كوچـك و مسـيل   ها، رودخانهبوده و از ارتفاعات مشرف به دشت

چـاي، سـهرين و   ويين، سرخ ديزج، ذاكر، زرنان و چورنـا، تهـم  پ: ترين آنها عبارتند ازگرددكه عمدهمي

. گردنـد منتهي ميارمغانخانه كه اكثرا از ارتفاعات شمالي ناحية زنجان سرچشمه گرفته و به زنجانرود 

.پيوندنداوزن ميلدختر به قززنجانرود پس از عبور از دشت در باالدست پل

غربي ادامه يافته داراي شـيب  اي از سمت شرق به شمالصورت مستطيل كشيدهاين دشت كه به

اي كـه عمومـا از پادگانـة آبرفتـي شـامل      درهزار و انباشته از رسوبات آبرفتي و واريـزه 6تا 3ظاهري 

باشد مي،ها تشكيل شدهها و مسيلهايي در دهانة رودخانهافكنهسنگ، شن، ماسه، رس و مخروطقلوه

متـر و  1850هاي ارتفاعـات شـمالي و جنـوبي    هاي شرقي و دامنهها در قسمتو حداكثر ارتفاع دشت

عمق سـطح آب در ايـن دشـت بسـيار     . رسدمتر مي1250هاي انتهايي غربي به حداقل آن در قسمت
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باشند سطح آب ي سفرة آب معلق ميهاي دامنة شمالي كه داراباشد به نحوي كه در قسمتمتغير مي

هاي شرقي و دامنة ارتفاعات آن عمق آب پايين و در حواشي زنجانرود نيـز سـطح   باالست، در قسمت

.آب زيرزميني باالست

متر و حداقل 108دهد كه حداكثر عمق سطح آب در اين دشت هاي انجام شده نشان ميبررسي

. متـر محاسـبه شـده اسـت    10برخورد به آب زيرزميني آن كمتر از يك متر و عمق متوسط سطح

تغييرات سطح آب زيرزميني در اين دشت توسط زنجانرود كه زهكش دشت است كنترل و تنظـيم  

.  گرددمي

ها به سمت مركز دشت و به طور كلي از شرق بـه  همچنين جهت عمومي جريان آب از دامنه

.باشدغرب مي

دهد كه ميـزان امـالح محلـول در آب ايـن     زميني اين دشت نشان ميبررسي كيفيت آب زير

بررسي دياگرام شـولر بـراي   . دشت درحدي است كه براي مصارف مختلف ظاهرا محدوديتي ندارد

دهـد كـه كيفيـت آب در طبقـة     ها تهيه شده است نشان ميشرب كه از تجزية شيميايي نمونه آب

همچنين بـا توجـه بـه ميـزان     . ه وجود نياورده استخوب و متوسط بوده و براي شرب مشكلي را ب

ميزان امـالح محلـول در آب   باشد، مي9ه حداقل آن كمتر از يك و حداكثر آن كS.A.Rتغييرات 

بـا بررسـي جـدول    طـوري كـه   بـه . باشـد در حدي است كه براي مصارف كشاورزي مطلـوب مـي  

C3S1درصد در طبقه 38حدودC2S1در طبقه درصد آب 58ويلكوكس مشخص شده كه بيش از 

بنابراين مصرف آب در اين دشت . باشدميC1S1و بقيه از طبقه C4S1و حدود يك درصد در طبقه 

هـاي ديگـر   هاي بخش شرقي دشت كه از قسمتخصوص آببراي كشاورزي محدوديتي ندارد، به

ه بـه  هـاي سـطحي كـ   هاي اين محدوده در مقطع خروجي آبترين آبنامرغوب. دشت بهتر است

.باشدوسيلة رسوبات نئوژن پوشيده شده مي



39هاي كلي در سطح استانبررسي- طرح جامع ناحيه زنجان

دهد كه مجموع تغذية سلطانيه نشان مي-بررسي منابع و مصارف آب زيرزميني دشت زنجان

ميليـون مترمكعـب در   5ميليون مترمكعب در سال و تغذية مصـنوعي برابـر   341عادي اين دشت 

ميليون مترمكعب بوده است كـه از ايـن   349برابر 1372باشد و تخلية كل دشت در سال سال مي

هـا بـه مصـرف    هـا و قنـات  هـا، چشـمه  ميليون مترمكعب از طريق برداشت آب از چاه238ميزان 

هكشي و در كـل  زصورت كشاورزي، شرب و صنعت رسيده است و مابقي در فصول غير آبياري به

گردد كـه بـيالن آب   به اين ترتيب مشخص مي. صورت تبخير از دسترس خارج شده استسال به

.باشدرغم تغذية مصنوعي انجام شده، منفي ميزيرزميني اين دشت علي

3- =349-5 +341

:تپهگل-آبادزرين-دشت گرماب) 2-ب

40درجـه و  47اوزن و بين طـول جغرافيـايي   شاخة قزلشرقي سراين دشت در قسمت جنوب

دقيقـة شـمالي   25درجه و 36دقيقه تا 10درجه  35درجة شرقي و عرض جغرافيايي 49دقيقه تا 

آن را ) كيلـومتر مربـع  2419(درصـد  38كيلومترمربع است كـه  6318وسعت اين دشت . قرار دارد

.دهدتشكيل ميدرصد بقيه را ارتفاعات 62هاي پراكنده و دشت

هاي فراواني وجود دارد كه مهمتـرين آنهـا رودخانـة    متعدد و مسيلهاي در اين دشت رودخانه

است كه پس از گرماب بـه هـم پيوسـته و بـه نـام رودخانـة شـور بـه         ) آبي چاي(رود شور و بيزنه

يان دارد كه بـه  در بخش شمالي دشت جربه نام رودخانة شور رودخانة ديگري . پيوندداوزن ميقزل

در محدودة مورد نظر دشت مسطح و هموار با گسترش زياد وجود ندارد . ريزداوزن ميرودخانة قزل

هـاي  كه دشت پوشيده از رسـوبات پادگانـة آبرفتـي و آبرفـت    ) آبادزرين(و به جز در قسمت شرقي 

. باشـد اي ميري و درهصورت تپه ماهوجوان و تقريبا هموار است، در بقية نواحي ناهموار بوده و به

خوردگي سنگ كف، رسوبات آبرفتي از هم جدا بوده و اگـر  علت چينهاي اين محدوده بهدر دشت

هاي آب زيرزمينـي عمـدتا   ها قرار نگيرند، ارتباط هيدروليكي ندارند و سفرهدر امتداد طول رودخانه
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شـرقي و  شرقي و جنـوب هاي متر در قسمت2100حداكثر ارتفاع دشت . باشندكوچك و محلي مي

.باشداوزن ميلهاي غربي و حوالي رودخانة قزمتر در بخش1800حداقل آن 

ها در اين ناحيه باعث گرديده عمق برخورد به سطح آب زيرزمينـي در  توپوگرافي سطح دشت

طوري كه در دامنة ارتفاعات عمـق سـطح آب حـداكثر و در    نواحي مختلف دشت متفاوت باشد، به

هاي انجام شده حداكثر براساس آماربرداري. ها به حداقل خواهد رسيديانة دشت و حوالي رودخانهم

.متر محاسبه گرديده است6متر و حداقل صفر و متوسط آن 87عمق برخورد به آب 

با توجه بـه ديـاگرام شـولر آب زيرزمينـي     هدهد كهاي زيرزميني نشان ميبررسي كيفيت آب

هـاي آهكـي و   ويژه دامنه سـنگ تپه براي شرب در دامنة ارتفاعات بهآباد و گلزريندشت گرماب، 

منظـور بررسـي كيفيـت    همچنين به. باشدهاي شمالي و غربي متوسط ميآذرين خوب و در قسمت

هـا در  درصـد آب 55گـردد كـه   آب براي كشاورزي با استفاده از جدول ويلكـوكس مشـخص مـي   

.و بقيه بين آنها قـرار دارنـد  C4S2درصد در كالس C2S1 ،15س درصد در كالC3S1 ،19كالس 

ها در كالسـي هسـتند كـه بايـد در مصـرف آن      درصد از آب15توان نتيجه گرفت كه بنابراين مي

خيلي زياد نبـوده و حـداقل آن كمتـر از    S.A.Rميزان تغييرات . براي گياهان مختلف احتياط نمود

گيـري شـده   هاي شمالي و غربـي انـدازه  در قسمت12ثر آن يك در دامنة شرقي و جنوبي و حداك

.است

261دهد كه مجمـوع تغذيـة كـل دشـت     بررسي منابع و مصارف آب در اين دشت نشان مي

ميليـون مترمكعـب از   154، 1372باشد كه از ايـن ميـزان در سـال    ميليون مترمكعب در سال مي

صـورت زهكشـي، جريـان خروجـي و يـا      مابقي بهها و قنوات برداشت شده و ها، چشمهطريق چاه

.شودتبخير از آب زيرزميني از دسترس خارج مي
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:حلب-دشت سجاس) 3-ب

دقيقه تا 40درجه و 47و بين طول جغرافيايي اوزن اين دشت در قسمت شرقي سرشاخة قزل

دقيقـة  45ه و درجـ 36دقيقـه تـا   10درجه و 36دقيقة شرقي و عرض جغرافيايي 50درجه و 48

درصـد  55باشـد كـه   كيلومترمربـع مـي  2444وسعت محدودة اين دشـت  . شمالي واقع شده است

درصـد مـابقي آن   45اي و هاي ناهموار تپه ماهوري و درهآن را دشت) كيلومترمربع1349معادل (

.دهدرا ارتفاعات تشكيل مي

باشـند كـه بعـد از    اوزن دره مـي هايي كه در اين دشت جريان دارند سـجاس و ترين رودخانهعمده

.ريزداوزن ميگوني به رودخانة قزلگيري قرههم پيوستن در پايين دست ايستگاه اندازهبه

اي هستند كه توسط ارتفاعـات بلنـد و يـا    صورت تپه ماهوري و درههاي اين محدوده بهدشت

هـا را  ات آبرفتـي كـه دشـت   رسـوب . شـوند پليوپلئيستوسن كم ارتفـاع از هـم جـدا مـي    هاي نهشته

هـا و در بسـتر   در دامنـه ارتفاعـات واريـزه   . باشـند اند عموما از رسوبات پادگانة آبرفتي ميپوشانيده

.اي نهشته شده استها رسوبات رودخانهها و مسيلرودخانه

خـوردگي سـنگ كـف و پسـتي و بلنـدي و      علـت چـين  هـا بـه  هاي آب زيرزميني دشتسفره

ها مرتفع بوده و حـداكثر  دشت. حي از هم جدا بوده و ارتباط هيدروليكي با هم ندارندناهمواري سط

متر در 1500هاي جنوبي، شمالي و شرقي ناحيه و حداقل آن حدود متر در قسمت2000ارتفاع آن 

ي آب زيرزمينـي دشـت بـا توجـه بـه وجـود       سـطح آب سـفره  . باشـد هاي غربي دشت ميقسمت

يكنواخت ،خوردگي سنگ كف و تبعيت از توپوگرافيمتعدد و به علت چينهاي آب زيرزمينيسفره

طوري كه حداقل عمق برخورد به آب زيرزميني كمتـر  باشد بهي تغييرات آن زياد مينبوده و دامنه

هـاي  بررسـي . متر بـرآورد گرديـده اسـت   5متر و متوسط عمق مذكور 78از يك متر، حداكثر آن 

هاي ه تغييرات عمق سطح آب زيرزميني به علت تبادالت آبي كه سفرهدهد كانجام شده نشان مي

. باشدي آب زيرزميني در حال تعادل ميها دارد زياد نبوده و سفرهآب زيرزميني با رودخانه
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دهـد كـه   هاي به عمل آمده در خصوص كيفيت آب براي مصارف مختلف نشـان مـي  بررسي

ي خوب تا متوسط بوده و در اين خصـوص  شرب در طبقهكيفيت آب در اين محدوده براي مصرف

80دهد كه بـيش از  ها نشان ميدر خصوص مصارف كشاورزي نيز بررسي. محدوديتي وجود ندارد

10حـداقل كمتـر از يـك و حـداكثر     S.A.Rقرار دارند و تغييـرات   C2S1ها در كالس درصد آب

. كشـاورزي محـدوديتي وجـود نـدارد    بنابراين كيفيـت آب زيرزمينـي ايـن دشـت بـراي     . باشدمي

هـا دركـالس   درصـد آب 80دهد كه بيش از ها نشان ميدرخصوص مصارف كشاورزي نيز بررسي

C2S1  قرار دارند و تغييراتS.A.R بنابراين كيفيت آب . باشدمي10حداقل كمتر از يك و حداكثر

ميليـون  183ايـن دشـت   ميزان تغذية كلي. زيرزميني اين دشت براي كشاورزي محدوديتي ندارد

ها ها، چشمهتوسط چاه) 1372در سال (ميليون مترمكعب 118باشد كه از اين ميزان مترمكعب مي

صورت جريانات خروجي، زهكشي و تبخير از دسترس خارج و قنوات استحصال شده و مابقي آن به

.باشدبنابراين در حال حاضر سفره داراي بيالن متعادل مي. شودمي

: دشت قيدار) 4-ب

اين دشت در جنوب غربي استان زنجان در حوزة آبريز درياچة نمك و زيرحوزة رودخانـة شـور   

35دقيقة شرقي و عرض جغرافيايي 22درجه و 49دقيقه تا 31درجه و 48و بين طول جغرافيايي 

العـاتي ايـن   محدودة مط. دقيقة عرض شمالي قرار گرفته است19درجه و 36دقيقه تا 32درجه و 

دشت از محدودة استان زنجان فراتر رفته و تنها بخشي از قسمت غربي آن در استان زنجان واقـع  

.گرديده است

آن ) درصد50(كيلومترمربع 1302كيلومترمربع است كه 2621وسعت كل محدودة مطالعاتي 

885كـه از ايـن ميـزان    درصد آن را دشت فرا گرفته اسـت  50(كيلومترمربع 1318را ارتفاعات و 

رفتـه  گدر استان زنجان قرار دوشهاي كل محدوده را شامل ميدرصد از دشت67كيلومترمربع كه 

.است
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باشد و ميـزان  كشيدگي و شيب عمومي اين دشت از سمت شمال غربي به جنوب شرقي مي

هـاي  ار و قسـمت طوري كه شهر قيديابد، بهارتفاع دشت هم جهت با شيب عمومي آن كاهش مي

ترين قسمت و حوالي آبگرم و مهـدآباد بـا   متر مرتفع2000حدود علياي حوزه آبريز با ارتفاع مطلق

مهمترين رودخانة ايـن دشـت خـررود    . روندترين قسمت دشت به شمار ميمتر پست1600ارتفاع 

ن افـزوده  باشد كه از ارتفاعات شمالي سرچشمه گرفتـه و در طـول مسـير بـر ميـزان آبـدهي آ      مي

رود و شاخة شرقي آن از حوالي دو تپه اين رودخانه در حقيقت زهكش دشت به شمار مي. گرددمي

سرچشـمه  ) در استان زنجان(لر هاي نعلبندان و شيخو بلگه شير و شاخة غربي آن از حوالي دهكده

50ود هاي شمالي دشت بوده و بـه حـد  حداكثر عمق سطح ايستايي آب مربوط به قسمت. گيردمي

در اطـراف  . يابـد متـر تقليـل مـي   2باشد كه به حـدود  رسد و حداقل آن در مركز دشت ميمتر مي

اي لر عمق سطح برخورد به آب بسيار نـاچيز بـوده و در پـاره   شير و شيخهاي نعلبندان، بلگهدهكده

.گرددتراز مينقاط تقريبا با سطح زمين هم

دهد كـه تيـپ آب زيرزمينـي ايـن     دشت قيدار نشان ميهاي زيرزميني در بررسي كيفيت آب

كربناتـه، در مراكـز   شرقي به علت وجود تغذية مناسـب بـي  دشت در نواحي شمالي، جنوبي و جنوب

هـاي  درصـد آب 80دشت سولفاته و در مبادي خروجي دشت كلروره است و در مجمـوع بـيش از   

ع مصـرفي اعـم از شـرب، صـنعت و     شوند و براي هر نوو خوب ارزيابي ميC2S1دشت در كالس 

10بوده و داراي كيفيت بسيار خوب، C1S1درصد آب مابقي در ردة 3. باشندكشاورزي مناسب مي

و داراي C4S3و C4S2هـاي  درصـد در كـالس  7و داراي كيفيـت مناسـب و   C3S1درصد در ردة 

.باشندكيفيت نامطلوب مي

ميليـون مترمكعـب در سـال    64يـة ايـن دشـت    براساس برآوردهاي انجام شده مجمـوع تغذ 

صورت جريان ميليون مترمكعب استحصال و مابقي به55، 1373باشد كه از اين ميزان در سال مي
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در حالـت تعـادل   ،شـوند و در مجمـوع سـفره   خروجي، زهكشي و يا تبخير از دسـترس خـارج مـي   

.باشدمي

:دشت طارم عليا) ب-5

غربـي حـوزة   باشد كـه در قسـمت شـمال   خلخال مي-شت طارماين دشت شامل بخشي از د

15درجـه و  49درجه تا 48هاي اردبيل، گيالن و زنجان بين طول جغرافيايي اوزن و در استانقزل

.درجة شمالي قرار گرفته است38دقيقه تا 40درجه و 36دقيقة شرقي و عرض جغرافيايي 

هاي خلخال و طـارم  مترمربع است كه شامل دشتكيلو6589وسعت اين محدوده در مجموع 

درصـد بقيـه بـه    94هاي پراكنده و به دشت) درصد6(كيلومترمربع 415باشد كه از اين سطح، مي

كيلومترمربـع  145هاي محـدودة مطالعـاتي،   ارتفاعات اختصاص يافته است كه از سطح كل دشت

اوزن از غـرب بـه شـرق    كف درة قزلرا دشت طارم اشغال نموده است كه در) هادرصد دشت35(

.باشدمتر مي500كشيده شده است و حداقل ارتفاع آن 

هاي پراكنده، سطح آب زيرزمينـي  اي بودن دشتبه علت ناهمواري زياد و تپه ماهوري و دره

هـاي انجـام   بررسي. باشدهاي سطحي ميدر اين دشت بسيار متغير بوده و در هر محل تابع جريان

هـا صـفر و   دهد كه حـداقل عمـق سـطح آب در مجـاورت رودخانـه     در دشت طارم نشان ميشده

متر محاسـبه شـده   6باشد و متوسط عمق برخورد به آب متر مي21حداكثر آن در دامنة ارتفاعات 

.است

طور كلـي بـه   دهد كه بهعليا نشان ميبررسي كيفيت آب براي مصارف مختلف در دشت طارم

اوزن قرار دارد و به علت زيرزميني اين دشت كه در حاشية قزلهايرصد از پتانسيل آبد8غير از 

توانـد  تماس با رسوبات تبخيري از كيفيت نامناسب برخوردار است، بقية آب زيرزمينـي دشـت مـي   

درصـد از پتانسـيل   49بدون محدوديت خاصي براي كشاورزي مورد استفاده قرار گيرد، همچنـين  
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درصـد بـا   11و C2S1درصـد در كـالس   38باشد كه از اين ميـزان  ب مناسب ميسفره، براي شر

.قرار دارندC1S1كيفيت خيلي خوب و در كالس 

باشـد كـه از ايـن ميـزان در سـال      ميليون مترمكعب در سال مي82كل دشت طارم عليا تغذية 

ه و مابقي از طريق زهكشي، و قنوات برداشت شدها ها، چشمهميليون مترمكعب توسط چاه57، 1372

.شود و در مجموع سفره داراي تعادل استجريان خروجي و تبخير از دشت خارج مي

:دندي-انگوران-دشت ماهنشان) 6-ب

اوزن بين طول جغرافيـايي  دندي در قسمت جنوبي حوزة رودخانة قزل-انگوران-دشت ماهنشان

37دقيقـه تـا   15درجـه و  36ه شرقي و عرض جغرافيايي دقيق10درجه و 48دقيقه تا 5درجه و 47

از كـل سـطح ايـن    . باشـد كيلومترمربع وسعت مي6442دقيقة شمالي قرار گرفته و داراي 25درجه و 

85(كيلومترمربـع  5446اي و هاي پراكنـده و دره توسط دشت) درصد15(كيلومترمربع 996محدوده 

چاي در هاي اين دشت عبارتند از انگورانترين رودخانهمدهع. توسط ارتفاعات اشغال شده است) درصد

اوزن كه از سمت جنوب به شـمال دشـت جريـان    رود در شرق دشت كه به رودخانة قزلغرب و تلخه

در محدودة مطالعاتي مورد نظر، دشت مسطح و هموار با گسترش زياد وجـود نـدارد و   . پيونددمي،دارد

صـورت تپـه مـاهوري گسـترش دارد، بقيـه      كه بـه ) هاي دنديشتد(جز در قسمت جنوبي اين ناحيه 

هـا توسـط ارتفاعـات    اين دشت. شودها با وسعت كم ديده ميها و كنارة رودخانهها در داخل درهدشت

سطح عمـومي دشـت را رسـوبات پليوپلئيستوسـن     . هاي عميق از يكديگر جدا گرديده استبلند و دره

صورت تپه ماهوري درآمده ها بهمنظرة عمومي دشت،ورده هستندپوشانده و چون اين رسوبات چين خ

.است

در . سطح توپوگرافي اين دشت كامال كوهستاني بوده و در آن پستي و بلندي زيـادي وجـود دارد  

هايي از حوزة انگوران چاي در بعضي موارد عرض دره پهن بوده و سفرة آزاد محلي كوچكي در قسمت

هـاي تپـه مـاهوري كـه دامنـه      هاي جنوبي دشـت، دشـت  در قسمتهمچنين آن تشكيل شده است، 
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هـاي  متـر و در قسـمت  2300حداكثر ارتفاع دشـت  . گرددمشاهده مي،گسترش آن نسبتا خوب است

.باشدهاي رودخانه قزل اوزن ميمتر در كناره1500غربي و حداقل آن 

عمـق  . باشـد قل آن كمتر از يك متر مـي متر و حدا54حداكثر عمق برخورد به آب در اين دشت 

وضـعيت كيفـي آب زيرزمينـي ايـن دشـت بـراي       . متر محاسبه گرديده اسـت 5طور متوسطمذكور به

آغـاز گرديـده و نتـايج آن در    1365مصارف مختلف با توجه به اينكه مطالعات صـحرايي آن از سـال   

شناسـي منطقـه،   وضعيت زمينليكن در مجموع با توجه به . باشد، كامال مشخص نيستدسترس نمي

مـداوم  هاي تبخيري و تپه ماهورهاي پليوپلئيستوسن در برخي نـواحي و تغذيـه و تخليـه    وجود رسوب

توان نتيجه گرفت كـه در بيشـتر نقـاط حـوزه، كيفيـت آب بـراي       هاي فرعي ميسفره توسط رودخانه

هـاي انجـام شـده    بررسـي .باشد و محدوديتي در اين زمينه وجود نداردمصارف كشاورزي مناسب مي

-دهـد كـه مجمـوع تغذيـة دشـت ماهنشـان      هاي زيرزميني نشان ميدرخصوص منابع و مصارف آب

ميليـون مترمكعـب   131باشد كـه از ايـن ميـزان    ميليون مترمكعب در سال مي220دندي -انگوران

توسـط  ها و قنوات استحصال و مـابقي ها، چشمهجهت مصارف شرب، صنعتي و كشاورزي توسط چاه

گردند و در مجموع سفرة دشـت در حالـت تعـادل    زهكشي، جريان خروجي و تبخير از دشت خارج مي

.قرار دارد

:خرمدره-دشت ابهر) 7-ب

جنـوب شـرقي   -غربـي عرضي است كه داراي امتداد شمالكشيده و كمخرمدره درة-دشت ابهر

دقيقة شمالي و طول جغرافيـايي  32درجه و 36دقيفه تا 55درجه و 35بوده و بين عرض جغرافيايي 

اين دشت در حوزة آبريز درياچـة نمـك و   . درجة شرقي واقع گرديده است49دقيقه تا 52درجه و 48

درصـد آن را  59باشد كـه  كيلومترمربع مساحت مي1920زيرحوزة رودخانة شور واقع گرديده و داراي 

اين دشت بـين دو  . ر را ارتفاعات تشكيل داده استدرصد ديگ41دشت و ) كيلومترمربع1142معادل (

ارتفاعـات جنـوب   . ند قرار گرفته اسـت اكشيده شدهيبه جنوب شرقيغربسري ارتفاعات كه از شمال
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اين دو . استهاي البرزباشد و ارتفاعات شمال ادامة رشته كوههاي سلطانيه و ادامة آنها ميشامل كوه

انـد و حـداكثر ارتفـاع در آن در قسـمت     خرمدره را فرا گرفته-ر ابهررشته ارتفاعات به موازات يكديگ

.باشدمتر مي1400متر و حداقل آن در حوالي فارسجين حدود 1750غربشمال

غربـي دشـت   هاي واقـع در شـمال  باشد كه از كوهرودخانة ابهر مهمترين رودخانة اين دشت مي

گيرنـد  هـاي دوطـرف سرچشـمه مـي    متعددي كه از كوههاي فرعي سرچشمه گرفته و از طريق شاخه

اي هاي زمستان و اوايل بهار منبع اصلي تشكيل دهنـدة جريانـات رودخانـه   ذوب برف. گرددتغذيه مي

.گرددتر ميويژه در بهار و اواخر پاييز افزونهاي مستقيم باران بهبوده و اين جريان تحت تاثير ريزش

هاي متعدد، عمق سـطح ايسـتايي داراي تغييـرات ناگهـاني و     ود سفرهعلت وجدر اين محدوده به

متـر  90كلي حداكثر اين عمق در دامنة ارتفاعات شرقي بـوده و بـه   طور كامال متفاوت است، ليكن به

طـوري كـه در انتهـاي شـمال غـرب در اطـراف       رسد ولي در حوالي رودخانة ابهر كاهش يافته بهمي

شـرقي عمـق   متر و در امتداد رودخانه به سمت مركز و جنـوب 20دود رودخانه عمق سطح ايستايي ح

جهت جريان آب زيرزميني در . رسدسطح آب كاهش يافته و در مرز خروجي آن به حدود يك متر مي

هاي فرعـي ضـعيفي نيـز از سـمت     جريانباشد ولي شرق ميغرب به جنوباين دشت تقريبا از شمال

ي آنكـه در  خرمدره بـه واسـطه  -دشت ابهر. العقر دره وجود داردبه طرف خطشمال و جنوب رودخانه

كننده قرار گرفتـه و نيـز بـه دليـل عـدم      ي ابهر و نزديك به منابع تغذيهي آبريز رودخانهابتداي حوزه

. باشـد داراي كيفيـت شـيميايي مناسـب آب مـي    "هاي تبخيري و شور در آن، مجموعاگسترش اليه

1250تـا  1000الـراس حـدود   ي عميدآباد به طرف غرب تا حوالي خطيههدايت الكتريكي آب در ناح

1500آبـاد و محمـدآباد   ميكرومهوس و در نواحي غرب تا حوالي شمال شرقي ابهر از شناط تا شـريف 

ي ابهر در اراضي قـروه، فارسـجين و حيـدريامچي بـه     اليه جنوب شرقي درهميكرومهوس و در منتهي

.رسدمتر ميميكرومهوس به سانتي2500
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كربناته و فقط در بخـش شـمالي غربـي حـوالي     از تيپ بي"ي ابهر اساساهاي زيرزميني درهآب

حداكثر ميزان . باشداز تيپ سولفاته مي) حوالي قروه(ي عميدآباد و نيز در قسمت جنوب شرقي دهكده

S.A.R هاي بوده و آب زيرزميني دشت در گروه3در اين دشتC2S1  وC3S1 گيرند كه از قرار مي

بررسـي  . آوردمساعد بوده و هـيچ نـوع محـدوديتي بـه وجـود نمـي      "نظر استفاده در كشاورزي كامال

ي دشـت در  ي سـاالنه دهد كـه تغذيـه  وضعيت منابع و مصارف آب زيرزميني در اين دشت نشان مي

در (باشـد  كعـب مـي  ميليـون مترم 306ي آن ي ساالنهميليون مترمكعب و ميزان تخليه229مجموع 

هـا و قنـوات بـراي    هـا، چشـمه  ميليـون مترمكعـب توسـط چـاه    295كه از ايـن ميـزان   ) 1372سال 

ميليون مترمكعب از طريق زهكشي، جريان خروجي و تبخيـر از  11هاي مختلف استحصال و استفاده

ينـي دشـت   ي آب زيرزمي سـاالنه ي تغذيـه و تخليـه  بدين ترتيب با مقايسـه . انددشت خارج گرديده

هاي ترميمـي  ي برنامهگردد كه بيالن آب زيرزميني دشت منفي بوده و الزم است با ارائهمشخص مي

.و جبراني در اين خصوص اقدام گردد

:پوشش گياهي-3-5-1-1

باشد كه از اين ميـزان  هكتار پوشش گياهي مي1381000استان زنجان در مجموع داراي حدود 

1.هكتار به مراتع اختصاص يافته است1366000به جنگل و هكتار15000"تقريبا

هـاي  انـد و از نـوع جنگـل   عليا و ماهنشان واقع گرديدهدر مناطق طارم"هاي استان تماماجنگل

ي صـحيح از  باشند كه در حال حاضر به دليل عـدم اسـتفاده  اي ميخشك سرد و مديترانهمناطق نيمه

باشند، لـيكن بـه   هاي اقتصادي ميبرداريوبه درآمده و فاقد توان بهرههاي مخرآنها به صورت جنگل

.عنوان يك عامل مهم زيست محيطي داراي اهميت فراواني هستند

سازمان برنامه و بودجه-74و گزارش اجمالي سال 73و 72هاي سالگزارش اقتصادي و اجتماعي استان زنجان، ) 1
).سطح مربوط به مراتع شهرستان تاكستان از مجموع سطح مراتع كسر گرديده است(ن زنجان استا
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عليـا و ماهنشـان واقـع    ي طارمهاي استان زنجان در دو منطقههمانگونه كه اشاره گرديد جنگل

توجه به شـرايط خـاص ادافيكـي و هيـدرولوژيكي     هاي هر يك از اين مناطق با اند كه جنگلگرديده

.   باشندهاي خاص خود ميداراي ويژگي

علياي طارمهاي منطقهـ جنگل

اوزن و ارتفاعات مشرف به ايـن رودخانـه   ي قزلهاي اين منطقه در قسمت پاياب رودخانهجنگل

هاي گيالن و زنجان واقـع  انباشند و به جز بخش محدودي از آن كه در مرز مشترك استپراكنده مي

باشـند، سـاير   انبـوه مـي  "گرديده و به دليل برخورداري بيشـتر از نـزوالت جـوي بـه صـورت نسـبتا      

.باشدهاي آن به صورت تنك و پراكنده ميقسمت

Juniperus(عليا را درختان ارس ي طارمهاي منطقهي اصلي درختان جنگلگونه Polgcarpos (

:هاي فرعي آن عبارتند ازو ساير گونهدهدتشكيل مي) Cratagus Monogyhx(و وليك 

Quercus castaneafolia، Juglans regia، Amygdalus lcioides، Acer، campestris،

paliurus sylvatica، fagus sylvatica، pistacia mutica، pruns mahelb، lonicera iberica،

mespilus germanica، pirus cordara، punicagranatum، platanus orientalis. 

هاي توپوگرافي هاي مشخص شده بر روي نقشههاي اين منطقه براساس محدودهمساحت جنگل

هكتار و براساس برآورد تخمينـي ارائـه شـده در گـزارش     5/16487برابر ) 1:50000اس يبا مق(كشور 

6835بـالغ بـر   ) 1366كل منابع طبيعي در سال يتهيه شده توسط اداره(سيماي منابع طبيعي استان 

هاي هـوايي سـال   كه از روي عكس1:50000هاي توپوگرافي هكتار است كه با توجه به قدمت نقشه

تعـداد  . باشد1365تا 1334هاي ها طي سالروند تخريبي جنگلتواند بيانگر تهيه گرديده، مي1334

اصـله در هـر هكتـار بـرآورد     100تا 90طور متوسط هها بهاي موجود در اين جنگلدرخت و درختچه

.شده است
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:ي ماهنشانهاي منطقهـ جنگل

انـد، در مقايسـه بـا    اوزن واقـع گرديـده  ي قـزل هاي اين منطقه كه در بخش مياني حـوزه جنگل

باشـد و درخـت ارس   اوزن داراي پوشش جنگلـي قابـل تـوجهي نمـي    ي پاياب قزلهاي منطقهجنگل

لـو،  ي روسـتاهاي ككـره  در محـدوده "ها اكثرااين جنگل. گرددي اصلي درختان آن را شامل ميگونه

هـاي  جنگل. اندهاوزن مشرف به روستاهاي حصار و مشمپا پراكندي قزلكوشك و ارتفاعات غربي دره

ط هاي موجود در آن بطـور متوسـ  اين منطقه به صورت تنك و پراكنده بوده و تعداد درخت و درختچه

هـاي موجـود در   ي درختي ارس، ساير گونهبه جز گونه. اصله در هر هكتار تخمين زده شده است80

:هاي اين منطقه عبارتند ازجنگل

Juniperus sp.، Amygdalus Lycioides، Amygdolus scoparia، Amygdalus sp. Cerasus 

sp.، Rosa sp.

لحاظ برخورداري از تنوع اقليمي و با توجه به وضعيت در زمينة وضعيت مراتع نيز استان زنجان به

همانگونه كه در ابتداي گـزارش نيـز عنـوان    . باشدبرخوردار ميهاي متنوع گياهي ها از گونهناهمواري

معادل (هكتار 976،000باشد كه از اين ميزان هكتار مي1،366،000سطح مراتع استان حدود ،گرديد

در شهرســتان خدابنــده و ) درصــد8/14معــادل (هكتــار 202،000،زنجــانناحيــهدر ) درصــد4/71

در مجموع مراتـع موجـود   . در شهرستان ابهر پراكنده شده است) درصد8/13معادل (هكتار 188000

بندي گرديده آنها به سه درجة خوب، متوسط و ضعيف دستهدر سطح استان زنجان با توجه به كيفيت 

درصـد از  6/58، مراتع متوسط )هكتار69000(درصد از كل مراتع 5است كه از اين ميان مراتع خوب 

را تشـكيل  ) هكتـار 497000(درصد از كل مراتـع  4/36و مراتع ضعيف ) هكتار800،000(كل مراتع 

.ارايه گرديده استشمارة  هاي استان در جدول بررسي نحوة توزيع مراتع در سطح شهرستان. اندداده



51هاي كلي در سطح استانبررسي- طرح جامع ناحيه زنجان

هكتار: واحدهاي استان زنجان به تفكيك نوع مراتعتوزيع مراتع در شهرستاننحوة : 12جدول شماره 

مراتع ضعيفمراتع متوسطمراتع خوبكل مراتعشهرستان

درصدمساحتدرصدمساحتدرصدمساحتدرصدمساحت

136600010069000100800000100497000100كل استان

1880008/1390000/131200000/15590009/11ابهر

1800005/22220004/4--2020008/14خدابنده

9760004/71600000/875000005/621460007/83*زنجان 

.باشدهاي ماهنشان، طارم و ايجرود نيز ميشامل شهرستان* 

، سازمان برنامه و بودجه اسـتان  74مالي سال و گزارش اج73و 72گزارش اقتصادي و اجتماعي استان زنجان، سال : ماخذ

.زنجان

هاي به عمل آمده در خصوص وضعيت مراتع و ظرفيت چـراي آنهـا بيـانگر منفـي بـودن      بررسي

درصد از مراتع استان داراي 14دهد كه در حدود ها نشان ميباشد و اين بررسيجهت تغييرات آن مي

باشـند و  درصد باقيمانـده داراي گـرايش منفـي مـي    82و درصد داراي گرايش ثابت4گرايش مثبت، 

. باشـد زياد مـي بند به علت مداومت چرا و نيز چراي دام تغييرات عمدة منفي در مراتع قشالقي و ميان

لذا از ديدگاه كلي با توجه به روند روزافزون فشار بر منابع طبيعي، ظرفيت مراتع دايما در حال كـاهش  

درصـد ظرفيـت مراتـع در    2ست كه در صورت ادامة روند تخريب، با كـاهش  بيني شده ابوده و پيش

.سال آينده توليد بالفعل مراتع استان به صفر كاهش خواهد يافت50سال، طي 

:منابع معدني-4-5-1-1

هاي كرمان، يزد و خراسان از لحاظ برخورداري از منابع غني معدني همانند استاناستان زنجان به

گردد كه در خـود ذخـاير عظيمـي از كانسـارهاي سـرب و      هاي معدني كشور محسوب ميجمله قطب

ذيال كانسارهاي معـدني كشـف شـده، در حـال اسـتخراج و يـا       . روي، آهن و مس را جاي داده است

.استخراج شده برحسب نوع مادة معدني مورد بررسي قرار خواهد گرفت
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:كانسارهاي آهن) الف

هاي سلطانيه وجود دارد كه معدن آهن آرجين واقـع  چك و بزرگ آهن در كوهتعدادي كانسار كو

هاي معـدني موجـود در ايـن    توده. رودغربي سلطانيه از جملة آنها به شمار ميكيلومتري جنوب10در 

هـاي اسـيدي و بـازي قـرار     هاي رسوبي دگرگون شده توسط دايكمعدن كم و بيش در داخل سنگ

.تن تخمين زده شده است200000ن كانسارها در حدود ميزان ذخيرة اي. دارند

هاي سـلطانيه و  غرب كوهشمالعالوه بر معدن مذكور چندين كانسار آهن ديگر در غرب زنجان،

هـاي  اين كانسـارها در دولوميـت  . بالغ، آشاقيه و خان قارداش وجود دارداطراف روستاهاي كاوند، شاه

شرقي و شـمالي گرانيـت دوران واقـع    هاي شمالكه در بخشاند دهپركامبرين جايگزين ش-كامبرين

هاي دگرسان شده ها و دولوميتقارداش در درون شيلاند و مهمترين آنها در اطراف روستاي خانشده

هـاي دولوميـت بـا سـه متـر      يكـي از اليـه  . قرار گرفته است،شودكه به سازند باروت نسبت داده مي

در اطـراف  . كيلومتر طول دارد و توسط هماتيت جانشين شده اسـت 5/1شرق ضخامت و شيب شمال

هاي سازند دگرگون شدة كهـر وجـود   هاي هماتيت در داخل فيليتبالغ و كاوند، پاكتروستاهاي شاه

.درصد آهن هستند60تا 40ميليون تن ذخيره با عيار 8/1احتماال اين كانسار داراي . دارد

دو معــدن آهــن در ســطح اســتان داراي مجــوز 1373ود در ســال براســاس آخــرين آمــار موجــ

اند كه عبارتند از معدن آهن مرواريه كه در شهرستان زنجان واقع گرديـده و در حـال   برداري بودهبهره

درصـد  60تـن اعـالم گرديـده و عيـار آن     500ميزان كل استخراج اين معـدن  . باشدبرداري ميبهره

باشد كه در شهرسـتان ابهـر در شـمال    ان معدن آهن سرخه ديزج ميباشد و معدن آهن ديگر استمي

.برداري نرسيده استشهر سلطانيه واقع گرديده و در سال مذكور به مرحلة بهره
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:كانسارهاي معدن) ب

هاي طارم شناخته شـده اسـت   هاي آندزيتي كوههاي بسيار زيادي از كانسار مس در سنگآنومالي

اي ماري و قشالق در غرب طارم گرفته تا روستاي دهنـة زرنـد در شـرق طـارم     كه از مناطق روستاه

.اندهرچند كه برخي از آنها داراي مقياس محلي بوده و هنوز به آستانة اقتصادي نرسيده. اندپراكنده

هاي پيروكالسـتيك  كانسارهاي مس مذكور در الواهاي آندزيتي پرپيليتي دگرسان شده و در اليه

اي، پـاكتي،  هـاي رگـه  صـورت اين كانسـارها بـه  . دار كم در گرانيت و گرانوديوريت قرار دارندو به مق

، هاي سازندة اين كانسـار شـامل كالكوپيريـت، پيريـت    كاني. شونداي مشاهده ميورك و تودهاستوك

براساس آخـرين اطالعـات موجـود در حـال حاضـر      . اسفالريت، ماالكيت، آزوريت و مس خالص است

.ه معدن مس فعالي در سطح استان وجود نداردهيچگون

:كانسارهاي سرب و روي) پ

هـاي  اين كانسار در زاهدآباد واقع در شرق طـارم همـراه بـا كـوارتز و كلسـيت در كنـار نفـوذي       

اي وجـود دارد كـه در   صورت رگـه ها بهريوليتي بلورهاي درشت گالن و اسفالريت در شكاف-آندزيتي

ديگر نيز در كنار كانسارهاي هاي آنومالي. باشدهاي واحد چهار بخش امد سازند كرج ميارتباط با توف

هاي طارم وجود دارند كه نمونة آن معدن متروكة سرب و روي باريك آب در شرق طـارم  مس در كوه

، معدن در كل كشوردرحال حاضر مهمترين معدن سرب و روي استان زنجان و به عبارت ديگر . است

. هاي متبلور، دولوميت سلطانيه قرار گرفتـه اسـت  باشد كه در داخل دولوميتوي انگوران ميسرب و ر

.ذخيرة اين معدن بسيار زياد بوده و احتماال مقام ششم را در خاورميانه دارا است

تن و عيـار  140466معادل 1373براساس آمار موجود ميزان كل استخراج از اين معدن در سال 

عالوه بر اين معـدن، يـك معـدن سـرب و روي ديگـر در غـرب اسـتان در        . باشدصد ميدر7/27آن 

ايـن  . كنـدي موسـوم اسـت   باشد كه به معدن سرب و روي علمشهرستان ماهنشان كنوني موجود مي
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ذخيرة اين معـدن  . باشدكيلومتري غرب زنجان واقع گرديده در حال حاضر راكد مي198معدن كه در 

.رديده استتن برآورد گ175000

:سنگكانسار ذغال) ت

شـرق روسـتاي   برداري در شـمال سنگ قابل بهرههاي انجام شده يك الية ذغالبراساس بررسي

ايـن گسـل باعـث    . جنوبي با شيب ماليم بـه طـرف شـرق وجـود دارد    -غزوات در كنار گسل شمالي

شـرق غـزوات در   جنـوب از سـه تـا پـنج كيلـومتري     . مجاورت سازندهاي شمشك و باروت شده است

سنگ ناخـالص را نشـان   دار رخنمون دارند كه آثاري از ذغالنهاي كربنزديكي روستاي آزادعليا شيل

در آخرين آمار از معادن موجـود  . باشدكيلومتر مي5هاي فوق حداكثر ميزان گسترش منطقه. دهندمي

.خوردچشم نميسنگ بهاستان، اطالعاتي درخصوص معادن فعال ذغال

:كانسار فلدسپات) ث

سـازي و شيشـه   توليـد چينـي، سـراميك، كاشـي    تمادة معدني فلدسپات از مواد اولية كارخانجا

گردد و استان زنجان مهمترين كانسارهاي فلدسپات ايران را از نظر ذخاير احتمالي و نيـز  محسوب مي

براساس آخرين 1.داده استبه خود اختصاص) درصد استخراج كشور60بيش از (استخراج ميزان كل

معدن فلدسپات در سطح استان وجود دارد كه عبارتند از معادن فلدسـپات  3آمار موجود در حال حاضر 

معادن مغانلو و قزلجه در از معادن مذكور معدن ريحان در شهرستان زنجان و . مغانلو، ريحان و قزلجه

لي معادل مغانلو، ريحـان و قزلجـه بـه ترتيـب     ميزان ذخيرة احتما. اندشهرستان ماهنشان واقع گرديده

تن برآورد گرديده و ميزان كل اسـتخراج از معـادن فـوق بـه     100،000و 2،500،000، 50،000،000

عالوه بر معادن فوق معـدن ديگـري   . بوده است) 1373در سال (تن 1300و 16222، 10000ترتيب 

تن در استان و در شهرستان ماهنشان 100،000داش با ذخيرة احتمالي موسوم به معدن فلدسپات قره

.برداري نرسيده استبه بهره76برداري تا اوايل سال رغم برخورداري از مجوز بهرهوجود دارد كه علي

دكتر محمدتقي رهنمايي- محيطي ايرانهاي توان-1
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:كانسارهاي سيليس) ج

سـازي، پـودر لباسشـويي و نيـز بـه      سازي، بلورسازي، چسبمادة معدني سيليس عمدتا در شيشه

استان زنجان از جملـه مهمتـرين منـاطق    . باشدهاي بلند داراي كاربرد مير كورهعنوان كمك ذوب د

فقـره معـدن   6در حـال حاضـر تعـداد    . رودبرخوردار از اين منابع معدني در سطح كشور به شمار مـي 

برداري در سطح استان زنجان وجود دارد كه تماما در شهرستان ابهر و غالبـا  سيليس داراي مجوز بهره

اند كه از اين تعداد معادن چالچوق، شيورين، قزلجه شاه بالغـي و  اين شهرستان واقع گرديدهدر شرق 

، 30000بـه ترتيـب   1373برداري بوده و ميزان كل استخراج آنها در سال آباد  در حال بهرهطهماسب

ري بـردا تن گزارش گرديده و دو معدن چشين و ازناب هنوز به مرحلة بهره11300و 10625، 10000

.نرسيده است

:كانسارهاي دولوميت) ج

سـازي،  سـازي، شيشـه  در صـنايع لعـاب  CaHg (Co3)2اين مادة معـدني بـا فرمـول شـيميايي     

هـاي فالكـس، تهيـة قطـرة چشـمي و تهيـة       سازي، تهية شيشهسازي، الستيكشيشه، آلومينيومپشم

سـازي،  هـت بلورسـازي، شيشـه   باشد ليكن در حال حاضـر در ايـران ج  اسيدبوريك داراي مصرف مي

تنهـا معـادن موجـود براسـيت كشـور در اسـتان       . گيردسازي مورد مصرف قرارميسازي و كاشيچيني

گـل و سـولفات منيـزيم و    زنجان و در شهرستان ماهنشان واقع گرديده كه مشتمل بر دو معدن برقره

تن گزارش گرديـده  1792، )1373در سال (باشد كه ميزان كل استخراج اين معادن براسيت ميانج مي

.است

:هاي صنعتيكانسار خاك) خ

باشد كه عموما در صـنايع كاشـي، چينـي و    اين كانسارها شامل بخشي از موادمعدني مختلف مي

براساس آخرين آمار موجـود در حـال   . گيرندسراميك سازي وديگر صنايع مشابه مورد استفاده قرار مي

در اسـتان زنجـان وجـود دارد كـه عبارتنـد از معـدن مرشـون در        معدن خاك صنعتي فعـال 5حاضر 
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نـاز و ذاكـر در شهرسـتان    شهرستان ابهر، معدن مرصع در شهرستان زنجان و معـادن ميرآخـور، قـره   

.نشانماه

:معادن نمك) د

هاي مختلف سنگي خوراكي، سنگي غيرخوراكي و آبي صورتاين مادة معدني در استان زنجان به

معدن نمك در استان زنجان وجـود دارد كـه از ايـن    5براساس آمار موجود در حال حاضر . اردوجود د

گرمـاب  معدن به نام قويي1معدن دوزكند، سيدلر، ايلجاق و چهرآباد در شهرستان ماهنشان و 4تعداد 

.در شهرستان خدابنده قرار دارند

:ساير معادن) ذ

يگر در استان زنجان وجـود دارد كـه اكثـرا شـامل معـادن      عالوه بر معادن فوق تعدادي معدن د

باشـد و  الشه مـي آهكي، مرمريت، گرانيت و سنگمربوط به مصالح ساختماني شامل آهك، گچ، الشة

.باشندهاي مختلف استان پراكنده ميدر شهرستان
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اجتماعي و تاريخي منطقه،اوضاع و احوال فرهنگي-2-1

:پيشينه تاريخي منطقه -الف

قـزوين و  ،زنجـان ،شود از سـه دشـت وسـيع   نام استان زنجان ناميده مياي كه امروزه بهمنطقه

سـفلي يـا   دهاي باستاني اقوام ايراني و بخشي از سرزمين مارود پديد آمده كه يكي از سرزمينسجاس

در شرق دشـت  هاي البرز ورفته است كه حدود آن از شمال به رود ارس و قلعهبه شمار مي1خوربران

علت وجود رودهـاي  ها بهكوير و از طرف مغرب و جنوب به سلسله جبال زاگرس محدود بود و آشوري

رود كه شهر قم در كنـار آن اسـت آن   است و قمسو كه از همدان جاريغرب و قرهابهرچاي در شمال

.نامندمي"سرزمين رودكها"را

هـايي كـه بـه نـواحي مختلـف      تن در محـل تقـاطع راه  موقعيت جغرافيايي زنجان يعني قرار گرف

شمار ري بهءآذربايجان و زماني جزءحان زماني آن را جزالنويسان و مروند باعث شده كه جغرافيمي

.آورند

هفتـاد  (آبـاد  رسد و آثار مكشـوفه در اسـماعيل  قدمت اين ناحيه به هزاره چهارم قبل از ميالد مي

انـد و قلعـه   دره حورين در ناحيه بزغان كه از نظر طبيعي دنباله دشت قزوينو) كيلومتري غرب تهران

در ساحل راست رودخانه قزل اوزن ميان زنجان و طارم حكايت از تمدن ديرينـه و  ) شميران(سميران 

.ارزشمند در اين سرزمين دارد

و كشـوها بودنـد كـه    هـا  زيسـتند خـوروين  اي كه پيش از مادها در اين ناحيه مينخستين طايفه

ها قبل از آمدن مادها از طرف قفقاز به ايـران  كاسي. كنندها را كاسي يا كاسيت تلفظ مياروپاييان آن

هـا ايـن قـوم                                بـا آمـدن آريـايي   . سـكني گزيدنـد  ) بحرخـزر (آمده و در ساحل باختري درياي قـزوين  

و خوزستان استقرار يافته سپس بابل را تسـخير  "زاگرس"ي هابه سوي جنوب پيشرفته و مابين كوه

.نموده و نزديك شصت سال در آن سرزمين فرمانروايي داشتند

رفته و اكنون به معني خاوران يا خاور شده است در روزگار قديم به معني مغرب به كار ميخوربران در زبان فارسي - ١
.وران ساسانيان بوده استمشرق، يكي از تقسيمات د
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پراكندگي و اسـتقرار انسـاني در هـزاره دوم سـوم پـيش از مـيالد در منطقـه ايجـرود واقـع در          

كايـت از شـكوفايي و تمـدن    ح،غربي شهرستان زنجان و ادامه آن تا هزاره اول پيش از مـيالد جنوب

1.فالت مركزي ايران در اين ناحيه دارد

بيشتر اطالعات و مدارك تاريخي متكي بر اسناد و ،درباره دوران تاريخي هزاره اول قبل از ميالد

در اين دوران مادها از طريق قفقاز و ماورالنهر وارد ايران شـده و در حـوالي   ،هاستهاي آشورينوشته

م اين منطقه آنديا نام داشته و از .در حدود قرن نهم ب. قزوين و جنوب اروميه استقرار يافتندهمدان و

،شـرقي و مشـرق بـه مادهـا    از مغرب با لولوليان و كوتيان و از جنوب،شمال به كادوسيان و كاسپيان

در همين ) 9نقشه شماره (محدود بوده است و زنجان در حوزه استحفاظي ماد آترپاتن قرار داشته است 

در دره "سـاك بيتـو  "قرن اقوام  مهاجر متحد شده و سلسله ماد را پديد آورده و مقـر خـود را در دژ   

هايي كه در سرزمين ماد آغاز پادشاه آشور طي جنگ"سارگن دوم"در اين دوران . ابهرچاي قرار دادند

قـزوين  -و ناحيه زنجان) كوهقاقالن("گزيل بوندا"هاي كرد، توانست سرزمين اشغالي خود را تا كوه

هـايي آشـوري   مادها در طي حكومت خود شهرهايي را بنا كردند كه بـر اسـاس كتيبـه   . كنوني برساند

شـا يـا نيشـاي    نـيش ،سپاروآ در كنـار قـزل اوزن  ،)نزديك قزوين(توان از شهرهاي آنديرپاتي يانو مي

در . و يا سـپيدر نزديـك زنجـان نـام بـرد     بيرتاك،)بين قزوين و همدان(ماكيدتر ،)جلگه كنوني قزوين(

كشف آثاري در منطقه قـره پشـتلو واقـع در بخـش     . دوران هخامنشي اين ناحيه آنديا نام داشته است

مركزي شهرستان زنجان حكايت از شكوفايي تمدن و فرهنگ در دوران هخامنشـي در ايـن منطقـه    

هـا  بـه امنيـت و سـاختن راه   ،هاآنسلسله هخامنشي به سبب گستردگي متصرفات و ارتباط بين. دارد

.داديار اهميت ميسب

2500شـاهي بـه طـول    راه. هاي ايران در اين دوره ساخته شـده اسـت  ها و شاهراهبسياري از راه

. م ساخته شد كه از پرسپوليس به سارد كشيده شده بود.پ521كيلومتر در زمان داريوش اول به سال 

هاي مشخص دوران هخامنشي و قابل مقايسه دقيق با از موتيف) نيلوفر آبي(گردنبندهاي طاليي يا موتيف گل لوتوس -1
.    هاي تخت جمشيد در منطقه قره پشتلو در بخش مركزي شهرستان زنجانحجاري
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هـا از ري  يكي از ايـن راه . هم ارتباط داشتندهايي بهوسيله راههم ايالت بدر عين حال در خود ايران ه

رفـت كـه منطقـه مـورد     مـي ) اصفهان(تكان مازندران و پري،شهر صد دروازه،همدان،به آذربايجان

از زنجان راه دو شعبه . قرار داشته است،مطالعه در مسير راه شمالي كه از همدان به شهر رود و زنجان

،المـوت ،شـرقي كـه از قـزوين   از طرف ديگـر راه شـمال  ،يكي راه طارم و ديگري راه ميانه،هشدمي

.رسيده استان ميرطالقان و تنكابن گذشته به درياي مازند

در دوران اسكندر مردم اين ناحيه در مقابل قواي اسكندر ايستادگي كردند و اسكندر نتوانست اين 

.ناحيه را به تصرف خود درآورد

در حـدود  . سلوكيان كه جانشين هخامنشيان شدند تقريبا تمام متصرفات آنان را در دست داشتند

شـود و متصـرفات سـلوكيان تجزيـه     زنجان از ايالت پارت و گرگان جدا مي-م منطقه قزوين.پ250

.گرددمي

امـا حـالتي نيمـه    ،ددهـ در زمان اشكانيان اين ناحيه بخشي از امپراطوري مزبور را تشـكيل مـي  

.دادندها ميهدايايي به آن،ها به جاي باج به شاهان اشكانيچون آن،داشت1مستقل 

منطقـه از رونـق بيشـتري برخـوردار شـد و      ،در دوران ساساني با ساختن شهرهايي در اين ناحيه

واليت طارم ،انسمير،زنجان،سان قزوينهبناي اوليه شهرهايي ب. تري را كشف نمودهويت مشخص

در . انـد منسوب داشـته 2در دوران ساسانيان ساخته شده است و بناي شهر زنجان را به اردشير بابكان 

.حقيقت بناهاي اين شهرها نشان از آباد بودن اين ناحيه در دوران ساساني دارد

ا جزيــره كه اعــراب آن ر،قرارداشــتالنهــرين عليــادر دوران اســالم ايــن منطقــه در شــرق بــين

ورامين و تهران از ،ري،قلعه سميران،طارم،طالقان،سلطانيه،زنجان،قلعه الموت،قزوين.ناميدندمي

ماد كوچك يا : ها عبارت بودند ازآن, كه نيمه مستقل بودندهاي كوچك وجود داشتند در زمان اشكانيان تعدادي از دولت-1
پارسوعيالم،خسرون،آدياين،ارمنستان،ماد آتروپاتن

حمداهللا . اين شهر مطابق شهر آگانزانا است كه بطلميوس از آن نام برده استاز شهرهاي حوربران است) زنجان(زنگان-2
هجري فتح 24فاتحين عرب آن را در سال , نام شهين تجديد بنا كردرا بهنويسد كه اردشير بابكان اين شهر مستوفي مي

.اندكردند، ياقوت حموي، ابن حوفل، مقدسي، ابن فقيه همداني از اين شهر نام برده
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شناسي و متون تاريخي حاكي از رونق و حيات ايـن منطقـه در   مدارك باستان. بالد ايالت جبال بودند

.ويژه قرن چهارم تا هشتم هجري بوده استسرتاسر دوران اسالمي به

اين نواحي مدت زماني در دوران اوليه اسالم استقالل داخلي داشتند و به حكومت عباسي تسـليم  

بـن  هجري قمـري بـه فرمـان عثمـان    24زنجان و قزوين را در سنه ،ياقوت حموي فتح ابهر. نشدند

.داندعازب ميبرا ابنعفان

15فرسـخ و تـا ابهـر   27قزوين را هجري قمري فاصله زنجان تا300اين خرداد متوفي به سال 

.فرسخ دانسته است

همدان و ،قزوين،شهرهاي ري. در اوايل قرن چهارم هجري فقط باختر ايران زير تسلط خلفا بود

ناحيه زنجان در اين . در تصرف دودمان زيار بود و بعدها دودمان بويه در اين منطقه حكومت كردند... 

بود و قلعه سـرجهان  "آل مسافر"هاي ديلمي چون مركز فعاليت.ار شدقرن از رونق بيشتري برخورد

تـرين قـالع آن روز بـوده و    ها بود كه يكـي از مسـتحكم  شرقي زنجان مركز فعاليت آنواقع در شمال

در دوره سلجوقيان اين منطقه از اعتبار بيشـتري برخـوردار شـد و    .پاره ده از توابع آن بوده استپنجاه

.ي در اين دوران در اين منطقه ساخته شدبناهاي بسيار

هـا بـه ايـران    ي اين منطقه همچنـان آبـاد مانـده بـود امـا حملـه مغـول       رتا آغاز قرن هفتم هج

هـاي  نـابود شـدن تاسيسـات آبيـاري و زمـين     ،كـاهش جمعيـت  ،آمدهايي را مانند ويراني شـهرها پي

هرها و روستاهاي اين ناحيـه توسـط مغـوالن    در آغاز قرن هفتم ش. را به همراه داشت... كشاورزي و 

ابتدا چنگيز قزوين را با خاك يكسان كرد سپس هالكوخان الموت را تصـرف نمـود و  در   . 1ويران شد

. پايان تيمورلنگ سرتاسر زنجان را ويران نمود

از خان ايلخاني اصالحاتي را براي جلوگيريدر اواخر قرن هفتم و اويل قرن هشتم هجري غازان

طوريكه شهرهايي در آن به،سقوط خاندان خود آغاز نمود و اين منطقه از رونق بيشتر ي برخوردار شد

،ساوه،همدان،هزار نفري قسمت شمالي ايران يعني شهرهاي ري30ق با يك يگان .ه602چنگيزخان به سال -1
.جمعي ساكنان اين شهر پرداخترا ويران نمود و به كشتار دسته.. .مراغه و ،قزوين
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،در ايـن دوران سـاخته شـد   1يي از اين خطه آباد گرديد و چـون شـهر سـلطانيه   هاساخته شد و روستا

كـه هنـوز هـم    الجايتو گنبدي جهت مقبره خود در شهر سلطانيه بنـا كـرد   . 2پايتخت ايلخانيان گرديد

خان ايلخاني در كوهي نشين است و گور ارغونود كه مغولرو مهدسشهرهاي سجا. مانده استباقي

قلعه معروف است بـه  ديه قهررود كه امروز به صائين. مجاور آن قرار دارد در اين دوران آباد شده است

تـي سردسـير اسـت و در    شود و طـارمين كـه والي  علت نزديكي با شهر سلطانيه در اين زمان آباد مي

نـام فيروزآبـاد در آن سـاخته    شمال سلطانيه قرار دارد از رونق و آبـادي برخـوردار شـده و شـهري بـه     

ان سفير پادشاه اسپانيا كه در قرن هشتم از منطقه بازديد كرده است دربـاره زنجـان   وخكالوي. شودمي

هـاي ايـن   بيشـتر قسـمت  . استهنگام به محلي رسيديم كه به زنجان معروفدر شب: گويدچنين مي

ما ،قراردارد،استشهر در دشتي در ميانه كوه بلند كه لخت و خالي از جنگل. شهر غير مسكون است

.ديديم كه حصار شهر قابل تعمير نيست

شـاه  . در قرن دهم و يازدهم هجري اين ناحيه مورد توجه بعضي از شاهان صـفوي قـرار گرفـت   

عنوان پايتخت انتخاب نمـود و دسـتور داد كـه    ق قزوين را به.ـه1000تا 955طهماسب اول از سال 

.ديده بود تعمير كنندمقبره الجايتو را در شهر سلطانيه كه در زمان تيموريان آسيب

،ويـژه زنجـان رو بـه گسـترش و توسـعه نهـاد      از يك طرف ايـن منطقـه بـه   ،در دوران قاجاريه

بازار شهر زنجان ساخته شد و فتحعليشاه قاجار قصري  ) 1209(قاجارخصوص در زمان آقامحمدخان به

تابستاني در اين شهر بنا كرد و به فكر تجديد بناي شهر افتاد كه جنگ ايران و روس مـانع ايـن كـار    

).ق.ـه1243-1241(گرديد 

سـازمانده  . )1229(از طرف ديگر اين ناحيه مخصوصا زنجان بافتنه باب در اين دوران مواجه شد 

منظور پيشگيري از قيـام  وزير شاه بهخان نخستميرزا تقي. و رهبر اين فتنه مالمحمدعلي زنجاني بود

.باب در تبريز تيرباران شد، به فرمان شاه1229در آغاز خرداد . درباره اعدام باب نزد شاه اصرار ورزيد

.بوده است) قنغرالن(به استنادي ابوالفدا نام مغولي سلطانيه -1
.هجري به اتمام رساند804در سال ) خدابنده(خان از سلسله ايلخانان شهر سلطانيه را بنا نمود و الجايتو ارغوان-2
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:تاريخچه تقسيمات كشوري زنجان)ب

:دوران باستان-

قسيمات كشوري ايران از قرن پنجم پيش از ميالد با تاسـيس سـلطنت هخامنشـي در سراسـر     ت

تقسـيم  1سـاتراب يـا خشـتره   30يوش سرتاسر كشور پهناور هخامنشي را به رشود و دافالت آغاز مي

در ايـن  ،)نگهبـان سـلطنت  (گزينـد بـه نـام خشـتراپاوان     كند و براي هر قسمت فرمانروايي برمـي مي

ابتدا به دو بخش بزرگ شامل كشورهاي آن سوي فرات و كشـورهاي  2كشور هخامنشي بنديتقسيم

.شود كه حدفاصل آن رود فرات استسوي فرات تقسيم مياين

ساتراپ يا استان تقسيم شده بود كه استان زنجـان در  20كل اين دو بخش به نوشته هرودت به 

.بوده است3ت زنجان جز استان دهم اين سوي فرات قرار داشت و بر اساس اسناد هرود

ايالت آن شامل اياالت هخامنشـي  18ايالت تقسيم كردند كه 72ها متصرفات خود را به سلوكي

هـا و  در دوران حكومـت پـارت  . رفتشمار ميبودند و منطقه مورد مطالعه جز ايالت ماد و ديلمستان به

ده و هر قسمت نيز بـه ايـاالتي كـوچكتر تقسـيم     كشور به دو قسمت سفلي و عليا تقسيم ش،اشكانيان

همـه  ) ري(ماد سفلي يا مـاد ركيانـا   . گرديده است كه استان زنجان جز ايالت هفتم قسمت سفلي بود

شـد  در زمان ساسانيان كشور پهناور ايران ايرانشهر ناميده مـي و دادند نشين ماد را تشكيل ميساتراپ

،عربـي يـا خـوربران   ،سو يا چهار جهت شرقي يـا خورآسـان  كه به معني كشور ايران است و به چهار

) ايالـت يـا ناحيـه وسـيع    (شمالي يا اپاختر و جنوبي يا نيمروز تقسيم شده بود كه هر قسمت را كوست 

.هاي امپراطوري سابق بزرگتر بوده استني استان بوده كه از استانبه مع:ساتراپ يا خشتره-1
:باشدحدود ممالك ايران در زمان داريوش به شرح زير مي-2

.و رود سيحون) قزوين(هاي قفقاز، درياي كسپين، يا درياي گرگان از مغرب به مشرق رود دانوب، كوه: در شمال
) غازي كنوني در برمهبن(بريد اي در ساحل آدرياتيك، جزاير بحرالجزاير، اوهيسا نقطهشبه جزيره بالكان ت: در مغرب

.و صحراي لپيا
)1369ايران در عهد باستان، دكتر جواد مشكور، انتشارات شرفي، چاپ ششم (

وادي سند و پنجاب هند: در مشرق
فارس      خليج , درياي عمان: در جنوب

شامل همدان و مردم ماد و پري تكان: استان دهم-3
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بـاختر يـا   (شد كه استان زنجان بخشي از كوسـت اپـاختر   نامند و ايران به چهار كوست تقسيم ميمي

استان 12از سوي ديگر ايرانشهر شامل . يات غربي ايران بوده استيا وال) خوربران(خوروران ،)شمال

شـام و  ،جزيره،موصل،ارمنستان،آذربايجان،جبل،اهواز،فارس،كرمان،سيستان،بود شامل خراسان

هـاي عـراق   شد و در آن زنجـان جـز حـوزه   تقسيم مي"حوزه"سورستان عراق كه هركدام به تعدادي

.است

:دوران پس از اسالم-

از انقراض ساسانيان تاصفويه در قرن دهم هجري تقسيمات كشوري در اين ناحيه پيوسته در 

در دوران پـس از اسـالم تمـام نـواحي كـه مملكـت       . معرض تغيير و تبديل قرار داشته است

ها بين النهـرين را بـه   آن. در اطاعت عباسيان باقي ماندبه ظاهرداد ساسانيان را تشكيل مي

اسـتان زنجـان در ايـن دوران جـزو ايالـت      ،ناحيه سفلي و ناحيه عليا،دو ناحيه تقسيم كردند

خود ايالت جبـال بـه دو قسـمت    . النهرين عليا قرار داشتجبال بود كه در جنوب خاوري بين

در دوران . ايالـت جبـال قـرار داشـت    تقسيم شده بود كه منطقه زنجـان در بخـش خـاوري   

شـود و در دوران مغـول كـه    سلجوقيان تقسيمات ايالت جبال به نام عراق عجم خوانده مـي 

.شود منطقه مورد مطالعه در عراق عجم قرار داردايران به بيست بخش تقسيم مي

دد و ناحيه زنجـان  گرنشين تقسيم ميبيگلر بيگي13نشين و در دولت صفوي ايران به چهار والي

.نشين بودجز بيگلر بيگي

واليـت تقسـيم شـد كـه     22در دوران قاجاريه آغاز قرن سيزدهم هجري ايران به پـنج ايالـت و   

.استان زنجان در آن دوران مستقال واليت بوده و حاكم داشته است
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:دوران پس از برقراري مشروطيت -

49اسـتان و  10ايـران بـه   ،يمات كشـوري تصـويب شـد   كه قانون تقسـ ،ش.ـه1316در سال 

ساوه و اراك جز استان يكم منظور شده اسـت و تـا   ،شهرستان تقسيم شد كه زنجان به انضمام رشت

.به صورت شهرستان باقي ماند1345سال 

زنجان به انضـمام  . گردداستان و دو  فرمانداري كل تشكيل مي13ايران از ،1335در تقسيمات 

،قم،دماوند،تابع استان گيالن شد و قزوين به انضمام تهران،اراك،طوالش،الهيجان،رشت و انزلي

. كندتغيير نمي1345اين تقسيمات تا سرشماري . ساوه و محالت جز استان مركزي گرديد

،1355عنوان فرمانداري كل از گيالن جدا شـد و در سرشـماري   زنجان به،1349ماه در فروردين

.گردداستاني جداگانه مي

شـود و از  شهرستان قزوين از استان مركزي جدا شده و ضميمه استان زنجان مي1358در سال 

،زنجان و قـزوين ،خدابنده،نام ابهرشهرستان به4اداري استان زنجان داراي -نظر تقسيمات سياسي

هـاي  هرستان تاكسـتان بـه شهرسـتان   ش،1365در سال . باشدشهر مي10دهستان و 38،بخش14

شهر اسـت و  14دهستان و 38،بخش14،شهرستان5شود و در نتيجه استان داراي استان منضم مي

دهستان 79بخش و 20،شهر16شود و كل استان شهر اضافه مي2به شهرهاي استان ،70در سال 

پيوندد و منتزع و به استان تهران ميشهرستان قزوين از استان زنجان 1374در سال . گيردرا در برمي

با توجه بـه اسـتان   1376در اوايل سال . آيدنشان به صورت شهرستان درميبخش ماه1375در سال 

در همـين سـال   . ملحـق گرديـد  شهرستان تاكستان از زنجان جدا و بـه اسـتان قـزوين    شدن قزوين 

ورت دو شهرسـتان در اسـتان زنجـان    صمجزا و بهعليا و ايجرود از شهرستان زنجان هاي طارمبخش

)                          13جدول شماره (تثبيت گرديد
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تاكنون1335تغييرات تقسيمات كشوري استان زنجان از سال : 13جدول شماره 
1381سال1375سال1365سال1355سال 1345سال 1335سال 

هاي شهرستان
استان مركزي

هاي شهرستان
ناستان گيال

هاي شهرستان
استان مركزي

هاي شهرستان
استان گيالن

استان 
زنجان

استان 
مركزي

استان زنجاناستان زنجاناستان زنجان

قزوين
تهران
دماوند
قم
ساوه

محالت

اراك
انزلي
رشت

زنجان 
طوالش
الهيجان

قزوين
تهران
دماوند
قم
ساوه

محالت

اراك
انزلي
رشت
زنجان
طوالش
الهيجان

ابهر
ابندهخد

زنجان

قزوين
كرج
تهران
ساوه
قم

تفرش
كاشان
محالت

زنجان
ابهر

خدابنده
تاكستان
قزوين

زنجان
ابهر

خدابنده
تاكستان
ماه نشان

ابهر
ايجرود

خدابنده 
خرم دره
زنجان
طارم

ماهنشان

ميزان سواد

رچنـد  ه. هاي اجتماعي مهم، شاخص سطح سـواد و ميـزان تحصـيالت اسـت    يكي از شاخص

فكـري و ذهنـي   يهتر و زمينـ طور منطقي رفتار خردمندانهيزان سواد و تحصيالت باالتر باشد، بهم

.آيدوجود ميتري براي پذيرش ابعاد مختلف توسعه بهمناسب

نفـر از جمعيـت   577199باشد يعني حدود درصد مي5/74سطح سواد در استان زنجان معادل 

قابل ذكر است كه اين آمـار بـه   . گرددتر اين  استان باسواد اعالم ميساله و باال6نفري 774483

آماري استان زنجـان  يهكه در سالنام1375استناد نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

درصد و 5/81ميزان باسوادي براي مردان در همين سال . باشدبازسازي گرديده، مي) 1380سال (

هـاي مختلـف در   باالترين ميزان باسوادي در شهرستان. شده استدرصد گزارش5/67براي زنان 

الزم . باشـد مي) درصد4/79(و پس از آن ابهر ) درصد3/80(دره اين استان نخست مربوط به خرم

درصـد  5/79به توضيح است كه ميزان باسوادي اين استان از سطح متناظر آن در كل كشور يعني 

آمـوزش و پـرورش عمـومي تغييـرات كمـي و      يهست كه در زمينباشد و مستلزم آن اتر ميپايين

.كيفي چه در نقاط شهري و چه در نقاط روستايي آن، داده شود
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.هاي مختلف سني بررسي گرديده استنسبت باسوادي در گروهيهدر جدول شمار

سـاله  10-14گـروه سـني   درصـد، 93) كودكـان (سـاله  6-9نسبت باسوادي در گروه سـني  

سـاله يعنـي   25-46درصـد و در گـروه سـني    6/91) جوانان(ساله 15-24درصد، 97) نوجوانان(

) ساله و بيشـتر 65(اين درصد براي گروه سني بزرگساالن . باشددرصد مي3/54ميانساالن معادل 

.درصد است3/15حدود 

محل جدول

بـاالترين  .درصد5/67و 5/81ست با نسبت باسوادي كل براي مردان و زنان به ترتيب برابر ا

ساله دارد و در بـين  10-14درصد اختصاص به گروه سني 3/98در بين مردان با نسبت باسوادي 

.گروه سني حايز بيشترين درصد باسوادي استهمينزنان نيز 

نفـر باسـواد گـزارش    1229نفر نيز گروه سني مشخصي ندارنـد و از ايـن تعـداد    3252حدود 

.اندشده

1375ساله و بيشتر شهرستانهاي استان برحسب جنس در سال 6جمعيت و با سوادان : يهدول شمارج

باسوادساله و بيشتر6جمعيت شهرستان

درصدزندرصدزنمردمرد و زنزنمردمرد و زن

7744833886633858205771995/743169185/812602815/67كل استان

130334365433649091034394/79559485/85474912/73ابهر

349911711317878218043/62115103/67102946/57ايجرود 

1345666641468152907324/67517529/٧٧389802/57خدابنده

449862263522351361083/80193676/85167419/74دره خرم

3533871790631743242751549/771501789/831249767/71زنجان 

362471831217935250421/69137249/74113181/63طارم

399632069219271249204/62144398/69104814/54ماهنشان
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سـني در سـال   يههاي عمدساله و بيشتر استان زنجان برحسب گروه6ميزان و نسبت باسوادان در جمعيت : يهجدول شمار

1375

نسبتجمعسنييههاي عمدگروه
سوادبيباسوادجمعسوادبيباسوادجمع

7744835771991972841005/745/25ساله و بيشتر6جمعيت 
388663316918717452/505/815/18مرد
3858202602811255398/495/675/32زن

1104851025277958100937ساله6-9گروه سني 
561125294031728/503/947/5مرد
543734958747862/492/918/7زن

1354201314094011100973ساله10-14گروه سني 
692966810511912/513/987/1مرد
661246330428208/487/953/4زن

193452177145163071006/914/8ساله15-24گروه سني 
944229024241808/486/954/4مرد 
9903086903121272/517/873/12زن

2924881588631336251003/547/45ساله 12-65گروه سني 
14556099526460348/494/686/31مرد 
14692859337875912/504/406/59زن

393836026333571003/157/84ساله و بيشتر65گروه سني 
206455238154074/524/256/74مرد 
18738788179506/472/48/95زن 

3552122920231008/372/62نامشخص

هاي فرهنگي و اجتمـاعي يـك منطقـه    ريزيهايي كه هماره بر سر راه برنامهيكي از دشواري

ـ ن.كننده در اين زمينه استاي آماري تعيينهباشد، كمبود اطالعات و عدم دسترسي به دادهمي ود ب

هـاي  هاي فرهنگي و اجتماعي و به تبع آن آگاه نبودن به كاركرد ارزشهاي الزم در زمينهپژوهش

طـور مختصـر،   در اين بخـش اگرچـه بـه   . ناخواه، مانعي بر سر راه توسعه خواهد بوداجتماعي، خواه

هايي كـه بـدان   شود، اميد است كه شاخصپرداخته مياي از رفتارهاي فرهنگي شهر زنجانپارهبه

روي مسئوالن قرار هاي فرهنگي و اجتماعي، پيشريزيشود، بتواند راهكاري براي برنامهاشاره مي

اطالعات الزم در ايـن بخـش از كتـاب رفتارهـاي فرهنگـي كـه توسـط وزارت فرهنـگ و         . بدهد
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الزم به توضيح است كـه در ايـن   . ج شده استتدوين گرديده، استخرا1381ارشاداسالمي در سال 

.ساله و بـاالتر اسـت  6شامل افراد كههاي شهر زنجان بوده استتحقيق، جمعيت آماري، خانواده

:شودمهم اين تحقيق اشاره ميهايدر ادامه به شاخص

زمان فراغت 

18تـا  1تـه بـين   گردد زمان فراغت افراد در روزهاي معمول هفچنانچه در جدول مشاهده مي

18سـاعت،  1درصـد افـراد   7/8زمـان فراغـت   . ساعت اسـت 4/4ساعت در نوسان و متوسط آن 

درصـد  4/7ساعت، 5درصد 1/13ساعت، 4درصد 6/16ساعت، 3درصد 3/19ساعت، 2درصد 

فراغـت در روزهـاي   . ساعت اسـت 9درصد نيز بيش از 4/7ساعت، 9الي 7درصد 6/9ساعت، 6

قابل ذكر است متوسـط زمـان فراغـت مـردم     . يز به همين منوال بررسي گرديده استهم نتعطيل

كمتـر  ) ساعت6/4(از روزهاي معمول هفته، از متوسط آن در كل كشور ) ساعت4/4(شهر زنجان 

.گيردقرار مي) هامراكز استان(كل كشور 12باشد و از اين نظر در رده مي

زمان فراغت جمعيت نمونه در ايام معمول و تعطيل هفته: يهشمارجدول

روزهاي تعطيلايام هفتهمتغير

درصدفراوانيدرصدفراواني

1797/81394/6ساعت1

372181969ساعت2

3973/1923911ساعت 3

3426/162998/13ساعت4

2701/132631/12ساعت5

1534/72191/10ساعت6

1976/943420ساعت 7-9

1524/73805/17ساعت9بيش از 

20621002169100جمع
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مطالعه كتاب

درصد از جمعيـت باسـواد، در هفتـه    2/7گردد كه هاي انجام گرفته، مشخص ميطبق بررسي

رصـد بـيش   د4/15ساعت و 2درصد حدود 9/8درصد حدود يك ساعت، 2/19حدود نيم ساعت، 

. نمايندساعت مطالعه مي2از 

باشد و در مقايسـه بـا كـل    دقيقه مي91متوسط زمان مطالعه در جمعيت اهل مطالعه در هفته 

.هيجدهم قرار دارديهمتر از آن و در ردك) دقيقه95(مركز استان 28كشور يعني 

روزنامه و مجلهيهمطالع

3نشـريه،  2درصد 2/19نشريه، 1هاي نمونه آمارگيري، دهدرصد خانوا22قابل ذكر است كه 

. نماينـد اي مطالعـه نمـي  درصد هم هيچ نشريه9/34نشريه، 5الي 4درصد 8/10نشريه، 3درصد 

درصـد  13نشـريه،  1درصد 1/14ها در جمعيت باسواد شهر زنجان به اين شرح است، يعني نسبت

همين بررسـي مشـخص گرديـده    يهدر ادام. نشريه5الي 4درصد 1/6و 3درصد 5/7نشريه، 2

همشهري و پس از آن ايران، خانواده، كيهان، اطالعات و نشـريه محلـي اميـد    يهاست كه روزنام

.اندمخاطب را داشتهنزنجان، بيشتري

: راديو

ر كـل  دقيقه و د82ميانگين زمان استفاده از اين وسيله در بين جمعيت استفاده كننده، حدود 

. باشدروز ميدقيقه در شبانه36جمعيت حدود 

35دقيقـه و  85بـه ترتيـب   در كل كشور جمعيتزمان استفاده از راديوي خارجي در بين اين 

.باشددقيقه مي

درصـد بـه ايسـتگاه    5/75از اين تعـداد  . درصد است3/13خانوارهايي كه داراي راديو هستند، 

درصـد بـه راديوهـاي ديگـر گـوش      3/16درصد بـه راديـو امريكـا و    1/53سي، . بي. راديويي بي
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بـه ايـن ترتيـب    ) مركـز اسـتان  28(ط استفاده كننده از راديو در كل كشور سميانگين متو. دهدمي

:است

.باشددرصد متفرقه مي5/9درصد به راديو امريكا و 2/32سي، . بي. درصد به راديو بي4/82

:تلويزيون

سـاعت  6ه يعنـي حـدود   قـ دقي374ستفاده از تلويزيـون از زمـان روشـن بـودن آن     ميانگين ا

قابـل ذكـر اسـت كـه ميـانگين      . نماينددرصد جمعيت از اين رسانه استفاده مي89حدود . باشدمي

.دقيقه است448استفاده از تلويزيون در كل كشور 

:ويديو

دقيقـه در  17يقه و براي كـل جمعيـت   دق72متوسط زمان استفاده براي جمعيت داراي ويديو 

درصـد، موسـيقي،   2/36هاي سينمايي، درصد از جمعيت داراي ويديو به فيلم6/69هفته است كه 

هاي درصد مخاطب فيلم4/12مراسم و مجالس مذهبي و به درصد 1/17درصد به كارتون، 8/17

.آموزشي هستند

:سينما و تئاتر

8/0فيلم و دركل جمعيت شهر زنجان 5/4يت سينمارو در سال ميانگين تماشاي فيلم در جمع

3/3حـدود  . درصـد اسـت  4/18قابل ذكر است نسبت افراد سينمارو در كل جمعيت . باشدفيلم مي

مرتبه در سال 07/0رفتن به تئاتر بر كل جمعيت حدود يهسران. رونددرصد از جمعيت به تئاتر مي

نظـر  ازدرصد است كه شـهر زنجـان   1/24معيت كشور حدود نسبت افراد سينمارو در كل ج. است

. قرار دارد23مركز استان در رتبه 28مخاطبان سينما در بين 

، 2درصـد در  6/4فعاليت، 1درصد در 8/17هاي اجتماعي، كننده در فعاليتدر افراد مشاركت

.نمايندنوع فعاليت شركت مي4و بيش از 4درصد در 9/0و 3درصد در 2/1
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درصـد در انجمـن خانـه و    1/11هاي علمي و فرهنگـي،  درصد از اين جمعيت در انجمن2/2

1درصد در بسـيـج، 2/5درصـد در انجـمن اسالمي، 2/1درصـد در اتحاديه صنفي، 8/0مدرسه، 

9/1هـاي سياسـي،  در تشـكل 4/0درصد در هيات اسـالمي مسـجد،   1/3درصد در شوراي محله، 

هـاي  درصـد در صـندوق  4هـاي خيريـه و   درصـد در انجمـن  6/3هاي فرهنگـي،  در كانوندرصد 

.نمايدالحسنه مشاركت ميقرض

، 4/4: هاي ذكر شده در فوق به اين شـرح اسـت  نيز براي فعاليتهامشاركت اجتماعي خانواده

. باشدميدرصد 6/8و 2/8، 5، 1، 2/9، 8/2، 4/17، 8/3، 8/2، 3/30

هـاي مختلـف اجتمـاعي بـه     الزم به توضيح است كه مشـاركت افـراد و خـانواده در فعاليـت    

ورزشي منطقه سكونت و همچنين وضع انتقـادي  ...) سن، جنس، تحصيالت و ( هاي فرديويژگي

كننـده  هاي مشاركتمردم دارد كه با تغيير هريك از عوامل فوق درنوع مشاركت و در تعداد خانواده

.تاثير دارد

:ردش و تفريحگ

درصـد اهـل   9/14درصد افراد اهل رفتن به پارك و مراكز تفريحـي،  6/54در جمعيت نمونه 

زدن در درصـد اهـل قـدم   1/7درصد اهل گـردش در بـازار و   2/28بازديد از نمايشگاه و جشنواره، 

. اندخيابان

:مسافرت

:گردداين ترتيب مشخص ميهاي شهر زنجان بهبا توجه به مقصد مسافرتي، مسافرت

درصد خـارج از  4/3درصد برون استاني و 3/33ها درون استاني، درصد خانواده8/1: مقصد زيارتي

درصـد  7درصد، تهران حـرم امـام   2درصد، مكه 23درصد، مشهد 42قم و جمكران : كشور است

.درصد6درصد و سوريه 6زاده داوود امام
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: مقصد تفريحي

درصـد  6/0درصد برون استاني و 9/33ها درون استاني، خانوادهاز يك درصد تفريحي مقصد

درصـد،  5درصـد، تبريـز   7درصد، سـرعين  8/10درصد، شمال 40تهران .باشدخارج از كشور مي

درصد8/2درصد، اصفهان 3آستارا، ساري و كرج 

:مقصد مسافرت براي ديدار اقوام و خويشاوندان

...درصد، ابهر، اردبيل و 6درصد، شمال 9درصد، تبريز 12درصد، قم 8/20تهران 

:ورزش

ولي ايـن شـاخص در كـل جمعيـت     . پردازنددرصد از جمعيت نمونه به فعاليت ورزشي مي43

. باشدترين ورزش بين افراد فوتبال ميرايج. درصد است8/24
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:توزيع جمعيت در منطقهيهنحو-1-3

:مقدمه 

ـ  مناسـب جهـت پـراكنش منطقـي     يهبا توجه به هدف طرح جامع ناحيه مبني بر ايجاد زمين

ــ  ــان در پهن ــه، اهميــت توزيــع جمعيــت در  يهســاكنان ناحيــه و عملكردهــاي آن جغرافيــايي ناحي

زيـرا الگـوي   . شودآن قرار دارد، مشخص مييهموردنظر در محدوديهكه ناحي) استاني(ايمنطقه

هـاي تابعـه يـك اسـتان و     در شهرسـتان ) توليدي و خـدماتي (عيت و فضاهاي عملكرديتوزيع جم

رو، در از اين. گذارندهمجوار يكديگر داراي ارتباط نزديكي با هم بوده و تاثير زيادي بر همديگر مي

.شوداين بند به بررسي الگوي پراكنش جمعيت در استان زنجان پرداخته مي

:موقعيت كنوني جمعيت در استان زنجانروند تحول گذشته و -1-3-1

، و نتايج بازسازي 1375نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال يهبرپايجمعيت استان 

شـامل  (تقسيمات كشـوري كنـوني آن  يهاستان زنجان در محدود1380آماري يهشده در سالنام

بـر  در ايـن سـال بـالغ   ) و ايجـرود دره، زنجان، خدابنده، ماهنشـان، طـارم  هاي ابهر، خرمشهرستان

ميليون نفري كشور سهم نسبي جمعيـت اسـتان   1/60با توجه به جمعيت . نفر بوده است901724

نفر جمعيت كشـور،  67درصد بوده است و يا اين كه تقريبا از هر 5/1زنجان از كل جمعيت كشور 

.كنداين استان زندگي مييهيك نفر در محدو

در 1365و 1355، 1345هــاي هــاي عمــومي نفــوس و مســكن در ســالينتــايج سرشــمار

يهكنوني آن، در طول دهـ يهدهد كه جمعيت استان زنجان در محدودمذكور نشان مييهسالنام

يههزارنفر افزايش يافته و تعداد آنـان در پايـان دهـ   584823هزار نفر به 467472از 55-1345

شـود كـه جمعيـت    به اين ترتيب مالحظه مـي . رسيده استهزارنفر787369به حدود 65-1355

رغـم ايـن افـزايش    علي. برابر شده است2در حدود 1345-75يهسي ساليهاستان در طول دور

توان نشان داد كه شدت نسبي افزايش زماني، مييهكلي در تعداد جمعيت استان در طول اين دور
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زماني با يكديگر تفـاوت ملموسـي داشـته    يهن دوراييهجمعيت استان در طول هريك از سه ده

برابـر و در سـومين   3/1برابر، در دومين دهـه  2/1طوري كه جمعيت استان در اولين دهه است، به

برابر شده است كه به اين ترتيب، جمعيت استان در دومـين دهـه بـا شـتاب بيشـتر و در      1/1دهه 

.گر افزايش يافته استسومين دهه با شتابي كمتر از آن  در دو دهه دي

جمعيـت آن  يهگذشته، متوسط رشد سـاالن يهروند تحول جمعيت استان در سه دهيهبرپاي

درصـد و  0/3درصد، 3/2آن به ترتيب يهدرصد و در هريك از سه ده2/2زماني يهدر اين دور

يهر طول اين دوردرصد است كه به وضوح، افزايش و كاهش شتاب افزايش جمعيت استان د4/1

.دهدزماني را نشان مي

يهشتاب نسبي افزايش جمعيت استان زنجان و كل كشور مبـين كمتربـودن انـداز   يهمقايس

آن، سـهم نسـبي جمعيـت    يهزماني است كـه در نتيجـ  يهآن در استان زنجان در طول اين دور

درصد در سـال  8/1كاهش يافته و از استان در كل جمعيت كشور، به تدريج وليكن به طور پيوسته 

1355هاي اين نسبت در ساليهانداز. تنزل يافته است1375درصد در سال 5/1به حدود 1345

گذشته امكانـات  يهبنابراين در چند ده. درصد بوده است6/1درصد و 7/1نيز به ترتيب 1365و 

طـور  اي بـوده اسـت كـه بـه    به گونههاي اقتصادي و اجتماعي استان و استعدادها و نيز محدوديت

هاي كشور بـوده و بـه تبـع    نسبي، توان جذب و نگهداشت جمعيت آن كمتر از متوسط ساير استان

تـرين عامـل   مهـم . آن، از اهميت نسبي جمعيت استان در جمعيت كشور، تدريجا كاسته شده است

ندان زياد اقتصاد استان بـه  بروز اين وضعيت باالبودن ميزان روستانشيني جمعيت استان، توان نه چ

با اقتصادهاي همجوار آن مانند اقتصاد استان قزوين و استان تهران، تكيه بالنسـبه  هويژه در مقايس

زايـي ايـن بخـش،    هاي كشاورزي و محدود بـودن پويـايي و اشـتغال   زياد اقتصاد استان به فعاليت

... حلـي در عملكـرد آن و   گيري به درون اقتصاد اسـتان و اهميـت نسـبي نقـش تقاضـاي م     جهت
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-بـه ويـژه نيـروي كـار مـاهر     -اي از جمعيت آنباشد كه پيامد آن، جذب بخش قابل مالحظهمي

.توسط مراكز جمعيتي و اقتصادي همجوار است

:سكونت جمعيت استان و روند تحول آن در گذشتهيهنحو-2-3-1

هزارنفر 452تان زنجان، بيش از كنوني اسيهاز كل جمعيت ساكن در محدود1375در سال 

. انـد كردههاي آن زندگي ميهزارنفر در نقاط روستايي شهرستان449469در نقاط شهري و حدود 

درصـد بـوده اسـت كـه از     1/50ترتيب، در سال موردنظر، ميزان شهرنشيني جمعيت استان به اين

اهميـت نسـبي   يهو نشاندهندبه مراتب كمتر بوده) درصد3/61(متناظر آن در كل كشوريهانداز

. باشدمي) درصد7/38(در قياس با آن در كل كشور) درصد9/49(بيشتر روستانشيني در اين استان

اهميت زياد و قابل توجه اقتصاد روستايي در الگـوي زنـدگي   يهدهنداين وضعيت به وضوح نشان

پراكنش جمعيتي استان جمعيت استان و رشد و گسترش ناكافي اقتصاد شهري آن است كه الگوي

.هاي آن استيكي از بازتاب

هاي گذشته، حاكي از بيشتر بودن شتاب روند تحول جمعيت شهري و روستايي استان در سال

معيت شهري استان در قياس بـا جمعيـت روسـتايي آن اسـت كـه افـزايش تـدريجي و        جافزايش 

ميـزان شهرنشـيني جمعيـت    يهانـداز . ميزان شهرنشيني جمعيت استان پيامد آن اسـت يهپيوست

درصد بـوده  1/43درصد و 6/28درصد، 9/21به ترتيب 1365، 1355، 1345هاي استان در سال

توان نشان داد كه ميزان شهرنشيني جمعيت در اين اسـتان همـواره كمتـر از آن در كـل     مي. است

.كاسته شده استهاي گذشته، از اين تفاوت تا حدوديكشور بوده وليكن در طول دهه

زماني شتاب افزايش جمعيت شهري استان زنجان بـيش از  يهبه بيان ديگر، در طول اين دور

جمعيـت شـهري   يهآمارهاي در دسترس، متوسط رشد ساالنيهبرپاي. آن در كل كشور بوده است

. اسـت درصـد 5/4درصد و در كل كشـور  1/5در حدود 1345-75زماني يهاستان زنجان در دور

مورد نظر نيز مصداق داشته و مبين ثبات و پايداري اين يههاي دوراين وضعيت در هريك از دهه
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شهرهاي استان، باالبودن ميزان يهويژگي است كه از جمله علل اصلي آن به كوچكي نسبي انداز

رسـتي  مهاجرفرستي و وجود پتانسيل قابل توجه مهاجرت روستا به شهر، بـاالبودن ميـزان مهاجرف  

گزيني بخش قابل توجهي از مهاجران روستايي استان در شهرهاي جمعيت روستايي استان، سكني

زايي نظام اقتصـادي شـهرهاي منطقـه و ارتقـاي قابليـت جـذب و       آن، افزايش نسبي توان اشتغال

جمعيـت  يهمتوسط رشـد سـاالن  يهبيشترين انداز. توان اشاره كردمي... نگهداشت جمعيت آنها و 

مربوط ) درصد9/2(آن يهو كمترين انداز1355-65يهمربوط به ده) درصد3/7(ري استان شه

درصـد  1/5در حـدود  1345-55يهمتنـاظر آن در دهـ  يهباشد و انـداز مي1365-75يهبه ده

ضمن نشان دادن تاثير بسيار قابل توجـه مهـاجرت در افـزايش جمعيـت شـهري      اين ارقام،. است

ين نكته نيز هست كه شدت تاثيرگـذاري مهاجرپـذيري شـهرهاي اسـتان در تحـول      استان مبين ا

برآيند اين روند تحول باعـث شـده اسـت تـا تعـداد جمعيـت       . سوم استيهجمعيت آنها در دو ده

برابر شود كه به مراتب بيش از آن بـراي  4/4ساله در حدود سييهشهري استان در طول اين دور

.ن وضعيت گوياي افزايش كند جمعيت روستايي استان نيز هستكل جمعيت استان است و اي

365117تعـداد كـل جمعيـت روسـتايي اسـتان از      مورد بررسي،يهسي ساليهدر طول دور

به بيان ديگر، در اين مدت فقط . برابر شده است2/1هزار نفر رسيده و يا تنها 449469هزارنفر به 

زماني به كل جمعيت روستايي استان افزوده يهبتداي اين دورحدود يك چهارم جمعيت روستايي ا

يهدر ايـن دور . باشـد مهاجرفرستي بسيار زياد روستاهاي منطقه مـي يهدهندشده است كه نشان

درصـد اسـت و   7/0جمعيت روستايي استان بسيار اندك و در حـدود  يهزماني، متوسط رشد ساالن

جمعيت روستايي استان به موازات گذشت زمان، تدريجا كمتر مهمتر آن كه، شتاب افزايش يهنكت

پذيري نقاط روستايي منطقه به اين وضعيت گوياي آن است كه ظرفيت جمعيت. و كمتر شده است

تدريج به سطح اشباع خود نزديك شده است و همين امر باعث شده است كه نه تنها شدت نسـبي  

قبل از آن كاهش يافته است، بلكه حتي قدر يههافزايش جمعيت روستايي در هر دهه نسبت به د
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يهمطلق تعداد جمعيت اضافه شده به جمعيت روستايي استان نيز در هر دهـه كمتـر از آن در دهـ   

جمعيـت  يهشـود كـه متوسـط رشـد سـاالن     آمارهاي در دسترس ديده مييهبر پاي. باشدقبل مي

2/0و 1355-65يهدرصد در ده7/0ود به حد1345-55يهدرصد در ده3/1روستايي استان از 

ضـمنا  . الذكر اسـت هاي فوقتنزل يافته است كه به وضوح مويد گفته1365-75يهدرصد در ده

اين ارقام مبين مهاجرفرستي بسيار شديد جمعيت روستايي استان و تشديد آن به مـوازات گذشـت   

يي اســتان و كــل كشــور رونــد تحــول جمعيــت روســتايهعــالوه بــر ايــن، مقايســ. زمــان اســت

زماني سي يهجمعيت روستايي استان در اين دوريهكمتر بودن متوسط رشد ساالنيهدهندنشان

باشد و اين وضعيت تقريبا در مي) درصد3/1(از متوسط متناظر آن در كل كشور ) درصد7/0(ساله 

.مورد نظر عموميت داشته استيهتمام طول دور

ن شتاب افزايش جمعيت شـهري اسـتان از شـتاب افـزايش جمعيـت شـهري       پيامد بيشتر بود

كشور، افزايش تدريجي سهم نسبي جمعيت شهري منطقه در كل جمعيت شهري كشور است كـه  

در مقابل، كمتـر  . ترقي كرده است1375درصد در سال 2/1به حدود 1345سال ردرصد د8/0از 

در كل كشور باعث تنزل سهم نسـبي  مين ميزان هبودن شتاب افزايش جمعيت روستايي استان از 

درصد در طول اين مدت 2درصد به 4/2جمعيت روستايي استان از كل جمعيت روستايي كشور از 

برآيند اين دو تحول غيرهمسو، با توجه به اهميت نسبي هريـك در كـل جمعيـت اسـتان و     . است

سبي كل جمعيت استان در كـل  بيشتر بودن آن براي جمعيت روستايي موجب شده است تا سهم ن

5/1بـه حـدود   1345درصد در سـال  8/1جمعيت كشور نيز به ميزان قابل توجهي كمتر شده و از 

مـورد نظـر   يهتوان نشان داد كه اين روند تنزلي در تمام طول دورمي. برسد1375درصد در سال 

.عموميت داشته است
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1375تا 1345هاي تفكيك شهري و روستايي استان زنجان در سالروند تحول جمعيت به: 14يهجدول شمار
1345135513651375شرح
467472584823787366901724جمعيت كل

102355167531339017452255جمعيت شهري
365117417292448352449469جمعيت روستايي
9/216/281/431/50ميزان شهرنشيني

1375تا 1345هاي جمعيت استان زنجان در مقاطع زماني ساليهروند تحول متوسط رشد ساالن: 15يهجدول شمار
1345-136575-135575-134565-55شرح
3/20/34/12/2جمعيت كل

0/53/79/21/5جمعيت شهري
3/17/002/07/0جمعيت روستايي

1375تا 1345هاي ن زنجان در جمعيت كل كشور در سالروند تحول سهم نسبي جمعيت استا: 16يهجدول شمار

1345135513651375شرح
8/17/16/15/1جمعيت كل

8/09/02/12/1جمعيت شهري
4/24/20/20/2جمعيت روستايي

تراكم نسبي ناخالص جمعيت در استان-3-3-1

تقسـيمات كشـوري كنـوني آن    يهبرآورد مشاور، مساحت استان زنجان در محـدود يهبر پاي

آمارهـاي  . باشـد درصد كل مساحت كشور مـي 4/1كيلومترمربع است كه كمتر از 22465بيش از 

هـزار نفـر نشـان    8/900جمعيت استان را بالغ بـر  1375سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

تايي بـوده  هزارنفـر جمعيـت روسـ   8/471هزارنفر جمعيت شهري و 429دهد كه از ميان آنان مي

به اين ترتيب، متوسط تراكم نسبي ناخالص جمعيت در استان زنجان در اين سـال در حـدود   . است

نفـر در  37(آن در كـل كشـور   رنفر در كيلومترمربع است كـه تـا حـدودي از متوسـط متنـاظ     40

تـوان نشـان داد كـه متوسـط تعـداد جمعيـت شـهري بـه ازاي هـر          مي. بيشتر است) كيلومترمربع

21اين متوسط براي جمعيـت روسـتايي آن   يهنفر بوده و انداز19رمربع از مساحت استان كيلومت



79هاي كلي در سطح استانبررسي- طرح جامع ناحيه زنجان

نفـر و  23بـه ترتيـب   (هاي متناظرشان در كل كشور ها با نسبتاين نسبتيهمقايس. باشدنفر مي

مبين آن است كه گرچه شدت نسبي تمركز سكونتي جمعيت شهري در اين اسـتان كمتـر   ) نفر14

كشور است، ليكن تمركز نسبي جمعيت روستايي در استان زنجـان بـه ميـزان قابـل     از آن در كل

عليـرغم ايـن وضـعيت، بـه     . برابر آن است5/1اي بيش از آن در كل كشور بوده و حدود مالحظه

يـا  ( تـراكم زيسـتي جمعيـت    يهعلت تمركز نسبي زيادتر اراضي كشاورزي در استان زنجان، انداز

در ايـن اسـتان كمتـر از آن در كـل كشـور      ) هر هكتار از اراضي كشـاورزي تعداد جمعيت به ازاي 

.باشدمي

تـراكم جمعيـت در   يهانـداز يهاطالعات در دسترس حاكي از وجـود تفـاوت قابـل مالحظـ    

نفـر در هـر   16آن بـين حـداقل   يهكـه دامنـ  طوريبه. استان زنجان استيههاي تابعشهرستان

نفر در شهرستان زنجان قرار دارد و مبين نسـبت  72ماهنشان و حداكثر كيلومترمربع در شهرستان

نفـر،  19تـراكم نسـبي ناخـالص جمعيـت در شهرسـتان طـارم       يهانـداز . بين آنها است5/4به 1

نفر در هـر كيلومترمربـع   58نفر و شهرستان ابهر 31نفر، شهرستان خدابنده 22شهرستان ايجرود 

تـراكم نسـبي ناخـالص جمعيـت در     يهكه علت اصـلي تفـاوت انـداز   توان نشان داد مي. باشدمي

هاي منطقه، تفاوت شدت نسبي تمركز نسبي جمعيت شهري آنها است وگرنـه، عليـرغم    شهرستان

هاي  استان وجود تفاوت بين تعداد جمعيت روستايي به ازاي هر كيلومترمربع از مساحت شهرستان

، )نفـر در شهرسـتان خدابنـده اسـت    27شان و حـداكثر  نفر در شهرستان ماهن15كه بين حداقل (

هـاي اسـتان بسـيار متفـاوت و بـين صـفر در       اين نسبت براي جمعيت شهري شهرسـتان يهانداز

.نفر در شهرستان زنجان است53هاي طارم و ايجرود و شهرستان

هاي استانپراكنش جمعيت در شهرستانيهنحو-4-3-1

اي قزوين و تاكسـتان از اسـتان زنجـان و تشـكيل اسـتان قـزوين،       هپس از انتزاع شهرستان

رو بـوده اسـت كـه بـر     اي روبهتقسيمات كشوري داخل استان زنجان نيز با تغييرات قابل مالحظه
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از ايـن رو،  . قبلي شهرستان زنجان به چهـار شهرسـتان تبـديل شـده اسـت     يهآن، محدوديهپاي

شهرسـتان  6اسـتان در حـال حاضـر شـامل     يهدودبراساس آخرين قانون تقسيمات كشوري، مح

1مركـز شـهري   10كـه داراي است)طارم وايجرودهاي زنجان، ابهر، خدابنده،ماهنشان،شهرستان(

981و ) آبـاد بـر و زريـن  قلعه، هيدج، سلطانيه، ابهر، قيدار، زنجـان، ماهنشـان، آب  خرمدره، صايين(

يههـاي تابعـ  كنش جمعيت در منطقه و شهرستانهاي الگوي پراويژگي. باشدآبادي مسكوني مي

طـور خالصـه بـه شـرح زيـر      به1375نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال يهآن بر پاي

:است

با توجه بـه تغييـرات اخيـر قـانون تقسـيمات كشـوري در اسـتان زنجـان، شـهرهاي مراكـز           -

شده و اين دو شهرستان در عنوان روستا تلقي به1375هاي طارم و ايجرود در سال شهرستان

يهانـد و لـذا ميـزان شهرنشـيني جمعيـت در محـدود      آن سال داراي جمعيت شـهري نبـوده  

در مقابل، حـدود دو سـوم جمعيـت شـهري     . باشدتقسيمات كشوري آنها در آن سال صفر مي

نفـر جمعيـت   3نفـر از هـر   2به بيـان ديگـر   . انداستان زنجان در شهر زنجان سكونت داشته

7ساكن بوده و در مقابل، در ) شهر زنجان(، تنها در يك شهر آن 1375استان در سال شهري

اند كه بـه  كردهنفر جمعيت شهري زندگي مي3نفر از هر 1شهر ديگر استان در آن سال فقط 

اين شـهر  . تمركز بسيار زياد جمعيت شهري استان در يك شهر آن استيهدهندوضوح نشان

تان زنجان بوده و لذا سهم نسبي جمعيت شهري شهرستان زنجان از تنها مركز شهري شهرس

پس از شهرستان زنجان، نقاط شهري . باشددرصد مي7/66كل جمعيت شهري استان زنجان 

بعـدي قـرار دارد، در   يهدرصد جمعيت شهري استان در مرتبـ 28شهرستان ابهر با اختصاص 

9/0درصد و شهرستان ماهنشان 4/4حالي كه سهم نسبي جمعيت شهري شهرستان خدابنده 

آباد، ، حلب، زرينشهري سلطانيه، ابهر، صايين قلعه، ايدجينقطه16در حال حاضر نقاط شهري استان زنجان شامل -1
.باشددره، گرماب، زرين رود، سجاس، قيدار، زنجان، چورزق، آب بر، دندي و ماهنشان ميخرم
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اين ارقـام نيـز بـه روشـني بيـانگر تمركـز نامتناسـب        . درصد كل جمعيت شهري استان است

.باشدهاي آن ميجمعيت شهري استان در شهرستان

هاي استان زنجان از كل جمعيت روستايي آن نيـز بـا   سهم نسبي جمعيت روستايي شهرستان-

اين تفـاوت در قيـاس بـا تفـاوت سـهم نسـبي       يهحال دامنباشد، با اينيكديگر متفاوت مي

سـهم نسـبي جمعيـت روسـتايي     يهبيشترين انداز. جمعيت شهري آنها، بسيار محدودتر است

يك شهرستان از كل جمعيت روستايي استان زنجان، مربوط به شهرستان خدابنده و كمتـرين  

. درصد است6/8درصد و 6/30يب ترتباشد كه بهآن مربوط به شهرستان ايجرود مييهانداز

درصـد،  17درصد، شهرستان ابهـر  2/21اين نسبت براي شهرستان زنجان يههمچنين انداز

.درصد است2/9درصد و شهرستان طارم 4/13شهرستان ماهنشان 

درصـد  9/42هاي آن مبين سهم نسـبي  در مجموع، الگوي پراكنش كل جمعيت در شهرستان-

درصـد بـراي شهرسـتان    1/18درصـد بـراي شهرسـتان ابهـر،     2/22براي شهرستان زنجان، 

درصـد  5/4درصد براي شهرستان طارم و 8/4درصد براي شهرستان ماهنشان، 5/7خدابنده، 

هـاي  اين الگوي توزيع، سلسـله مراتـب جمعيتـي شهرسـتان    . باشدبراي شهرستان ايجرود مي

)17يهجدول شمار(. ددهاستان و نقش مسلط شهرستان زنجان در آن را نشان مي

1375هاي استان زنجان در سال سكونت در شهرستانيهالگوي پراكنش جمعيت برحسب نحو: 17يهجدول شمار
جمعيت روستاييجمعيت شهريجمعيت كلشهرستان

سهم نسبي تعداد
در كل استان

سهم نسبي تعداد
در كل استان

ميزان 
شهرنشيني

سهم نسبي تعداد
در كل استان

ميزان 
روستانشيني

9017240/1004290130/1006/474718230/1004/52كل
2003052/221199990/289/59803060/171/40ابهر

1630681/18187094/45/111443596/305/88خدابنده
3860039/422862957/662/74997082/218/25زنجان

673785/740109/00/6633684/130/94ماهنشان
434608/4000434602/90/100طارم

406225/4000406226/80/100ايجرود 
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هاي بعدي سلسله مراتـب جمعيتـي شـهرهاي اسـتان     درصد جمعيت شهري استان در رتبه1با 

جمعيـت  برابـر  2دهد كه جمعيت شـهر زنجـان، بـه تنهـايي حـدود      اين ارقام نشان مي. قرار دارند

ه بر روي هم بين يـك چهـارم و يـك    رشهرهاي ديگر استان بوده و شهرهاي ابهر و خرمديههم

سطحي 4از اين رو، يك سلسله مراتب . دهندپنجم جمعيت شهري استان را به خود اختصاص مي

شود كه شهر زنجان در سطح اول، شهرهاي ابهـر و خرمـدره   جمعيتي در شهرهاي استان ديده مي

قلعه و قيدار در سطح سوم و ساير شهرهاي استان در سـطح  وم، شهرهاي هيدج، صاييندر سطح د

18يهجدول شمار. گيرندچهارم قرار مي

هاي عمومي جمعيت شهري استان زنجانمشخصه: 18يهجدول شمار
تعداد جمعيت شهر

1375در سال 
سهم نسبي در كل 
جمعيت شهري استان

رشد ساالنه متوسط
- 75يهدر دور

1365
4351370/10000/3كل
390940/928/3درهخرم

94282/280/2قلعهصايين
107275/265/1هيدج

57842/107/1سلطانيه
552667/1287/2ابهر
187093/473/5قيدار

2862958/6589/2زنجان
40109/027/3ماهنشان

43380/179/6برآب
17864/095/1آبادزرين

جمعيت آن در روستاها زندگي يههم1375هاي طارم و ايجرود كه در سال گذشته از شهرستان-

هاي استان بسـيار متفـاوت بـوده و بـين     اند، ميزان شهرنشيني جمعيت در ساير شهرستانكردهمي

ميزان يهانداز. قرار دارددرصد و شهرستان زنجان2/74درصد در شهرستان ماهنشان و 6حداقل 

. درصـد اسـت  9/59درصـد و در شهرسـتان ابهـر    5/11شهرنشيني جمعيت در شهرستان خدابنده 

آن در كـل  يههاي استان موجب شده است تا انـداز برآيند شدت شهرنشيني جمعيت در شهرستان
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يني جمعيت در شود كه ميزان شهرنشبه اين ترتيب مالحظه مي. درصد باشد6/47استان در حدود 

شود تا نزديك هاي ابهر و زنجان در سطح بسيار بااليي قرار داشته و همين امر باعث ميشهرستان

.به تمامي جمعيت شهري استان زنجان در مراكز شهري اين دو شهرستان سكونت داشته باشند

نـي نسـبي   هاي مسكوني در استان زنجان برحسب تعداد جمعيت، مبين فراواالگوي توزيع آبادي-

هـاي پرجمعيـت   جمعيت در ميان آنها است و در مقابل، سهم نسبي آباديهاي كمقابل توجه آبادي

وجود اين الگوي توزيع و پـراكنش جمعيـت روسـتايي در    . اين دو قرار دارنديهمتوسط نيز در ميان

نـان را  رساني بـه آ هاي كوچك در آن، لزوم تجميع پوششي خدمتمنطقه و سهم نسبي زياد آبادي

جمعيتـي آنهـا در   يهها برحسب انـداز براي تحقق اين امر، چگونگي استقرا آبادي. سازدناگريز مي

هاي استان بايد مورد توجه قرار گيرد تا از ميـان آنهـا، بسـته بـه سـطح      سطح هريك از شهرستان

ترسـي  منظـور دسـتيابي بـه حـداكثر دس    رساني هر واحد خدماتي، آبادي محل استقرار آن بهخدمت

.ن به واحد خدماتي و بيشترين بازدهي عملكردي آنها مشخص شودكمم

هـاي اسـتان،   شهرسـتان يهالذكر در جمعيت روستايي همرغم وجود ويژگي مشترك فوقعلي

برآينـد ايـن   . كندشدت آن متفاوت بوده و از يك شهرستان به شهرستان ديگر تا حدودي فرق مي

آن، در حـالي  يهشود كه بر پاير وجمعيت ساكن هر آبادي نمايان ميتفاوت در متوسط تعداد خانوا

يهكنند، بيشترين انـداز نفر زندگي مي481طور متوسط كه در هر آبادي مسكوني استان زنجان به

) نفـر 350(آن يههاي شهرستان خدابنده و كمتـرين انـداز  مربوط به آبادي) نفر607(اين متوسط 

متوسط تعداد جمعيت هـر آبـادي در شهرسـتان    . باشدرستان ماهنشان ميهاي شهمربوط به آبادي

نفـر  508نفر و شهرستان ايجـرود  422نفر، شهرستان طارم 410نفر، شهرستان زنجان 590ابهر 

20و 19يهجدول شمار. باشدمي



84هاي كلي در سطح استانبررسي- طرح جامع ناحيه زنجان

1375ستان زنجان در سال هاي اتعداد خانوار و متوسط تعداد اعضاي آن در شهرستان: 19يهجدول شمار
روستاييشهريكلشهرستان

تعداد 
خانوار

بعد 
خانوار

تعداد 
خانوار

بعد 
خانوار

تعداد 
خانوار

بعد 
خانوار

17664010/58957479/48706642/5كل
4062793/42531074/41531724/5شهرستان ابهر

2897363/5346839/52550566/5شهرستان خدابنده
7853492/46005077/41848439/5شهرستان زنجان

1223951/574638/51149351/5شهرستان ماهنشان
859406/500859406/5شهرستان طارم

767329/500767329/5شهرستان ايجرود

1375در سال هاي استان زنجان هاي عمومي پراكنش جمعيت روستايي در شهرستانمشخصه: 20يهجدول شمار
مساحت شهرستان

)كيلومترمربع(
تعداد 
آبادي 
مسكوني

تعداد 
جمعيت 
روستايي

تعداد 
خانوار 
روستايي

متوسط 
جمعيت 
هر آبادي

متوسط 
خانوار هر 

آبادي

تراكم نسبي 
ناخالص جمعيت 

روستايي
5/2246598147182387066481890/21كل
7/347013680306153175901131/23ابهر

8/5296238144359255056071073/27خدابنده
6/53772439970818484410765/18زنجان

0/41681816336811493350632/15ماهنشان
9/2336103434608594422836/18طارم
5/181580406227673508964/22ايجرود

درصد روستاهاي استان 5/18در حدود 1375ر سال دهد كه دآمارهاي در دسترس نشان مي

8/24نفـر جمعيـت   99تا 50روستاهاي داراي نسبي اند نفر جمعيت بوده50زنجان داراي كمتر از 

درصد و روسـتاهاي بـا جمعيـت    4/24نفر در حدود 499تا 100درصد، روستاهاي داراي جمعيت 

نفـر و بيشـتر از آن   1000روستاهاي با جمعيت درصد بوده و در مقابل، 4/21نفر نيز 999تا 500

اين ارقـام، گرچـه مبـين فراوانـي     . دهددرصد كل روستاهاي مسكوني منطقه را تشكيل مي9/10

سلسـله مراتبـي   يهنسبي زياد روسـتاهاي كـم جمعيـت بـوده و نشـانگر لـزوم اسـتفاده از شـبك        

روسـتايي اسـتان در روسـتاهاي    رساني به آنهاست، ليكن آمارهاي مربوط به توزيع جمعيت خدمت
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هـاي  رغـم فراوانـي بالنسـبه زيـاد آبـادي     دهد كـه علـي  اين روستا نشان مييهآن، برحسب انداز

طـوري كـه سـهم    باشـد، بـه  جمعيت در منطقه، سهم نسبي جمعيت ساكن آنها چندان زياد نميكم

. درصـد اسـت  9نفـر جمعيـت در حـدود    99تا 50نسبي جمعيت ساكن روستاهاي داراي كمتر از 

هـاي بـا   درصـد، آبـادي  2/18نفر جمعيت 499تا 100هاي داراي اين نسبت براي آبادييهانداز

11دهنـد، تنهـا   هاي منطقه را تشكيل مـي درصد كل آبادي45نفر در حدود 100جمعيت كمتر از 

ه هـاي منطقـه كـ   درصد آبـادي 11دهند و در مقابل در درصد جمعيت آن را به خود اختصاص مي

درصد جمعيت روستايي منطقه سـاكن  40نفر جمعيت و بيش از آن هستند، در حدود 1000داراي 

.باشندمي

اخيـر  يهده سـال يهجمعيـت اسـتان در دور  يهمتوسط رشد ساالنيهپيشتر گفته شد كه انداز-

ـ      ) 75-1365( اد در سطح بسيار پاييني قرار دارد و اين وضـعيت ناشـي از اهميـت نسـبي بسـيار زي

در اين دهـه،  . جمعيت روستايي در كل جمعيت استان و شتاب افزايش بسيار بطئي و كند آن است

يهمتناظر آن بـراي رشـد سـاالن   يهدرصد بوده و انداز4/1جمعيت استان يهمتوسط رشد ساالن

3متناظر آن براي جمعيـت شـهري و روسـتايي اسـتان     يهدرصد بوده و انداز4/1جمعيت استان 

هـاي  شتاب افزايش جمعيت شـهري و روسـتايي در شهرسـتان   يهانداز. درصد است1/0و درصد

هـاي اسـتان در   استان بسيار متفاوت بوده و همين امر باعث تغيير سهم نسبي جمعيت شهرسـتان 

زماني، جمعيت شهري شهرسـتان خدابنـده بـا متوسـط     يهدر اين دور. كل جمعيت آن شده است

كه رقم متنـاظر ايـن رشـد بـراي جمعيـت شـهري       زايش يافته، در حاليدرصد اف7/5رشد ساالنه 

اين تفاوت با شدتي زيادتر در . درصد بوده است9/2درصد و شهرستان زنجان 8/2شهرستان ابهر 

زماني، جمعيـت روسـتايي   يهدر اين دور. مورد جمعيت روستايي شهرستان استان نيز مصداق دارد

اي نيز دابنده نه تنها افزايش نيافته بلكه با كاهش قابل مالحظههاي ماهنشان، طارم و خشهرستان

هاي اسـتان در طـول ايـن دهـه     در مقابل، گرچه جمعيت روستايي ساير شهرستان. اندرو بودهروبه
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جمعيت يهمتوسط رشد ساالنيهانداز. افزايش يافته است، ليكن شدت آن بسيار اندك بوده است

3/1درصـد و شهرسـتان ايجـرود    3/0درصد، شهرسـتان زنجـان   5/0روستايي در شهرستان ابهر 

هاي استان داراي خصلت مهاجرفرستي شهرستانيهبنابراين، نقاط روستايي هم. درصد بوده است

هـاي اسـتان مهاجرپـذير    در مقابل، نقاط شـهري شهرسـتان  . بوده و شدت آن نيز بسيار زياد است

.ان زياد نيستباشند، ليكن شدت اين مهاجرپذيري چندمي

1375تا 1365هاي هاي استان زنجان در سالجمعيت در شهرستانيهمتوسط رشد ساالن: 21يهجدول شمار
جمعيت روستاييجمعيت شهريجمعيت كلشهرستان

41/197/212/0كل
81/179/251/0شهرستان ابهر

38/072/51/0شهرستان خدابنده
16/289/233/0شهرستان زنجان

- 5/0*- 05/0شهرستان ماهنشان
- 2/0*- 2/0شهرستان طارم

27/1*27/1شهرستان ايجرود
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اوضاع اقتصادي منطقه و نقش شهرستان در آن-5-1

هاي متعدد و متنوعي است كه داراي ارتباط پويـا و  نظام عمومي هر جامعه متشكل از زيرنظام

در حـالي كـه بـر كـل     هـا  از اين رو، عملكرد هريك از اين زيرنظام. باشندچند سويه با يكديگر مي

ـ   ديگر تاثير مـي هاي عملكرد زير نظام خـود از عملكـرد هريـك از آنهـا تـاثير      يهگذارنـد، بـه نوب

در همين راستا، با توجه به هدف طرح جامع ناحيه الزم است كه تا حد امكـان عملكـرد   . پذيردمي

در ارتباط با يكديگر مورد توجه قرار گيرند تا امكـان  ... ادي، جمعيتي و هاي كالبدي، اقتصزير نظام

جغرافيايي مـورد نظـر   يهسازي پراكنش انسان و عملكردهاي آن در فضا و پهنساماندهي و بهينه

هـاي سـطح   ها و نظامها به موازات ارتباط با همديگر، با زيرنظامهريك از اين زيرنظام. فراهم شود

باشند و در ايـن چهـارچوب، نظـام عمـومي عملكردهـا در هـر       تر خود نيز مرتبط ميينباالتر و پاي

هاي ديگر در سطح منطقه قابل تعريف و تبيين هاي عمومي شهرستانشهرستان در ارتباط با نظام

اي در مطالعات طـرح جـامع شهرسـتان حـايز اهميـت      هاي منطقهاز اين رو، بررسي ويژگي. است

.است

هـاي عمـومي اقتصـادي اسـتان     زنجـان، ويژگـي  يهبند از مطالعات طرح جامع ناحيدر اين

وضـع  "الزم به توضيح اسـت كـه   . گيردطور خالصه مورد اشاره قرار ميبه) اقتصاد منطقه(زنجان 

دو وجه اساسي زيرنظام اقتصادي است كه هريك متـاثر از  "امكانات توليدي"و "فعاليت واشتغال

هاي هريك از اين دو، امكانات واسـتعدادهاي  اطالع از ويژگي. گذاردآن تاثير ميديگري بوده و بر 

آتي آنها را يهدر دسترس نظام اقتصادي جامعه و ميزان استفاده از آنها و نيز امكانات رشد و توسع

طـور جداگانـه   نظام اقتصادي استان زنجان، بـه هدر اين قسمت، هريك از اين وجو. دهدنشان مي

.شودداده ميتوضيح 
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وضع فعاليت و اشتغال جمعيت در استان زنجان-1-5-1

وضع فعاليت جمعيت) الف

نيروي انساني مهمترين عامل توليد در نظام اقتصادي منطقه، بخشي از جمعيت است كـه در  

هرچه تعـداد شـاغالن منطقـه    . هاي اقتصادي و توليد كاالها و خدمات مشاركت داردانجام فعاليت

ميـزان  يهشتر باشد، در چارچوب تكنولوژي توليد مورد استفاده در واحـدهاي اقتصـادي و انـداز   بي

وري نيروي كار، ميزان توليد منطقه بيشتر بوده و موقعيت نسبي آن در ارتباط با ساير منـاطق  بهره

.يابدكشور ارتقاء مي

ع در سنين كـار و فعاليـت   ميزان فعاليت جمعيت معياري است كه ميزان مشاركت جمعيت واق

ميزان فعاليت عمومي مبـين درصـدي از جمعيـت    . دهدهاي اقتصادي را نشان ميدر انجام فعاليت

هـاي  است كه با هدف مشـاركت در فعاليـت  ) جمعيت واقع در سنين كار و فعاليت(ساله و باالتر ده

يهدهنـد عيـت نشـان  اقتصادي وارد بازار كار شده است، در حـالي كـه ميـزان فعاليـت واقعـي جم     

درصدي از جمعيت واقع در سنين كار و فعاليت است كه شاغل بوده و در انجام فعاليـت واحـدهاي   

به اين ترتيب، بيشتر بودن ميزان فعاليت جمعيت به معنـي زيـادتر بـودن    . اقتصادي مشاركت دارد

ـ    لـه عوامـل   خـود، از جم يهشدت نسبي مشاركت آنان در نظام اقتصادي منطقه است كـه بـه نوب

.نظام اقتصادي و پويايي درونزاي آن استيهتقويت بني

663258، تعداد جمعيت واقع در سنين كار و فعاليت در استان زنجـان بـالغ بـر    1375در سال 

نفر وارد بازار كـار شـده و خواهـان دسترسـي بـه شـغلي       232737نفر بوده است كه از ميان آنان 

نفر نيـز جويـاي كـار    14588نفر شاغل بوده و 218149ت فعال، تعداد از اين تعداد جمعي. اندبوده

برآورد انجام شده، ميزان فعاليت عمومي جمعيت ده ساله و باالتر اسـتان زنجـان   يهبر پاي. اندبوده

بـه ايـن   . درصـد بـوده اسـت   2/33ميزان فعاليت واقعي آنـان  يهدرصد و انداز4/35در اين سال 

نفر آنان 35فعال اقتصادي استان تنها يهنفر جمعيت بالقو100كه از هر شودترتيب مالحظه مي
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نفر بقيه غيرفعال بوده و وارد بازار كـار نشـده و تمـايلي بـه مشـاركت در      65وارد بازار كار شده و 

يهحضور بسيار كم جمعيت در صـحن يهدهنداين ميزان نشان. هاي اقتصادي ندارندانجام فعاليت

به همـين ترتيـب،   . زوني قابل توجه جمعيت غيرفعال استان بر جمعيت فعال آن استاقتصادي و ف

ساله نفر جمعيت ده3اين واقعيت است كه از هر يهدهندميزان فعاليت واقعي جمعيت استان نشان

نفـر  2نفر شاغل بوده و در توليد كاالهـا و خـدمات مشـاركت دارد و    1و باالتر استان زنجان تنها 

ميـل بـه مصـرف در    يهشود تـا انـداز  اين وضعيت موجب مي. باشندا مصرف كننده ميديگر صرف

استان در سطح بااليي قرار داشته و به ازاي هر نفر شاغل چندين مصرف كننده وجود داشته باشـد  

انـداز شـده و توانمنـدي نظـام     كه در نتيجه، سهم كمي از توليد كاالها و خـدمات در اسـتان پـس   

.شودراي پويايي درونزا بسيار محدود مياقتصادي استان ب

نفر 329080ساله و باالتر در نقاط شهري استان بالغ بر در سال مورد بررسي، تعداد جمعيت ده

نفـر غيرفعـال بـوده و وضـعيت فعاليـت      214425نفر فعال و 111393بوده است كه از اين تعداد 

نفـر شـاغل بـوده و    103538هري اسـتان  از ميان جمعيت فعال ش. نفر نيز نامشخص است3262

ميزان فعاليت عمـومي جمعيـت شـهري اسـتان     يهبه اين ترتيب، انداز. باشندنفر بيكار مي7855

.باشددرصد مي8/31ميزان فعاليت واقعي آنان يهدرصد و انداز2/34

يشـتر وجـود   نفر جمعيت ده سـاله و ب 334178در همين سال، در نقاط روستايي استان تعداد 

تعـداد شـاغالن روسـتايي اسـتان در ايـن سـال       . انـد نفر آنان فعال بـوده 121344ه كداشته است 

5/36ميزان فعاليـت عمـومي جمعيـت روسـتايي اسـتان      يهبنابر اين انداز. باشدنفر مي114611

.درصد است5/34ميزان فعاليت واقعي آنان يهدرصد و انداز

ت جمعيت شهري و روستايي اسـتان زنجـان حـاكي از آن اسـت كـه      وضعيت فعالييهمقايس

د رميزان فعاليت جمعيت هم در نقاط شهري و هم در نقاط روستايي استان، در سطح پاييني قرار دا

و تعداد بالنسبه كمي از جمعيت واقع در سنين كار و فعاليت وارد بازار كار شده و تعـداد كمتـري از   
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ميـزان فعاليـت جمعيـت روسـتايي     . كننـد در جريان توليد مشاركت ميطور عملي و واقعي آنان به

9/47از كل جمعيت فعال استان . استان تا حدودي بيش از ميزان فعاليت جمعيت شهري آن است

اين دو يهكنند، درحالي كه اندازدرصد در نقاط روستايي زندگي مي1/52درصد در نقاط شهري و 

انـدكي  . باشـد درصد مي5/52درصد و 5/47وستايي استان نسبت براي جمعيت شاغل شهري و ر

تفاوت در اين دو الگوي توزيع مربوط به تفاوت ميزان اشتغال و بيكاري جمعيـت فعـال شـهري و    

.پردازيمروستايي و بيشتر بودن ميزان بيكاري فعاالن شهري است كه در جاي خود به آن مي

يين فعاليـت جمعيـت و مشـاركت آنـان در جريـان      موثر بر سطح پالدر مجموع مهترين عوام

:توان برشمردتوليد نظام اقتصادي منطقه را به شرح زير مي

هاي اقتصاديمشاركت بسيار اندك زنان در فعاليت-

فعاليـت و  ) و از آن جمله، ساكنان استان زنجـان ( نظام عمومي باورهاي افراد جامعه در كشور 

اصلي زنان را در انجام امور خانـه خالصـه   يهاند و وظيفداشتغال زنان را چندان مطلوب نمي

هـاي  كند، با اين حال عدم امكان گريز از واقعيت و لزوم اسـتفاده از كـار زنـان در فعاليـت    مي

كشاورزي در نقاط روستايي و نيز اجبار به استفاده از درآمد حاصـل از كـار آنـان بـراي تـامين      

شـود تـا تعـدادي از    موجـب مـي  -ويژه در نقاط شهريبه-هاي زندگي خانواربخشي از هزينه

البته در كنار اينان خانوارهايي نيـز هسـتند كـه بـه آن     . خانوارها با كار زنان خود موافقت كنند

الزم -همچون انجام آن براي مـردان -اند تا كار و فعاليت زنان راسطح از نظام باورها رسيده

در هر حال، برآيند اين نظـام باورهـا موجـب شـده     . دانسته و جزيي از زندگي زنان تلقي كنند

عالوه بـر  . است تا درصد بسيار كمي از زنان وارد بازار كار شده و به فعاليت اقتصادي بپردازند

اي است كه تمايل بيشتري به استفاده از مـردان دارد و  گونهاينها، نظام اقتصادي جامعه نيز به

پيامد اين وضعيت، مشاركت نسبي . دهدنان ترجيح ميدر شرايط همسان، عموما مردان را به ز

.هاي اقتصادي در قياس با ميزان فعاليت مردان  استبسيار كمتر زنان در فعاليت
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5/63ميزان فعاليت عمومي مردان و زنان در كل اسـتان زنجـان   يه، انداز1375در سال 

درصد و در نقاط روسـتايي آن  4/8درصد و 1/59درصد، در نقاط شهري استان 2/7درصد و 

ميـزان فعاليـت   يهتوان نشان داد كه انـداز به همين ترتيب مي. درصد است6درصد و 1/68

1/55درصد، 8/59واقعي مردان در كل استان زنجان و نقاط شهري و روستايي آن به ترتيب 

درصـد  5/5درصـد و 6/7درصـد،  5/6متناظر آنها براي زنان يهدرصد و انداز5/64درصد و 

وضوح به اين ترتيب، كمي ميزان فعاليت زنان استان، اعم از زنان شهري و روستايي، به. است

ارقـام  . ويژه، در مقايسه با ميزان فعاليت مردان بهتـر نمايـان اسـت   شود و اين امر، بهديده مي

ليت مـردان  باشد، در حالي كه ميزان فعابرآورد شده حاكي از آن براي زنان روستايي استان مي

.در نقاط شهري كمتر از آن در نقاط روستايي استان است

داري توان نشان داد كـه پـرداختن بـه خانـه    اطالعات در دسترس به سادگي مييهبر پاي

در . باشد و اين امر در نقاط روستايي حايز اهميت بيشتري اسـت مهمترين نوع فعاليت زنان مي

دار هسـتند و  درصد خانـه 1/62و باالتر در كل استان زنجان ، از كل زنان ده ساله 1375سال 

بنابراين . باشددرصد مي8/68درصد و 1/55متناظر آن براي زنان شهري و روستايي يهانداز

ساله و بيشتر روستايي ساله و بيشتر شهري و بيش از دو سوم زنان دهبيش از يك دوم زنان ده

داري ي بسيار بااليي بوده و مبين اهميت نسبي زياد خانـه باشند كه درصدهادار مياستان خانه

.در ميان زنان استان است

جواني جمعيت و ماندگار آنان در نظام آموزشي-

فعال درنظر گرفته شده اسـت، بـا   يهجمعيت بالقويهجمعيت ده ساله و بيشتر به مثابگرچه 

و هرچـه مـدت مانـدگاري جوانـان و     باشـند  اين حال بخشي از اين جمعيت در سنين تحصيل مي

نوجوانان در نظام آموزشي طوالني شده و آنان تحصيل خود را تـا سـطوح بـاالتر آموزشـي ادامـه      

دهند و به ويژه اگر به دليل باالبودن ميزان باروري زنان و تداول اين ويژگـي جمعيتـي در طـول    
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سـاله و بـاالتر نسـبتا    ههاي گذشته، سهم نسبي جمعيت در سنين تحصيل در كـار جمعيـت د  سال

شود تا به موازات افزايش محصالن از ميـزان فعاليـت   قابل مالحظه باشد، اين وضعيت موجب مي

يهجمعيت كاسته شده و فشار جمعيت غيرفعال و تقاضاي مصرفي آنها بر جمعيت فعـال و عرضـ  

.محصوالت توليدي بيشتر شود

1/27ساله و بـاالتر اسـتان زنجـان    ت ده، سهم نسبي محصالن در كل جمعي1375در سال 

. باشـد درصـد مـي  9/24درصـد و  3/29ترتيـب  ساله و باالتر بهدرصد و در ميان مردان و زنان ده

ساله و باالتر شهري اسـتان  سهم نسبي محصالن در ميان كل جمعيت، مردان و زنان دهيهانداز

ها ضـمن نشـان دادن   اين نسبت. درصد است1/17درصد و 5/33درصد، 3/33زنجان به ترتيب 

اهميت نسبي تحصيل در جلوگيري از فعاليت اقتصادي بخشي از جمعيت در سنين كـار و فعاليـت   

به ويـژه در ميـان زنـان    -در استان زنجان مبين بيشتر بودن اين اهميت در ميان جمعيت شهري

.نيز هست-شهري در قياس با زنان روستايي

داري و تحصيل دو علت اساسـي كـاهش   شود كه پرداختن به خانهيبه اين ترتيب مالحظه م

ماننـد گسـترش   (باشد و اهميـت نسـبي سـاير عوامـل     ميزان فعاليت جمعيت در استان زنجان مي

هاي دست يافتن به درآمد بدون انجام كار، گسترش نظام بازنشستگي و تامين اجتماعي و از روش

م كـار و فعاليـت و خـارج شـدن بخشـي از جمعيـت       كارافتادگي، كاهش مدت مانـدگاري در نظـا  

در قياس با آنان بسيار كمتر است، هرچند اين عوامل هـم بـه   ... ) كهنسال از بازاركار و فعاليت و 

در هر حال، پايين بودن ميزان فعاليـت  . شوندخود موجب كاهش ميزان فعاليت جمعيت مييهنوب

انـداز، تنـزل   ش توانايي نظام اقتصادي در پـس جمعيت باعث تنزل سطح زندگي افراد جامعه، كاه

شود كه بايـد مـورد   مي... رشد و توسعه هم فزاينده و يهتوانمندي دروني نظام اقتصادي در زمين

.توجه قرار گيرد
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ميزان اشتغال و بيكاري) ب

ـ  ا ايـن  گرچه، ميزان فعاليت جمعيت ده ساله و باالتر استان زنجان در سطح پاييني قرار دارد، ب

آنـان  يهاي نيسـت كـه همـ   هاي شغلي در نظام اقتصادي استان به انـدازه فرصتيهحال عرض

در پي دسترسي بـه  ) جوياي كار(صورت بيكار امكان دستيابي به شغلي را داشته باشند و ناگريز به

.باشندشغلي براي خود مي

14588ر استان زنجـان بـالغ بـر    ، كل تعداد بيكاران د1375آمارهاي موجود در سال يهبرپاي

. باشـند نفر بقيه در نقاط روستايي استان مـي 6733نفر آنان در نقاط شهري و 7855نفر است كه 

اين تعداد جمعيت بيكار در قياس با تعداد جمعيت فعال متناظر خود مبين وجود بيكاري به ميـزان  

. در نقاط روستايي استان اسـت درصد 5/5درصد در نقاط شهري و 1/7درصد در كل استان، 3/6

درصد و در نقاط شـهري و روسـتايي آن   7/93ها آن است كه در كل استان بيان ديگر اين نسبت

ها اين نسبتيهانداز. باشنددرصد جمعيت فعال مشغول به كار مي5/94درصد و 9/92به ترتيب 

ان بـيش از نقـاط   دهد كه ميزان بيكاري جمعيـت فعـال در نقـاط شـهري اسـتان زنجـ      نشان مي

.روستايي آن است

با آنكه بخش اعظم زنان استان غيرفعال بوده و تعداد زنان فعال در اين استان بسـيار محـدود   

است، با اين حال همانطور كه پيشتر نيز اشاره شد، نظام اقتصادي استان امكان دستيابي به شـعل  

ان بيكاري زنان فعال در اين استان بـيش  كمتري را براي آنان فراهم آورده است و در نتيجه، ميز

، ميزان بيكاري جمعيت فعال زن در كل 1375در سال . از ميزان بيكاري مردان فعال استان است

درصد اسـت، در حـالي كـه    1/8درصد و 9/9درصد و در نقاط شهري و روستايي آن 1/9استان 

درصـد اسـت كـه    3/5درصد و 7/6درصد، 3/6ميزان بيكاري متناظر آنها براي مردان به ترتيب 

عالوه بر نشان دادن بيشتر بودن ميزان بيكاري زنان نسبت بـه ميـزان بيكـاري مـردان در نقـاط      
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شهري و روستايي استان مبين فزوني ميزان بيكاري مردان و زنـان شـهري در قيـاس بـا ميـزان      

25يهجدول شمار. باشدبيكاري مردان و زنان روستايي استان هم مي

1375زنجان به تفكيك وضع فعاليت و جنس در سال يهساله و بيشتر ناحيتوزيع تعداد جمعيت ده: يهشمارجدول 

جمعيت فعال به جمعيت جنسشرح
ساله و بيشترده

جمعيت شاغل به جمعيت 
-- فعال 

نرخ بيكاري

استان زنجان
63940/6مرد
1/79/901/9زن

1/357/933/6مرد و زن

يشهر
4/583/937/6مرد
3/81/909/9زن

8/339/921/7مرد و زن

روستايي
6/677/943/5مرد
69/911/8زن

3/364/946/5مرد و زن

ساله و باالتر برحسب وضع فعاليت آنها به تفكيـك جـنس و نقـاط شـهري و     توزيع تعداد جمعيت ده: 24يهجدول شمار
1375ر سال روستايي استان زنجان د

روستاييشهريكلشرح
مرد و 

زن
مرد و زنمرد

زن
مرد و زنمرد

زن
زنمرد

6632583321193331065329080167701161379334178164492169686جمعيت ده ساله و باالتر
23273720913723600111393979531344012134411118410160جمعيت فعال

2181491966992145010353891422121161146111052779334شاغل
1458812438215078556531132467335907826بيكار

4252041199833052212144256783914658621077952144158635جمعيت غيرفعال
17854496564819801086565553653120698884102828860محصل

20568615182041688872461788107116962901116061دارخانه
1214582213924726056821578488525392346داراي درآمد بدون كار

28829136801514997856004378119044767611368ساير
53173073224432621909135320551164891اظهار نشده و نامشخص
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ساله و باالتر استان زنجان برحسب وضع فعاليت به وزيع درصدي جمعيت دهت: 25يهجدول شمار

1375تفكيك جنس و نقاط شهري و روستايي در سال 

روستاييشهريكلشرح
مرد و 

زن
مرد و زنمرد

زن
مرد و زنمرد

زن
زنمرد

0/1000/1000/1000/1000/1000/1000/1000/1000/100جمعيت ده ساله و باالتر
4/355/632/72/341/594/85/361/680/6جمعيت فعال

2/337/595/68/312/556/75/345/645/5شاغل
2/28/37/04/29/38/00/26/35/0بيكار

6/645/368/928/659/406/915/639/310/94جمعيت غيرفعال
1/273/299/244/335/332/331/211/251/17محصل

3/315/01/622/274/00/552/356/08/68دارخانه
8/15/22/12/24/30/15/15/14/1داراي درآمد بدون كار

4/42/46/40/36/34/27/57/47/6ساير

بارتكفل جمعيت) ج

ر نفـر  كاالها و خدمات به ازاي هـ يهكنندتعداد افراد مصرفيهدهندبار تكفل جمعيت نشان

اين نسبت بيشـتر باشـد،   يهبنابراين، هرچه انداز. باشدكاالها و خدمات مييهشاغل و توليدكنند

انـداز و  هاي مصرفي جمعيت محـدودتر شـده و در ضـمن، تمايـل بـه پـس      امكان تامين خواسته

اين دو به موازات يكديگر دور باطلي از تنـزل سـطح زنـدگي و   . يابدگذاري نيز كاهش ميسرمايه

هـاي شـغلي بيشـتري را    كند كه براي برون رفت از آن يا بايد فرصـت گذاري را ايجاد ميسرمايه

فراهم كرده و تعداد بيشتري از جمعيت را به بازاركار و فعاليت وارد كرد و يا با كاهش ميزان زاد و 

زيـرا  . اسـت جامعه، تا حد امكـان ك يهكنندگان غيرتوليد كنندولد و باروري زنان، از تعداد مصرف

باشـد كـه   بخش قابل توجهي از فشار بار تكفل جمعيت مربوط به جمعيت كمتـر از ده سـاله مـي   

صـرف  يههيچگونه نقشي در بازار كار و فعاليت و جريان توليد جامعـه نداشـته و مصـرف كننـد    

.باشدمي
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نفـر  13/4بار تكفل جمعيت شاغل در كل استان زنجان يه، در حالي كه انداز1375در سال 

نفر 12/4نفر و 14/4شهري و روستايي استان به ترتيب يهمتناظر آن براي جامعيهاست، انداز

گرچـه هـم ميـزان فعاليـت جمعيـت      . باشد كه حاكي از برابري تقريبي آنها بـا يكـديگر اسـت   مي

روسـتايي اسـتان   يهروستايي بيش از جمعيت شهري استان است و هم ميزان بيكـاري در جامعـ  

متر است، ولي به علت بيشتر بودن ميزان باروري زنان روستايي، سهم نسبي جمعيت كمتر از ده ك

باشد و در نتيجـه، درصـد   يشتر از آن در جمعيت شهري استان ميبساله در كل جمعيت روستايي 

بيشتر جمعيت مصرف كننده تا حد زيادي تاثير اين عوامل را خنثـي كـرده و بـار تكفـل جمعيـت      

)26يهجدول شمار(. سطح يكديگر شده استهمو روستايي استان شاغل شهري

هاي عمومي وضع فعاليت جمعيت در استان زنجان برحسب جنس به تفكيك نقاط شهري و مشخصه: 26يهجدول شمار

1375روستايي در سال 

روستاييشهريكلشرح
مرد و 

زن
مرد و زنمرد

زن
مرد و زنمرد

زن
زنمرد

4/355/632/72/341/594/85/361/680/6ت عمومي ميزان فعالي
2/337/595/68/312/556/75/345/645/5ميزان فعاليت واقعي

7/937/939/909/923/931/905/947/949/91ميزان اشتغال
3/63/61/91/77/69/95/53/51/8ميزان بيكاري

13/414/412/4بار تكفل جمعيت 

فعاليتي اشتغاليهساختار بخشي و رشت) د

هاي مختلف اقتصادي در قياس با ساير عوامل توليد مـورد  گرچه شدت نسبي كاربري فعاليت

فعـاليتي اشـتغال   يهآنها با يكديگر متفاوت است، با اين حـال سـاختار بخشـي و رشـت    يهاستفاد

ام اقتصـادي مـورد نظـر را بـه دسـت      الگويي است كه توانمندي نسبي هريك از آنها در كل نظـ 

.دهدمي
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،)درصـد 3/38(نفر در بخش كشاورزي 82830، از كل شاغالن استان زنجان 1375در سال 

) درصـد 7/31(نفر در بخش خـدمات  68592و ) درصد30(ننفر در بخش صنايع و معاد64893

هميت نسبي بخش كشـاورزي در  شود كه هرچند ابه اين ترتيب مالحظه مي. به كار اشتغال دارند

ايجاد اشتغال در نظام اقتصادي استان بيشتر از آن براي بخش صنايع و معادن و بخـش خـدمات   

با اين حال، الگـوي سـاختار   . است، ليكن تفاوت درصد سهم نسبي اشتغال آنها چندان زياد نيست

ـ        د آنهـا چنـين   بخش اشتغال در نقاط شهري و روسـتايي اسـتان بسـيار متفـاوت اسـت كـه برآين

.ساختاري را در كل استان پديد آورده است

در بخـش  ) درصد5/6(نفر 6671در سال مورد بررسي، از كل شاغالن شهري استان زنجان 

در ) درصـد 2/55(نفـر  56562در بخش صنايع و معـادن و  ) درصد3/38(نفر 39265كشاورزي، 

غالب و مسلط بخـش خـدمات در سـاختار    بخش خدمات به كار اشتغال دارند كه به وضوح، نقش

شود  كه اهميت نسـبي  عالوه بر آن ديده مي. دهداشتغال نظام اقتصاد شهري استان را نشان مي

شهري اسـتان بسـيار محـدود اسـت و اصـوال اقتصـاد       يهكشاورزي در ايجاد اشتغال براي جامع

.توان درنظر گرفتصنعتي مي-شهري استان را اقتصادي خدماتي

در ) درصـد 9/66(نفـر  76159در همين سال، از كل شاغالن روستايي استان زنجـان تعـداد   

6/10(نفـر  12030در بخـش صـنايع و معـادن و    ) درصـد 5/22(نفـر  25628بخش كشاورزي، 

در بخش خدمات به كار اشتغال دارند كه به اين ترتيب، بخـش مسـلط اقتصـاد روسـتايي     ) درصد

در . ه براي دو سوم شـاغالن روسـتايي شـغل ايجـاد كـرده اسـت      استان بخش كشاورزي است ك

ي استان بسيار محدود است و تنها حدود يك يهاي خدماتي در نقاط روستامقابل، گسترش فعاليت

هاي صنعتي و در مقابل، فعاليت. باشندها مشغول به كار ميدهم شاغالن روستايي در اين فعاليت

تا يك پنجم شاغالن روستايي داراي اهميـت نسـبي قابـل    معدني با ايجاد شغل براي يك چهارم

.توجهي در اقتصاد روستايي استان است
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:هاي نظام اشتغال در استان زنجان به شرح زير استبرخي از ويژگي

. فعاليتي اشتغال براي شاغالن مرد و زن استان بسيار متفـاوت اسـت  يهساختار بخشي و رشت-

و نيـز  نفعاليتي زنان در نقاط شهري و روسـتايي اسـتا  يهو رشتعالوه بر آن، ساختار بخشي 

. هاي زيادي بـا هـم هسـتند   همين ساختار براي شاغالن مرد شهري و روستايي داراي تفاوت

آمارهاي در دسترس، سهم نسبي اشتغال در بخش كشاورزي براي مردان و زنان بـه  يهبرپاي

ل در بخش صنايع و معادن براي مـردان و  درصد، سهم نسبي اشتغا8/4درصد و 9/41ترتيب 

2/30درصد و سهم نسبي اشـتغال در بخـش خـدمات بـراي آنـان      8/49درصد و 9/27زنان 

شـود كـه ميـزان مشـاركت زنـان در      بـه ايـن ترتيـب ديـده مـي     . درصد است4/45درصد و 

ي زايـ در حالي كه مـردان بسـته بـه تـوان اشـتغال     . هاي كشاورزي بسيار محدود استفعاليت

ل توجه آنكـه زنـان شـاغل    بقايهنكت. اقتصادي در آنها به كار مشغولنديهگانهاي سهبخش

و زنـان شـاغل شـهري    ) درصـد 2/77(هاي بخش صنايع و معادن روستايي عمدتا در فعاليت

.به كار اشتغال دارند) درصد3/67(هاي خدماتي بيشتر در فعاليت

هـاي بالنسـبه مهـم در الگـوي اشـتغال اقتصـاد       يتهاي صنعتي كارگاهي از جمله فعالفعاليت-

درصـد  7/13درصـد شـاغالن شـهري و    7/22طوري كـه  شهري و روستايي استان است، به

سهم نسبي اشتغال يهپردازند و اندازهاي صنعتي ميشاغالن روستايي استان به انجام فعاليت

شـتغال صـنعتي نشـان    بررسي تفصيلي الگوي ا. درصد است18صنعتي در كل اشتغال استان 

اشتغال صنعتي روستايي مربوط به اشتغال در صنايع بافندگي يهدهد كه بخش بسيار عمدمي

است كه توليد قالي و قاليچه در آن حايز اهميـت زيـادي اسـت و از همـين رو، سـهم نسـبي       

ايـن  . در سـطح بـااليي قـرار دارد   ) درصد5/76(اشتغال صنعتي در كل اشتغال زنان روستايي 

يههاي صنعتي در اقتصاد شهري استان نيز رواج نسبي دارد، ليكن بخش عمدروه از فعاليتگ
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اي يـا  صورت كارخانـه هاي  صنعتي است كه بهاشتغال صنعتي شهري استان مربوط به كارگاه

.باشندوري در نقاط شهري استان و يا اطراف آنها مشغول به كار ميصنفي و پيشه

طـوري كـه   زا در اقتصاد استان هسـتند، بـه  هاي اشتغالز جمله فعاليتهاي ساختماني افعاليت-

درصـد كـل شـاغالن    8/10درصد شاغالن روستايي و يـا  1/8درصد شاغالن شهري، 8/13

هـاي اقتصـادي، تغييـر    هاي شغلي جديد در ساير فعاليتكمي فرصت. پردازنداستان به آن مي

ارتقـاي سـطح زنـدگي، امكـان اشـتغال      الگوي مصرف جامعه به تبع گسترش شهرنشـيني و  

هاي ساختماني، امكان بيشتر اشـتغال در ايـن   كاركنان بدون مهارت و يا كم مهارت در فعاليت

عـواملي هسـتند   ... ها و ها توسط مهاجران روستايي در قياس با اشتغال در ساير فعاليتفعاليت

شده است كه سـهم نسـبي   هاي ساختماني در شهرها را موجبكه گسترش نسبتا زياد فعاليت

.اشتغال بازتابي از آن است

زا در هـاي اشـتغال  از جمله مهمتـرين فعاليـت  ) خصوص خرده فروشيبه(هاي بازرگاني فعاليت-

پذيري بسيار كم در كنار سـهولت  بازگشت سريع سرمايه و ريسك. اقتصاد شهري استان است

درصد شـاغالن شـهري اسـتان در    2/15ها موجب شده است تا نسبي پرداختن به اين فعاليت

ها و كمي جمعيت آنهـا، پـايين   در حالي كه كوچكي آبادي. ها مشغول به كار باشنداين فعاليت

بودن سطح درآمد و مصرف روستاييان و رواج خود مصـرفي در ميـان آنـان، اسـتفاده از بـازار      

در اقتصاد روسـتايي  هاي بازرگاني باعث عدم رونق و گسترش فعاليت... شهري براي مبادله و 

ها به كار اشـتغال  درصد شاغالن روستايي در اين گروه از فعاليت3/2استان شده است و تنها 

فروشـي در  فروشـي و عمـده  برآيند اين دو نسبت، سهم نسبي اشتغال در فعاليـت خـرده  . دارند

.درصد قرار داده است4/8استان را در سطح 

... ) هاي اداري، آموزشي، بهداشت و درمـان و  اليتفع(خدمات عمومي و اجتماعي يهمجموع-

سـوم قـرار   يههاي كشاورزي و صنعتي، از نظر اهميت نسبي اشتغال، در مرتبـ پس از فعاليت
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در حـالي كـه در اقتصـاد    . درصد از شاغالن استان را به خود اختصاص داده است1/17دارد و 

درصد از شاغالن شـهري را تشـكيل   1/30اول اهميت قرار دارد و يهاستان در مرتب،شهري

ارتقاي سطح زندگي و تزايد روزافزون نياز به اين گروه از خدمات و غيرانتفاعي بودن . دهدمي

اين خدمات توسط دولت موجب شده است تا نقش آنهـا در اقتصـاد   يهبخش غالب آنها و اراي

با اين حـال  . يز اضافه شودتدريج افزوده شده است و تعداد شاغالن آنها نشهري و روستايي به

از نظر قدر مطلق، بخش اعظم اين شاغالن در نقاط شهري اسـتان بـه كـار اشـتغال دارنـد و      

اين خدمات به دليل كوچكي و كمي جمعيت روستاها، پراكندگي روسـتاها از يكـديگر،   يهاراي

... ي و تكنولوژي توليد اين خدمات و حداقل جمعيت مورد نياز براي پوشش هـر واحـد خـدمات   

داراي مشكالتي است و از اين رو، تعداد شاغالن خدمات عمومي و اجتمـاعي در روسـتاها در   

گيرد و باالخره گسترش درصد شاغالن روستايي را دربر مي4/5سطح پاييني قرار دارد و تنها 

يهتر شدن شـبك هاي اقتصادي و روابط بين آنها، جدايي محل توليد و مصرف، پيچيدهفعاليت

رواج بيشـتر خـدمات حمـل و نقـل و     ... اي و زيع، گسترش ارتباط بين اقتصـادهاي منطقـه  تو

درصـد  4/6ويژه در نقاط شهري را در پـي داشـته اسـت و از ايـن رو     انبارداري و ارتباطات، به

هـاي  پردازند، در حالي كه سهم نسبي اشتغال در فعاليـت ها ميشاغالن شهري به اين فعاليت

).28و 27يهجدول شمار(درصد است 4/2صاد روستايي استان تنها مورد نظر در اقت
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1375فعاليتي اشتغال در استان زنجان برحسب جنس و نقاط شهري و روستايي در سال يهساختار بخشي و رشت: 27يهجدول شمار

روستاييشهريكلشرح
مرد و 

زن
مرد و زنمرد

زن
مرد و زنمرد

زن
زنمرد

2181491966992145010353891422121161146111052779334كل

8283081817101366716626457615975191968...بخش كشاورزي، دامپروري و 
6489354437104563926535822344325628186157013بخش صنايع و معادن

11281108204764661065264210معدن
389332871510218232942002532691563986906949صنعت

149514197613751301741201182آب و برق و گاز
23337231951421412014030909217916552ساختمان

685925907495185656248141842112030109331097بخش خدمات
182151802818715612154551572603257330عمده فروشي و خرده فروشي

1026101016805792132212183هتل و رستوران
9299918811165426455872757273324حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات

1438137563135512965983794هاي ماليگريواسطه
1045993529579055288880مستغالت، اجاره و خدمات كسب و كار

3697927933904630828228158013615151181033خدمات عمومي و اجتماعي
1672115664105714549135809692172208488امور عمومي و دفاع

1440981006309115295895563428802205675آموزش
32372046119126211662959616384232بهداشت ودرمان و مددكاري اجتماعي

261221234892129167845148344538ساير خدمات عمومي و اجتماعي
59054743463423401271243هاي خدماتيساير فعاليت

183413714631040833207794538256اظهار نشده و نامشخص
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عاليت اقتصادي به تفكيك جنس و نقاط شهري و فيهتوزيع درصدي شاغالن برحسب بخش و رشت: 28يهجدول شمار
1375روستايي در سال 

روستاييشهريكلشرح
زنمردمرد و زنزنمردمرد و زنزنمردمرد و زن

0/1000/1000/1000/1000/1000/1000/1000/1000/100كل
3/389/418/45/63/74/09/668/717/10...بخش كشاورزي، دامپروري و 

0/309/278/493/385/399/285/228/172/77بخش صنايع و معادن
5/06/01/05/05/01/06/06/01/0معدن
0/187/147/487/221/224/277/133/85/76صنعت

*7/07/03/03/14/16/01/01/0آب و برق و گاز
8/109/117/08/135/158/01/88/86/0ساختمان

7/312/304/452/552/537/706/104/101/12بخش خدمات
4/82/99/02/151/173/13/24/23/0فروشيفروشي و خردهعمده

*5/05/01/08/09/01/02/02/0هتل و رستوران
3/47/45/04/61/77/04/26/23/0حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات

*6/07/03/03/14/15/01/01/0ماليهاي گريواسطه
5/05/03/09/00/15/01/01/00مستغالت، اجاره و خدمات كسب و كار

1/173/141/431/302/253/674/59/45/11خدمات عمومي و اجتماعي
7/70/80/52/140/151/89/10/20/1امور عمومي و دفاع

7/61/41/302/115/63/475/21/25/7آموزش
5/11/17/56/28/11/86/04/06/2بهداشت و درمان و مددكاري اجتماعي

2/11/13/21/29/18/34/04/04/0ساير خدمات عمومي و اجتماعي
*3/03/02/05/05/03/01/01/0هاي خدماتيساير فعاليت

يهجدول شمار: ماخذ 

:ب وضع شغلي شاغالنساختار اشتغال برحس)ه

يهبـرداري در هـر فعاليـت، انـداز    فعاليتي نظام اقتصادي، نظام بهرهيهساختار بخشي و رشت

واحـدهاي  يهبگيـري در ادار واحدهاي اقتصادي، ميزان گسترش نظام كارفرمايي و مـزد و حقـوق  

در سـاختار اشـتغال،   . ..هاي اقتصادي و فعاليتيهاقتصادي، نقش دولت و بخش خصوصي در ادار

تفاوت اين عوامل در اقتصـاد شـهري و روسـتايي اسـتان     . شودبرحسب وضع شغلي نشان داده مي

.موجب شده است تا ساختار وضع شغلي شاغالن آنها داراي تفاوت زيادي با يكديگر باشد



هاي كلي در سطح استانبررسي- طرح جامع ناحيه زنجان
103

درصـد و در اقتصـاد   9/60، سهم نسبي خصوصي در اقتصاد شهري استان 1375در سال -

باشد و در مقابل، اهميت نسبي اشتغال در بخش عمـومي در  درصد مي6/92آن روستايي

بـه ايـن ترتيـب بـه     . درصـد اسـت  3/7درصد و در اقتصاد روستايي 8/38اقتصاد شهري 

اقتصادهاي يهگذاري و ادارشود كه گرچه نقش غالب و مسلط در سرمايهوضوح ديده مي

ي است، ليكن شدت نسبي گسترش اين شهري و روستايي استان در اختيار بخش خصوص

تسـلط  . بخش در اقتصاد روستايي استان به مراتب بـيش از آن در اقتصـاد شـهري اسـت    

هـاي  بخش كشاورزي و گسترش زياد آن در اقتصاد روسـتايي و عـدم گسـترش فعاليـت    

خدمات عمومي و اجتماعي در نقاط روستايي در قياس با آن در نقاط شهري عامل ايجـاد  

زيربخش غالب اين دو فعاليت به ترتيب توسط بخش خصوصي و بخش . ت استاين تفاو

.شودعمومي انجام مي

هاي كشـاورزي و واحـدهاي اقتصـادي و تفـوق اسـتفاده از      برداريبهرهيهكوچكي انداز-

هاي اقتصـادب بخـش خصوصـي موجـب     هاي كوچك شخصي در گردش فعاليتسرمايه

ر كل شاغالن بخـش خصوصـي بسـيار زيـاد     شده است تا سهم نسبي كاركنان مستقل د

در سـال  . باشد و اين امر، به ويژه در اقتصاد روستايي استان حايز اهميـت بيشـتري اسـت   

درصد و در نقـاط  7/45مورد بررسي، سهم نسبي كاركنان مستقل در كل شاغالن استان 

ايـن گـروه از   . درصـد بـوده اسـت   56درصـد و  1/34شهري و روستايي آن بـه ترتيـب   

واحدهاي اقتصادي تحت تصدي خود را به صورت انفرادي و يا حـداكثر  يهغالن، ادارشا

.كنندميهادار،با كمك اعضاي خانواده و فاميل خود

برداري سنتي و خـانوادگي در  هاي بهرهكوچكي سرمايه و واحدهاي اقتصادي و رواج نظام-

خش خصوصـي در سـطح   بگيران بشود تا سهم نسبي مزد و حقوقاين واحدها موجب مي

بالنسبه پاييني قرار داشته باشد و در مقابل، نقش كاركنان فاميلي بدون مـزد و حقـوق در   
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اقتصاد استان قابل مالحظه باشد و اين وضعيت به ويژه، در نقاط روسـتايي حـايز اهميـت    

بگيـران بخـش خصوصـي در اقتصـاد شـهري و      سهم نسبي مزد و حقـوق . بيشتري است

. باشـد درصد مـي 4/18درصد و دركل اقتصاد استان 6/15درصد و 6/21روستايي استان 

درصد شـاغالن شـهري را كاركنـان فـاميلي بـدون مـزد       9/1در مقابل، در حالي كه تنها 

باشـد و در  درصـد مـي  6/18اين نسبت در اقتصاد روستايي آن يهدهند، اندازتشكيل مي

.كل شاغالن استان هستنددرصد7/10نتيجه، كاركنان فاميلي بدون مزد حدود 

يهبخش تعاوني هم در اقتصاد شهري و هم در اقتصاد روسـتايي اسـتان در مراحـل اوليـ    -

باشد و در نتيجه، سهم نسبي شاغالن آن بسيار اندك است، به طوري رشد و گسترش مي

درصد از 2/0درصد و در كل استان 1/0درصد، در نقاط روستايي 3/0كه در نقاط شهري 

.باشندن وابسته به اين بخش ميشاغال

بـرداري خـانوادگي   هـاي بهـره  هاي سنتي و نظامبا توجه به اين كه زنان بيشتر در فعاليت-

رو بيشتر به صورت كاركن مستقل و يا كاركن فاميلي بدون مزد به كنند، از اينفعاليت مي

ود، به طـوري كـه از   شكار اشتغال دارند و اين امر در نقاط روستايي استان بيشتر ديده مي

درصـد كـاركن   9/21درصد كاركن فاميلي بدون مـزد و  9/59كل شاغالن زن روستايي 

در مقابل، با توجه به اين كه زنان شـاغل در اقتصـادهاي شـهري اسـتان     . مستقل هستند

بگيـران  هاي خدماتي به كار مشغول هستند، لذا سهم نسبي مزد و حقوقعمدتا در فعاليت

هـا  به مراتب بيش از ساير گروه) درصد6/65(يان شاغالن زن شهريبخش عمومي در م

از شـاغالن زن  درصد ايـن گـروه  1/19است و پس از آن كاركنان مستقل قرار دارند كه 

.باشندمي

اهميت نسبي بسـيار زيـاد   يهدهنددر مجموع ساختار وضع شغلي شاغالن استان نشان

هاي صنعتي خانگي، گسترش برداري سنتي، رواج فعاليتههاي بهرهاي كوچك و نظامسرمايه
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واحدهاي اقتصادي به صورت يههاي خدماتي در نقاط شهري، عدم گسترش نظام ادارفعاليت

هـاي  واحدهاي اقتصادي به صورت كارفرمايي رواج نظـام يههاي اداركارفرمايي و رواج نظام

).30و 29يهمارجدول ش(است ... انفرادي و خانوادگي و يهادار

توزيع شاغالن استان زنجان برحسب وضع شـغلي آنـان بـه تفكيـك جـنس و نقـاط شـهري و        : 29يهجدول شمار

1375روستايي در سال 

روستاييشهريكلشرح
زنمردمرد و زنزنمردمرد و زنزنمردمرد و زن

2181491966992145010353891422121161146111052779334كل
1658161537761204061356573783978104460963988062بخش خصوصي

6001586313833043232722697263166كارفرمايان
976429343442083438532172221363257612621995كاركنان مستقل

3928337845143821730208378931755317008545مزد و حقوق بگيران
228901663462561937113780020953154975456اركنان فاميلي بدون مزدك

4734738703864439096314837613825172201031بخش عمومي
480450303273111615313914بخش تعاوني

450637707362759225050917471520227نامشخص و اظهارنشده

توزيع درصدي شاغالن برحسب وضع شغلي آنان به تفكيك جنس و نقاط شهري و روستايي در : 30يهجدول شمار

1375استان زنجان در سال 

روستاييشهريكلشرح
زنمردمرد و زنزنمردمرد و زنزنمردمرد و زن

0/1000/1000/1000/1000/1000/1000/1000/1000/100كل
6/777/791/589/604/643/346/929/925/88بخش خصوصي

8/21/37/03/36/36/04/25/27/0كارفرمايان
7/454/483/201/341/361/190/561/599/21كاركنان مستقل

4/186/199/66/214/237/76/154/160/6مزد و حقوق بگيران
7/106/82/309/13/19/66/189/149/59كاركنان فاميلي بدون مزد

2/221/207/418/383/356/653/70/73/11بخش عمومي
2/02/02/03/03/01/01/01/02/0بخش تعاوني
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:هاي نظام فعاليت و اشتغال در استان زنجان و كل كشور برخي ويژگييهمقايس)و

امعه متـاثر از عوامـل و   هاي جيكي از زيرنظاميهنظام فعاليت و اشتغال جمعيت به مشاب

از . باشـد آن جامعـه مـي  ... هاي متعدد و متنوع جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و پديده

هـايي در سـاختار فعاليـت و اشـتغال     رو، تفاوت اين عوامل در جوامع مختلف موجب تفاوتاين

معيـت در اسـتان   هاي نظام فعاليت و اشتغال جويژگييهبه اين ترتيب، مقايس. شودها ميآن

زنجان و كل كشور، موقعيت نسبي استان در كل كشور و وجوه مميزه يا مشتركات بـين نظـام   

.دهدفعاليت و اشتغال استان و كل كشور را نشان مي

103538هزارنفر بوده است كه 218149، تعداد كل شاغالن استان زنجان 1375در سال -

در . انـد ر ديگـر شـاغالن روسـتايي بـوده    هزارنف114611هزارنفر آنان شاغالن شهري و 

هزارنفـر  8799423شـامل  (هزارنفـر 14571572همين سال، تعداد كل شـاغالن كشـور   

هزارنفـر شـاغالن   61336هزارنفـر شـاغالن روسـتايي و    5710813شاغالن شـهري و  

درصد شاغالن كشـور،  5/1به اين ترتيب، حدود . بوده است) جمعيت متحرك و عشايري

ن اسـتا يهدرصد شـاغالن روسـتايي كشـور در محـدود    2غالن شهري و درصد شا2/1

زنجان سكونت داشته و به كار مشغولند كه تقريبا برابر با نسبت متناظر جمعيتي استان در 

.باشدكل كشور مي

درصد و در نقاط شهري و روسـتايي  4/35ميزان فعاليت عمومي جمعيت در استان زنجان -

متناظر ايـن سـه نسـبت در كـل     يهانداز. درصد است5/36درصد و 2/34آن به ترتيب 

بنابراين هم در استان زنجان و هـم  . درصد است3/38درصد و 3/34درصد، 7/35كشور 

ميزان فعاليت عمومي جمعيت روستايي بيشـتر از جمعيـت شـهري    يهدر كل كشور، انداز

استان زنجان كمتـر  ميزان فعاليت عمومي جمعيت شهري و روستايييهاست، ليكن انداز

دهد كه اين تفـاوت، در  بررسي آمارهاي در دسترس نشان مي. باشداز آن دركل كشور مي
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نقاط شهري به علت فراواني نسبي بيشتر محصالن در استان زنجان و در نقاط روسـتايي  

تـوان نشـان داد   در همين راستا مي. دار در اين استان استناشي از درصد بيشتر زنان خانه

به علت ماندگاري بيشتر محصالن در نظام آموزشي در نقاط شـهري اسـتان زنجـان،    كه 

هـاي متنـاظر آن در   هم ميزان فعاليت عمومي مردان و هم ميزان فعاليت زنان، از ميـزان 

كل كشور كمتر است، ليكن در نقاط روستايي استان ميزان فعاليت عمومي مردان بيش از 

داري، كه به علت پرداختن غالب زنان روستايي به خانهباشد، در حاليآن در كل كشور مي

.باشدميزان فعاليت عمومي آنان به مراتب كمتر از آن براي زنان در كل كشور مي

اطالعات در دسترس حاكي از آن است كه ميزان بيكاري جمعيت فعال در استان زنجـان  -

ت شـهري و هـم بـراي    به مراتب كمتر از آن در كل كشور بوده و اين امر هم براي جمعي

، ميزان بيكـاري جمعيـت فعـال در كـل     1375در سال . جمعيت روستايي آن مصداق دارد

درصـد بـوده   5/5درصد و 1/7درصد و در نقاط شهري و روستايي آن 3/6استان زنجان 

درصد و در نقاط شهري 1/9است، در حالي كه ميزان بيكاري جمعيت فعال در كل كشور 

رواج بالنسـبه بيشـتر نظـام    . باشددرصد مي4/9درصد و 9/8ترتيب و روستايي كشور به 

دسـتي و  هـاي بخـش كشـاورزي و صـنايع    برداري خانوادگي، گسترش بيشتر فعاليتبهره

در استان ... هاي اقتصادي و هاي كوچك در گردش فعاليتخانگي، فراواني بيشتر سرمايه

از جمعيت فعال شده است كه در زنجان از جمله عواملي هستند كه موجب اشتغال بخشي

هـاي  فعاليـت يهها و رشـت برداري كارفرمايي و مزد و حقوق بگيري و يا بخشنظام بهره

شـوند و همـين امـر باعـث     تر به كـار گرفتـه نمـي   اقتصادي داراي تكنولوژي توليد مدرن

. افزايش ميزان اشتغال و كاهش ميزان بيكاري جمعيت فعال شده است

تـوان نشـان داد كـه هـم     ميزان اشتغال و بيكاري جمعيت فعال همچنين ميدر ارتباط با 

ميزان بيكاري زنان و هم ميزان بيكاري مردان در استان زنجان كمتر از آن دركل كشـور  
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است، ليكن در هر دو مورد، ميزان بيكاري زنان به ميزان قابل توجهي بـيش از آن بـراي   

5/8درصد و در كل كشـور  1/9درصد و 3/6ب مردان و زنان دركل استان زنجان به ترتي

. باشددرصد مي4/13درصد و 

هـاي  فعاليتي اشتغال در كل كشور و استان زنجان داراي تفـاوت يهساختار بخشي و رشت-

اي با يكديگر است و اين تفاوت هـم در اقتصـاد شـهري و هـم در اقتصـاد      قابل مالحظه

هـا و  مبـين تفـاوت اهميـت نسـبي بخـش     شود كه روستايي استان و كل كشور ديده مي

.هاي اقتصادي آنها استهاي اقتصادي در نظام توليد و توانمنديفعاليتيهرشت

درصد 3/38درصد در بخش كشاورزي، 5/6، از كل شاغالن استان زنجان 1375در سال 

اند، در حالي درصد در بخش خدمات مشغول به كار بوده2/55در بخش صنايع و معادن و 

درصـد  34درصـد،  4/5فراواني نسبي شاغالن اين سه بخش در اقتصاد شهري كشور كه

هاي توليدي در نظـام  درصد است كه به وضوح حاكي از سهم نسبي بيشتر بخش6/60و 

هـاي  اشتغال اقتصاد شهري استان زنجان است و در مقابل فراواني نسبي شاغالن فعاليت

.ز آن در نقاط شهري كشور استخدماتي در نقاط شهري اين استان كمتر ا

فراواني نسـبي شـاغالن بخـش    به همين ترتيب، در اشتغال روستايي استان زنجان،

درصـد  6/10درصد و بخش خدمات 5/22درصد، بخش صنايع و معادن 9/66كشاورزي 

درصد، 5/50در حالي كه در نقاط روستايي كل كشور، شاغالن بخش كشاورزي . باشدمي

درصد كل شاغالن را تشـكيل  4/22درصد و بخش خدمات 1/27يع و معادن بخش صنا

شود كـه اهميـت نسـبي بخـش كشـاورزي در نقـاط       در اين زمينه نيز ديده مي. دهندمي

روستايي استان زنجان به مراتب بيش از آن در نقاط روستايي كشور اسـت، در حـالي كـه    

روستايي استان زنجان كمتـر  سهم نسبي بخش صنايع و معادن و بخش خدمات در نقاط

از آن در نقاط روستايي كشور است و اين تفاوت براي بخش خدمات به مراتـب بيشـتر از   
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ها و محروميت بيشتر آنها، گسـترش  كوچكي نسبي آبادي. باشدبخش صنايع و معادن مي

هاي صنعتي در نقاط روستايي و دوري نسبي بيشتر آنهـا از مراكـز شـهري و    كمتر فعاليت

...   هاي ساختماني و سطح درآمدها و گسترش كمتر فعاليتتربودنصنعتي، پايينهايبقط

در استان زنجان در قياس با متوسط كشور عـواملي هسـتند كـه موجـب ايـن تفـاوت در       

همچنـين كـوچكتر بـودن    . ساختار اشتغال نقاط روستايي استان و كل كشور شـده اسـت  

هـا،  آنيههاي كشـاورزي مرغـوب در حاشـي   ننسبي شهرهاي استان زنجان و وجود زمي

ها، استقرار مراكز صنعتي عمـده در اطـراف شـهرهاي زنجـان،     تر آنگسترش نسبتا سريع

هـاي  از جمله عوامل تاثيرگذار بر فزوني سـهم نسـبي اشـتغال بخـش    ... ابهر و خرمدره و 

كـه  من آنباشـد، ضـ  توليدي در نقاط شهري استان زنجان نسبت به آن در كل كشور مي

كمتـري  يههـاي خـدماتي از گسـترش و توسـع    شوند تا فعاليـت همين عوامل موجب مي

.برخوردار باشند

الذكر دركنار اختالف سهم نسبي اشـتغال شـهري و روسـتايي    هاي فوقبرآيند تفاوت

دركل اشتغال استان زنجان و كشور باعث شده تا سهم نسبي اشتغال در بخش كشاورزي 

متناظر اين دو بـراي  يهدرصد بوده و انداز6/23درصد و در كشور 3/38نجان دراستان ز

درصـد و  7/31درصـد و بـراي بخـش خـدمات     2/31درصد و 30بخش صنايع و معادن 

.درصد باشد8/38

هـاي  كه، هرچند سهم نسبي اشـتغال در بسـياري از رشـته فعاليـت    قابل توجه آنيهنكت-

باشد، لـيكن فراوانـي نسـبي    نجان كمتر از كل كشور ميخدماتي در نقاط شهري استان ز

. باشـد شاغالن اداري و آموزشي در نقاط شهري اين استان بيش از آن در كل كشـور مـي  

هـاي خـدماتي در   فعاليتيهدهد كه سهم نسبي اشتغال در همهمين اطالعات نشان مي

. نقاط روستايي استان زنجان كمتر از نقاط روستايي كشور است
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برداري در اسـتان زنجـان و كـل    فعاليتي و نيز نظام بهرهيهفاوت ساختار بخشي و رشتت-

ها نيز با هم متفاوت باشد، علت كشور موجب شده است تا ساختار وضع شغلي شاغالن آن

هاي خـدماتي  هاي بخش عمومي برروي برخي فعاليتاين امر آن است كه تمركز فعاليت

ها در دو جامعه موجب اخـتالف سـهم   اهميت نسبي آنو بخش صنايع است و لذا تفاوت

رو، همگنـي نسـبي   از همـين . شـود ها ميبخش خصوصي و بخش عمومي در اشتغال آن

ها در نقاط شهري استان و كشور موجب برابري تقريبـي سـهم   ساختار اشتغال اين فعاليت

اط كـه ايـن تفـاوت در نقـ    هـا شـده اسـت، در حـالي    نسبي بخش خصوصي و عمومي آن

فعـاليتي اشـتغال آنهـا بـه     يهروستايي استان و كشور به تبع تفاوت ساختار بخشي و رشت

، سهم نسبي بخـش خصوصـي و بخـش عمـومي در     1375در سال . شودوضوح ديده مي

1/60درصد و در اشتغال شهري كشور 8/38درصد و 9/60اشتغال شهري استان زنجان 

ارقام متناظر اين دو نسبت در نقـاط روسـتايي   باشد، در حالي كه درصد مي4/39درصد و 

درصـد  3/16درصـد و  3/83درصد و در نقاط روستايي كشـور  3/7درصد و 6/92استان 

. است

هـاي قابـل اداره بـا ايـن     فعاليـت يههـاي كوچـك و رشـت   فراواني نسبي بيشتر سـرمايه 

كسـاني كـه   (باعث شده است تا سهم نسـبي كاركنـان مسـتقل   ) مانند بازرگاني(هاسرمايه

يك كارگاه به تنهايي و يا كمك كاركنان فاميلي بدون مـزد، آن  يهضمن مالكيت سرماي

سـهم نسـبي ايـن    يهانـداز . در استان زنجان بيش از كل كشـور باشـد  ) كنندرا اداره مي

درصـد و در  0/56درصـد و  1/34كاركنان در اشتغال شهري و روسـتايي اسـتان زنجـان    

همـين علـت موجـب    . درصد اسـت 3/47درصد و 8/29كشور اشتغال شهري و روستايي

9/1در نقـاط شـهري   (شود تا سهم نسبي كاركنان فاميلي بدون مزد در استان زنجـان مي

3/1در نقـاط شـهري   ( بيش از آن در كل كشـور ) درصد6/18درصد و در نقاط روستايي 
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ــ ) درصــد6/18درصــد و در نقــاط روســتايي  ــي نس ــل، فراوان بي مــزد و باشــد و در مقاب

درصـد و در نقـاط   6/21درنقـاط شـهري   (بگيران بخش خصوصي در استان زنجانحقوق

درصـد و در نقـاط   5/24درنقاط شـهري  (كمتر از آن در كل كشور) درصد6/15روستايي 

.باشد) درصد4/21روستايي 

:توان گفتساختار استان زنجان و كل كشور مييهدر مجموع در مقايس

در ايجاد اشتغال در اسـتان  ) كشاورزي و صنايع و معادن(هاي توليديبخشاهميت نسبي -

.زنجان بيشتر از كل كشور است

.اهميت نسبي بخش خصوصي در ايجاد اشتغال در استان زنجان بيش از كل كشور است-

در استان زنجان، به طـور  ) مديران واحدهاي اقتصادي با يك نفر كاركن(كاركنان مستقل-

.اواني بيشتري هستندنسبي، داراي فر

وري در استان زنجان رواج بيشتري دارد كه بيشـتر بـودن   برداري سنتي و پيشهنظام بهره-

.كاركنان فاميلي بدون مزد يكي از تجليات آن است

بگيري در استان زنجان محدودتر اسـت كـه   برداري بازاري و رواج مزد و حقوقنظام بهره-

.ن بخش خصوصي منعكس استبگيرادر سهم نسبي كمتر مزد و حقوق

بخش خدمات در نقاط روستايي اسـتان داراي گسـترش كمتـري نسـبت بـه آن درنقـاط       -

.روستايي كشور است

ميزان فعاليت و اشتغال جمعيت در استان زنجان بيشتر از آن در كل كشور بـوده و ميـزان   -

.بيكاري جمعيت فعال در اين استان كمتر از متوسط آن در كشور است

درصد نظام اشتغال كشور را به خود اختصاص 2تا 1تغال استان زنجان، در حدود نظام اش-

.دهدمي
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هاي بازرگاني و حمل ونقل در اسـتان زنجـان داراي اهميتـي كمتـر از آن در كـل      فعاليت-

.باشدكشور مي

در كل كشور، ميزان بيكاري جمعيت فعال در نقاط شهري كمتر از نقاط روسـتايي اسـت،   -

جمعيت فعال شهري استان زنجـان بـا ميـزان بيكـاري بيشـتري نسـبت بـه        در حالي كه 

.رو استجمعيت فعال روستايي استان روبه

ضريب با تكفل شهري استان زنجان كمتر از ضريب بـا تكفـل شـاغالن شـهري كشـور      -

است، در حالي كه ضريب بار تكفل شاغالن روستايي اسـتان زنجـان بيشـتر از آن بـراي     

).31يهجدول شمار(ور است شاغالن روستايي كش
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هاي نظام فعاليت و اشتغال جمعيت در اسـتان زنجـان و كـل كشـور در سـال      برخي ويژگييهمقايس: 31يهجدول شمار

1375

كل كشوراستان زنجانشرح
روستاييشهريكلروستاييشهريكل

2181491035381146111457157287994235710813تعداد شاغالن
14588785567331455651855090595538تعداد بيكاران

4/352/345/367/353/341/38ميزان فعاليت عمومي
2/338/315/345/323/315/34ميزان فعاليت واقعي

3/61/75/51/99/84/9ميزان بيكاري
13/414/412/412/418/403/4ضريب بار تكفل شاغالن

3/385/69/666/234/55/50هاي كشاورزيسهم نسبي اشتغال در فعاليت
5/05/06/08/00/15/0هاي معدنيسهم نسبي اشتغال در فعاليت
0/187/227/138/176/193/15هاي صنعتي سهم نسبي اشتغال در فعاليت
7/03/11/01/14/15/0ي آب و برق و گازهاسهم نسبي اشتغال در فعاليت
8/108/131/85/110/128/10هاي ساختمانيسهم نسبي اشتغال در فعاليت
4/82/153/29/123/187/74هاي بازرگانيسهم نسبي اشتغال در فعاليت
5/08/02/06/08/03/0هاي هتل و رستورانسهم نسبي اشتغال در فعاليت

3/44/64/28/64/84/4هاي حمل و نقل و انبارداري و ارتباطاتاشتغال در فعاليتسهم نسبي
1/12/22/01/22/35/0گري مالي، امالك و مستغالت و خدمات كسب وكارهاي واسطهسهم نسبي اشتغال در فعاليت

7/72/149/13/111/142/7...امور عمومي و دفاع و يهسهم نسبي اشتغال در ادار
7/62/115/23/71/101/3سهم نسبي اشتغال در خدمات آموزشي 

5/16/26/01/20/38/0سهم نسبي اشتغال در خدمات بهداشت و درمان مددكاري اجتماعي
5/16/25/02/27/24/1هاي خدماتيسهم نسبي اشتغال در ساير فعاليت

6/779/606/924/691/603/83سهم نسبي اشتغال در بخش خصوصي
8/23/34/27/35/46/2كارفرمايان

7/451/340/568/368/293/47كاركنان مستقل 
4/186/216/152/235/244/21بگيرانمزد وحقوق

7/109/16/187/53/10/12كاركنان فاميلي بدون مزد
2/228/383/72/304/393/16سهم نسبي اشتغال در بخش عمومي
2/03/01/04/05/04/0سهم نسبي اشتغال در بخش تعاوني
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وضع ارتباطات در منطقه-4-1

آهـن موجـود در ايـن    استان زنجـان، طـول خطـوط راه   1380آماري سال يهبراساس سالنام

يلـومتر  ك6/8كيلـومتر فرعـي و   5/33كيلـومتر خطـوط اصـلي،    193حدود 1380استان در سال 

.باشدخطوط صنعتي و تجاري مي

كيلـومتر شـامل   1448كل راه و ترابري استان معادل يههاي تحت پوشش ادارطول انواع راه

هاي روستايي تحت همچنين طول راه. آزادراه، راه اصلي، راه فرعي آسفالته و راه فرعي شني است

.باشدهاي آسفالته و شوسه ميراهكيلومتر شامل2959پوشش جهاد سازندگي برابر است با 
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طول راه و كيلومترنوع راه
110آزاد راه 

راه اصلي
33بزرگراه
206عريض
123معمولي

راه فرعي آسفالته
255عريض

401درجه يك
49دويهدرج

راه فرعي شني
55عريض

-يكيهدرج
36دويهدرج

هاي ساير راه
شني

180

881آسفالتهاه روستايير
2078شوسه

4407هاي استانجمع كل راه

درصـد در مقيـاس   2/8درصـد آزاد راه،  5/2هـاي اسـتان   براساس آمار موجـود از مجمـوع راه  

درصـد  1/67هاي فرعي شـني و  درصد راه1/6هاي فرعي آسفالته و درصد راه16هاي اصلي، راه

.باشدهاي روستايي ميراه

اي و اسـتقرار در  فرد خود از نظر ارتباط بين منطقـه استان زنجان با توجه به نقش منحصر به

غرب شور به شمالكمركز يهكنندعنوان گلوگاه متصلهاي ارتباطي كشور يعني بهمحل تقاطع راه

بـا  غرب و غرب كشور با شـمال آن و بـه دليـل همسـايگي     شماليهدهندو غرب آن و نيز اتصال

يهاروپا، نزديكي به مركـز عمـد  -هفت استان پيرامون خود، استقرار بر روي محور ترانزيتي تهران

غـرب كشـور از   مصرف در مركـز، شـمال و شـمال   يهاقتصادي كشور و مجاورت با بازارهاي عمد

اي و كشـوري  ارتباط منطقهيهسزايي در زمينرود كه نقش بههاي مهمي به شمار ميجمله استان

هـاي اسـتان زنجـان بسـيار     راهيهعبارتي ديگر، در واقع نقش برون اسـتاني شـبك  كند، بهايفا مي
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كننده است و اين نقش اگـر بـيش از نقـش درون اسـتاني آن نباشـد كمتـر از آن       حساس و تعيين

.نخواهد بود

هاي استان به تفكيك شهرستان و بررسي تراكم نسبي راهتوزيع راهيهنحو-1-4-1

:شهرستان ابهر)الف

كيلومتر راه است كه تراكم 666كيلومترمربع در مجموع داراي 2993اين شهرستان با وسعت 

9/1كيلومتر، راه فرعي آسـفالته معـادل   3/2كيلومتر، تراكم راه اصلي به ميزان 5/0آزادراه در آن، 

كيلـومتر و راه شـني و   9/6ته كيلومتر و راه روستايي آسـفال 5/1كيلومتر، راه فرعي شني به ميزان 

.  باشدكيلومتر مي8/7خاكي روستايي برابر با 

شهرستان ايجرود) ب

. كيلـومتر راه اسـت  349طـور كلـي داراي   كيلومترمربع، به1829شهرستان ايجرود با مساحت 

.باشدكيلومتر مي16كيلومتر و راه روستايي 1/3تراكم راه اصلي در آن 

بندهشهرستان خدا) پ

كيلـومتر، راه  9/0تراكم راه اصـلي آن  . كيلومترمربع دارد5151اين شهرستان مساحتي معادل 

هـاي  مجموع راه. كيلومتر است7/15كيلومتر و راه روستايي 1، راه فرعي شني 4/3فرعي آسفالته 

.باشدكيلومتر مي3/12و 4/7روستايي به ترتيب معادل 

زنجان) ث

). كيلومترمربـع 763(ن بيشترين مساحت استان را به خود اختصاص داده اسـت  شهرستان زنجا

كيلومتر است كه تراكم راه فرعي آسفالته، راه فرعي شـني و  1242هاي اين شهرستان مجموع راه

.كيلومتر6/13و 9/0و 7/6راه روستايي استان به ترتيب برابر است با 
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طارم) ج

هاي اسـتان را بـه   كيلومتر از راه378كيلومتر مربعي خود، حدود 2شهرستان طارم با مساحت 

1/9بـا تـراكم   (هاي موجـود در ايـن شهرسـتان راه فرعـي آسـفالته      راه. خود اختصاص داده است

.باشدمي) كيلومتر8/7(و راه روستايي ) كيلومتر

ماهنشان) چ

596هـاي ايـن شهرسـتان    اهمجمـوع ر . باشدكيلومترمربعي مي2786مساحت اين شهرستان 

و ) كيلـومتر 9/0(، راه فرعي شـني  )كيلومتر7/6با تراكم (فرعي آسفالته كيلومتر است و شامل راه

.است) كيلومتر6/13(راه روستايي 

)كيلومتر: واحد(1380هاي استان به تفكيك شهرستان سال توزيع تراكم نسبي راهيهنحو: يهجدول شمار
مساحت شهرستان

)كيلومترمربع(
تراكم راهنوع راه

آزاد 
راه

راه 
اصلي

راه 
فرعي 
آسفالته

راه 
فرعي 
شني

راه 
روستايي

آزا 
راه

راه 
اصلي

فرعي 
آسفالته

فرعي 
شني

راه 
روستايي

2216411036225527129595/06/11/12/13/13استان 
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هاي مزبوراي موجود و تعيين سهم شهرستان در برنامهمنطقه-هاي بخشيبرنامه

آورد تا با استفاده از مطالعات انجام هاي موجود اين امكان را فراهم ميها و برنامهبررسي طرح

هـاي  اجتماعي و كالبدي و شـناخت اهـداف و برنامـه   هاي مختلف اقتصادي،ي قبلي در زمينهشده

هـاي  ها، امكانات و محدوديتتري از پتانسيلشناخت دقيق،هاها و برنامهي شده در اين طرحارايه

ها، تصويري كلي از منطقه ترسـيم  هاي اين طرحدست آورده و با توجه به اهداف و برنامهموجود به

اي مراكـز مختلـف در   انند با مشخص نمودن جايگاه فرامنطقـه توها همچنين مياين بررسي. نمود

. جهـت سـازند  هاي ملي همهاي پيشنهادي تاثيرگذار بوده و آنها را با برنامهها و برنامهي طرحارايه

توانـد در  هاي آنها مـي اي كه اهداف و برنامههاي تهيه شدهاز اين رو در اين بخش از گزارش طرح

در حـال حاضـر   . تان زنجان مورد توجه قرار گيرد، بررسي خواهند گرديـد ي طرح جامع شهرستهيه

ي طرح تواند در تهيههاي پيشنهادي آن مياي كه موجود بوده و مطالعات و برنامهترين برنامهمهم

اجتمـاعي و  -ي اقتصـادي ي سوم توسـعه سالهي پنججامع شهرستان مورد توجه قرار گيرد، برنامه

.ن است كه ذيال مورد بررسي قرار خواهند گرفتفرهنگي استان زنجا

،رودشـمار مـي  هاي بخشي بهي برنامهي استان زنجان كه در زمرهي توسعهسالهي پنجبرنامه

اسـالمي  ساله سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري ي پنجدر راستاي تهيه و تدوين برنامه

ي اسـتان زنجـان   برنامه، توسط سازمان برنامـه و بودجـه  ي اين ها در تهيهايران و مشاركت استان

هـاي وضـع   اين برنامه شـامل شـاخص  . باشدمي1377تهيه و تدوين گرديده و سال افق آن سال 

هـا و  هـاي كـالن توسـعه، هـدف    مـش هاي اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي، خـط    موجود بخش

سازي اطالعـات مربـوط   صوصيي خهاي پيشنهادي در زمينهي سياستهاي بخشي، ارايهسياست

هاي مختلف اقتصادي است كه در اين قسمت اهـداف و  تمام و پيشنهادي بخشهاي نيمهبه طرح

هـاي مختلـف   ي استان در مورد بخـش هاي توسعهمشيها و خطهاي كلي و نيز سياستاستراتژي

.اهد گرفتي مذكور مورد بررسي قرار خومشخص و نقش و جايگاه شهرستان زنجان در برنامه
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ي استان زنجانهاي توسعهاهداف و استراتژي كلي و سياست-1-6-1

ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اسـتان زنجـان   ي سوم توسعههاي برنامهاهداف و استراتژي

ي اجتمـاعي سـوم توسـعه   -ي اقتصـادي اجتماعي از اهداف و استراتژي توسـعه -از نظر اقتصادي

.نمايداز اهداف استراتژي آمايش سرزمين در سطح ملي تبعيت ميكشور و از نظر فضايي

ي ي استان مباحث زير بـه عنـوان اصـول كلـي توسـعه     در استراتژي تدوين شده براي توسعه

:استان مورد تاكيد قرار گرفته است

هاي كشاورزي و منابع طبيعيگيري بهينه از پتانسيلبهره-

ا تاكيد بر توزيع فضايي مناسب صنايع در مناطق مختلـف  تسريع در توليد صنعتي استان ب-

استان با توجه به زيربناهاي تجهيز شده

آوري منابع مالي مورد نيازي استان جهت جمعايجاد صندوقي براي عمراي و توسعه-

آهن دوخطه و برقي كردن راه-

توسعه مراكز تحقيقاتي-

بخشي به سازمان فضايي استانتعادل-

هاي همجواررهاي ارتباطي مناطق استان با استانارتقاي سطح محو-

هاي متنوعهاي قابل توجه و انديسلحاظ وجود پتانسيلگسترش صنايع معدني به-

افزايش نرخ شهرنشيني از طريق تقويت و توسعه شهرهاي مياني يـا متوسـط كوچـك در    -

روستا شهرها

اورزيي صنايع روستايي و تقويت صنايع وابسته به توليدات كشتوسعه-

تجهيز نمودن شهر زنجان به خدمات تخصصي برتر-

از طريـق تعـويض   ) منطقه شهري تهران(تمركززدايي از منطقه اشباع شده مركزي كشور -

اي از وظايف مركز به استان زنجانپاره
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هاي صنعتي و خدماتي تقويت شهرهاي كوچك و متوسط از طريق افزايش سهم فعاليت-

ر استان زنجانراهبردهاي سرزمين د-1-6-1

نظام اسكان و خدمات برتر-1-1-6-1

محيطي در استان هاي زيستها و تعادلساماندهي نظام استقرار جمعيت متناسب با قابليت-

اي در جنوب استانعنوان مركزيت ناحيهتقويت و تجهيز شهر قيدار به-

تانغرب اساي در شمالعنوان مركزيت ناحيهتقويت و تجهيز شهر ماهنشان به-

رساني منظور افزايش توان خدماتي روستاهاي استان به روستا شهر و شهر كوچك بهتبديل كليه-

و تحرك بخش به فضاهاي پراكنده روستايي

عليا هاي توسعه يكپارچه روستايي در نواحي قيدار، ماهنشان و طارممطالعه و اجراي طرح-

راكم كوهستاني قلمرو شـمالي، جنـوبي و   تساماندهي و تجميع روستاهاي پراكنده در فضاهاي كم-

غربي استان

هـا و تلفيـق   ها در محيط روستايي با استقرار نواحي صنعتي درمراكز منظومـه متنوع كردن فعاليت-

در فضاهاي روستايي استان... هاي زراعي، باغي، دامي و فعاليت

بـا مركزيـت   گسترش مراكز آموزش عـالي پزشـكي در زنجـان بـا عملكـرد اسـتاني، شـهر ابهـر         -

هاي خدابنده و ماهنشان با مركزيت محدودشهرستاني و شهرستان

كشاورزي و منابع طبيعي-2-6-1

گذاري در اين بخشحمايت و تشويق بخش خصوصي در سرمايه-

هاي توليـدي، واحـدي مكانيزاسـيون و    برداري از مشاركت سيستم بانكي براي تقويت تشكلبهره-

ورزيهاي خدماتي بخش كشاشركت

برداري خرده دهقانيهاي توليدي جهت تغيير نظام بهرهها و تشكلايجاد و تقويت تعاوني-
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منظـور جلـوگيري از   ايجاد صنايع تبديلي و مراكـز نگهـداري محصـوالت كشـاورزي بـه     -

ضايعات محصوالت كشاورزي

هاگلمطالعه و شناسايي عوامل تخريب منابع طبيعي در راستاي احيا و توسعه مراتع و جن-

سازي اراضيحمايت و هدايت كشاورزان به يكپارچه-

اصالح نژاد دام-

منظور جلوگيري از تخريب مراتعايجاد تعادل دام و مرتع به-

ي آبزيانتوسعه-

هاي دامداري و پرواربنديحمايت از مجتمع-

منظور رونق بازار سرمايهجهت تقويت بانك تخصصي بهدولتيهدايت منابع مالي -

بـردار از منـابع   هاي بهرهها و تعاونيبرداري با هدف ايجاد اتحاديههاي بهرهلتوسعه تشك-

آب 

عنوان يك حرفه مستقل توسـط  ترويج و توسعه واحدهاي خصوصي تامين و توزيع آب به-

افراد حقيقي و حقوقي

عنوان متولي منابع آب استانايجاد مديريت واحد به-

هـا  ي دشـت هاي تغذيه مصـنوعي در كليـه  وژهريز و انجام پرهاي آبخيزداري حوضهآب-

هاي ممنوعه خصوص دشتبه

هاي آبياري سنتي به آبياري تحت فشار و پوشش انهار سنتيتغيير روش-

سرعت بخشيدن به خاتمه سدهاي در دست احداث-

اوزنهاي قزلهخدار واقع در مسير شاجلوگيري از كشت ديم در اراضي شيب-

احياء و نگهداري مراتع-

هاي دشت كاشتي جنگلسعهتو-
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صنعت و معدن

ي سريع صنعتي استان با تاكيد بر توزيع فضايي قالب صنايع در مناطق مختلـف بـا   توسعه-

تمامهاي نيمهتوجه به زيربناهاي تجهيز شده و تكميل طرح

هاي متنوع معدنيهاي قابل توجه و انديسگسترش صنايع معدني به لحاظ وجود پتانسيل-

روستايي و تقويت صنايع وابسته و مرتبط با توليدات كشاورزيتوزيع خالص -

هاي زيربنـايي  ها و نواحي صنعتي با تامين هزينهتقليل قيمت تمام شده در اراضي شهرك-

گذاريمنظور جلب سرمايهبه

روي و صنابع معدني ديگرايجاد صنايع جنبي مربوط به سرب و-

ي امكانات زيربنايي در مناطق معدنيتوسعه-

بـرداري از  گذاران خارجي و داخلي بـراي اكتشـاف، تجهيـز و بهـره    جلب مشاركت سرمايه-

آوري معادن و ايجاد صنايع معدني مناسب و انتقال فن

ايجاد موسسات خدمات فني و ارزي-

ي اقتصاديايجاد منطقه ويژه-

ايجاد و گسترش صنايع مناسب در مناطق روستايي-
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زيربناها

سازينبوهحمايت و تقويت ا-

ي واحدهاي استيجاريتشويق به احداث و عرضه-

بهسازي مسكن روستايي-

تاكيد به نگهداري، بهسازي و نوسازي امكانات ايجاد شده در بخش راه اسـتان و تقويـت   -

تهران -آهن زنجانآن با دوخطه كردن و برقي كردن راه

تمام هاي نيمهاولويت دادن به اتمام و تكميل پروژه-

ها و امور اجرايي تا حد امكان به بخش غيردولتيمينه و ارايه فعاليتايجاد ز-

محور زنجان، تهم، چورزق به سطح راه اصلي و اتصال آن به ماسولهيارتقا-

اصلي سيلمان، تكاب، به سطح راهمحور زنجان، دندي، تختيارتقا-

ونقل در استانهاي حملايجاد پايانه-

بخش پستو نقل در هاي حملتقويت سيستم-

ارتقاي فرهنگ پستي و مخابراتي در سطح استان -

توسعه واحدهاي پستي و مخابراتي در سطح استان-

برقراري خطوط پست هوايي-

جايگزيني پست الكترونيكي به جاي ارتباطات هزينه بر فيزيكي-

هم گاز طبيعي در تامين انرژيسافزايش -

ا نفت سفيدتامين گاز مايع در مناطق روستايي و جايگزيني آن ب-

احداث مخازن جديد نفت در استان-

احداث خط تغذيه گازي زنجان-

ي مصارف آب شهريايجاد سيستم در شبكه-


