
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تعالیباسمه
 

 
 گذاری استان زنجانسند توسعه اشتغال و سرمایه

 
 از مرحله دوم شرح خدمات مشاور مادر 2بخش  01 گزارش موضوع بند

رشد  یهالیاز نظر پتانس یاستان در سطح مل گاهیجا لیتحل

  استان یهاتیبا توجه به مز یاقتصاد
 

 

 مجری: جهاد دانشگاهی واحد استان زنجان

 : مهدی عباسی مدیر اجرایی

 مدیر علمی: علی نصیری اقدم
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 فهرست مطالب

 صفحه  موضوع 

 
 0 .............. استان یهاتیبا توجه به مز یرشد اقتصاد یهالیاز نظر پتانس یاستان در سطح مل گاهیجا لیتحل -01

 0 ..................................... یو خارج یداخل یآن به بازارها یاستان و دسترس ییایجغراف تیموقع -0-01

 0 .......................................................................................... :ییایجغراف تیموقع -0-0-01

 01 .................................................................. استان زنجان یبه بازار داخل یدسترس -2-0-01

 01.................................................................. استان زنجان یبه بازار خارج یدسترس -3-0-01

 21........................................................................ ریذدناپیو تجد ریدپذیبه منابع تجد یدسترس -2-01

 21............................................................................................ تجدیدپذیرمنابع  -0-2-01

 11.......................................................................................... ریناپذدیمنابع تجد -2-2-01

 14 ....................................................................... در کشور یکیزیف یهارساختیبه ز یدسترس -3-01

 14 ........................................................................................ یسراسر یهاشبکه -0-3-01

 11....................................................................................................... ربناهایز -2-3-01

 12.......................................................................................... یارتباط یهاشبکه -3-3-01

 48 ........................................................................................................... یانسان هیسرما -1-01

 41 .............................................................................................یاقتصاد شرویپ یهاخوشه -5-01

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................  بندیجمع

 212.................................................................................................دیتول بانیخدمات پشت -1-01

 212................................................................................... استان زنجان یهابانک -0-1-01

 251.........................................................................................ه استان زنجانمیب -2-1-01

 254....................................................................................................... بورس -3-1-01

 281........................................................................................... هتل و رستوران -1-1-01

 280.................................................................................. حمل و نقل و ارتباطات -5-1-01

 282..................................................................................... یمال یهایگرواسطه -1-1-01

 283........................................................................ یو درمان یبه خدمات برتر آموزش یدسترس -8-01

 283..................................................................................................... آموزش -0-8-01

 288.......................................................................... یاجتماع یبهداشت و مددکار -2-8-01

 284............................................................................... رشد آن شاتیاندازه بازار استان و گرا -4-01

 284.......................................................................................... اندازه بازار استان -0-4-01

 284................................................................................ رشد بازار استان شاتیگرا -2-4-01

 241 .......................... یالمللنیو ب یاستان در سطح مل یو رقابت ینسب یهاتیمز ییو شناسا یبندجمع -4-01

 244.................................................................................................................  منابع
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 فهرست جداول

 صفحه  موضوع 

 
 3 ..................... 0342ها در سال شهرستان کیبه تفک هایها و آبادها، شهرها، دهستان. تعداد بخش0جدول 

 08 ........................................... 0341و  0345 یهاصادارت گمرک استان در سال یاسهی. مقا2جدول 

 04 ............................................ 0341و  0345 یهاواردات گمرک استان در سال یاسهی. مقا3جدول 

 04 ............................... 0345-0341صادرات گمرک استان و گمرکات کشوردر سال  یاسهی. مقا1جدول 

 21 ............................... 0345 -0341واردات گمرک استان و گمرکات کشوردر سال  یاسهی. مقا5جدول 

 20 ........................................................ 0345-0341گمرک استان  یدرآمدها یاسهی. مقا1جدول 

 22 .............................. 0345-0341ل شده در گمرک استان یقاچاق تشک یهاپرونده یاسهی. مقا8جدول 

 21 ........................................................... 0345-0341استان  ینفت ریصادارت غ بی. ترک4جدول 

 18 ................................................. (0384-45مقدار تولید مواد معدنی )تن( استان زنجان) .4جدول 

 10 .................................................................. هااستان زنجان و مشخصات آن ی. سدها01جدول 

 12 ............. . تعداد کارکنان اداره کل راه و ترابری استان کارکنان دولت بر حسب وضعیت استخدامی00جدول 

 13 .......................... یلی. تعداد کارکنان اداره کل راه و ترابری استان زنجان بر حسب مدرک تحص02جدول 

 11 .................................................... ی اجرائی استانهادستگاه ایهزینه. عملکرد اعتبارات 03جدول 

 15 .................... ی اجرائی استانهادستگاهای )عمرانی( های سرمایه. عملکرد اعتبارات تملک دارایی01جدول 

ان دولت بر حسب های استان زنجان استان کارکن. تعداد کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه05جدول 

 18 ......................................................................................... وضعیت استخدامی

 14 ............. یلیی استان زنجان بر حسب مدرک تحصهاپایانه. تعداد کارکنان اداره کل حمل و نقل و 01جدول 

 14 ................................................ 0344های استان زنجان در زمستان . توزیع پراکندگی راه08جدول 

 81 ................................................... های زیر پوشش اداره کل راه و ترابری استان. انواع راه04جدول 

 82 ........................................ های روستایی زیر پوشش اداره کل راه و ترابری استانطول راه. 04جدول 

های مسافربری توسط انواع وسایل نقلیه عمومی . تعداد سفر درون و برون استانی از طریق پایانه21جدول 

 83 ........................................................................................ ایمسافربری جاده

های مسافربری توسط انواع وسایل نقلیه عمومی . تعداد سفر درون و برون استانی از طریق پایانه20جدول 

 85 ..........................................................0344ای بر حسب شهرستان: مسافربری جاده

های مسافربری توسط انواع وسایل جا شده درون و برون استانی از طریق پایانهتعداد مسافر جابه. 22جدول 

 81 .......................................................................... اینقلیه عمومی مسافربری جاده

توسط انواع وسایل نقلیه  های مسافربریجا شده درون استانی از طریق پایانه. تعداد مسافر جابه23جدول 

 88 ................................................. 0344ای بر حسب شهرستان: عمومی مسافربری جاده

 84 ......................................... ایجا شده توسط وسایل نقلیه باری عمومی جاده. وزن بار جابه21جدول 
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 84 ........................... آهن استان زنجان بر حسب وضعیت استخدامی. تعداد کارکنان اداره کل راه25جدول 

 84 ............................... یلیآهن استان زنجان بر حسب مدرک تحص. تعداد کارکنان اداره کل راه21جدول 

 41 ...................................................آهن استانی ناحیه راههاایستگاه. طول انواع خطوط و 28جدول 

 40 ..................................... آهن استانی راههاایستگاه. تعداد مسافر و بار خالص حمل شده از 24جدول 

 41 .................................................. آهن استانی راههاایستگاه. وزن انواع بار حمل شده از 24جدول 

 45 ................... . تعداد کارکنان اداره کل فرودگاه زنجان استان زنجان بر حسب وضعیت استخدامی31جدول 

 41 ....................... یلی. تعداد کارکنان اداره کل فرودگاه زنجان استان زنجان بر حسب مدرک تحص30جدول 

 41 ............................................................................... . مسافر و بار پروازهای داخلی32جدول 

 48 ........................................ ها در پایان سالهای مسیر راهها و راهدارخانهها، پل. تعداد تونل33جدول 

استان زنجان در سال  یلیمدرک تحص نیبر حسب جنس و آخر یعال یهادوره لانیالتحص. فارغ31جدول 

 44 ............................................................................................ 0345و  0385

 یهاکار متخصص استان در سال یرویکار کل و عرضه ن یرویرشد عرضه ن یقیتطب ی. بررس35جدول 

 44 ............................................................................................ 0345و  0385

در  یلیتحص یهااستان زنجان برحسب جنس و دوره یو مدارس عال هادانشگاهآموختگان . دانش31جدول 

 40 ........................................................................................ 85و  45 یهاسال

 42 .................... 0344 وریاستان در شهر یاجرائ یهادستگاه یانسان یروهای. اطلاعات پست ها و ن38جدول 

 012 ...................... هاو نرخ رشد آن 0345و  0341ها استان زنجان در سال عی. تعداد شاغلان صنا34جدول 

 015 .................... هاو نرخ رشد آن 0341و  0381ها ن در سالاستان زنجا عیصنا یها. تعداد بنگاه34جدول 

 014 ......... هاو نرخ رشد آن 0345و  0341 یهااستان زنجان در سال عی. متوسط دستمزد سالانه صنا11جدول 

 002 ........... هاو نرخ رشد آن 0345و  0341 یهااستان زنجان در سال عیسالانه صنا ی. دستمزد نسب10جدول 

 005 ............. هاو نرخ رشد آن 0345و  0341 یهااستان زنجان در سال عیکار صنا یروین یور. بهره12جدول 

 004 .. هاو نرخ رشد آن 0345و  0341 یهااستان زنجان در سال عیناخالص منطقه صنا دی. سهم در تول13جدول 

 023 .......... هاو نرخ رشد آن 0345و  0341ها زنجان در سال استان یهافعالیت یسهم مکان بی. ضر11جدول 

 021 ...................................................... 0345استان زنجان در سال  عیصنا نیب ی. وابستگ15جدول 

 031 ........................................... د روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکیتولیصنعت  . خوشه11جدول 

 032 .........................................................................صنعت کشتار دام و طیور . خوشه18جدول 

 031 ............................ های گوشتی از فسادوردهآوری و حفاظت گوشت و فراعمل صنعت . خوشه14جدول 

 031 .................. بجز پسته و خرما –ها از فسادها و سبزیآوری و حفاظت میوهعمل صنعت . خوشه14جدول 

 034 .................................................................. های لبنیتولید فرآورده عتصن . خوشه51جدول 

 011 .................................................. سازی و آرد کردن غلات و حبوبآماده صنعت . خوشه50جدول 

 012 ............................................................. واناتتولید خوراک دام و حی صنعت . خوشه52جدول 

 011 .......................................................................... صنعت تولید قند و شکر . خوشه53جدول 

 011 ................................................. تولید نان، شیرینی و بیسکویت و کیک صنعت . خوشه51جدول 
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 014 .......................... بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات غذایی طبقه صنعت . خوشه55جدول 

 051 ........................................................ های غیرالکلی گازدارتولید نوشابه صنعت . خوشه51جدول 

 052 ............................... بافت منسوجات –سازی و ریسندگی الیاف منسوجآماده صنعت . خوشه58جدول 

 051 ......................................................................... صنعت تکمیل منسوجات . خوشه54جدول 

 051 ............................................................. تولید فرش ماشینی و موکت صنعت . خوشه54جدول 

 054 ................................................................................ بافیصنعت جوراب . خوشه11جدول 

 011 ...................................... تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار صنعت . خوشه10جدول 

 012 ................................................................................ صنعت تولید کفش . خوشه12جدول 

و تخته چند لایی و مطبق و نئوپان و سایر انواع پانل و  های روکش شدهتولید ورق صنعت . خوشه13جدول 

 011 ...................................................................................................... تخته

 011 ....................... بندی کاغذی و مقواییتولید جعبه و کارتن و سایر وسایل بسته صنعت . خوشه11جدول 

 014 .................................................... تولید سایر کالاهای کاغذی و مقوایی صنعت . خوشه15جدول 

 081 ..................................................... های نفتی تصفیه شدهتولید فرآورده صنعت . خوشه11جدول 

 082 .................................. تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت صنعت . خوشه18جدول 

 081 ..................................................... تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت صنعت . خوشه14جدول 

 081 ............................... های مشابه و بتانهتولید انواع رنگ و روغن جلا و پوشش صنعت . خوشه14جدول 

 084 .... کننده و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و لوازم آرایشتولید صابون و مواد پاک صنعت . خوشه81جدول 

 041 ....................... بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات شیمیایی طبقه صنعت . خوشه80جدول 

 042 .............................................. تولید سایر محصولات لاستیکی بجز کفش صنعت . خوشه82جدول 

 041 .............................................. تولید سایر محصولات لاستیکی بجز کفش صنعت . خوشه83جدول 

 041 .............................................. ای بجز شیشه جامتولید محصولات شیشه صنعت . خوشه81جدول 

 044 ........................................ تولید کالاهای سرامیکی غیرنسوز غیرساختمانی صنعت . خوشه85جدول 

 041 ............................................................... تولید سیمان و آهک و گچ صنعت . خوشه81جدول 

 042 ................................... تولید محصولات ساخته شده از بتون و سیمان و گچ صنعت . خوشه88جدول 

 041 ..................................................... بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ صنعت . خوشه84جدول 

 041 ................................................................................. صنعت تولید آجر . خوشه84جدول 

 044 ................. بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات کانی غیرفلزی طبقه صنعت . خوشه41جدول 

 211 ....................................................... تولید محصولات اولیه آهن و فولاد صنعت . خوشه40جدول 

بجز آهن و فولاد و مس و  –تولید فلزات گرانبها و سایر محصولات اساسی صنعت . خوشه42جدول 

 212 ................................................................................................. آلومینیوم

 211 .................................................................. گری آهن و فولادریخته صنعت . خوشه43جدول 

 211 ........................................................ تولید محصولات فلزی ساختمانی صنعت . خوشه41جدول 

 214 ............................................ها و ظروف فلزی مشابهتولید مخازن و انباره صنعت . خوشه45جدول 
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 201 .... کاری غلتکی فلزات و متالوژی گردهازنی و پتککاری و قالبکاری و پرسچکش صنعت . خوشه41جدول 

 202 ............ های مهندسی مکانیک عمومیآوری و روکش کردن فلزات و فعالیتعمل صنعت . خوشه48جدول 

 201 ..................................... میتولید آلات برنده و ابزار دستی و یراق آلات عمو صنعت . خوشه44جدول 

 201 ........................... بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات فلزی طبقه صنعت . خوشه44جدول 

 204 ................................................. و سوپاپتولید پمپ و کمپرسور و شیر  صنعت . خوشه41جدول 

 221 ............................................... آلات کشاورزی و جنگلداریتولید ماشین صنعت . خوشه40جدول 

 222 .................................................. آلات با کاربرد خاصتولید سایر ماشین صنعت . خوشه42جدول 

 221 .......................................... تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور صنعت . خوشه43جدول 

 221 ........................................... ی برقی توزیع و کنترل نیروهادستگاهتولید  صنعت . خوشه41جدول 

 224 ....................................................... بندی شدهتولید سیم و کابل عایق صنعت . خوشه45جدول 

ی ضبط یا پخش صوت و ویدئو و اهدستگاههای تلویزیون و رادیو، تولید گیرنده صنعت . خوشه41جدول 

 231 ........................................................................................... کالاهای وابسته

 232 .................................... تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی صنعت . خوشه48جدول 

 231 ........ تریلربرای وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم –سازیاتاق –تولید بدنه صنعت . خوشه44جدول 

 231 ....................... تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آنها صنعت . خوشه44جدول 

 234 ........................................................ آهنتولید و تعمیر تجهیزات راه صنعت . خوشه011جدول 

 211 ................................................................ تولید انواع موتورسیکلت صنعت . خوشه010جدول 

 218 ............................................. 0345-0341استان  یدولت یهابانک ییکارا یها. نسبت012جدول 

 214 ....................................... 0345-0341استان  یدولت یهابانک ییکارا یها. رشد نسبت013جدول 

 214 .................................... 0345-0341استان  یدولت یهابانک ییکارا یها. رتبه در نسبت011جدول 

 214 .............................. 0345-0341استان  یدولت یهابانک ییکارا یها. رتبه در رشد نسبت015جدول 

 214 ..................................... یمختلف بانک یهاشاخصاستان در  یدولت یهابانک یبند. رتبه011جدول 

 252 ............................................ 0345-0341استان  مهیب یهاعملکرد شرکت یاسهی. مقا018جدول 

 253 ...................... 0345-0341( یافتیدر مهیاستان)حق ب مهیب یهاعملکرد شرکت یاسهی. مقا014جدول 

 251 ..................... 0345-0341( یاستان )خسارات پرداخت مهیب یهاعملکرد شرکت یاسهی. مقا014جدول 

 255 .................................................. 0345 –0341 مهیب یهاشرکت یبندرتبه سهی. مقا001جدول 

 255 .................................................... 0345-0341 مهیب یهاشرکت یبندرتبه سهی. مقا000جدول 

 255 ................................... 0345 -0341 مهیب یهاشرکت یندگی. تعداد شعب، پرسنل و نما002جدول 

 251 ................................ 0345 –0341استان  مهیب یهاشرکت ییکارا یهاشاخص سهی. مقا003جدول 

 258 .......................... 0345 –0341استان  مهیب یهاشرکت ییکارا یهاشاخصرشد   سهی. مقا001جدول 

 258 .................. 0345 –0341( مهی)حق ب ییکارا یهاشاخصدر  مهیب یهارتبه شرکت سهی. مقا005جدول 

 254 ................... 0345 –0341)خسارت(  ییکارا یهاشاخصدر  مهیب یهارتبه شرکت سهی. مقا001جدول 

 254 ........................................... 0345 -0341ن زنجا یاعملکرد بورس منطقه یاسهی. مقا008جدول 
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 211 .................................. 0345 -0341زنجان و کشور  یاعملکرد بورس منطقه یاسهی. مقا004جدول 

 213 .................. 0345 -0341زنجان  یادر بورس منطقه یکارگزار یهاعملکرد شرکت سهی. مقا004جدول 

 211 .......... 0345 -0341زنجان  یادر بورس منطقه یکارگزار یهاسهم ازعملکرد شرکت سهی. مقا021جدول 

زنجان   یادر بورس منطقه یاستان یبورس یهاحجم و ارزش معاملات شرکت یاسهی. مقا020 جدول
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زنجان   یادر بورس منطقه یاستان یبورس یهاحجم و ارزش معاملات شرکت یاسهی. مقا020ادامه جدول 
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 یادر بورس منطقه یاستان یبورس یهاسهم از حجم و ارزش کل معاملات شرکت سهی. مقا022جدول 

 218 .................................................................................... 0345 -0341زنجان 

 یادر بورس منطقه یاستان یبورس یهاسهم از حجم و ارزش کل معاملات شرکت سهی. مقا022ادامه جدول 

 214 .................................................................................... 0345 -0341زنجان 

 یااستان در بورس منطقه یبورس یهاسهام شرکت یو ارزش بازار متیق راتییو تغ هی. سرما023جدول 

 214 ............................................................................................ 0341ان  زنج

 281 ............................. هابخش ریاستفاده بخش هتل و رستوران از کالاها و خدمات سا زانی. م021جدول 

 280 ............................................. هابخش ریو خدمات سا از کالاها 4استفاده بخش  زانی. م025جدول 

 282 ....................... هابخش ریاز کالاها و خدمات سا یمال یهایگراستفاده بخش واسطه زانی. م021جدول 

 281 ...................................... هابخش ریه بخش آموزش از کالاها و خدمات سااستفاد زانی. م028جدول 

 284 ............. هابخش ریاستفاده بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی از کالاها و خدمات سا زانی. م024جدول 

 241 ............................. 0341ثابت سال  متیاستان زنجان و کشور به ق یناخالص داخل دی. تول024جدول 

 240 ............................................................ کشور یناخالص داخل دی. سهم استان از تول031جدول 

 243 .................................. 0384-0341ارزش افزوده استان زنجان با کشور در دوره  سهی. مقا030جدول 

 241 .............................................. استان زنجان با کشور یهاارزش افزوده فعالیت سهی. مقا032جدول 

 245 ................................. 0384-0341ارزش ستانده استان زنجان با کشور در دوره  سهی. مقا033جدول 
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 فهرست نمودارها

 صفحه  موضوع 
 

 05 ..................... تیها بر حسب جمعاستان ریبه بازار استان زنجان با سا یشاخص دسترس سهی. مقا0نمودار 

 01 ...................... تیها بر حسب جمعاستان ریبه بازار استان زنجان با سا یشاخص دسترس سهی. مقا2نمودار 

 18 .................................................(0384-45ار تولید مواد معدنی استان زنجان ). سهم مقد3نمودار 

 14 .................................. نیهای دارای زمآب به تعداد شهرک یدارا یهانسبت شهرک سهی. مقا1نمودار 

 51 ............................................. ماه در استان زنجان کیآب در  یتوسط تعداد دفعات قطع. م5نمودار 

 50 ................................................................... . دوره انتظار انشعاب آب در استان زنجان1نمودار 

 50 ................................. نیهای دارای زمبرق به تعداد شهرک یدارا یهاکنسبت شهر سهی. مقا8نمودار 

 52 .................................................... برق در استان زنجان یاز قطع یخسارت ناش تی. وضع4نمودار 

 53 .............................................................. ر مصرف برق در استان زنجان. سهم ژنراتور د4نمودار 

 53 ................................................................ . دوره انتظار انشعاب برق در استان زنجان01نمودار 

 51 ................................ نیهای دارای زمداد شهرکگاز به تع یدارا یهانسبت شهرک سهی. مقا00نمودار 

 55 ........................ نیهای دارای زمتلفن ثابت به تعداد شهرک یدارا یهانسبت شهرک سهی. مقا02نمودار 

 55 ......................................................... ب نفوذ تلفن ثابت در استان زنجانضری سهی. مقا03نمودار 

 51 .................................................... ضریب نفوذ تلفن همراه اول در استان زنجان سهی. مقا01نمودار 

 58 ............. نیهای دارای زم( به تعداد شهرکDial up) نترنتیا یدارا یهانسبت شهرک سهی. مقا05نمودار 

 58 ............... نیهای دارای زمبه تعداد شهرک ینور بریف نترنتیا یدارا یهانسبت شهرک سهی. مقا01نمودار 

ضریب نفوذ اینترنت )جمعیت به ازای یک پورت اینترنت بخش خصوصی( در استان  سهی. مقا08نمودار 

 54 ...................................................................................................... زنجان

های دارای فاضلاب به تعداد شهرک هایخانههیتصف یدارا یدارا یهانسبت شهرک سهی. مقا04نمودار 

 54 ....................................................................................................... نیزم

های دارای زمین )فعال( در ها به تعداد شهرک. مقایسه نسبت مجموع امور زیربنایی شهرک04نمودار 

 11 ............................................................................................... استان زنجان

 12 ................................ . نسنت کارکنان اداره کل راه و ترابری استان حسب وضعیت استخدامی21ر نمودا

 13 .......................... یلی. تعداد کارکنان اداره کل راه و ترابری استان زنجان بر حسب مدرک تحص20نمودار 

 11 .................................................... ی اجرائی استانهادستگاه ایهزینه. عملکرد اعتبارات 22نمودار 

 15 .................... ی اجرائی استانهادستگاه)عمرانی(  ایسرمایهی هادارایی. عملکرد اعتبارات تملک 23نمودار 

 80 ................................................... های زیر پوشش اداره کل راه و ترابری استان. انواع راه21نمودار 

 80 ............................................های زیر پوشش اداره کل راه و ترابری استان. نسبت انواع راه21نمودار 

 80 ..................... های زیر پوشش اداره کل راه و ترابری استان بر اساس شهرستان. نسبت انواع راه25نمودار 
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 82 ........................................ و ترابری استانهای روستایی زیر پوشش اداره کل راه . طول راه21نمودار 

 82 ................................. های روستایی زیر پوشش اداره کل راه و ترابری استان. نسبت طول راه28نمودار 

های مسافربری توسط انواع وسایل نقلیه عمومی ز طریق پایانه. تعداد سفر درون استانی ا24نمودار 

 81 ....................................................................... 0344ای در سال مسافربری جاده

های مسافربری توسط انواع وسایل نقلیه عمومی . تعداد سفر برون استانی از طریق پایانه24نمودار 

 81 ....................................................................... 0344ای در سال مسافربری جاده

 41 ................................................................... آهن استان. طول انواع خطوط ناحیه راه31نمودار 

 41 ......................................................................... آهن استانهای ناحیه راه. ایستگاه30نمودار 

 42 .......................... آهن استانراه یهاستگاهی. روند رشد تعداد مسافر و بار خالص حمل شده از ا32نمودار 

 یهاآهن استان بر حسب ماهراه یهاهستگای. روند رشد تعداد مسافر و بار خالص حمل شده از ا33نمودار 

 42 ........................................................................................................ سال

 43 ...................................................................... ماه به کل سال ی. نسبت مسافران ط31نمودار 

 43 ..................................................... ماه به کل سال یط لومتری. نسبت مسافران نفر به ک35نمودار 

 43 ........................................................ ماه به کل سال ی. نسبت بار خالص حمل شده ط31نمودار 

 41 .................................................. تانآهن اسهای راه. وزن انواع بار حمل شده از ایستگاه38نمودار 

 45 ................................................... یمورد بررس یهاسال ی. نسبت انواع بار حمل شده ط34نمودار 

و  0345 یهارحسب جنس در سالاستان زنجان ب یو مدارس عال هادانشگاهآموختگان . دانش34نمودار 
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 013 ......................................... 0341و  0340ها استان زنجان در سال عی. تعداد شاغلان صنا11نمودار 

 011 ........................................ 0340و 0341ها استان زنجان در سال عیصنا یها. تعداد بنگاه10نمودار 

 001 ............................ 0341و  0340 یهااستان زنجان در سال عی. متوسط دستمزد سالانه صنا12نمودار 

 003 ........... هاو نرخ رشد آن 0345و  0341 یهااستان زنجان در سال عیسالانه صنا ی. دستمزد نسب13نمودار 

 008 ............. هاو نرخ رشد آن 0345و  0341 یهااستان زنجان در سال عیکار صنا یروین یور. بهره11نمودار 

 020 .. هاو نرخ رشد آن 0345و  0341 یهااستان زنجان در سال عیناخالص منطقه صنا دی. سهم در تول15نمودار 

 021 ........... هاو نرخ رشد آن 0345و  0341ها ن در سالاستان زنجا یهافعالیت یسهم مکان بی. ضر11نمودار 

 028 ...................................................... 0345استان زنجان در سال  عیصنا نیب ی. وابستگ18نمودار 

 031 ........................................... روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی تولیدصنعت  . خوشه14نمودار 

 032 ......................................................................... صنعت کشتار دام و طیور . خوشه14نمودار 

 031 ........................... های گوشتی از فسادفرآوردهآوری و حفاظت گوشت و عمل صنعت . خوشه51نمودار 

 031 .................. بجز پسته و خرما –ها از فسادها و سبزیآوری و حفاظت میوهعمل صنعت . خوشه50نمودار 

 034 .................................................................. های لبنیتولید فرآورده صنعت وشه. خ52نمودار 

 011 .................................................. سازی و آرد کردن غلات و حبوبآماده صنعت . خوشه53نمودار 

 012 ............................................................. اک دام و حیواناتتولید خور صنعت . خوشه51نمودار 
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 011 ..................................................تولید نان، شیرینی و بیسکویت و کیک صنعت . خوشه51نمودار 

 014 .......................... بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات غذایی طبقه صنعت . خوشه58نمودار 

 051 ........................................................ های غیرالکلی گازدارتولید نوشابه صنعت . خوشه54نمودار 

 052 ............................... بافت منسوجات –سازی و ریسندگی الیاف منسوجآماده صنعت . خوشه54نمودار 

 051 ......................................................................... صنعت تکمیل منسوجات . خوشه11نمودار 

 051 ............................................................. تولید فرش ماشینی و موکت صنعت . خوشه10نمودار 

 054 ................................................................................ بافیصنعت جوراب . خوشه12نمودار 

 011 ...................................... تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار صنعت . خوشه13نمودار 

 012 ................................................................................ صنعت تولید کفش . خوشه11نمودار 

های روکش شده و تخته چند لایی و مطبق و نئوپان و سایر انواع پانل و تولید ورق صنعت خوشه. 15نمودار 

 011 ...................................................................................................... تخته

 011 ....................... بندی کاغذی و مقواییتولید جعبه و کارتن و سایر وسایل بسته صنعت . خوشه11نمودار 

 014 .................................................... تولید سایر کالاهای کاغذی و مقوایی صنعت . خوشه18نمودار 

 081 ..................................................... های نفتی تصفیه شدهتولید فرآورده صنعت . خوشه14نمودار 

 082 .................................. تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت صنعت . خوشه14نمودار 

 081 ..................................................... تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت صنعت . خوشه81نمودار 

 081 ............................... های مشابه و بتانهتولید انواع رنگ و روغن جلا و پوشش صنعت . خوشه80نمودار 

 084 .... افت و عطرها و لوازم آرایشکننده و لوازم بهداشت و نظتولید صابون و مواد پاک صنعت . خوشه82نمودار 

 041 ....................... بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات شیمیایی طبقه صنعت . خوشه83نمودار 

 042 .............................................. تولید سایر محصولات لاستیکی بجز کفش نعتص . خوشه81نمودار 

 041 .............................................. تولید سایر محصولات لاستیکی بجز کفش صنعت . خوشه85نمودار 

 041 .............................................. ای بجز شیشه جاملید محصولات شیشهتو صنعت . خوشه81نمودار 

 044 ........................................ تولید کالاهای سرامیکی غیرنسوز غیرساختمانی صنعت . خوشه88نمودار 

 041 ............................................................... ولید سیمان و آهک و گچت صنعت . خوشه84نمودار 

 042 ................................... تولید محصولات ساخته شده از بتون و سیمان و گچ صنعت . خوشه84نمودار 

 041 ..................................................... کل دادن و تکمیل سنگبریدن و ش صنعت . خوشه41نمودار 

 041 ................................................................................. صنعت تولید آجر . خوشه40نمودار 

 044 ................. در جای دیگر بندی نشدهتولید سایر محصولات کانی غیرفلزی طبقه صنعت . خوشه42نمودار 

 211 ....................................................... تولید محصولات اولیه آهن و فولاد صنعت . خوشه43نمودار 

بجز آهن و فولاد و مس و  –لات اساسیتولید فلزات گرانبها و سایر محصو صنعت . خوشه41نمودار 

 212 ................................................................................................. آلومینیوم

 211 .................................................................. گری آهن و فولادریخته صنعت . خوشه45نمودار 
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 211 ........................................................ لات فلزی ساختمانیتولید محصو صنعت . خوشه41نمودار 

 214 ............................................ها و ظروف فلزی مشابهتولید مخازن و انباره صنعت . خوشه48نمودار 

 201 .... کاری غلتکی فلزات و متالوژی گردهازنی و پتکاری و قالبککاری و پرسچکش صنعت . خوشه44نمودار 

 202 ............ های مهندسی مکانیک عمومیآوری و روکش کردن فلزات و فعالیتعمل صنعت . خوشه44نمودار 

 201 ..................................... تولید آلات برنده و ابزار دستی و یراق آلات عمومی صنعت . خوشه41نمودار 

 201 ........................... بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات فلزی طبقه صنعت . خوشه40نمودار 

 204 ................................................. تولید پمپ و کمپرسور و شیر و سوپاپ صنعت . خوشه42نمودار 

 221 ................................................آلات کشاورزی و جنگلداریتولید ماشین صنعت . خوشه43نمودار 

 222 .................................................. آلات با کاربرد خاصتولید سایر ماشین صنعت . خوشه41نمودار 

 221 .......................................... تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور صنعت . خوشه45نمودار 

 221 ........................................... ی توزیع و کنترل نیروی برقهادستگاهتولید  صنعت . خوشه41نمودار 

 224 ....................................................... بندی شدهتولید سیم و کابل عایق صنعت . خوشه48نمودار 

ی ضبط یا پخش صوت و ویدئو و هادستگاههای تلویزیون و رادیو، تولید گیرنده صنعت . خوشه44نمودار 

 231 ........................................................................................... کالاهای وابسته

 232 .................................... احی و وسایل ارتوپدیتولید تجهیزات پزشکی و جر صنعت . خوشه44نمودار 

 231 ...... تریلربرای وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم –سازیاتاق –تولید بدنه صنعت . خوشه011نمودار 

 231 ..................... تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آنها صنعت . خوشه010ر نمودا

 234 ........................................................ آهنتولید و تعمیر تجهیزات راه صنعت . خوشه012نمودار 

 211 ................................................................ صنعت تولید انواع موتورسیکلت . خوشه013نمودار 

و دانشگاه آزاد در هر صدهزار  یو مراکز آموزش عال هادانشگاه انینسبت تعداد دانشجو سهی. مقا011نمودار 

 281 ............................................................. هااستان ریاستان زنجان با سا تینفر جمع

 281 ............. (0345ها )استان ریاستان زنجان با سا شتریسال و ب 1 تیجمع ینرخ باسواد سهی. مقا015نمودار 

 285 ..... هااستان ریاستان زنجان با سا یو حرفه ا یدر مراکز فن دهیآموزش د تیدرصد جمع سهی. مقا011نمودار 

 240 ........................................ استان زنجان با کل کشور یناخالص داخل دیرشد تول سهی. مقا018نمودار 

 243 ................................................. رشد ارزش افزوده استان زنجان با کل کشور سهی. مقا014نمودار 

 245 ................................................ رشد ارزش ستانده استان زنجان با کل کشور سهی. مقا014نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

های رشد اقتصادی با توجه به ر سطح ملی از نظر پتانسیلتحلیل جایگاه استان د -01

 های استانمزیت

در این گزارش سعی بر این است جایگاه استان زنجان در سطح ملی از منظر پتانسیلهای رشد اقتصادی و با 

توجه به مزیتهای استان تحلیل شود. هدف این است که موقعیت استان زنجان در کشور از جنبه های 

 رد بررسی قرار گیرد. مختلف مو

برای این منظور در ابتدا به موقعیت جغرافیایی استان و دسترسی آن به بازارهای داخلی و خارجی از 

ها و کشورهای دیگر پرداخته شده است. بعد از آن به ترتیب دسترسی به طریق واردات و صادرات به استان

به زیر ساخت های فیزیکی در کشور و سرمایه  منابع طبیعی تجدید پذیر و تجدیدناپذیر، دسترسی استان

های صنعتی بعد از بررسی کلی جغرافیایی و اقتصادی استان به خوشه گیرد.انسانی مورد بررسی قرار می

تر پردازیم و با محاسبه ضریب سهم مکانی، صنایعی را که در این استان نسبت به کل اقتصاد فعالمی

بعد از تعیین صنایع  آییم.جهت تعیین صنایع پیشرو استان بر میباشند را مشخص کرده و سپس در می

پیشرو استان به سراغ خدمات رفته و خدمات پشتیبان تولید و دسترسی به خدمات برتر آموزشی و درمانی 

 پرداخته و سپس اندازه بازار استان و گرایشات رشد آن را بررسی شده است.

 

 ی آن به بازارهای داخلی و خارجیموقعیت جغرافیایی استان و دسترس -0-01

 موقعیت جغرافیایی: -0-0-01

 35درجه و  35استان زنجان در قسمت شمال غربی کشور جمهوری اسلامی ایران، بین عرض جغرافیائی 

دقیقه  24درجه و  14دقیقه تا  01درجه و  18دقیقه شمالی و طول جغرافیائی  05درجه و  38دقیقه تا 

 ینویچ واقع شده است. النهار گرشرقی از نصف

، از شمال به شهرستان خلخال از استان اردبیل و شهرستان دشواستان زنجان به هفت استان محدود می

تاکستان و بوئین زهرا و قزوین، از جنوب به  هایشهرستانرودبار از استان گیلان، از شمال و مشرق به 

ان بیجار از استان کردستان، از مغرب به شهرستان همدان از استان همدان، از جنوب غربی به شهرست

شهرستان تکاب از استان آذربایجان غربی و از شمال غرب به شهرهای میانه و هشترود از استان آذربایجان 

کند و هشت جین از شهرستان خلخال، از شمال شرقی به آق هایبخشاز شمال به  استاناین شرقی. 

سیردان، تاکستان، آوج از استان قزوین،  هایبخشتون، از شرق به ماسوله، فومن، رشت و شهرستان رودبار زی

از جنوب به کبوتر آهنگ از استان همدان، از جنوب غربی به شهرستان بیجار، از مغرب به تکاب و از شمال 
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را تعیین  استانغربی به قره آقاج و میانه محدود است و رودخانه قزل اوزن با گردش خود حد طبیعی این 

 .ستانموده 
 

 
 

کند و ای است کوهستانی که بصورت فلات مرتفعی خودنمایی میاز نظر توپوگرافی استان زنجان منطقه

های شهرستان در این های حاصلخیز مستقلی را تشکیل داده است. ناهموارییه رودخانه جلگهدر اثر تجز

های زنجان شمالی و کوههای زنجان جنوبی تقسیم گردیده است که از نظر تقسیمات مقوله به کوه

البرز و کوههای زنجان جنوبی جزئی از  هایکوهرشتهجغرافیایی، رشته کوههای زنجان شمالی ادامه 

ها بطور طبیعی از شمال غربی به جنوب شرقی ممتد بوده و دره منفرد مرکزی است. جهت کوه هایکوهرشته

قره پشتلو و طارم علیا  هایبخشزنجان رود برزخی را میان رودخانه قزل اوزن سفلی و علیا بوجود آورده و 

 زنجان شمالی واقع شده است. هایکوهرشتهدر منطقه 

متر و قله باکلور به  2481زنجان شمالی، قله گلاس به ارتفاع  هایکوهرشتهعات در ترین ارتفااز مهم

متر و قله چله  2441دگا به ارتفاع  اند، قلهاوزن قرار گرفتهدخانه قزلمتر در جبهه شمالی رو 2411ارتفاع 

 هایکوهرشتهز متر از ارتفاعات مهم جبهه جنوبی رود قزل اوزن ا 2885خانه در شمال زنجان به ارتفاع 

البرز غربی را  هایکوهرشتهها در شمال غربی شهرستان به هم پیوسته و زنجان شمالی است. این رشته کوه

 اند.تشکیل داده

باشد که دو بخش سجاس رود و متر می 2885 عترین ارتفاعات زنجان جنوبی، قله قیدار به ارتفااز مهم

متر و  2411متر و قله علم کندی به ارتفاع  3304ن به ارتفاع سهرورد را تفکیک نموده است. قله خورجها

متر حد طبیعی استان زنجان با شهرستان همدان و تکاب را تشکیل داده  3152قله سپهسالار به ارتفاع 

اند. به متر در جنوب زنجان قرار گرفته 2811متر و قله رستم به ارتفاع  2141است. قله جهان داغ به ارتفاع 

 متر است. 0111 تقریباًتا حوضچه سد منجیل  مبدأاختلاف ارتفاع روودخانه قزل اوزن از طور کلی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:IranZanjan.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:IranZanjan.png
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های زنجان شمالی و زنجان باشد، کوهترین نقطه دشت )زنجان ابهر( میدر منطقه سلطانیه که مرتفع

وسیعی را از طرف مغرب از یکدیگر فاصله گرفته، در منتهی الیه غربی استان، جلگه ه جنوبی در ناحیه ابهر ب

 آبرفت رودخانه تشکیل داده است.

 

 ها:ها و آبادیها، دهستانتعداد شهرستان -2-0-0-01

آبادی بوده  0211دهستان و  11 ،شهر 01 ،بخش 01 ،شهرستان 8دارای  0345استان زنجان در سال 

  .اندبودهآبادی خالی از سکنه  232آبادی دارای سکنه و  481است. از این تعداد 
 

 0832ها در سال ها به تفکیک شهرستانها و آبادی، شهرها، دهستانهابخش. تعداد 0ول جد

 دهستان شهر بخش شهرستان
کل 

 آبادی

آبادی دارای 

 سکنه

آبادی خالی از 

 سکنه

 200 414 0041 11 01 01 کل استان

 24 020 014 4 1 2 ابهر

 01 88 43 1 2 2 ایجرود

 31 22 281 01 1 1 خدابنده

 3 231 25 2 0 0 درهخرم

 51 245 334 02 0 3 زنجان

 14 48 015 5 2 2 طارم

 21 033 054 5 2 2 ماهنشان

  

 مساحت و تراکم نسبی جمعیت:  -8-0-0-01

نفر در هر  1335کیلومتر مربع و تراکم نسبی آن  22011مساحت استان حدود  0345مطابق آمار سال 

کیلو متر  20883های استان شور است. مساحت سطح خشکیدرصد مساحت ک 0331کیلومتر مربع و حدود 

 باشد. مربع می

 081421معادل  0385خانوار بوده که این تعداد در سال  231001دارای  0345استان زنجان در سال 

 3431درصد در نقاط شهری ساکن و  11311خانوار معادل  013184تعداد  0345خانوار بوده است. درسال 

 5333خانوار و معادل  41332 ،0385که این تعداد در سال  در حالی اند؛ستایی ساکن بودهدرصد در نقاط رو

 اند. نقاط شهری ساکن بوده درصد در
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 58344نفر بوده که از این تعداد  411110جمعیت استان  0345مطابق آخرین سرشماری در سال 

نفر بوده  410821معادل  0385سال اند. جمعیت استان در درصد روستایی بوده 12310درصد شهرنشین و 

 اند.درصد روستایی بوده 14351درصد شهرنشین و  51311که از این تعداد 

 

 :زنجان استانو هوای  بآ -4-0-0-01

ی گیلان و قزوین و از جنوب به استان همدان از غرب به هااستاناز شرق به  ،این استان کوهستانی

ه اردبیل و آذربایجان شرقی محدود است این استان از دو ناحیه آذربایجان غربی و کردستان و از شمال ب

ای تشکیل شده و دارای آب و هوای کوهستانی سرد و آب و هوای معتدل و نیمه مرطوب کوهستانی جلگه

 . باشدمی

 

 شرایط اقلیمی: -5-0-0-01

بالایی در زمینه  هایفصل بوده و ظرفیت تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهار

گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛ طارم استان زنجان را هندوستان 

ها و آبشارهای زیبای داخل های متعدد دایمی و فصلی، جنگلهای آب معدنی، رودخانهدانند. چشمهایران می

اند؛ این منطقه را به اعات طارم واقع شدههای ارتفها، روستاهای ییلاقی و زیبایی که در درهجنگل

 ترین ناحیه طبیعی استان زنجان تبدیل کرده است. شهرستان خرمدره نیز که از آن به عنوان یک باغپرجاذبه

های پرشمار خود یکی دیگر از مناطق گردشگری این استان شود، با اتکا به سرسبزی و باغشهر یاد می

های مسافرت به استان زنجان هستند. ردیبهشت، خرداد و تیرماه بهترین ماهشوند. به طور کلی امحسوب می

هیچ توصیفی از سرسبزی و زیبایی طبیعت زنجان در این ماه ها کامل نیست و مناظر بدیع این فصل را در 

ر توان به خوبی در یک زمان دزنجان فقط باید دید. تفاوت آب و هوایی در نواحی مختلف استان زنجان را می

های سطحی در استان زنجان ترین منبع آبشمالی، مرکزی و جنوبی استان مشاهده کرد. مهم هایقسمت

توان زنجان رود، ابهررود و شاهرود را می ،قزل اوزن هایرودخانهدایمی و فصلی هستند.  هایرودخانه

قتصادی بالایی که دارد به ترین رودهای دایمی این استان دانست. رودخانه قزل اوزن علاوه بر اهمیت امهم

های زنجان است که در زمینه خانهدترین رویکی از مهم ،دلیل پرآبی، زیبایی و طولانی بودن مسیر خود

های زیبا و سرسبز بسیاری در مسیر های گردشگری نیز اهمیت زیادی دارد. به برکت آب فراوان، باغجاذبه

های معدنی استان ایی به حومه شهر زنجان داده است. چشمهاین رودخانه به وجود آمده که منظره بسیار زیب

اند که از نظر های آب سرد معدنی شکل گرفتههای آب گرم معدنی و چشمهزنجان به دو صورت چشمه
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ها قرار دارند که های گردشگری دارای اهمیت هستند. غارهای متعددی در استان زنجان در دل کوهجاذبه

 .آیندمیترین آثار طبیعی این استان به شمار کتله خور از مهم هم چون غار آنهابرخی از 

 

 :و آبشارهای استان زنجان هاها، چشمهرودخانه -6-0-0-01

)رودکبیر( است. بلندترین نقطه استان در  رودابهر، رودزنجان، اوزنقزلرودهای مهم در این استان 

 باشد.متر( می 311)بیش از  لوانگیاوزن در متر( و کمترین در قزل 3111ارتفاعات تخت سلیمان )بیش از 

 

 استان زنجان یهاو تالاب هادریاها، سدها، جزیره -7-0-0-01

در شمال باختری شهر زنجان و پشت سد خاکی تهم یک دریاچه مصنوعی به وجود آمده است که به 

طبیعی  هایهگاتفریحشده است که امروزه به یکی از  تأسیسآب مردم شهر زنجان  تأمینتازگی و به منظور 

 بزرگ و معروف منطقه تبدیل شده است.

 

 استان زنجان هایجلگهو  هادره ،هادشت، هاکوه -3-0-0-01

. دهدمیزنجان یک استان کوهستانی است که مطالعه ارتفاعات متعدد آن اطلاعات زیادی به دست 

که  هاییآبو اغلب با  اندگرفتهار قر هاکوهی بین رشته هادشتو  هادامنهشهرها و روستاهای این استان؛ در 

محدوده استان زنجان از نظر زمان پیدایش به دوران  هایکوهرشته. اندشده، آباد شوندمیجاری  هاکوهاز این 

شده است. جهت و  آنهاکه فرسایش دوران چهارم سبب تغییر چهره  شوندمیمنسوب  شناسیزمینسوم 

باختری است. این  ،جنوب خاوری و در بعضی نقاط خاوری ،اختریی استان، شمال بهاکوهامتداد عمومی 

 311نقطه داخل آن با ارتفاع  ترینپستمتر از سطح دریا ارتفاع دارد.  0511استان به طور متوسط حدود 

ی تخت سلیمان در ارتفاعات هاکوهمتر در  3111متر در منطقه طارم و بلندترین قله آن با ارتفاع بیش از 

درصد از ارتفاعات منطقه در شهرستان زنجان، طارم و ماه  11ه نشان واقع شده است. حدودشهرستان ما

. ارتفاعات بیش اندشدهابهر و خرم دره واقع  هایشهرستانو برخی از ارتفاعات مهم نیز در  اندگرفتهنشان قرار

است. قیز قالاسی با  متری منطقه در باختری ترین بخش استان )شهرستان ماه نشان( قرار گرفته 3111از 

استان زنجان به  هایقلهمتر در بخش انگوران شهرستان ماه نشان واقع شده و از بلندترین  3201ارتفاع 

تی از این ارتفاعات به طور که قسم اندشدهکوه در استان زنجان شناسایی  281. بیش از آیدمیشمار 

البرز(  هایکوهرشتهرشته شمالی ) عبارتند از: آنهان دارند. ترکیب قرار گرفت ی حاصلخیزیهادامنهوار سلسله

ن رشته اینقطه ترینمرتفعباختری دارد.  ،که در قسمت شمال رودخانه قزل اوزن قرار گرفته، جهت خاوری

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
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متر است که دارای یخچال طبیعی نیز است. رشته دیگر موازی با رشته  1111کوه تخت سلیمان به ارتفاع 

آن حد طبیعی طارم، زنجان و ابهر را تشکیل  رأسرودخانه واقع شده و خط ال اول و در قسمت جنوبی

آن حد  رأسموازی رشته دوم و در جنوب شهر زنجان کشیده شده که خط ال تقریباً رشته سوم  .دهدمی

موازی با رشته سوم، بین  تقریباً. رشته چهارم شودمیطبیعی قیدار با بخش حومه زنجان و ابهر محسوب 

ایجرود، سجاس رود، قشلاقات و شهرها واقع شده و به کوه ققدارمعروف است. رشته پنجم در  هایدهستان

قسمت باختری شهرستان زنجان و موازی با رودخانه قزل اوزن واقع شده و جهت آن از جنوب خاوری به 

زنجان و آن حد طبیعی تکاب و همدان بوده و این رشته بین  رأسشمال باختری کشیده شده است. خط ال

به علت فشارهای  شناسیزمینمیانه به قافلانکوه مشهور است. قافلان کوه کوه جوانی است که در دوران سوم 

به وجود آمده است. این کوه به علت واقع شدن در جنوب و جنوب خاوری میانه و هم چنین  زیرزمینی

متر در محدوده  0535ن کوه با ارتفاع است. ای ایویژهجریان داشتن رود قزل اوزن در خاور آن دارای اهمیت 

کیلومتری جنوب خاوری مرکز شهرستان  4شهرستان میانه بخش مرکزی، دهستان قافلان کوه باختری و در 

ی هادشت. اندشدهواقع  هادامنهو  هادشتی متعدد استان زنجان، هاکوهمیانه واقع شده است. در حد فاصل 

 هایمکان ترینمهمجریان دارد، از  آنهادر  ایرودخانهرفته و غالباً منطقه که در پایین ارتفاعات قرار گ

ی استان هادشتاس مطالعات طرح جامع آب کشور، رأس. بآیندمیاستقرار اجتماعات انسانی استان به شمار 

تپه، سجاس، حلب، ماه نشان، آباد، گلانیه، ابهر، خرم دره، گرماب، زریدشت زنجان، سلط 8زنجان به 

 .اندشدهران، دندی، قیدار و طارم علیا تقسیم انگو

 

 گردشگری جغرافیایی )ژئوتوریسم( استان زنجان -9-0-0-01

نام  شناسیزمینامروزه شاخه جدیدی از اکوتوریسم منشعب شده است که ژئوتوریسم یا گردشگری 

های دیدن انواع فرسایش پردازد.میبه موضوع گردشگری  شناسیزمین هایپدیدهدارد. ژئوتوریسم با تکیه بر 

استالاگتیتی و استالاگمیتی از  هایپدیده، غارنوردی و دیدن هاگسلآبی، بادی، شیاری، خندقی و... بازدید از 

افکنه ها و مخروطخوردگیچینهای مشخص روی ارتفاعات، مشاهده بندیشناسی، بازدید ازلایهزمیندیدگاه 

. این نوع گردشگری تا حدودی دهدمیمربوط به ژئوتوریسم را تشکیل  یهافعالیتها و... قسمتی از و واریزه

ای برخوردار است، بسیار مفید به شناسی دیرینهزمینعلمی بوده و برای مناطقی چون استان زنجان که از 

. با توجه به تازه بودن این مقوله، تا کنون در این زمینه اقدامات خاصی در استان انجام نشده رسدمینظر 

 تواندمیدر استان زنجان این شاخه از اکوتوریسم به راحتی  شناسیزمیناست ولی با توجه به بستر متنوع 

دارای قدمت زیادی است. در نواحی  شناسیزمیندر این منطقه توسعه پیدا کند. استان زنجان به لحاظ 
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 هاییافته ترینجوان مشاهده کرد. شناسیزمین هایدورانآثاری را از تمام  توانمیمختلف استان 

در ارتفاعات مشرف به رودخانه قزل اوزن و شعب آن پیدا کرد که  توانمیدر منطقه زنجان را  شناسیزمین

میلیون سال پیش  335تشکیلات منطقه متعلق به  ترینقدیمیتعلق دارند.  شناسیزمینبه اواخر دوران سوم 

جنوبی شامل  هایکوهرشتهختری نمایان است. سن شمال با هایکوهرشتهی زنجان جنوبی و هاکوهدر 

شمال رود قزل اوزن که  هایبلندیسلطانیه و کوه دمیرلو تا  هایکوهرشتهی جهان داغ و ملاداغ و هاکوه

 هاکوهمیلیون سال تعیین شده است. این  335تا  025هستند  شناسیزمینمتعلق به دوران اول و دوم 

ی ذاکر، هاکوهزنجان شمالی ) هایکوهرشته. اندشدهکرتاسه تشکیل  هایآهکشیل و  هایسنگتر از بیش

 025و با قدمت  شناسیزمینیک از دوران دوم رأسگرانیت متعلق به دوره ژو هایسنگقاجار و قرل جا( از 

زنجان شمالی متعلق به اوایل دوران سوم  هایکوهرشتهبقیه  تقریباً. اندشدهمیلیون سال تشکیل 

تشکیل  ایماسه هایسنگشیل، بازالت و  هایسنگمیلیون سال هستند و از  11با قدمت  ناسیشزمین

)شیست انگوران( و  اندشدهی که کمی دگرگون هایسنگتشکیلات استان زنجان را  ترینکهن. اندشده

 سبز غیر دگرگونی متعلق به تشکیلات کهر و هم چنین گرانیت سفید رنگ اسیدی با عنوان هایشیل

 .آورندمیکه روی هم رفته مجموعه پی سنگ پرکامبرین ناحیه زنجان را به وجود  دهندمیگرانیت تشکیل 

 

 پوشش گیاهی استان زنجان -01-0-0-01

هزار هکتار و مراتع  42های استان جنگل های استان اشاره کرد.توان به جنگلاز نظر پوشش گیاهی می

درصد اراضی استان حفاظتی  11از نظر قابلیت اراضی، حدود چنین هم .گیردبرمی هزار هکتار را در 0211

باشد و درصد اراضی مرتع محسوب گردیده، قابل کشت نمی 28باشد. حدود برداری میبوده و غیر قابل بهره

درصد اراضی نیز قابل کشت است که با توجه به وضعیت توپو گرافیک اراضی و منابع آبی موجود دو سوم  11

ای، سیب ترین محصولات زراعی استان را گندم، جو، نباتات علوفهی قابلیت کشت آبی دارد. عمدهآن کشاورز

ی هااستاندهد. همچنین استان زنجان در تولید حبوبات در بین زمینی، گوجه فرنگی و پیاز تشکیل می

قند استان نیز قراردارد و محصول چغندر  02ای در ردیف کشور در ردیف دهم و در تولید نباتات علوغه

 .باشدمیدارای بالاترین عیار قند 

 

 ناستان زنجا هحیات وحش و مناطق حفاظت شد -00-0-0-01

کنند. های نادر دوزیستان، پرندگان، پستانداران، خزندگان و بندپایان زیست میدر استان زنجان گونه

در استان زنجان زندگی پشت گونه مار، یک نوع لاک 24گونه مارمولک، 08نوع دوزیست،  1 همچنین
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در کنند. نوع از انواع آن در استان زنجان زیست می 224گونه پرنده شمال غرب کشور  320، از کنندمی

ی مهم پستانداران استان هاغرب از گونه قوچ و میش ارمنی نژاد مخصوص استان، آهوان شمالضمن 

  کند.در استان زنجان زیست میگونه نادر پلنگ که از طارم گزارش شده است همچنین هستند. 

تواند در پیشرفت بخش بهداشت و درمان کشور گیاهی که قابلیت درمانی دارند می هایگونهحفظ 

تواند به پاکی هوا کمک نموده و سلامت افراد جامعه را ها میکمک نماید. همچنین حفظ مراتع و جنگل

 تضمین نماید.

 

 استان زنجانطبیعی خاص  -مناطق توریستی -02-0-0-01

و  هادرهها و مناطق حفاظت شده استان، منطقه زیبای طارم، چمن با ارزش سلطانیه، شکارگاه

متعدد آب گرم، منطقه ییلاقی  هایچشمهدربندهای ییلاقی منطقه، سواحل زیبای رودخانه قزل اوزن، 

بیعی استان زنجان و مناطق ای و طی منطقه ماه نشان، روستاهای صخرههاکوهسد تهم،  هایکنارهگاوازنگ، 

طبیعی استان زنجان هستند که برای گسترش  -حفاظت شده این ناحیه برخی از مناطق توریستی

 .آیندمیگردشگری طبیعی مناسب به نظر 

 

 های استان زنجاندیدنی -08-0-0-01

 زنجان غار تاریخی گلجیک -0-08-0-0-01

ان در ارتفاعات مشرف به روستای حاج آرش از شهرستان زنج کیلومتری جنوب غربی 35این غار در 

است. در حال حاضر دسترسی سواره به آن امکان ندارد. این غار عظیم به  توابع شهرستان زنجان واقع شده

 آهکی موجود در غار پدید آمده و با داشتن آب و هوای مناسب، داخل آن هایسنگفرسایش  طور طبیعی از

 .بوده است مأمن انسان دوران پیش از تاریخ

متر است. داخل غار آثار زیستی انسان در دوره  51تقریبی آن  متر و ارتفاع 011متر در  811ابعاد آن 

 .دهدمیبه شانزده تا سی هزار سال قبل از میلاد را نشان  آشولین تا بردوستین متعلق

 

 گرماب غار تاریخی کتله خور -2-08-0-0-01

کیلومتر با  01روستای گرماب واقع شده و از مرکز بخش  نوبی آهکی جهاکوهغار کتله خور در دل 

روستای  .یابدمیرو به دو کیلومتر تقلیل دارد. این فاصله در مسیر پیاده استفاده از معبر ماشین رو فاصله

الیه سمت جنوبی استان نام از توابع شهرستان خدابنده در منتهی گرماب به عنوان مرکز بخش به همین



 

 

 4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

این  .از طرف شرق با استان همدان و از جانب غرب با استان کردستان هم مرز است گردیده وزنجان واقع 

و ساکنان آن را روستای مسکونی بوده  021افشار معروف است دارای  منطقه که به بخش افشار یا قشلاقات

 .های افشاری تشکیل داده استسونایل معروف به شاه

نام  توانمیتکمه تپه )تپه خاکریز( واقع در قشلاقات افشار را  طقهاز آثار تاریخی شناسایی شده این من

رنگ منقوش به نقوش و خطوط هندسی و سیاهرنگ یادگارهایی از زندگی در  نخودی هایسفالبرد که 

سی  . توجیه حد فاصل زمانینمایندمیپیش از میلاد موسوم به دوران آغاز ادبیات را معرفی  اوایل هزاره سوم

نخودی رنگ( در  قبل از میلاد )فرهنگ بردوستین( و سه هزار سال قبل از میلاد )فرهنگ سفال هزار سال

زمان فرهنگ دوران سنگ  طبیعت کوهستانی مناطق، قابل بحث و بررسی است. در نتیجه این ویژگی مدت

 .است در این منطقه و سایر مناطق کوهستانی را به درازا کشانده

 

 زنجان رغار خرمنه س -8-08-0-0-01

خرمنه سر در سمت شمالی روستای شاه نشین و یا به  این غار در کوه بلند و سر به فلک کشیده

واقع گردیده که غار عظیم و با ابهت خرمنه سر نیز در دل این کوه ( اصطلاح متداول و معمولی محل )شانیش

 .متری از سطح دریا قرار دارد 0111و در ارتفاع 

 گیردمیهای شمالی شانیش سرچشمه که از کوه ایرودخانهبستر  در ابتدا از برای رسیدن به دهانه غار

سرسبز و زیبای زیتون و انجیر باید گذشت و به سوی ارتفاعات شمالی پیش رفت.  همچنین از میان درختان

ع واق قله کوه خرمنه سر دهانه مشبک و پنجره مانند و در عین حال نسبتاً وسیع غار خرمنه سر در نزدیکی

 .منظور شود شده است. این دهانه ربطی به غار اصلی ندارد و نباید به جای مدخل غار اصلی

 

 سرچم کاروانسرای -4-08-0-0-01

مسیر تجاری ری به آذربایجان در قرن هشتم هجری قمری  این کاروانسرا یکی از کاروانسراهای مهم

دارد در روستای سرچم واقع در هشتاد کتیبه سردر آن، رباط نام  بوده است. این کاروانسرا که طبق

 831میانه، در ساحل رودخانه زنجان چای و مشرف به جاده قدیم تبریز در سال  -کیلومتری محور زنجان

آن از  که پلان دهدمیدر دوره ایلخانی احداث شده است. آثار و بقایای این کاروانسرا نشان  هجری قمری

ایوان شمالی که مشرف به  صحن مرکزی و گرداگرد آن حجرات و در کاروانسراهای چهار ایوانی بوده و شامل

 .در ورودی است شاه نشین قرار گرفته است
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 پیکاروانسرای نیک -5-08-0-0-01

قسمتی از آن باقی مانده، نمایانگر عظمت در دوران برپایی  این کاروانسرا که به شدت تخریب گردیده و

، از آجرهایی به رنگ اندنمودهریب به یقین مستشرقین در آن سکونت اکثریت ق بوده است. این کاروانسرا که

 .شده و از کاروانسراهای به سبک چهار ایوانی بوده است قرمز ساخته

 

 بلاغ کاروانسرای قره -6-08-0-0-01

شده و هم اکنون بصورت تپه تاریخی در آمده است. آنچه که  کاروانسرای قدیمی قره بلاغ کاملاً تخریب

محل کاروانسرای قره بلاغ چنان است که با احتمال قریب به یقین پلان  ست این است که شکل تپهمسلم ا

های فاقد برج کاروانسراهای چهار ایوانی و قابل مقایسه با کاروانسرای سرچم است، با این تفاوت که آن از نوع

 .بانی بوده استدیده

 

 قدیمی هایپل -7-08-0-0-01

بسیاری دارد از جمله پل میربهاءالدین زنجان بر روی رودخانه  یمی و تاریخیقد هایپلاستان زنجان 

جنوب شهر زنجان و پل حاج سید محمد در جنوب شرقس زنجان که از زمان  زنجان رود، پل سردار در

 .است قاجار باقی مانده

 

 رختشویخانه بنای تاریخی -3-08-0-0-01

، در منطقه پر تراکم مسکونی، باشدمیمنطبق بر حصار  که بنای رختشویخانه در قلب بافت تاریخی شهر

معروف به بابا جامال چوقوری )گودال بابا جمال( احداث شده است، که  موسوم به عباسقلی خان و محل

 سعدی وسط به فاصله یکصد متری از سمت غربی آن عبور نموده و از طریق کوچه فرهنگ به امروزه خیابان

 .گرددمیبنای مزبور مرتبط 

در دفتر اندیکاتور اداره ثبت  0044شمسی ذیل شماره  0304مجموعه تاریخی رختشویخانه در سال 

 0318هجری قمری مطابق با  0318است. زمین این بنا در سال  اسناد و املاک زنجان به ثبت رسیده

به قیمت توفیقی رئیس بلدیه شهر )شهردار( زنجان از باقرخان امجد نظام  هجری شمسی توسط علی اکبر

 های سطحی مملو و بهآب خریداری شده است. محل موصوف قبل از احداث رختشویخانه با هرز تومان 045

 .بابا جمال چوقوری )گودال بابا جمال( معروف بوده است
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 اوقلی مجموعه تاریخی چلبی -9-08-0-0-01

وف بقعه چلبی اوغلی قرار خدابنده آثار معر -راه سلطانیه در پانصد متری جنوب غربی سلطانیه، بر سر

محققان این مجموعه را به سلطان چلبی منسوب نموده و تاریخ احداث بنا را  گرفته است. باستان شناسان و

 .اندکردهقمری عنوان  هجری 824سال 

تشکیل شده است. خانقاه شامل صحن مرکزی بوده و در اضلاع  این مجموعه از دو بخش خانقاه و مقبره

. پلان معماری این مجموعه با الهام از عقاید و مراتب صوفیه طراحی اندگرفته حجرات قرار شرقی و غربی آن

 .از فضاها با عملکردی خاص، اجرا شده است و هریک

 

 زنجان عمارت ذوالفقاری -01-08-0-0-01

 هایساختمانذوالفقاری واقع شده است. این مجموعه شامل  در مرکز بافت قدیمی، مجموعه تاریخی

اداری است که قبل از احداث خیابان ذوالفقاری )طالقانی کنونی( با یک  هایقسمترونی و بیرونی و اند

طبقه هم کف و زیر زمین به یکدیگر مرتبط بوده است. هم اکنون این مجموعه تقسیم  شبکه ارتباطی در

تاریخی مرکز  موعه بنایترین بناهای باقیمانده این مجی از آن از میان رفته است. از جالبهایقسمت شده و

بنا ایرانی و سبک ساختمانی از  مجموعه بیرونی است. این بنا در دو طبقه و یک سردابه ساخته شده، پلان

 .بناهای گوتیک اروپا تقلید شده است

 

 زنجان های قدیمیگرمابه -00-08-0-0-01

اند که اساساً به لحاظ ی قدیمیها، حمامباشدمیارزش و اعتبار  از آثار دیگری که از نظر معماری دارای

. عامل نخستین سوار شدن آب اندشدهاز کف معابر در محلات ساخته  ترپایین کنندهتعیینرعایت دو عامل 

نظر بوده مد نیاز به سیستم آبرسانی گرمابه و دیگری گرم بودن فضای حمام در زمستانهای سرد منطقه، مورد

درجه  41عموماً از معابر دارای زاویه  کسان اجرا شده و درب ورودی آنهای تقریباًها است. طرح و پلان گرمابه

ساروج ساخته شده و دارای استحکام و مقاومت لازم در مسایل  ها از آجر، سنگ و ملاطعموماً گرمابه است.

 .ایستایی است
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 زنجان بازار قدیمی -02-08-0-0-01

تای راههای ورودی قرار گرفته و از دو رأسیه( در خاستگاه اول) بازار زنجان در قلب بافت قدیمی شهر

 دهنده یکسان و قابل، ولی این دو از نظر عناصر تشکیلبازار پایین تشکیل شده است قسمت بازار بالا و

 .مقایسه است

 

 (ع)ابراهیم  بقعه امامزاده سید -08-08-0-0-01

نامه آن حضرت علمای فن در شجرهشهر زنجان است. معتبر  بقعه امامزاده سید ابراهیم یکی از بقاع

اند و جمعی دیگر همانند ابوالفرج م بن موسی بن جعفر )ع( دانستهرا ابراهی اختلاف نظر دارند. جمعی ایشان

بن علی  ابونصر بخاری در سرالانساب ایشان را ابراهیم بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن العباس اصفهانی و

کوکبی حسین بن اسماعیل بن  نامه درست باشد سید ابراهیم )ع( به اتفاقرهاند. اگر این شجنموده)ع( ذکر 

اوایل قرن سوم هجری در زمان خلافت المعتزر بالله  العابدین )ع( درالارقط بن عبدالله الباهر بن زینمحمد 

کیلو متری سمت جنوبی شهر زنجان در جریان جنگی با عمال خلیفه  3خلیفه عباسی قیام نموده و در 

الیه شرقی مشرف به دیوار حصار مدفون شده در قبرستانی واقع در منتهی شهید گردیده و تن مطهرش

 .است

 

 شناط امامزاده اسماعیل -04-08-0-0-01

تاکستان موسوم به امامزاده  -واقع در جاده ترانزیتی ابهر بنای تاریخی بسیار زیبایی در شناط ابهر

نویسان نسب وی به اسماعیل بن ابو محمد جعفر بن اسمعیل، ابو ل تذکرهبنابر اقوا .اسماعیل قرار گرفته است

علی بن  علی محمد بن عبدالله بن احد بن عبدالله علی بن الحسن بن زید بن الحسن بنحسن بن ابو علی

 .رسدمیابی طالب علیهم السلام 

 

 یحیی بقعه امامزاده -05-08-0-0-01

سایت تاریخی احداث گردیده است. محققین شرح الانساب  کاین بقعه در شهرک صائین قلعه بر روی ی

سانتیمتر  20×20×5اند. بنای امامزاده تماماض از آجرهای به ابعاد رسانیده (ع)وی را به امام موسی کاظم 

است. ورودی بنا مشرف بر یک هشتی است که عرض آن حدوداً نصف عرض شبستان بوده و به  ساخته شده

 .ده استقرینه احداث گردی طور
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 زیدالکبیر بقعه شاهزاده -06-08-0-0-01

زیدالکبیر واقع در سمت شرقی شهر ابهر است. به استناد  یکی از بقاع معتبر و معروف، بقعه شاهزاده

شجره شاهزاده زیدالکبیر به پیشوای مولای متقیان رسیده است. وی ابو علی  متون کتاب منتقله الطالبین

دختر  ر دار بن علی بن زید بن حسن بن علی بن ابیطالب علیه السلام و مادرشبن عبدالله د محمد بن احمد

السلام که طالب علیه عیسی ابو زید بن حسین بن زید شهید بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی

ل شهر ابهر عزیمت نموده و در این مح پسر عیسی، ابوزید همین شاهزاده زیدالکبیر است که از مدینه به

 .دفن گردیده است

 

 زنجان مسجد جامع -07-08-0-0-01

قلب بافت تاریخی شهر قرار گرفته است. این مسجد از  مسجد و مدرسه جامع معروف به مسجد سید در

ضلع شرقی با معبر موصوف به کوچه مسجد سید و از جبهه شمالی با خیابان  ضلع غربی با بازار قیصریه و از

که  باط است. قبل از احداث خیابان امام کنونی سر درب این مسجد به فضای بازیمیدان در ارت امام و سبزه

ورودی اصلی آن محسوب  در مقابل دارالحکومه به عنوان میدان شهر مطرح بوده، اشراف داشته و هم اکنون

 .شرقی آن، با بافت مسکونی مرتبط است . ورودی غربی مجموعه را با مرکز تجاری قیصریه و ورودیشودمی

 

 قروه مسجد جامع -03-08-0-0-01

 05کیلومتر  از بناهای تاریخی ارزشمند منطقه ابهر رود، مسجد جامع قروه است. روستای قروه در یکی

روستا بسیار جالب و در خور مطالعه  ای اینتاکستان قرار دارد. معماری سیویل و صخره -جاده ترانزیتی ابهر

 . باشدمیعلمکندی  ایری صخرهده و قابل مقایسه با معماو معرفی بو

 

 قلابر مسجد جامع -09-08-0-0-01

زنجان واقع است. در این روستا آثاری از قلعه زیبایی در  کیلومتری سمت جنوبی 52روستای قلابر در 

. در دامنه غربی این ارتفاعات، تل تاریخی مسجد جامع قلابر واقع شودمیدیده  بالای کوه مشرف بر روستا

از دل  ل تاریخی با همکاری روستائیان محلی مورد حفاری قرار گرفت و مجموعه بسیار ارزشمندیت است.این

باشد تشکیل شده  تواندمیاحتمالاً بقعه نیز  این مجموعه از یک مسجد و یک خانقاه که .خاک نمایان گردید

متری از سنگ نوع  5/0است که دور تا دور آن تا ارتفاع  است. قسمت مسجد، پلان مربع نسبتاً کوچکی
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ای متمایل به خط نسخ در دور تا دور مسجد به نظر الیه آن کتیبهمنتهی تراورتن نامرغوب است و در

 . رسدمی

 

 سجاس مسجد جامع -21-08-0-0-01

کیلومتری شمال غربی شهرستان خدابنده قرار  02جامع سجاس در شهرک فعلی سجاس در  مسجد

مسجد جامع  .است ین شهرک بیانگر عظمت آن در دوره های مختلف اسلامیآثار و بقایای تاریخی در ا .دارد

برجسته منطقه دانست. این مسجد به سبک مساجد شبستانی ساخته شده  یکی از آثار توانمیسجاس را 

که ملحقات و محدثات دیگری با شبستان  داردمیریخته در جرز شمالی، معلوم  های فرواست. آثار قوس

چهار  داری است که به سبکداده است. بنای موجود شبستان گنبدمیکاملتری را تشکیل مجموعه  موجود،

مسجد به طور کلی از  . ایناندگرفتهطاقی احداث گردیده و جرزهای چهارگانه سنگینی گنبد را به عهده 

 چهار فیلپوش بر روی جرزهای سانتیمتر ساخته شده است. گنبد با فاصله 20×20×5آجرهای به ابعاد 

 چهارگانه استوار گردیده است

 

 دسترسی به بازار داخلی استان زنجان -2-0-01

 توان دو شاخص را معرفی و محاسبه نمود؛برای بررسی این مورد می

 

 بزرگ در استان یهاشرکتحضور  -0-2-0-01

بزرگ  یهاشرکتبزرگ در یک منطقه است.  یهاشرکتی محیط کسب و کار حضور هاشاخصیکی از 

گیرد، با ارایه صورت می هاشرکتم بسیاری از تحولات مثبت هستند، انتقال فناوری از مجاری این پیشگا

کنند، خدمات اجتماعی در سطح استان همبستگی میان مسئولین و صاحبان کسب و کار را تقویت می

ها در سطح های صنفی و اتاق های بازرگانی هستند و در رشد این تشکلهای انجمنبزرگ پایه یهاشرکت

 باشند. استان بسیار مؤثر می

تواند شاخص شاغل دارند می 51های بزرگ صنعتی که حداقل از کارگاه هااستانسهم هر یک از 

های اس آخرین آمار کارگاهرأسباشد. ب هااستانبزرگ در سطح  یهاشرکتگیری حضور مناسبی برای اندازه

اند. کارگاه بزرگ در کشور فعالیت داشته 1144تعداد منتشر شده است  0348صنعتی کشور که در سال 

شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام  خراسانی هااستاندرصد بیشترین سهم و  28استان تهران با بیش از 

 را دارد. 01هزارم رتبه  04در اختیار دارند. استان زنجان با  هاشرکتهزارم کمترین سهم را از این  2با 
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 نماید. مقایسه می هااستانخص را برای استان زنجان با سایر نمودار این شا
 

 بر حسب جمعیت هااستانمقایسه شاخص دسترسی به بازار استان زنجان با سایر  .0نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازه بازار )دسترسی به جمعیت( -2-2-0-01

شود و سپس با می استان محاسبه 31در این شاخص دسترسی به جمعیت در هر یک کیلومتر برای 

( را به صورت متناظر بر P استان )بردار 31گردد. برای این منظور بردار سطری جمعیت همدیگر مقایسه می

ایم. سپس اعداد هر سطر ماتریس منتج شده ( تقسیم کردهD ی دیگر )ماتریسهااستانمسافت هر استان از 

که هر استان با پیمودن متوسط یک کیلومتر به زنیم این اعداد بیانگر این است ( را جمع میN )ماتریس

کند. استانی که این شاخص بالاتری داشته باشد دسترسی بیشتر به بازار چند نفر جمعیت دست پیدا می

 دارد.
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شاخص دسترسی به بازار بر حسب جمعیت برای استان زنجان با تهران، ایلام و متوسط کشور  2نمودار 

 دهد.را نشان می

 
 بر حسب جمعیت  هااستانمقایسه شاخص دسترسی به بازار استان زنجان با سایر  .2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیلومتر( دارای رتبه اول و ایلام با کمترین -نفر 03531010) بازارتهران با بیشترین میزان دسترسی به 

 باشد.ام میسی کیلومتر( رتبه-نفر 118114) میزان دسترسی به بازار

باشد. بیست و دوم میکیلومتر( دارای رتبه -نفر 0011213ا میزان دسترسی به بازار )استان زنجان ب

رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان به ترتیب بیشترین دسترسی به جمعیت را دارند در حالی  خراسانتهران، 

 جنوبی و سمنان به ترتیب کمترین دسترسی به جمعیت را دارند. خراسانی ایلام، هااستانکه 

 

 دسترسی به بازار خارجی استان زنجان -8-0-01

 صادارت -0-8-0-01

ماهه  02بر اساس نتایج حاصل از آمار گمرک استان، میزان صادارت کالاهای غیر نفتی استان طی 

افزایش  0345میلیون ریال بوده است که نسبت به سال  421815تن و به ارزش  28412معادل  0341

دی در ارزش ریالی داشته است. وزن وارزش صادارت کالاهای غیرنفتی درص 1/41درصدی در وزن و  5/14

 میلیون ریال بوده است. 502014تن و  04142به ترتیب  0345در دوازده ماهه 

الیاف پروپیلن، منسوج نبافته اسپان لس، ضایعات الیاف  ،کالاهای صادره استان شامل ترانسفورماتور

انه، مقره سرامیکی، سیم وکابل، الیاف نایلون، مرغ منجمد، الیاف کوتاه ای چهار زمنایلون، موتور سیکلت دنده
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گوسفند، اتصالات  بندی لاستیک، روده و آسیل گاو وپنبه شانه زده، فرش ماشینی، منسوج استخوان

، گرانول بازیافتی، فیلم پلی پرو پیلن، منسوج CDآلومینیومی، اکسید خاک روی، بیلت برنجی، ضایعات 

روی، منسوج استخوانبندی آغشته شده و  رأسموباندیگ، پودربنتونیت، شمش مس، شمش روی، دنبافته تر

نشده، کاتد مس، شمش سرب، روغن مایع، مذاب چیپس نایلون، شمش آلومینیوم، اکسید مولیبدن، پانل 

 ساندویچی، سیمان سفید، سنگ ساختمانی، کاشی بوده است.

ان، ایتالیا، کره جنوبی، عراق، افغانستان، هندوستان، آمریکا، این کالاها به مقصد کشورهای ترکیه، آلم

 ،آذربایجان، عربستان، اکراین، بلژیک، سوریه، هنگ کنگ، نیجریه، ترکمنستان، سنگال، قزاقستان، هلند

 تاجیکستان و عسلویه و بندرامام صادر شده است.

 
 0836و  0835 یهاسالصادارت گمرک استان در  ایمقایسه. 2جدول 

 درصد تغییرات 0836 0835 عنوان

 1/41 421،815 502،014 (میلیون ریال)ارزش 

 1/84 44،835 55،528 (هزاردلار)ارزش 

 5/14 28،412 04،142 (تن)وزن 

 4/21 0/33 1/28 (میلیون ریال)متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 

 

میلیون ریال بوده است. این در  0/33قیمت متوسط هر تن کالای صادراتی  ،سال0341طی دوازده ماهه 

میلیون ریال بوده  1/28 ،0345حالی است که متوسط قیمت هرتن کالای صادراتی طی دوازده ماهه سال 

نسبت به مدت مشابه سال  0341است. به عبارت دیگر متوسط قیمت هرتن کالای صادراتی در دوازده ماهه 

 .باشدمیدرصدی  4/21قبل دارای رشد 

 

 واردات  -2-8-0-01

 20015معادل  0341ماهه  02بر اساس نتایج حاصل از آمار گمرک استان، میزان واردات استان طی 

 3/4درصدی در وزن و  32افزایش  0345میلیون ریال بوده است که نسبت به سال  404411تن و به ارزش 

تن و  01125رتیب به ت 0345درصدی در ارزش ریالی داشته است. وزن وارزش واردات در دوازده ماهه 

 میلیون ریال بوده است. 414111

کالاهای وارده استان شامل الیاف پنبه، استن، باطری قراضه، بوشینگ خازنی، تنظیم کننده ولتاژ، درب 

، رول پرس آشیان، شیر یکطرفه، صفحه NBRاتوماتیک طبقه آسانسور، رنگ کننده پیگمانی، رول لاستیکی 
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تولید خط نورد سرد، قطعات کلیدی فشار قوی، قطعات عایقی، کاغذ رنگی عایقی، فنر فشاری، قسمتی از 

برای روکش چوب، کویل آلومینیوم، کاغذ عایق، مقره سرامیکی با متعلقات، نوار لبه چهت اوراق فشرده 

چوبی، نوار دی ام دی و مایلار، دستگاه کاردینگ حلاجی، واشر فنری، هسته سرامیکی فیلترهای تصفیه دود، 

تجهیزات سیلو، تسمه تایمینگ، تسمه آلیاژی، کاغذ سفید برای روکش چوب، غلتک چاپ و رنگ،  ت وقطعا

، بلبرینگ، قطعات پلاستیکی، قطعات غلتک کلندر، بیلت فولادی، اسفنج، پاکت آب میوه، UVسنباده، لامپ 

لبرینگ سوزنی، نی ساندیس، لیمیت سوئیچ، طعم دهنده آب میوه، صفحه فیلتر پرس، اتو پرس رادکس، رو

و رکتیفایر، رادیاتور،  غلتک فولادی نورد، ترموستات، ماشین چله پیچی بافندگی، پودر چسب، ترانقور ماتور

، پمپ روغنی، قسمتی از خط تولید مفره سرامیکی، دستگاه رنگرزی DDPکننده، جامبو بگ، رول فیلم پاک

و  UV، پوشش UVکلید گردان، پاک کننده دوک نخ و دستگاه خشک کن، خط کامل تولید فیوز اتومبیل، 

 دستگاه تتراپک.

ازبکستان،  ،هلند ان، آمریکا، آذربایجان، اکراین، این کالاها از کشورهای ترکیه، آلمان، هندوست

ارمنستان، سوئد، رومانی، فرانسه، سوئیس، انگلستان، چین، قزاقستان، اسلواکی، اسلونی، ژاپن و قرقیزستان 

 وارد شده است.

 
 0836و  0835 یهاسالواردات گمرک استان در  ایمقایسه. 8ول جد

 درصد تغییرات 0836 0835 عنوان

 3/4 404،411 414،111 (میلیون ریال)ارزش 

 5/8 44،124 42،025 (هزاردلار)ارزش 

 32 20،015 01،125 (تن)وزن 

 -41/08 50/13 12/53 (میلیون ریال)متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 

 

میلیون ریال بوده است. این  13350سال، متوسط قیمت هرتن کالای وارداتی  0341ی دوازده ماهه ط

میلیون ریال  12/53، 0345در حالی است که متوسط قیمت هرتن کالای وارداتی طی دوازده ماهه سال 

مدت مشابه نسبت به  0341بوده است. به عبارت دیگر متوسط قیمت هرتن کالای وارداتی در دوازده ماهه 

 درصدی بوده است.08341سال قبل دارای رشد منفی 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 عملکرد صادرات گمرک استان با گمرکات کشور ایمقایسهبررسی  -8-8-0-01

 11/1و  144/1به ترتیب معادل  0341سهم استان از وزن و ارزش صادارت گمرکات کشور در سال 

درصد بوده است که  11/1و  112/1رتیب به ت 0345که این نسبت در سال  درصد بوده است. در حالی

درصدی سهم از وزن صادرات کشور بوده  1/40درصدی سهم استان در ارزش و رشد  51دهنده رشد نشان

 است.

و  5/14به ترتیب  0345صادارت گمرک استان به لحاظ وزن و ارزش نسبت به سال  0341در سال 

نسبت به سال  0341ت گمرکات کشور در سال رشد صادار حالی که. در دهدمیدرصد رشد نشان  1/84

 درصد بوده است. 01/05و ارزش  11/02به لحاظ وزن  0345

برابر رشد صادرات  1 تقریباًکه رشد صادارت گمرک استان به لحاظ وزن  دهدمیمقایسه آمار فوق نشان 

افزایش توان  ندهدهنشانبرابر صادارت کشور بوده است. این امر  21/5گمرکات کشور و به لحاظ ارزش 

 .باشدمیتولیدی و صنعتی مستقر در سطح استان  یهاشرکتصادراتی 

 
 0835-0836صادرات گمرک استان و گمرکات کشوردر سال  ایمقایسه. 4جدول 

 عنوان

0835 0836 

 استان کشور
سهم 

 استان
 استان کشور

سهم 

 استان

 1311 44383 0508230 1312 55353 0308830 (میلیون دلار)ارزش 

 13144 28341 3014131 13118 0438 2845134 (هزار تن)وزن 

متوسط قیمت هر هزار تن کالای 

 (میلیون دلار)صادراتی 
1318 2348  1314 3358  

 

میلیون دلار بوده که نسبت  58/3معادل  0341متوسط قیمت هر هزارتن کالای صادراتی استان در سال 

 0345است. متوسط قیمت هرتن کالای صادارتی استان درسال درصدی داشته  2/21رشد  0345به سال 

متوسط قیمت هر هزار تن کالای صادراتی  حالی کهمیلیون دلار در هر هزار تن بوده است. در  48/2معادل 

درصدی داشته است.  0/2رشد  0345میلیون دلار بوده که نسبت به سال  14/1معادل  0341کشور در سال 

میلیون دلار بوده است. این امر  18/1معادل  0345کالای صادراتی کشور در سال  متوسط قیمت هر هزارتن

که عمده کالاهای صادراتی استان تولیداتی بوده که از ارزش صادراتی بسیار بالاتری نسبت به  دهدمینشان 

 اند.یدات صادراتی کشور برخوردار بودهتول
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 استان با گمرکات کشور گمرکعملکرد واردات  ایمقایسهبررسی  -4-8-0-01

درصد  2/1و  15/1به ترتیب معادل  0341سهم استان از وزن و ارزش واردات گمرکات کشور در سال 

 دهندهنشاندرصد بوده است. که  22/1و  138/1به ترتیب  0345این نسبت در سال  حالی کهبوده است. در 

 استان در واردات کشور بوده است.درصدی در سهم از وزن  0/35درصدی سهم از ارزش و رشد  0رشد 

 5/8و  32به ترتیب  0345واردات گمرک استان به لحاظ وزن و ارزش نسبت به سال  0341در سال 

به  0345نسبت به سال  0341رشد واردات گمرکات کشور در سال  حالی که. در دهدمیدرصد رشد نشان 

 ست.درصد بوده ا 4/05( درصد کاهش و در ارزش -21/3لحاظ وزن )

برابر رشد واردات  01 تقریباً که رشد واردات گمرک استان به لحاظ وزن  دهدمیمقایسه آمار فوق نشان 

 گمرکات کشور و به لحاظ ارزش نصف واردات کشور بوده است.

میلیون دلار بوده که نسبت  14/1معادل  0341متوسط قیمت هر هزارتن کالای وارداتی استان در سال 

( درصدی داشته است. متوسط قیمت هرتن کالای صادارتی استان درسال -10/04)رشد  0345به سال 

متوسط قیمت هر هزار تن کالای  حالی کهمیلیون دلار در هر هزار تن بوده است. در  85/5معادل  0345

درصدی  84/04رشد  0345میلیون دلار بوده که نسبت به سال  05/0معادل  0341صادراتی استان در سال 

میلیون دلار بوده  41/1معادل  0345ت. متوسط قیمت هر هزارتن کالای صادراتی کشور در سال داشته اس

متوسط قیمت هر  حالی کهبوده است در  ترمطلوباست. در این مقایسه نیز وضعیت استان نسبت به کشور 

 تن کالای وارداتی در کشور افزایش داشته این افزایش در استان منفی بوده است.

 
 0835 -0836واردات گمرک استان و گمرکات کشوردر سال  ایمقایسه. 5جدول 

 عنوان

0835 0836 

 استان کشور
سهم 

 استان
 استان کشور

سهم 

 استان

 132 44313 1432532 1322 4230 1082238 (میلیون دلار)ارزش 

 1315 2030 1218538 13138 01 13142 (هزار تن)وزن 

متوسط قیمت هر هزار تن 

 (میلیون دلار)اتی کالای وارد
1341 5385  0305 1314  

 

 بررسی درآمدهای گمرک استان -5-8-0-01

، حقوق ورودی است که در محاسبات درآمدی جزء درآمدهای شترین منبع وصولی درآمدهای گمرکیبی

با توجه به افزایش واردات گمرک  شودمیکه از جدول ذیل مشاهده  طوری . همانآیدمیملی به حساب 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

درصد شده  20افزایش وصولی حقوق ورودی موجب افزایش درآمدهای ملی گمرک استان به میزان  استان

به دلیل نبود نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات کافی و عدم ارائه خدمات مناسب و  حالی کهاست. در 

مواجه  درصدی 4/01درآمدی استانی با کاهش  هایردیفکاهش مشتریان خدمات گیرنده از گمرک استان 

و نیروی انسانی جهت جذب مشتریان خارج از امکانات و تجهیزات  تأمینشده است. با توجه به مورد فوق 

 استان و استان در استفاده از خدمات گمرکی و افزایش درآمدهای استانی ضروری است.

 
 میلیون ریال :ارقام 0835-0836درآمدهای گمرک استان  ایمقایسه. 6جدول 

 درصد تغییرات 0836 0835 عنوان

 -4/01 111 881 درآمدهای استانی

 20 81325 10118 درآمدهای ملی

 5/21 81445 12223 جمع کل

 

 های قاچاق کالا بررسی پرونده -6-8-0-01

دریک تعریف کلی  فرهنگی دارد. مسائل اجتماعی و است که ریشه در پدیده قاچاق یک آسیب اقتصادی

 و برای آنها وجود ندارد ایعرضهقانونی به تقاضاهایی است که بطور قانونی یا گفت قاچاق پاسخ غیر  توانمی

 مختلفی به اقتصادکشور هایجنبه از به کشور واردات غیر قانونی کالا باشد.نمیحد کافی  یا این عرضه در

 .کندمی لطمه وارد

ا به استان بوده است. استان مرزی کشور یکی از تهددیدات اصلی در قاچاق کال 5همجواری استان با 

ورود کالای قاچاق به استان مرز بانه در کردستان و مرز سردشت در استان آذربایجان  مبدأ ترینعمدهولی 

وجود سود  زمینی و مرزهای گسترده آبی وهای همسایه، کنترل مرزهای کشور . ضعف درباشدمیغربی 

با  .باشندمیو استان پدیده قاچاق درکشور  یدتشد و عوامل بروز فروش کالاهای قاچاق از سرشار حاصل از

 .ارزش پولی آن ارائه نمود چندان دقیقی از آمار توانمیده نیتوجه به زیرزمینی بودن این پد

هزینه  ،سود بازرگانی کالاهای مذکور طی همان سال عوارض گمرکی و ،ورودیعدم تحصیل حقوق 

 ،سطح اشتغال ،رود این کالاها همه ساله بر تولید داخلیهایی که وزیان فرصت درآمدهای تحصیل نشده وکلاً

ارزش کالاهای  بالایبرآورد رشد  دارد وو تورم درآمدهای ارزی  ،تجارت خارجی ،مولد گذاریسرمایهمیزان 

 %41دریک برآوردکلی حدود  دامنه این آسیب اقتصادی است. نظایر این برآوردها نشانگر عمق و قاچاق و

 که به صورت باندهای ملی و شودمیوسیله مجموعه های سازمان یافته قاچاق واردکشور  بهکالاهای قاچاق 

 .کنندمیالمللی عمل بین
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 :گیردشکل صورت می درکشورها به دو اصولا قاچاق کالا

 :قاچاق کالاهای صادراتی -0

 توانمیدیگر موارد  از ها عنوان نمود.وجود انواع یارانه توانمیدرکشور ما عمده دلیل این نوع قاچاق را 

صادراتی که موجب  گیر پا مقررات دست و ،های حمایتیاعمال سیاست ،کالاها به منع صدور برخی از

 اشاره نمود. رویه قیمت کالاهای صادراتی می شوندافزایش بی

 :قاچاق کالاهای وارداتی -2

تبلیغات وکیفیت  ،آوری درتولیدوعن ،تنوع ،وجود تقاضای زیاد توانمی مهمترین دلایل این نوع قاچاق را

 کالاهای خارجی عنوان نمود.

ترین عامل قاچاق دانست تفاوت مهم شاید بتوان آنرا مشترک است و نوع قاچاق کالا این دو آنچه که در

 .باشدمیبالعکس  خارجی و داخلی نسبت به بازار بازار در قیمت کالا

تشکیل شده قاچاق در گمرک استان در سال  هایپروندهکه تعداد  دهدمیبررسی جدول ذیل نشان 

فقره کاهش یافته است. با اینکه به  104به  0345فقره در سال  401درصد از  -2130با رشد منفی  0341

میلیون  20033درصدی از  54قاچاق کاهش یافته است ولی به لحاظ ارزشی با رشد  هایپروندهلحاظ تعداد 

که  دهدمیافزایش یافته است. این امر نشان  0341ون ریال در سال میلی 33340به  0345ریال درسال 

گرایش به سمت قاچاق کالاهای کم حجم با ارزش بالا تغییر یافته است. عمده کالاهای قاچاق وارده به استان 

و بخشی از این قاچاق نیز از طریق سردشت در استان  گیردمیاز طریق مرز بانه در کردستان صورت 

 غربی به استان وارد شده است. آذربایجان

 
 میلیون ریال :ارقام 0835-0836ل شده در گمرک استان قاچاق تشکی هایپرونده ایمقایسه. 7جدول 

 درصد تغییرات 0836 0835 عنوان

 -2130 104 401 تعداد

 54 33340 20033 ارزش

 

ی، چای، پارچه، لوازم آرایشی، شامل رسیور، مشروبات الکل 0341کالاهای قاچاق وارده به استان در سال 

بازی، البسه نو تاناکورا، جوراب، انواع آب میوه، تیغ ژیلت، مواد محترقه، کولرگازی، ویدئو انواع لامپ، اسباب

CD، های همراه، ال ام بی، برنج، پودر شربت، نسکافه، قهوه، شیر های همراه، انواع گوشیلوازم جانبی گوشی

 دکی اتومبیل، آدامس، شکلات، شکر بوده است.خشک، لوازم یدکی، لوازم ی
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 بررسی ترکیب صادارت غیر نفتی استان -7-8-0-01

دلار در  233801438درصدی از  238دهد که صادرات استان با رشد ( نشان می4نگاهی به جدول )

افزایش یافته است. دلیل اصلی کاهش صادارت استان  0341دلار در سال  211151425به  0345سال 

های جهانی مواد معدنی به خصوص سرب و روی در سال کاهش صادارت مواد معدنی به دلیل افت قیمت

شده  0345در وزن کالاهای صادارتی استان نسبت به سال  2333بوده است. این امر موجب کاهش  0341

 است. 

 -3 ؛س سوئیچپار -2 ؛شرکت ایران ترانسفو -0 گردد:از صنایع مهم استان به چند نمونه اشاره می

 ؛سازی ماهنشان و هیسچینی -1 ؛شرکت مینو -5 ؛شرکت کالسیمین -1 ؛شرکت ملی سرب و روی ایران

 -02 ؛نخ تایر -00 ؛سامان شیمی -01 ؛سازی لائی -4 ؛سازان لوازم خانگی ایران پیش -4 ؛فرش سهند -8

  بلکا شرق و... -01 ؛روغن نباتی جهان -03 ؛سیمان خمسه

درصدی در ارزش  34درصدی در وزن و  1031تعاونی و پتروشیمی استان با افزایش  ،محصولات صنعتی

مواجه بوده است. گرایش به سمت صادارت محصولات صنعتی به لحاظ ارزش افزوده  0345نسبت به سال 

ارزش صادارت  ایجاد اشتغال در داخل استان بسیار مطلوب خواهد بود. سهم این محصولات در وزن و بالا و

به ترتیب  0345این ارقام درسال  حالی کهدرصد بوده است. در  1233و  31به ترتیب  0341سال  ان دراست

که سهم این کالاها در صادارت غیر نفتی استان به لحاظ  شودمیدرصد بوده است. لذا مشاهده  3033و  0435

که صادارت کالاهای  ددهمیدرصدی مواجه بوده است. این امر نشان  335و  4131وزنی و ارزش با رشد 

 صنعتی استان را کالاهای حجیم صنعتی تشکیل داده است.

درصدی در ارزش  3132درصدی در وزن و  5534استان با کاهش  صادراتی محصولات معدنی و فلزی

نسبت به سال قبل مواجه بوده است. با توجه به اینکه صادرات محصولات معدنی فرآوری نشده و فاقد ارزش 

مطلوب باشد تا صادرکنندگان کالاهای معدنی  تواندمیهدر دادن منابع ملی است این کاهش درکل افزوده به 

که  طوری را به تحرک بیشتر برای تولید و فرآوری مواد معدنی با ارزش افزوده بالا ترغیب نماید. همان

قرار داده و رشد  یرتأثعدم افزایش صادارت این بخش در مجموع نیز صادارت استان را تحت  شودمیمشاهده 

به لحاظ وزنی  0341بالای صادارت صنعتی را خنثی کرده است. سهم صادارت محصولات صنعتی در سال 

درصدی  3534درصدی در سهم از وزن و  1235کاهش  درصد بوده است که با 3330و به لحاظ ارزش  3531

 سهم ارزش مواجه بوده است.  در

 -زرد آلو -انگور -برنج -اند از: انجیرشوند عبارتصادر هم می راً محصولات عمده کشاورزی استان که اکث

سیر و انجیر از  ،برنج ،انار ،یر. زیتونو سانار  -زیتون -فندق و بادام -گردو -پیاز -خیار -لوبیا -سیب
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 338کشاورزی استان با افزایش  صادراتی محصولات رود.محصولات عمده شهرستان طارم به شمار می

درصدی در ارزش نسبت به سال قبل مواجه بوده است. بیشترین رشد در ارزش  14زن ودرصدی در و

 0341کالاهای صادراتی به محصولات کشاورزی اختصاص دارد. سهم صادارت محصولات کشاورزی در سال 

درصدی در سهم از وزن و  3531درصد بوده است که با افزایش  438و به لحاظ ارزش  0831به لحاظ وزنی 

که در صورت توجه به صنایع تبدیلی  دهدمیدرصدی درسهم ارزش مواجه بوده است. این امر نشان  1131

های کشاورزی استان با توجه به شرایط اقلیمی ها و پتانسیلاز قابلیت توانمیبندی بسته کشاورزی و صنایع

 متنوع در گسترش صادارت استان بهره فراوانی برد. 

درصدی نسبت به سال قبل مواجه بوده است. این  2434نیز با کاهش  صادرات خدمات فنی و مهندسی

خدمات فنی و مهندسی استان جهت شرکت در مناقصات  یهاشرکتامر نشان از ضعف قدرت و بنیه مالی 

 130بدون تغییر بوده و  0341و  0345المللی است. سهم صادارت خدمات فنی و مهندسی در سال بین

 . دهدمیا تشکیل درصد از صادرات استان ر

 
 0835-0836. ترکیب صادارت غیر نفتی استان 3جدول 

 عنوان

 درصد تغییرات 0836 0835

 وزن

 تن()

 سهم

 از وزن
 )دلار( ارزش

از  سهم

 ارزش

 وزن

 تن()

 سهم

 از وزن
 )دلار( ارزش

از  سهم

 ارزش

 وزن

 تن()

 ارزش

 )دلار(

تعاونی و  ،صنعتی

 پتروشیمی
21441 0435 83111018 3033 28021 31 010532334 1233 1031 34 

 -3132 -5534 3330 84354441 3531 31111 5031 021148144 1031 84115 معدنی و فلزات

 14 338 438 23251111 0831 08041 534 03855101 03 01584 محصولات کشاورزی

فرش دستباف و صنایع 

 دستی
858 131 01324111 8 401 134 04411111 433 20 2035 

 -2434  130 011111   130 224115   ات فنی و مهندسیخدم

کالاهای ارسالی با مقاصد 

 نمایشگاهی
      0551111 131   

 صادرات بخش بازرگانی

 یهاشرکت)افراد حقیقی و 

 (بازرگانی

1814 533 4113518 130 8518 838 00103141 131 0035 01 

   031 3315111 233 2251     سایر

 238 -2333 011 211151425 011  011 233801438 011 028131 جمع کل

 ماخذ: آمارهای سازمان بازرگانی
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کاری است که در ای و به ندرت طلائی به صورت ملیلهاز کارهای دستی بومی زنجان ساخت وسایل نقره

اصفهان کوچ اوایل فقط در زنجان معمول بوده که در زمان رضاخان تعدادی از هنرمندان زنجانی به تهران و 

دوزی یکی دیگر از هنرهای دستی است که چاروق کردند و این هنر ظریف را در آن شهرها رواج دادند.

ها مشخصاً زنانه بوده و ای دارند. این چاروقهای ظریف هنرمندان زنجانی در تولیدات آن مهارت ویژهدست

 استفاده از آن جنبه تشریفاتی و تفننی دارد.

های نه چندان در گذشتهای که شود به گونههای پررونق استان قلمداد میاز شغل بافی نیز یکیفرش

توان گفت اکثریت قریب به اتفاق مردم می وهزار دستگاه دار قالی در این استان فعال بود،  081دور، بیش از 

دوم محسوب  بافی در برخی مناطق استان به عنوان شغلآشنایی داشتند هم اکنون نیز فرش استان با فرش

با البته درصد دارهای فرش دستباف کشور در استان فعال است،  00اس آمارهای اعلام شده رأسب. شودمی

وجود تولیدات بالای فرش دستباف در استان و انتظار صادرات مناسب از استان، در حال حاضر تنها بخش 

 ود.شاندکی از تولیدات فرش استان صادر می

رین و مشهورترین محصولی که استان زنجان به بازارهای داخلی و خارجی گسیل تاما به طور کلی اصلی

پاید که این محصول از باشد. اگرچه به نظر برخی تولیدکنندگان این محصول، دیری نمیکند چاقو میمی

دور رقابت خارج شده و جایگاه خود را در تولیدات استان از دست بدهد. یکی دیگر از محصولات استان که 

شهرت زیادی پیدا کرده صنوبر است به طوری که به گفته مدیر کل منابع طبیعی زنجان، این استان به 

زمان خود را با  صنوبرها درختانی هستند که از دیرعنوان قطب تولید صنوبر در کشور شناخته شده است. 

و در شرایط اقلیمی و خاکی ها و پستی و بلندی کشور پهناور تطبیق داده ها، دشتها، درهنشیب کوهو  فراز

درصد  11بیش از  مختلفی رشد و پرورش میابند که مورد علاقه خاص کشاورزان در اقصی نقاط کشور است.

شود و استان زنجان یکی از کاری دست کاشت انجام میتولید چوب کشور از طریق زراعت چوب و جنگل

 .، خرمدره، ابهر، ماهنشان و زنجان استهای صنوبرخیز کشور است که عمده آن در شهرستان طارمقطب

های کیفیت چاقواست و افزایش  المللیبینترین صنعت استان در سطح ملی و شناخته شده چاقو

ای به این صنعت داده و تواند حیات دوبارهکیفیت خارجی میدی و جلوگیری از فروش چاقوهای بیتولی

ی دیگر هااستانید. حجم زیادی از صادرات استان به بازارهای داخلی و خارجی را به سوی کشور جلب نما

میوه حجاج ایرانی توسط استان  تأمینکه طوریدهد به کشور و کشورهای دیگر دنیا را میوه تشکیل می

شود، از طریق این می تأمینهای دیگر برای حجاج هایی که از کشورگیرد و حتی میوهزنجان صورت می

استان زنجان به عنوان قطب تولید صنوبر در کشور شناخته  بیان شدور که ط. همانگیردمیاستان انجام 

تواند بازارهای داخلی و خارجی را به خود جلب کند. فرشبافی نیز از شده است و تولید این محصول می
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ی، مردم اقصی نقاط دنیا به فرش ایرانشده و با توجه به علاقهدیرباز به عنوان صنعت پیشرو استان شناخته می

 نیز مورد توجه متقاضیان اخیراً محصولات پتروشیمی استان بازارهای جهانی را به تسخیر درآورد.  توانمی

میانه در این شاره شد بزرگترین ذخایر روی خاورطور که ا)مثل ترکیه( قرار گرفته است. در ضمن همان

ر استان استفاده کرده و جایگاه توان از آن به عنوان فرصتی برای صادرات بیشتاستان قرار دارد که می

تواند زمینه صادراتی استان را ارتقا داد. جذب بازارهای داخلی و خارجی توسط تولیدکنندگان استان می

بنگاه  تأسیسگذاران جدید را نیز به تولید بیشتر توسط تولیدکنندگان استان را فراهم آورده و سرمایه

 ه اقتصادی بالاتر استان و کشور را فراهم آورد.تولیدی تشویق نماید و موجبات رشد و توسع

 

 دسترسی به منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر -2-01

 تجدیدپذیرمنابع  -0-2-01

شود. چنین منابعی که وسیله فرآیندهای طبیعی تشکیل و یا از نو ساخته میشود که بهبه منابعی گفته می

شوند، مانند: آب، هوا، گیاهان و نابع تجدیدپذیر خوانده میکنند، مخود را به طور طبیعی ترمیم و تکمیل می

 جانوران.

 

 آب -0-0-2-01

 5/3باشد که میلیارد متر مکعب برخوردار می 1استان زنجان از حیث منابع آبی از پتانسیلی حدود 

درصد کل  85 زیرزمینیهای درصد و آب 25های سطحی دهد. آبدرصد منابع آبی کشور را تشکیل می

درصد و این  01های سطحی استان حدود برداری از منابع آبمیزان بهره دهد.ابع آبی استان را تشکیل میمن

تیب معادل ها در سطح کل کشور به تراین نسبتدرصد بوده است ) 84حدود  زیرزمینیهای میزان برای آب

به میزان زیادی قابل  (های سطحیبخش )به ویژه منابع آب ، ایندرصد است(. در نتیجه 44درصد و  18

، کشاورزی هایبخش، منابع آبی استان از استفاده یلااهای بگیری از ظرفیتتوسعه بوده و در صورت بهره

را نیز در  هابخش، توسعه سایر های فراوانی از آن خواهند برد، یعنی توسعه منابع آبیدامداری و صنعت بهره

متر بوده و میلی 301سال گذشته حدود  31ن در طول . متوسط بارندگی سالانه استاپی خواهد داشت

های . همچنین تخلیه سالانه منابع آبباشدمیلیارد متر مکعب می 3های سطحی استان بیش از پتانسیل آب

عمیق(  های عمیق و نیم، چاههاان بیش از یک میلیارد متر مکعب )از طریق قنات، چشمهاست زیرزمینی

  .تاس
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های قزل های دایمی و فصلی هستند. رودخانهای سطحی در استان زنجان رودخانههترین منبع آبمهم

ترین رودهای دایمی این استان دانست. رودخانه قزل توان مهمزنجان رود، ابهررود و شاهرود را می ،اوزن

و های چهل چشمه کردستان و همدان سرچشمه گرفته و در نزدیکی منجیل به شاهرود پیوسته اوزن از کوه

ریزد. زنجان رود نیز در حوزه آب ریز قزل اوزن قرار داشته و با جهتی با نام سفیر رود به دریای خزر می

پیوندد. رودخانه قزل اوزن علاوه بر اهمیت اقتصادی جنوب خاوری، شمال باختری به رودخانه قزل اوزن می

های زنجان است که ترین روخانهی از مهمبالایی که دارد به دلیل پرآبی، زیبایی و طولانی بودن مسیر خود یک

های زیبا و سرسبز بسیاری در های گردشگری نیز اهمیت زیادی دارد. به برکت آب فراوان باغدر زمینه جاذبه

مسیر این رودخانه به وجود آمده که منظره بسیار زیبایی به حومه شهر زنجان داده است به طوری که در 

و مستشرقین از این رودخانه و زیبایی و سرسبزی مناطق اطراف آن یاد شده های جهانگردان تمام سفرنامه

های اهالی زنجان و مناطق اطراف آن یکی از ترین تفرجگاهاست. مسیر رودخانه قزل اوزن یکی از مهم

های قره داغ در خدابنده های مسافران مسیر شمال باختر کشور است. خرارود از کوهگاهباصفاترین استراحت

یابد و پس از پذیرا شدن گرم واقع در جاده قزوین به همدان جریان می رچشمه گرفته و در محل آبس

دهد و سپس در شهریار با رودخانه های آوه، گلنجین، شور و کردان با نام رود شور ادامه مسیر میرودخانه

بهر رود نیز یکی دیگر از یابد. اکرج ادغام شده و به همان نام به طرف دریاچه حوض سلطان قم جریان می

 ،رودهای جاری در این استان زیبا است که از حوالی سلطانیه سرچشمه گرفته و با جهت شمال باختری

جنوب خاوری، پس از مشروب ساختن ابهر، هیدج، صایین قلعه و خرم دره به تاکستان رسیده و آب تعداد 

های سجاس، آیدوغموش، تالوار، شاری چای، قرانقو سازد. رودخانهمی تأمینزیادی از روستاهای دو دانگه را 

های مهم و گامیش چای از حوزه آبریز قزل اوزن و رودخانه تهم از حوزه آبریز زنجان رود از دیگر رودخانه

کیلومتر از کل مساحت  20154در تمام مناطق استان جریان دارند. در مجموع  تقریباًاستان هستند که 

کیلومتر مربع برآورد شده است، حوزه آبخیز قزل اوزن یا سفید رود که  22011 استان زنجان را که حدود

گیرد. به طور کلی در سطح استان زنجان دو آبخیز میلیون هکتار دارد، در بر می 531خود وسعتی در حدود 

 که حوزه آبخیز قزل اوزن یا اند وجود دارد. حوزه اولاصلی که از آبخیزهای فرعی متعدد تشکیل شده

مرکزی، جنوب باختری، باختر و شمال استان  هایبخشکیلومتر  51211رود است، با وسعتی معادل سفید

اصلی به نام های قزل اوزن و شاهرود که پس از به هم پیوستن در  هایرودخانهزنجان را در بر گرفته است. 

حوزه آبخیز سفید رود  ر، دآورندمیمنطقه منجیل )محل سد سفید رود( رودخانه سفید رود را به وجود 

های قزل اوزن و شاهرود و شاخه هایرودخانهآب سالانه  اس مطالعات انجام شده مقداررأسجاری هستند. ب

میلیارد متر  2/1میلیارد متر مکعب درسال است که نزدیک به  425/5به طور متوسط برابر با  آنهاعمده 
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آب خیز  نه شاهرود است. حوزه بعدی، حوزهبه رودخامکعب آن مربوط به رودخانه قزل اوزن و بقیه مربوط 

چای تشکیل شده است. به  جحاجی رود، خرا رود و آو ،رودخانه شور است که از آب خیزهای رودخانه ابهرود

کیلومتر(، اوزون دره )به  51طور کلی رودهای دایمی استان زنجان عبارتند از: انگوران چای )به درازای 

کیلومتر(، خویین )به درازای  11کیلومتر(، حلب )به درازای  21مل گین )به درازای کیلومتر(، چ 51درازای 

 121کیلومتر(، شورفشاپور )به درازای  25کیلومتر(، سیاوه رود )به درازای  31کیلومتر(، کاکا )به درازای  31

 ترینمهم کیلومتر(. 11کیلومتر( و قلعه چای )به درازای  02کیلومتر(، علی جولاچای )به درازای 

کیلومتر(،  21کیلومتر(، آب لار )به درازای  25فصلی استان زنجان عبارتند از: آب بر )به درازای  هایرودخانه

 05کیلومتر(، التماس دره سی )به درازای  08کیلومتر(، آقبلاغ چای )به درازای  32آق زوج چای )به درازای 

کیلومتر(، بیزینه رود )به 32وزون دره گوجه قیه )به درازای کیلومتر(، ا 21کیلومتر(، الله لوچای )به درازای 

کیلومتر(، تلخه رود  31کیلومتر(، تخته یورد )به درازای  25کیلومتر(، بیوک چای )به درازای  85درازای 

کیلومتر(، سارمساقلو )به  02کیلومتر(، دربند)به درازای  32کیلومتر(، چسب )به درازای  1زنجان )به درازای 

کیلومتر(، سجاس  21کیلومتر(، سیلاب گمیش آباد )به درازای  31کیلومتر(، سهرین )به درازای  33ای دراز

کیلومتر(، شوراب  021کیلومتر(، شورهمدان )به درازای  11کیلومتر(، سرابند )به درازای  11رود )به درازای 

کیلومتر(، قره چای  15به درازای کیلومتر(، شورسهرورد ) 35کیلومتر(، شورچای )به درازای  04)به درازای 

کیلومتر(، گورگورچای )به  33کیلومتر(، قلات )به درازای  11کیلومتر(، قره قوش )به درازای  11)به درازای 

کیلومتر( و میرجان سویی )به درازای  23کیلومتر(، لوان چای )به درازای  24) کیلومتر(، لجام گیر 1درازای 

ابهر، ماه نشان، زنجان، ایجرود،  هایشهرستاندر مناطق مختلف استان از جمله  هارودخانهکیلومتر(. این  11

 هایریزابهو  هارودخانهمختلف این منطقه جاری هستند. وجود  هایبخشطارم و خدابنده و در روستاها و 

شهر فراوان در منطقه سبب احداث دو سد مهم گاوازنگ و تهم در زنجان شده است. این سدها که در شمال 

شهر استان زنجان را به عهده دارند و علاوه بر آن  ترینپرجمعیتآب آشامیدنی  تأمینوظیفه  اندشدهساخته 

 زیرزمینی هایآبداده است.  آنهاهای مصنوعی پشت این سدها ارزش تفریحی و تفرجگاهی نیز به دریاچه

و میزان بارش غنی هستند و از نظر استان زنجان به علل گوناگونی از جمله بافت خاک ها، نوع آب و هوا 

ها زیرزمینی به صورت حفر چاه هایآبتر روستاهای این استان از نابع آبی اهمیت زیادی دارند. بیشم تأمین

 هایچشمهآب گرم معدنی و  هایچشمهمعدنی استان به دو صورت  هایچشمه. کنندمیو کاریزها استفاده 

آب گرم از نظر جاذبه های گردشگری دارای  هایچشمهمیان بیشتر  . از ایناندگرفتهآب سرد معدنی شکل 

آهکی زیرزمینی و اختلاط با گازهای گوگردی از درجه  هایلایهبا عبور از  هاچشمهاهمیت هستند. این 

حرارت بالایی برخوردار شده و به خاطر داشتن کیفیت گوگردی و آهکی به عنوان داروی شفابخش امراض 
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استان این است که پس از زلزله سال  هایچشمه. نکته جالب در مورد گیرندمیاستفاده قرار رماتیسمی مورد 

گرم معدنی در سطح استان افزوده  هایآبزیرزمینی، بر درجه حرارت  هایلایهو ایجاد دگرگونی در  0314

ختر زنجان، کیلومتری جاده سهرین به با 31شده است. چشمه آب گرم وننق در نزدیکی روستای وننق در 

کیلومتری جنوب باختری زنجان در نزدیکی روستای ابدال، چشمه آب گرم  31چشمه آب گرم ابدال در 

کیلومتری  01کیلومتری خدابنده در حومه روستای گرماب، چشمه آب گرم قنیرجه در  11گرماب در 

طقه حفاظت شده روستای علم کندی شهرستان ماه نشان، چشمه آب گرم احمد آباد در جنوب باختری من

کیلومتری معدن سرب انگوران واقع در شهرستان تکاب در استان آذربایجان باختری برخی  05 انگوران و در

آب گرم معدنی استان زنجان هستند که علاوه بر خواص دارویی و درمانی از اهمیت توریستی  هایچشمهاز 

ای ترکیبات گوگردی، منیزیمی و زاج آب سرد معدنی استان زنجان دار هایچشمهنیز برخوردار است. 

 هایچشمه ترینمهم. گیرندمیها گازدار بوده و به عنوان دافع سنگ کلیه مورد استفاده قرار هستند. این آب

کیلومتری شمال زنجان و حومه روستای ماهان در  51آب سرد استان را آب معدنی الله بلاغی واقع در 

کیلومتری لوشان در جاده سیروان شهرستان طارم  05ن در شهرستان طارم و چشمه آب معدنی عمقی

گفت تمام مناطق استان زنجان به لحاظ وجود منابع آب دارای اهمیت  توانمی. از این رو دهندمیتشکیل 

بوده و از این لحاظ غنی است. آبشار شارشار تنها آبشار شناخته شده در زنجان است که در منطقه تهم، در 

 ایصخره هایسنگزنجان واقع شده است. این آبشار که به طرز بسیار زیبایی در میان  شمال باختری شهر

کیلومتر با دریاچه مصنوعی سد تهم فاصله دارد و دسترسی به آن با یک  5قرار گرفته است، حدود 

 کوهنوردی یک ساعته امکان پذیر است.

 

 رودخانه سفید رود یا قزل اوزن 

 همیت اقتصادی بالایی که دارد به دلیل پرآبی، زیبایی و طولانی بودن مسیررودخانه قزل اوزن علاوه بر ا

ادی دارد. به های گردشگری نیز اهمیت زیهای زنجان است که در زمینه جاذبهروخانه ترینمهمخود یکی از 

زیبایی های زیبا و سرسبز بسیاری در مسیر این رودخانه به وجود آمده که منظره بسیار برکت آب فراوان باغ

های جهانگردان و مستشرقین از این رودخانه و به حومه شهر زنجان داده است به طوری که در تمام سفرنامه

های گاهگردش ترینمهمزیبایی و سرسبزی مناطق اطراف آن یاد شده است. مسیر رودخانه قزل اوزن یکی از 

ای مسافران مسیر شمال باختر کشور است. اهالی زنجان و مناطق اطراف آن یکی از باصفاترین استراحتگاه ه

ایران و یک رود دایمی به  هایرودخانه، بزرگ ترین و مشهورترین ترینمهمسفیدرود یا قزل اوزن یکی از 

کیلومتری شمال باختری سنندج،  31درصد است که از آبخیزهای  3/1کیلومتر و شیب متوسط  815درازای 
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متر و ارتفاع  2311. ارتفاع سرچشمه این رودخانه گیردمیه دهستان مارال )استان کردستان( سرچشم

متر است. این رودخانه در ابتدای سرچشمه خود چم هانه گلان نام داشته و مسیر حرکت  -25ریزشگاه آن 

کیلومتر و مخلوط شدن با چندین رودخانه و ریزابه، به نام های  01آن شمالی است. پس از طی کردن حدود 

. به طور کلی شودمیچم بناسوره، با نام جدید قزل اوزن به سمت شمال خاوری متوجه خنجره، گومرش و 

. رودخانه قزل کندمیی کردستان، زنجان، آذربایجان خاوری و گیلان عبور هااستانسفیدرود یا قزل اوزن از 

ن سنندج بسیار با پیچ و خم های متعدد از شهرستا هایریزابهاوزن در مسیر خود ضمن مخلوط شدن با 

. پس از عبور از این دهستان در شودمیخارج شده و به دهستان نجف آباد در محدوده شهرستان بیجار وارد 

یول کشتی و  هایرودخانه. در روستاهای قاسم آباد و علی آباد با شودمیروستای زرده کمر با چم زر مخلوط 

ز پیمودن مسیری نسبتاً طولانی با خروج از . این رودخانه پس اشودمیشوراب درهم آمیخته و متوجه خاور 

. در شهرستان خدابنده از دهستان قشلاقات شودمیشهرستان بیجار وارد محدوده شهرستان خدابنده )قیدار( 

بسیاری از جمله شور، چسب و تلوار مخلوط شده و به روستای محمدآباد  هایریزابهو با  کندمیافشارعبور 

. پس از دور زدن کوه شینه شودمیتغییر مسیر داده و به سمت شمال منحرف  . در این روستاشودمیوارد 

بیجار را قطع کرده، با رودخانه خویین مخلوط  -رو زنجان داغ و مخلوط شدن با رودخانه خوزان راه اتومبیل

. در این شودمیشده و رو به سوی شمال باختری به دهستان انگوران در محدوده شهرستان زنجان وارد 

. شودمیلجام گیر و انگوران چای درهم آمیخته و پس از آن وارد شهرستان ماه نشان  هایرودخانهناحیه با 

دربند، قلعه  هایرودخانهاین رودخانه پس از وارد شدن به ماه نشان از مرکز این شهرستان عبور کرده و با 

در این دهستان ابتدا با زنجان چای و . شودمیچای و تلخه رود در هم آمیخته و به دهستان چایپاره وارد 

. در شودمیسپس با آجی چای مخلوط شده و به شهرستان میانه از محدوده استان آذربایجان خاوری وارد 

و در ایستگاه پل دختر وارد دره قافلانکوه  پیمایدمیتبریز  -این قسمت مسیری را به موازات خط آهن تهران

و با رودخانه گرمی و  کندمیدین روستا در استان آذربایجان خاوری عبور . در ادامه مسیر خود از چنشودمی

. با ورود به دهستان خورش رستم شودمیآرپاچای در شهرستان خلخال )در محدوده استان اردبیل( مخلوط 

. در این شهرستان با شودمیبا رودخانه کندرچو و شاهرود مخلوط شده و به محدوده شهرستان طارم وارد 

و در نهایت به دریاچه سد سفید رود  شودمیآب بر، آب لار، آق روی چای و لوان چای مخلوط  هایانهرودخ

. قزل اوزن پس از مخلوط شدن با رودخانه شاهرود به سفید رود تغییر نام داده، رو به سوی شمال ریزدمی

متعدد بزرگ و  هایریزابه . در این منطقه باشودمیخاوری جریان یافته و وارد محدوده شهرستان رودبار 

کوچک درهم آمیخته و پس از عبور از دهستان رستم آباد به دهستان سنگر در محدوده شهرستان رشت 

. رودخانه سفید رود در این منطقه روستاهای زیادی را شودمیوارد شده و کم کم پهنه بستر آن گسترده تر 
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. وسعت شودمیرودخانه پدید آمده است، وارد های همین مشروب ساخته و به دشت گیلان که از آبرفت

و نخستین شاخه آن که  شودمیکیلومتر مربع است، از دشت گیلان آغاز  0251دلتای سفیدرود که بیش از 

. سفید رود در دلتای خود به سوی شمال جریان شودمیرود نام دارد در همین منطقه از آن جدا  خمام

. در همین شودمیرود مخلوط شده و به دهستان کوچصفهان وارد  سومو در روستای پاشاکی با دی یابدمی

. در این شودمیمحل شاخه دیگری که نورود نام دارد از آن منشعب شده و به سوی آستانه اشرفیه روان 

و سرانجام در شمال منطقه  شودمیشهر تغییر جهت داده و با چند پیچ و تاب به سوی شمال رهسپار 

تبریز زمینه  -رودخانه قزل اوزن با جاده اصلی تهران هایکناره. همجواری ریزدمیخزر  کیاشهر به دریای

گاهی از این رودخانه را افزایش داده است و همچنین عبور این رودخانه بزرگ و زیبا از استفاده گردش

است و  چندین استان و ده ها شهر، بخش، دهستان و روستا سبب رونق و آبادانی مناطق عبوری آن شده

. رودخانه قزل اوزن نه تنها برکت و آبادانی را به شودمیاستفاده  آنهاگاه اهالی از به عنوان گردش معمولاً

آن جلوه بسیار زیبایی را در طول چهار  هایکنارهی سرسبز هاباغاستان زنجان هدیه کرده، بلکه کشتزارها و 

. همین امر بر ارزش های کنندمیوی خود جذب و دوستداران طبیعت را به س گذارندمیفصل به نمایش 

 .کندمیتوریستی رودخانه قزل اوزن در کنار ارزش های اقتصادی آن تاکید 

 

  رودخانه زنجانرود 

. این باشدمیابهر و زنجان جاری  هایشهرستاناستان است که در  هایرودخانه ترینمهمیکی از 

متر است، از آبخیزهای دهستان  0841رتفاع سرچشمه آن کیلومتر طول داشته و ا 012رودخانه دایمی که 

کیلومتری خاور زنجان سرچشمه گرفته و دره پهناور زنجان رود را به سوی شمال باختری  34سلطانیه در 

و پس از مشروب کردن روستاهای مشک آباد،  کندمی. این رودخانه از جنوب شهر زنجان عبور کندمیطی 

 آهنراهبران و سالیان از جنوب شهر زنجان گذشته و به موازات راه اتومبیل رو و  نیماور، بناب، دیزج، خانه

. در این مسیر روستاهای کوشکان والارود، دهدمیمیانه به سوی شمال باختری به جریان خود ادامه  -زنجان

این روستا  . دررسدمیخرم پی و برخی روستاهای دیگر را سیراب کرده و در نهایت به روستای سرچم پایین 

 3به سوی باختر تغییر مسیر داده و پس از سیراب کردن روستاهای چوروک، الوارلو، گوگلان و رجین در 

متر، شیب متوسط  0011. ارتفاع ریزشگاه این رودخانه ریزدمیکیلومتری باختر روستای رجین به قزل اوزن 

 درصد و حوزه آن دریای خزر است. 5/1آن 

 



 

 

 32 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

  ابهر رود 

ای اتی این منطقه است. این رود شاخهودخانه جاری در سرتاسر شهرستان ابهر و شریان حیر ترینمهم

ابهر، تاکستان، قزوین، کرج، تهران و قم جریان دارد و از دو  هایشهرستاناز رودخانه شور فشاپویه بوده و در 

لی گردنه الله اکبر شاخه فصلی و دایمی تشکیل شده است. سرچشمه شاخه فصلی آن از کوه سرآهند در حوا

ی رستم، سالارداغی و سندان سرچشمه هاکوهسلطانیه است. شاخه دایمی آن به نام کینه ورس نیز از 

. این شاخه از شعبات متعددی تشکیل شده و با جهت شمال باختری به جنوب خاوری در نزدیکی گیردمی

ابهر، خرم  هایآباین رودخانه در مسیر خود  .یابدمیابهر به شاخه فصلی می پیوندد و با نام ابهررود جریان 

شناط و جندق را پذیرا شده و پس از مشروب ساختن مزارع روستاها و شهرهای  هایسیلابدره، چالچوق و 

مسیر خود در صایین قلعه، هیدج، خرم دره، ابهر، تاکستان، دو دانگه و قزوین به رودخانه شور و در آخر به 

قدار آبی که در رودخانه ابهر رود جریان دارد، در ایستگاه هیدرومتریک روستای م .ریزدمیدریاچه نمک قم 

ین ترپایینشده است. این رودخانه در شهرستان ابهر و در  گیریاندازهمیلیون متر مکعب در سال  301قروه 

ه افزوده زمین بالا آمده و به آب رودخانهای مسیر آن، آب از زیرقسمتسطح شهر قرار دارد. در بعضی از 

. اهالی در نقاط مختلف شهر، با بستن آیدمیبه همین خاطر این رودخانه نوعی زاینده رود به شمار  گرددمی

، ولی آب کنندمیبندهایی آب را از مسیر خود منحرف کرده و به سمت مزارع شهرها و روستاها روانه 

. در اطراف این رودخانه و دیگر گرددمیآب رودخانه تا رسیدن به بند پایینی دوباره افزایش پیدا کرده و پر

منطقه، درختان تبریزی، بید، نارون و سپیدار توسط اهالی کاشته شده که مصارف صنعتی و  هایرودخانه

ساختمانی دارند. این درختان پس از رشد کافی قطع شده و برای مصارف صنعتی به تهران و دیگر شهرهای 

بهار، پاییز،  هایفصلی وجود دارد که در هایچشمهی منطقه هاکوهر ت. در دامنه بیششوندمیمجاور حمل 

و به  اندآوردهی سبز و خرمی را در مسیر خود به وجود هادرهجاری است و  آنهازمستان و تابستان آب در 

در  آنها. زیباترین فصل آیندمیگوناگون در هایرنگمختلف به  هایفصلمنطقه در  سراسری، آنهاواسطه 

نیز توسط اهالی منطقه حفر شده  هاییقنات، سرسبز، پرگل و زیبا است. هاچشمهاست که حاشیه این  بهار

آخوند، خودآفرین، امام جمعه محمد بیک،  هایقنات. شودمیو مزارع استفاده  هاباغدر آبیاری  آنهاکه از 

هستند که در آبیاری  هاقنات خونین، آب قنات علی، گشنیز گلی، غازگلی، کاریز پاشا و... مشهورترین این

 .اندشدهو در شهرها و روستاهای پیرامون شهرستان ابهر پراکنده  کنندمینقش مهمی را ایفا  هاباغمزارع و 
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  چمل گین 

درصد است که دارای مسیر جنوب باختری  1/4کیلومتر و شیب متوسط  21یک رود دایمی به طول 

کیلومتری باختر شمالی  01دارد. این رودخانه از کوه ولان در بوده و در محدوده شهرستان طارم جریان 

. ارتفاع سرچشمه رودخانه چمل کندمیو تا محدوده شهرستان طارم ادامه پیدا  گیردمیماسوله سرچشمه 

متر است. این رودخانه در انتهای مسیر خود به رودخانه قزل اوزن  141متر و ارتفاع ریزشگاه آن  2351گیر 

 .ریزدمی

 

  رودخانه خویین 

مهمی است که در شهرستان ایجرود جریان دارد. این رودخانه به  هایرودخانهیک رود دایمی و از جمله 

 14های اوزون دره و سُجاس رود در درصد از تلاقی رودخانه 133کیلومتر و شیب متوسط  31طول 

تر است. رودخانه خویین در م 0551آید و ارتفاع سرچشمه آن کیلومتری جنوب باختری زنجان پدید می

 -رو زنجان مسیر عبوری خود، روستاهای خویین، گرنه و آرکوین را سیراب کرده و به موازات راه اتومبیل

در « ینگی کند جامع السرا»و پس از عبور از شمال روستای  شودمیبیجار به سوی جنوب باختری روان 

 متر است. 0151ارتفاع ریزشگاه این رودخانه  که ریزدمیاوزن اوزن به رودخانه قزلمحل پل قزل

 

 رودخانه سیاوه رود 

درصد است که در روستای درام در محدوده  5/8کیلومتر و شیب متوسط  25یک رود دایمی به طول 

کیلومتری شمال باختری ماسوله سرچشمه  1شهرستان طارم جریان دارد. این رودخانه از کوه شاه معلم در 

متر است. سیاوه رود با نام آندره به سوی جنوب باختری سرازیر  2351رچشمه آن و ارتفاع س گیردمی

. این رودخانه که ارتفاع کندمیو در مسیر عبوری خود روستاهای سیاوه رود و درام را آبیاری  شودمی

 .ریزدمیمتر است به رودخانه قزل اوزن  141ریزشگاه آن 

 

  رودخانه شور فشاپویه 

درصد و مسیر کلی جنوب خاوری  1/1کیلومتر، شیب متوسط  121به طول تقریبی یک رودخانه دایمی 

قم، تهران، ساوه، کرج، قزوین و  هایشهرستانی قم، تهران، مرکزی، قزوین، زنجان و هااستاناست که در 

کیلومتری شمال خاوری قیدار  31خدابنده جریان دارد. این رودخانه از دامنه باختری کوه قره داغ در

 2311. ارتفاع سرچشمه این رودخانه کندمیچشمه گرفته و با نام خررود از دهستان سجاس رود عبور سر
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کیلومتری خاور شهر قیدار گذشته و با  01بسیار از  هایریزابهمتر بوده و ضمن عبور از چندین دهستان با 

. این رودخانه پس از عبور شودمینام چای خررود به دهستان خرقان باختری در حومه شهرستان قزوین وارد 

همدان  -با رودخانه شور خرقان مخلوط شده و راه اتومبیل رو قزوین آنهااز روستاهای بسیار و مشروب کردن 

آوج و کلنجین درهم  هایرودخانه. پس از آن با شودمیو سپس وارد دهستان خرقان خاوری  کندمیرا قطع 

. پس از عبور از روستای سکزناب از دره خاوری کوه قره ابدیمیآمیخته و رو به سوی شمال خاوری جریان 

. رودخانه خررود در این دهستان با رودخانه اورونگاش شودمیقرقان عبور کرده و به دهستان افشاریه وارد 

، و روستاهای حصار، نوهوب و رحمت آباد را مشروب ساخته و پس از آن به صورت شودمیمخلوط 

. این رودخانه در این شودمید جنوبی و سپس به دهستان دشت آبی وارد خشکرودی به دهستان رامن

و از  شودمیدهستان با ابهررود مخلوط شده و به رود شور فشاپویه تغییر نام داده و به سوی جنوب منحرف 

کیلومتری دوباره به سمت خاور منحرف  4باختر روستای قشلاق حسین خانی گذشته و پس از طی مسیری 

زارهای دامنه شوره. رودخانه شور فشاپویه از میان شودمی هاکوهدامنه جنوبی  زارهایشورهرد شده و وا

عبور کرده و پس از گذشتن از دامنه خاوری کوه کردها به دهستان زرند از  وارجنوبی ارتفاعات، حلقه

ین راه قم و همچن -. سپس رو به سوی جنوب خاوری، خط آهن تهرانشودمیشهرستان ساوه داخل 

. در این شودمیساوه را قطع کرده و وارد دهستان فشاپویه در محدوده شهرستان تهران  -رو تهراناتومبیل 

دهستان نخست در قشلاق هفت تپه، با رودخانه سرود ادغام و سپس به موازات رودخانه کرج و به فاصله 

تگرد را طی کرده و از رأسرگ . یک قوس بزشودمیکیلومتری رو به سوی جنوب خاوری روان  01متوسط 

. این رودخانه پس از طی مسیری شودمیدهستان فشاپویه خارج و به دهستان قمرود از شهرستان قم وارد 

که ارتفاع ریزشگاه  ریزدمیکیلومتری خاور قم به دریاچه نمک  85طولانی و گذشتن از مناطق مختلف در 

 متر است. 845آن 

 

  آب بر 

د است که در بخش مرکزی درص 4کیلومتر و شیب متوسط  25به طول  یک رودخانه کوچک فصلی

 18 بر و در محدوده شهرستان طارم جاری است. این رودخانه از دامنه جنوبی کوه بندگدوک، دردهستان آب

ت. آب بر در کل رأسمت 2111و ارتفاع سرچشمه آن  گیردمیکیلومتری شمال خاوری شهر زنجان سرچشمه 

 .ریزدمیمتر به قزل اوزن  351و با ارتفاع ریزشگاه  مسیر جنوبی دارد
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 آب لار 

درصد است که در روستای دستجرده از بخش  00کیلومتر و شیب متوسط  21یک رود فصلی به طول 

چورزق در محدوده شهرستان طارم جاری است. رودخانه آب لار از دامنه جنوبی کوه فشم و دامنه باختری 

 2511و ارتفاع سرچشمه آن  گیردمیی شمال خاوری شهر زنجان سرچشمه کیلومتر 11کوه چیلاوی در 

. کندمیرا آبیاری  آنهامتر است. این رودخانه از روستاهای شاه نشین، خرم آباد و دستجرده عبور کرده و 

 متر است. 311و ارتفاع ریزشگاه آن  ریزدمیرودخانه آب لار به رودخانه قزل اوزن 

 

  آق زوج چای 

درصد است که مسیر شمال خاوری دارد و  8کیلومتر و شیب متوسط  32نه فصلی به طول یک رودخا

در محدوده شهرستان طارم جاری است. این رودخانه از دامنه شمالی کوه کلاش و دامنه خاوری کوه کمره 

 متر است. رودخانه آق 2151و ارتفاع سرچشمه آن  گیردمیکیلومتری خاور شهر زنجان، سرچشمه  31در 

و در نهایت به  کندمیزوج چای در مسیر عبوری خود روستاهای پرانقور، چیلان کشه و هند زمین را سیراب 

 .ریزدمیرودخانه قزل اوزن 

 

   رودخانه آقبلاغ چای 

درصد است که در شهرستان خدابنده، در  3کیلومتر و شیب متوسط  08یک رود فصلی به درازای 

ی شمالی کوه چنگ هادامنهش افشار جریان دارد. رودخانه آقبلاغ چای از روستاهای شیوانات و گرماب از بخ

 2131و ارتفاع سرچشمه آن  گیردمیکیلومتری جنوب باختری شهرستان خدابنده سرچشمه  11الماس در

 02و در  کندمیمتر است. رودخانه آقبلاغ چای در مسیر خود از روستاهای جعفرآباد، فتح آباد و چپقلو عبور 

کیلومتری خاور شهرستان بیجار( به رودخانه تلوار  32متری جنوب خاوری روستای محمد شالو )واقع درکیلو

 متر است. 0521.ارتفاع ریزشگاه این رودخانه ریزدمی

 

  رودخانه بزینه رود 

درصد است که در محدوده شهرستان  3/0کیلومتر و شیب متوسط  85یک رود فصلی به درازای 

کیلومتری جنوب خاوری خدابنده  11ی باختری کوه خرقان درهادامنه. این رودخانه از خدابنده جریان دارد

. ارتفاع سرچشمه این رودخانه یابدمیسرچشمه گرفته و در دهستان بزینه رود شهرستان خدابنده جریان 

ر، قره متر است و در طی مسیر خود از روستاهای بسیاری از جمله ملابداخ، هـی کهیلا، بزین، شورو 2511
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. رودخانه بیزینه کندمیمحمد، سرین، زرین آباد، حصار بالا و حصار پایین عبور کرده و این مناطق را سیراب 

کیلومتری  41کیلومتری شمال خاوری گرماب و  3رود پس از طی مسیری نسبتاً طولانی به رودخانه شور در 

 تر است.م 0551و ارتفاع ریزشگاه آن  ریزدمیشمال باختری کبودرآهنگ 

 

  رودخانه چسب 

درصد است که در شهرستان ایجرود  2کیلومتر و شیب متوسط  32فصلی به طول چسب یک رودخانه

 سرچشمه زنجان جنوب کیلومتری 54ی قراول و سریال در هاکوهدارد. این رودخانه از دامنه شمالی جریان

متر است و پس از  2011مه این رودخانه ارتفاع سرچش کند.گرفته و رو به سوی باختر جریان پیدا می

 .ریزدمیمشروب کردن روستاهای بسیار سرانجام به رودخانه قزل اوزن 

 

  رودخانه سُجاس رود 

کیلومتر است که در دهستان سجاس رود از بخش سجاس رود  11یک رودخانه فصلی به طول 

کیلومتری شمال خاوری  24ه آق داغ در ی جنوبی کوهادامنهشهرستان خدابنده جریان دارد. این رودخانه از 

متر است. رودخانه سجاس رود در ابتدای سرچشمه  0411و ارتفاع سرچشمه آن گیردمیخدابنده سرچشمه 

خود مسیری به سمت جنوب باختری دارد ولی پس از عبور از روستای مزید آباد و مخلوط شدن با 

اده و از روستاهای سیمان، سجاس، چنقور، نهاویس، متعدد به سمت شمال باختری تغییر مسیر د هایریزابه

. در روستای سها به سوی باختر تغییر مسیر کندمیرا آبیاری  آنهادولجین، زرز، آقاجری و سُها عبور کرده و 

و ضمن عبور از دره جنوبی کوه بیوک قیه، روستای قلابر را مشروب ساخته و در این روستا با ریزابه  دهدمی

. پس از عبور از روستای بلوبین، در یک کیلومتری شمال باختری این روستا شودمیمخلوط  روستای جوقین

. ارتفاع ریزشگاه سجاس رود آورندمیبا رودخانه اوزون دره مخلوط شده و با هم رودخانه خویین را پدید 

 متر است. 0511

 

  رودخانه شور همدان خدابنده 

درصد است که در دهستان مهربان  8/1توسط کیلومتر و شیب م 021یک رود فصلی به طول 

)شهرستان همدان( و دهستان گرماب از بخش افشار )شهرستان خدابنده( جریان دارد. این رودخانه از دامنه 

کیلومتری شمال  52تپه و در  کیلومتری جنوب خاوری گل 1ی سید مزار و سوباشی در هاکوهباختری 

 14متر است. رودخانه شور همدان در  2311ع سرچشمه آن و ارتفا گیردمیباختری همدان سرچشمه 
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. این رودخانه شودمیرود از شهرستان خدابنده  کیلومتری شمال خاوری بیجار وارد بخش و دهستان بزینه

کند، تپه، گوزال ابدال، خبرارخی، صفاریز، کند بلاغی، عبدالمؤمن، آقدر مسیر طولانی خود از روستاهای گل 

لان بالا، الان پایین، دوزون دره، چالی، آب مشگین، خوایی، حاجی آباد، رستم آباد، آقچه گنبد، قاباق تپه، ا

. رودخانه شور همدان در نهایت سازدمیرا سیراب  آنهامصرآباد سوله، قاجار، توحیدلو و اصلانلو عبور کرده و 

متر  0111فاع ریزشگاه آن و ارت ریزدمیکیلومتر، به رودخانه قزل اوزن  021پس از طی مسیری حدود 

 است.

 

   رودخانه شورچای 

درصد است که در محدوده  4/0کیلومتر و شیب متوسط  35یک رودخانه فصلی به درازای حدود 

کیلومتری شمال  28شهرستان خدابنده جریان دارد. این رودخانه از دامنه جنوبی و باختری کوه سیاه در 

و ارتفاع  گیردمیکیلومتری جنوب باختری قیدار سرچشمه  21خاوری دهستان گرماب از بخش افشار و 

لو، مسگر، قازقلو، یوزباشی و متر است. این رودخانه پس از عبور از روستاهای زاغه  2051سرچشمه آن 

 متر است. 0141که ارتفاع ریزشگاه آن  ریزدمیتوحیدلو به رودخانه شور همدان 

 

  رودخانه شور سُهرورد 

 هایدهستاندرصد است که در  3/0کیلومتر و شیب متوسط  15ه طول تقریبی یک رودخانه فصلی ب

حومه و سهرورد از بخش مرکزی شهرستان خدابنده جریان دارد. این رودخانه از دامنه شمالی ارتفاعات 

 2151و ارتفاع سرچشمه آن  گیردمیکیلومتری جنوب قیدار سرچشمه  25خاوری روستای حسام آباد در 

، علی، دلایر بالا، دلایر پایین، صالح آبادخانه شور سهرورد در مسیر عبوری خود از روستاهای قل ت. رودرأسمت

کیلومتری جنوب باختری  38لو در لو عبور کرده و در خاور روستای جمعه یار احمدلو، گوجه لوجه و مهدی

 است. متر 0151. ارتفاع ریزشگاه این رودخانه ریزدمیاوزن قیدار به رودخانه قزل

 

  رودخانه قره قوش 

درصد است، در شهرستان ایجرود جریان  1/0کیلومتر و شیب متوسط  11یک رود فصلی به درازای 

کیلومتری جنوب زنجان سرچشمه  54ی قیدار، کولتان و سریال در هاکوهدارد. این رودخانه از دامنه 

و در طی  باشدمیره قوش باختری متر است. مسیر کلی رودخانه ق 2011و ارتفاع سرچشمه آن  گیردمی

مسیر خود پس از عبور از روستای قره قوش، دامنه جنوبی کوه کولتان را به سوی جنوب باختری دور زده و 
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. در این روستا تغییر جهت داده و با کمی انحراف به سوی باختر شودمیبه سوی روستای قلوجوق روان 

و  کندمیتاهای چپقلو، عباسلو، ابراهیم آباد و یارمجه را سیراب یابد. این رودخانه در طول راه روسجریان می

 .ریزدمیمتر است،  0151اوزن که ارتفاع ریزشگاه آن نیز در یک کیلومتری باختر روستای یارمجه به قزل

 

  قلات رود 

درصد است که در محدوده شهرستان طارم  1کیلومتر و شیب متوسط  33یک رودخانه فصلی به درازای 

کیلومتری شمال خاوری زنجان  08ی اقلید و بنارود در هاکوهان دارد. این رودخانه از دامنه شمالی جری

متر است و در مسیر  2111. ارتفاع سرچشمه این رودخانه شودمیسرچشمه گرفته و رو به شمال سرازیر 

و در  کندمیو سانسز عبور عبوری خود از روستاهای چالگان، علی آباد، شیلان در، ابراهیم آباد، کهیا، قلات 

 .ریزدمیمتر به رودخانه بزرگ قزل اوزن  341نهایت در روستای استاکل با ارتفاع ریزشگاه 

 

   لوان چای 

درصد که در محدوده شهرستان  4/4کیلومتر و شیب متوسط  23یک رودخانه فصلی است به طول 

ی قره داش هاکوهدخانه از دامنه خاوری طارم جریان داشته و دارای مسیر کلی شمال خاوری است. این رو

 2151ارتفاع سرچشمه آن  کیلومتری شمال خاوری سرچشمه گرفته و 25سندستان و چله خانه در 

ت. الوان چای در مسیر خود از روستاهای شیر مشه، ایچ، جیا و ارشت عبور کرده و در نهایت به قزل رأسمت

 متر است. 341. ارتفاع ریزشگاه این رودخانه ریزدمیاوزن 

 

   چشمه معدنی وننق 

میانه در  -کیلومتری جاده زنجان 20چشمه آب معدنی وننق در محدوده شهرستان زنجان و حدود 

متر قرار  211به ارتفاع  ایتپهروستای وننق واقع شده است. مسیر دسترسی به این چشمه زیبا که بر فراز 

ای دو مظهر دارد که مظهر اول حوضچه . این چشمهگذردمیمتعدد  هایتپهگرفته است از میان کشتزارها و 

لیتر در دقیقه است. آب این حوضچه از شمال  8کم عمق با درازای دو متر و پهنای یک متر و آبدهی حدود 

 5/2. مظهر دوم یک حوضچه مربع شکل به ابعاد شودمیباختری آن خارج شده و در مجرای باریکی سرازیر 

. بررسی و آزمایش آب دو چشمه نشان اندکردهاست که اطراف آن را سنگ چین  متر و عمق حدود یک متر

 معدنی سولفاته کلسیک گرم است. هایآبدر ردیف  آنهاکه آب  دهدمی
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   چشمه آب گرم ابدال 

تبریز و در محدوده شهرستان زنجان  -چشمه آب گرم روستای ابدال در جنوب باختری جاده زنجان

های درمانی و دارویی است و مه که در ارتفاعات ابدال قرار گرفته، دارای خاصیتواقع شده است. این چش

 .گیردمیمورد استقبال اهالی و مسافرین عبوری منطقه قرار 

 

  های گرماب خدابندهچشمه 

، جلوه توریستی و اندشدهکه در جنوب خاوری شهر قیدار و در روستای گرماب واقع  هاچشمهن یا

مورد استفاده اهالی و بازدیدکنندگان از منطقه  هاچشمهاند. این باستانی گرماب بخشیده به روستای زیبایی

 .گیرندمیقرار 

 

   چشمه آب معدنی الله بلاغی 

چشمه آب معدنی الله بلاغی در نزدیکی روستای ماهان، در محدوده شهرستان طارم واقع شده است و 

 .رسدمیعان از نقاط دیگر به مصارف دارویی و درمانی اهالی منطقه و مراج

 

  آبشار شارشار 

آبشار شارشار تنها آبشار شناخته شده در سطح شهرستان است که در منطقه تهم، در شمال باختری 

قرار گرفته است،  ایصخره هایسنگشهر زنجان واقع شده است. این آبشار که به طرز بسیار زیبایی در میان 

د تهم فاصله دارد و دسترسی به آن با یک کوهنوردی یک ساعته کیلومتر با دریاچه مصنوعی س 5حدود 

 امکان پذیر است.

پذیری از چند تأثیراستان زنجان به لحاظ داشتن تنوع نقاط ارتفاعی از یک سو و از سوی دیگر هوا: 

های متنوعی شده است. با ها و اکوسیستمای و صحرای مرکزی، صاحب اقلیمتوده هوایی خزری، مدیترانه

آید؛ از ی سردسیر و کوهستانی شمال باختری کشور به شمار میهااستانود این که این استان یکی از وج

ستانی مرتفع و تپه ای، کوهای، جنگلی، درختچههای فراوان دشتی، بیابانی، تالابی و رودخانهاکوسیستم

هوای نیمه خشک  خود آب و درصد از مناطق 81تر از نصیب نمانده است. این استان در بیشماهوری نیز بی

درصد باقی مناطق از تنوع اقلیمی و آب و هوایی برخوردار است. میزان بارندگی سالانه  31رد و در رأسف

های مسافرت به متر برآورد شده است. اردیبهشت، خرداد و تیرماه بهترین ماهمیلی 323استان زنجان حدود 

ها کامل نیست و مناظر زیبایی طبیعت زنجان در این ماهاستان زنجان هستند. هیچ توصیفی از سرسبزی و 
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متر در سواحل  511بدیع این فصل را در زنجان فقط باید دید. تنوع آب و هوایی و تغییرات ارتفاع از 

متر در انگوران تغییرات دمایی و آب و هوایی  3111رودخانه قزل اوزن در ناحیه طارم تا ارتفاعات بیش از 

اندازهای مختلفی در منطقه شده است. مختلف به وجود آورده و سبب پدید آمدن چشم زیادی را در نقاط

شمالی،  هایقسمتبه خوبی در یک زمان در  توانمیتفاوت آب و هوایی در نواحی مختلف استان زنجان را 

یاهی مرکزی و جنوبی استان مشاهده کرد. این تنوع آب و هوایی و توپوگرافی سبب پیدایش جوامع زیستی گ

 و جانوری متنوعی در منطقه شده و محیط طبیعی استان زنجان را غنای خاصی بخشیده است.

  :باشدهای هوایی زیر میتوده تأثیراستان زنجان از نظر اقلیم تحت 

 ای: . مدیترانه0

س اطلس این توده دریای مدیترانه و اقیانو ان دارد. مبدأرا در است تأثیرای بیشترین توده هوای مدیترانه

شود و اوج است. این توده هوا از لحاظ بخار آب غنی است و از جهت غرب و شمال غرب به کشور وارد می

  .باشدمیفعالیت آن در زمستان 

 . قطبی:2

دهد و در فصول سرد سال باعث قرار می تأثیراین توده هوای سرد از طرف شمال، استان را تحت  

 گردد.ما میهای جوی توأم با کاهش شدید دریزش

 . خزری:  3

منشأ این توده هوایی دریای مازندران است. با توجه به  .کندای عمل میاین توده در مقیاس منطقه

این توده بوده و بارش  تأثیرمجاورت استان زنجان با استان گیلان قسمتی از ارتفاعات شمالی استان تحت 

 بیشتری نسبت به سایر مناطق استان دارد. 

  :شودمیان از نظر آب و هوایی به سه ناحیه تقسیم استان زنج

 ناحیه سردسیری یا منطقه کوهستانی: -0

زنجان، ماهنشان، ابهر،  هایشهرستانهای سرد است که های معتدل و زمستاناین ناحیه دارای تابستان

 خدابنده، خرمدره و ایجرود در این ناحیه قرار دارند. 

 ناحیه معتدل:  -2

قسمت پست و در غرب استان واقع شده و شمال قشلاقات افشار و برینه رود شهرستان  این ناحیه در

خدابنده و قسمتی از دهستان زنجانرود شهرستان زنجان و دهستان چای پاره شهرستان ماهنشان است که 

 درکنار رود قزل اوزن قرار دارند. 
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  :ناحیه نیمه گرمسیر طارم علیا -3

های ملایم و مرطوب است. متوسط های گرم و زمستاندارای تابستان در شمال زنجان واقع شده و

 میلیمتر بیشتر است.  351بارندگی سالانه استان از 

 

 گیاهان و جانوران -8-0-2-01

، شیلی و دولومیتی به نام گروه اینفراکامبرین ایماسه هایسنگمتر  2111ی سلطانیه حدود هاکوهدر 

قرار دارند که به ترتیب از پایین به بالا تشکیلات بایندر، سلطانیه، باروت و )بین کامبرین و پالئوزوئیک( 

که  شودمیمتر )ماسه سنگی( به تشکیلات لالون ختم  111. سازند زاگون به ضخامت شودمیزاگون را شامل 

رسی تا  یهاشیلدانه ریز و  ایماسه ،شیلی هایسنگسن کامبرین زیرین را دارد. سازند زایگون )زاگون( در 

سیلتی تشکیل شده و ضخامت آن در نزدیکی روستای غزوات )جنوب و جنوب باختری روستای بایندر( بالغ 

ای پیدا کرده است. متر است که به علت سست بودن این سازند، به سرعت فرسایش یافته و تیپ دره 281بر 

ی زاگون و چپقلو و قانلی سازندها این نقاط اغلب توسط رسوبات آبرفتی جوان پوشیده شده است و در نواحی

 پذیر نیستند. یکلالون از همدیگر تفک

آرگوزی )که میزان ذرات کانی فلدسپات در آنها  هایسنگمتر از ماسه  511سازند لالون با ضخامت 

که  رسدمیبندی چلیپایی، ترکیب یافته است. به نظر بالاست( با سیمان سیلیسی به رنگ ارغوانی با چینه

هایی زیرا در آن کانی باشدمیدگرگونی قدی هایسنگازند لالون نتیجه ویرانی یک توده گرانیتی بزرگ و یا س

متر به سن  511مانند آپاتیت و گرونا نیز دیده شده است. بعد از سازند لالون، سازند میلا به ضخامت 

 زیر است. هایسنگز ی اهایلایهکامبرین میانی تا اردویسین قرار دارد که این سازند شامل 

کوارتزیت قاعده ای به رنگ سفید تا خاکستری روشن که در گذشته جزو سازند لالون باعنوان  -

 کوارتزیت فوقانی به حساب می آمده و درحال حاضر برای صنعت شیشه سازی در حال بهره برداری است.

 میت مارنینازکی از دولو هایلایهدولومیت خاکستری تیره تا سیاه، همواره با  -

 دولومیت و آهک دولومیتی -

 آهک متبلور به رنگ قرمز روشن و خاکستری -

ی هاکوههای تریلوبیت، سن این سازند در ی از دولومیت از روی فسیلهایلایهآهک خاکستری با میان  -

 سلطانیه، کامبرین میانی تا بالایی تعیین شده است.

دونین  هایآهکدونین زیرین شناخته نشده و سنگ سیلورین و  هایسنگدر محدوده استان زنجان 

اوایل  هایشیل. ماسه سنگ و شوندمیی تالش محدود هاکوهبالایی و کربونیفر زیرین به چند مظهر در 
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متر( متعلق به پرمین 211متر( و سنگ آهک سازند روته )به ضخامت  011پرمین )سازند دورود به ضخامت 

های دورود و روته که مربوط به قدیمی قرار دارند. سازند هایسنگ بالایی به صورت دگرشیبی بر روی

ارغوانی  هایشیلی سلطانیه رخنمون داشته و از کوارتزیت، ماسه سنگ و هاکوهپالئوزوییک فوقانی است در 

متر و سازند روته به  031خاکستری تیره ضخیم لایه تشکیل شده است. ضخامت سازند دورود  هایآهکو 

میلیون سال سن( دارای ضخامت های بسیار  045یک با رأسش قبل از لیاس )اشکوب تحتانی ژوعلت فرسای

 شده است.  گیریاندازهمتر  211متغیری است و حداکثر تا 

کرتاسه هستند. ائوسن به طور عمده از  هایآهکها و جنوب باختری زنجان شیل هایسنگ ترینقدیمی

ها در سنگهای توفی )تشکیلات کرج( تشکیل یافته است. این هشتهآتشفشانی با ضخامت زیاد و ن هایسنگ

کم ضخامت آهکی )تشکیلات زیارت( و کنگلومرای پلی ژنتیک پی )تشکیلات فجن(  هایسنگهایی با محل

ها و گرانودیوریت های اواخر . گرانیتگیرندمیهمراه بوده و با دگرشیبی بر روی تشکیلات قدیمی تر قرار 

ی رنگی هاکوه.اندآوردهتر به وجود ی وسیع در ائوسن و تشکیلات قدیمییگوسن چندین توده نفوذائوسن یا ال

اندازهای ژئومورفولوژی این ناحیه به شمار منطقه ماه نشان در استان زنجان نیز یکی از زیباترین چشم

 .آیدمی

دار است و دارای منافع ورهای زیادی برخحیات وحش یک کشور نیز مانند دیگر ذخایر طبیعی از ارزش

. جانوران یک منطقه ضمن ایجاد تعادل طبیعی و بیولوژیک در آن منطقه باشدمیهای خاص خود و اهمیت

های علمی و تفریحی زیادی نیز برخوردار هستند. استان زنجان به دلیل تنوع زیاد آب و هوایی و از ارزش

ی هم جوار ازغنای حیات وحش هااستانژیکی آن با های ویژه در منطقه و ارتباطات بیولووجود اکوسیستم

خوبی برخوردار است. در این استان انواع پستانداران، پرندگان، خزندگان، آبزیان، دوزیستان، حشرات و 

معیت جانوری این ها و وضعیت جای نه چندان دور، تنوع گونه. البته در گذشتهشوندمیبندپایان یافت 

 31است. در آمده که یکی از مناطق مهم ایران در زمینه حیات وحش به شمار میای بوده منطقه تا اندازه

های انجام شده در قلمروهای زیستگاهی به تدریج کاهش جمعیت ها و دگرگونیسال گذشته روند تخریب

سال اخیر سیر قهقرایی شدیدی در میزان جمعیت جانوران  01وحوش را به دنبال داشته است به خصوص در

 هایمکانجانوری که در مناطق کوهستانی و سخت گذر و به دور از  هایگونه. شودمیمشاهده منطقه 

اند ولی از بین طارم علیا دگرگونی چندانی نیافته، مانند منطقه سرخ آباد و کنندمیدسترسی انسان زندگی 

زنجان و به حد  سال گذشته در دشت قزوین و سطح استان 21رفتن گونه یوزپلنگ و مشاهده نشدن آن در 

جمعیت آهو در نقاط مرکزی و خاوری استان، نشانه یک روند نزولی برای این  رأسصفر رسیدن هزاران 

داران طبیعت و حیات وحش است. در ایران تا کنون حدود طبیعی و زنگ خطری برای همه دوست منابع
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ایی شده است. در حال حاضر گونه در آب، شناس 00گونه در خشکی و  011گونه از پستانداران شامل  050

گونه از  8گونه از خزندگان و  32گونه از آبزیان،  03گونه از پرندگان،  001گونه از پستانداران،  38بیش از 

. از انواع پستانداران دهندمیدوزیستان و تنوع بسیار زیادی از حشرات، حیات وحش استان زنجان را تشکیل 

، در شودمیکرد. گوسفند وحشی که به نرآن قوچ و ماده آن میش گفته به موارد زیر اشاره  توانمیمنطقه 

ای جنوبی استان، البرز مرکزی جنوب باختری و کوهپایه هایقسمتتر در و بیش کندمیزندگی  هاکوهستان

در  بیشتر. بز وحشی یا بز کوهی با نام محلی پازن در سطح استان و شودمیو در منطقه انگوران یافت 

ی شمالی به خصوص در نواحی طارم و در باختر استان در نواحی انگوران و ماه نشان دیده هاکوهستان

کیلومتر در ساعت  001با سرعتی معادل  تواندمی. یوزپلنگ که سریع ترین حیوان جهان است و اندشده

امروزه متاسفانه به . کندمیزارها زندگی کم ارتفاع و میان بوته ایتپهباز و  هایزمیندر  بیشترحرکت کند، 

دلیل به هم خوردن چرخه غذایی مدت زیادی است که هیچ یوزپلنگی در سطح استان مشاهده نشده است. 

و پراکندگی آن در سطح استان  شودمیمتری دیده  3511و تا ارتفاع  هاکوهستانپلنگ در نقاط جنگلی 

توجه از شمار این حیوان ارزشمند روز به سفانه به علت عدم أاطراف طارم و کوه قافلان است. متدر  بیشتر

. آهو با نام محلی جیران از دیگر پستانداران با ارزش منطقه است که زیستگاه عمده آن را شودمیروز کاسته 

یت دارد این است که تمام . آن چه که در مورد این گونه اهمدهدمیی سهرین و سارمساقلو تشکیل هادشت

ی آذربایجان خاوری و باختری از وجود این هادشتر یعنی دشت مغان و های شمال باختر کشوزیستگاه

 غالب به شمار آمده و اهمیت زیادی دارد.  هایگونهحیوان تهی شده ولی در سطح استان زنجان از 

و  کندمیسبز و کم ارتفاع زندگی  هایزمینو  هاجلگهگربه وحشی معروف به اروپایی معمولا در 

شبیه گربه  بیشتردر اطراف انگوران و ابهر است. سیاه گوش  بیشتراستان زنجان  پراکندگی آن در سطح

و از نظر پراکندگی در منطقه انگوران  شودمیدیده  هاکوهستانمتری  2511وحشی اروپایی است و تا ارتفاع 

ت و های پسجنگلدر  بیشترو طارم دیده شده است. خوک وحشی یا گراز با نام محلی دونقوز یا دووز، 

زارها زندگی کرده و پراکندگی آن در سطح استان به خصوص در انگوران و طارم زیاد است. کفتار نیز بیشه

. همستر خاکستری نیز در سطح استان و به خصوص در شودمیانگوران یافت  معمولا در منطقه طارم و

مختلف زیست، مانند  اطراف شهر زنجان پراکنده شده است. گورکن با نام محلی پورسوخ که در شرایط

در اطراف شهر زنجان  بیشتر، کندمینیمه بیابانی و کوهستانی زندگی  هایزمینو  هاجلگهی تنگ و هادره

و در میان  هاجنگلدر  بیشتر)با نام محلی دله( که در ایران بسیار کمیاب بوده و  . سمورشودمیدیده 

های را صید کرده و دسته هارودخانهن بیمار و ضعیف ، این نوع سمورها ماهیاکندمیگیاهان انبوه زندگی 

ماهیان را از سرایت بیماری مصون می دارند. شنگ )با نام محلی سوایتی( از خانواده سمور است که در 
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ی هاکوهستاندر  بیشترای در تمام سطح استان و ستان زنجان فراوان است. خرس قهوها هایرودخانهاطراف 

. شغال در اطراف شهرستان شودمیخصوص در منطقه حفاظت شده انگوران یافت  طارم و ماه نشان و به

 بیشترهای جهنده ش دو پای پنج انگشتی از تیره موشطارم و مناطق شمال خاور استان دیده شده است، مو

در تپه ماهورهای استان وجود دارد. خفاش با نام محلی کوراشپلک که در سطح استان و به خصوص ناحیه 

. خارپشت برانت )با نام شودمیدر غارها و شکاف دیوارها دیده  بیشتر، شودمیزنجان به وفور یافت  سرچم

. خارپشت گوش بلند نیز که کندمیی استان زندگی هاباغها، کشتزارها و ها، زمینمحلی سیچان( در کوهپایه

. برخی دیگر از انواع کندمیگی ی میوه زندهاباغدر کشتزارها و  بیشترتعداد آن در سطح استان کم است، 

عبارتند از: کلاهو، سنجاب زمینی )با نام  اندشدهپستاندارانی که در سطح استان زنجان مشاهده و شناسایی 

 هایگونه ها، تشی، گربه تیغی و جوجه تیغی )با نام محلی کیرپی(. دیگرمحلی گورکان( از تیره سنجاب

نگ موش یا عروس موش، دله عروسک، روباه، گرگ، خرگوش، موش پستانداران این استان عبارتند از: پل

و، سمور سنگی، رودک، رودک عسل خوار، گربه دشتی، گراز، قوچ و میش سارمغان، موش آبی و موش کور، 

ای، ارمنی، قوچ و میش البرزی، موش دو پای کوچک، موش دو پای پنج انگشتی، موش صحرایی، موش قهوه

ای، خفاش نعل اسبی کوچک، خفاش نعل یی، خارپشت گوش بلند، خفاش مقبرهاموش خانگی، خارپشت اروپ

در تمام نواحی  تقریباًاسبی بزرگ، خفاش گوش موش موچک، خفاش گوش بلند و خفاش بال بلند که 

  .کنندمی استان زندگی

کن و که برخی بومی، برخی مهاجر سا کنندمیمختلفی از پرندگان در استان زنجان زندگی  هایگونه

، عبارتند اندشدهی که تا کنون در این استان شناسایی و مشاهده هایگونهبرخی دیگر مهاجر عبوری هستند. 

از: کشیم، پلیکان، باکلان، بوتیمار، بوتیمار کوچک، حواصیل خاکستری، حواصیل ارغوانی، اگرت بزرگ، اگرت 

اکستری، غاز پیشانی سفید، قو، آنقوت، کوچک، اگرت ساحلی، لک لک سفید، لک لک سیاه، فلامینگو، غاز خ

ای، فیلوش، خوتکای سفید، اسکوتر بال سفید، اسکوتر سیاه، عقاب تنجه، اردک کله سبز، خوتکا، اردک اره

ماهیگیر، کورکور، عقاب دریایی پالاس، طرلان، قرقی، سارگپه، عقاب تالابی، عقاب دشتی، سنقر گندمزار، 

طلایی، کرکس، همه، دال سیاه، دال، دلیجه، کبک دری، کبک، تیهو،  سنقر دریایی، ترمتای، لیل، عقاب

ای، سلیم کبک چیل، بلدرچین، درنا، زنگوله بال، هوبره، یلوه حنایی، چنگر نوک سرخ، چنگر، بلدرچین بوته

طوقی، خروس کولی، ابیا، چوب پا، جاخ لق، گلایول بال سیاه، کاکایی سرسیاه، پرستوی دریایی نوک کلفت، 

ر شکم سیاه )باقرقره(، کبوترجنگلی، فاخته، کبوتر چاهی، یاکریم، قمری معمولی، کوکو، شاه بوف، جغد کوک

خوار، مرغ حق، جغد کوچک، شبگرد دشتی، شبگرد معمولی، باخورک معمولی، سبزقبا، زنبورخوار ماهی

بزرگ، دارکوب باغی،  داروب سیاه، دارکوب سبز، دارکوب خالمعمولی، زنبورخوار گلو خرمایی، هدهد، دارک
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پرستو، چکاوک گندمزار، چکاوک کاکلی، چکاوک طوقی، پیت صحرایی، دم جنبانک ابلق، سنگ چشم پشت 

سرخ، پری شاهرخ، سار، زاغ نوک سرخ، زاغ نوک زرد، زاغی، کلاغ گردن بور، کلاغ سیاه، کلاغ ابلق، غراب، 

مولی، گنجشک خاکی، سهره سبز و زرده بلبل، طرقه کوهی، توکامی باغی، چرخ ریسک بزرگ، گنجشک مع

خزندگان در سطح استان به فراوانی وجود دارند. برخی از انواع این خزندگان  هایگونهپر سرسیاه. انواع 

عبارتند از: افعی یا گرزه مار، افعی زنجانی، افعی البرزی، افعی قفقازی، افعی پلنگی، افعی شاخدار، افعی 

جعفری، مارکرمی شکل، کورمار، کورمار دشتی، مار آتشی، مار سیاه سوجه، مار  تکابی، نیرمار، یله مار، مار

آبی، مار چیلر، قمچه مار، مار گرگی، مار قیطانی، مار دشتی، مار شتری، مار پلنگی، مار درختی، مارمولک، 

 پشت. در سطح استان زنجان درپرست و لاکرد، سمندر سبز، آفتابسوسمار، سمندر معمولی، سمندر ز

های آنان رودخانه . از جمله زیستگاهکنندمیاستان، ماهیان زیادی زندگی  هایآبو  هادریاچهو  هارودخانه

مختلف ماهیان را در خود جای داده است. برخی از  هایگونهرودخانه استان است که  ترینمهمقزل اوزن 

در رودخانه قزل اوزن و قسمتی از سفید  ربیشتانواع ماهیان این استان عبارتند از: ماهی اسپله که  ترینمهم

ی مصنوعی هادریاچه. ماهی کپور در رودخانه قزل اوزن به حالت وحشی و در شوندمیرود به فراوانی یافت 

. اردک ماهی نیز از دیگر انواع آبزیان منطقه است شوندمیپشت سدها به صورت پرورشی و به فراوانی یافت 

ی اخیر تعدادی از این نوع ماهی از تالاب آب کنار به هاسالرار دارد و در ر انقراض نسل قکه در معرض خط

زیستگاه های استان آورده شده است. سس ماهی، ماهی سوف معمولی، ماهی زرد پر، مشک ماهی، بز ماهی، 

ماهی کولی سیاه، ماهی کولی سفید، سیم، قزل آلای خال قرمز سرسنگبان، آمور )پرورشی(، فیتوخاک یا 

، ایقهوهراییلی )پرورشی( نیز از دیگر آبزیان موجود در استان زنجان هستند. قورباغه سارده و کپوسرگن

، وزغ خاکستری کوچک ایقهوهقورباغه سبز، قورباغه غیر حقیقی کوچک سبز، قورباغه غیرحقیقی پشت 

. انواع حشرات دهندمیدوزیستان استان زنجان را تشکیل  هایگونهو خرچنگ،  ایقهوهدرختی، وزغ خالدار 

، عبارتند از: پروانه، پروانه پر طاووس گلابی، اندشدهو بند پایانی که در استان زنجان شناسایی و مشاهده 

خوار چغندر(، زنبور خرمایی، زنبور زرد چهار خط، زنبور زرد سه خط، پروانه یا کرم خراط، پروانه )کرم برگ

یاه، عقرب زرد، عقرب کوچک، رطیل، عنکبوت سبز، عنکبوت زنبور سیاه کرکی، زنبور عسل وحشی، عقرب س

کنه گیاهی، کنه حیوانی، کنه قرمز،  اینقطهگیاهی، کنه چهار  اینقطهزرد، عنکبوت سفید، کنه دو 

خوار ذرت، هزار پا، کفشدوزک نارنجی، کفشدوزک سیاه، خوار برنج، کرم ساقهچونجوار، کرم خاکی، کرم ساقه

صحرایی، ملخ مراکش، ملخ مصری، ملخ ایتالیایی،  ،انه، مورچه بزرگ، ملخ دریاییمورچه معمولی، موری

خوار بزرگ، سوسک مصری، سوسک زرد آلمانی، یک، سوسک سیاه شاخدار، سوسک گیاهسوسک سیاه بار

سوسک صدفی گرد، گل گردان )تپاله غلطان(، سوسک انباری، زردآلو رسونک، سوسک خالدار رسونک، 



 

 

 11 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

رک سیاه صحرایی، آب دزدک، پشه آنوفل، پشه معمولی، پشه ریز، مگس معمولی، جیرجیرک، جیرجی

گندم، سن کدو،  ایقهوهدار، سنجاقک، زنجره، سن خرمگس، مگس، مگس چغندر، مگس خربزه، مگس نیش

سن سبز، شیخک، شپش، شپشک آردآلود، شپشک واوی سیب، شپشک بنفش زیتون، شپشک نخودی، 

ای، سرخرطومی یونجه و گندم، تریپس چغندر، شته سبز، شته سیاه، شته پنبهکک، کک سیاه ریز، تریپس 

سرخرطومی گلابى. سازمان محیط زیست استان زنجان مناطقی را با عنوان مناطق حفاظت شده تعیین کرده 

های زیست محیطی هستند. جانوری و فلور گیاهی دارای ارزش هایگونهاست که این مناطق از لحاظ وجود 

لو، سه منطقه حفاظت شده استان خراسانحفاظت شده سرخ آباد، انگوران و منطقه شکار ممنوع  منطقه

ها و هزار هکتار دارند. کلیه مناطق دشتی، کوهستانی، تالاب 021هستند که هر یک مساحتی حدود 

آزاد  گرازمنطقه یاد شده، برای شکار انواع پرندگان، خرگوش و  3 به جزمناطق مختلف استان  هایرودخانه

مناطق مختلف استان برای شکار انواع  استفاده نمایند. آنهاند از توانمیبومی است و شکارچیان بومی و غیر

ترین قسمت استان برای شکار انواع جانوران، شمال خاوری چهارپایان و پرندگان مناسب است ولی مناسب

ن مناطق به ند در ایتوانمیمجاز  هایفصلو  هاست که معمولاً شکارچیان در تاریخاستان و شهرستان طارم ا

های مجاز شکار در استان زنجان، از اول شهریور تا اول بهمن ماه هر سال برای شکار کبک شکار بپردازند. تاریخ

ماه، هر سال برای شکار مرغابی از پانزدهم آذر تا آخر بهمن ماه و هر سال برای شکار کل،  از اول مهر تا اسفند

میش آزاد است. برخی از انواع جانوران از جمله فلامینگو، قو، درنا، بازهای شکاری، کبک دری و آهو  بز، قوچ و

در هر شرایطی  آنهاحفاظت شده استان به شمار آمده و شکار  هایگونهنیز در سطح استان وجود دارند که از 

 شوندمیط زیست استان اداره ممنوع است. مناطق حفاظت شده استان زنجان زیر نظر سازمان حفاظت از محی

 های بیولوژیکی است.کمیاب گیاهی هستند که دارای ارزش هایگونهو زیستگاه جانوران و 

 

 منابع تجدید ناپذیر  -2-2-01

کند و یا اینکه سرعت تشکیل آنها که فرآیندهای طبیعی جای خالی آنها را پر نمی شودمیبه منابعی گفته 

 نیست. مانند: فلز روی، آلومینیوم و نفت.  بسیار آهسته بوده و محسوس

 

  معادن: -0-2-2-01

 اندیس و 081که در حال حاضر بالغ بر  شهرستان زنجان از لحاظ تنوع معادن بسیار غنی بوده به طوری

 یا شناسایی شده در استان وجود دارد که شامل: سرب و در دست اکتشاف و برداری وذخایر معدنی قابل بهره

 -مس -منگنز -آلونیت -سولفات منیزیم -پرلیک -تالک -های صنعتی آنتی موانخاک -سیلیس -یتسارب -روی
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 اشهآهکی و گچ و سنگ ل هایسنگ چینی و مرمر( و -تراورتن -مرمریت -تزیینی )گرانیت هایسنگآهن و 

  است. ترین معادن روی خاورمیانه را در خود جای دادههم اینک از نظر معادن روی این استان بزرگ است.

توان برای توسعه صنایع کشور استفاده کرد. به طور مثال از معدن سنگ از معادن زیاد استان زنجان می

انتقال داد و فولاد تولید کرد. از معدن  های تولید فولادتوان استفاده نمود و مواد آن را به کارخانهآهن می

ترین معادن روی بزرگزنجان استان توان استفاده کرد و لوازم مورد نیاز زندگی را تهیه کرد. روی می

 است. خاورمیانه را در خود جای داده

تان دهد که میزان تولیدات مواد معدنی در اسبررسی روند تغییرات در میزان تولید مواد معدنی نشان می

درصد بوده و با توجه به نرخ رشد متوسط سالیانه تولیدات مواد معدنی  230دارای نرخ رشد متوسط سالیانه 

تر بوده و با توجه به سهم استان از جمعیت و وسعت کشور، سهم درصد بسیار پایین 0130کشور به میزان 

قابل  هاسالبوده ولی در بقیه  از سهم جمعیتی بسیار پایینی 0341و  0341ی هاسالاستان از کشور در 

 تر بوده است.قبول
 

 (0879-35.مقدار تولید مواد معدنی )تن( استان زنجان)9جدول 

 0836 0835 0834 0838 0832 0830 0831 0879 سال
نرخ 

 رشد

 234 0155841 0501041 0183311 - 0085141 0143124 414115 0213250 استان

 0130 011421111 034331111 001401111 - 015241111 44424111 42114111 40414111 کشور

درصد از 

 کشور
1.47 0.94 1.51 1.12 - 1.43 1.09 0.90 - 

  مرکز آمار ایران0341-84سالنامه های آماری  :مآخذ

 

 (0879-35) مقدار تولید مواد معدنی )تن متر مکعب( استان زنجانسهم . 8نمودار 

0

0.5

1

1.5

2

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386

درصد از کشور

 

نزولی پیدا کرده و در سال  روند 0341تا سال  0384سهم از مقدار تولید مواد معدنی کشور از سال 

 درصد بوده است. 134فقط  0341

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%86
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 های فیزیکی در کشوردسترسی به زیرساخت -8-01

 توان بررسی کرد:ها را از سه دیدگاه میدسترسی به زیرساخت

آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت از  سراسریکه های مناسب مانند دسترسی به شبزیرساخت -0

ی پذیرفته شده محیط کسب و کار است. هر قدر واحدهای اقتصادی به این خدمات دسترسی هاشاخص

های محیطی کمتری کمتر خواهد بود و آنها قادرند با هزینه هابنگاههای بهتری داشته باشند هزینه

 محصولات خود را به بازار عرضه کنند. 

آب و برق در این استان نقش اساسی را  سراسریهای شبکه تأمینسدها تحت عنوان زیربناها برای  -2

 گردد.می سراسریهای های مربوط به این شبکهنمایند. وجود سد باعث کاهش هزینهایفا می

مندی از موقعیت مکانی و جغرافیایی ممتاز به عنوان گلوگاه استان زنجان به واسطه بهره -3

جنوب و واقع شدن در محدوده  -غرب کشور با شمال، استقرار در کریدور شمال کننده غرب و شمالمتصل

ی مهم و استراتژیک کشور شناخته شده و فراهم کردن زیر هااستانکیلومتری تهران به عنوان یکی از  021

موجبات رشد و بالندگی استان  وه بر رونق و توسعهتواند علاهای فیزیکی مناسب برای این استان میساخت

ملی را فراهم آورد. بنابراین علاوه بر موارد ذکر شده در بالا عاملی که باعث پیشرفت در تمامی این موارد 

تواند ها، شبکه حمل و نقل ریلی، حمل و نقل هوایی و غیره میها، اتوبانها، جادهشود؛ دسترسی به پلمی

 کی مناسب برای توسعه استان تلقی شود.های فیزیدسترسی به زیرساخت دهندهنشان

 

 سراسریهای شبکه -0-8-01

ی کشور از نظر دسترسی به کلیه خدمات زیربنایی را هااستانسفانه نظام آماری کشور امکان مقایسه أمت

های صنعتی به خدمات زیربنایی مذکور محاسبه و در سازد. برای رفع این نقصان دسترسی شهرکفراهم نمی

ی کشور میسر بود با این شاخص یعنی دسترسی هااستانتوزیع این خدمات در سطح  مواردی که

 های صنعتی به خدمات زیربنایی تلفیق گردید.شهرک

تواند اینترنت و فاضلاب می تلفن، های صنعتی به خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز،دسترسی شهرک

های صنعتی یی که شهرکهااستانتوان فرض کرد که به این خدمات باشد. می هااستانشاخصی از دسترسی 

 مندترند. آنها به خدمات زیربنایی دسترسی بهتری دارند در سایر نقاط استان نیز از این امور بهره

به امور  هااستانتواند شاخصی برای سنجش دسترسی های صنعتی میجدا از این که دسترسی شهرک

های صنعتی فی نفسه مندی شهرکمحیط کسب و کار باشد بهره یهاشاخصزیربنایی به عنوان یکی از 

برای را های تولید های صنعتی هزینهخدمات زیربنایی در شهرک تأمینباشد. میثر مؤبرای ایجاد اشتغال 
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ها کاهش خواهد داد. به طور مثال اگر یک شهرک صنعتی به شبکه گاز مستقر در این شهرک یهاشرکت

 موجود کاهش یافته و از سوی دیگر احتمالاً  یهاشرکتزینه سوخت برای ه داشته باشددسترسی 

 بیشتری جذب آن شهرک خواهند شد. یهاشرکت

 ،آب شود:می به هریک از امور زیربنایی بررسیزنجان های صنعتی استان در اینجا دسترسی شهرک

 فاضلابو  اینترنتمخابرات، ، گاز ،برق

 

 آبدسترسی به  -0-0-8-01

. در این مورد 0باشدعدد می 02شهرک وجود دارد که سهم استان زنجان  141شور تعداد در کل ک

های صنعتی شهرک به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد شهرک 5شهرک و استان قم با  13استان اصفهان با 

 باشند.فعال کشور را دارا می

 42سترسی دارند، بنابراین د سراسریشهرک آن به شبکه آب  00شهرک فعال استان زنجان  02از  

کنند. این رقم جایگاه نهم را برای این استان در های این استان از این منبع حیاتی استفاده میدرصد شهرک

 دسترسی دارند.  سراسریشهرک فعال به شبکه آب  141شهرک از  118کشور  سراسریبرداشته است. در 

 
 های دارای زمینعداد شهرکهای دارای آب به ت. مقایسه نسبت شهرک4نمودار 

  
 

ی اردبیل، هااستاندرصد است.  45های فعال های دارای آب به کل شهرکمیانگین کشوری شهرک

اند. بوشهر، سیستان و بلوچستان، کردستان و گیلان به صورت مشترک رتبه نخست را به خود اختصاص داده

                                              
 .های صنعتی کشور گرفته شده استمجموع اطلاعات این بخش از شرکت شهرک .0
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شهرک دارای منابع آبی  00شهرک واقع در این استان تنها  04یگاه را دارد، از استان تهران نیز آخرین جا

 باشند.می

متوسط تعداد دفعات قطعی آب در یک ماه استان زنجان را در مقایسه با متوسط جهان،  5نمودار 

 دهد. این شاخصکشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی نشان می

. این شاخص از این استمیانگین تعداد قطعی آب در یک ماه معمولی در سال جاری چقدر بودهبیانگر این است که 

 در هرماه به طور معمول چند بار قطعی آب داشتید؟ 0344استنتاج شده است: در طی سال  سؤال

بار در هر  1324 هاگاهبنمعلوم شد که به طور متوسط در استان زنجان  سؤالها از این با دریافت پاسخ

بار، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا  133ماه با قطعی آب مواجهه بودند. این شاخص برای متوسط جهان 

این شاخص  است. هر چقدردرصد بوده 035درصد و کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی 831

 .محدودتر خواهد بودتر و  محیط کسب و کار ها ضعیفساختبزرگتر باشد وضعیت زیر

 
 متوسط تعداد دفعات قطعی آب در یک ماه در استان زنجان. 5نمودار 

  
 

متوسط دوره انتظار انشعاب آب در استان زنجان را در مقایسه با متوسط جهان، کشورهای  1نمودار 

دهد. این شاخص بیانگر ادی نشان میخاورمیانه و شمال افریقا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتص

میانگین تعداد روزهای انتظار، از زمان تحویل درخواست تا روز وصل انشعاب آب است. این شاخص با این 

 از زمان درخواست انشعاب آب تا زمان وصل آن چند روز طول کشید؟ال سنجیده شده است: ؤس

روز است.  1وره انتظار انشعاب آب در این استان معلوم شد که متوسط د سؤالها از این با استنتاج پاسخ

روز و کشورهای عضو  5538روز، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا  3133این شاخص برای متوسط جهان 

روز بوده است. هر چقدر این شاخص بزرگتر باشد انگیزه شروع فعالیت  24315سازمان همکاری اقتصادی 

 .محیط کسب و کار محدودتر خواهد بودد و شروع کار دشوارتر و یابش میی جدید کاههابنگاهبرای 
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 دوره انتظار انشعاب آب در استان زنجان )روز(. 6نمودار 

  

 

 دسترسی به برق -2-0-8-01

های صنعتی است. وضعیت استان زنجان را در مقایسه با شود برق شهرکدومین موردی که بررسی می

ی گلستان و مازندران هااستانبینیم. این استان به همراه و میانگین کشوری می هااستانین و بدترین بهتر

شهرک موجود در  02باشند. از شهرک دارای برق می 00شهرک آن  02را در این زمینه دارد و از  4رتبه 

ی دارای برق این استان، هادرصد برای شهرک 54باشند، نسبت شهرک دارای برق می 8استان لرستان تنها 

 بدترین جایگاه را برای استان لرستان رقم زده است.

درصد  45باشند، بدین ترتیب شهرک دارای برق می 101کشور  سراسریشهرک  141از تعداد 

 باشند.کشور دارای برق می سراسریهای شهرک

 
 زمینهای دارای های دارای برق به تعداد شهرک. مقایسه نسبت شهرک7نمودار 

  

دهنده وضعیت خسارت ناشی از قطعی برق در استان زنجان در مقایسه با متوسط جهان، نشان 4نمودار 

کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی است. این شاخص بیانگر 
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سنجیده  سؤالفروش سالانه است. این شاخص با این  های ناشی از قطعی برق به صورت درصدی ازخسارت

شده است: لطفا زیان ناشی از قطع برق را یا به صورت درصدی از درآمد یا درصدی از فروش سالانه، تخمین 

 بزنید؟

در  هابنگاههای ناشی از قطع برق معلوم شد که به طور متوسط خسارت سؤالها از این با استنتاج پاسخ

 530است. این شاخص برای متوسط جهان درصد از درآمد را به خود اختصاص داده0318استان زنجان 

 2325درصد و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی  531درصد، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 

ها ساختای جانبی ناشی از وضعیت ضعیف زیرهدرصد بوده است. هر چقدر این شاخص بزرگتر باشد هزینه

 محیط کسب و کار محدودتر خواهد بودو بیشتر 
 

 وضعیت خسارت ناشی از قطعی برق در استان زنجان )به درصد( .3نمودار 

  
 

سهم ژنراتور در مصرف برق در استان زنجان را در مقایسه با متوسط جهان، کشورهای  4نمودار 

دهد. این شاخص بیانگر این مان همکاری اقتصادی نشان میخاورمیانه و شمال افریقا و کشورهای عضو ساز

شده از ژنراتور چند درصد است.  این شاخص از این  تأمینشود،  برق است که اگر از ژنراتور استفاده می

چه در صدی از برق مورد نیاز از ژنراتور خود شرکت یا ژنراتور  0344است: در سال استنتاج شده سؤال

 است؟شده  تأمیندیگری مشترک با کارخانه 

درصد از  22308 هابنگاهمعلوم شد که به طور متوسط در استان زنجان  سؤالها از این با دریافت پاسخ

درصد، کشورهای  2134اند. این شاخص برای متوسط جهان کرده تأمینبرق مورد نیازشان را از طریق ژنراتور 

درصد بوده  0132های اقتصادیضو سازمان همکاریدرصد و کشورهای ع 2234خاورمیانه و شمال آفریقا 

برق مورد نیاز خود و  تأمیندر  هابنگاهدهنده استقلال بیشتر است. هر چقدر این شاخص بزرگتر باشد نشان

برق از طریق  تأمینهای و مشکلات اتکا کمتر به سیستم برق کشور است که یک دلیل آن شاید دشواری

برق هستند بناچار با  تأمینیی که خواهان مشکلات کمتری در هابنگاهاین بنابرشد. برق با سراسریشبکه 
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های ثابت بیشتری باید ژنراتور تهیه نمایند. پس هر چه این شاخص کوچکتر باشد امنیت بالاتری در هزینه

 .وجود دارد و محیط کسب و کار مهیاتر است هابنگاهبرق برای  سراسریشبکه 
 

 مصرف برق در استان زنجان )به درصد( سهم ژنراتور در. 9نمودار 

  

دهنده وضعیت دوره انتظار برای برقراری انشعاب برق در استان زنجان در مقایسه با نشان 01نمودار 

متوسط جهان، کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی است. این 

میانگین تعداد روزهای انتظار، از زمان تحویل درخواست تا روز وصل انشعاب برق است. این  شاخص بیانگر

 از زمان درخواست انشعاب برق تا زمان وصل آن چند روز طول کشید؟است: سنجیده شده سؤالشاخص با این 

ی  این هانگاهمعلوم شد که میانگین دوره انتظار انشعاب برق برای ب سؤالها از این با استنتاج پاسخ

روز، کشورهای  3134روز بوده است، میانگین دوره انتظار انشعاب برق برای متوسط جهان  005331استان 

روز بوده است. هر  431های اقتصادیروز و کشورهای عضو سازمان همکاری 1134خاورمیانه و شمال آفریقا 

محیط کسب و کار ای جدید کاهش یافته و هبنگاهچقدر این شاخص بزرگتر باشد انگیزه شروع فعالیت برای 

 .محدودتر خواهد بود
 دوره انتظار انشعاب برق در استان زنجان)روز(. 01نمودار 

1

51

011

051

استان زنجان متوسط جهان خاورمیانه و شمال آفریقا کشورهای عضو سازمان  

همکاری اقتصادی و توسعه
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 دسترسی به گاز -8-0-8-01

های صنعتی است. همانطور دسترسی به شبکه گاز کشور یکی دیگر از امور زیربنایی لازم برای شهرک

را  20دسترسی دارند. همین امر رتبه  سراسریدرصد( به گاز 33شهرک ) 1شهرک استان زنجان  02 که از

ی سیستان و بلوچستان هااستانهای در شاخص سوم به این استان اختصاص داده است. هیچ یک از شهرک

 اه آخر قرار دارند.در جایگ هااستانبندی دسترسی ندارند و این دو استان در رتبه یسراسرو هرمزگان به گاز 

هایی که کشور تعداد شهرک سراسریباشند یعنی در شهرک دارای گاز می 200کشور تنها  سراسریدر 

 دارای این منبع مهم هستند از نصف هم کمتر است.

 
 های دارای زمینهای دارای گاز به تعداد شهرک. مقایسه نسبت شهرک00نمودار 

 
 

 دسترسی به مخابرات -4-0-8-01

تلفن همراه و اینترنت که تلفن ثابت،  گیردمیها چند مورد را در بر مخابرات به عنوان یکی از زیرساخت

 اند. از آن جمله

 

 ضریب نفوذ تلفن ثابت -0-4-0-8-01

کل ها و همچنین ها تلفن ثابت است. در این باره ضریب نفوذ تلفن ثابت در شهرکیکی از زیرساخت

 مقایسه کرد. هااستانتوان محاسبه نمود و با سایر استان را می
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 های صنعتی ضریب نفوذ تلفن ثابت در شهرک -0-0-4-0-8-01

باشند. تمامی درصد دارای خطوط تلفن ثابت می 11شهرک یعنی حدود  304های کشور از کل شهرک

سیستان و بلوچستان دارای خطوط  شهرک استان 03شهرک استان چهارمحال و بختیاری و تمامی  08

 02اند. از باشند. بنابراین این دو استان رتبه نخست را در این شاخص به خود اختصاص دادهتلفن ثابت می

باشند که از این درصد دارای خطوط تلفن ثابت می 54شهرک یعنی حدود  8شهرک استان زنجان تنها 

شهرک دارای  01شهرک استان فارس نیز تنها  38. از گیردحیث این استان در جایگاه هجدهم قرار می

 گیرد.ام قرار میباشند که از این حیث این استان در جایگاه سیخطوط تلفن ثابت می
 

 های دارای زمینهای دارای تلفن ثابت به تعداد شهرک. مقایسه نسبت شهرک02نمودار 

 

  

   

                        
          

         

                      
      

18
                         

 
 

 تلفن ثابت در کل استان ضریب نفوذ -2-0-4-0-8-01

دهد. ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان را نشان می 0344دومین شاخص ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال 

و  11383باشد. استان مازندران با ضریب نفوذ می 33311است. متوسط کشوری این شاخص  30302زنجان 

در این شاخص  هااستانین و بدترین به ترتیب بهتر 01334استان سیستان و بلوچستان با ضریب نفوذ 

 اند.شناخته شده
 زنجان در استان . مقایسه ضریب نفوذ تلفن ثابت08نمودار 
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 ضریب نفوذ تلفن همراه -8-0-4-0-8-01

باشد. متوسط کشوری این شاخص می 15332در استان زنجان  0344ضریب نفوذ تلفن همراه در سال 

و بدترین استان، سیستان و  12325است. در شاخص مذکور بهترین استان، اصفهان با ضریب نفوذ  14334

 باشد.می 24311بلوچستان با ضریب نفوذ 
 

 تان زنجانر اسد . مقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه اول04نمودار 

 

 

 اه شانزدهم را دارد.استان در شاخص نخست جایگ 31استان زنجان در بین 
 

 ضریب نفوذ اینترنت -2-4-0-8-01

 های صنعتیضریب نفوذ اینترنت در شهرک -0-2-4-0-8-01

های صنعتی به آن نیاز دارند و مستقر در شهرک یهاشرکتاینترنت جدیدترین ابزاری است که عموم 

رود. در این شاخص دو نوع یدر دنیای مدرن جز مهمترین و پرکاربردترین عوامل ارتباط جمعی به شمار م

 گیرد.و فیبر نوری مورد بررسی قرار می Dial upاینترنت 

طور  پردازیم. همانمی هااستاندر استان زنجان و مقایسه آن با دیگر  Dial upابتدا به وضعیت اینترنت 

 8نها باشند. در استان زنجان تمی  Dial upشهرک کل کشور دارای اینترنت  141شهرک از  211که 

بندی های این استان. در رتبهدرصد شهرک 54باشند یعنی حدود شهرک این مهم را دارا می 02از  شهرک

 این استان جایگاه نهم را به خود اختصاص داده است.

شهرک  22شهرک دارد که  21استان مازندران رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. این استان 

شمالی هیچ کدام به اینترنت  خراسانشهرک واقع در استان  4باشند. از می Dial upآن دارای اینترنت 

 بندی قرار گیرد.دسترسی ندارند که همین موضوع سبب شده است این استان در رتبه آخر رده
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 های دارای زمین( به تعداد شهرکDial upهای دارای اینترنت ). مقایسه نسبت شهرک05نمودار 

 

 

کشور  سراسریگیرد. در دومین نوع اینترنت از طریق فیبر نوری است که در اینجا مورد بررسی قرار می

های کل کشور. در استان درصد شهرک 21شهرک از اینترنت فیبر نوری برخوردارند یعنی تقریباً  025تنها 

ع جایگاه سیزدهم را در بین کلیه باشند. این موضوشهرک دارای این زیرساخت می 02شهرک از  3زنجان 

 برای این استان رقم زده است. هااستان

شمالی، قزوین  خراسانی هااستانشهرک دارای اینترنت فیبر نوری رتبه نخست و  4استان کردستان با 

 و هرمزگان نیز بدون هیچ گونه شهرک دارای اینترنت فیبر نوری در رده آخر جای دارند.

 
 های دارای زمینهای دارای اینترنت فیبر نوری به تعداد شهرکنسبت شهرک. مقایسه 06نمودار 
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 ضریب نفوذ اینترنت در استان -2-2-4-0-8-01

پردازیم. در این شاخص می هااستاندر سومین شاخص این مطلب به ضریب نفوذ اینترنت در بین 

های اینترنت بخش و وضعیت موجود پورت 0345فوس و مسکن سال را بر اساس آمار جمعیتی ن هااستان

 کنیم.مقایسه می 0344 خصوصی تا اول آذر

نفر یک پورت اینترنت وجود دارد. متوسط کشوری این مهم به ازای هر  41در استان زنجان به ازای هر 

ستان و بلوچستان به ازای نفر و استان سی 23باشد. استان تهران به ازای هر نفر یک پورت اینترنت می 52

بندی ولین و آخرین جایگاه را در رتبهنفر یک پورت اینترنت دارند. این دو استان به ترتیب ا 124هر 

 باشند.در این شاخص دارا می هااستان

 
 استان زنجاندر  )جمعیت به ازای یک پورت اینترنت بخش خصوصی(اینترنت . مقایسه ضریب نفوذ 07نمودار 
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 استان زنجان در این شاخص رتبه هفدهم را دارد.
 

 دسترسی به سیستم فاضلاب -5-0-8-01

های صنعتی حائز اهمیت است دسترسی به آخرین موردی که در بحث امور زیربنایی شهرک

لاب استفاده های فاضخانهشهرک از سیستم تصفیه 44کشور تنها  سراسریهای فاضلاب است. در خانهتصفیه

های کل کشور دارای درصد از شهرک 04دهد. حدوداً کنند که این مسئله آمار بسیار پایینی را نشان میمی

 باشند.این سیستم می

باشند. این استان از این حیث رتبه هشتم را به فاضلاب می خانهتصفیهشهرک دارای  3در استان زنجان 

باشند. این شهرک دارای سیستم تصفیه فاضلاب می 5ن اردبیل شهرک استا 4خود اختصاص داده است. از 

فاضلاب در رتبه نخست این شاخص جای دارد.  هایخانهتصفیههای دارای درصد شهرک 13استان با نسبت 
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گیرند. در این دو قرار می هااستانبندی کلیه یه و بویراحمد نیز در انتهای ردهی بوشهر و کهگیلوهااستان

 باشد.فاضلاب نمی هایخانهتصفیههای صنعتی دارای کدام از شهرکاستان هیچ 

 
 های دارای زمینفاضلاب به تعداد شهرک هایخانهتصفیههای دارای دارای . مقایسه نسبت شهرک03نمودار 

 

 

مجموع امور زیربنایی  از هااستانهای هر مندی شهرکی کشور بهرههااستانبرای مشخص ساختن رتبه 

 44درصد به گاز،  85ها به آب و برق، درصد شهرک 011آوریم. به طور مثال در استان اردبیل به دست می

درصد به  13درصد فیبرنوری( و  03درصد اینترنت دیالاپ و 85درصد به اینترنت ) 11درصد به تلفن، 

های استان اردبیل به درصد از شهرک 84ط فاضلاب دسترسی دارند. بنابراین به طور متوس خانهتصفیه

 مجموع خدمات زیربنایی دسترسی دارند.

باشد. استان درصد می 51ها در کل کشور رقم ها به تعداد شهرکنسبت مجموع امور زیربنایی شهرک

استان به خود اختصاص داده است. با توجه به  31درصد جایگاه پانزدهم را در بین 58زنجان با رقم نسبی 

توان گفت این استان ر است میایگاه و با توجه به اینکه رقم مذکور از میانگین کشوری این نسبت نیز بالاتج

 های صنعتی از عملکرد خوب و مناسبی برخوردار است.مجموع امور زیربنایی شهرکدر 

های شهرکام را در مجموع امور زیربنایی مورد نیاز استان اردبیل رتبه نخست و استان فارس رتبه سی

 اند.صنعتی به خود اختصاص داده
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 های دارای زمین )فعال( در استان زنجانها به تعداد شهرک. مقایسه نسبت مجموع امور زیربنایی شهرک09نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیربناها -2-8-01

 سد -0-2-8-01

ز نظر ی توانمند کشور ااهاستانبرداری، یکی از سد در حال بهره 34استان زنجان با در اختیار داشتن 

قوای بالای استان در برخورداری از این زیرساخت فیزیکی مهم  دهندهدر اختیار داشتن سد است و این نشان

 لیست سدهای استان به تفکیک آمده است. 01است. در جدول 
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 ها. سدهای استان زنجان و مشخصات آن01جدول 

 حجم مخزن نوع سد رودخانه شهر استان عنوان سد
 1315 خاکی  زنجان زنجان سد احمد کندی

 134 خاکی با هسته رسی  زنجان زنجان سد بزوشا
   بوئین سلطانیه زنجان 0سد بوئین
  خاکی بوئین سلطانیه زنجان 2سد بوئین
 1314 غیرهمگنخاکی  تلخاب زنجان زنجان سد تلخاب
 48384 خاکی با هسته رسی تهم چای)سارمسافلو( زنجان زنجان سد تهم

 131 غیرهمگنخاکی  ارمغانخانه زنجان زنجان سد جوره خان
 1315 خاکی همگن اوغلبیک زرین آباد زنجان سد چنز
 0313 غیرهمگنخاکی  قشغلی چای)ابهرود( صائین قلعه زنجان سد چرگر
 032 غیرهمگنخاکی  ارمغانخانه زنجان زنجان سد چریان

 238 همگن خاکی حسن ابدال زنجان زنجان سد حسن ابدال
 134 غیرهمگنخاکی  خانقاه ایجرود زنجان سد خانقاه ایجرود
 1315 غیرهمگنخاکی  خلیفه لو زنجان زنجان سد خلیفه لو زنجان

 5 خاکی پری چای ماهنشان زنجان سد خندقلو
  خاکی بوئین سلطانیه زنجان سد خیر آباد سلطانیه

 0313 خاکی سرشاخه زنجانرود زنجان زنجان سد داش بلاغ
   ذاکر زنجان زنجان 0سد ذاکر
  خاکی ذاکر زنجان زنجان 2سد ذاکر

  خاکی زرنان زنجان زنجان سد زرنان
 134 غیرهمگنخاکی  تهم چای)سارمساقلو( زنجان زنجان سد سارمساقلو
 1345 غیرهمگنخاکی  سفید کمر ایجرود زنجان سد سفید کمر
 135 همگنغیرخاکی  سامانلو زنجان زنجان سد سلمانلو
 135 غیرهمگنخاکی  سهرین زنجان زنجان 0سد سهرین
  خاکی سهرین زنجان زنجان 2سد سهرین
 138 غیرهمگنخاکی   زرین آباد زنجان سد سیدلر

 0318 غیرهمگنخاکی  الگزیر سلطانیه زنجان سد عمید آباد
 2321 خاکی با هسته رسی فیله خاصه زنجان زنجان سد فیله خاصه
 135 غیرهمگنخاکی  قارختولو ایجرود زنجان سد قارختلو
 033 غیرهمگنخاکی  قانلو قبدار زنجان سد قانلو
 1314 غیرهمگنخاکی  قاهران زنجان زنجان سد قاهران

 1345 غیرهمگنخاکی  ارمغانخانه زنجان زنجان سد قره تپه زنجان
 032 غیرهمگنخاکی  فواق ماهنشان زنجان سد فواق

 0 غیرهمگنخاکی  چیدره سلطانیه زنجان سد کبود گنبد
 1314 غیرهمگنخاکی  گاوازنگ زنجان زنجان سد گاوازنگ

 1340 غیرهمگنخاکی  گل تپه زنجان زنجان سد گل تپه زنجان
 2 غیرهمگنخاکی  محمود آباد)خررود( خدابنده زنجان سد محمود آباد
 031 خاکی با هسته رسی سیاه ورود طارم زنجان سد میرزاخانلو

  خاکی  ابهر زنجان توده بین سد
 030 خاکی همگن سهرین زنجان زنجان سد ینگجه زنجان
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 های ارتباطیشبکه -8-8-01

 رشد آن سرزمینی پهنه در متوازن طور به زنجان، استان صنعتی ساختار مجموع طبق سند آمایش استان در

 در صنایع درصد 60 از بیش که ایونهگ به است؛ شده کشیده آهنراه و ترانزیت جاده راستای در و نکرده

 خرمدره، هایشهرستان در نیز درصد10 از  کمتر و ابهر شهرستان در درصد 30 حدود زنجان، شهرستان

 ضمن باشدتوجه می خور در و مناسب صنایع فاقد طارم شهرستان و گرفته قرار ایجرود و ماهنشان خدابنده،

سایر  ابعاد از و داشته قرار تریپایین سطح در کشور به نسبت ستانا صنایع در تولید عوامل وریبهره که این

 .دارند بیشتری حمایت و رسیدگی به نیاز نیز تحلیلی و توصیفی یهاشاخص

های ارتباطی و ایمنی کافی در راه تأمینتوسعه و تکمیل شبکه ارتباطی در استان و نگهداری مناسب و 

 ترین عناوین در اهداف توسعه بخش راه و ترابری تلقی گردد.مهمتواند ها میبهسازی و ارتقاء کیفی آن

باشد. از بین تمامی های ارتباطی استان زنجان بر عهده اداره کل راه و ترابری استان میمسئولیت شبکه

درصد کارگر  2314درصد پیمانی،  32381درصد رسمی،  33311نفر هستند،  331کارکنان این اداره که 

 باشند.درصد شرکتی می 04341صد قراردادی، در 1355دایمی، 

 
 استخدامی وضعیت حسب بر دولت اداره کل راه و ترابری استان کارکنان . تعداد کارکنان00جدول 

اداره کل راه و ترابری 

 استان زنجان
 پیمانی رسمی جمع

کارگر 

 دائمی

کارگر 

 موقت
 سایر شرکتی قراردادی

 19 67 22 0 7 110 111 336 تعداد )نفر(

 5.65 19.94 6.55 0.00 2.08 32.74 33.04 011 سهم )درصد(

 
 استخدامی وضعیت اداره کل راه و ترابری استان حسب . نسنت کارکنان21نمودار 

(درصد)سهم

رسمی

پیمانی

دائمیکارگر

موقتکارگر

قراردادی

شرکتی

سایر
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

درصد زیر دیپلم،  14300نفر هستند،  331، از بین تمامی کارکنان این اداره که 02با توجه به جدول 

درصد فوق لیسانس دارند.  0384درصد لیسانس و  04311درصد فوق دیپلم،  01302درصد دیپلم،  04335

درصد کارکنان  30355یعنی بیشترین تعداد کارکنان این اداره در استان زنجان زیر دیپلم هستند و فقط 

 دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

 

 
 تحصیلی مدرک حسب بر ن زنجاناداره کل راه و ترابری استا . تعداد کارکنان02جدول 

اداره کل راه و ترابری 

 استان زنجان
 دیپلم زیردیپلم جمع

فوق 

 دیپلم
 لیسانس

فوق 

 لیسانس
 دکتری

 1 1 11 31 15 015 331 تعداد )نفر(

 1311 0384 04311 01302 04335 14300 011 سهم )درصد(

 

 
 تحصیلی مدرک حسب بر جاناداره کل راه و ترابری استان زن . تعداد کارکنان20نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

ای اداره کل راه و ترابری استان زنجان در طی دوره دهد که عملکرد اعتبارات هزینهنشان می 03جدول 

)منفی  0341درصد( و کمترین رشد را در سال  031) 0341بیشترین رشد را در سال  0344تا  0341

 . درصد( تجربه کرده است 1314

 

 
 استان اجرائی یهادستگاه ایهزینه اعتبارات . عملکرد08جدول 

 1388 1387 1386 1385 1384 1380 شرح

 36728 31030 25300 25321 17651 7549 اداره کل راه و ترابری

 18 23 0.08- 43 134  رشد متوسط سالانه

 

 

 

 
 ناستا اجرائی یهادستگاه ایهزینه اعتبارات . عملکرد22نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 

ای اداره کل راه و های سرمایهتوان دید که عملکرد اعتبارات تملک داراییمی 01با توجه به جدول 

درصد( و کمترین  0184) 0341بیشترین رشد را در سال  0344تا  0341ترابری استان زنجان در طی دوره 

 رده است.درصد( تجربه ک 34)منفی  0344رشد را در سال 

 

 
 استان اجرائی یهادستگاه( عمرانی) ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات . عملکرد04جدول 

 1388 1387 1386 1385 1384 1380 شرح

 135448 221736 221250 252592 140644 11928 اداره کل راه و ترابری

 39- 0.22 12- 80 1079  رشد متوسط سالانه

 

 

 

 
 استان اجرائی یهادستگاه( عمرانی) ایسرمایه یهادارایی تملک اعتبارات . عملکرد28نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 هادسترسی به جاده -0-8-8-01

شوسه در کشور وسیع و کوهستانی ایران چون هزینه زیادی داشته لذا تا  هایراهساختن و نگهداری 

شد رو را شامل میکاروان هایراهوضع سابق باقی بود و همان ایران به همان  هایراهمقارن جنگ جهانی اول 

توان هجری شمسی دولت اقدام به احداث راه شوسه به معنای امروزی آن نمود و می 0244ولی از سال 

 .دانست 0311تا  0310شوسه را از سال  هایراهتاریخ شروع ساختمان 

 تأمینشوسه  هایراهالعبور در خذ باج یا حقتا این زمان اعتبارات راهسازی و راهداری از طریق ا

اداره کل طرق و  ،0310فروردین سال  00رسید. در تومان می 311111گردید و مبلغ آن حداکثر به می

با  0311کشور شد. در سال  هایراهساختن و نگاهداری  مأمورشوراع در وزارت فوائد عامه تشکیل و 

ها ممنوع و العبور در راهدارخانهمجلس شورای ملی دریافت حقپیشنهاد دولت وقت و تصویب دوره پنجم 

 .عنوان مالیات راه دریافت شوده خالص صادرات و واردات مملکتی مالیاتی بمقرر شد از وزن غیر

کشور را به نواحی مختلف تقسیم و  هایراهتومان رسیده و  0511111و به این ترتیب اعتبار سالانه به 

ها به ده ناحیه ها معین کردند. در این تقسیمات راهاره امور و تعمیر و نگهداری راهمسئولیتی را برای اد

برنامه مدونی تحت  0315شد. در سال گذاری شد و تحت نظر یک نفر اداره میمنقسم و هر یک شماره

ل و سا 4سازی تدوین گردید. مدت این پروژه جهت راه "پروژه پیشنهادی ساختمان طرق در ایران"عنوان 

کیلومتر راه شوسه درجه  08120در این برنامه ساختمان  .بینی شده بودمیلیون تومان پیش 15مخارج آن 

 .شوسه در ایران است هایراهبینی شده بود، این پروژه اولین برنامه ساختمان پیش 3و  2و  0

موجب قانونی که ه باداره کل طرق و شوارع  0314/02/28ها موجب گردید در تاریخ توجه به توسعه راه

 .خانه مستقل بنام وزارت طرق و شوارع در آیداز مجلس شورای ملی گذشت بصورت یک وزارت

آهن و  هایراهمراقبت در ایجاد و نگهداری "خانه مذکور طبق ماده دوم این قانون اصول وظایف وزارت

با عنوان وزارت  0305ر سال و سپس د "شوسه و تنظیم و توسعه کشتیرانی و اداره کردن امور بندری است

 احداث و نگاهداری  مأمورراه 

 .آهن و اداره امور بندری و کشتیرانی کشور گردیدها، راهراه

کشور ما نشیب  0310از آغاز جنگ دوم جهانی طی مدتی قریب به بیست و دو سال یعنی تا بهمن ماه 

عمرانی کشور آغاز گردید و وزارت راه نیز  هایو فرازهای عجیبی را گذراند و در این دوران اجرای برنامه

آهن و گسترش و ساخته شده، توسعه راه هایراهسازی و نگاهداری های راههماهنگ با این تحولات برنامه

 .های سریع سایر ارکان کشور دنبال کرده استهای کشور را همگام با پیشرفتتجهیز بنادر و فرودگاه
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

به  0353/1/21مصوب  "وزرات راه و ترابری"به  "راه -وزارت"نام موجب قانون تغییر ه وزارت راه ب

تری به فعالیت وزارت راه و ترابری تغییر نام یافته است و با تشکیلات جدید، اعتبارات بیشتر و وظایف وسیع

 .پرداخت

ریزی سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور، توسعه، ست از پیا هدف وزارت راه و ترابری عبارت

 سیسات زیربنائی آن با توجه به مقتضیات توسعه اقتصادی، اجتماعی وأتجهیز، گسترش، نگاهداری و ایجاد ت

آبی و  هایراهآهن( و ارتباطی کشور اعم از زمینی )راه و راه هایراهعمرانی و دفاع ملی بدین ترتیب احداث 

ترابری کشور جزو هدف اساسی  تأمین -فراهم آوردن وسایل ترابری و تنظیم مقررات استفاده صحیح از آنها

 .شوداین وزارت محسوب می

 تأثیراروپا باعث گردیده است تا توسعه استان تحت  -قرار داشتن استان زنجان در مسیر ترانزیت تهران

یابد؛ از طرف دیگر یافتگی عموماً در حاشیة این مسیر انجام میشدید این موقعیت قرار گرفته و توسعه

نیافتگی در این مناطق  استان عامل دیگری برای توسعه هایشهرستانی روستاها و نوپا بودن هاپراکندگی

نظیر خدابنده، طارم و ماهنشان بوده است. لذا جهت گسترش امر توسعه در مناطق مختلف استان مطالعات 

طلبد تا در ... میمانند معادن، صنعت و کشاورزی و هابخشتری را همگام با سایر های دقیقریزیو برنامه

های ارتباطی اصلی و روستایی و همچنین سایة آن به اهداف اشاره شده فوق در احداث و تکمیل شبکه راه

 ای نایل آمد.ایمنی موردنیاز و کاهش تصادفات جاده تأمین های ملی ودر نگهداری از این سرمایه

درصد رسمی،  20381نفر هستند،  11ه دهد که، از بین تمامی کارکنان این اداره کنشان می 05جدول 

 باشند.درصد شرکتی می 04358درصد قراردادی و  08334درصد پیمانی،  10331

 
 وضعیت حسب بر دولت زنجان استان کارکنان استان هایپایانه و نقل و حمل کل اداره . تعداد کارکنان05جدول 

 استخدامی

 و نقل و حمل کل اداره

 زنجان استان هایهپایان
 پیمانی رسمی عجم

کارگر 

 دائمی

کارگر 

 موقت
 سایر شرکتی قراردادی

 0 9 8 0 0 19 10 46 تعداد )نفر(

 0.00 19.57 17.39 0.00 0.00 41.30 21.74 011 سهم )درصد(

 

درصد زیر دیپلم،  03311نفر هستند،  11، از بین تمامی کارکنان این اداره که 01با توجه به جدول 

درصد فوق لیسانس دارند. یعنی  1352درصد لیسانس و  51درصد فوق دیپلم،  4381درصد دیپلم،  20381

 بیشترین تعداد کارکنان این اداره در استان زنجان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تحصیلی مدرک حسب برزنجان  استان یهاپایانه و نقل و حمل کل اداره . تعداد کارکنان06جدول 

 و نقل و حمل کل اداره

 زنجان استان هاییانهپا
 دیپلم زیردیپلم جمع

فوق 

 دیپلم
 لیسانس

فوق 

 لیسانس
 دکتری

 0 3 23 4 10 6 46 تعداد )نفر(

 0.00 6.52 50.00 8.70 21.74 13.04 011 سهم )درصد(

 

درصد(  18303دهد که بیشترین جمعیت استان زنجان در شهرستان زنجان )نشان می 08جدول 

درصد در شهر شهرستان زنجان ساکن هستند. این در حالی است  81342ین جمعیت اند که از امتمرکز شده

ابهر و خدابنده و تعداد دهستان  هایشهرستانشهرستان خدابنده، تعداد شهرهای  هایبخشکه تعداد 

 باشد.استان زنجان بیشتر می هایشهرستانشهرستان زنجان، نسبت به سایر 

 34303ها، درصد آزادراه 15توان گفت که؛ استان زنجان می هاینشهرستاهای دررابطه با تعداد راه

های این استان در شهرستان زنجان درصد کل طول راه 32313درصد راه فرعی و  11310ها، درصد بزرگراه

 اند. درصد( قرار گرفته 21301قرار گرفته است ولی بیشترین راه اصلی در شهرستان ماهنشان )

درصد که  30341زنجان ) هایشهرستانته شده در روستاها به ترتیب متعلق به بیشترین طول راه ساخ

درصد  11314درصد که  24341درصد راه شنی است( و خدابنده ) 32323درصد آن راه آسفالتی و  18381

باشد. و بیشترین طول راه روستایی ئدر دسترس به درصد راه شنی است( می 34350آن راه آسفالتی و 

 باشد.درصد( می 32332درصد( و ماهنشان ) 32344زنجان ) هایشهرستانق به ترتیب متعل
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 0833استان زنجان در زمستان  هایتوزیع پراکندگی راه. 07جدول 

 شهرستان زنجان ابهر خرمدره خدابنده طارم ماهنشان ایجرود استان

 شهری 349713 101955 48398 41018 6845 7978 3433 559340

 روستائی 104903 59302 12101 123846 37119 34679 33311 405261 جمعیت

 کل 454616 161257 60499 164864 43964 42657 36744 964601

22164 1829 2786 2235 5151 407 2993 6763 km وسعت 

 تعداد بخش 3 2 1 4 2 2 2 16

 تعداد شهر 1 4 1 4 2 2 2 16

 تعداد دهستان 12 8 2 10 5 5 4 46

 آزاد راه 130 54 16 0 0 0 0 200

 بزرگ راه 18 14 7 5 0 0 2 46

 راه فرعی 143 56 25 43 0 0 55 322

 راه اصلی 233 105 0 246 211 253 0 1048

 طول کل 524 229 48 294 211 253 57 1616

طول راه  آسفالته 655.2 403.7 72.7 531.6 148.8 264.3 297.7 2374

روستائی 

 ساخته شده

 شنی 311.6 112.3 9.4 347.2 97 168.3 33.3 1079.1

 جمع 966.8 516 82.1 878.8 83.3 176 331 3034

طول راه  خ 21بالای  106.5 28.5 4.5 12 63.3 124.9 0 339.7

روستائی 

 دسترسی

 خ 21زیر  72.5 19.3 0 18 20 51 23.8 204.6

 جمع 179 47.8 4.5 30 83.3 175.9 23.8 544.3

 طول کل راه روستائی 1145.8 563.8 86.6 908.8 166.6 351.9 354.8 3578.3

 طول کل راه 1669.8 792.8 134.6 1202.8 377.6 604.9 411.8 5194.3

 ، اداره کل راه و ترابری استان زنجان0342منبع: طرح توسعه استان زنجان)ده ساله( بخش راه و ترابری، تیرماه 

 

افزایش داشته  0344تا  0385راه و ترابری استان زنجان از سال  های زیر پوشش اداره کلکل راه تعداد

 0341( در سال 0121های زیر پوشش اداره کل راه و ترابری استان زنجان )کل راه تعداد است ولی بیشترین

 اتفاق افتاده است. 

د، برای عد 211با  0344و  0348، 0341 یهاسالی زمانی در ها در این بازهبیشترین تعداد آزادراه

عدد، برای راه اصلی  201با  0385عدد، برای راه اصلی عریض در سال  54با  0344راه در سال بزرگ

 334با  0345و  0341 یهاسالعدد، برای راه فرعی آسفالته عریض در  035با  0385معمولی در سال 

ی آسفالته درجه دو در عدد، برای راه فرع 180با  0341عدد، برای راه فرعی آسفالته درجه یک در سال 

عدد، برای راه  041با  0385عدد، برای راه فرعی شنی عریض در سال  84با  0344و   0348 یهاسال

عدد  11با  0385عدد و برای راه فرعی شنی درجه دو در سال  15با  0385فرعی شنی درجه یک در سال 

 بوده است. 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

ها در توان گفت که؛ بیشترین تعداد آزادراهمی 0344استان زنجان در سال  هایشهرستاندر رابطه با  

درصد، برای راه اصلی عریض در  51345راه در شهرستان زنجان با درصد، برای بزرگ 15شهرستان زنجان با 

درصد، برای راه فرعی  11درصد، برای راه اصلی معمولی در شهرستان ایجرود با  51313شهرستان زنجان با 

درصد، برای راه فرعی آسفالته درجه یک در شهرستان طارم  50311ن خدابنده با آسفالته عریض در شهرستا

 درصد بوده است.   52351درصد، برای راه فرعی آسفالته درجه دو در ماهنشان با  10352با 

 
 استان )کیلومتر( ترابری و راه کل اداره پوشش زیر هایراه . انواع03جدول 

سال و 

 شهرستان
 آزادراه جمع

سایر  راه فرعی آسفالته لیراه اص

های راه

 آسفالته

سایر  راه فرعی شنی

های راه

 شنی

چهارخطه 

 )بزرگراه(
 عریض معمولی عریض

درجه 

 یک

درجه 

 دو
 عریض

درجه 

 یک

درجه 

 دو

1375 1263 110 14 210 135 88 359 32 0 190 65 60 0 

1380 1526 110 33 206 123 255 401 49 0 104 13 52 180 

1384 1600 191 46 191 132 338 437 47 0 9 0 29 180 

1385 1602 191 47 191 132 338 438 47 0 9 0 29 180 

1386 1616 200 46 190 132 321 471 76 0 0 0 0 180 

1387 1619 200 56 196 126 321 461 78 0 0 0 0 181 

1388 1620 200 59 196 125 321 460 78 0 0 0 0 181 

 45 0 0 0 0 2 29 31 1 55 15 54 232 ابهر

 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 2 0 57 ایجرود

 0 0 0 0 0 35 46 165 43 0 5 0 294 خدابنده

 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 7 16 48 خرمدره

 136 0 0 0 0 0 93 0 25 111 30 130 525 زنجان

 0 0 0 0 0 0 191 14  6 0 0 211 طارم

 0 0 0 0 0 41 101 111 0 0 0 0 253 ماهنشان
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 استان )کیلومتر( ترابری و راه کل اداره پوشش زیر هایراه . انواع24نمودار 

0

500

1000

1500

2000

1375 1380 1384 1385 1386 1387 1388

   

جمع

 
 

 

 

 استان ترابری و راه کل اداره پوشش زیر هایراه . نسبت انواع24نمودار 

   

آزادراه

چهارخطهاصلیراه (بزرگراه)

عریضاصلیراه

معمولیاصلیراه

عریضآسفالتهفرعیراه

یکدرجهآسفالتهفرعیراه

 
 

 
 استان بر اساس شهرستان ترابری و راه کل اداره پوشش زیر هایراه . نسبت انواع25نمودار 

14% 4%

18%

3%
32%

13%

16%

   

ابهر

ایجرود

خدابنده

خرمدره

زنجان

طارم
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

کیلومتر بوده است،  3444با  0344در سال  0344 -0385های روستایی طی دوره بیشترین طول راه

درصد دیگر  11311های آسفالته و های روستایی این سال متعلق به راهدرصد مجموع طول راه 54311که 

درصد بوده  24311های روستایی در شهرستان زنجان با باشد. و بیشترین طول راهه شوسه میمتعلق به را

 باشد.درصد دیگر متعلق به راه شوسه می 12341های آسفالته و درصد آن متعلق به راه 58301است، که 

 
 استان )کیلومتر( ترابری و راه کل اداره پوشش زیر روستایی هایراه . طول09جدول 

 سال و

 شهرستان
 ماهنشان طارم زنجان خرمدره خدابنده ایجرود ابهر 1388 1387 1386 1385 1384 1380 1375

 608 329 1146 87 909 355 564 3998 3433 3374 3370 3182 3564 2703 جمع

 264 149 655 73 532 298 404 2375 2273 2088 1750 1337 867 289 آسفالته

 344 180 491 14 377 57 160 1623 1160 1286 1620 1845 2697 2414 شوسه

 

 استان )کیلومتر( ترابری و راه کل اداره پوشش زیر روستایی هایراه . طول26نمودار 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1375 1380 1384 1385 1386 1387 1388

آسفالته

شوسه

 
 

 استان ترابری و راه کل اداره پوشش زیر روستایی هایراه . نسبت طول27نمودار 

14%

9%

23%

2%

29%

8%

15%

   

ابهر

ایجرود

خدابنده

خرمدره

زنجان

طارم
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

سفر بوده و بیشترین نرخ رشد تعداد  041038با  0348ین تعداد سفرهای درون استانی در سال بیشتر

سفر بوده است. بیشترین نرخ رشد تعداد سفرهای درون  004150با  0341سفرهای برون استانی در سال 

تانی در درصد سفرهای درون اس 42338درصد اتفاق افتاده که  4350در مهر ماه با  0344استانی در سال 

درصد با اتوبوس بوده است، و بیشترین نرخ رشد تعداد  0335درصد با مینی بوس و  01324مهر با سواری، 

درصد سفرهای  15354درصد اتفاق افتاده که  4384در مرداد ماه با  0344سفرهای برون استانی در سال 

 د با اتوبوس بوده است.  درص 11313درصد با مینی بوس و  8344برون استانی در مرداد با سواری، 

 
 عمومی نقلیه وسایل انواع توسط مسافربری هایپایانه طریق از و برون استانی درون سفر . تعداد21جدول 

 ایجاده مسافربری

سال و 

 ماه

 تعداد سفر برون استانی تعداد سفر درون استانی

 سواری مینی بوس اتوبوس جمع سواری مینی بوس اتوبوس جمع

1375 94455 1890 92565 0 94455 1890 92565 0 

1380 63689 433 62698 558 63689 433 62698 558 

1384 102452 578 39634 62240 102452 578 39634 62240 

1385 165453    165453    

1386 157046 1721 36487 118838 157046 1721 36487 118838 

1387 190137 2410 50435 137292 190137 2410 50435 137292 

1388 182797 2079 32042 148676 182797 2079 32042 148676 

 10924 2814 123 13861 10924 2814 123 13861 فروردین

 11612 5439 303 17354 11612 5439 303 17354 اردیبهشت

 13868 1552 171 15591 13868 1552 171 15591 خرداد

 12601 2986 169 15756 12601 2986 169 15756 تیر

 10882 4466 170 15518 10882 4466 170 15518 مرداد

 10016 3336 68 13420 10016 3336 68 13420 شهریور

 14321 2830 235 17386 14321 2830 235 17386 مهر

 14182 2370 244 16796 14182 2370 244 16796 آبان

 13102 1489 196 14787 13102 1489 196 14787 آذر

 12537 885 207 13629 12537 885 207 13629 دی

 11750 1567 70 13387 11750 1567 70 13387 بهمن

 12881 2308 123 15312 12881 2308 123 15312 اسفند
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 

 

ای جاده مسافربری عمومی نقلیه وسایل انواع توسط مسافربری هایپایانه طریق از استانی درون سفر . تعداد23نمودار 

 0833در سال 

 

 

 

 
ای جاده مسافربری عمومی نقلیه وسایل انواع توسط مسافربری هایپایانه طریق از استانی برون سفر . تعداد29نمودار 

 0833در سال 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 

، در 0344شود که بیشترین تعداد سفرهای درون استانی در سال ، مشخص می20با توجه به جدول 

درصد سفرهای درون استانی در  80335درصد بوده است که از این تعداد  11345شهرستان زنجان با 

درصد با اتوبوس انجام شده است و بیشترین  2351درصد با مینی بوس و  21314شهرستان زنجان با سواری، 

درصد بوده است که از این تعداد  58300، در شهرستان زنجان با 0344تعداد سفرهای برون استانی در سال 

 31331درصد با مینی بوس و  01351ن زنجان با سواری، درصد سفرهای درون استانی در شهرستا 53301

 درصد با اتوبوس انجام شده است.
 

 

 عمومی نقلیه وسایل انواع توسط مسافربری هایپایانه طریق از استانی درون و برون سفر . تعداد20جدول 

 0833 :شهرستان حسب بر ایجاده مسافربری

 شهرستان
 ون استانیتعداد سفر بر تعداد سفر درون استانی

 سواری مینی بوس اتوبوس جمع سواری مینی بوس اتوبوس جمع

 34694 12524 116 47334 34694 12524 116 47334 ابهر

   2 2   2 2 ایجرود

 52875 14 45 52934 52875 14 45 52934 خدابنده

 1455 23 3 1481 1455 23 3 1481 خرمدره

 53280 19481 1909 74670 53280 19481 1909 74670 زنجان

 124 0 4 128 124 0 4 128 طارم

 6248   6248 6248   6248 ماهنشان
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

مسافر بوده که  0131111با  0385، بیشترین تعداد مسافران درون استانی در سال 22با توجه به جدول 

د با درص 88341درصد با مینی بوس و  22311با سواری،  0385صفر درصد مسافران برون استانی در سال 

مسافر بوده است  0118321با  0344اتوبوس انجام شده است. و بیشترین تعداد مسافران برون استانی در سال 

درصد با  40300درصد با مینی بوس و  1381با سواری،  0344درصد مسافران برون استانی در سال  01303که 

در اردیبهشت ماه با  0344تانی در سال اتوبوس انجام شده است. و بیشترین نرخ رشد تعداد مسافران درون اس

درصد با  14314درصد مسافران درون استانی در اردیبهشت با سواری،  11331درصد اتفاق افتاده که  01315

 0344درصد با اتوبوس بوده است، و بیشترین نرخ رشد تعداد سفرهای برون استانی در سال  4348مینی بوس و 

 3341درصد سفرهای برون استانی در مرداد با سواری،  01343تفاق افتاده که درصد ا 4318در اردیبهشت ماه با 

 درصد با اتوبوس بوده است. 40308درصد با مینی بوس و 
 نقلیه وسایل انواع توسط مسافربری هایپایانه طریق از استانی درون و برون شده جاجابه مسافر . تعداد22جدول 

 ایجاده مسافربری عمومی

سال و 

 ماه

 تعداد مسافر برون استانی عداد مسافر درون استانیت

 سواری مینی بوس اتوبوس جمع سواری مینی بوس اتوبوس جمع

1375 1636000 32720 1603280 0 1636000 32720 1603280 0 
1380 1040458 8632 1029276 2550 1040458 8632 1029276 2550 
1384 812126 16675 549485 245966 812126 16675 549485 245966 

1385 1067785    1067785       

1386 1053139    1053139       

1387 1169633 89408 536025 544200 1169633 89408 536025 544200 
1388 1100482 76097 430583 593802 1100482 76097 430583 593802 

 43672 42744 4587 91003 43672 42744 4587 91003 فروردین

 46385 57137 11461 114983 46385 57137 11461 114983 اردیبهشت

 55418 21325 6474 83217 55418 21325 6474 83217 خرداد

 50323 45520 6185 102028 50323 45520 6185 102028 تیر

 43460 46626 6181 96267 43460 46626 6181 96267 مرداد

 39988 33165 2499 75652 39988 33165 2499 75652 شهریور

 57191 42161 8508 107860 57191 42161 8508 107860 مهر

 56655 41709 8772 107136 56655 41709 8772 107136 آبان

 52319 25499 7085 84903 52319 25499 7085 84903 آذر

 50065 13993 7354 71412 50065 13993 7354 71412 دی

 46926 22718 2526 72170 46926 22718 2526 72170 بهمن

 51400 37986 4465 93851 51400 37986 4465 93851 اسفند
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

، در 0344شود که بیشترین تعداد مسافران درون استانی در سال ، مشخص می23با توجه به جدول 

درصد مسافران درون استانی در  31303درصد بوده است که از این تعداد  53310شهرستان زنجان با 

درصد با اتوبوس انجام شده است و بیشترین  00341درصد با مینی بوس و  52ان زنجان با سواری، شهرست

درصد بوده است که از این تعداد  51311، در شهرستان زنجان با 0344تعداد مسافران برون استانی در سال 

 81381بوس و  درصد با مینی 1381درصد مسافران درون استانی در شهرستان زنجان با سواری،  01314

 درصد با اتوبوس انجام شده است.
 

 

 عمومی نقلیه وسایل انواع توسط مسافربری هایپایانه طریق از استانی درون شده جاجابه مسافر . تعداد28جدول 

 0833 :شهرستان حسب ای برجاده مسافربری

 شهرستان
 تعداد مسافر برون استانی تعداد مسافر درون استانی

 سواری مینی بوس اتوبوس جمع سواری نی بوسمی اتوبوس جمع

 138767 124731 4424 267922 138767 124731 4424 267922 ابهر

   72 72   72 72 ایجرود

 211336 116 1628 213080 211336 116 1628 213080 خدابنده

 5820 92 94 6006 5820 92 94 6006 خرمدره

 212395 305644 69735 587774 212395 305644 69735 587774 زنجان

 496 0 144 640 496 0 144 640 طارم

 24988   24988 24988   24988 ماهنشان
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 

با  0344، در سال 0344 -0385 یهاسالشده در طی  جاجابه، بیشترین وزن بار 21با توجه به جدول 

برون استانی )که  جاییابهجدرصد  54321درون استانی و  جاییجابهدرصد  10381تن بوده است که  1111121

جا شده در شهرستان زنجان با هبیشترین وزن بار جاب 0344و اما در سال باشد( بوده است ماماً خروجی میت

برون استانی )که تماماً  جاییجابهدرصد  51311درون استانی و  جاییجابهدرصد  13331درصد بوده که   31320

 باشد( بوده است.خروجی می

 

 
 ایجاده عمومی باری نقلیه وسایل توسط شده جاجابه بار وزن .24جدول 

سال و 

 شهرستان
 کل

دورن  جاییجابه

 استانی

 برون استانی جاییجابه

 ورودی خروجی

1375 894,885 45,606 320,245 529,034 
1380 2,920,000 410,000 967,000 1,543,000 
1384 3,355,418 1,578,698 657,387 1,119,333 
1385 0 _ _ _ 
1386 0 _ _ _ 
1387 1,882,289 1,626,103 256,186 _ 
1388 4,446,620 1,856,026 2,590,594 0 

 _ 1,017,513 245,737 1,263,250 ابهر

 _ 2,775 1,841 4,616 ایجرود

 _ 298,926 314,316 613,242 خدابنده

 _ 293,698 55,664 349,362 خرمدره

 _ 861,816 659,236 1,521,052 زنجان

 _ 32,410 1,693 34,103 طارم

 _ 83,456 577,539 660,995 ماهنشان
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 دسترسی به حمل و نقل ریلی -2-8-8-01

توان گفت: از نظر حمل و های فیزیکی میاز نظر حمل و نقل ریلی به عنوان رکن مهم در زیر ساخت

غرب پس از مسیر آهن شمالراهکه ورینقل ریلی، استان زنجان از وضعیت مساعدی برخوردار است به ط

غرب با مرکزیت زنجان از سه شمال آهنراه شود.مسیر ریلی در کشور محسوب می ترینمشهد پرتردد -تهران

های مهم استان در زمینه حمل و . همچنین یکی از طرحکنداستان قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی عبور می

توان زنجان را در جمع کلان ح میباشد که با اجرای این طرقطار شهری مینقل ریلی استان، مربوط به ایجاد 

 شهرهای کشور جای داد. 

درصد رسمی،  54302نفر هستند،  281از بین تمامی کارکنان این اداره که  دهد کهنشان می 25جدول 

 باشند.درصد قراردادی می 0311درصد کارگر دایمی و  24301درصد پیمانی،  01354

 
 استخدامی وضعیت حسب زنجان بر استان آهنراه کل اداره . تعداد کارکنان25 جدول

 کل اداره

 زنجان آهنراه
 پیمانی رسمی جمع

کارگر 

 دائمی

کارگر 

 موقت
 سایر شرکتی قراردادی

 2 0 4 0 77 29 162 274 تعداد )نفر(

 0.73 0.00 1.46 0.00 28.10 10.58 59.12 011 سهم )درصد(

 

 

درصد زیر دیپلم،  21315نفر هستند،  281، از بین تمامی کارکنان این اداره که 21دول با توجه به ج

درصد فوق لیسانس دارند.  1383درصد لیسانس و  04380درصد فوق دیپلم،  01322درصد دیپلم،  11344

د درص 31311یعنی تعداد کارکنان این اداره در استان زنجان که دارای تحصیلات دانشگاهی باشند فقط 

 هستند.

 
 تحصیلی مدرک حسب براستان زنجان  آهنراه کل اداره . تعداد کارکنان26جدول 

 آهنراه کل اداره

 زنجان
 دیپلم زیردیپلم جمع

فوق 

 دیپلم
 لیسانس

فوق 

 لیسانس
 دکتری

 0 2 54 28 123 67 274 تعداد )نفر(

 0.00 0.73 19.71 10.22 44.89 24.45 011 سهم )درصد(

 



 

 

 41 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

عدد ثابت بوده است. طول  02به تعداد  0344-0385ها در دوره زمانی ، تعداد ایستگاه28بنا به جدول 

کیلومتر، طول  041، 0344-0381 یهاسالکیلومتر و طی  043، 0341-0385 یهاسالخطوط اصلی طی 

 25384، 0344-0381 یهاسالکیلومتر و طی  3335، 0341-0385 یهاسالخطوط فرعی و مانوری طی 

-0381 یهاسالکیلومتر و طی  431، 0341 -0385 یهاسالو طول خطوط صنعتی و تجاری طی  کیلومتر

 باشد.  کیلومتر می 131، 0344

 
 استان آهنراه ناحیه یهاایستگاه و خطوط انواع . طول27جدول 

 1388 1387 1386 1385 1384 1380 1375 سال

طول 

خطوط 

 )کیلومتر(

 194 194 194 194 194 193 193 اصلی

 25.78 25.78 25.78 25.78 25.78 33.5 33.5 فرعی و مانوری

صنعتی و 

 تجاری
8.6 8.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 

 12 12 12 12 12 12 12 تعداد ایستگاه

 

 استان آهنراه ناحیه خطوط انواع . طول81نمودار 

 
 اناست آهنراه ناحیه یهاایستگاه. 80نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

، بیشترین مسافر 0014404با تعداد  0348در سال  0344 -0385 یهاسالبیشترین تعداد مسافر طی 

نفر کیلومتر و طی این دوره زمانی در سال  110212331با  0344طی این دوره بنابر نفر کیلومتر در سال 

 433، بیشترین تعداد مسافر در مرداد ماه با 0344ال تن کیلومتر بوده است. در س 202338511با  0344

درصد و بیشترین بار خالص  0232درصد، بیشترین تعداد مسافر برحسب نفر کیلومتر در بهمن ماه با 

 باشد.درصد می 1432برحسب تن کیلومتر در اسفند ماه با 

 

 
 تاناس آهنراه یهاایستگاه از شده حمل خالص بار و مسافر . تعداد23جدول 

سال و 

 ماه

 بار خالص مسافر

 تن کیلومتر نفرکیلومتر تعداد

1375 ... ... 7322000 

1380 314534 33706975 6275801 

1384 750822 268654740 64543425 

1385 796381 277170438 64089500 

1386 1095040 375954671 65667166 

1387 1169819 432066092 113230119 

1388 1115062 441262336 212337546 

 6690255 35199393 100603 فروردین

 3889815 30483478 88312 اردیبهشت

 9804090 49841084 91256 خرداد

 6422997 36379753 97629 تیر

 16740120 37929882 103568 مرداد

 6371505 28558577 71739 شهریور

 11461440 34441533 94580 مهر

 11205450 33979500 93303 آبان

 11634999 36014114 100575 آذر

 11872680 30282706 83696 دی

 11674410 53947777 96516 بهمن

 104569785 34204539 93285 اسفند
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 

 استان آهنراههای . روند رشد تعداد مسافر و بار خالص حمل شده از ایستگاه82نمودار 

 

 

 

 
 های سالاستان بر حسب ماه آهنراههای خالص حمل شده از ایستگاه . روند رشد تعداد مسافر و بار88نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 . نسبت مسافران طی ماه به کل سال84نمودار 

 
 

 . نسبت مسافران نفر به کیلومتر طی ماه به کل سال85نمودار 

 
 

 . نسبت بار خالص حمل شده طی ماه به کل سال86نمودار 

 



 

 

 41 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 آهنراه یهاایستگاه از شده حمل بار انواع که بیشترین وزنشود مشاهده می 24با توجه به جدول 

درصد مواد معدنی،  4334درصد آن مواد نفتی،  51تن بوده است که  35542با  0341استان زنجان در سال 

درصد توشه  35332درصد مواد کشاورزی، صفر درصد مواد غذایی، مواد صنعتی، ارتش و سایر و  1331

 -0385توان گفت که؛ از مجموع کل مواد نفتی که طی دوره زمانی یک انواع بار میباشد. و اما به تفکمی

درصد، مواد  14315با  0341استان زنجان حمل شده است در سال  آهنراه یهاایستگاهتوسط  0344

درصد، مواد غذایی در سال  18312با  0341درصد، مواد کشاورزی در سال  81388با  0385معدنی در سال 

درصد و ارتش  55381با  0341درصد، توشه در سال  18314با  0348درصد، مواد صنعتی با  011با  0345

 اند. درصد، بیشترین بوده 011با  0385در سال 

 
 استان )تن( آهنراه یهاایستگاه از شده حمل بار انواع . وزن29جدول 

 جمع سال
مواد 

 نفتی

مواد 

 معدنی

مواد 

 کشاورزی

مواد 

 غذایی

مواد 

 تیصنع
 سایر ارتش توشه

1375 30550 _ 15350 314 _ 293 _ 1452 13141 

1380 26171     1398   24773 

1384 24872 200    15000   9672 

1385 28630 14315  2105 210  10000  2000 

1386 35592 17796 2984 2240 0 0 12572 0 0 

1387 21550 2755 2102 45 0 16648 0 0 0 

1388 14101 1514 1253 0 0 1572 0 0 9762 

 
 استان )تن( آهنراه یهاایستگاه از شده حمل بار انواع . وزن87نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 مورد بررسی هایسالطی  شده حمل بار انواع . نسبت83نمودار 

 
 

 

 دسترسی به حمل و نقل هوایی -8-8-8-01

آی پی و  الگرد، آموزشی، ناوبری، ویبا زمینه پروازهای ب 0384در سال  تأسیسفرودگاه زنجان از زمان 

تواند علاوه بر تسریع در حمل و نقل . وجود فرودگاه )حمل و نقل هوایی( میمسافری فعالیت داشته است

 مسافران، به حمل و نقل کالا نیز کمک نموده و به توسعه استان کمک نماید. 

درصد رسمی،  24358نفر هستند،  24دهد که، از بین تمامی کارکنان این اداره که نشان می 31جدول 

 باشند.درصد شرکتی می 32301درصد قراردادی و  35380درصد پیمانی،   3358
 

 استخدامی وضعیت حسب زنجان بر استان زنجان فرودگاه کل اداره . تعداد کارکنان81جدول 

 فرودگاه کل اداره

 زنجان استان زنجان
 پیمانی رسمی جمع

کارگر 

 دائمی

کارگر 

 موقت
 سایر شرکتی ردادیقرا

 0 9 10 0 0 1 8 28 تعداد )نفر(

 0.00 32.14 35.71 0.00 0.00 3.57 28.57 011 سهم )درصد(

 

 51درصد زیر دیپلم،  08341نفر هستند،  24، از بین تمامی کارکنان این اداره که 30با توجه به جدول 

تعداد کارکنان این اداره در استان  درصد لیسانس دارند. یعنی 25درصد فوق دیپلم،  8301درصد دیپلم، 

 درصد هستند. 32301زنجان که دارای تحصیلات دانشگاهی باشند فقط 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تحصیلی مدرک حسب برزنجان  استان زنجان فرودگاه کل اداره . تعداد کارکنان80جدول 

 فرودگاه کل اداره

 زنجان استان زنجان
 دیپلم زیردیپلم جمع

فوق 

 دیپلم
 لیسانس

فوق 

 لیسانس
 تریدک

 0 0 7 2 14 5 28 تعداد )نفر(

 0.00 0.00 25.00 7.14 50.00 17.86 011 سهم )درصد(

، در 0344 -0341شود که بیشترین تعداد پروازها در دوره زمانی مشاهده می 32با توجه به جدول 

در این  پرواز خروجی 14334ورودی و پرواز  51312ست که از این تعداد پرواز بوده ا 113یعنی  0345سال 

یعنی  0344شده در این دوره زمانی در سال  جاجابهسال انجان شده است. ولی بیشترین تعداد مسافر 

درصد مسافران خروجی را  50351درصد مسافران ورودی و  14311نفر بوده است که از این تعداد  4141

 018411یعنی  0341سال شده در این دوره زمانی در  جاجابهشامل شده است. و اما بیشترین وزن بار 

 باشد.درصد بار خروجی را شامل می 14358درصد بار ورودی و  51313کیلوگرم بوده است که از این تعداد 

پروازها در این سال در ماه اول سال صورت نگرفته است و بیشترین تعداد  1پروازی در  0344در سال 

درصد پرواز خروجی بوده است.  51پرواز ورودی و  درصد آن 51درصد بوده که  05325و آذر ماه با آبان ماه 

درصد آن مسافر ورودی و  50318درصد بوده که  04385اما بیشترین تعداد مسافر در این سال در آبان ماه با 

درصد بوده  04384درصد مسافر خروجی بوده است. ولی بیشترین وزن بار در این سال در آذر ماه با  18333

 درصد بار خروجی بوده است. 32310ورودی و  درصد آن بار 18334که 

 داخلی پروازهای بار و . مسافر82جدول 

سال و 
 ماه

 وزن بار)کیلوگرم( تعداد مسافر)نفر( تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

1380 20 20 1097 1131 19746 20368 

1384 53 53 92 128 1656 2304 

1385 204 199 665 640 13300 12850 

1386 94 94 3728 3685 74560 73280 

1387 41 41 2248 2453 44960 49060 

1388 59 59 4117 4379 30840 20160 

 1420 1570 303 263 5 5 مرداد

 1070 1170 212 136 4 4 شهریور

 2430 2900 483 427 8 8 مهر

 3130 5350 754 839 9 9 آبان

 3290 6800 719 721 9 9 آذر

 2280 3300 480 443 8 8 ید

 3540 5600 793 740 8 8 بهمن

 3000 4150 635 548 8 8 اسفند
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 هاها و راهدارخانهها، پلدسترسی به تونل -4-8-8-01

شوند، سه پل مهم که رابط استان زنجان با های فیزیکی محسوب میساختها نیز جزیی از زیرپل

 .محمد، پل سردار و پل میربهاءالدین زنجانپل حاج سیدی غرب کشور هستند عبارتند از: هااستان

پل بوده که از این تعداد  3418یعنی  0344و  0348 یهاسالها در بیشترین تعداد پل ،بنا به جدول

اند. متر و بیشتر بوده 21درصد  1344متر و  21 -01درصد بین  1351متر،  01ها زیر درصد این پل 41314

 راهدارخانه بوده است. 21در دوره زمانی مورد بررسی از همه بیشتر با  0344نیز در سال ها تعداد راهدارخانه

 
 سال پایان در هاراه مسیر هایراهدارخانه و هاپل ها،تونل . تعداد88جدول 

 تونل سال
 پل

 راهدارخانه
 متر و بیشتر 21 01-21متر متر 01زیر 

1375 0 3306 170 36 8 

1380 0 3320 170 36 9 

1384 0 3436 174 36 11 

1385 0 3436 174 36 11 

1386 0 3688 178 38 23 

1387 0 3748 180 39 25 

1388 0 3748 180 39 26 

 

 سرمایه انسانی -4-01

ها. از آنجا که این آن بازدهی انسانی جهت افزایش منابع روی گذاریسرمایه ست ازا عبارت سرمایه انسانی

 "گذاری در منابع انسانیسرمایه"گیرد لذا آن را برداری در آینده انجام میبهره با هدف هازینهه نوع

 .خوانندیم

سوادند. از درصد باقی بی 04324باسواد و  بیشتر و ساله 1 جمعیتدرصد از  40382، 0345در سال 

و از باشند صد شاغل میدر 04333که درصد  23341، 0345مجموع جمعیت باسواد استان زنجان در سال 

ارای د باشند،درصد شاغل می 20381که  درصد 04353، 0345ساله و بیشتر در سال  1مجموع کل جمعیت 

درصد  00345، 0345و همچنین از مجموع جمعیت باسواد استان زنجان در سال  تحصیلات متوسطه هستند

که  درصد 4314، 0345بیشتر در سال ساله و  1و از مجموع کل جمعیت باشند درصد شاغل می 03355که 

 ارای تحصیلات عالی هستند.د باشند،درصد شاغل می 01318

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 02314، 0345 -0385 یهاسالمتوسط نرخ رشد افرادی که دارای تحصیلات متوسطه هستند در 

 02314، 0345 -0385 یهاسالدرصد و متوسط نرخ رشد افرادی که دارای تحصیلات عالی هستند در 

 باشد.درصد می

و  0385 یهاسالهای جمعیتی در تعداد شاغلان و بیکاران استان از نتایج سرشماری 31 در جدول

استخراج شده است. با در دست داشتن تعداد شاغلان و بیکاران دارای تحصیلات عالی، عرضه نیروی  0345

 ست.کار متخصص استان به تفکیک مرد و زن محاسبه و نتیجه در همین جدول درج شده ا

اند و درصد شاغلین استان زنجان باسواد بوده 41331بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 04333درصد دارای تحصیلات راهنمایی،  04343درصد دارای تحصیلات ابتدایی،  21330در میان باسوادان 

ارای تحصیلات درصد د 03355دانشگاهی، درصد دارای تحصیلات پیش 1341دارای تحصیلات متوسطه، 

 درصد بیسواد هستند. 05381درصد دارای تحصیلات سوادآموزی و  3325عالی، 

از کل جامعه دارای آموزش عالی استان تعداد  0345حاکی از این است که در سال  31اطلاعات جدول 

 نفر نیروی کار خود را برای فروش عرضه کرده بودند. عرضه نیروی کار متخصص استان نسبت به 15521

برابر و برای زنان  84/2برابر شده است. مقدار افزایش در طی دوره برای مردان  234( 0385دهه قبل )سال 

 .باشدمیبرابر  05/3

ی مزبور با مقادیر متناظرش در سطح کل عرضه نیروی کار استان زنجان، هاشاخصبررسی تطبیقی 

این مقایسه صورت گرفته است.  35. در جدول باشدمیمل أگیر و قابل تهای چشمحاکی از تفاوت

 استنباطات زیر حاصل تعمق در اطلاعات جدول مذکور است.

درصد در طی این دوره افزایش  1331درصد و عرضه کار کل  04138عرضه نیروی کار متخصص  -

 داشته است.

درصد عرضه کار کل و عرضه نیروی  3135درصد در مقابل  08432عرضه نیروی کار متخصص مرد  -

درصدی تقاضای کل کار زنان در طی این دوره   05430درصد در ازای رشد  20533ر متخصص زن کا

 افزایش داشته است.

برابر  84/2برابر، نیروی کار متخصص مرد  05/3در طی دوره بررسی نیروی کار متخصصان زن حدود  -

 برابر شده است.  4/2و کل عرضه نیروی کار متخصص 

ه تفکیک جنس و و مدارس عالی ساکن در استان ب هادانشگاهآموختگان انشتعداد د 31جدول شماره  -

 های تحصیلی درج شده است. دوره
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 0875در سال  زنجان استان تحصیلی مدرک آخرین و جنس حسب بر عالی هایدوره التحصیلان. فارغ84جدول 

 0835و 

 شرح
0875 0835 

 عرضه نیروی کار انبیکار شاغلان عرضه نیروی کار بیکاران شاغلان

 15521 1505 10114 05112 311 05322 کل

 24410 0404 28023 01112 212 01211 مرد

 01543 2148 03441 5211 034 5022 زن

 0345و 0385سرشماری عمومی نفوس و مسکن  -ماخذ

 

و  0875 یهاسال. بررسی تطبیقی رشد عرضه نیروی کار کل و عرضه نیروی کار متخصص استان در 85جدول 

0835 

 درصد افزایش 0835 0875 شرح

 1331 333441 232402 عرضه نیروی کار کل استان زنجان

 3135 283155 214314 مرد

 05430 11430 23113 زن

 04138 15521 05112 عرضه نیروی کار متخصص استان زنجان

 08432 24410 01112 مرد

 20533 01543 5211 زن

 اس اطلاعات سرشماریهای جمعیتی استان زنجانرأسب محاسبات توسط مشاور -خذأم

 

معادل  0385التحصیلان در سال دهد کل جمعیت فارغنشان می 31همان طور که آمار و ارقام جدول 

درصد است. این ارقام نشان  38درصد و سهم زنان  13ان  التحصیلفارغنفر است که سهم مردان از  03303

به مدارک دانشگاهی نایل شده و در نتیجه  0385در استان زنجان در سال  که مردان بیشتر از زنان دهدمی

درصد  11321عرضه نیروی کار متخصص مردان بیشتر از زنان بوده است. همچنین در این سال 

درصد دارای تحصیلات فوق  3358درصد مدرک لیسانس،  1432التحصیلان دارای مدرک فوق دیپلم، فارغ

گفت در بین مردان که  توانمیر نیز دارای مدرک دکترا می باشند. همچنین درصد دیگ 2348لیسانس و 

 134درصد مدرک لیسانس،  14344مدرک فوق دیپلم،  آنهادرصد  10348، اندنمودهمدارک عالی دریافت 

 14335درصد از مدرک دکترا برخوردارند. در بین زنان تحصیلکرده نیز؛  3311درصد مدرک فوق لیسانس و 

 . اندگرفتهدرصد دکترا   2301درصد فوق لیسانس و  0311درصد لیسانس،  14313ق دیپلم، درصد فو

با  0385توان از نظر نوع مدرک دانشگاهی نیز مردان و زنان این استان را در سال همین طور می

درصد زنان، در مقطع لیسانس  11332درصد مردان و  54314یکدیگر مقایسه کرد. در مقطع فوق دیپلم 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

درصد زنان  05301درصد مردان و  41341درصد زنان، در مقطع فوق لیسانس  31313درصد مردان و  13348

. در مقایسه دیده اندشدهالتحصیل درصد زنان فارغ 21341صد مردان و در 83301و در نهایت در مقطع دکترا 

بیشتر از زنان بوده که 0385التحصیلان مرد استان زنجان در سال که در تمامی مقاطع تعداد فارغ شودمی

 . شودمیاین تفاوت در مدارک بالاتر دانشگاهی یعنی فوق لیسانس و دکترا بیشتر نمایان 

 31315 ،0345این استان در سال  التحصیلفارغ، از کل جمعیت شودمیهمان طور از جدول مشاهده 

 0302فوق لیسانس و  درصد مدرک 1344درصد مدرک لیسانس،  58388مدرک فوق دیپلم،  آنهادرصد 

 31324، اندنموده. همچنین در بین مردان که مدارک عالی دریافت اندنمودهدرصد مدرک دکترا دریافت 

 0382درصد مدرک فوق لیسانس و  4313درصد مدرک لیسانس،  51331مدرک فوق دیپلم،  آنهادرصد 

 12311درصد فوق دیپلم،  33381که؛ اشدبمی. این آمار برای زنان به این صورت اندگرفتهدرصد مدرک دکترا 

 . اندگرفتهدرصد دکترا  1332درصد فوق لیسانس و در نهایت  3310درصد لیسانس، 

با این آمار و درصدهای بیان شده میتوان از نظر جنسیتی تفاوت مدارک را با یکدیگر مقایسه نمود. از 

در صد را زنان  12354درصد را مردان و  58312کل افرادی که در زنجان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند 

به  0345، که خود بیانگر این است که مردان بیشتر از زنان در استان زنجان در سال دهندمیتشکیل 

 مدارک دانشگاهی نایل شده و در نتیجه عرضه نیروی کار متخصص مردان بیشتر از زنان بوده است. 

با  0345هی نیز مردان و زنان این استان را در سال یم از نظر نوع مدرک دانشگاتوانمیطور همین

درصد زنان، در مقطع لیسانس  12321درصد مردان و  58341یکدیگر مقایسه کرد. در مقطع فوق دیپلم 

درصد زنان  21340درصد مردان و  84304درصد زنان، در مقطع فوق لیسانس  11311درصد مردان و  53341

دید  توانمی. در مقایسه اندشده التحصیلفارغدرصد زنان  02301ان و درصد مرد 48341و در مقطع دکترا 

اند. در تمام مقاطع مردان بیشتر از زنان بوده 0345در سال  ان مرد استان زنجانالتحصیلفارغکه در کل 

ه ان زن سالتحصیلفارغاند به جز در مقطع دکترا تعداد بیشتر از زنان موفق به کسب مدارک دانشگاهی بوده

 ان مرد بوده است. التحصیلفارغبرابر 

 0345ان در سال التحصیلفارغگفت که درکل تعداد  توانمی 0345و  0385با توجه به آمارهای سال 

بدلیل ارتقای فرهنگی جامعه در طول  توانمیافزایش چشمگیری داشته است و این را  0385نسبت به سال 

ررسی عرضه نیروی کار متخصص زن کمتر از عرضه نیروی کار این دهه دانست؛ ولی در هر دو سال مورد ب

 متخصص مرد بوده است. 

و  0385و مدارس عالی این استان را بر حسب جنسیت در سال های  هادانشگاهآموختگان نمودار دانش

 .دهدمینشان  ایمقایسهبه صورت  0345
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
های تحصیلی در برحسب جنس و دوره لی استان زنجانو مدارس عا هادانشگاهآموختگان . دانش86جدول 

 75و  35 یهاسال

 شرح
0875 0835 

 زن مرد کل زن مرد کل

 21114 28111 18024 1401 4344 03303 جمع

 1882 4281 01114 2381 3508 5443 فوق دیپلم

 02535 01140 28228 2311 1041 1551 لیسانس

 145 2111 3240 82 113 185 فوق لیسانس

 11 115 524 011 244 345 دکترا

 00 23 31 1 1 1 اظهار نشده

 پیشین -ماخذ

 

 

 
 0875و  0835 یهاسالو مدارس عالی استان زنجان برحسب جنس در  هادانشگاهآموختگان . دانش89نمودار 

 0345و   0385سرشماری عمومی نفوس و مسکن،  -ماخذ

 

 

گیرند آنگاه ها را بر عهده میهای موجود در سازمانهای انسانی پستچنانچه فرض کنیم که سرمایه

توان با این ملاک قابل سنجش، میزان سرمایه انسانی استان را سنجید. مطابق گزارش استانداری زنجان می

 دستگاه اجرایی استان به قرار زیر است؛ 11های مهم در ، پست0344در سال 
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 0839ی اجرائی استان در شهریور هادستگاهوهای انسانی . اطلاعات پست ها و نیر87جدول 

 نوع استخدام

 

رشته تحصیلی 
 با پست مطابقت

تعداد کل  تعداد پست نوع پست
های پست

 مصوب

 ردیف ی اجرائیهادستگاه

 قراردادی
پیمان
 ی

     دارد ندارد رسمی

 0 آموزشگاه فنی الغدیر 34 24 21   00  33 24 1 2

 2 اداره کل تعزیرات حکومتی 30 35 1   1 4 03 03 1 04

 3 اداره کل هواشناسی 13 24 31   24  02 20 8 1

 1 اداره کل تعاون 83 24 15   28 0 4 03 05 05

 5 اداره کل ثبت احوال 038 44 34 021 03 010 1 01 81 24 4

 1 هازنداناداره کل  011 032 28 011  032 1 00 015 24 24

 8 اداره کل نوسازی 11 28 03   25 2 04 21 1 34

03 8 00  1 08  22 5 04 23 
اداره کل استاندارد و 
 تخفیفات صنعتی

4 

 4 استانداری زنجان 511 381 041   284 40 05 214 030 81

 01 سازمان انتقال خون زنجان 22 21 02   01 1 03 02 4 00

 00 ایمنطقهشرکت برق  252 234 05   321 1 08 208 014 4

 02 اداره کل پزشکی قانونی 1 32 4   1 1 4 00 08 4

 03 هاپایانهادره کل حمل و نقل  13 24 03   31 1 01 01 04 4

55 31 11 00  81   011 81 231 
دانشگاه تحصیلات تکمیلی 

 علوم پایه
01 

04 04 55 03 8 13   22 83 41 
سازمان امور اقتصادی و 

 دارائی
05 

 01 اداره کل تعاون روستائی 038 13 84   13 0 04 11 0 3

 08 سازمان صنایع و معادن 14 38 32   31 1 01 28 01 08

00 2 21 31 1 23   81 22 43 
شرکت غله و خدمات 

 بازرگانی
04 

14 3 00 03 1 04   8 25 33 
کانون پرورش فکری کودکان 

 و نوجوانان
04 

 21 مور اجتماعیاداره کل کار و ا 008 14 14   15 01 1 31 24 31

 20 ادره گمرک 14 28 02   24 1 00 04 01 3

03 33 38 03 0 42   20 010 000 
اداره کل حفاظت محیط 

 زیست
22 

 23 مدیریت حج و زیارت استان 1 1 1   1 1 04 3 1 2

018 03 23 4 1 1   35 38 82 
ادره کل میراث فرهنگی 
 صنایع دستی و گردشگری

21 

21 1 12 04 11 30   013 010 211 
شرکت آب و فاضلاب 

 روستائی
25 

 21 اداره کل تبلیغات اسلامی 51 34 03   34 5 05 04 20 4

 28 اداره کل ثبت اسناد 084 051 24   018 2 00 018 3 08

 24 اداره کل دامپزشکی 014 021 21   005 4 04 88 18 1

 24 بریاداره کل راه و ترا 314 011 215   054 11 31 002 000 53

 31 جمعیت هلال احمر استان 080 021 024   024 1  004 05 23

 30 شرکت توزیع نیروی برق 250 254 43   350 1 04 1 1 254

اداره کل صندوق مهر امام  8 8 1   1 0  8 1 1 32 
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 رضا)ع(

010  581      003 825 434 
 تأمینمدیریت درمان 
 اجتماعی

33 

 31 مسکن و شهرسازی 014 11 32   11 1 03 32 22 38
 35 جهاد کشاورزی 0143 154 131     20 518 033 30
 31 دانشگاه جامع علمی کاربردی 8 8 1   8 1 3 8 1 1
 38 بیمه دانا 21 08 4     01 4 00 4
 34 سازمان بازرگانی 011 83 33   50 21 03 53 04 03
 34 فرودگاه 4 4 1   8 2  4 0 1
 11 فنی و حرفه ای 011 001 51   001 1 8 43 33 11
 10 منابع طبیعی 211 083 80   081 3 21 014 11 05

 12 دانشگاه علوم پزشکی 5400 3510 2281      2112 434 0148
 13 شهرداری زنجان 130 003 314      003  203
 11 تذبیت بدنی 45 21 34   30 05 05 33 02 81
 15 قاف و امور خیریهاداره کل او 51 13 00      01 05 1

3 20 44      48 022 214 
اداره کل بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران
11 

 18 اداره کل بهزیستی 381 051 201   051  01 001 24 14

31 04 31      20 18 14 
اداره کل بیمه خدمات 

 درمانی
14 

 14 غرب شمال آهنراهاداره کل  332 252 42      012 24 3

50 8 30   34   31 38 58 
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 اسلامی
51 

1 1 211      14 213 240 
اداره کل کمیته امداد امام 

 خمینی)ره(
50 

 52 دانشگاه زنجان 841 244 344      031 2 045
 53 دیوان محاسبات 40 38 11      21 1 1
 51 ایمنطقهشرکت آب  055 80 43 055  54 02 08 55 01 34

1 4 58      05 81 45 
شرکت پالایش و پخش 

 نفتی هایفرآورده
55 

1 03 4      4 03 22 
شرکت خدمات حمایتی 

 کشاورزی
51 

 58 شرکت گاز 030 024 03      01 21 1
 54 مدیریت شعب بانک سپه 034 033 5      034 0 1

1 10 228      20 214 244 
مدیریت شعب بانک 

 کشاورزی
54 

 11 مدیریت شعب بانک مسکن 018 018 1      015 2 1
 10 مدیریت شعب پست بانک 38 38 1      4 25 1
 12 اداره کل امور مالیاتی 321 214 84   211 13 01 011 43 33
 13 اداره کل پست 224 83 055   10 03 01 53 20 80
 11 شرکت آب و فاضلاب استان 144 381 205      210 1 83

3224 2384 8423 01 342 3384 03 110 1521 
0140
2 

 جمع کل)تعداد( 01444

 درصد  11 34 3 1 41 01  83 22 04

 0344منبع: گزارش استانداری زنجان در سال 
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درصد پیمانی و 22درصد کارکنان رسمی،  83دستگاه مورد بررسی،  11بر اساس اطلاعات موجود، از 

 اجرایی بلاتصدی هستند. یهادستگاههای ز پستدرصد ا 34درصد قراردادی هستند. همچنین در حدود 04

درصد از کارکنان از تحصیلات دانشگاهی  11توان به برخورداری از نقاط قوت کارکنان دولت در استان می

 اشاره کرد.

نفر برآورد شده است که نسبت  2555نفر جمعیت  011به ازای  0345تعداد دانشجویان استان در سال 

توان پتانسیل استان در زمینه سرمایه انسانی باشد، بیشتر است که میمی 2043به شاخص کشوری آن که 

 را در مقایسه با متوسط کشور مثبت ارزیابی نمود.
  

 های پیشرو اقتصادیخوشه -5-01

ی تجاری و غیرتجاری متمرکز در یک مکان جغرافیایی در یک منطقه هابنگاهای از خوشه اقتصادی مجموعه

های شود که برای تولید یک یا چند محصول نهایی مشابه و مرتبط برای کسب صرفهل میاقتصادی را شام

اقتصادی بیرونی با یکدیگر ارتباطات عمودی و افقی برقرار نموده و ضمن رقابت با یکدیگر در بسیاری از 

ها و دهنده هزینهکاهش هابنگاهموارد همکاری جمعی و اقدامات مشترک دارند. ارتباط درونی این 

نیازهای مشتری خواهد  تأمیناوری تولید، بازارهای فروش و نو فها، دانش ترسی به نهادهسکننده دتسهیل

دهی صنایع کوچک و متوسط به سمت خوشه جهت کارهای توسعه پایدار،یکی از راههمچنین باید گفت  بود.

ای مناسب و انتقال منطقه صرف در نظر گرفتن ،طور قطع مراد از خوشه شدن صنایع. به باشدشدن می

های هم گروه به آنجا نیست بلکه منظور شناسایی صحیح مناطق مستعد برخوردار از حداقل سطح شرکت

  باشد.و در نهایت برقراری روابط قوی بین آنها می هابنگاه

ة بر اساس تعریف یونیدو که تعریفی منطبق بر آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و تجربی در حوزة توسع

و نهادهای حمایتی مرتبط در یک گرایش کسب و کار  هابنگاهها تمرکزی جغرافیایی از خوشه»صنعتی است 

کنندة همدیگر توانند تکمیلاند و فعالیت آنها میهای مشترکی مواجهها و چالشهستند که با فرصت

رشد بخش خصوصی ها و ارتباطات کسب و کاری یونیدو به رویکرد خوشه( »0344منصوری، «.)باشند

نماید. ای که بخش خصوصی در آن قرار گرفته است، توجه میمتناسب و هماهنگ با توسعة ناحیه یا جامعه

ها، حکومت محلی مناسب و خدمات حمایتی همگی اجزایی هستند که ها و زیرساختدسترسی به مهارت

آورند. در یک رابطه رها را فراهم میگذاری و نفوذ به بازابرای جذب سرمایهقابلیت یک جامعة کسب و کاری 

محیطی و توسعة های بخش خصوصی برای بهبود شرایط کار، حفاظت زیستگذاریدو طرفه بهبود سرمایه

« های رقابتی ناحیه را ارتقاء دهد و مزایایی برای جامعه محلی نیز فراهم آورد.تواند مزیتها میمهارت
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ونیدو به درستی معتقدند تمرکز جغرافیایی واحدهای صنعتی کارشناسان ی (5تا  3، ص 2101)یونیدو، 

دهد. زیرا به جای حل مسایل یک صنعت در هایی به دنبال دارد که امکان حل مسایل را افزایش میمزیت

سطح کشور باید مسایل یک صنعت در یک منطقه خاص مورد تجزیه و تحلیل و سیاستگذاری قرار گیرد و 

های خاص قداماتی در سطح کشور طراحی شود. این رویکرد یکی از ویژگیپس از حصول تجارب مثبت ا

 یونیدو است که مورد استقبال گسترده قرار گرفته است.

 توان موارد ذیل معرفی کرد:های توسعه خوشه یونیدو را میسه اصل محوری در برنامه

 اندازرویکرد مشارکتی به ایجاد چشم -0

های توسعه خوشه، اعتمادسازی بین کسب و کارها و ت اول در پروژهبر اساس رویکرد یونیدو، فعالی»

نفعان پایین است و معمولاً نهادهای مرتبط با آنها است. در بیشتر موارد سطح اعتماد موجود بین ذی

های محلی و نهادهای غیر ی کوچک و متوسط، دولتهابنگاهکارآفرینان و علاوه بر آنها نهادهای حمایتی 

بهبود روابطی که در طی (. »02، ص 2110)یونیدو، « کنندگر را برای شرایط موجود سرزنش میدولتی یکدی

( اما یونیدو معتقد است که 5تا  3، ص 2101)یونیدو، « زمان رو به وخامت گذاشته است بسیار مشکل است

 ریزی مشارکتی که مبتنی است بر:روش برنامه

 نفعان، در میان کلیه ذی 2اجتماعی -دی. ایجاد فهم مشترک از مسائل سیستم اقتصا0

 انداز مشترک و . استفاده از این فهم مشترک برای تبیین چشم2

-های برنامهانداز، در مقایسه با انواع دیگر روشهای عملیاتی برای دستیابی به این چشم. اجرای برنامه3

 تری است.ریزی که در گذشته مورد استفاده بوده است، روش مناسب

سازی و ایجاد ارتباط بین بازیگران و اجرای مطالعات شناختی خوشه مبتنی بر کار جمعی سحسا»

 (02، ص 2110)یونیدو، « انداز مشترک هستندایجاد چشم راستایها در بازیگران خوشه، اولین قدم

 

 ها بر اساس اهداف مشترک توسعه قابلیت -2

ی اجرایی ابتدایی ارتباط اندکی میان کارهای در حال هارغم اینکه از نگاه ناظر بیرونی در برنامهعلی

های در حال تشکیل نسبت به گفتگو و اجرای های مختلف در قالب شبکهشود و گروهانجام مشاهده می

-تری از اعتماد بین اعضای خوشه حرکت از برنامهشوند، با ایجاد سطح مناسبهای مشترک ترغیب میبرنامه

در تمامی این مراحل بازیگران محلی به شکلی »گردد. های استراتژیک آغاز میامههای زودبازده به سمت برن

ریزی لازم برای های مشترک را تعریف کنند، برنامهشوند تا برنامهها مشارکت داده میکاملاً فعالانه در برنامه
                                              

 کنند.فعالیت می. منظور سیستمی است که صاحبان کسب و کار در درون آن 2 
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روشی مبتنی بر یادگیری بر انجام آنها را تدوین کنند و به اجرا در آورند و نهایتاً با پایش پیشرفت آنها با 

 (01، ص 2110)یونیدو، « های خود را افزایش دهند.مبنای عمل، قابلیت

و  هابنگاهها مانع اصلی در توسعه خوشه، کمبود محسوس هماهنگی و همبستگی بین در بیشتر پروژه»

کنندگان یا ارائه ها، به سمت ایجاد نهادهاشود در زمینة توسعة قابلیتنهادها است و این امر موجب می

کنندگان خدمات موجود و سازی بین نهادها و ارائهخدمات کسب و کار سوق نیافته و متمرکز بر شبکه

، 2110)یونیدو،  "ها گردد.و رفع شکاف و عدم تناسب موجود بین عرضه و تقاضای خدمات و حمایت هابنگاه

 (01ص 

 

 های محلیپایداری فرآیند توسعه: توسعه قابلیت -8

-پایداری فرآیند صنعتی شدن در همه خدمات یونیدو گنجانده شده است و هنگامی یک برنامه توسعه»

رسد که منابع انسانی مهارت کافی برای مالکیت فرآیند توسعه و تداوم آن را ای یونیدو به مرحله نهائی می

های ها و مهارتتوسعه قابلیت گذاری زیادی در( به همین دلیل یونیدو سرمایه2101)یونیدو، « داشته باشند.

 نماید.محلی برای توسعة صنعتی می

کند های فنی و مدیریتی توسط کارآفرینان و کارگران را ترویج میدر سطح خرد، یونیدو کسب مهارت»

نفعان برای تقویت حاکمیت و بخصوص قابلیت مدیریت مستقل در حالی که گسترة وسیعی از بازیگران و ذی

 کند.همکاری می فرآیند توسعه،

ها در بلندمدت حفظ شوند، تکرار شوند و دار خواهند بود که مهارتها تنها در صورتی هدفاین کوشش

های کسب و ها و انجمنهای آموزشی فنی یا اتحادیهبهبود یابند. لذا به نهادهای سطح متوسط مانند سیستم

-های کارآفرینی میتی در زمینة پرورش مهارتیمأمورکاری، نهادهای غیردولتی و موارد مشابه که دارای 

 (2101)یونیدو، « شود.باشند، کمک می

های توسعة خوشه و ویژگی کلیدی زیر در پروژه 3ها موجب ایجاد رعایت اصول فوق در کلیه برنامه

 شبکه شده است: 

 «برنامه از  تواند بوسیله یک: از آنجا که بر اساس رویکرد یونیدو توسعه خوشه نمیتقاضا محوری

پیش تعیین شده آغاز شود )چرا که در این صورت نه مشارکتی خواهد بود و نه منجر به توسعة 

ای برای هر خوشه بر اساس نیازهای دیکته شده از سوی شود(، برنامة توسعهها میپایدار قابلیت

شه آن است شود. گرچه یک هدف اصلی برای راهبران خوتعیین می -در هر مقطع زمانی -نفعانذی

نفعان را به موضوعات خاصی جلب کنند اما مورد دیگری که حداقل تا مراحل که آگاهی و توجه ذی
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هایی است که از سوی ذینفعان تأیید شده باشد و میانی توسعة خوشه اهمیت دارد اجرای فعالیت

 (8، ص 0343)منصوری، « پایدار باشند.

 «و  هابخشای از ای در محدودة گستردهوسعه خوشه: با توجه به اینکه رویکرد تپذیریانعطاف

پذیر برای تهیه برنامه ای انعطافباشد، لازم است یک ساز و کار مداخلهرو میکشورها با تقاضا روبه

-اختصاصی متناسب با مشتریان گسترش یابد. رویکرد یونیدو به این نکته تصریح میعمل مناسب و 

ر برنامه عمل خوشه، از اول شناخته شده نیستند. بهترین رویکرد کند که اجزای نسبتاً بزرگ و مهم ه

نفعان خوشه ناشی آن است که اجازه دهیم اجزاء یاد شده به طور طبیعی از ارتباط متقابل بین ذی

 (4، ص 0343)منصوری،  "شوند.

 «عه های توسها، واسطههمانطور که بیان شد در اغلب خوشه: تمرکز بر سطح میانی برای توسعه

های عملی بسیار کمی دارند و در مواردی اصلاً وجود )نهادها و ارائه کنندگان خدمات( ظرفیت

ها نیاز اساسی به بالا بردن سطح کیفیت متناسب با ندارند؛ به همین دلیل ممکن است که واسطه

 ها داشته باشند.طبیعت خوشه

ها با هدف ر تشخیص و اجرای فعالیتها نقش راهبری رو به افزایشی را درود که واسطهانتظار می

)منصوری، « سازماندهی فرآیند توسعه خوشه و ایجاد یک سیستم خودگردان در خوشه بر عهده گیرند.

 (4، ص 0343

های صنعتی ایران های صنعتی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکدر ایران تا کنون بحث خوشه

 . ای در کشور آغاز شده استپروژه توسعه خوشه 11ود )خرداد ماه( حد 0344پیگیری شده است و تا سال 

 های صنعتی باید دو مرحله زیر را طی کرد؛برای تعیین خوشه

 

 مرحله اول( ضریب سهم مکانی

دهد فعالیت اقتصادی خاصی در یک منطقه نسبت به ضریب سهم مکانی معیار آماری است که نشان می

ترتیب که در صورتی که ضریب سهم مکانی یک فعالیت صنعتی تر است. بدین تر یا ضعیفکل اقتصاد فعال

فعال بودن این فعالیت صنعتی در منطقه مورد نظر نسبت به کل  دهندهنشاناز عدد یک بزرگتر باشد، 

اقتصاد است و به عبارت دیگر آن فعالیت صنعتی در سطح منطقه نسبت به سطح ملی از اهمیت بیشتری 

ضریب سهم مکانی یک فعالیت صنعتی در یک منطقه کمتر از عدد یک باشد برخوردار است و بالعکس اگر 

تر بودن آن فعالیت صنعتی در منطقه مورد نظر نسبت به کل اقتصاد خواهد دهنده ضعیفاین شاخص نشان

بود و در سطح منطقه مورد نظر از اهمیت کمتری نسبت به سطح ملی برخوردار است. هر چه میزان ضریب 



 

 

 44 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

فعالیت صنعتی در منطقه از یک بزرگتر باشد نشانگر اهمیت بیشتر آن فعالیت در سطح  سهم مکانی یک

 منطقه مورد نظر نسبت به سطح ملی است.

صنعتی یا  یهافعالیتتواند بر اساس متغیرهای مختلفی مانند ارزش افزوده ضریب سهم مکانی می

رش برای محاسبه ضریب سهم مکانی .. محاسبه شود. در این گزا.صنعتی و یهافعالیتمیزان اشتغال 

 صنعتی استان زنجان استفاده شده است. یهافعالیتصنعتی استان زنجان، از ارزش افزوده  یهافعالیت

 فرمول محاسبه ضریب سهم مکانی به صورت زیر است:

tn

in

tr

ir

va
a.v

a.v
a.v

Q.L  

  که در رابطه فوق:

irv.a، ارزش افزوده فعالیت صنعتی i ام در منطقه r، 

trv.a، کل ارزش افزوده بخش صنعت در منطقه r، 

inv.a، ارزش افزوده فعالیت صنعتی i ام در کل کشور و 

tnv.a، .ارزش افزوده بخش صنعت در کل کشور است 

صنعتی استان زنجان با  یهافعالیتدر خصوص محاسبه ضریب سهم مکانی توجه شود که ارزش افزوده 

، ضریب 0341سپس با استفاده از مقادیر ارزش افزوده به قیمت ثابت استفاده شده و  0341قیمت ثابت سال 

 سهم مکانی محاسبه شده است. 
 

 های صنعتی  مرحله دوم( شناسایی و بررسی خوشه

متغیر عملکرد اقتصادی زیر محاسبه  05های صنعتی استان زنجان، برای شناسایی و بررسی خوشه

 شود:می

 میزان اشتغال -0

Employment (E) 

 تغییرات اشتغال -2

Employment change (% ∆E) 

        هابنگاهتعداد  -3

Establishments (ES) 

          هابنگاهنرخ رشد تعداد  -1
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Rate of change in the number of establishment (% ∆ES) 

 متوسط دستمزد سالانه -5

Annual average wage (AAW) 

 نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه -1

Rate of change in the annual average wage (% ∆AAW) 

 دستمزد نسبی سالانه -8

Wage level relative to the national industry wage level (RW) 

 نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه -4

Rate of change in relative wage (% ∆RW) 

 وری بهره -4

Productivity (P) 

 ورینرخ رشد بهره -01

Rate of change in productivity (% ∆P) 

 سهم در تولید ناخالص منطقه -00

Contribution to gross state production (GSP) 

 نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه -02

 Rate of change in contribution to gross state production (% ∆GSP) 

 ضریب سهم مکانی -03

Location quotient (L.Q) 

 تغییرات ضریب سهم مکانی -01

Change in location quotient (% ∆L.Q) 

 وابستگی بین صنایع -05

Inter-industry dependency (IID) 

 

 0345و  0341 یهاسالهای رشد در متغیرهای معرفی شده در بالا، برای محاسبه تغییرات و نرخ 

 از وجود داشتند، استفاده نمودیم.به دلیل اینکه در این بازه زمانی آمارهای مورد نی
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  در ضمن برای محاسبه نرخ رشد سالانه در این دوره زمانی از فرمول ربح مرکب که به صورت زیر

 :است استفاده شده است
n

8085 )r1(MM  

 در فرمول فوق:

85M 80وM   0341و  0345 یهاسالبه ترتیب اندازه متغیرها در، 

r نرخ رشد متغیر مربوطه و  

n  است. 1ست که برابر با عدد هاسالتعداد 

  مختلف صنعت استان زنجان از طریق استفاده از ماتریس تقاضای  یهافعالیتشناسایی روابط مابین

 گیرد.، صورت می0341ستانده استان زنجان برای سال  -واسطه جدول داده

 متغیر معرفی شده، ممکن است پیچیده باشد، برای  05زمان جایی که تجزیه و تحلیل هماز آن

شود که دارای استفاده می 3متغیر از نمودارهای تار عنکبوتی 05تسهیل نمودن تجزیه و تحلیل این 

 برای نمایش هر یک از متغیرهای عملکرد اقتصادی هستند. 1پره 05

به تذکر است که تمامی متغیرهای عملکرد اقتصادی برای قرار گرفتن در نمودار تار عنکبوتی، به لازم 

ها، بایستی تبدیل به واحد شوند، در این مطالعه بدین منظور از گیری آندلیل متفاوت بودن واحدهای اندازه

 فرمول زیر برای تمامی متغیرها استفاده شده است:
 

 در فرمول فوق:

iuM، برای صنعت ،ر عملکرد اقتصادی تبدیل به واحد شدهمتغی i ام،  

iM، متغیر عملکرد اقتصادی برای صنعت i ام، 

iMIN، کمترین مقدار متغیر عملکرد اقتصادی در بین صنایع منتخب، 

iMAX، است. ،بیشترین مقدار متغیر عملکرد اقتصادی در بین صنایع منتخب 

 

 هاهمتغیرها و داد

متغیر است.  05ها بر مبنای شناسی این مطالعه توضیح داده شد که اساس تحلیلروشدر قسمت مربوط به 

 پردازیم.در ذیل به تفصیل به توضیح این متغیرها می

 

                                              
Spider diagram3  

Spoke4  

MINiMAXi

MINiMi
Miu
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 (Eاشتغال و تغییرات اشتغال)

های مربوط به اشتغال را برای صنایع استان زنجان و به صورت تبدیل شده به واحد برای داده 34جدول 

اشتغال صنایع بیشرین دهد. به همراه نرخ رشد اشتغال صنایع در این دوره نشان می 0341و  0340 هایسال

را آماده سازی و ریسندگی الیاف منسوج ـ بافت منسوجات با  تشکیل داده  0341استان زنجان در سال 

ده است. درصدی به خود اختصاص دا 12335است. بیشترین نرخ رشد را تولید سیمان و آهک و گچ با نرخی 

بخش نرخ رشد مثبت دارند. میانگین  21بخش دارای نرخ رشد منفی هستند و  31تعداد  از مجموع صنایع

نرخ  هابخشدرصد است. این میانگین بیانگر این مطلب است که بیشتر  2332 منفیهای رشد اشتغال نرخ

 اند.را برای اشتغال خود تجربه کرده منفیرشد 
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 هاو نرخ رشد آن 0835و  0831 هاسالنایع استان زنجان در . تعداد شاغلان ص83جدول 

 نوع صنعت ردیف

0830 0836 
متوسط نرخ رشد 

 سالانه

 عادی

تبدیل به 

واحد 

 شده

 عادی

تبدیل به 

واحد 

 شده

 عادی

تبدیل 

به واحد 

 شده

 0.98 58.61 0.19 796 0.01 50 تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی 1

 0.62 0.51 0.07 302 0.06 293 و طیورکشتار دام  2

 0.79 28.49 0.03 117 0.00 26 ی گوشتی از فسادهافراوردهو حفاظت گوشت و  آوریعمل 3

 0.51 16.96- 0.00 20 0.01 61 بجز پسته و خرما –از فساد هاسبزیو  هامیوهو حفاظت  آوریعمل 4

 0.54 11.83- 0.03 117 0.05 249 ی لبنیهافراوردهتولید  5

 0.62 1.27 0.03 123 0.02 114 و آرد کردن غلات و حبوب سازیآماده 6

 0.52 15.26- 0.00 10 0.00 27 تولید خوراک دام و حیوانات 7

 0.63 2.31 0.01 39 0.00 34 تولید قند و شکر 8

 0.59 4.45- 0.30 1284 0.36 1687 تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک 9

 0.55 10.69- 0.01 34 0.01 67 نشده در جای دیگر بندیطبقهمحصولات غذایی تولید سایر  10

 0.63 1.60 0.01 44 0.01 40 ی غیر الکلی گازدارهانوشابهتولید  11

 0.61 1.27- 1.00 4280 1.00 4622 بافت منسوجات –و ریسندگی الیاف منسوج سازیآماده 12

 0.59 4.93- 0.05 220 0.06 298 تکمیل منسوجات 13

 0.59 4.66- 0.10 422 0.12 562 تولید فرش ماشینی و موکت 14

 0.59 4.50- 0.01 44 0.01 58 جوراب بافی 15

 0.56 9.01- 0.00 21 0.01 37 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار 16

 0.59 3.65- 0.00 16 0.00 20 تولید کفش 17

 0.76 22.94 0.04 183 0.01 53 ...دلایی و مطبق و نئوپان و ی روکش شده و تخته چنهاورقتولید  18

 0.61 1.11- 0.01 29 0.00 31 کاغذی و مقوایی بندیبستهتولید جعبه و کارتن و سایر وسایل  19

 0.62 1.12 0.01 31 0.00 29 تولید سایر کالاهای کاغذی و مقوایی 20

 0.62 1.29 0.04 162 0.03 150 ی نفتی تصفیه شدههافراوردهتولید  21

 0.54 13.10- 0.01 28 0.01 65 تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت 22

 0.50 18.73- 0.02 89 0.06 309 تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت 23

 0.58 6.53- 0.01 32 0.01 48 ی مشابه و بتانههاپوششتولید انواع رنگ و روغن جلا و  24

25 
و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها  پاک کنندهبون و مواد تولید صا

 و لوازم آرایش
170 0.03 129 0.03 -4.50 0.59 

 0.55 11.34- 0.03 136 0.06 280 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات شیمیایی  26

 0.47 24.12- 0.00 21 0.02 110 تولید سایر محصولات لاستیکی بجز کفش 27

 0.66 7.19 0.28 1198 0.17 790 تولید محصولات پلاستیکی بجز کفش 28

 0.62 0.00 0.06 238 0.05 238 بجز شیشه جام ایشیشهتولید محصولات  29

 0.62 0.36 0.10 421 0.09 412 تولید کالاهای سرامیکی غیر نسوز غیر ساختمانی 30

 1.00 62.35 0.07 293 0.00 16 تولید سیمان و آهک و گچ 31

 0.72 16.24 0.03 111 0.01 45 از بتون و سیمان و گچ ساخته شدهتولید محصولات  32

 0.57 7.03- 0.01 31 0.01 48 بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ 33

 0.61 0.71- 0.03 114 0.02 119 تولید آجر 34
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

35 
نشده در جای  بندیطبقه غیرفلزیتولید سایر محصولات کانی 

 دیگر
216 0.04 244 0.06 2.05 0.63 

 0.65 5.45 0.06 253 0.04 184 تولید محصولات اولیه آهن و فولاد 36

37 
بجز آهن و فولاد و  –تولید فلزات گرانبها و سایر محصولات اساسی

 مس و آلومینیوم
2505 0.54 2565 0.60 0.40 0.62 

 0.59 3.78- 0.06 269 0.07 339 آهن و فولاد گریریخته 38

 0.67 8.25 0.01 37 0.00 23 حصولات فلزی ساختمانیتولید م 39

 0.57 7.37- 0.00 12 0.00 19 و ظروف فلزی مشابه انباره هاتولید مخازن و  40

41 
غلتکی فلزات و  کاریپتکو  زنیقالبو پرسکاری و  کاریچکش

 متالوژی گردها
15 0.00 10 0.00 -6.53 0.58 

42 
ی مهندسی مکانیک هالیتفعاو روکش کردن فلزات و  آوریعمل

 عمومی
44 0.01 10 0.00 -21.88 0.48 

 0.56 8.96- 0.02 86 0.03 151 تولید آلات برنده و ابزار دستی و یراق آلات عمومی 43

 0.52 15.14- 0.01 28 0.01 75 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات فلزی  44

 0.60 2.11- 0.03 110 0.02 125 تولید پمپ و کمپرسور و شیر و سوپاپ 45

 0.60 1.87- 0.03 117 0.03 131 تولید ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری 46

 0.55 10.65- 0.02 87 0.03 171 تولید سایر ماشین آلات با کاربرد خاص 47

 0.61 0.67- 0.52 2224 0.50 2315 تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور 48

 0.61 1.64- 0.12 528 0.12 583 ی توزیع و کنترل نیروی برقهادستگاهد تولی 49

 0.63 3.01 0.19 809 0.14 677 تولید سیم و کابل عایق بندی شده 50

51 
ی ضبط یا پخش هادستگاهی تلویزیون و رادیو، هاگیرندهتولید 

 ...صوت و ویدئو و 
11 0.00 11 0.00 0.00 0.62 

 0.70 13.24 0.11 466 0.05 221 ی و جراحی و وسایل ارتوپدیتولید تجهیزات پزشک 52

53 
برای وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر  –سازیاتاق –تولید بدنه

 و نیم تریلر
14 0.00 0 0.00 -100.00 0.00 

 0.72 16.40 0.32 1388 0.12 558 تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آ نها 54

 0.49 20.96- 0.00 10 0.01 41 آهنراهتولید و تعمیر تجهیزات  55

 0.57 7.03- 0.03 133 0.04 206 تولید انواع موتورسیکلت 56

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

 

  0836و  0830 هاسال. تعداد شاغلان صنایع استان زنجان در 41نمودار 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 

 (ESها )ها و نرخ رشد تعداد بنگاهد بنگاهتعدا

 0341و  0340 هایسالرا برای صنایع استان زنجان برای  هابنگاههای مربوط به تعداد داده 34جدول 

متعلق به  0341بیشترین تعداد بنگاه در سال دهد. در این دوره را نشان می هابنگاهبه همراه نرخ رشد تعداد 

تولید موتورهای برق و ژنراتور و  بنگاه است. 20با  بافت منسوجاتـ  لیاف منسوجسازی و ریسندگی اآماده

بخش  21تعداد  بنگاه ها را در میان صنایع داشته است. بیشترین نرخ رشد 21314ترانسفورماتور با نرخ رشد 

اند. به کردهبخش دارای نرخ رشد مثبت را در این بازه زمانی تجر 4اند و تعداد دارای نرخ رشد منفی بوده

ارتباط نزدیکی  هابنگاهبوده است. تعداد  3340منفی  هابخشدر تمامی  هابنگاههای رشد تعداد میانگین نرخ

بیشتر باشد، سطح اشتغال نیز بیشتر است و  هابنگاهبا سطح اشتغال دارد، بدین معنی که هرچه تعداد 

 کند.واردی است که این قاعده را نقض میبالعکس. اما وجود قدرت انحصاری در بعضی از صنایع جز م
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 هاو نرخ رشد آن 0831و  0876 هاسالی صنایع استان زنجان در هابنگاه. تعداد 89جدول 

 نوع صنعت ردیف

0830 0836 
متوسط نرخ رشد 

 سالانه

 عادی
تبدیل به 

 واحد شده
 عادی

تبدیل به 

 واحد شده
 عادی

تبدیل به 

 واحد شده

 0.93 12.25 0.19 4 0.04 2 حیوانی و نباتی خوراکی تولید روغن و چربی 1

 0.83 0.00 0.19 4 0.12 4 کشتار دام و طیور 2

 0.93 12.25 0.10 2 0.00 1 ی گوشتی از فسادهافراوردهو حفاظت گوشت و  آوریعمل 3

 0.74 10.91- 0.05 1 0.04 2 بجز پسته و خرما –از فساد هاسبزیو  هامیوهو حفاظت  آوریعمل 4

 0.74 10.91- 0.05 1 0.04 2 ی لبنیهافراوردهتولید  5

 0.83 0.00 0.24 5 0.15 5 و آرد کردن غلات و حبوب سازیآماده 6

 0.74 10.91- 0.05 1 0.04 2 تولید خوراک دام و حیوانات 7

 0.89 6.99 0.14 3 0.04 2 تولید قند و شکر 8

 0.83 0.00 0.10 2 0.04 2 تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک 9

 0.74 10.91- 0.05 1 0.04 2 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات غذایی  10

 0.83 0.00 0.05 1 0.00 1 ی غیر الکلی گازدارهانوشابهتولید  11

 0.80 4.10- 1.00 21 1.00 27 بافت منسوجات –و ریسندگی الیاف منسوج سازیآماده 12

 0.74 10.91- 0.05 1 0.04 2 تتکمیل منسوجا 13

 0.79 4.68- 0.14 3 0.12 4 تولید فرش ماشینی و موکت 14

 0.74 10.91- 0.10 2 0.12 4 جوراب بافی 15

 0.74 10.91- 0.05 1 0.04 2 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار 16

 0.83 0.00 0.05 1 0.00 1 تولید کفش 17

 0.74 10.91- 0.05 1 0.04 2 ...شده و تخته چندلایی و مطبق و نئوپان و ی روکش هاورقتولید  18

 0.83 0.00 0.05 1 0.00 1 کاغذی و مقوایی بندیبستهتولید جعبه و کارتن و سایر وسایل  19

 0.83 0.00 0.05 1 0.00 1 تولید سایر کالاهای کاغذی و مقوایی 20

 0.83 0.00 0.19 4 0.12 4 ی نفتی تصفیه شدههافراوردهتولید  21

 0.83 0.00 0.05 1 0.00 1 تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت 22

 0.78 6.53- 0.19 4 0.19 6 تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت 23

 0.74 10.91- 0.05 1 0.04 2 ی مشابه و بتانههاپوششتولید انواع رنگ و روغن جلا و  24

25 
و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و  پاک کنندهواد تولید صابون و م

 لوازم آرایش
1 0.00 1 0.05 0.00 0.83 

 0.74 10.91- 0.10 2 0.12 4 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات شیمیایی  26

 0.69 16.73- 0.05 1 0.08 3 تولید سایر محصولات لاستیکی بجز کفش 27

 0.90 7.82 0.52 11 0.23 7 کی بجز کفشتولید محصولات پلاستی 28

 0.83 0.00 0.05 1 0.00 1 بجز شیشه جام ایشیشهتولید محصولات  29

 0.83 0.00 0.19 4 0.12 4 تولید کالاهای سرامیکی غیر نسوز غیر ساختمانی 30

 0.93 12.25 0.10 2 0.00 1 تولید سیمان و آهک و گچ 31

 0.87 4.91 0.19 4 0.08 3 ون و سیمان و گچاز بت ساخته شدهتولید محصولات  32

 0.74 10.91- 0.05 1 0.04 2 بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ 33

 0.83 0.00 0.14 3 0.08 3 تولید آجر 34
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 0.81 2.20- 0.33 7 0.27 8 نشده در جای دیگر بندیطبقه غیرفلزیتولید سایر محصولات کانی  35

 0.93 12.25 0.29 6 0.08 3 ولادتولید محصولات اولیه آهن و ف 36

37 
بجز آهن و فولاد و  –تولید فلزات گرانبها و سایر محصولات اساسی

 مس و آلومینیوم
17 0.62 16 0.76 -1.01 0.82 

 0.78 6.53- 0.19 4 0.19 6 آهن و فولاد گریریخته 38

 0.93 12.25 0.10 2 0.00 1 تولید محصولات فلزی ساختمانی 39

 0.83 0.00 0.05 1 0.00 1 و ظروف فلزی مشابه انباره هاازن و تولید مخ 40

41 
غلتکی فلزات و  کاریپتکو  زنیقالبو پرسکاری و  کاریچکش

 متالوژی گردها
1 0.00 1 0.05 0.00 0.83 

42 
ی مهندسی مکانیک هافعالیتو روکش کردن فلزات و  آوریعمل

 عمومی
3 0.08 1 0.05 -16.73 0.69 

 0.74 10.91- 0.05 1 0.04 2 لات برنده و ابزار دستی و یراق آلات عمومیتولید آ 43

 0.69 16.73- 0.05 1 0.08 3 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات فلزی  44

 0.83 0.00 0.05 1 0.00 1 تولید پمپ و کمپرسور و شیر و سوپاپ 45

 0.83 0.00 0.10 2 0.04 2 تولید ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری 46

 0.83 0.00 0.05 1 0.00 1 تولید سایر ماشین آلات با کاربرد خاص 47

 1.00 20.09 0.14 3 0.00 1 تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور 48

 0.83 0.00 0.10 2 0.04 2 ی توزیع و کنترل نیروی برقهادستگاهتولید  49

 0.83 0.00 0.24 5 0.15 5 شدهتولید سیم و کابل عایق بندی  50

51 
ی ضبط یا پخش صوت هادستگاهی تلویزیون و رادیو، هاگیرندهتولید 

 ...و ویدئو و 
1 0.00 1 0.05 0.00 0.83 

 0.83 0.00 0.19 4 0.12 4 تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی 52

53 
ساخت تریلر و برای وسایل نقلیه موتوری و  –سازیاتاق –تولید بدنه

 نیم تریلر
1 0.00 0 0.00 

-
100.00 

0.00 

 0.82 1.94- 0.38 8 0.31 9 تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آ نها 54

 0.83 0.00 0.05 1 0.00 1 آهنراهتولید و تعمیر تجهیزات  55

 0.78 6.53- 0.10 2 0.08 3 تولید انواع موتورسیکلت 56

 النامه آماری استان و محاسبات محققمأخذ: س
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 (AAWمتوسط دستمزد سالانه و نرخ رشد آن )

 :متوسط دستمزد سالانه به صورت زیر محاسبه شده است

i

i
i

E

W
AAW  

 :در فرمول فوق 

  ٍiW، جبران خدمات فعالیت صنعتی i ام، 

iE،  تعداد شاغلین فعالیت صنعتیi .ام است 

جایی که متوسط دستمزد سالانه بایستی بیانگر قدرت خرید شاغلین باشد، لازم به توضیح است که از آن

از  برای استان زنجان 0341کننده به پایه سال متغیر جبران خدمات با استفاده از شاخص قیمت مصرف

برای محاسبه  0341قیمت جاری به قیمت ثابت تبدیل شده است و از جبران خدمات به قیمت ثابت سال 

 در فرمول فوق استفاده شده است.

بیشترین مقدار  0341دهد. در سال های مربوط به متوسط دستمزد سالانه را نشان میداده 11جدول 

تولید سیمان و بخش  بوده است و های لبنیوردهآید فرتولهزار ریال برای بخش  004355 دستمزد سالانه با

های رشد در میانگین نرخ دستمزد را تجربه کرده است.بیشترین نرخ رشد  22321با نرخ رشد  آهک و گچ

بخش نرخ رشد منفی را در این بازه زمانی  1بخش  52درصد بوده است و از میان  8311 ها مثبتبخشکلیه 

 اند.تجربه کرده
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 هاو نرخ رشد آن 0835و  0831 هایسال. متوسط دستمزد سالانه صنایع استان زنجان در 41جدول 

 نوع صنعت ردیف
0830 0836 

متوسط نرخ رشد 
 سالانه

 عادی
تبدیل به 
 واحد شده

 عادی
تبدیل به 
 واحد شده

 عادی
تبدیل به 
 واحد شده

 0.92 12.41 0.63 74.84 0.55 37.10 تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی 1

 0.88 7.85 0.26 31.43 0.17 19.97 کشتار دام و طیور 2

 0.85 4.48 0.43 51.27 0.60 39.42 ی گوشتی از فسادهافراوردهو حفاظت گوشت و  آوریعمل 3

4 
بجز پسته  –از فساد هاسبزیو  هامیوهو حفاظت  آوریعمل

 و خرما
12.11 0.00 13.25 0.11 1.50 0.83 

 0.93 13.15 1.00 119.55 0.99 56.97 ی لبنیهافراورده تولید 5

 0.88 8.16 0.35 41.33 0.30 25.82 و آرد کردن غلات و حبوب سازیآماده 6

 0.85 4.48 0.32 38.50 0.38 29.59 تولید خوراک دام و حیوانات 7

 0.90 9.49 0.29 34.51 0.17 20.03 تولید قند و شکر 8

 0.79 3.56- 0.39 46.33 1.00 57.57 یسکویت و کیکتولید نان شیرینی و ب 9

 0.88 7.27 0.33 39.65 0.31 26.01 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات غذایی  10

 0.80 2.01- 0.19 22.84 0.30 25.80 ی غیر الکلی گازدارهانوشابهتولید  11

 0.89 9.30 0.42 50.00 0.38 29.33 بافت منسوجات –و ریسندگی الیاف منسوج سازیآماده 12

 0.87 6.75 0.43 51.37 0.50 34.72 تکمیل منسوجات 13

 0.91 10.68 0.36 42.89 0.25 23.34 تولید فرش ماشینی و موکت 14

 0.90 10.25 0.26 31.45 0.12 17.52 جوراب بافی 15

 0.93 14.10 0.28 33.57 0.07 15.22 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار 16

 0.85 3.94 0.18 21.81 0.11 17.30 تولید کفش 17

18 
ی روکش شده و تخته چندلایی و مطبق و هاورقتولید 

 ...نئوپان و 
19.23 0.16 52.09 0.44 18.07 0.97 

19 
کاغذی و  بندیبستهتولید جعبه و کارتن و سایر وسایل 

 مقوایی
23.84 0.26 28.07 0.23 2.76 0.84 

 0.92 12.99 0.39 46.06 0.22 22.14 ولید سایر کالاهای کاغذی و مقواییت 20

 0.93 13.23 0.45 53.79 0.30 25.53 ی نفتی تصفیه شدههافراوردهتولید  21

 0.95 16.19 0.47 56.75 0.24 23.06 تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت 22

 0.90 10.49 0.30 36.43 0.17 20.03 تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت 23

 0.90 9.90 0.32 38.00 0.21 21.56 ی مشابه و بتانههاپوششتولید انواع رنگ و روغن جلا و  24

25 
و لوازم بهداشت و نظافت و  پاک کنندهتولید صابون و مواد 

 عطرها و لوازم آرایش
30.98 0.42 69.93 0.58 14.53 0.94 

26 
نشده در جای  بندیطبقهیمیایی تولید سایر محصولات ش

 دیگر
22.55 0.23 30.93 0.26 5.41 0.86 

 0.92 13.06 0.31 37.52 0.13 17.96 تولید سایر محصولات لاستیکی بجز کفش 27

 0.88 7.87 0.37 44.81 0.36 28.44 تولید محصولات پلاستیکی بجز کفش 28

 0.89 8.24 0.30 35.68 0.22 22.18 بجز شیشه جام ایشیشهتولید محصولات  29

 0.88 7.90 0.42 49.97 0.43 31.66 تولید کالاهای سرامیکی غیر نسوز غیر ساختمانی 30

 1.00 22.26 0.91 108.94 0.45 32.63 تولید سیمان و آهک و گچ 31
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 0.84 2.10 0.29 34.97 0.41 30.87 از بتون و سیمان و گچ ساخته شدهتولید محصولات  32

 0.87 6.09 0.33 39.81 0.35 27.92 ل دادن و تکمیل سنگبریدن و شک 33

 0.90 10.45 0.46 55.38 0.40 30.50 تولید آجر 34

35 
نشده در  بندیطبقه غیرفلزیتولید سایر محصولات کانی 

 جای دیگر
38.56 0.58 56.83 0.48 6.68 0.87 

 0.93 13.71 0.37 44.33 0.18 20.51 تولید محصولات اولیه آهن و فولاد 36

37 
بجز آهن و  –تولید فلزات گرانبها و سایر محصولات اساسی

 فولاد و مس و آلومینیوم
43.52 0.69 78.04 0.65 10.23 0.90 

 0.89 9.22 0.38 45.33 0.32 26.71 آهن و فولاد گریریخته 38

 0.96 17.18 0.35 42.11 0.09 16.26 تولید محصولات فلزی ساختمانی 39

 0.91 10.78 0.52 62.17 0.47 33.63 و ظروف فلزی مشابه انباره هاو  تولید مخازن 40

41 
غلتکی  کاریپتکو  زنیقالبو پرسکاری و  کاریچکش

 فلزات و متالوژی گردها
23.13 0.24 43.00 0.36 10.88 0.91 

42 
ی مهندسی هافعالیتو روکش کردن فلزات و  آوریعمل

 مکانیک عمومی
23.16 0.24 29.50 0.25 4.12 0.85 

 0.90 10.50 0.38 45.12 0.28 24.78 تولید آلات برنده و ابزار دستی و یراق آلات عمومی 43

 0.96 17.80 0.37 44.36 0.10 16.60 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات فلزی  44

 0.94 14.86 0.41 49.40 0.21 21.51 تولید پمپ و کمپرسور و شیر و سوپاپ 45

 0.93 14.10 0.63 75.59 0.49 34.25 تولید ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری 46

 0.93 13.69 0.57 67.68 0.42 31.33 تولید سایر ماشین آلات با کاربرد خاص 47

 0.88 7.30 0.68 80.82 0.90 52.96 تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور 48

 0.98 20.09 0.98 116.92 0.59 38.97 ترل نیروی برقی توزیع و کنهادستگاهتولید  49

 0.89 9.35 0.47 55.60 0.45 32.52 بندی شدهتولید سیم و کابل عایق 50

51 
ی ضبط یا هادستگاهی تلویزیون و رادیو، هاگیرندهتولید 

 ...پخش صوت و ویدئو و 
17.45 0.12 27.00 0.23 7.54 0.88 

 0.88 7.58 0.32 38.11 0.27 24.59 ی و وسایل ارتوپدیتولید تجهیزات پزشکی و جراح 52

53 
برای وسایل نقلیه موتوری و ساخت  –سازیاتاق –تولید بدنه

 تریلر و نیم تریلر
25.36 0.29 0.00 0.00 

-
100.00 

0.00 

54 
تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور 

 آنها
29.87 0.39 67.06 0.56 14.43 0.94 

 0.84 2.26 0.30 35.40 0.41 30.95 آهنراهتولید و تعمیر تجهیزات  55

 0.78 4.11- 0.18 21.17 0.33 27.23 تولید انواع موتورسیکلت 56

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 (RWدستمزد نسبی سالانه و نرخ رشد آن )

 :دستمزد نسبی سالانه به صورت زیر محاسبه شده است

n

i
i

AAW

AAW
RW  

 متوسط دستمزد سالانه در کل بخش صنعت استان زنجان است.  iAAW در فرمول فوق،

بیشترین مقدار دستمزد  0341سال  دهد. درهای دستمزد نسبی سالانه را نشان میداده 10جدول 

. بیشترین نرخ رشد دستمزد نسبی بوده است های لبنیوردهآتولید فرمربوط به بخش  13111نسبی سالانه 

 منفی های رشد. میانگین نرخبوده است تولید سیمان و آهک و گچدرصد متعلق به بخش  00351 با سالانه

را در  منفیدر مورد این متغیر نرخ رشد  هابخشدرصد است که حکایت از این مطلب دارد که بیشتر  0341

 اند.بخش در این بازه زمانی نرخ رشد منفی داشته 24اند. تعداد این بازه زمانی تجربه کرده
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 هاو نرخ رشد آن 0835و  0831 هایسال. دستمزد نسبی سالانه صنایع استان زنجان در 40جدول 

 نوع صنعت ردیف
0830 0836 

متوسط نرخ رشد 
 لانهسا

 عادی
تبدیل به 
 واحد شده

 عادی
تبدیل به 
 واحد شده

 عادی
تبدیل به 
 واحد شده

 0.92 2.57 0.63 0.028 0.55 0.024 تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی 1

 0.88 1.58- 0.27 0.012 0.17 0.013 کشتار دام و طیور 2

 0.85 4.66- 0.43 0.019 0.60 0.025 دی گوشتی از فساهافراوردهو حفاظت گوشت و  آوریعمل 3

4 
بجز پسته  –از فساد هاسبزیو  هامیوهو حفاظت  آوریعمل

 و خرما
0.0078 0.00 0.005 0.11 -7.38 0.83 

 0.93 3.25 1.01 0.044 0.99 0.037 ی لبنیهافراوردهتولید  5

 0.88 1.30- 0.35 0.015 0.30 0.017 و آرد کردن غلات و حبوب سازیآماده 6

 0.85 4.66- 0.33 0.014 0.39 0.019 تولید خوراک دام و حیوانات 7

 0.90 0.09- 0.29 0.013 0.17 0.013 تولید قند و شکر 8

 0.79 11.99- 0.39 0.017 1.00 0.037 تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک 9

 0.88 2.11- 0.34 0.015 0.31 0.017 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات غذایی  10

 0.80 10.58- 0.19 0.008 0.30 0.017 ی غیر الکلی گازدارهانوشابهتولید  11

 0.89 0.26- 0.42 0.019 0.38 0.019 بافت منسوجات –و ریسندگی الیاف منسوج سازیآماده 12

 0.87 2.59- 0.43 0.019 0.50 0.022 تکمیل منسوجات 13

 0.91 1.00 0.36 0.016 0.25 0.015 تولید فرش ماشینی و موکت 14

 0.90 0.60 0.27 0.012 0.12 0.011 جوراب بافی 15

 0.93 4.12 0.28 0.012 0.07 0.010 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار 16

 0.85 5.15- 0.18 0.008 0.11 0.011 تولید کفش 17

18 
ی روکش شده و تخته چندلایی و مطبق و هاورقتولید 

 ...نئوپان و 
0.012 0.16 0.019 0.44 7.74 0.97 

19 
کاغذی و  بندیبستهتولید جعبه و کارتن و سایر وسایل 

 مقوایی
0.015 0.26 0.010 0.24 -6.23 0.84 

 0.92 3.11 0.39 0.017 0.22 0.014 تولید سایر کالاهای کاغذی و مقوایی 20

 0.93 3.32 0.45 0.020 0.30 0.016 ی نفتی تصفیه شدههافراوردهتولید  21

 0.95 6.03 0.48 0.021 0.24 0.015 تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت 22

 0.90 0.82 0.31 0.014 0.17 0.013 تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت 23

 0.90 0.29 0.32 0.014 0.21 0.014 ی مشابه و بتانههاپوششتولید انواع رنگ و روغن جلا و  24

25 
و لوازم بهداشت و نظافت و  پاک کنندهتولید صابون و مواد 

 عطرها و لوازم آرایش
0.020 0.42 0.026 0.59 4.51 0.94 

26 
نشده در جای  بندیطبقهتولید سایر محصولات شیمیایی 
 دیگر

0.015 0.23 0.012 0.26 -3.81 0.86 

 0.92 3.17 0.32 0.014 0.13 0.012 تولید سایر محصولات لاستیکی بجز کفش 27

 0.88 1.56- 0.38 0.017 0.36 0.018 تولید محصولات پلاستیکی بجز کفش 28

 0.89 1.23- 0.30 0.013 0.22 0.014 بجز شیشه جام ایشیشهتولید محصولات  29

 0.88 1.54- 0.42 0.019 0.43 0.020 تولید کالاهای سرامیکی غیر نسوز غیر ساختمانی 30

 1.00 11.56 0.92 0.041 0.45 0.021 ن و آهک و گچتولید سیما 31

 0.84 6.83- 0.30 0.013 0.41 0.020 از بتون و سیمان و گچ ساخته شدهتولید محصولات  32

 0.87 3.19- 0.34 0.015 0.35 0.018 بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ 33

 0.90 0.79 0.47 0.021 0.41 0.020 تولید آجر 34
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

35 
نشده در  بندیطبقه غیرفلزیحصولات کانی تولید سایر م

 جای دیگر
0.025 0.58 0.021 0.48 -2.65 0.87 

 0.93 3.76 0.37 0.016 0.19 0.013 تولید محصولات اولیه آهن و فولاد 36

37 
بجز آهن و  –تولید فلزات گرانبها و سایر محصولات اساسی

 فولاد و مس و آلومینیوم
0.028 0.69 0.029 0.66 0.58 0.90 

 0.89 0.34- 0.38 0.017 0.32 0.017 آهن و فولاد گریریخته 38

 0.96 6.93 0.36 0.016 0.09 0.010 تولید محصولات فلزی ساختمانی 39

 0.91 1.09 0.53 0.023 0.47 0.022 و ظروف فلزی مشابه انباره هاتولید مخازن و  40

41 
غلتکی  کاریپتکو  زنیقالبو پرسکاری و  کاریچکش

 لزات و متالوژی گردهاف
0.015 0.24 0.016 0.36 1.19 0.91 

42 
ی مهندسی هافعالیتو روکش کردن فلزات و  آوریعمل

 مکانیک عمومی
0.015 0.24 0.011 0.25 -4.99 0.85 

 0.90 0.84 0.38 0.017 0.28 0.016 تولید آلات برنده و ابزار دستی و یراق آلات عمومی 43

 0.96 7.49 0.37 0.016 0.10 0.011 نشده در جای دیگر بندیطبقهفلزی  تولید سایر محصولات 44

 0.94 4.81 0.42 0.018 0.21 0.014 تولید پمپ و کمپرسور و شیر و سوپاپ 45

 0.93 4.12 0.64 0.028 0.49 0.022 تولید ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری 46

 0.93 3.75 0.57 0.025 0.42 0.020 تولید سایر ماشین آلات با کاربرد خاص 47

 0.88 2.09- 0.68 0.030 0.90 0.034 تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور 48

 0.98 9.59 0.99 0.043 0.59 0.025 ی توزیع و کنترل نیروی برقهادستگاهتولید  49

 0.89 0.21- 0.47 0.021 0.45 0.021 تولید سیم و کابل عایق بندی شده 50

51 
ی ضبط یا هادستگاهی تلویزیون و رادیو، هاگیرندهلید تو

 ...پخش صوت و ویدئو و 
0.011 0.12 0.010 0.23 -1.87 0.88 

 0.88 1.83- 0.32 0.014 0.28 0.016 تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی 52

53 
برای وسایل نقلیه موتوری و ساخت  –سازیاتاق –تولید بدنه

 تریلر تریلر و نیم
0.016 0.29 0.000 0.00 -100.00 0.00 

54 
تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آ 

 نها
0.019 0.39 0.025 0.57 4.42 0.94 

 0.84 6.68- 0.30 0.013 0.42 0.020 آهنراهتولید و تعمیر تجهیزات  55

 0.78 12.49- 0.18 0.008 0.33 0.018 تولید انواع موتورسیکلت 56

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 (Pوری و نرخ رشد آن )بهره

وری از این جهت که است.  بهره 5روری نیروی کاوری مورد استفاده در این مطالعه، بهرهمتغیر بهره

وری نیروی کار برای استان باشد. بهرهاست دارای اهمیت می 1مندیمعیار مناسبی برای سنجش رقابت

 زنجان به صورت زیر محاسبه شده است:

i

i
i

E

A.V
P  

 :در فرمول فوق

iP، وری صنعتمیزان بهره i ام؛ 

iV.A، ارزش افزوده صنعت i است؛ 0341مت ثابت سال ام به قی 

iE، تعداد شاغلین صنعت i  است.ام 

به  0341و  0340 هایسالاستان زنجان را برای  یهافعالیتوری های مربوط به بهرهداده 12جدول 

وری بیشترین میزان بهره 0341دهد. در سال همراه نرخ رشد این متغیر در این بازه زمانی را نشان می

ی توزیع و هادستگاهتولید است که به ترتیب متعلق به بخش  3301منفی ن آن و کمترین میزا 851381

 بوده است. بیشترین میزان نرخ رشد تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکیو بخش  کنترل نیروی برق

است. میانگین  تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازتدرصد متعلق به بخش  58343 بهره وری

در این بازه زمانی  هابخشاکثر  یعنیبوده  8350وری استان زنجان در این بازه زمانی مثبت نرخ رشد بهره

با نرخ رشد  هایبخشبخش و تعداد  8با نرخ رشد منفی  هایبخشاند. تعداد را تجربه کرده مثبتنرخ رشد 

 بخش است. 14مثبت 

 

                                              
Labor Productivity 5  

Competitiveness 6  
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 هاو نرخ رشد آن 0835و  0831 هایسالدر  وری نیروی کار صنایع استان زنجان. بهره42جدول 

 نوع صنعت ردیف

0830 0836 
متوسط نرخ رشد 

 سالانه

 عادی
تبدیل به 

 واحد شده
 عادی

تبدیل به 

 واحد شده
 عادی

تبدیل به 

 واحد شده

 - - 0.00 3.16- 0.34 130.22 تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی 1

 0.74 16.04 0.14 100.85 0.08 41.31 کشتار دام و طیور 2

 0.64 0.76 0.18 135.53 0.34 129.54 ی گوشتی از فسادهافراوردهو حفاظت گوشت و  آوریعمل 3

 0.73 15.76 0.06 42.80 0.01 17.79 بجز پسته و خرما –از فساد هاسبزیو  هامیوهو حفاظت  آوریعمل 4

 0.85 34.39 0.69 517.09 0.22 87.78 ی لبنیهافراوردهتولید  5

 0.66 4.68 0.13 92.42 0.17 70.23 و آرد کردن غلات و حبوب سازیآماده 6

 0.78 23.38 0.79 594.90 0.46 168.63 تولید خوراک دام و حیوانات 7

 0.66 4.89 0.14 100.38 0.18 75.38 تولید قند و شکر 8

 0.66 4.40 0.11 80.19 0.14 61.92 تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک 9

 0.68 6.76 0.16 120.79 0.20 81.58 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات غذایی  10

 0.62 1.70- 0.09 66.91 0.18 74.18 ی غیر الکلی گازدارهانوشابهتولید  11

 0.69 9.42 0.17 124.58 0.17 72.60 بافت منسوجات –و ریسندگی الیاف منسوج سازیآماده 12

 0.66 4.46 0.10 69.98 0.12 53.87 تکمیل منسوجات 13

 0.62 1.52- 0.12 88.95 0.25 97.49 تولید فرش ماشینی و موکت 14

 0.69 8.65 0.14 103.80 0.14 63.10 جوراب بافی 15

 0.66 4.38 0.07 46.90 0.06 36.27 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار 16

 0.65 2.03 0.08 58.94 0.11 52.25 تولید کفش 17

 0.76 19.69 0.10 69.33 0.03 23.58 ی روکش شده و تخته چندلایی و مطبق و نئوپان و ...هاورقتولید  18

 0.68 7.46 0.24 174.28 0.29 113.16 کاغذی و مقوایی بندیبستهتولید جعبه و کارتن و سایر وسایل  19

 0.58 9.17- 0.10 72.55 0.34 129.21 تولید سایر کالاهای کاغذی و مقوایی 20

 0.67 6.53 0.33 244.96 0.46 167.63 ی نفتی تصفیه شدههافراوردهتولید  21

 1.00 57.83 0.58 437.32 0.04 28.29 تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت 22

 0.67 4.98 0.12 87.72 0.15 65.52 تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت 23

 0.68 6.96 0.11 77.28 0.11 51.60 ی مشابه و بتانههاپوششتولید انواع رنگ و روغن جلا و  24

25 
و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و  پاک کنندهتولید صابون و مواد 

 لوازم آرایش
293.17 0.83 635.63 0.85 13.77 0.72 

 0.78 22.35 0.15 108.57 0.05 32.37 یگرنشده در جای د بندیطبقهتولید سایر محصولات شیمیایی  26

 0.80 26.16 0.08 60.00 0.00 14.88 تولید سایر محصولات لاستیکی بجز کفش 27

 0.67 5.64 0.20 145.24 0.27 104.51 تولید محصولات پلاستیکی بجز کفش 28

 0.73 15.10 0.25 186.64 0.19 80.26 بجز شیشه جام ایشیشهتولید محصولات  29

 0.66 4.08 0.11 78.06 0.14 61.42 تولید کالاهای سرامیکی غیر نسوز غیر ساختمانی 30

 0.84 32.89 0.27 199.28 0.06 36.19 تولید سیمان و آهک و گچ 31

 0.62 1.47- 0.11 80.40 0.22 87.89 از بتون و سیمان و گچ ساخته شدهتولید محصولات  32

 0.69 8.97 0.07 50.48 0.05 30.15 بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ 33

 0.79 24.89 0.22 159.09 0.08 41.93 تولید آجر 34
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 0.65 2.51 0.20 151.30 0.34 130.42 نشده در جای دیگر بندیطبقه غیرفلزیتولید سایر محصولات کانی  35

 0.68 8.05 0.15 107.92 0.16 67.82 تولید محصولات اولیه آهن و فولاد 36

37 
بجز آهن و فولاد و مس  –ت گرانبها و سایر محصولات اساسیتولید فلزا

 و آلومینیوم
272.60 0.77 388.67 0.52 6.09 0.67 

 0.64 1.70 0.14 98.73 0.22 89.22 آهن و فولاد گریریخته 38

 0.47 25.17- 0.09 62.00 1.01 353.17 تولید محصولات فلزی ساختمانی 39

 0.74 16.84 0.19 137.08 0.12 53.89 وف فلزی مشابهو ظر انباره هاتولید مخازن و  40

41 
غلتکی فلزات و  کاریپتکو  زنیقالبو پرسکاری و  کاریچکش

 متالوژی گردها
42.87 0.08 83.90 0.12 11.84 0.71 

42 
ی مهندسی مکانیک هافعالیتو روکش کردن فلزات و  آوریعمل

 عمومی
53.18 0.11 62.90 0.09 2.84 0.65 

 0.63 1.32- 0.08 53.92 0.13 58.41 لید آلات برنده و ابزار دستی و یراق آلات عمومیتو 43

 0.78 23.07 0.38 283.75 0.20 81.68 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات فلزی  44

 0.73 15.39 0.09 67.85 0.04 28.74 تولید پمپ و کمپرسور و شیر و سوپاپ 45

 0.76 20.57 0.63 475.14 0.42 154.63 لات کشاورزی و جنگلداریتولید ماشین آ 46

 0.75 18.76 0.25 185.32 0.15 66.05 تولید سایر ماشین آلات با کاربرد خاص 47

 0.81 27.33 0.62 462.37 0.28 108.49 تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور 48

 0.76 20.25 1.00 750.76 0.70 248.25 برق ی توزیع و کنترل نیرویهادستگاهتولید  49

 0.68 7.62 0.25 186.80 0.31 120.25 تولید سیم و کابل عایق بندی شده 50

51 
ی ضبط یا پخش صوت و هادستگاهی تلویزیون و رادیو، هاگیرندهتولید 

 ویدئو و ...
144.55 0.39 50.36 0.07 -16.11 0.53 

 0.64 0.32 0.07 50.10 0.10 49.16 وسایل ارتوپدی تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و 52

53 
برای وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و  –سازیاتاق –تولید بدنه

 نیم تریلر
37.00 0.07 0.00 0.00 

-
100.00 

0.00 

 0.71 12.26 0.21 153.24 0.18 76.58 تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آ نها 54

 0.66 4.40 0.20 148.50 0.30 114.68 آهنراهتولید و تعمیر تجهیزات  55

 0.51 20.09- 0.08 60.02 0.64 230.53 تولید انواع موتورسیکلت 56

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 هاو نرخ رشد آن 0835و  0831 هایسالوری نیروی کار صنایع استان زنجان در . بهره44نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 (GSPسهم در تولید ناخالص منطقه و نرخ رشد آن )

برای محاسبه این متغیر به دلیل در دسترس نبودن تولید ناخالص استان زنجان از ارزش ستانده 

 :نیز از طریق نسبت زیر برآورد شده است هافعالیتاستفاده شده است. میزان مشارکت  هافعالیت

n

i

O

O
GSP  

ارزش ستانده کل  nO ؛ و0341ام به قیمت ثابت سال  i ارزش ستانده فعالیت iO در نسبت فوق

 در استان زنجان است. هافعالیت

دهد. استان زنجان را به همراه نرخ رشد این متغیر نشان می یهافعالیت، نسبت ارزش ستانده 13جدول 

تولید موتورهای برق و ژنراتور بوده که متعلق به بخش  13288ه بیشترین نسبت ارزش ستاند 0341در سال 

از  هاسبزیو  هامیوهو حفاظت  آوریعملهای ت و کمترین آن صفر است که به بخشاس و ترانسفورماتور

تولید سایر ، تولید کفش، تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار، بجز پسته و خرما –فساد

، بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ، تولید سایر محصولات لاستیکی بجز کفش، قواییکالاهای کاغذی و م

غلتکی فلزات  کاریپتکو  زنیقالبو پرسکاری و  کاریچکش، و ظروف فلزی مشابه انباره هاتولید مخازن و 

تولید ، ی مهندسی مکانیک عمومیهافعالیتو روکش کردن فلزات و  آوریعمل، و متالوژی گردها

 –تولید بدنه، ی ضبط یا پخش صوت و ویدئو و کالاهای وابستههادستگاهی تلویزیون و رادیو، هاندهگیر

تعلق  آهنتولید و تعمیر تجهیزات راهو  تریلر منقلیه موتوری و ساخت تریلر و نی برای وسایل –سازیاتاق

 01331 منفیارد. میانگین تعلق د تولید سیمان و آهک و گچبه  85324 بادارد. بیشترین میزان نرخ رشد 

در ارتباط با این متغیر،  هابخشهای رشد مرتبط با این متغیر حاکی از این است که اکثر درصدی برای نرخ

 اند.را تجربه کرده منفیدر دوره زمانی مورد نظر، نرخ رشد 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 هانرخ رشد آنو  0835و  0831 هایسال. سهم در تولید ناخالص منطقه صنایع استان زنجان در 48جدول 

 نوع صنعت ردیف

0830 0836 
متوسط نرخ رشد 

 سالانه

 عادی
تبدیل به 

 واحد شده
 عادی

تبدیل به 

 واحد شده
 عادی

تبدیل به 

 واحد شده

 0.83 44.75 0.08 0.023 0.01 0.003 تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی 1

 0.51 10.89- 0.02 0.005 0.05 0.010 کشتار دام و طیور 2

 0.63 10.16 0.01 0.004 0.01 0.002 ی گوشتی از فسادهافراوردهو حفاظت گوشت و  آوریعمل 3

 0.46 19.81- 0.00 0.000 0.00 0.000 بجز پسته و خرما –از فساد هاسبزیو  هامیوهو حفاظت  آوریعمل 4

 0.55 3.21- 0.06 0.017 0.10 0.020 ی لبنیهافراوردهتولید  5

 0.54 6.13- 0.00 0.001 0.01 0.002 و آرد کردن غلات و حبوب سازیآماده 6

 0.56 2.25- 0.01 0.002 0.01 0.002 تولید خوراک دام و حیوانات 7

 0.55 2.73- 0.01 0.002 0.01 0.002 تولید قند و شکر 8

 0.52 9.55- 0.10 0.027 0.24 0.049 تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک 9

 0.52 9.61- 0.00 0.001 0.01 0.002 نشده در جای دیگر بندیطبقهیر محصولات غذایی تولید سا 10

 0.52 8.73- 0.00 0.001 0.01 0.001 ی غیر الکلی گازدارهانوشابهتولید  11

 0.56 1.15- 0.46 0.127 0.67 0.136 بافت منسوجات –و ریسندگی الیاف منسوج سازیآماده 12

 0.50 12.40- 0.01 0.002 0.02 0.005 تکمیل منسوجات 13

 0.51 11.02- 0.07 0.018 0.18 0.036 تولید فرش ماشینی و موکت 14

 0.54 5.53- 0.00 0.001 0.01 0.001 جوراب بافی 15

 0.50 13.17- 0.00 0.000 0.00 0.000 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار 16

 0.40 29.61- 0.00 0.000 0.01 0.001 تولید کفش 17

 1.16 102.47 0.10 0.029 0.00 0.000 ...ی روکش شده و تخته چندلایی و مطبق و نئوپان و هاورقتولید  18

 0.53 7.77- 0.00 0.001 0.01 0.002 کاغذی و مقوایی بندیبستهتولید جعبه و کارتن و سایر وسایل  19

 0.47 17.89- 0.00 0.000 0.01 0.001 تولید سایر کالاهای کاغذی و مقوایی 20

 0.57 0.19- 0.04 0.011 0.05 0.011 ی نفتی تصفیه شدههافراوردهتولید  21

 0.60 4.31 0.00 0.001 0.00 0.001 تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت 22

 0.40 29.32- 0.00 0.001 0.03 0.006 تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت 23

 0.50 12.19- 0.00 0.001 0.01 0.001 ی مشابه و بتانههاپوششع رنگ و روغن جلا و تولید انوا 24

25 
و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و  پاک کنندهتولید صابون و مواد 

 لوازم آرایش
0.022 0.11 0.020 0.07 -1.27 0.56 

 0.50 11.63- 0.01 0.002 0.02 0.004 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات شیمیایی  26

 0.44 23.01- 0.00 0.000 0.00 0.001 تولید سایر محصولات لاستیکی بجز کفش 27

 0.57 0.36- 0.17 0.046 0.23 0.047 تولید محصولات پلاستیکی بجز کفش 28

 0.58 1.30 0.03 0.008 0.04 0.007 بجز شیشه جام ایشیشهتولید محصولات  29

 0.53 6.92- 0.01 0.004 0.03 0.006 میکی غیر نسوز غیر ساختمانیتولید کالاهای سرا 30

 1.00 75.28 0.02 0.006 0.00 0.000 تولید سیمان و آهک و گچ 31

 0.56 1.76- 0.01 0.001 0.01 0.002 از بتون و سیمان و گچ ساخته شدهتولید محصولات  32

 0.44 22.50- 0.00 0.000 0.00 0.001 بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ 33
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 0.60 5.92 0.01 0.002 0.01 0.001 تولید آجر 34

 0.54 5.81- 0.02 0.006 0.04 0.008 نشده در جای دیگر بندیطبقه غیرفلزیتولید سایر محصولات کانی  35

 0.58 1.02 0.03 0.009 0.04 0.008 تولید محصولات اولیه آهن و فولاد 36

37 
بجز آهن و فولاد و مس  –صولات اساسیتولید فلزات گرانبها و سایر مح

 و آلومینیوم
0.195 0.97 0.168 0.61 -2.49 0.56 

 0.44 22.02- 0.02 0.005 0.10 0.021 آهن و فولاد گریریخته 38

 0.45 20.74- 0.00 0.001 0.02 0.003 تولید محصولات فلزی ساختمانی 39

 0.58 2.44 0.00 0.000 0.00 0.000 و ظروف فلزی مشابه انباره هاتولید مخازن و  40

41 
غلتکی فلزات و متالوژی  کاریپتکو  زنیقالبو پرسکاری و  کاریچکش

 گردها
0.000 0.00 0.000 0.00 10.11 0.63 

42 
ی مهندسی مکانیک هافعالیتو روکش کردن فلزات و  آوریعمل

 عمومی
0.001 0.01 0.000 0.00 -37.65 0.36 

 0.46 18.93- 0.00 0.001 0.01 0.002 زار دستی و یراق آلات عمومیتولید آلات برنده و اب 43

 0.51 10.69- 0.00 0.001 0.01 0.002 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات فلزی  44

 0.56 1.70- 0.00 0.001 0.01 0.002 تولید پمپ و کمپرسور و شیر و سوپاپ 45

 0.61 7.65 0.02 0.007 0.02 0.004 داریتولید ماشین آلات کشاورزی و جنگل 46

 0.47 17.81- 0.01 0.003 0.05 0.009 تولید سایر ماشین آلات با کاربرد خاص 47

 0.60 5.39 1.00 0.277 1.00 0.202 تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور 48

 0.57 0.26- 0.14 0.038 0.19 0.039 ی توزیع و کنترل نیروی برقهادستگاهتولید  49

 0.59 3.80 0.24 0.066 0.26 0.053 تولید سیم و کابل عایق بندی شده 50

51 
ی ضبط یا پخش صوت و هادستگاهی تلویزیون و رادیو، هاگیرندهتولید 

 ...ویدئو و 
0.000 0.00 0.000 0.00 -20.08 0.46 

 0.58 2.11 0.01 0.003 0.02 0.003 تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی 52

53 
برای وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم  –سازیاتاق –تولید بدنه

 تریلر
0.000 0.00 0.000 0.00 

-
100.00 

0.00 

 0.69 20.75 0.17 0.048 0.08 0.016 تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آ نها 54

 0.42 26.43- 0.00 0.000 0.00 0.001 هنآراهتولید و تعمیر تجهیزات  55

 0.34 39.84- 0.01 0.002 0.21 0.042 تولید انواع موتورسیکلت 56

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 هاو نرخ رشد آن 0835و  0831 هایسال. سهم در تولید ناخالص منطقه صنایع استان زنجان در 45نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 (L.Qضریب سهم مکانی )

شناسی مطالعه اشاره شد، ضریب سهم مکانی معیاری برای تعیین میزان اهمیت گونه که در روشهمان

 شود:مییک صنعت در سطح منطقه نسبت به سطح ملی است. ضریب سهم مکانی به صورت زیر محاسبه 

 

tn

in

tr

ir

va
a.v

a.v
a.v

Q.L  

 که در رابطه فوق:

irv.a، ام در منطقه    فزوده فعالیت صنعتیارزش اr، 

trv.a،  کل ارزش افزوده بخش صنعت در منطقهr، 

inv.a، ارزش افزوده فعالیت صنعتی i ام در کل کشور و 

tnv.a، .ارزش افزوده بخش صنعت در کل کشور است 

اده از با استف زنجانصنعتی استان  یهافعالیتتوجه شود که برای تعدیل آثار تورمی، ارزش افزوده 

( از قیمت جاری به قیمت ثابت تبدیل شده و 0341شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت )به قیمت پایه 

  ، ضریب سهم مکانی محاسبه شده است.0341سپس با استفاده از مقادیر ارزش افزوده به قیمت ثابت 

دهد. در ن میرا نشا 0341و  0340 هایسالمقادیر ضریب سهم مکانی محاسبه شده برای  11جدول 

 هاییبخشبوده است،  032بیشتر از  0341ها در سال که ضریب سهم مکانی آن هاییبخشاین مطالعه آن 

عبارتند از  هابخشهستند که اهمیت بیشتری در سطح منطقه در مقایسه با سطح ملی دارند که این 

و  پاک کنندهد صابون و مواد تولی(،2352)بافت منسوجات –و ریسندگی الیاف منسوج سازیآمادههای بخش

(، 0383)ای بجز شیشه جامتولید محصولات شیشه(، 0355)لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و لوازم آرایش

بجز  –تولید فلزات گرانبها و سایر محصولات اساسی(، 0323)نسوز غیرساختمانیتولید کالاهای سرامیکی غیر

تولید موتورهای (، 0384)ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری تولید(، 51343)آهن و فولاد و مس و آلومینیوم

تولید سیم و (،8303)ی توزیع و کنترل نیروی برقهادستگاهتولید (، 31348)برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

 بجز شیشه جام ایشیشهمحصولات . به عنوان مثال ضریب سهم مکانی بخش (3345)کابل عایق بندی شده

است که بدین معنی است که این بخش در سطح منطقه نسبت به سطح ملی از  0383، 0341در سال 

منتخب دارای نرخ رشد مثبت برای  هایبخشاهمیت بیشتری برخوردار است. نکته قابل توجه این است که 

 هاسالهستند. به عبارت دیگر در طی این  0341و  0340 هایسالضریب سهم مکانی در بازه زمانی بین 

 منتخب در سطح منطقه نسبت به سطح ملی افزوده شده است. هایبخشهمیت به میزان ا
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 هاو نرخ رشد آن 0835و  0831 هاسالاستان زنجان در  یهافعالیت. ضریب سهم مکانی 44جدول 

 نوع صنعت ردیف

0830 0836 
متوسط نرخ رشد 

 سالانه

 عادی

تبدیل به 

واحد 

 شده

 عادی

تبدیل به 

واحد 

 شده

 عادی

تبدیل 

واحد  به

 شده

 - - 0.00 0.13- 0.01 0.85 تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی 1

 0.56 1.80 0.01 0.42 0.00 0.38 کشتار دام و طیور 2

 0.62 13.74 0.01 0.31 0.00 0.14 ی گوشتی از فسادهافراوردهو حفاظت گوشت و  آوریعمل 3

4 
بجز پسته و  –داز فسا هاسبزیو  هامیوهو حفاظت  آوریعمل

 خرما
0.02 0.00 0.01 0.00 -16.92 0.45 

 0.55 0.17- 0.02 0.65 0.01 0.66 ی لبنیهافراوردهتولید  5

 0.51 5.99- 0.00 0.10 0.00 0.15 و آرد کردن غلات و حبوب سازیآماده 6

 0.50 8.86- 0.01 0.17 0.00 0.29 تولید خوراک دام و حیوانات 7

 0.53 3.69- 0.01 0.15 0.00 0.19 تولید قند و شکر 8

 0.50 8.53- 0.02 0.86 0.01 1.48 تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک 9

 0.45 17.95- 0.00 0.04 0.00 0.13 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات غذایی  10

 0.48 11.40- 0.01 0.14 0.00 0.28 ی غیر الکلی گازدارهانوشابهتولید  11

 0.54 1.09- 0.05 2.52 0.02 2.69 بافت منسوجات –و ریسندگی الیاف منسوج سازیآماده 12

 0.51 7.50- 0.01 0.47 0.01 0.75 تکمیل منسوجات 13

 0.48 12.92- 0.01 0.26 0.00 0.59 تولید فرش ماشینی و موکت 14

 0.59 7.87 0.02 1.07 0.01 0.68 جوراب بافی 15

 0.53 2.58- 0.00 0.02 0.00 0.02 تثنای پوشاک از پوست خزدارتولید پوشاک به اس 16

 0.53 2.28- 0.00 0.02 0.00 0.02 تولید کفش 17

 0.72 32.05 0.01 0.59 0.00 0.11 ...ی روکش شده و تخته چندلایی و مطبق و نئوپان و هاورقتولید  18

 0.51 6.88- 0.00 0.08 0.00 0.13 یکاغذی و مقوای بندیبستهتولید جعبه و کارتن و سایر وسایل  19

 0.45 17.90- 0.00 0.07 0.00 0.24 تولید سایر کالاهای کاغذی و مقوایی 20

 0.49 9.90- 0.02 0.85 0.01 1.59 ی نفتی تصفیه شدههافراوردهتولید  21

 0.63 14.23 0.01 0.17 0.00 0.08 تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت 22

 0.35 35.92- 0.01 0.23 0.03 3.29 تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت 23

 0.49 11.21- 0.00 0.04 0.00 0.09 ی مشابه و بتانههاپوششتولید انواع رنگ و روغن جلا و  24

25 
و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها  پاک کنندهتولید صابون و مواد 

 و لوازم آرایش
1.78 0.01 1.55 0.03 -2.28 0.53 

 0.54 1.58- 0.01 0.47 0.00 0.52 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات شیمیایی  26

 0.48 12.81- 0.00 0.04 0.00 0.08 تولید سایر محصولات لاستیکی بجز کفش 27

 0.53 3.19- 0.01 0.52 0.01 0.64 تولید محصولات پلاستیکی بجز کفش 28

 0.63 14.56 0.04 1.73 0.01 0.77 بجز شیشه جام یاشیشهتولید محصولات  29

 0.51 6.26- 0.03 1.23 0.01 1.81 تولید کالاهای سرامیکی غیر نسوز غیر ساختمانی 30

 1.00 82.76 0.02 1.00 0.00 0.03 تولید سیمان و آهک و گچ 31

 0.55 0.51 0.00 0.06 0.00 0.06 از بتون و سیمان و گچ ساخته شدهتولید محصولات  32

 0.52 5.58- 0.00 0.01 0.00 0.01 بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ 33
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 0.62 13.02 0.00 0.04 0.00 0.02 تولید آجر 34

35 
نشده در جای  بندیطبقه غیرفلزیتولید سایر محصولات کانی 

 دیگر
0.44 0.00 0.24 0.01 -9.60 0.49 

 0.53 3.04- 0.01 0.34 0.00 0.41 تولید محصولات اولیه آهن و فولاد 36

37 
بجز آهن و فولاد و  –تولید فلزات گرانبها و سایر محصولات اساسی

 مس و آلومینیوم
122.20 1.00 50.83 1.00 -13.60 0.47 

 0.49 10.78- 0.01 0.46 0.01 0.92 آهن و فولاد گریریخته 38

 0.36 33.31- 0.00 0.02 0.00 0.23 تولید محصولات فلزی ساختمانی 39

 0.53 3.39- 0.00 0.04 0.00 0.04 و ظروف فلزی مشابه انباره هاتولید مخازن و  40

41 
غلتکی فلزات و  کاریپتکو  زنیقالبو پرسکاری و  کاریچکش

 متالوژی گردها
0.06 0.00 0.06 0.00 1.23 0.55 

42 
ی مهندسی مکانیک هافعالیتو روکش کردن فلزات و  آوریعمل

 عمومی
0.04 0.00 0.01 0.00 -24.54 0.41 

 0.46 16.53- 0.01 0.19 0.00 0.56 تولید آلات برنده و ابزار دستی و یراق آلات عمومی 43

 0.52 4.63- 0.00 0.04 0.00 0.06 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات فلزی  44

 0.56 1.73 0.01 0.15 0.00 0.13 تولید پمپ و کمپرسور و شیر و سوپاپ 45

 0.59 8.13 0.04 1.79 0.01 1.12 تولید ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری 46

 0.55 0.20 0.02 0.65 0.01 0.64 تولید سایر ماشین آلات با کاربرد خاص 47

 0.64 17.71 0.73 36.97 0.11 13.90 تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور 48

 0.57 4.87 0.14 7.13 0.04 5.36 رل نیروی برقی توزیع و کنتهادستگاهتولید  49

 0.53 2.24- 0.08 3.85 0.04 4.41 تولید سیم و کابل عایق بندی شده 50

51 
ی ضبط یا پخش هادستگاهی تلویزیون و رادیو، هاگیرندهتولید 

 ...صوت و ویدئو و 
0.32 0.00 0.06 0.00 -23.75 0.42 

 0.56 2.42 0.01 0.61 0.00 0.53 ایل ارتوپدیتولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وس 52

53 
برای وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر  –سازیاتاق –تولید بدنه

 و نیم تریلر
0.05 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.00 

 0.61 12.15 0.02 0.89 0.00 0.45 تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آ نها 54

 0.41 25.23- 0.01 0.24 0.01 1.40 آهنراهتعمیر تجهیزات  تولید و 55

 0.35 36.36- 0.01 0.20 0.02 3.04 تولید انواع موتورسیکلت 56

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 (IIDوابستگی بین صنایع )

برای نشان دادن میزان وابستگی صنایع استان زنجان به یکدیگر باید مشخص کنیم که این صنایع در 

منظور باید ضرایب  کنند. برای اینع دیگر استفاده میجریان تولید خود به چه میزان از تولیدات صنای

 مستقیم را محاسبه نمود؛

 j(X( ام j بر تولید ناخالص بخش Z)ij( ای بین بخشییم عناصر مبادلات واسطهسقیم از تقضرایب مست

  آید:به صورت زیر بدست می

 1
ij

j

ij
ij )x̂(Z]a[A

x

Z
a  

 یک ماتریس قطری است. « »علامت 

چه میزان  j(X( طقهام در سطح من j دهد که به ازای افزایش یک واحد تولید بخشنشان می بالارابطه 

دهد. در فرآیند تولید خود مورد استفاده قرار می ارام  i بخشمستقیم کالاها و خدمات  بطوربخش مذکور 

 گردد. ماتریس ضرایب مستقیم برای دو بخش به صورت زیر محاسبه می

   









2221

1211
ij

aa

aa
aA 

ija ای معروف استای به ضرایب مستقیم درون منطقهدر قلمرو کاربردهای منطقه. 

بیشترین نسبت ارزش  0341دهد. در سال ، وابستگی بین صنایع استان زنجان را نشان می15جدول 

است و کمترین آن  تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتوربوده که متعلق به بخش  132112ستانده 

تولید درصد است که به  021340 شدبیشترین نرخ ر درصد و 011صفر است. کمترین میزان نرخ رشد منفی 

 منفید. میانگین تعلق دار های روکش شده و تخته چندلایی و مطبق و نئوپان و سایر انواع پانل و تختهورق

در ارتباط با این  هابخشهای رشد مرتبط با این متغیر حاکی از این است که اکثر درصدی برای نرخ 21314

 اند.را تجربه کرده منفیرخ رشد متغیر، در دوره زمانی مورد نظر، ن
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
  0835. وابستگی بین صنایع استان زنجان در سال 45جدول 

 نوع صنعت ردیف

0830 0836 
متوسط نرخ رشد 

 سالانه

 عادی
تبدیل به 

 واحد شده
 عادی

تبدیل به 

 واحد شده
 عادی

تبدیل به 

 واحد شده

 0.72 63.33 0.0832 0.0217 0.0075 0.0011 تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی 1

 0.40 8.53- 0.0179 0.0047 0.0524 0.0080 کشتار دام و طیور 2

 0.51 15.46 0.0137 0.0036 0.0099 0.0015 ی گوشتی از فسادهافراوردهو حفاظت گوشت و  آوریعمل 3

 0.00 100.00- 0.0000 0.0000 0.0012 0.0002 بجز پسته و خرما –از فساد هاسبزیو  هامیوهو حفاظت  آوریعمل 4

 0.85 92.26 0.0604 0.0157 0.0021 0.0003 ی لبنیهافراوردهتولید  5

 0.55 25.16 0.0028 0.0007 0.0012 0.0002 و آرد کردن غلات و حبوب سازیآماده 6

 0.45 2.08 0.0076 0.0020 0.0115 0.0017 تولید خوراک دام و حیوانات 7

 0.00 100.00- 0.0000 0.0000 0.0094 0.0014 تولید قند و شکر 8

 0.43 3.32- 0.1005 0.0262 0.2111 0.0320 تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک 9

 0.43 2.20- 0.0034 0.0009 0.0067 0.0010 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات غذایی  10

 0.00 100.00- 0.0000 0.0000 0.0044 0.0007 ی غیر الکلی گازدارهانوشابهتولید  11

 0.47 7.62 0.4714 0.1227 0.5203 0.0789 بافت منسوجات –و ریسندگی الیاف منسوج سازیآماده 12

 0.00 100.00- 0.0000 0.0000 0.0153 0.0023 تکمیل منسوجات 13

 0.41 6.82- 0.0672 0.0175 0.1761 0.0267 تولید فرش ماشینی و موکت 14

 0.45 2.35 0.0031 0.0008 0.0047 0.0007 افیجوراب ب 15

 0.40 9.72- 0.0002 0.0001 0.0007 0.0001 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار 16

 0.26 40.83- 0.0001 0.0000 0.0060 0.0009 تولید کفش 17

 1.00 126.81 0.1030 0.0268 0.0013 0.0002 ...ی روکش شده و تخته چندلایی و مطبق و نئوپان و هاورقتولید  18

 0.41 6.36- 0.0035 0.0009 0.0089 0.0014 کاغذی و مقوایی بندیبستهتولید جعبه و کارتن و سایر وسایل  19

 0.00 100.00- 0.0000 0.0000 0.0051 0.0008 تولید سایر کالاهای کاغذی و مقوایی 20

 0.48 8.43 0.0397 0.0103 0.0419 0.0064 ی نفتی تصفیه شدههافراوردهتولید  21

 0.00 100.00- 0.0000 0.0000 0.0041 0.0006 تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت 22

 0.33 25.33- 0.0018 0.0005 0.0175 0.0027 تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت 23

 0.00 100.00- 0.0000 0.0000 0.0064 0.0010 ی مشابه و بتانههاپوششتولید انواع رنگ و روغن جلا و  24

25 
و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و لوازم  پاک کنندهتولید صابون و مواد 

 آرایش
0.0134 0.0886 0.0158 0.0608 2.75 0.45 

 0.42 5.31- 0.0064 0.0017 0.0152 0.0023 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات شیمیایی  26

 0.00 100.00- 0.0000 0.0000 0.0027 0.0004 لید سایر محصولات لاستیکی بجز کفشتو 27

 0.46 5.14 0.1665 0.0433 0.2115 0.0321 تولید محصولات پلاستیکی بجز کفش 28

 0.47 5.91 0.0236 0.0062 0.0287 0.0044 بجز شیشه جام ایشیشهتولید محصولات  29

 0.49 11.77 0.0147 0.0038 0.0129 0.0020 وز غیر ساختمانیتولید کالاهای سرامیکی غیر نس 30

 0.85 92.99 0.0189 0.0049 0.0006 0.0001 تولید سیمان و آهک و گچ 31

 0.46 4.88 0.0047 0.0012 0.0061 0.0009 از بتون و سیمان و گچ ساخته شدهتولید محصولات  32

 0.00 100.00- 0.0000 0.0000 0.0041 0.0006 بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ 33

 0.00 100.00- 0.0000 0.0000 0.0025 0.0004 تولید آجر 34
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 0.46 4.43 0.0162 0.0042 0.0214 0.0032 نشده در جای دیگر بندیطبقه غیرفلزیتولید سایر محصولات کانی  35

 0.00 100.00- 0.0000 0.0000 0.0390 0.0059 تولید محصولات اولیه آهن و فولاد 36

37 
بجز آهن و فولاد و مس و  –تولید فلزات گرانبها و سایر محصولات اساسی

 آلومینیوم
0.0789 0.5204 0.1561 0.6000 12.03 0.49 

 0.35 21.43- 0.0141 0.0037 0.1030 0.0156 آهن و فولاد گریریخته 38

 0.38 14.41- 0.0027 0.0007 0.0116 0.0018 تولید محصولات فلزی ساختمانی 39

 0.50 13.22 0.0013 0.0003 0.0010 0.0002 و ظروف فلزی مشابه انباره هاتولید مخازن و  40

41 
غلتکی فلزات و متالوژی  کاریپتکو  زنیقالبو پرسکاری و  کاریچکش

 گردها
0.0000 0.0002 0.0001 0.0003 14.08 0.50 

 0.00 100.00- 0.0000 0.0000 0.0049 0.0007 ک عمومیی مهندسی مکانیهافعالیتو روکش کردن فلزات و  آوریعمل 42

 0.34 23.27- 0.0005 0.0001 0.0046 0.0007 تولید آلات برنده و ابزار دستی و یراق آلات عمومی 43

 0.41 6.50- 0.0036 0.0009 0.0093 0.0014 نشده در جای دیگر بندیطبقهتولید سایر محصولات فلزی  44

 0.00 100.00- 0.0000 0.0000 0.0057 0.0009 ور و شیر و سوپاپتولید پمپ و کمپرس 45

 0.59 32.90 0.0203 0.0053 0.0063 0.0010 تولید ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری 46

 0.00 100.00- 0.0000 0.0000 0.0476 0.0072 تولید سایر ماشین آلات با کاربرد خاص 47

 0.48 8.77 1.0000 0.2602 1.0357 0.1571 نسفورماتورتولید موتورهای برق و ژنراتور و ترا 48

 0.49 11.50 0.1084 0.0282 0.0968 0.0147 ی توزیع و کنترل نیروی برقهادستگاهتولید  49

 0.48 9.01 0.2496 0.0649 0.2550 0.0387 تولید سیم و کابل عایق بندی شده 50

51 
ضبط یا پخش صوت و ی هادستگاهی تلویزیون و رادیو، هاگیرندهتولید 

 ...ویدئو و 
0.0001 0.0005 0.0000 0.0000 -100.00 0.00 

 0.52 18.56 0.0126 0.0033 0.0078 0.0012 تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی 52

53 
برای وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم  –سازیاتاق –تولید بدنه

 تریلر
0.0001 0.0004 0.0000 0.0000 -100.00 0.00 

 0.59 33.78 0.1810 0.0471 0.0541 0.0082 تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آ نها 54

 0.00 100.00- 0.0000 0.0000 0.0012 0.0002 آهنراهتولید و تعمیر تجهیزات  55

 0.00 100.00- 0.0000 0.0000 0.2234 0.0339 تولید انواع موتورسیکلت 56

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 های صنعتی استان زنجانتعیین و بررسی خوشه

 معیار ذکر شده در بالا باید موارد زیر را در نظر داشت: 05برای مقایسه 

 نظر گرفته برای معیارهای مذکور باید یکسان باشند؛های در . بخش0

 های در نظر گرفته شده برای معیارهای مذکور باید یکسان باشند؛. دوره2

 در این بررسی به نکات زیر باید توجه کرد:

  شاخص توان خوشه صنعتی(CSI)8توان شاخص توان : با توجه به نمودار تار عنکبوتی می

آورد. این شاخص عبارت است از درصد نسبت مساحت ناحیه حاصل  های صنعتی را به دستخوشه

ای به شعاع بیشترین مقدار شده از مقادیر متغیرهای عملکرد اقتصادی به کل مساحت نمودار )دایره

معیارهای مورد نظر(. بزرگ بودن ارزش شاخص توان خوشه، نشانگر بزرگ بودن خوشه از لحاظ 

 4س.اندازه و رشد خواهد بود و بالعک

  منظم بودن نمودار: منظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی داشته است.

 های صنعتی بزرگ متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه، چهار متغیر بالای نمودار: برای خوشه

سهم در تولید ناخالص منطقه مساحت زیادی از کل مساحت بالای نمودار را به خود ها و تعداد بنگاه

ها و نرخ رشد دهد. که البته در اینجا به دلیل کمبود آمار برای محاسبه تعداد بنگاهاختصاص می

 گیریم.ها، سه متغی دیگر را در نظر میتعداد بنگاه

 :ای که با خط قرمز در وسط نمودار مشاهده دایره تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند

خوشه مورد نظر است. هر چه  4متغیر عملکرد اقتصادی 05ای به شعاع میانگین شود، دایرهمی

تعداد متغیرهای عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی مورد نظر که از میانگین اشاره شده بیشتر است، 

 زیاد باشد، نشانگر پیشرو بودن خوشه است.

 

                                              
Cluster Strength Index7  

CSI= (area inside spider diagram / total possible area) × 1008  
ن مـورد نظـراز مقـادیر متغیر معرفی شده واحدهای متفاوتی دارند، لذا برای محاسبه میـانگی 03بایستی توجه شود که  9

 شود.تبدیل به واحد شده آنها استفاده می
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی -0

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI بزرگ :)بودن نبودن این شاخص در این صنعت نشانگر بزرگ ن

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  :ن نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه منظم بودن شکل درونامنظم بودن نمودار

 داشته است.نصنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی 

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

بودن ناند که بیانگر بزرگ ادهاز کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص د کوچکیمساحت 

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است. مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است

 ست. در استان زنجان یک خوشه پیشرو نی حیوانی و نباتی خوراکی تولید روغن و چربیبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی صنعت . خوشه46جدول 

 E 0.1860 میزان اشتغال

 AAW 0.6260 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.1905 تعداد بنگاه

 E 0.9769∆ % تغییرات اشتغال

 % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

∆AAW 
0.9194 

 ES 0.9347∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.6325 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9195∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0832 وابستگی بین صنایع

 P 0.0000 وریبهره

 - P∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0001 ضریب سهم مکانی

 - L.Q∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.8258∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0846 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.425 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

 
 تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی صنعت . خوشه43نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 کشتار دام و طیور -2

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:ذکر شده در بالا می با توجه به نکات

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI بزرگ نبودن این شاخص در این صنعت نشانگر بزرگ نبودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 ورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.صنعتی م

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.ن میصنعت مورد نظر در استان زنجا

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است. مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  کشتار دام و طیوربنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 کشتار دام و طیور تصنع . خوشه47جدول 

 E 0.0706 میزان اشتغال

 AAW 0.2629 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.1905 تعداد بنگاه

 E 0.6191∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8822∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.2656 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8822∆ % ی سالانهنرخ رشد دستمزد نسب

 IID 0.0179 وابستگی بین صنایع

 P 0.1380 وریبهره

 P 0.7352∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0108 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5570∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5084∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0181 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.399 انگینمی

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

   

 
 کشتار دام و طیور صنعت . خوشه49نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 های گوشتی از فسادوردهآآوری و حفاظت گوشت و فرعمل -8

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI بزرگ نبودن این شاخص در این صنعت نشانگر بزرگ نبودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

 :متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه  سه متغیر بالای نمودار

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  قتصادی خوشه صنعتی متغیر عملکرد ا 8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است.

در استان زنجان یک خوشه  های گوشتی از فسادوردهآآوری و حفاظت گوشت و فرعملبنابراین صنعت 

 پیشرو نیست. 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 فساد های گوشتی ازآوری و حفاظت گوشت و فراوردهعمل صنعت . خوشه43جدول 

 E 0.0273 میزان اشتغال

 AAW 0.4289 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0952 تعداد بنگاه

 E 0.7914∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8546∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.9347∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.4333 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8546∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0137 وابستگی بین صنایع

 P 0.1840 وریبهره

 P 0.6384∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0087 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.6223∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.6285∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0132 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.435 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

   

 
 های گوشتی از فسادوردهآآوری و حفاظت گوشت و فرعمل صنعت . خوشه51نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 بجز پسته و خرما –ها از فسادها و سبزیآوری و حفاظت میوهعمل -4

 نعتتوان نتیجه گرفت که برای این صبا توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 است.صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته 

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

 متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8رند: تعداد تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگت

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است.

بجز پسته و خرما در استان زنجان یک  –ها از فسادها و سبزیآوری و حفاظت میوهعملبنابراین صنعت 

 خوشه پیشرو نیست. 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 بجز پسته و خرما –ها از فسادها و سبزیی و حفاظت میوهآورعمل صنعت . خوشه49جدول 

 E 0.0047 میزان اشتغال

 AAW 0.1108 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.5115∆ % تغییرات اشتغال

 % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

∆AAW 
0.8302 

 ES 0.7419∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.1120 لانهدستمزد نسبی سا

 RW 0.8303∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 وابستگی بین صنایع

 P 0.0610 وریبهره

 P 0.7334∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0027 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.4546∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.4575∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0004 تولید ناخالص منطقه سهم در

 0.327 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  

 
 بجز پسته و خرما –ها از فسادها و سبزیآوری و حفاظت میوهعمل صنعت . خوشه50نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 های لبنیوردهآتولید فر -5

 گرفت که برای این صنعت: توان نتیجهبا توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 ملکرد مناسبی نداشته است.صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، ع

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

 متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  01مقدار میانگین بزرگترند: تعداد  تعداد متغیرهایی که از

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است.

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  های لبنیوردهآتولید فربنابراین صنعت 

 



 

 

 034 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 های لبنیوردهآتولید فر صنعت . خوشه51جدول 

 E 0.0273 میزان اشتغال

 AAW 1.0000 تمزد سالانهمتوسط دس

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.5431∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9255∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.7419∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 1.0103 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9255∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0604 وابستگی بین صنایع

 P 0.6901 وریبهره

 P 0.8515∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0154 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5462∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5522∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0605 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.533 میانگین

 حققمأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات م

 

 
 های لبنیوردهآتولید فر صنعت . خوشه52نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 سازی و آرد کردن غلات و حبوبآماده -6

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 ظ اندازه و رشد است.خوشه از لحا

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

 ه سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطق

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 نگر پیشرو نبودن خوشه است.مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشا

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  سازی و آرد کردن غلات و حبوبآمادهبنابراین صنعت 

 



 

 

 011 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 سازی و آرد کردن غلات و حبوبآماده صنعت . خوشه50جدول 

 E 0.0287 میزان اشتغال

 AAW 0.3457 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.2381 تعداد بنگاه

 E 0.6238∆ % التغییرات اشتغ

 AAW 0.8846∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.3492 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8847∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0028 وابستگی بین صنایع

 P 0.1268 وریبهره

 P 0.6633∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0045 م مکانیضریب سه

 L.Q 0.5144∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5355∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0039 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.403 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

   

 
 حبوبسازی و آرد کردن غلات و آماده صنعت . خوشه58نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید خوراک دام و حیوانات -7

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن ص دادهمساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصا

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  4تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است.

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  م و حیواناتتولید خوراک دابنابراین صنعت 

 



 

 

 012 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید خوراک دام و حیوانات صنعت . خوشه52جدول 

 E 0.0023 میزان اشتغال

 AAW 0.3220 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.5220∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8546∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.7419∆ % سط تعداد بنگاهنرخ رشد متو

 RW 0.3254 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8546∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0076 وابستگی بین صنایع

 P 0.7933 وریبهره

 P 0.7817∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0058 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.4987∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5577∆ % در تولید ناخالص منطقهنرخ رشد سهم 

 GSP 0.0078 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.422 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

   

 
 تولید خوراک دام و حیوانات صنعت . خوشه54نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید قند و شکر -3

 یجه گرفت که برای این صنعت:توان نتبا توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 ، عملکرد مناسبی نداشته است.صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

 متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد  تعداد متغیرهایی که

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است.

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  تولید قند و شکربنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید قند و شکر صنعت . خوشه58جدول 

 E 0.0091 میزان اشتغال

 AAW 0.2887 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.1429 تعداد بنگاه

 E 0.6302∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8956∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8909∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.2917 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8956∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 بین صنایعوابستگی 

 P 0.1373 وریبهره

 P 0.6646∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0056 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5270∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5549∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0059 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.396 میانگین

 ی استان و محاسبات محققمأخذ: سالنامه آمار

  

 
 تولید قند و شکر صنعت . خوشه55نمودار  
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 شیرینی و بیسکویت و کیک ،تولید نان -9

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSIکوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بو :) دن

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

 ید ناخالص منطقه سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تول

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 شتر است که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است.مورد نظر از میانگین اشاره شده بی

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  شیرینی و بیسکویت و کیک ،تولید نانبنابراین صنعت 

 



 

 

 011 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 شیرینی و بیسکویت و کیک ،تولید نان صنعت . خوشه54جدول 

 E 0.3000 میزان اشتغال

 AAW 0.3875 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0952 تعداد بنگاه

 E 0.5886∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.7888∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.3915 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.7889∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.1005 وابستگی بین صنایع

 P 0.1106 وریبهره

 P 0.6615∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0195 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5005∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5160∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0973 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.412 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

   
 

 نی و بیسکویت و کیکشیری ،تولید نان صنعت . خوشه56نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات غذایی طبقه -01

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 د است.خوشه از لحاظ اندازه و رش

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده مساحت کوچکی

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 دن خوشه است.مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبو

در استان زنجان یک خوشه  بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات غذایی طبقهبنابراین صنعت 

 پیشرو نیست. 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات غذایی طبقه صنعت . خوشه55جدول 

 E 0.0079 میزان اشتغال

 AAW 0.3316 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.5501∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8774∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.7419∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.3351 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8775∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0034 وابستگی بین صنایع

 P 0.1644 وریبهره

 P 0.6764∆ % ریونرخ رشد بهره

 L.Q 0.0033 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.4489∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5157∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0041 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.372 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  

 
 بندی نشده در جای دیگرایر محصولات غذایی طبقهتولید س صنعت . خوشه57نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 های غیرالکلی گازدارتولید نوشابه -00

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 زه و رشد است.خوشه از لحاظ اندا

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن ت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص دادهمساح

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 شرو نبودن خوشه است.که نشانگر پی مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  های غیرالکلی گازدارتولید نوشابهبنابراین صنعت 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 های غیرالکلی گازدارتولید نوشابه صنعت . خوشه56جدول 

 E 0.0103 میزان اشتغال

 AAW 0.1911 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.6258∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8015∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.1930 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8015∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 وابستگی بین صنایع

 P 0.0929 وریبهره

 P 0.6228∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0053 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.4848∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5207∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0025 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.349 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  

 
 های غیرالکلی گازدارتولید نوشابه صنعت . خوشه53نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 بافت منسوجات –سازی و ریسندگی الیاف منسوجآماده -02

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI :)بودن  بزرگبودن این شاخص در این صنعت نشانگر  بزرگ

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  :ظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه مننامنظم بودن نمودار

 داشته است.نصنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی 

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

بودن اند که بیانگر بزرگ اختصاص دادهبه خود از کل مساحت بالای نمودار را  بزرگیمساحت 

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  1تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است.

در استان زنجان یک خوشه  بافت منسوجات –سازی و ریسندگی الیاف منسوجآمادهبنابراین صنعت 

 ست. پیشرو ا
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 بافت منسوجات –سازی و ریسندگی الیاف منسوجآماده صنعت . خوشه57جدول 

 E 1.0000 میزان اشتغال

 AAW 0.4182 متوسط دستمزد سالانه

 ES 1.0000 تعداد بنگاه

 E 0.6081∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8940∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.7986∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.4225 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8940∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.4714 وابستگی بین صنایع

 P 0.1694 وریبهره

 P 0.6933∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0519 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5412∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5639∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.4581 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.599 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

   
 

 بافت منسوجات –سازی و ریسندگی الیاف منسوجآماده صنعت . خوشه59نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تکمیل منسوجات -08

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:ا توجه به نکات ذکر شده در بالا میب

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  خوشه منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.ر استان زنجان میصنعت مورد نظر د

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  4تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است.

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  تکمیل منسوجاتبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تکمیل منسوجات صنعت . خوشه53جدول 

 E 0.0514 اشتغالمیزان 

 AAW 0.4297 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.5856∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8731∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.7419∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.4342 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8732∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 بستگی بین صنایعوا

 P 0.0970 وریبهره

 P 0.6618∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0118 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5061∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.4998∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0081 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.388 میانگین

 ه آماری استان و محاسبات محققمأخذ: سالنام

   
 

 تکمیل منسوجات صنعت . خوشه61نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید فرش ماشینی و موکت -04

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 شه از لحاظ اندازه و رشد است.خو

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

 خالص منطقه سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید نا

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است. ستمورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر ا

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  تولید فرش ماشینی و موکتبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید فرش ماشینی و موکت صنعت . خوشه59جدول 

 E 0.0986 میزان اشتغال

 AAW 0.3588 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.1429 تعداد بنگاه

 E 0.5872∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9053∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.7937∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.3625 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9053∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0672 وابستگی بین صنایع

 P 0.1222 وریبهره

 P 0.6240∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0076 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.4765∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5076∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0652 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.402 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 تولید فرش ماشینی و موکت صنعت . خوشه60نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 بافیورابج -05

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

 طلب است که خوشه منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این م

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.مورد نظر در استان زنجان می صنعت

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است.

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  بافیجوراببنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 بافیجوراب صنعت . خوشه61دول ج

 E 0.0103 میزان اشتغال

 AAW 0.2631 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0952 تعداد بنگاه

 E 0.5882∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9017∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.7419∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.2658 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9018∆ % دستمزد نسبی سالانه نرخ رشد

 IID 0.0031 وابستگی بین صنایع

 P 0.1419 وریبهره

 P 0.6884∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0235 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5902∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5389∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0033 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.384 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

   
 

 بافیجوراب صنعت . خوشه62نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار -01

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می 

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

 تغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه سه متغیر بالای نمودار: م

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  صادی خوشه صنعتی متغیر عملکرد اقت 8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است.

در استان زنجان یک خوشه پیشرو  تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزداربنابراین صنعت 

 نیست. 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار صنعت . خوشه60جدول 

 E 0.0049 المیزان اشتغ

 AAW 0.2808 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.5605∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9332∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.7419∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.2837 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9333∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0002 ی بین صنایعوابستگ

 P 0.0664 وریبهره

 P 0.6613∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0029 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5331∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.4954∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0005 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.370 میانگین

 اری استان و محاسبات محققمأخذ: سالنامه آم

   
 

 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار صنعت . خوشه68نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید کفش -07

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSIکوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر ک :) وچک بودن

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  در تولید ناخالص منطقه سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است.مورد نظر از میانگین اشاره 

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  تولید کفشبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید کفش صنعت . خوشه62جدول 

 E 0.0037 میزان اشتغال

 AAW 0.1825 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.5935∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8501∆ % ط دستمزد سالانهنرخ رشد متوس

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.1843 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8502∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0001 وابستگی بین صنایع

 P 0.0824 وریبهره

 P 0.6464∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0029 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5347∆ % ضریب سهم مکانینرخ رشد 

 GSP 0.4016∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0005 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.348 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  

 
 تولید کفش صنعت . خوشه64نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 لایی و مطبق و نئوپان و سایر انواع پانل و تخته دهای روکش شده و تخته چنتولید ورق -03

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

 ل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شک

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن صاص دادهمساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اخت

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  1تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است.

 لایی و مطبق و نئوپان و سایر انواع پانل و تخته ی روکش شده و تخته چندهاورق تولیدبنابراین صنعت 

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست. 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 لایی و مطبق و نئوپان و سایر انواع پانل و تخته های روکش شده و تخته چندتولید ورق صنعت . خوشه68جدول 

 E 0.0428 میزان اشتغال

 AAW 0.4357 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.7573∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9657∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.7419∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.4402 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9658∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.1030 وابستگی بین صنایع

 P 0.0961 وریبهره

 P 0.7583∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0142 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.7225∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 1.1551∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.1029 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.490 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

   

 
 لایی و مطبق و نئوپان و سایر انواع پانل و تخته های روکش شده و تخته چندتولید ورق صنعت خوشه. 65نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 بندی کاغذی و مقواییتولید جعبه و کارتن و سایر وسایل بسته -09

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

 :متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه  سه متغیر بالای نمودار

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  قتصادی خوشه صنعتی متغیر عملکرد ا 8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است.

در استان زنجان یک  بندی کاغذی و مقواییتولید جعبه و کارتن و سایر وسایل بستهبنابراین صنعت 

 خوشه پیشرو نیست. 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 بندی کاغذی و مقواییتولید جعبه و کارتن و سایر وسایل بسته صنعت . خوشه64جدول 

 E 0.0068 میزان اشتغال

 AAW 0.2348 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.6091∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8405∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.2372 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8405∆ % بی سالانهنرخ رشد دستمزد نس

 IID 0.0035 وابستگی بین صنایع

 P 0.2354 وریبهره

 P 0.6809∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0042 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5095∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5262∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0044 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.374 یانگینم

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

   
 

 بندی کاغذی و مقواییتولید جعبه و کارتن و سایر وسایل بسته صنعت . خوشه66نمودار 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید سایر کالاهای کاغذی و مقوایی -21

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI بزرگ :)بودن نبودن این شاخص در این صنعت نشانگر بزرگ ن

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 ست.صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته ا

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

 متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  4ند: تعداد تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگتر

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است.

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  تولید سایر کالاهای کاغذی و مقواییبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید سایر کالاهای کاغذی و مقوایی صنعت . خوشه65جدول 

 E 0.0072 میزان اشتغال

 AAW 0.3853 تمزد سالانهمتوسط دس

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.6228∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9242∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.3893 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9242∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 وابستگی بین صنایع

 P 0.1004 وریبهره

 P 0.5755∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0040 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.4492∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.4684∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0017 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.382 میانگین

 حققمأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات م

  
 

 تولید سایر کالاهای کاغذی و مقوایی صنعت . خوشه67نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 های نفتی تصفیه شدهوردهآتولید فر -20

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSIکوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :) 

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

 ناخالص منطقه  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  4تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 ر است.مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشت

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  های نفتی تصفیه شدهوردهآتولید فربنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 های نفتی تصفیه شدهوردهآتولید فر صنعت . خوشه66جدول 

 E 0.0379 میزان اشتغال

 AAW 0.4499 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.1905 تعداد بنگاه

 E 0.6239∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9261∆ % شد متوسط دستمزد سالانهنرخ ر

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.4546 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9262∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0397 وابستگی بین صنایع

 P 0.3291 وریبهره

 P 0.6749∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0192 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.4930∆ % رخ رشد ضریب سهم مکانین

 GSP 0.5694∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0386 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.440 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

   
 

 های نفتی تصفیه شدهوردهآتولید فر صنعت . خوشه63نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 ولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازتت -22

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن ص دادهمساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصا

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  4تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است.

در استان زنجان یک خوشه پیشرو  تتولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازبنابراین صنعت 

 نیست. 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت صنعت . خوشه67جدول 

 E 0.0065 میزان اشتغال

 AAW 0.4747 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.5353∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9504∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.4796 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9504∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 وابستگی بین صنایع

 P 0.5843 وریبهره

 P 1.0000∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0059 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.6250∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5951∆ % رخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقهن

 GSP 0.0045 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.473 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

   
 

 تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت صنعت . خوشه69نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 ات ازتتولید کود شیمیایی و ترکیب -28

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI بزرگ :)بودن نبودن این شاخص در این صنعت نشانگر بزرگ ن

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

 لب است که خوشه منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مط

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.مورد نظر در استان زنجان میصنعت 

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  5تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است. مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است

 وشه پیشرو نیست. در استان زنجان یک خ تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازتبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت صنعت . خوشه63جدول 

 E 0.0208 میزان اشتغال

 AAW 0.3047 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.1905 تعداد بنگاه

 E 0.5006∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9037∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.7783∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.3079 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9037∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0018 وابستگی بین صنایع

 P 0.1205 وریبهره

 P 0.6652∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0070 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.3506∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.4032∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0028 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.364 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

   

 

 
 تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت صنعت . خوشه71نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 های مشابه و بتانهتولید انواع رنگ و روغن جلا و پوشش -24

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:در بالا می با توجه به نکات ذکر شده

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است. صنعتی مورد نظر از

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است.

در استان زنجان یک خوشه  های مشابه و بتانهتولید انواع رنگ و روغن جلا و پوششبنابراین صنعت 

 ست. پیشرو نی

 



 

 

 081 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 های مشابه و بتانهتولید انواع رنگ و روغن جلا و پوشش صنعت . خوشه69جدول 

 E 0.0075 میزان اشتغال

 AAW 0.3179 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.5757∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8989∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.7419∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.3211 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8990∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 وابستگی بین صنایع

 P 0.1067 وریبهره

 P 0.6777∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0034 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.4858∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5010∆ % نطقهنرخ رشد سهم در تولید ناخالص م

 GSP 0.0023 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.372 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 های مشابه و بتانهتولید انواع رنگ و روغن جلا و پوشش صنعت . خوشه70نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 فت و عطرها و لوازم آرایشکننده و لوازم بهداشت و نظاتولید صابون و مواد پاک -25

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI :)بودن  بزرگبودن این شاخص در این صنعت نشانگر  بزرگ

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  :بیانگر این مطلب است که خوشه  منظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتیمنظم بودن نمودار

 داشته است.ظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی صنعتی مورد نظر از لحا

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

بودن گ ناند که بیانگر بزراختصاص دادهمساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود 

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  01تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است.

در  آرایشکننده و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و لوازم تولید صابون و مواد پاکبنابراین صنعت 

 ست. استان زنجان یک خوشه پیشرو ا
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 کننده و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و لوازم آرایشتولید صابون و مواد پاک صنعت . خوشه71جدول 

 E 0.0301 میزان اشتغال

 AAW 0.5849 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.5883∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9368∆ % دستمزد سالانه نرخ رشد متوسط

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.5910 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9368∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0608 وابستگی بین صنایع

 P 0.8473 وریبهره

 P 0.7208∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0330 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5347∆ % ریب سهم مکانینرخ رشد ض

 GSP 0.5633∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0727 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.492 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 و لوازم آرایش کننده و لوازم بهداشت و نظافت و عطرهاتولید صابون و مواد پاک صنعت . خوشه72نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات شیمیایی طبقه -26

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 است.خوشه از لحاظ اندازه و رشد 

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن ز کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص دادهمساحت کوچکی ا

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 خوشه است. مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبودن

در استان زنجان یک  بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات شیمیایی طبقهبنابراین صنعت 

 خوشه پیشرو نیست. 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات شیمیایی طبقه صنعت . خوشه70جدول 

 E 0.0318 میزان اشتغال

 AAW 0.2587 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0952 هتعداد بنگا

 E 0.5461∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8621∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.7419∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.2614 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8622∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0064 وابستگی بین صنایع

 P 0.1482 وریبهره

 P 0.7752∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0118 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5385∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5041∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0066 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.377 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 بندی نشده در جای دیگرسایر محصولات شیمیایی طبقه تولید صنعت . خوشه78نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید سایر محصولات لاستیکی بجز کفش -27

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 ظ اندازه و رشد است.خوشه از لحا

  :منظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه نامنظم بودن نمودار

 داشته است.نصنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی 

 ه سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطق

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 نگر پیشرو نبودن خوشه است.مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشا

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  تولید سایر محصولات لاستیکی بجز کفشبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید سایر محصولات لاستیکی بجز کفش صنعت . خوشه72جدول 

 E 0.0049 میزان اشتغال

 AAW 0.3139 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.4674∆ % تغالتغییرات اش

 % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

∆AAW 
0.9248 

 ES 0.6934∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.3171 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9248∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 وابستگی بین صنایع

 P 0.0838 وریبهره

 P 0.7993∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0033 سهم مکانیضریب 

 L.Q 0.4771∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.4393∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0005 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.366 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  

  
 بجز کفشتولید سایر محصولات لاستیکی  صنعت . خوشه74نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید محصولات پلاستیکی بجز کفش -23

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه منظم بودن نمودار: نامنظم

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن خود اختصاص دادهمساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به 

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  4تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است.

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  سایر محصولات لاستیکی بجز کفش تولیدبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید سایر محصولات لاستیکی بجز کفش صنعت . خوشه78جدول 

 E 0.2799 میزان اشتغال

 AAW 0.3748 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.5238 تعداد بنگاه

 E 0.6602∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8823∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8979∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.3787 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8824∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.1665 وابستگی بین صنایع

 P 0.1968 وریبهره

 P 0.6693∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0128 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5297∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5685∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.1652 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.479 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  

  
 تولید سایر محصولات لاستیکی بجز کفش صنعت . خوشه75نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 بجز شیشه جام ایتولید محصولات شیشه -29

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI :)بودن  بزرگبودن این شاخص در این صنعت نشانگر  بزرگ

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

 مطلب است که خوشه  منظم بودن نمودار: منظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی داشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.ت مورد نظر در استان زنجان میصنع

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است.

 ست. ر استان زنجان یک خوشه پیشرو اد ای بجز شیشه جامتولید محصولات شیشهبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 ای بجز شیشه جامتولید محصولات شیشه صنعت خوشه .74جدول 

 E 0.0556 میزان اشتغال

 AAW 0.2984 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.6160∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8854∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.3015 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8854∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0236 وابستگی بین صنایع

 P 0.2517 وریبهره

 P 0.7293∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0365 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.6268∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5780∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0291 ناخالص منطقه سهم در تولید

 0.413 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  

  
 ای بجز شیشه جامتولید محصولات شیشه صنعت . خوشه76نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید کالاهای سرامیکی غیرنسوز غیرساختمانی -81

 رای این صنعت:توان نتیجه گرفت که ببا توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI بزرگ بودن این شاخص در این صنعت نشانگر بزرگ بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: منظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 داشته است. صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

بودن ناند که بیانگر بزرگ از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده کوچکیمساحت 

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

 متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  4ن بزرگترند: تعداد تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگی

 بودن خوشه است.که نشانگر پیشرو  مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است

در استان زنجان یک خوشه پیشرو  تولید کالاهای سرامیکی غیرنسوز غیرساختمانیبنابراین صنعت 

 ست. ا

 



 

 

 044 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 ی غیرنسوز غیرساختمانیتولید کالاهای سرامیک صنعت . خوشه75جدول 

 E 0.0984 میزان اشتغال

 AAW 0.4180 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.1905 تعداد بنگاه

 E 0.6182∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8826∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.4223 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8826∆ % نسبی سالانهنرخ رشد دستمزد 

 IID 0.0147 وابستگی بین صنایع

 P 0.1077 وریبهره

 P 0.6594∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0267 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5129∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5310∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0143 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.414 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 تولید کالاهای سرامیکی غیرنسوز غیرساختمانی صنعت . خوشه77نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید سیمان و آهک و گچ -80

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  :متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه سه متغیر بالای نمودار

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  تصادی خوشه صنعتی متغیر عملکرد اق 8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است.

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  تولید سیمان و آهک و گچبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید سیمان و آهک و گچ صنعت . خوشه76جدول 

 E 0.0685 میزان اشتغال

 AAW 0.9113 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0952 تعداد بنگاه

 E 1.0000∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 1.0000∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.9347∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.9207 دستمزد نسبی سالانه

 RW 1.0000∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0189 وابستگی بین صنایع

 P 0.2685 وریبهره

 P 0.8420∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0221 ضریب سهم مکانی

 L.Q 1.0000∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 1.0000∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0218 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.607 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 

 تولید سیمان و آهک و گچ صنعت خوشه .73نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 شده از بتون و سیمان و گچه تولید محصولات ساخت -82

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 ازه و رشد است.خوشه از لحاظ اند

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن حت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص دادهمسا

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 یشرو نبودن خوشه است.مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پ

در استان زنجان یک خوشه پیشرو  شده از بتون و سیمان و گچه تولید محصولات ساختبنابراین صنعت 

 نیست. 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 شده از بتون و سیمان و گچه تولید محصولات ساخت صنعت . خوشه77جدول 

 E 0.0259 میزان اشتغال

 AAW 0.2925 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.1905 تعداد بنگاه

 E 0.7160∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8351∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8736∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.2956 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8352∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0047 وابستگی بین صنایع

 P 0.1108 وریبهره

 P 0.6243∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0037 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5500∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5605∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0052 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.395 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 شده از بتون و سیمان و گچه ساخت تولید محصولات صنعت . خوشه79نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ -88

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI بزرگ :)بودن نبودن این شاخص در این صنعت نشانگر بزرگ ن

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

 منظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه نانظم بودن نمودار: م

 داشته است.نصنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی 

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

بودن ناند که بیانگر بزرگ ساحت بالای نمودار را به خود اختصاص دادهاز کل م کوچکیمساحت 

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 است.بودن خوشه نمورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو 

 ست. در استان زنجان یک خوشه پیشرو نی بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ صنعت . خوشه73جدول 

 E 0.0072 میزان اشتغال

 AAW 0.3330 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.5727∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8678∆ % ستمزد سالانهنرخ رشد متوسط د

 ES 0.7419∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.3364 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8678∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 وابستگی بین صنایع

 P 0.0712 وریبهره

 P 0.6904∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0027 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5166∆ % ب سهم مکانینرخ رشد ضری

 GSP 0.4422∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0007 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.367 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 

 بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ صنعت . خوشه31نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید آجر -84

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:جه به نکات ذکر شده در بالا میبا تو

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

 منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه 

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.تان زنجان میصنعت مورد نظر در اس

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  4تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است.

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  تولید آجربنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید آجر صنعت . خوشه79جدول 

 E 0.0266 میزان اشتغال

 AAW 0.4632 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.1429 تعداد بنگاه

 E 0.6116∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9034∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.4680 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9035∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 ایعوابستگی بین صن

 P 0.2152 وریبهره

 P 0.7913∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0033 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.6184∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.6043∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0060 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.439 میانگین

 ن و محاسبات محققمأخذ: سالنامه آماری استا

  
 

 تولید آجر صنعت . خوشه30نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات کانی غیرفلزی طبقه -85

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSIکوچک بودن این شاخص در این صنعت ن :) شانگر کوچک بودن

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

 و سهم در تولید ناخالص منطقه  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  4تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 اشاره شده بیشتر است. مورد نظر از میانگین

در استان زنجان  بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات کانی غیرفلزی طبقهبنابراین صنعت 

 یک خوشه پیشرو نیست. 

 



 

 

 044 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات کانی غیرفلزی طبقه صنعت . خوشه31جدول 

 E 0.0570 میزان اشتغال

 AAW 0.4753 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.3333 تعداد بنگاه

 E 0.6286∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8725∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8144∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.4803 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8726∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0162 وابستگی بین صنایع

 P 0.2049 وریبهره

 P 0.6495∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0072 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.4946∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5373∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0202 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.431 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات کانی غیرفلزی طبقه صنعت . خوشه32 نمودار
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید محصولات اولیه آهن و فولاد -86

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSIکوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگ :) ر کوچک بودن

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

 هم در تولید ناخالص منطقه سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و س

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 ره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است.مورد نظر از میانگین اشا

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  تولید محصولات اولیه آهن و فولادبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید محصولات اولیه آهن و فولاد صنعت . خوشه30جدول 

 E 0.0591 میزان اشتغال

 AAW 0.3708 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.2857 تعداد بنگاه

 E 0.6495∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9300∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.9347∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.3747 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9301∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 وابستگی بین صنایع

 P 0.1473 وریبهره

 P 0.6846∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0092 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5305∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5764∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0307 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.434 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 

 لات اولیه آهن و فولادتولید محصو صنعت . خوشه38نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 بجز آهن و فولاد و مس و آلومینیوم –تولید فلزات گرانبها و سایر محصولات اساسی -87

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI :)ن بود بزرگبودن این شاخص در این صنعت نشانگر  بزرگ

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  :منظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه منظم بودن نمودار

 داشته است.ظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی صنعتی مورد نظر از لحا

 اخالص منطقه سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ن

بودن بیانگر بزرگ اند که از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده بزرگیمساحت 

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  5تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 ست.مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر ا

در  بجز آهن و فولاد و مس و آلومینیوم –تولید فلزات گرانبها و سایر محصولات اساسیبنابراین صنعت 

 ست. استان زنجان یک خوشه پیشرو ا
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 بجز آهن و فولاد و مس و آلومینیوم –تولید فلزات گرانبها و سایر محصولات اساسی صنعت . خوشه32جدول 

 E 0.5993 میزان اشتغال

 AAW 0.6528 تمزد سالانهمتوسط دس

 ES 0.7619 تعداد بنگاه

 E 0.6184∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9016∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8243∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.6596 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9016∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.6000 وابستگی بین صنایع

 P 0.5197 وریبهره

 P 0.6722∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 1.0000 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.4727∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5563∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.6064 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.690 میانگین

 حققمأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات م

  
 

 بجز آهن و فولاد و مس و آلومینیوم –تولید فلزات گرانبها و سایر محصولات اساسی صنعت . خوشه34نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 گری آهن و فولادریخته -83

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI :)بودن  کوچکص در این صنعت نشانگر بودن این شاخ کوچک

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  :منظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه نامنظم بودن نمودار

 داشته است.نصنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی 

 ط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوس

بودن ناند که بیانگر بزرگ از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده کوچکیمساحت 

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 بودن خوشه است.ننظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو  مورد

 ست. در استان زنجان یک خوشه پیشرو نی گری آهن و فولادریختهبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 گری آهن و فولادریخته صنعت . خوشه38جدول 

 E 0.0629 میزان اشتغال

 AAW 0.3792 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.1905 تعداد بنگاه

 E 0.5927∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8933∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.7783∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.3831 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8933∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0141 وابستگی بین صنایع

 P 0.1352 وریبهره

 P 0.6444∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0116 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.4882∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.4449∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0170 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.395 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 

 هن و فولادگری آریخته صنعت . خوشه35نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید محصولات فلزی ساختمانی -89

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه منظم بودن نمودار: نامنظم

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن خود اختصاص دادهمساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به 

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  1تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است.

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  محصولات فلزی ساختمانی تولیدبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید محصولات فلزی ساختمانی صنعت . خوشه34جدول 

 E 0.0086 میزان اشتغال

 AAW 0.3522 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0952 تعداد بنگاه

 E 0.6667∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9585∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.9347∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.3559 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9585∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0027 وابستگی بین صنایع

 P 0.0864 وریبهره

 P 0.4741∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0029 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.3649∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.4522∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0028 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.381 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 تولید محصولات فلزی ساختمانی صنعت . خوشه36نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 ها و ظروف فلزی مشابهتولید مخازن و انباره -41

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:ا توجه به نکات ذکر شده در بالا میب

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  خوشه منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.ر استان زنجان میصنعت مورد نظر د

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  4تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است.

 وشه پیشرو نیست. در استان زنجان یک خ ها و ظروف فلزی مشابهتولید مخازن و انبارهبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 ها و ظروف فلزی مشابهتولید مخازن و انباره صنعت . خوشه35جدول 

 E 0.0028 میزان اشتغال

 AAW 0.5200 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.5705∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9061∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.5254 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9062∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0013 وابستگی بین صنایع

 P 0.1860 وریبهره

 P 0.7403∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0032 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5286∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5844∆ % منطقه نرخ رشد سهم در تولید ناخالص

 GSP 0.0014 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.424 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 

 ها و ظروف فلزی مشابهتولید مخازن و انباره صنعت . خوشه37نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 متالوژی گردهاکاری غلتکی فلزات و زنی و پتککاری و قالبکاری و پرسچکش -40

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

 ین مطلب است که خوشه منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر ا

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که نشانگر پیشرو نبودن خوشه است.

در  ی فلزات و متالوژی گردهاکاری غلتکزنی و پتککاری و قالبکاری و پرسچکشبنابراین صنعت 

 استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست. 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 کاری غلتکی فلزات و متالوژی گردهازنی و پتککاری و قالبکاری و پرسچکش صنعت . خوشه36جدول 

 E 0.0023 میزان اشتغال

 AAW 0.3597 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.5757∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9070∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.3634 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9070∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0003 وابستگی بین صنایع

 P 0.1155 وریبهره

 P 0.7086∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0038 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5539∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.6282∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0009 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.400 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 تکی فلزات و متالوژی گردهاکاری غلزنی و پتککاری و قالبکاری و پرسچکش صنعت . خوشه33نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 های مهندسی مکانیک عمومیآوری و روکش کردن فلزات و فعالیتعمل -42

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 حاظ اندازه و رشد است.خوشه از ل

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

 طقه سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص من

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 شانگر پیشرو نبودن خوشه است.که ن مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است

در استان  های مهندسی مکانیک عمومیآوری و روکش کردن فلزات و فعالیتعملبنابراین صنعت 

 زنجان یک خوشه پیشرو نیست. 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 های مهندسی مکانیک عمومیآوری و روکش کردن فلزات و فعالیتعمل صنعت . خوشه37جدول 

 E 0.0023 میزان اشتغال

 AAW 0.2468 سالانهمتوسط دستمزد 

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.4812∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8516∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.6934∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.2493 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8516∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 وابستگی بین صنایع

 P 0.0876 وریرهبه

 P 0.6516∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0027 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.4129∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.3557∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0002 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.329 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 های مهندسی مکانیک عمومیآوری و روکش کردن فلزات و فعالیتعمل صنعت . خوشه39نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید آلات برنده و ابزار دستی و یراق آلات عمومی -48

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI :)بودن  کوچکین شاخص در این صنعت نشانگر بودن ا کوچک

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

 متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال ،

بودن ناند که بیانگر بزرگ از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص دادهکوچکی مساحت 

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  ی متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعت 4تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 ودن این خوشه است.که بیانگر پیشرو نب مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است

در استان زنجان یک خوشه پیشرو  تولید آلات برنده و ابزار دستی و یراق آلات عمومیبنابراین صنعت 

 ست. نی
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید آلات برنده و ابزار دستی و یراق آلات عمومی صنعت . خوشه33جدول 

 E 0.0201 المیزان اشتغ

 AAW 0.3774 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.5608∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9038∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.7419∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.3813 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9039∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0005 ی بین صنایعوابستگ

 P 0.0757 وریبهره

 P 0.6252∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0062 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.4567∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.4625∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0022 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.371 میانگین

 اری استان و محاسبات محققمأخذ: سالنامه آم

  
 

 تولید آلات برنده و ابزار دستی و یراق آلات عمومی صنعت . خوشه91نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات فلزی طبقه -44

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

 متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه سه متغیر بالای نمودار :

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  اقتصادی خوشه صنعتی متغیر عملکرد  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که بیانگر پیشرو نبودن این خوشه است.

در استان زنجان یک خوشه  بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات فلزی طبقهبنابراین صنعت 

 پیشرو نیست. 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 در جای دیگر بندی نشدهتولید سایر محصولات فلزی طبقه صنعت . خوشه39جدول 

 E 0.0065 میزان اشتغال

 AAW 0.3710 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.5227∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9635∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.6934∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.3749 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9636∆ % نهنرخ رشد دستمزد نسبی سالا

 IID 0.0036 وابستگی بین صنایع

 P 0.3806 وریبهره

 P 0.7797∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0034 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5218∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5095∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0044 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.410 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصولات فلزی طبقه صنعت . خوشه90نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید پمپ و کمپرسور و شیر و سوپاپ -45

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 شاخص توان خوش( ه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

 ای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه سه متغیر بال

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  ر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی متغی 4تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است.

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست. تولید پمپ و کمپرسور و شیر و سوپاپ بنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید پمپ و کمپرسور و شیر و سوپاپ صنعت . خوشه91جدول 

 E 0.0257 میزان اشتغال

 AAW 0.4132 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.6030∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9395∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.4175 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9395∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 وابستگی بین صنایع

 P 0.0942 وریبهره

 P 0.7311∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0054 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5566∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5608∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0049 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.411 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 تولید پمپ و کمپرسور و شیر و سوپاپ صنعت . خوشه92نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 204 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 آلات کشاورزی و جنگلداریتولید ماشین -46

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI :)بودن  بزرگبودن این شاخص در این صنعت نشانگر  بزرگ

 اندازه و رشد است. خوشه از لحاظ

  منظم بودن نمودار: منظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی داشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده کوچکیاحت مس

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  01تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 پیشرو بودن این خوشه است. که بیانگر مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است

 ست. در استان زنجان یک خوشه پیشرو ا آلات کشاورزی و جنگلداریتولید ماشینبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 آلات کشاورزی و جنگلداریتولید ماشین صنعت . خوشه90جدول 

 E 0.0273 میزان اشتغال

 AAW 0.6323 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0952 تعداد بنگاه

 E 0.6045∆ % شتغالتغییرات ا

 AAW 0.9333∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.6388 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9333∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0203 وابستگی بین صنایع

 P 0.6344 وریبهره

 P 0.7639∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0377 سهم مکانی ضریب

 L.Q 0.5916∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.6141∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0246 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.492 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 جنگلداریآلات کشاورزی و تولید ماشین صنعت . خوشه98نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 آلات با کاربرد خاصتولید سایر ماشین -47

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI :)بودن  کوچکبودن این شاخص در این صنعت نشانگر  کوچک

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

 امنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه منظم بودن نمودار: ن

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن را به خود اختصاص دادهمساحت کوچکی از کل مساحت بالای نمودار 

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  4تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است.

 در استان زنجان یک خوشه پیشرو نیست.  د خاصآلات با کاربرتولید سایر ماشینبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 آلات با کاربرد خاصتولید سایر ماشین صنعت . خوشه92جدول 

 E 0.0203 میزان اشتغال

 AAW 0.5661 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.5503∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9299∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % متوسط تعداد بنگاه نرخ رشد

 RW 0.5720 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9300∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 وابستگی بین صنایع

 P 0.2500 وریبهره

 P 0.7525∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0152 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5482∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.4689∆ % سهم در تولید ناخالص منطقهنرخ رشد 

 GSP 0.0101 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.433 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  

 
 آلات با کاربرد خاصتولید سایر ماشین صنعت . خوشه94نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور -43

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI :)بودن  بزرگبودن این شاخص در این صنعت نشانگر  بزرگ

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  :خوشه منظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که منظم بودن نمودار

 داشته است.ظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی صنعتی مورد نظر از لحا

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

بودن اند که بیانگر بزرگ اختصاص دادهاز کل مساحت بالای نمودار را به خود  بزرگیمساحت 

 باشد.استان زنجان میصنعت مورد نظر در 

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است.

 ست. در استان زنجان یک خوشه پیشرو ا تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتوربنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور صنعت ه. خوش98جدول 

 E 0.5196 میزان اشتغال

 AAW 0.6760 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.1429 تعداد بنگاه

 E 0.6119∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8776∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 1.0000∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.6830 لانهدستمزد نسبی سا

 RW 0.8777∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 1.0000 وابستگی بین صنایع

 P 0.6175 وریبهره

 P 0.8068∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.7280 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.6441∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.6013∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 1.0004 تولید ناخالص منطقه سهم در

 0.719 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور صنعت . خوشه95نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 ی توزیع و کنترل نیروی برقهادستگاهتولید  -49

 تیجه گرفت که برای این صنعت:توان نبا توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI :)بودن  بزرگبودن این شاخص در این صنعت نشانگر  بزرگ

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  :منظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه منظم بودن نمودار

 داشته است.عملکرد مناسبی  ظ تمامی متغیرها،صنعتی مورد نظر از لحا

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

بودن اند که بیانگر بزرگ اختصاص دادهاز کل مساحت بالای نمودار را به خود  بزرگیمساحت 

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

 متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  4مقدار میانگین بزرگترند: تعداد  تعداد متغیرهایی که از

 که بیانگر پیشرو بودن این خوشه است. مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است

 ست. در استان زنجان یک خوشه پیشرو ا ی توزیع و کنترل نیروی برقهادستگاهتولید بنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 ی توزیع و کنترل نیروی برقهادستگاهد تولی صنعت . خوشه94جدول 

 E 0.1234 میزان اشتغال

 AAW 0.9780 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0952 تعداد بنگاه

 E 0.6059∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9823∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.9881 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9823∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.1084 وابستگی بین صنایع

 P 1.0000 وریبهره

 P 0.7619∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.1424 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5738∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5691∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.1385 طقهسهم در تولید ناخالص من

 0.592 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  

 
 ی توزیع و کنترل نیروی برقهادستگاهتولید  صنعت . خوشه96نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 228 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 بندی شدهتولید سیم و کابل عایق -51

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 شا( خص توان خوشه صنعتیCSI :)بودن  بزرگبودن این شاخص در این صنعت نشانگر  بزرگ

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  :منظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه منظم بودن نمودار

 داشته است.ظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی صنعتی مورد نظر از لحا

 تغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه سه م

بودن اند که بیانگر بزرگ اختصاص دادهاز کل مساحت بالای نمودار را به خود  بزرگیمساحت 

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

 متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8 تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است.

 ست. در استان زنجان یک خوشه پیشرو ا بندی شدهتولید سیم و کابل عایقبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 بندی شدهتولید سیم و کابل عایق صنعت . خوشه95جدول 

 E 0.1890 میزان اشتغال

 AAW 0.4651 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.2381 تعداد بنگاه

 E 0.6345∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8944∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.4699 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8945∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.2496 وابستگی بین صنایع

 P 0.2520 وریبهره

 P 0.6819∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0782 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5349∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5922∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.2371 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.483 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 بندی شدهتولید سیم و کابل عایق صنعت . خوشه97نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

ی ضبط یا پخش صوت و ویدئو و کالاهای هادستگاههای تلویزیون و رادیو، تولید گیرنده -50

 وابسته

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI :)بودن  کوچکشاخص در این صنعت نشانگر  بودن این کوچک

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  :منظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه نامنظم بودن نمودار

 داشته است.نصنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی 

  ،متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال

بودن ناند که بیانگر بزرگ از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده کوچکیمساحت 

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 بودن این خوشه است.نمورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که بیانگر پیشرو 

ی ضبط یا پخش صوت و ویدئو و کالاهای هادستگاههای تلویزیون و رادیو، تولید گیرندهبنابراین صنعت 

 ست. در استان زنجان یک خوشه پیشرو نی وابسته
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
ی ضبط یا پخش صوت و ویدئو و کالاهای هادستگاهیون و رادیو، های تلویزتولید گیرنده صنعت . خوشه96جدول 

 وابسته

 E 0.0026 میزان اشتغال

 AAW 0.2258 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.6160∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8796∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.2282 مزد نسبی سالانهدست

 RW 0.8797∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 وابستگی بین صنایع

 P 0.0710 وریبهره

 P 0.5315∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0038 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.4172∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.4560∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0003 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.346 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
ی ضبط یا پخش صوت و ویدئو و کالاهای هادستگاههای تلویزیون و رادیو، تولید گیرنده صنعت . خوشه93نمودار 

 وابسته
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 سایل ارتوپدیتولید تجهیزات پزشکی و جراحی و و -52

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

 ن مطلب است که خوشه منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر ای

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچک از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.عت مورد نظر در استان زنجان میصن

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که بیانگر پیشرو نبودن این خوشه است.

در استان زنجان یک خوشه پیشرو  تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدیبنابراین صنعت 

 نیست. 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی صنعت . خوشه97جدول 

 E 0.1089 میزان اشتغال

 AAW 0.3188 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.1905 تعداد بنگاه

 E 0.6975∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8799∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % شد متوسط تعداد بنگاهنرخ ر

 RW 0.3221 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8799∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0126 وابستگی بین صنایع

 P 0.0706 وریبهره

 P 0.6356∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0146 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.5604∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.5826∆ % د سهم در تولید ناخالص منطقهنرخ رش

 GSP 0.0124 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.408 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی صنعت . خوشه99نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تریلرنقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیمبرای وسایل  –سازیاقات –تولید بدنه -58

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI کوچک بودن این شاخص در این صنعت نشانگر کوچک بودن :)

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  ر تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه منظم بودن شکل درون نمودابودن نمودار: منظم

 داشته است.ظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی صنعتی مورد نظر از لحا

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

بودن کوچک ه بیانگر اند کمساحت کوچک از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  2تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 که بیانگر پیشرو نبودن این خوشه است. مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است

تریلر در استان برای وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم –سازیاقات –تولید بدنهبنابراین صنعت 

 زنجان یک خوشه پیشرو نیست. 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تریلربرای وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم –سازیاقات –تولید بدنه صنعت . خوشه93جدول 

 E 0.0000 میزان اشتغال

 AAW 0.0000 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0000 تعداد بنگاه

 E 0.0000∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.0000∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0000∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.0000 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.0000∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 وابستگی بین صنایع

 P 0.0042 وریبهره

 P 0.0000∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0026 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.0000∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.0000∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0000 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.000 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 تریلربرای وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم –سازیاقات –تولید بدنه صنعت . خوشه011نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آنها -54

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSIکوچک بودن این شاخص در این صنع :) ت نشانگر کوچک بودن

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

 انه و سهم در تولید ناخالص منطقه سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سال

اند که بیانگر بزرگ نبودن مساحت کوچک از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  4تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 ین اشاره شده بیشتر است که بیانگر پیشرو نبودن این خوشه است.مورد نظر از میانگ

در استان زنجان یک  تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آنهابنابراین صنعت 

 خوشه پیشرو نیست. 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آنها صنعت . خوشه99جدول 

 E 0.3243 غالمیزان اشت

 AAW 0.5609 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.3810 تعداد بنگاه

 E 0.7170∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.9360∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8165∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.5667 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.9360∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.1810 گی بین صنایعوابست

 P 0.2075 وریبهره

 P 0.7113∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0200 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.6137∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.6889∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.1744 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.522 میانگین

 ماری استان و محاسبات محققمأخذ: سالنامه آ

  
 

 تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آنها صنعت . خوشه010نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 آهنراهتولید و تعمیر تجهیزات  -55

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI :)بودن  کوچکبودن این شاخص در این صنعت نشانگر  ککوچ

 خوشه از لحاظ اندازه و رشد است.

  :منظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه نامنظم بودن نمودار

 داشته است.نصنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی 

 ی اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه سه متغیر بالای نمودار: متغیرها

بودن ناند که بیانگر بزرگ از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده کوچکیمساحت 

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  وشه صنعتی متغیر عملکرد اقتصادی خ 8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 بودن این خوشه است.نمورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که بیانگر پیشرو 

 ست. در استان زنجان یک خوشه پیشرو نی آهنراهتولید و تعمیر تجهیزات بنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 آهنراهتولید و تعمیر تجهیزات  صنعت . خوشه011جدول 

 E 0.0023 میزان اشتغال

 AAW 0.2961 الانهمتوسط دستمزد س

 ES 0.0476 تعداد بنگاه

 E 0.4869∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.8364∆ % نرخ رشد متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.8327∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.2992 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.8365∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 وابستگی بین صنایع

 P 0.2012 وریهبهر

 P 0.6615∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0074 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.4091∆ % نرخ رشد ضریب سهم مکانی

 GSP 0.4197∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0005 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.356 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 

 آهنراهتولید و تعمیر تجهیزات  صنعت . خوشه012نمودار 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 تولید انواع موتورسیکلت -56

 توان نتیجه گرفت که برای این صنعت:با توجه به نکات ذکر شده در بالا می

 ( شاخص توان خوشه صنعتیCSI :)بودن  کوچکبودن این شاخص در این صنعت نشانگر  کوچک

 زه و رشد است.خوشه از لحاظ اندا

  منظم بودن نمودار: نامنظم بودن شکل درون نمودار تار عنکبوتی بیانگر این مطلب است که خوشه

 صنعتی مورد نظر از لحاظ تمامی متغیرها، عملکرد مناسبی نداشته است.

  سه متغیر بالای نمودار: متغیرهای اشتغال، متوسط دستمزد سالانه و سهم در تولید ناخالص منطقه

بودن ناند که بیانگر بزرگ از کل مساحت بالای نمودار را به خود اختصاص داده کوچکیت مساح

 باشد.صنعت مورد نظر در استان زنجان می

  متغیر عملکرد اقتصادی خوشه صنعتی  8تعداد متغیرهایی که از مقدار میانگین بزرگترند: تعداد

 بودن این خوشه است.نشرو مورد نظر از میانگین اشاره شده بیشتر است که بیانگر پی

 ست. در استان زنجان یک خوشه پیشرو نی تولید انواع موتورسیکلتبنابراین صنعت 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 تولید انواع موتورسیکلت صنعت . خوشه010جدول 

 E 0.0311 میزان اشتغال

 AAW 0.1771 متوسط دستمزد سالانه

 ES 0.0952 تعداد بنگاه

 E 0.5726∆ % تغییرات اشتغال

 AAW 0.7843∆ % متوسط دستمزد سالانه نرخ رشد

 ES 0.7783∆ % نرخ رشد متوسط تعداد بنگاه

 RW 0.1789 دستمزد نسبی سالانه

 RW 0.7844∆ % نرخ رشد دستمزد نسبی سالانه

 IID 0.0000 وابستگی بین صنایع

 P 0.0838 وریبهره

 P 0.5063∆ % ورینرخ رشد بهره

 L.Q 0.0065 ضریب سهم مکانی

 L.Q 0.3482∆ % رشد ضریب سهم مکانی نرخ

 GSP 0.3432∆ % نرخ رشد سهم در تولید ناخالص منطقه

 GSP 0.0072 سهم در تولید ناخالص منطقه

 0.313 میانگین

 مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات محقق

  
 

 تولید انواع موتورسیکلت صنعت . خوشه018نمودار 
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  بندیجمع

های صنعتی، صنایع پیشرو استان زنجان به شرح با انجام محاسبات مربوط به شناسایی خوشهتیب بدین تر

 زیر مشخص شد:

 بافت منسوجات ـ سازی و ریسندگی الیاف منسوجآماده 

 کننده و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و لوازم آرایشتولید صابون و مواد پاک 

 ای بجز شیشه جامتولید محصولات شیشه 

 ولید کالاهای سرامیکی غیرنسوز غیرساختمانیت 

 بجز آهن و فولاد و مس و آلومینیوم –تولید فلزات گرانبها و سایر محصولات اساسی 

 آلات کشاورزی و جنگلداریتولید ماشین 

 تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور 

  ی توزیع و کنترل نیروی برقهادستگاهتولید 

 بندی شدهایقتولید سیم و کابل ع 
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 خدمات پشتیبان تولید -6-01

تولید موفق زمانی میسر است که خدمات مناسبی قبل از تولید، حین تولید و بعد از تولید برای حمایت از 

مثال، بخش خدمات آموزش، نیروی کار ماهر را برای تولید  این فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد. به طور

ند. بخش آب، برق و گاز طبیعی، در حین فعالیت تولیدی به مدد تولید آمده کصنعتی و کشاورزی آماده می

نیز محصولات تولید شده  فروشیخردهو  فروشیعمدهنماید. بخش های لازم جهت تولید را فراهم میو انرژی

باطات، خدماتی عبارتند از: هتل و رستوران، حمل و نقل و ارت هایبخشرساند. سایر را در بازار به فروش می

های مالی، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار، اداره عمومی و خدمات شهری، آموزش، گریواسطه

 بهداشت و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی.

شوند( در سال مختلف خدماتی )که به عنوان بخش خدمات شناخته می هایبخشحاصل جمع کل 

گذاری اقتصادی داشته است و بنابراین سرمایه هایبخشارزش افزوده را در در بین تمامی ، بالاترین 0341

مختلف  هایبخشساز توسعه و رونق استان شود. در بین تواند زمینهمختلف خدمات می هایبخشدر 

ت میلیون ریال به قیم 2412118با ارزش افزوده  فروشیخردهو  فروشیعمده، بخش 0341خدمات در سال 

مستغلات، کرایه و خدمات  هایبخش. پس از این بخش به ترتیب داراست، رتبه اول را 0341ثابت سال 

کسب و کار، آموزش، اداره امور عمومی و خدمات شهری، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، بهداشت و 

دارند. حال که یک های مالی، سایر خدمات عموی و هتل و رستوران قرار گریمددکاری اجتماعی، واسطه

مختلف خدماتی صورت پذیرفت،   یهافعالیتبندی روشن بر مبنای ارزش افزوده تولیدی هریک از رتبه

بر رشد و توسعه اقتصادی استان را مشاهده نموده و با توجه به  هابخشهر یک از این  تأثیرقادریم میزان 

 ردازیم.بپ هابخشبندی صورت گرفته به تخصیص اعتبار به این رتبه

 

 استان زنجان یهابانک -0-6-01

 0/0113به میزان  ،0341دولتی استان در سال  یهابانکمجموع مانده مطالبات سررسید گذشته و معوق 

سهم مطالبات سر  ،از این میزان .افزایش داشته است 0345درصد نسبت به سال  033میلیارد ریال بوده که 

 0345در سال  هاسهممیزان این .درصد بوده است 0/33معوق  درصد و سهم مطالبات 4/11رسید گذشته 

 .درصد بوده است 1/18و  1/52نیز به ترتیب 

 4/11درصد مربوط به تسهیلات تکلیفی و  0/54 ،0341از مجموع مطالبات سررسید گذشته در سال 

ه تسهیلات درصد مربوط ب 0/31 ،درصد مربوط به تسهیلات غیرتکلیفی و از مجموع مطالبات معوق نیز

  .درصد مربوط به تسهیلات غیر تکلیفی بوده است 4/15تکلیفی و 
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 ی مختلف کاراییهاشاخصبر اساس  هابانکبندی رتبه -الف

 نسبت سپرده به تعداد کارکنان -0

میلیون ریال در رتبه  4121بانک تجارت با سرانه  0341به ازاء پرسنل در سال  گذاریسپردهدر سرانه 

 ،توسعه صادارت یهابانکرتبه آخر قرار دارند.  میلیون ریال در 0211صنعت و معدن با سرانه اول و بانک 

دوم تا دهم قرار دارند. متوسط  هایرتبهرفاه و پست بانک در  ،سپه ،کشاورزی ،صادرات ،ملی ،مسکن ،ملت

 میلیون ریال بوده است.    5311 هابانک

میلیون ریال در رتبه  5451بانک مسکن با سرانه  0345سال به ازاء پرسنل در  گذاریسپردهدر سرانه 

 ،تجارت، صادارت یهابانکمیلیون ریال در رتبه آخر قرار دارند.  144اول و بانک صنعت و معدن با سرانه 

 هابانکبعدی قرار دارند. متوسط  هایرتبهرفاه و پست بانک در  ،کشاورزی ،ملی ،توسعه صادارت ،سپه ،ملت

 ن ریال بوده است. میلیو 1281

 

 نسبت سپرده به تعداد شعب -2

میلیون ریال در رتبه  84513بانک ملت با سرانه  0341به ازاء شعب در سال  گذاریسپردهدر سرانه 

توسعه  ،تجارت ،ملت یهابانکمیلیون ریال در رتبه آخر قرار دارند.  1354اول و صنعت و معدن با سرانه 

دوم تا دهم قرار دارند. متوسط  هایرتبهکشاورزی و پست بانک در  ،رفاه ،سپه ،صادرات ،ملی ،صادارت

 میلیون ریال بوده است. 51514 هابانک

میلیون ریال در رتبه  10211بانک مسکن با سرانه  0345به ازاء شعب در سال  گذاریسپردهدر سرانه 

 ،توسعه صادارت ،تجارت یهابانک میلیون ریال دررتبه آخر قرار دارند. 00154اول و پست بانک با سرانه 

دوم تا دهم قرار دارند. متوسط  هایرتبهسپه  و صنعت و معدن در  ،کشاورزی ،رفاه ،صادرات ،ملی ،مسکن

 میلیون ریال بوده است. 11401 هابانک

 

 نسبت تسهیلات پرداختی به تعداد کارکنان -8

میلیون  24444نک توسعه صادارت با سرانه با 0341در سرانه تسهیلات پرداختی به ازاء پرسنل در سال 

صنعت  ،مسکن یهابانکمیلیون ریال دررتبه آخر قرار دارند.  0311ریال در رتبه اول و پست بانک با سرانه 

دوم تا دهم قرار دارند.  هایرتبهرفاه و پست بانک در  ،کشاورزی ،صادرات ،ملی ،سپه ،ملت ،تجارت ،و معدن

 ون ریال بوده است.میلی 1421 هابانکمتوسط 
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میلیون  21101بانک توسعه صادارت با سرانه  0345در سرانه تسهیلات پرداختی به ازاء پرسنل در سال 

 ،صادارت ،مسکن یهابانک .میلیون ریال در رتبه آخر قرار دارند 434ریال در رتبه اول و پست بانک با سرانه 

دوم تا دهم قرار دارند. متوسط  هایرتبهدن در رفاه و صنعت و مع ،ملی ،سپه ،کشاورزی ،ملت ،تجارت

 میلیون ریال بوده است.  1434 هابانک

 

 نسبت تسهیلات پرداختی به تعداد شعب -4

میلیون  244441بانک توسعه صادارت با سرانه  0341در سرانه تسهیلات پرداختی به ازاء شعب در سال 

 ،مسکن یهابانکن ریال در رتبه آخر قرار دارند. میلیو 01143ریال در رتبه اول و پست بانک با سرانه 

دوم تا دهم قرار دارند.  هایرتبهکشاورزی و رفاه در  ،سپه ،صادرات ،ملی ،تجارت ،ملت ،صنعت و معدن

 میلیون ریال بوده است. 15003 هابانکمتوسط 

 214585نه بانک توسعه صادارت با سرا 0345در سرانه تسهیلات پرداختی به ازاء پرسنل در سال 

 ،مسکن یهابانک .میلیون ریال در رتبه آخر قرار دارند 8315میلیون ریال در رتبه اول و پست بانک با سرانه 

دوم تا دهم قرار دارند.  هایرتبهرفاه و صنعت و معدن در  ،سپه ،کشاورزی ،ملی ،صادرات ،تجارت  ،ملت

 میلیون ریال بوده است.  1434 هابانکمتوسط 

 

 به تعداد شعب ATM یهادستگاهعداد نسبت ت -5

واحد در رتبه اول و توسعه  1381بانک ملت با سرانه  0341به ازاء شعب در سال  ATMدر سرانه 

 ،صادرات ،تجارت ،ملی و کشاورزی ،رفاه یهابانکدر رتبه آخر قرار دارند.  ATMصادرات بدون دستگاه 

 واحد بوده است. 1351 هابانکار دارند. متوسط دوم تا دهم قر هایرتبهسپه و پست بانک در  ،مسکن

واحد در رتبه اول و  0بانک صنعت و معدن  با سرانه  0345به ازاء شعب در سال  ATMدر سرانه 

 ،کشاورزی و پست بانک ،ملت ،سپه یهابانکدر رتبه آخر قرار دارند.  ATMتوسعه صادرات بدون دستگاه 

واحد بوده  1311 هابانکدوم تا دهم قرار دارند. متوسط  هایرتبهملی و مسکن در  ،صادرات ،تجارت ،رفاه

 است.

 

 نسبت تسهیلات به سپرده -6

برابر در رتبه  4340بانک صنعت و معدن با نسبت  0341در نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده در سال 

 ،ملی ،سپه ،مسکن ،توسعه صادارت یهابانکدر رتبه آخر قرار دارند.  1344اول و پست بانک با نسبت 
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برابر  0324 هابانکدوم تا دهم قرار دارند. متوسط نسبت  هایرتبهتجارت و رفاه در  ،ملت ،کشاورزی ،صادرات

 بوده است.

برابر در رتبه  1310بانک توسعه صادرات با نسبت  0345در نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده در سال 

 ،کشاورزی ،مسکن  ،صنعت ومعدن یهابانکآخر قرار دارند. در رتبه  1344اول و تجارت و رفاه با نسبت 

برابر  0303 هابانکدوم تا نهم قرار دارند. متوسط نسبت  هایرتبهملی و سپه در  ،پست بانک ،صادرات ،ملت

 بوده است.

 

 کارایی هاینسبتدر مجموع  هابانکبررسی رتبه  -ب

تجارت و  ،ملت یهابانکصادرات رتبه اول و  توسعه 0341کارایی بانک در سال  هاینسبتدر مجموع 

رفاه  ،کشاورزی و سپه رتبه پنجم ،صادرات رتبه چهارم ،ملی و صنعت و معدن رتبه سوم ،مسکن رتبه دوم

 .اندبودهرتبه ششم و پست بانک رتبه هفتم را دارا 

 ،رتبه دوم و بانک مسکنبانک توسعه صادرات رتبه اول  0345کارایی در سال  هاینسبتدر مجموع 

رفاه و صنعت و  ،ملی رتبه ششم ،کشاورزی و سپه رتبه پنجم ،تجارت و صادرات رتبه چهارم ،ملت رتبه سوم

 .اندبودهمعدن رتبه هفتم و پست بانک رتبه هشتم را دارا 

 

 :هابانککارایی  هاینسبتبر اساس نرخ رشد  هابانک بندیرتبه -ب

 نسبت سپرده به تعداد کارکنان -0

بانک صنعت و معدن با  0345نسبت به سال  0341به ازاء پرسنل در سال  گذاریسپردهرشد سرانه در 

پست  یهابانکدرصدی دررتبه آخر قرار دارند.  -0235درصدی در رتبه اول و بانک سپه با رشد 01131رشد 

ا دهم قرار دارند. دوم ت هایرتبهمسکن و صادرات در  ،رفاه ،ملت ،تجارت، کشاورزی ،بانک، توسعه صادارت

 درصد بوده است. 21 هابانکمتوسط رشد 

 

 نسبت سپرده به تعداد شعب -2

بانک صنعت و معدن با  0345نسبت به سال  0341به ازاء شعب در سال  گذاریسپردهدر رشد سرانه 

 ،صادراتتوسعه  یهابانکدرصدی در رتبه آخر قرار دارند.  -2234درصدی در رتبه اول و سپه با  01131رشد 

دوم تا دهم قرار دارند.  هایرتبهمسکن و صادرات در  ،ملی ،رفاه ،تجارت، کشاورزی ،ملت ،پست بانک

 درصد بوده است. 2331 هابانکمتوسط رشد 
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 نسبت تسهیلات پرداختی به تعداد کارکنان -8

صنعت و  بانک ،0345نسبت به سال  0341در رشد سرانه تسهیلات پرداختی به ازاء پرسنل در سال 

آخر قرار  هایرتبهدرصدی در  831و  435درصدی در رتبه اول و کشاورزی و صادرات با  81531معدن با رشد 

دوم تا نهم  هایرتبهتوسعه صادرات و مسکن در  ،رفاه ،سپه ،ملت ،پست بانک ،ملی ،تجارت یهابانکدارند. 

 درصد بوده است. 1030 هابانکقرار دارند. متوسط رشد 

 

 بت تسهیلات پرداختی به تعداد شعبنس -4

بانک صنعت و  ،0345نسبت به سال  0341در رشد سرانه تسهیلات پرداختی به ازاء شعب در سال 

 هایرتبهدرصدی در  534و  831درصدی در رتبه اول و توسعه صادرات و کشاورزی با  81531معدن با رشد 

دوم تا  هایرتبهسپه و صادارت در  ،رفاه ،مسکن ،نکپست با ،ملت  ،ملی ،تجارت یهابانکآخر قرار دارند. 

 درصد بوده است. 1131 هابانکنهم قرار دارند. متوسط رشد 

 

 به تعداد شعب ATM یهادستگاهنسبت تعداد  -5

بانک صنعت و معدن  ،0345نسبت به سال  0341به شعب در سال  ATM یهادستگاهدر رشد تعداد 

ه اول و بانک کشاورزی با رشد منفی درصدی در رتبه آخر قرار دارند. درصدی در رتب 011و مسکن با رشد

دوم تا هشتم قرار  هایرتبهسپه در  ،پست بانک ،ملت ،صادرات و رفاه ،کشاورزی ،تجارت ،ملی یهابانک

 درصد بوده است. 3132 هابانکدارند. متوسط رشد 

 

 نسبت تسهیلات به سپرده -6

بانک صنعت و  ،0345نسبت به سال  0341در سال  هاسپردهه در رشد نسبت تسهیلات پرداختی ب

 یهابانکدرصدی در رتبه آخر قرار دارند.   -31درصدی در رتبه اول و توسعه صادرات با  250معدن با رشد

دوم تا دهم قرار دارند.  هایرتبهکشاورزی در  پست بانک و ،رفاه ،ملت ،تجارت ،مسکن ،صادارت ،ملی ،سپه

 درصد بوده است. 0334 هانکبامتوسط رشد 

 

 کارایی  هاینسبتدر مجموع  هابانکبررسی رتبه  -7

 ،ملت ،ملی ،تجارت یهابانکرشد کارایی بانک صنعت و معدن در رتبه اول و  هاینسبتدر مجموع 

 دوم تا دهم قرار دارند. هایرتبهرفاه و صادرات و سپه در  ،کشاورزی ،توسعه صادرات ،مسکن ،پست بانک
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 )میلیون ریال( 0835-0836دولتی استان  یهابانککارایی  هاینسبت. 012جدول 

 سپه رفاه مسکن کشاورزی صادرات تجارت ملت ملی عنوان
پست 

 بانک

صنعت و 

 معدن

توسعه 

 صادارت

متوسط 

 هابانک

سرانه سپرده 

 به ازاء پرسنل

0345 3114 1432 5410 5141 2438 5451 2411 1141 431 144 1111 1281 

0341 1544 1441 4121 1524 1214 5434 3118 3425 0514 0211 8242 5311 

سرانه سپرده 

 به ازاء شعب

0345 10403 53382 50134 34081 21043 10211 24234 34031 8303 1354 11814 11401 

0341 51114 84513 81114 31315 31243 18554 31438 24131 00154 05141 82404 51514 

دستگاه 

ATM  به ازاء

 شعب

0345 1334 1311 1315 1334 1351 1301 1318 1384 1351 0  1311 

0341 1310 1381 1354 1315 1310 1324 1314 1303 1321   1351 

سرانه 

تسهیلات به 

 ازاء پرسنل

0345 3542 5001 5021 5388 1411 01401 2510 1314 434 0224 21101 1434 

0341 1131 8181 4451 5848 5203 02128 3358 1011 0311 01131 24444 1421 

سرانه 

تسهیلات به 

 ازاء شعب

0345 11433 55310 15144 10341 34551 002253 21411 38031 8315 05411 214585 11305 

0341 11348 44812 84515 11185 10480 011000 30481 15843 01143 034045 244441 15003 

نسبت 

تسهیلات به 

 سپرده

0345 1344 0311 1344 0311 0311 0343 1344 1348 0 2350 1310 0303 

0341 0332 0302 0313 0324 0322 2301 1342 0351 1344 4340 3341 0324 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 )درصد( 0835-0836دولتی استان  یهابانککارایی  هاینسبت. رشد 018جدول 

 سپه رفاه مسکن کشاورزی صادرات تجارت ملت ملی عنوان
پست 

 بانک

عت صن

 و معدن

توسعه 

 صادارت

 متوسط

 هابانک

سرانه سپرده 

 به  ازاء

 21 8431 01131 4533 -0235 2135 -034 1533 -00 1831 3435 2530 پرسنل

 2331 1330 01131 5138 -2234 2338 0133 1034 -832 1438 14 2138 شعب
سرانه 

تسهیلات به 

 ازاء

 1030 0433 81531 1235 3438 30 0538 435 831 8234 51 1435 پرسنل

 1131 831 81531 3831 2333 2432 3132 534 0233 8132 1132 1231 شعب

 0334 -31 250 -0233 5438 331 04 -2533 20 0832 831 3138 نسبت تسهیلات به سپرده

 3132  011 -11 -4130 1131 011 2231 0531 2431 0532 11 به ازاء شعب  ATMسرانه 

 

 0835-0836دولتی استان  یهابانککارایی  هاینسبت. رتبه در 014جدول 

 سپه رفاه مسکن کشاورزی صادرات تجارت ملت ملی عنوان
پست 

 بانک

صنعت 

 و معدن

توسعه 

 صادارت

سرانه سپرده به 

 ازاء پرسنل

0345 8 1 2 3 4 0 4 5 01 00 1 

0341 5 3 0 1 8 1 4 4 01 00 2 

سرانه سپرده به 

 ازاء شعب

0345 5 2 3 1 4 0 4 8 01 00 1 

0341 5 0 2 1 4 1 8 4 00 01 3 

 ATMدستگاه 

 به ازاء شعب

0345 4 3 1 8 1 4 5 2 1 0  

0341 3 0 1 5 3 1 2 8 4   

سرانه تسهیلات 

 به ازاء پرسنل

0345 4 5 1 3 1 2 4 8 00 01 0 

0341 8 5 1 4 4 2 01 1 00 3 0 

سرانه تسهیلات 

 به ازاء شعب

0345 1 3 1 5 8 2 4 4 00 01 0 

0341 1 1 5 8 4 2 01 4 00 3 0 

نسبت تسهیلات 

 به سپرده

0345 4 5 01 1 1 3 01 4 8 2 0 

0341 5 4 4 1 8 3 01 1 00 0 2 

 متوسط رتبه
0345 8 1 5 5 1 3 4 1 4 4 2 

0341 5 1 1 1 8 1 4 8 01 5 2 

 

 0835-0836دولتی استان  یهابانککارایی  هاینسبت. رتبه در رشد 015جدول 

 سپه رفاه مسکن کشاورزی صادرات تجارت ملت ملی عنوان
پست 

 بانک

صنعت 

 و معدن

توسعه 

 صادارت

سرانه سپرده به  

 ازاء

 3 0 2 00 8 4 5 01 1 1 4 پرسنل

 2 0 3 00 8 4 1 01 5 1 4 شعب

سرانه تسهیلات 

 به ازاء

 4 0 1 1 8 4 01 00 2 5 3 پرسنل

 01 0 5 4 8 1 00 4 2 1 3 شعب

 00 0 4 2 4 5 01 1 1 8 3 نسبت تسهیلات به سپرده

 00 0 8 4 5 0 1 5 3 1 2 به ازاء شعب  ATMسرانه 

 8 0 5 01 4 1 4 4 2 1 3 مجموع رتبه ها
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 ی مختلف بانکی هاشاخصدولتی استان در  یهابانک بندیرتبه. 016جدول 

 سپه رفاه مسکن کشاورزی صادارت تجارت ملت ملی عنوان
پست 

 بانک

صنعت و 

 معدن

توسعه 

 صادارت

سهم از تسهیلات 
 پرداختی

    8 1  0 5 2 3 1 کشاورزی

ساختمان و 
 مسکن

2 3 1 5 4 0 8 1    

صنعت و 
 معدن

2 3 0 1   5 1  1  

خدمات و 
 بازرگانی

0 2 3 1 4 4 8 5 01  1 

 4 01 00 8 4 1 1 5 2 3 0 مجموع

رشد تسهیلات 
 پرداختی

    8 2  1 5 0 3 1 کشاورزی

ساختمان و 
 مسکن

3 8 5 4 0 1 2 1 4   

صنعت و 
 معدن

2 1 3 5   1 8  0  

خدمات و 
 بازرگانی

1 2 0 4 01 3 4 1 5  8 

 00 0 3 1 4 8 01 4 2 5 1 مجموع

سهم از مطالبات 
 سررسید گذشته

  4  1 1  5 3 2 8 0 تکلیفی

 2 4   3 4 1 8 0 1 5 غیر تکلیفی

رشد مطالبات 
 ررسید گذشتهس

   4  5 2 8 3 0 1 1 تکلیفی

 3 3 4  1 4 2 5 0 8 1 غیر تکلیفی

سهم از مطالبات 
 معوق

  4  5 8  3 0 1 1 2 تکلیفی

 4 4  5 2  8 3 0 1 1 غیر تکلیفی

 رشد مطالبات معوق
  4  3 1  1 2 5 8 0 تکلیفی

  3 4  1 2 8 5 1 0 4 غیر تکلیفی

 هاسپردهسهم از  

 4 01 00 8 1 4 5 1 0 3 2 جاری

 01 00 4 4 1 8 2 1 5 3 0 پس انداز

 01 00 4 8 1 4 1 5 3 2 0 جمع

 00 4 01 8 4 5 1 1 2 0 3 کوتاه مدت

 00 01 4 8 4 5 1 1 0 3 2 بلند مدت

 00 01 4 8 4 5 1 1 0 2 3 جمع

 4 00 01 4 1 2 1 8 3 5 0 سایر

 4 00 01 4 8 1 5 1 2 3 0 جمع کل

 هاردهسپرشد 

 0 2 1 4 5 8 3 00 01 4 1 جاری

 01 0 2 3 4 1 4 00 8 5 1 پس انداز

 3 2 0 4 4 1 1 00 01 8 5 جمع

 2 0 1 00 01 1 4 4 3 5 8 کوتاه مدت

 01 00 4 4 3 1 8 2 0 5 1 بلند مدت

 8 0 1 00 01 5 4 4 2 3 1 جمع

 1 3 1 4 8 01 0 00 5 2 4 سایر

 3 0 2 00 8 4 5 01 1 1 4 جمع کل

 شعب
 4 4 4 1 5 8 3 2 3 1 0 تعداد

    0 2  3    1 رشد

 کارکنان
 00 01 4 4 1 8 5 1 3 2 0 تعداد

 01  2 1 4 0 5 3 8 1 4 رشد

 خود پرداز
  01 4 1 8 4 3 5 1 2 0 تعداد

    5  0 1 1 3 8 1 رشد
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 بیمه استان زنجان -2-6-01

 0836و  0835 یهاساله استان زنجان در بیم یهاشرکتمقایسه عملکرد  -0-2-6-01

 043424درصد افزایش از مبلغ  1/25بیمه دولتی استان با  یهاشرکتمیزان حق بیمه دریافتی 

 رسیده است. 0341میلیون ریال در سال  231131به مبلغ  0345میلیون ریال در سال 

درصد و سهم سایر  3/58 ،0341سهم شرکت بیمه ایران از میزان کل حق بیمه دریافتی استان در سال 

 دانا و البرز بوده است. ،درصد متعلق به بیمه آسیا 5/4و  4/03 ،3/21به ترتیب  هاشرکت

درصد مربوط به  8/18یا  0345نسبت به سال  0341بیشترین رشد میزان حق بیمه دریافتی در سال 

بیمه ایران  یهاشرکترز بوده است. درصد مربوط به شرکت بیمه الب 0/02شرکت بیمه دانا و کمترین نیز با 

 .اندداشتهرشد  0345درصد به سال  4/04و  1/22و آسیا نیز به ترتیب 

درصد نسبت به  4/33 ،0341همچنین سهم شرکت بیمه دانا از کل حق بیمه دریافتی استان در سال 

 یهاشرکتسایر درصد رسیده است. سهم  4/03درصد به  1/01که از  طوریه افزایش یافته ب 0345سال 

درصد نسبت به  -1/2و  -2/5 ،-1/01به ترتیب با  0341بیمه از میزان کل حق بیمه دریافتی استان در سال 

 کاهش داشته است. 0345سال 

 2/01فقره بوده که با  024311 ،0345بیمه استان در سال  یهاشرکتهای صادره نامهتعداد کل بیمه

 رسیده است. 0341ل فقره در سا 012524درصد افزایش به 

درصد مربوط به شرکت بیمه دانا و  001با  0341صادره سال  هاینامهبیمهبیشترین رشد در تعداد 

و  2/53درصد مربوط به شرکت بیمه ایران بوده است. بیمه البرز و آسیا نیز به ترتیب  -3کمترین رشد نیز با 

 .اندداشتهدرصد رشد  4/1

درصد  1/5فقره بوده که با  32158 ،0345بیمه استان در سال  یاهشرکتتعداد خسارات پرداختی 

 رسیده است. 0341فقره در سال  33841افزایش به 

درصد مربوط به شرکت بیمه ایران و  4/01با  0341بیشترین رشد در تعداد خسارات پرداختی سال 

و  1/4برز و دانا نیز به ترتیب درصد مربوط به شرکت بیمه آسیا بوده است. بیمه ال -0/4کمترین رشد نیز با 

 .اندداشتهدرصد رشد  4/2

میلیون ریال  008130درصد افزایش از مبلغ  1/31بیمه استان با  یهاشرکتمیزان خسارات پرداختی 

 رسیده است. 0341میلیون ریال در سال  011515به مبلغ  0345در سال 

درصد و سهم سایر  50 ،0341در سال  سهم شرکت بیمه ایران از میزان کل خسارات پرداختی استان

 دانا و البرز بوده است. ،درصد متعلق به بیمه آسیا 1و  01 ،28به ترتیب با  هاشرکت
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

درصد مربوط به  0/012با  0345نسبت به سال  0341بیشترین رشد میزان خسارت پرداختی در سال 

بیمه دانا و  یهاشرکتآسیا بوده است. درصد مربوط به شرکت بیمه  4/4شرکت بیمه البرز و کمترین نیز با 

 یهاشرکت. همچنین سهم اندداشـتهرشـد  0345درصد نسبت به سال  0/13و  4/54ایران نیز به ترتیب با 

 4/1و  1/01 ،0/14به ترتیب  0341دانا و ایران از میزان کل خسارات پرداختی استان در سال  ،بیمه البرز

 0345درصد نسبت به سال  1/04شته ولی سهم شرکت بیمه آسیا افزایش دا 0345درصد نسبت به سال 

 درصد رسیده است. 28کاهش یافته و به 

درصد افزایش به  4/4درصد بوده که با  11 ،0345بیمه استان در سال  یهاشرکتضریب خسارت 

 افزایش یافته است. 0341درصد در سال  8/14

مربوط به شرکت بیمه آسیا بوده است. ضریب  درصد 2/43با  ،0341بالاترین ضریب خسارت در سال 

 درصد بوده است. 5/51و  4/10 ،4/84ایران و البرز نیز به ترتیب  ،بیمه دانا یهاشرکتخسارت 

رشد منفی  0345درصد نسبت به سال  3/5و  5/8همچنین ضریب خسارت بیمه آسیا و دانا به ترتیب 

. بیشترین رشد ضریب خسارت اندیافتهدرصد کاهش  4/84و  2/43درصد به  2/43و  4/011و از  اندداشته

 درصد به ترتیب مربوط به بیمه البرز و ایران بوده است. 4/01و  3/41با  0341نیز در سال 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 )میلیون ریال(  0835-0836بیمه استان  یهاشرکتعملکرد  ایمقایسه. 017جدول 

 عنوان
 جمع کل دانا البرز آسیا ایران

 تغییرات 0836 0835 تغییرات 0836 0835 تغییرات 0836 0835 تغییرات 0836 0835 تتغییرا 0836 0835

تعداد 

 نامهبیمه

 صادره

84343 88121 3- 32414 35234 134 01054 05554 5332 1481 01803 001 024311 012524 0132 

حق بیمه 

 دریافتی
018482 030441 2231 34121 11458 0434 08121 04521 0230 04008 32113 1838 043424 231131 2531 

سهم از تعداد 

 نامهبیمه

 صادره

10 51 0034- 25 25 234- 4 00 34 5 01 4132 011 011  

سهم از حق 

 بیمه دریافتی
5438 5833 231- 2031 2133 532- 435 435 0131- 0131 0334 3334 011 011  

تعدادخسارات 

 پرداختی
08144 04431 0134 5184 5131 430- 441 441 431 4545 4414 234 32158 33841 531 

میزان 

 خسارات
58014 40815 1330 34835 13183 434 1484 4451 01230 05401 25280 5434 008130 011515 3131 

سهم از تعداد 

 خسارات
53 51 530 08 05 0234- 3 3 338 28 21 231- 011 011  

سهم از 

میزان 

 خسارات

14 50 134 31 28 0431- 1 1 1430 01 01 0131 011 011  

ضریب 

 خسارت
5234 1034 0134 01134 4332 835- 24 5135 4133 4332 8434 533- 11 1438 434 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 میلیون ریال( ) 0835-0836بیمه استان)حق بیمه دریافتی(  یهاشرکتای عملکرد . مقایسه013جدول 

 عنوان

 جمع کل دانا البرز آسیا ایران

 تغییرات 0836 0835 تغییرات 0836 0835 تغییرات 0836 0835 تغییرات 0836 0835 تغییرات 0836 0835

بدنه 

 اتومبیل

 0 7427 7396 4 815 786 8 822 758 20 1041 867 5- 4749 4985 تعداد

 7 15972 14875 2 1689.5 1652.2 36 2241 1653 38 3286 2382 5- 8755 9188 مبلغ

آتش 

 سوزی

 17- 22323 26946 287 1349 349 100 4996 2502 30 584 448 35- 15394 23647 تعداد

 39 17123 12359 135 1420.1 604.1 54 3228 2099 38- 786 1271 39 11689 8385 مبلغ

 باربری
 31- 3251 4726 57- 59 137 15- 515 607 195 62 21 34- 2615 3961 تعداد

 23- 9229 11909 101- 6.5- 476.3 -106.2 -139 2244 551 241 37 2- 8994 9152 مبلغ

ثالث و 

 مازاد

 13 49609 43756 9 5589 5138 28 3383 2633 4 15834 15201 19 24803 20784 تعداد

 25 98344 78972 27 11175.1 8788.6 51 6877 4545 20 36276 30311 25 44016 35327 مبلغ

 سرنشین
 13 49167 43696 9 5589 5138 28 3324 2593 3 15669 15226 19 24585 20739 تعداد

 14 9504 8322 28 920.6 720.8 14 778 680 7 3601 3361 18 4204 3560 مبلغ

 مهندسی
 39- 78 127 49- 38 74 67 10 6 83- 1 6 29- 29 41 تعداد

 14 2249 1975 0 349.2 348.6 208 826 268 43- 12 21 21- 1062 1337 مبلغ

 مسئولیت
 6 3062 2899 190 481 166 31- 206 298 90 332 175 10- 2043 2260 تعداد

 62 12599 7781 198 1817.9 609.1 21 1048 867 91 843 442 52 8890 5863 مبلغ

 پول
  6 6  4 2       50- 2 4 تعداد

  208 178  44.7 17.1       1 163 161.00 مبلغ

جمع 

 اموال

 4 134923 129552 18 13924 11790 41 13256 9397 5 33523 31944 3- 74220 76421 تعداد

 21 165227 136371 32 17410.6 13216.9 21 14998 12356 19 45045 37825 20 87773.0 72973.0 مبلغ

 درمان

 28 152 119 5- 19 20 321 59 14 150 5 2 17- 69 83 مبلغ

 52 46532 30589 112 10733 5071.2 1 911 904 33 873 656 42 34015 23958 تعداد

عمر 

 )زندگی(

 2 1184 1162 8- 69 75 656 650 86 17- 112 135 59- 353 866 مبلغ

 22 13023 10682 75 2078.4 1189.9 17- 2449 2940 28- 493 689 37 8003 5863 تعداد

 حوادث
 57 5513 3502 46 695 477 484 841 144 84 1599 868 18 2378 2013 تعداد

 13 3698 3265 106 770.4 373.5 5 283 269 80 445 247 7- 2200 2376 مبلغ

جمع 

 اشخاص

 43 6849 4783 37 783 572 535 1550 244 71 1716 1005 5- 2800 2962 تعداد

 42 63254 44537 105 13582 6634.6 11- 3643 4113 14 1811 1592 37 44218 32197 مبلغ

 جمع کل
 6 141772 134335 19 14707 12362 54 14806 9641 7 35239 32949 3- 77020 79383 تعداد

 26 228480 180907 56 30992.1 19851.5 13 18641 16469 19 46856 39417 26 131991.0 105170.0 مبلغ

 بیمه استان  یهاشرکت :ماخذ
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 (ال)میلیون ری 0835-0836 (خسارات پرداختی)بیمه استان  یهاشرکتعملکرد  ایمقایسه. 019جدول 

 عنوان
 جمع کل دانا البرز آسیا ایران

 تغییرات 0836 0835 تغییرات 0836 0835 تغییرات 0836 0835 تغییرات 0836 0835 تغییرات 0836 0835

بدنه 

 اتومبیل

 9- 2148 2355 43 401 281 14- 140 163 15- 301 353 16- 1306 1558 تعداد

 4- 9182 9547 52 1203.6 791.6 34- 530 803 2 2283 2248 9- 5165 5704 مبلغ

آتش 

 سوزی

 2 398 392 171 19 7 0 12 12 36- 7 11 1- 360 362 تعداد

 62 2713 1679 343 46.1 10.4 158 103 40 88- 24 196 77 2540 1433 مبلغ

 باربری
 13 17 15 50- 1 2  3 1    8 13 12 تعداد

 124 1261 564 79- 4.2 19.6  273 18    87 984 526 مبلغ

ثالث و 

 مازاد

 21- 9603 12112 17 1240 1061 1 431 427 10- 4373 4848 38- 3559 5776 تعداد

 45 103478 71348 102 15079.4 7482.4 162 6576 2510 13 38490 34063 59 43333 27293 مبلغ

 سرنشین
 279 254 67 1843 136 7 167 8 3 0 46 46 482 64 11 تعداد

 36 4514 3329 22- 397 511.1 68 252 150 7- 1975 2132 253 1890 536 مبلغ

 مهندسی
 93- 1 14      1    92- 1 13 تعداد

 27- 76 104      12    17- 76 92 مبلغ

 مسئولیت
 71 264 154 124 38 17 0 14 14 100 4 2 72 208 121 تعداد

 136 4477 1900 188 582.7 202.3 43 234 164 43 10 7 139 3650 1527 مبلغ

 پول
  1 0           1  تعداد

  139 0           139  مبلغ

جمع 

 اموال

 16- 12686 15109 33 1835 1375 2- 608 621 10- 4731 5260 30- 5512 7853 تعداد

 42 125840 88471 92 17313.0 9017.4 116 7968 3697 11 42782 38646 56 57777.0 37111.0 مبلغ

 درمان
 18 19108 16200 10- 6962 7717 43 274 192 58 265 168 43 11607 8123 لغمب

 26 28052 22237 29 7130.3 5525.4 80 413 230 47 496 338 24 20013 16144 تعداد

عمر 

 )زندگی(

 3- 444 459 59- 17 41 93 56 29 36 15 11 6- 356 378 مبلغ

 17 4625 3948 11- 567.5 635.8 234 1019 305 9- 335 370 3 2703 2637 تعداد

 حوادث
 132 1878 810 20 30 25 20- 8 10 829 381 41 99 1459 734 تعداد

 7- 1739 1868 89 386.2 204.5 23 81 66 84- 60 380 0 1212 1217 مبلغ

جمع 

 اشخاص

 23 21430 17469 10- 7009 7783 46 338 231 200 661 220 45 13422 9235 تعداد

 23 34416 28053 27 8084 6365.7 152 1513 601 18- 891 1088 20 23928 19998 مبلغ

 جمع کل
 5 34116 32578 3- 8844 9158 11 946 852 2- 5392 5480 11 18934 17088 تعداد

 38 160256 116524 65 25397.0 15383.1 121 9481 4298 10 43673 39734 43 81705.0 57109.0 مبلغ

 بیمه استان  یهاشرکت :ماخذ
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 ایی مختلف بیمههاشاخصبیمه استان در  یهاشرکت بندیرتبهای بررسی مقایسه -2-2-6-01

ر براب 0341و  0345 یهاسالهای صادره و حق بیمه دریافتی برای هر شرکت بیمه در نامهتعداد بیمه

حق بیمه دریافتی، متعلق به نامه متعلق به شرکت بیمه دانا و بیشترین بوده است. بیشترین تعداد بیمه

 شرکت بیمه البرز است.

 
 0835 –0836بیمه  یهاشرکت بندیرتبه. مقایسه 001جدول 

 عنوان
 دانا البرز آسیا ایران

0835 0836 0835 0836 0835 0836 0835 0836 

 1 1 3 3 2 2 0 0 صادره نامهبیمهتعداد 

 3 3 1 1 2 2 0 0 حق بیمه دریافتی

 یهاشرکتبرای  0341و  0345 یهاسالپرداختی، میزان خسارات و ضریب خسارت در خسارات  تعداد

خسارات پرداختی و میزان خسارات متعلق به  بیمه مشخص شده یکسان باقی مانده است. بیشترین تعداد

  شرکت بیمه ایران و بیشترین ضریب خسارت متعلق به شرکت بیمه آسیا بوده است.
 

         0835-0836بیمه  یهاشرکتبندی . مقایسه رتبه000جدول 

 عنوان
 دانا البرز آسیا ایران

0835 0836 0835 0836 0835 0836 0835 0836 

 3 3 0 0 2 2 1 1 تعدادخسارات پرداختی

 2 2 0 0 3 3 1 1 میزان خسارات

 3 3 0 0 1 1 2 2 ضریب خسارت

 یهاشرکتر شده است در حالی که براب 3، تعداد شعب شرکت بیمه آسیا 0341-0345 یهاسالطی 

بیمه افزایش داشته به جز شرکت بیمه  یهاشرکتاند. و تعدا پرسنل بیمه مشخص شده دیگر تغییری نکرده

نمایندگی شرکت بیمه ایران کاهش، شرکت بیمه آسیا و  دالبرز که یک نفر کاهش پرسنل داشته است. تعدا

 اند.اندهالبرز افزایش و شرکت بیمه دانا ثابت باقی م

 0835 -0836بیمه  یهاشرکت. تعداد شعب، پرسنل و نمایندگی 002جدول 

 عنوان
 جمع کل دانا البرز آسیا ایران

0835 0836 0835 0836 0835 0836 0835 0836 0835 0836 

 8 5 0 0 0 0 3 0 2 2 تعداد شعب

 011 40 20 04 4 01 35 25 31 24 تعداد پرسنل

 85 81 8 8 01 1 08 01 12 18 تعداد نمایندگی
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

صادره به  نامهبیمهصادره به ازاء شعبه، سرانه تعداد  نامهبیمه، سرانه تعداد 0341 -0345 یهاسالطی 

به ازاء شعبه، سرانه تعداد خسارات پرداختی به ازاء شعبه، سرانه ل، سرانه میزان حق بیمه دریافتی ازاء پرسن

و سرانه تعداد خسارات پرداختی به ازاء نمایندگی کاهش یافته ولی تعداد خسارات پرداختی به ازاء پرسنل 

صادره به ازاء نمایندگی، سرانه میزان حق بیمه دریافتی به ازاء پرسنل، سرانه میزان  نامهبیمهسرانه تعداد 

حق بیمه دریافتی به ازاء نمایندگی، سرانه میزان خسارات پرداختی به ازاء شعبه، سرانه میزان خسارات 

 اند.پرداختی به ازاء پرسنل و سرانه میزان خسارات پرداختی به ازاء نمایندگی افزایش یافته

 
         0835 –0836بیمه استان  یهاشرکتی کارایی هاشاخص. مقایسه 008جدول 

 عنوان
 جمع کل دانا البرز آسیا ایران

0835 0836 0835 0836 0835 0836 0835 0836 0835 0836 

صادره  نامهبیمهاد سرانه تعد

 به ازاء شعبه
3414035 34501 32414 00811 01054 05554 1481 01803 2548332 2131033 

صادره  نامهبیمهسرانه تعداد 

 به ازاء پرسنل
243530 251833 0304 011134 010534 000033 342 81131 054830 012533 

صادره  نامهبیمهسرانه تعداد 

 به ازاء نمایندگی
0144 043334 324134 218234 0143 082438 44233 201034 041430 041131 

سرانه میزان حق بیمه  

 دریافتی  به ازاء شعبه
53431 15445 34121 05104 08121 04521 04008 32113 3181534 3240430 

سرانه میزان حق بیمه  

 دریافتی  به ازاء پرسنل
345231 134438 058134 033434 0812 034131 011230 052134 221435 231133 

سرانه میزان حق بیمه  

 دریافتی  به ازاء نمایندگی
224530 301231 3412 285133 241333 2011433 2830 154131 212130 318235 

سرانه تعداد خسارات 

 پرداختی  به ازاء شعبه
4511 4118 5184 0184 441 441 4545 4414 110031 1424 

سرانه تعداد خسارات 

 تی به ازاء پرسنلپرداخ
10133 13030 20430 01334 4431 81 18835 12033 34534 334 

سرانه تعداد خسارات 

 پرداختی  به ازاء نمایندگی
31331 15134 51834 24130 01433 01434 022834 0211 154 15131 

سرانه میزان خسارات 

 پرداختی  به ازاء شعبه
24551 1145235 34835 0155838 1484 4451 05401 25280 2352132 2242433 

سرانه میزان خسارات 

 پرداختی  به ازاء پرسنل
213431 282335 054431 021834 14834 811 44334 021331 015232 011530 

سرانه میزان خسارات 

 پرداختی  به ازاء نمایندگی
020530 041531 348335 2514 403 014530 228234 310130 014131 201130 

 

ی کارآیی منفی بوده به جز برای هاشاخصبیمه استان زنجان برای  یهاشرکتجموع رشد در م

صادره به ازاء نمایندگی، سرانه میزان حق بیمه دریافتی به ازاء  نامهبیمهی کارآیی؛ سرانه تعداد هاشاخص

زاء پرسنل و پرسنل، سرانه میزان حق بیمه دریافتی به ازاء نمایندگی، سرانه میزان خسارات پرداختی به ا
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

بیمه ایران و  یهاشرکتی کارآیی هاشاخصسرانه میزان خسارات پرداختی به ازاء نمایندگی. رشد بیشتر 

 باشد.بیمه آسیا و البرز منفی می یهاشرکتی کارآیی هاشاخصدانا مثبت و رشد بیشتر 

 
         0835 –0836بیمه استان  یهاشرکتی کارایی هاشاخص. مقایسه رشد  004جدول 

 جمع کل دانا البرز آسیا ایران عنوان

 -2033 001 5332 -1131 -3 صادره به ازاء شعبه نامهبیمهسرانه تعداد 

 -0134 4331 431 -2331 -431 صادره به ازاء پرسنل نامهبیمهسرانه تعداد 

 234 001 230 -3830 431 صادره به ازاء نمایندگی نامهبیمهسرانه تعداد 

 -0135 1838 0230 -1131 2231 به ازاء شعبه حق بیمه دریافتی سرانه میزان

 035 1334 -0434 -0530 0132 به ازاء پرسنل انه میزان حق بیمه دریافتیسر

 08 1838 -2533 -3130 3134 به ازاء نمایندگیدریافتی سرانه میزان حق بیمه 

 -2138 234 431 -1431 0134 سرانه تعداد خسارات پرداختی به ازاء شعبه

 -0131 -0034 -2034 -3131 331 سرانه تعداد خسارات پرداختی به ازاء پرسنل

 -031 234 -2830 -1534 21 به ازاء نمایندگیسرانه تعداد خسارات پرداختی 

 -235 5434 01230 -1331 1330 سرانه میزان خسارات پرداختی به ازاء شعبه

 0135 3130 1133 -2035 3335 به ازاء پرسنل سرانه میزان خسارات پرداختی

 2831 5434 3138 -3533 1130 به ازاء نمایندگیی سرانه میزان خسارات پرداخت

 

متعلق به  0345ی کارایی )حق بیمه( در سال هاشاخصبیمه در  یهاشرکتبیشترین میانگین رتبه 

 باشد.ا میمتعلق به شرکت بیمه آسی 0341شرکت بیمه دانا و بیشترین میانگین رتبه در سال 

 
         0835 –0836ی کارایی )حق بیمه( هاشاخصبیمه در  یهاشرکت. مقایسه رتبه 005جدول 

 عنوان
 دانا البرز آسیا ایران

0835 0836 0835 0836 0835 0836 0835 0836 

 3 1 2 3 1 2 0 0 صادره به ازاء شعبه نامهبیمهسرانه تعداد 

 1 1 2 3 3 2 0 0 ازاء پرسنلصادره به  نامهبیمهسرانه تعداد 

 2 1 1 2 0 0 3 3 صادره به ازاء نمایندگی نامهبیمهسرانه تعداد 

 2 3 3 1 1 2 0 0 سرانه میزان حق بیمه دریافتی به ازاء شعبه

 2 1 3 2 1 3 0 0 سرانه میزان حق بیمه دریافتی به ازاء پرسنل

 0 3 1 2 3 0 2 1 سرانه میزان حق بیمه دریافتی به ازاء نمایندگی

 233 338 3 238 332 034 035 034 میانگین رتبه
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

شرکت بیمه  3برای  0345ی کارایی )خسارت( در سال هاشاخصبیمه در  یهاشرکتمیانگین رتبه 

باشد. و بیشترین میانگین رتبه در سال و شرکت بیمه البرز کمتر و برابر یک می 3ایران، آسیا و دانا برابر 

 شرکت ایران است.متعلق به  0341

 
         0835 –0836ی کارایی )خسارت( هاشاخصبیمه در  یهاشرکت. مقایسه رتبه 006جدول 

 عنوان
 دانا البرز آسیا ایران

0835 0836 0835 0836 0835 0836 0835 0836 

 3 1 0 0 2 2 1 3 سرانه تعداد خسارات پرداختی به ازاء شعبه

 3 3 0 0 2 2 1 1 ازاء پرسنل سرانه تعداد خسارات پرداختی به

 1 1 0 0 2 3 3 2 سرانه تعداد خسارات پرداختی به ازاء نمایندگی

 3 2 0 0 2 1 1 3 سرانه میزان خسارات پرداختی به ازاء شعبه

 2 2 0 0 3 3 1 1 سرانه میزان خسارات پرداختی به ازاء پرسنل

 1 3 0 0 3 1 2 2 سرانه میزان خسارات پرداختی به ازاء نمایندگی

 332 3 0 0 233 3 335 3 میانگین رتبه
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 بورس  -8-6-01

 زنجان ایمنطقهبررسی عملکرد بورس  -0-8-6-01

میلیون  311تعداد  ،0341سهام مبادله شده در بورس منطقه زنجان در سال  دهدمیبررسی آمار نشان 

افزایش داشته  0345نسبت به سال  درصد 4/44میلیارد ریال بوده که از نظر تعداد  8/0111سهم به ارزش 

  .است

سهم سهام خریداری شده از نظر تعداد  ،0341لازم به ذکر است از مجموع سهام مبادله شده در سال 

لذا سهم سهام فروش رفته نیز در همین مدت از نظر تعداد  .درصد بوده است 1/51و از نظر ارزش  5/53

  .باشدمی 1/15و از نظر ارزش  5/11

درصد نسبت به سال  31نفر بوده که  11838 ،0341خریداران در بورس منطقه زنجان در سال تعداد 

  .افزایش داشته است 0345

 

 
 )میلیون ریال( 0835 -0836زنجان  ایمنطقهعملکرد بورس  ایمقایسه. 007جدول 

 درصد تغییرات 0836 0835 عنوان

 خرید
 024 012،831،141 80،381،234 سهم

 2834 511،112 128،081 ارزش

 فروش
 8134 010،555،443 41،434،414 سهم

 0038 154،133 101،553 ارزش

 جمع کل خرید و فروش
 4434 311،241،584 052،301،218 سهم

 0434 0،111،145 438،828 ارزش

 31 11،838 31،314 تعداد خریداران

 31 1،801 1،443 تعداد کدهای ایجاد شده

  212 211 تعداد روزهای کاری

 زنجان ایمنطقهبورس  :ماخذ
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 زنجان و کشور ایمنطقهعملکرد بورس  ایمقایسهبررسی  -2-8-6-01

زنجان از نظر  ایمنطقهسهم بورس  ،0341همچنین از مجموع سهام مبادله شده در کشور در سال 

است که درصد تغییرات درصد بوده  3/1درصد و از نظر تعداد خریداران  1/0از نظر ارزش  ،درصد 3/0تعداد 

 درصد بوده است.  4/22و  – 8/1 ،1/35به ترتیب  0345آن نسبت به سال 

 
 )میلیارد ریال( 0835 -0836زنجان و کشور  ایمنطقهعملکرد بورس  ایمقایسه. 003جدول 

 درصد تغییرات 0836 0835 عنوان

 استان

 4434 31133 05233 (میلیون سهم)تعداد سهام و حق تقدم معامله شده 

 0434 011138 43838 ارزش سهام و حق تقدم معامله شده

 31 11،838 31،314 تعداد خریداران

 کشور

 1831 23،254 05،841 (میلیون سهم)تعداد سهام و حق تقدم معامله شده 

 2134 82،844 55،111 ارزش سهام و حق تقدم معامله شده

 0134 0،145،354 448،111 تعداد خریداران

هم استان س

 از کشور

 3531 033 1341 تعداد سهام و حق تقدم معامله شده

 -138 031 035 ارزش سهام و حق تقدم معامله شده

 2234 133 335 تعداد خریداران

 زنجان ایمنطقهبورس  :ماخذ

 

 زنجان در سال های ایمنطقهکارگزاری در بورس  یهاشرکتبررسی عملکرد  -8-8-6-01

36-0835  

بیشترین سهم با  ،در بورس منطقه زنجان از نظر تعداد 0341جموع سهام خریداری شده در سال از م 

و  0/1درصد به ترتیب مربوط به شرکت کارگزاری مفید و اردیبهشت ایرانیان و کمترین سهم با  01و  3/24

نظر ارزش نیز  از .بوده است اندیشسهمدرصد به ترتیب مربوط به شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد و  1/1

درصد به ترتیب مربوط به شرکت کارگزاری مفید و بانک کشاورزی و  4/04و  1/21بیشترین سهم با 

 اندیشسهمکارگزاری تحلیل گران بصیر و  یهاشرکتدرصد به ترتیب مربوط به  1/1و  3/8کمترین سهم با 

 .بوده است

درصد  1/01و  3/20د بیشترین سهم با از نظر تعدا ،نیز 0341از مجموع سهام فروخته شده در سال 

درصد مربوط به بانک  3/1و  1/4مربوط به شرکت کارگزاری آگاه و بانک کشاورزی و کمترین سهم با 

و  2/21از نظر ارزش بیشترین سهام فروخته شده با  .اندیش بوده استپاسارگاد و شرکت کارگزاری سهم
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 3/1و  3/4 ،3/4آگاه و کمترین سهام فروخته شده با کارگزای مفید و  یهاشرکتدرصد مربوط به  2/04

  .بوده است اندیشسهمگران بصیر و تحلیل ،کارگزاری پارس نمودگر یهاشرکتدرصد مربوط به 

 354و  1/108کارگزاری مفید و اردیبهشت ایرانیان به ترتیب با  یهاشرکتهمچنین لازم به ذکر است 

و کمترین درصد تغییرات  0345نسبت به سال  41شده را در سال درصد بیشترین رشد تعداد سهم معامله 

 .و پارس نمودگر بوده است اندیشسهمدرصد به ترتیب مربوط به شرکت کارگزاری  8/8و  -3/44نیز با 

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان و مفید به ترتیب با  یهاشرکتاز لحاظ ارزش سهام معامله شده نیز 

 -3/42و پارس نمودگر به ترتیب با  اندیشسهمکارگزاری  یهاشرکترین رشد و درصد بیشت 0/20و  3/132

 .اندبودهدارا  45نسبت به سال  41بیشترین افت ارزش سهام را در سال  -5/24و 

 

-36 بورسی استانی در سال های یهاشرکتبررسی حجم و ارزش معاملات  -4-8-6-01

0835  

بیشترین سهم از حجم و ارزش سهام خریداری شده  ،زنجان ایمنطقهشرکت عضو بورس  01از مجموع 

درصد و کمترین سهم حجم و  4/11و  1/48مربوط به شرکت توسعه معادن روی به ترتیب با  0341در سال 

 .درصد مربوط به شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی بوده است 10/1و  10/1ارزش به ترتیب با 

شرکت توسعه معادن روی به  ،نیز 0341فروخته شده در سال از لحاظ میزان حجم و ارزش سهام 

  .داشته است هاشرکتدرصد بیشترین سهم را در بین سایر  4/54و  1/81ترتیب با 

درصد مربوط به شرکت ایران ترانسفو و کمترین ارزش سهام  14/1کمترین حجم سهام فروخته شده با 

   .وئیچ بوده استدرصد مربوط به شرکت پارس س 11/1فروخته شده با 

نسبت به سال  0341بورسی در استان در سال  یهاشرکتبررسی درصد تغییرات سهام خریداری شده 

در تعداد سهام خریداری  دهدمینشان  (هاشرکتبدون در نظر گرفتن حق تقدم های معامله شده ) 0345

و درصد بیشترین رشد  0/210و  2/424پارس سوئیچ و توسعه معادن روی به ترتیب با  یهاشرکت ،شده

درصد بیشترین  -4/40و  -8/44ایران ترانسفو و گسترش صنایع خدمات کشاورزی به ترتیب با  یهاشرکت

درصد  3133و  51434پارس سوئیچ و کالسیمین به ترتیب با  یهاشرکت. در ارزش سهام نیز اندداشتهافت را 

 -1/43و  -8/44خدمات کشاورزی به ترتیب با  ایعایران ترانسفو و گسترش صن یهاشرکتبیشترین رشد و 

  .اندداشتهدرصد بیشترین افت را 

نسبت به سال  0341بورسی در استان در سال  یهاشرکتبررسی درصد تغییرات سهام فروخته شده 

در تعداد سهام مبادله  دهدمینشان  (هاشرکتبدون در نظر گرفتن حق تقدم های معامله شده ) 0345
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

درصد بیشترین رشد و  3/042و  1/1251تجهیز نیروی زنگان و پارس سوئیچ به ترتیب با  یهاتشرک ،شده

درصد بیشترین افت را  -0/53و  -2/40ملی سرب و روی و توسعه معادن روی به ترتیب با  یهاشرکت

 .اندداشته

ورزی به تجهیز نیروی زنگان و گسترش صنایع و خدمات کشا یهاشرکت ،از لحاظ ارزش سهام نیز

ی و پارس سوئیچ به ترتیب با ملی سرب و رو یهاشرکتدرصد بیشترین رشد و  5/45و  1111ترتیب با 

 .   اندداشتهدرصد بیشترین افت را  -2/41و  -4/42

 

 0836بورسی استان زنجان در سال  یهاشرکتبررسی تغییرات قیمت سهام  -5-8-6-01

از  ،درصد کاهش 1/83با  0341در استان در سال بورسی  یهاشرکتمجموع ارزش بازاری سهام 

 .رسیده است 0341میلیون ریال در پایان سال  1/5533میلیون ریال در ابتدای سال به  21405

میلیون ریال مربوط به شرکت توسعه معادن روی  4/4848در ابتدای سال بالاترین ارزش بازاری سهام با 

 .ن ریال مربوط به شرکت تجهیز نیروی زنگان بوده استمیلیو 0/31و کمترین ارزش بازاری نیز با 

میلیون ریال مربوط به شرکت ایران ترانسفو و  5/2344در پایان سال بالاترین ارزش بازاری سهام با 

 .میلیون ریال مربوط به شرکت توسعه معادن روی بوده است 25ین ارزش بازاری نیز با ترپایین

نسبت به ابتدای  0341شرکت های بورسی زنجان در پایان سال  لذا بیشترین افزایش در قیمت سهام

درصد  -41و  -48ن و بیشترین افت قیمت سهام با درصد مربوط به شرکت تجهیز نیروی زنگا 00سال بـــا 

 توسعه معادن روی و فرآوری مواد معدنی بوده است. یهاشرکتبه ترتیب مربوط به 
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 
 )میلیون ریال( 0835 -0836ای زنجان ارگزاری در بورس منطقهک یهاشرکت. مقایسه عملکرد 009جدول 

 اندیشسهم نام کارگزاری
پارس 

 نمودگر

بانک 

 کشاورزی
 آگاه مفید

گران تحلیل

 بصیر

اردیبهشت 

 ایرانیان

بانک 

 پاسارگاد
 مجموع

1385 

 خرید

 71376338  6379894 9674003 18395571 2843424 16641973 11501317 5940156 تعداد سهم

 427174  18359 47770 88990 128800 68019 52425 22811 ارزش

 فروش

 80939909  2328462 6844272 12679012 14269740 27383763 13434672 3999988 تعداد سهم

 410553  6520 33927 72568 80274 103491 90098 23675 ارزش

 جمع کل

 1.52E+08  8708356 16518275 31074583 17113164 44025736 24935989 9940144 تعداد سهم

 837827  24879 81697 161558 209074 171510 142523 46486 ارزش

1386 

 خرید

 1.63E+08 10003829 26062146 12705035 18048444 46078157 32481827 16767045 588203 تعداد سهم

 546062 49344 80601 40053 74283 132968 102616 64023 2174 ارزش

 فروش

 1.42E+08 13337572 13818149 10932954 30086548 42495122 20328766 10081311 475471 تعداد سهم

 458633 56517 51825 37931 83273 120227 69566 37887 1407 ارزش

 جمع کل

 3.04E+08 23341401 39880295 23637989 48134992 88573279 52810593 26848356 1063674 تعداد سهم

 1004695 105861 132426 77984 157556 253195 172182 101910 3581 ارزش

 درصد

 تغییرات

41 

 به نسبت

45 

 خرید

 128 100 308.5 31.3 -1.9 1520.5 95.2 45.8 -90.1 تعداد سهم

 27.8 100 339 -16.2 -16.5 3.2 50.9 22.1 -90.5 ارزش

 فروش

 74.9 100 493.4 59.7 137.3 197.8 -25.8 -25 -88.1 تعداد سهم

 11.7 100 694.9 11.8 14.8 49.8 -32.8 -57.9 -94.1 ارزش

 جمع کل

 99.8 100 358 43.1 54.9 417.6 20 7.7 -89.3 تعداد سهم

 19.9 100 432.3 -4.5 -2.5 21.1 0.4 -28.5 -92.3 ارزش
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 

 )درصد( 0835 -0836ای زنجان در بورس منطقه کارگزاری یهاشرکت. مقایسه سهم ازعملکرد 021جدول 

 اندیشسهم نام کارگزاری
پارس 

 نمودگر

بانک 

 کشاورزی
 آگاه مفید

تحلیل 

 گران بصیر

اردیبهشت 

 ایرانیان

بانک 

 پاسارگاد
 مجموع

1385 

 خرید

تعداد 

 سهم
8.3 16.1 23.3 4 25.8 13.6 8.9  100 

 100  4.3 11.2 20.8 30.2 15.9 12.3 5.3 ارزش

 فروش

تعداد 

 سهم
4.9 16.6 33.8 17.6 15.7 8.5 2.9  100 

 100  1.6 8.3 17.7 19.6 25.2 21.9 5.8 ارزش

جمع 

 کل

تعداد 

 سهم
6.5 16.4 28.9 11.2 20.4 10.8 5.7  100 

 100  3 9.8 19.3 25 20.5 17 5.5 ارزش

1386 

 خرید

تعداد 

 سهم
0.4 10.3 20 28.3 11.1 7.8 16 6.1 100 

 100 9 14.8 7.3 13.6 24.4 18.8 11.7 0.4 ارزش

 فروش

تعداد 

 سهم
0.3 7.1 14.4 30 21.3 7.7 9.8 9.4 100 

 100 12.3 11.3 8.3 18.2 26.2 15.2 8.3 0.3 ارزش

جمع 

 کل

تعداد 

 سهم
0.3 8.8 17.4 29.1 15.8 7.8 13.1 7.7 100 

 100 10.5 13.2 7.8 15.7 25.2 17.1 10.1 0.4 ارزش

درصد 

تغییرات 

41 

نسبت 

 45به 

 خرید

تعداد 

 سهم
95.7- 36.1- 14.4- 610.8 57- 42.4- 79.2 100  

  100 243.4 -34.4 -34.7 -19.2 18 -4.5 -92.5 ارزش

 فروش

تعداد 

 سهم
93.2- 57.1- 57.6- 70.3 35.7 8.7- 239.3 100  

  100 611.5 0.1 2.7 34.1 -39.8 -62.4 -94.7 ارزش

جمع 

 لک

تعداد 

 سهم
94.6- 46.1- 40 159.1 22.5- 28.4- 129.2 100  

  100 343.8 -20.4 -18.7 1 -16.3 -40.4 -93.6 ارزش
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 

 0835 -0836زنجان   ایمنطقهبورسی استانی در بورس   یهاشرکتحجم و ارزش معاملات  ایمقایسه. 020جدول 

 )میلیون ریال(

 کالیسیمین نام کارگزاری
حق تقدم 

 سیمینکال

توسعه 

معادن 

 روی

حق تقدم 

توسعه 

 معادن روی

ملی سرب و 

 روی

گسترش صنایع و 

 خدمات کشاورزی

حق تقدم گسترش 

صنایع و خدمات 

 کشاورزی

1385 

 خرید

تعداد 

 سهم
879668 201286 6879812  1849853 27239 5209 

 19 156 10480  68232 4664 26147 ارزش

 فروش

تعداد 

 سهم
1964787 249839 15986424  1952391 19539  

  110 10582  133479 6148 55859 ارزش

جمع 

 کل

تعداد 

 سهم
2844455 451125 22866236  3802244 46778 5209 

 19 266 21062  201711 10812 82006 ارزش

1386 

 خرید

تعداد 

 سهم
2141014  23465585 913585 411780 2220  

  10 1450 1159 77190  35107 ارزش

 فروش

تعداد 

 سهم
1035535  7491853 1257122 171558 53604  

  215 749 1534 29415  17968 ارزش

جمع 

 کل

تعداد 

 سهم
3176549  30957438 2170707 583338 2220  

  225 2199 2693 106605  53075 ارزش

درصد 

 41تغییرات 

نسبت به 

45 

 خرید

تعداد 

 سهم
143.4 100- 241.1 100 77.7- 91.8- 100- 

 -100 -93.6 -86.2 100 13.1 -100 34.3 ارزش

 فروش

تعداد 

 سهم
47.3- 100- 53.1- 100 91.2- 174.3  

  95.5 -92.9 100 -78 -100 -67.8 ارزش

جمع 

 کل

تعداد 

 سهم
11.7 100- 35.4 100 84.7- 95.3- 100- 

 100 -15.4 -89.6 100 -47.1 -100 -35.3 ارزش
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 -0836زنجان   ایمنطقهبورسی استانی در بورس  یهاشرکتحجم و ارزش معاملات  ایمقایسه. 020دامه جدول ا

 )میلیون ریال( 0835

 نام کارگزاری
صنعتی پارس 

 مینو

سایپا 

 دیزل

تجهیز نیروی 

 زنگان

فرآوری مواد 

 معدنی

ایران 

 ترانسفو

پارس 

 سوئیچ
 مجموع

1385 

 خرید

تعداد 

 سهم
 168587 38252 305129 2693291 5701 13054027 

 136329 17 11968 14260 67 319  ارزش

 فروش

تعداد 

 سهم
 62615 800 184371 9445 3405 20433616 

 214001 116 71 7435 1 200  ارزش

جمع 

 کل

تعداد 

 سهم
 231202 39052 489500 2702736 9106 33487643 

 350330 133 12039 21695 68 519  ارزش

1386 

 خرید

تعداد 

 سهم
 148625 45528 629195 8130 58619 27824281 

 120761 103 36 5502 56 148  ارزش

 فروش

تعداد 

 سهم
 70428 34803 224904 8130 9953 10357890 

 52489 23 36 2432 45 71  ارزش

جمع 

 کل

تعداد 

 سهم
 219053 80331 854099 16260 68572 38128567 

 173250 126 72 7934 101 219  ارزش

درصد 

 41تغییرات 

نسبت به 

45 

 خرید

تعداد 

 سهم
 11.8- 19 106.2 99.7- 928.2 113.1 

 -11.4 505.9 -99.7 -61.4 -16.4 -53.6  ارزش

 فروش

تعداد 

 سهم
 12.5 4250.4 22 13.9- 192.3 49.3- 

 -75.5 -80.2 -49.3 -67.3 4400 -64.5  ارزش

جمع 

 کل

اد تعد

 سهم
 5.3- 105.7 74.5 99.4- 653 13.9 

 -50.5 -5.3 -99.4 -63.4 48.5 -57.8  ارزش

 



 

 

 218 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زنجان          استان واحد یجهاد  دانشگاه                      

 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
زنجان  ایمنطقهبورسی استانی در بورس   یهاشرکت. مقایسه سهم از حجم و ارزش کل معاملات 022جدول 

 )درصد( 0835 -0836

 کالیسیمین نام کارگزاری
حق تقدم 

 کالسیمین

توسعه 

معادن 

 روی

دم حق تق

توسعه 

معادن 

 روی

ملی سرب 

 و روی

گسترش 

صنایع و 

خدمات 

 کشاورزی

حق تقدم 

گسترش صنایع و 

 خدمات کشاورزی

1385 

 خرید

  0.2 14.2  52.7 1.5 6.7 تعداد سهم

  0.1 7.7  50 3.4 19.2 ارزش

 فروش

  0.1 9.6  78.2 1.2 9.6 تعداد سهم

  0.1 4.9  62.4 2.9 26.1 ارزش

جمع 

 کل

  0.1 11.4  68.3 1.3 8.5 اد سهمتعد

  0.1 6  57.6 3.1 23.4 ارزش

1386 

 خرید

  0.01 1.5 3.3 84.3  7.7 تعداد سهم

  0.01 1.2 1 63.9  29.1 ارزش

 فروش

  0.52 1.7 12.1 72.3  10 تعداد سهم

  0.41 1.4 2.9 56  34.2 ارزش

جمع 

 کل

  0.01 1.5 5.7 81.2  8.3 تعداد سهم

  0.13 1.3 1.6 61.5  30.6 رزشا

درصد 

تغییرات 

41 

نسبت 

 45به 

 خرید

 -100 -96.2 -89.6 100 60 -100 14 تعداد سهم

 -100 -92.8 -84.4 100 27.7 -100 51.6 ارزش

 فروش

  441.2 -82.7 100 -7.5 -100 4 تعداد سهم

  696.9 -71.1 100 -10.2 -100 31.1 ارزش

جمع 

 کل

 -100 -95.8 -86.5 100 18.9 -100 -1.9 تعداد سهم

 -100 71 -78.9 100 6.9 -100 30.9 ارزش
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
زنجان  ایمنطقهبورسی استانی در بورس  یهاشرکت. مقایسه سهم از حجم و ارزش کل معاملات 022ادامه جدول 

 )درصد( 0835 -0836

 نام کارگزاری

صنعتی 

پارس 

 مینو

سایپا 

 دیزل

تجهیز 

نیروی 

 زنگان

 فرآوری

مواد 

 معدنی

ایران 

 ترانسفو

پارس 

 سوئیچ
 مجموع

1385 

 خرید

تعداد 

 سهم
 1.3 0.3 2.3 20.6  100 

 100  8.8 10.5  0.2  ارزش

 فروش

تعداد 

 سهم
 0.3  0.9   100 

 100 0.1  3.5  0.1  ارزش

جمع 

 کل

تعداد 

 سهم
 0.7 0.1 1.5 8.1  100 

 100  3.4 6.2  0.1  ارزش

1386 

 خرید

داد تع

 سهم
 0.53 0.16 2.26 0.03 0.21 100 

 100 0.09 0.03 4.56 0.05 0.12  ارزش

 فروش

تعداد 

 سهم
 0.68 0.34 2.17 0.08 0.1 100 

 100 0.04 0.07 4.63 0.09 0.14  ارزش

جمع 

 کل

تعداد 

 سهم
 0.57 0.21 2.24 0.04 0.18 100 

 100 0.07 0.04 4.58 0.06 0.13  ارزش

درصد 

یرات تغی

نسبت  41

 45به 

 خرید

تعداد 

 سهم
 58.6- 44.2- 3.3- 99.9- 382.4  

  584 -99.7 -56.4 -5.6 -47.6  ارزش

 فروش

تعداد 

 سهم
 121.9 8452.2 140.6 69.8 476.6  

  -19.2 106.7 33.4 18246.8 44.7  ارزش

جمع 

 کل

تعداد 

 سهم
 16.8- 80.7 53.2 99.5- 561.4  

  91.6 -98.8 -26.1 200.3 -14.7  ارزش
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
زنجان   ایمنطقهبورسی استان در بورس   یهاشرکت. سرمایه و تغییرات قیمت و ارزش بازاری سهام 028جدول 

0836    

 نام شرکت
 آخرین سرمایه

 )میلیون ریال(

 (هزار ریال)ارزش بازاری سهام    (ریال)قیمت  

اولین روز  تغییرات

 کاری

آخرین روز 

 کاری
 پایان سال ی سالابتدا

 -15 0445155 5511311 4114 24102 045111 کالیسیمین

 -48 25150 4848810 2221 00251 488411 توسعه معادن روی

    0014 0214  حق تقدم توسعه معادن روی

 -53 251302 514144 2841 5411 42111 ملی سرب و روی

 -01 11851 83001 1151 1481 05111 گسترش صنایع و خدمات کشاورزی

 1 81111 81111 0111 0111 81111 صنعتی پارس مینو

 -3 583111 541111 455 440 111111 سایپا دیزل

 00 34821 31181 0343 0208 24111 تجهیز نیروی زنگان

 -41 84111 0105121 0155 24144 14111 فرآوری مواد معدنی

 1 2344511 2344511 8445 8445 311111 ایران ترانسفو

 -15 011131 210511 0128 2411 41111 پارس سوئیچ

 -8331 5533112 21405134  2305411 مجموع
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما

 

 هتل و رستوران -4-6-01

 و رستوران: هتلبخش 

  هابخشبخش هتل و رستوران برای ارائه خدمات خود از محصولات بخش صنعت بیشتر از سایر 

کنندگان نهاده بخش هتل و تأمیندر رتبه دوم کند. بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری استفاده می

 رستوران قرار دارد.

 یهایبخشو مددکاری اجتماعی، اداره امور عمومی و خدمات شهری  بهداشتآموزش،  هایبخش 

 هستند که کمترین کاربرد را در بخش هتل و رستوران استان زنجان دارند.

 

 
 هابخشلاها و خدمات سایر . میزان استفاده بخش هتل و رستوران از کا024جدول 

 هتل و رستوران اقتصادی هایبخش

 0.0868 کشاورزی، شکار و جنگلداری

 0.0014 ماهیگیری

 0.0003 معدن

 0.1521 صنعت

 0.0041 آب، برق و گاز طبیعی تأمین

 0.0013 ساختمان

 0.0223 ، تعمیر وسایل نقلیه و کالاهافروشیخرده، فروشیعمده

 0.0001 هتل و رستوران

 0.0073 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 0.0129 های مالیگریواسطه

 0.0001 مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار

 0.0000 اداره امور عمومی، و خدمات شهری

 0.0000 آموزش

 0.0000 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 0.0009 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی
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 حمل و نقل و ارتباطات -5-6-01

 :و نقل، انبارداری و ارتباطات بخش حمل

  بخش حمل و نقل بیشترین ارتباطش با بخش صنعت است و از کالا و خدمات تولید شده صنعت

، تعمیر وسایل فروشیخرده، فروشیعمده . بخشکندمیبرای ارائه خدماتش بیشترین استفاده را 

 مل و نقل، انبارداری و ارتباطات در رده های بعدی قرار دارند.نقلیه و کالاها و نیز خود بخش ح

  چون بهداشت و  یهایبخشپذیری بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات از تأثیرکمترین

 دارد. هابخشمددکاری اجتماعی، معدن و ماهیگیری است که پیوندی در حد صفر با  این 

 
 هابخشو خدمات سایر  از کالاها 9. میزان استفاده بخش 025جدول 

 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات اقتصادی هایبخش

 0.0001 کشاورزی، شکار و جنگلداری

 0.0000 ماهیگیری

 0.0000 معدن

 0.0383 صنعت

 0.0021 آب، برق و گاز طبیعی تأمین

 0.0020 ساختمان

 0.0176 ، تعمیر وسایل نقلیه و کالاهافروشیخرده، فروشیعمده

 0.0023 تل و رستورانه

 0.0175 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 0.0077 مالی هایگریواسطه

 0.0065 مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار

 0.0001 اداره امور عمومی، و خدمات شهری

 0.0001 آموزش

 0.0000 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 0.0012 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی
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 های مالیگریواسطه -6-6-01

 مالی: هایگریواسطهبخش 

 مالی از نوسانات بخش ساختمان بیشترین  گریواسطههای جدول حاکی از آن است که بخش داده

اقتصادی به این بخش دارد. صنعت  هایبخشپذیرد زیرا که بالاترین وابستگی را از میان را می تأثیر

 این بخش است. گذار درتأثیردومین بخش 

  ماهیگیری و بهداشت و مددکاری اجتماعی کمترین استفاده را  هایبخشمالی از  گریواسطهبخش

 برای تولید خود دارد.

 

 
 هابخشمالی از کالاها و خدمات سایر  هایگریواسطه. میزان استفاده بخش 026جدول 

 مالی هایگریواسطه اقتصادی هایبخش

 0.0027 ریکشاورزی، شکار و جنگلدا

 0.0000 ماهیگیری

 0.0013 معدن

 0.0142 صنعت

 0.0009 آب، برق و گاز طبیعی تأمین

 0.1132 ساختمان

 0.0049 ، تعمیر وسایل نقلیه و کالاهافروشیخرده، فروشیعمده

 0.0010 هتل و رستوران

 0.0054 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 0.0087 مالی هایگریواسطه

 0.0010 لات، کرایه و خدمات کسب و کارمستغ

 0.0003 اداره امور عمومی، و خدمات شهری

 0.0005 آموزش

 0.0000 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 0.0002 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی
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 دسترسی به خدمات برتر آموزشی و درمانی  -7-01

روند. آموزش پشتوانه در هر منطقه و استان به شمار می آموزش و درمان، دو بخش خدماتی مهم هایبخش

وری بالا را بر عهده دارد. کرده با بهرهتولید و توسعه کشور است چرا که تربیت نیروی کار ماهر و تحصیل

سلامتی مردم را بر عهده دارد اهمیت بسزایی در  تأمینبخش بهداشت و خدمات درمانی نیز که مسئولیت 

 دار است. کشور عهدهتوسعهسازی جهت زمینه

 

 آموزش -0-7-01

یی که به نیروی انسانی هابنگاهی محیط کسب و کار است. هاشاخصترین کیفیت نیروی انسانی از پذیرفته

ماهر دسترسی بیشتری داشته باشند از مزیت بیشتری برخوردارند. در این مورد سه شاخص مورد بررسی و 

 گیرد.مقایسه قرار می

 

 ، مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزادهادانشگاهوضعیت دانشجویان  -0-0-7-01

تواند نمایانگر سطح دسترسی هر میدر مراکز آموزش عالی تعداد دانشجویان و افراد شاغل به تحصیل 

هر استانی که تعداد دانشجویان بیشتری نسبت به جمعیت باشد. استان به امکانات و خدمات آموزشی کشور 

باشد. برای رسیدن به این منظور و در آنجا بهتر میدر سطوح عالی اشد، برخورداری از آموزش خود داشته ب

ی کشور تعداد دانشجویان دانشگاه و مراکز آموزش عالی با احتساب دانشجویان دانشگاه آزاد هااستانمقایسه 

صدهزار نفر جمعیت  در هر استان از آمارهای مرکز آمار ایران استخراج و تعداد کل دانشجویان در هر

جمعیت ، گیردسال یکبار صورت می 5ی کشور محاسبه شد. از آنجا که سرشماری در ایران هر هااستان

دسترس تعداد دانشجویان هم  آخرین آمار در همچنین باشد.می 0345مربوط به سرشماری سال  هااستان

 .است 0348-44مربوط به سال تحصیلی 

ن استان در استفاده از خدمات ششمی است، استان زنجانشخص شدهم 10در نمودار طور که همان

مشغول به تحصیل هستند. بهترین  هادانشگاهنفر در  5418 باشد و از هر صد هزار نفرنشگاهی میاآموزش د

نفر و بدترین وضعیت مربوط به  دانشجو به ازای هر صدهزار 03823وضعیت مربوط به استان سمنان با 

باشد. این نسبت برای کل کشور رقم دانشجو به هر صد هزار نفر جمعیت استان می 3054ا استان کردستان ب

 باشد. نفر جمعیت کشور می نفر در هر صدهزار 1143
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
و مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد در هر صدهزار نفر  هادانشگاه. مقایسه نسبت تعداد دانشجویان 014دار نمو

 هاتاناسجمعیت استان زنجان با سایر 

 
 

 وضعیت باسوادی -2-0-7-01

مناسبی برای بررسی کیفیت نیروی انسانی آن استان است. برای  تعداد افراد باسواد هر استان شاخص

است که در آن استفاده شده  0344رسیدن به این هدف از آمارهای موجود در سالنامه آماری کشور در سال 

موجود  0345ماه سال ماری آبانی کشور بر اساس سرشهااستانسال و بالاتر  1جمعیت  نرخ باسوادی

 باشد. می

ی کشور را از لحاظ نرخ هااستانرتبه بیست و یکم در میان سایر  11/40استان زنجان با نرخ با سوادی 

سیستان و بلوچستان باسوادی به دست آورده است. بدترین وضعیت از لحاظ میزان باسوادی مربوط به استان 

 باشد.درصد می 14313است که نرخ با سوادی در آن 

 
 (0835) هااستانتر استان زنجان با سایر سال و بیش 6. مقایسه نرخ باسوادی جمعیت 015نمودار 
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 ایوحرفهدیدگان مراکز ثابت فنیوضعیت آموزش -8-0-7-01

ها و حاظ یادگیری مهارتی کشور را از لهااستانتواند وضعیت نیروی کار مییی که هاشاخصیکی از 

ای و به مراکز آموزش فنی و حرفه هااستانسطح دسترسی این ، های مرتبط شغلی یاری رساندتوانمندی

 .استدیدگان در این مراکز تعداد آموزش

ی مختلف هااستاندر  و 0344سال در  این مراکز ثابت فنی و حرفهدیدگابدین منظور تعداد آموزش

دست آمد. از آنجا که سرشماری در ایران هر پنج سال یکبار صورت ه ب 0344کشور از سالنامه آماری سال 

دست ه ، برای بباشدمی 0345ی کشور مربوط به سال هااستانگیرد و آخرین سرشماری از جمعیت می

هر استان، تعداد جمعیت تحت آموزش این جمعیت  بهای دیدگان مراکز فنی و حرفهآوردن نسبت آموزش

 هااستاندر استان مربوطه تقسیم شد و بر این اساس  0345بر جمعیت سال  ،0344مراکز در سال 

 شدند. بندیهرتب

 افراد بیشترین تعداد چهارمحال و بختیاریشده است، استان  نشان داده 13نمودار  طور که درهمان

 درصد از جمعیت 41. باشدنسبت به جمعیتش دارا میرا ای وزش فنی و حرفهآموزش دیده در مراکز آم

و از این حیث در رتبه هفتم قرار  اندمهارت کسب کرده 0344ای در سال در مراکز فنی و حرفه زنجان استان

ای درصد جمعیت آموزش دیده در مراکز فنی و حرفه 132همچنین استان آذربایجان غربی با  گرفته است.

درصد از  1314است. از کل جمعیت کشور    دست آوردهه برا ی کشور هااستانخرین رتبه در میان سایر آ

 اند.ای آموزش دیدهمراکز فنی و حرفه جمعیت در

 
 هااستاناستان زنجان با سایر  درصد جمعیت آموزش دیده در مراکز فنی و حرفه ایمقایسه . 016نمودار 

 

 

 

 

 
 

 

گفت که؛ در استان زنجان، بخش آموزش عملکرد قابل قبولی هم در سطح استان و توان در مجموع می

به قیمت  0384میلیون ریال در سال  0213210که با تولید ارزش افزوده هم در سطح ملی دارد به طوری
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با  هایبخش، جزء 0341به قیمت ثابت سال  0341میلیون ریال در سال   0581238و  0341ثابت سال 

 باشد.وده بالا مطرح میارزش افز

و  0315به ترتیب معادل  0341و  0384 یهاسالدر بخش آموزش، میزان ضریب تمرکز مکانی در 

وجود مزیت رقابتی رو به اعتلاء در این بخش است. وجود مزیت رقابتی به  دهندهباشد. این نشانمی 0384

ی دیگر قابل رقابت است. هااستانوده و با این معناست که عملکرد بخش مورد بررسی قابل قبول و مطلوب ب

دارای مزیت رقابتی است بلکه در سال  0341و  0384بخش آموزش استان زنجان نه تنها در هر دو سال 

 مزیت رقابتی آن افزایش یافته است. 0384نسبت به سال  0341
 

 :آموزشبخش 

 هایبخشت به سایر گفت که نوسانات بخش صنعت نسب توانمیهای جدول به داده با توجه 

مالی و  گریواسطهرا بر بخش آموزش دارد. پس از بخش صنعت این بخش  تأثیراقتصادی بیشترین 

 . گیرندمیساختمان است که با ارائه نهاده های بیشتری به بخش آموزش در رده بعدی قرار 

  .هایشبخبخش آموزش کمترین ارتباط را با بخش اداره امور عمومی و خدمات شهری دارد 

کم ارتباط با بخش  هایبخشماهیگیری، معدن و بهداشت و مددکاری اجتماعی نیز از جمله 

 آموزش هستند.
 هابخش. میزان استفاده بخش آموزش از کالاها و خدمات سایر 027جدول 

 آموزش اقتصادی هایبخش

 0.0033 کشاورزی، شکار و جنگلداری

 0.0001 ماهیگیری

 0.0001 معدن

 0.0082 صنعت

 0.0017 آب، برق و گاز طبیعی تأمین

 0.0041 ساختمان

 0.0027 ، تعمیر وسایل نقلیه و کالاهافروشیخرده، فروشیعمده

 0.0008 هتل و رستوران

 0.0020 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 0.0062 مالی هایگریواسطه

 0.0006 مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار

 0.0000 مومی، و خدمات شهریاداره امور ع

 0.0002 آموزش

 0.0001 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 0.0024 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی
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 بهداشت و مددکاری اجتماعی -2-7-01

میلیون ریال به قیمت ثابت سال  531310با تولید ارزش افزوده  0384بخش درمان استان با اینکه در سال 

میلیون ریال به قیمت  410141با تولید ارزش افزوده  0341وزگار خوشی را سپری نکرده اما در سال ر 0341

، جایگاه مناسبی را در بخش خدمات استان پیدا کرده و در سطح ملی نیز قدرت رقابت با سایر 0341ثابت سال 

 را یافته است. هااستان

به ترتیب معادل  0341و  0384 یهاسال در بخش خدمات درمانی،  میزان ضریب تمرکز مکانی در

ی مزیت رقابتی در حال پیدایش در این بخش است. اگرچه در سال دهندهباشد. این نشانمی 0325و  1342

سال و بها دادن به  8قدرت رقابتی برای بخش خدمات درمانی استان وجود نداشته ولی با گذشت  0384

فته و مردم استان نیز از مزایای این بهبود وضعیت درمان بخش خدمات درمانی، استان قدرت رقابتی یا

 اند.منتفع شده

  :بهداشت و مددکاری اجتماعیبخش 

  ارتباط بسیار کمی با بخش بهداشت  هابخشبررسی ارقام جداول تا اینجا حاکی از آن است که اکثر

بخش به عنوان دکاری اجتماعی دارند و کمتر بخشی است که از خدمات ارائه شده در این دو م

 ندارد. هابخشچندانی بر سایر  تأثیرنهاده بهره ببرد، لذا نوسات این بخش 

   های بهداشت و مددکاری اجتماعی است و لذا این کننده نهادهتأمینبخش صنعت بیشتری بخش

بخش ن وابستگی این بخش به خود و نیز بخش بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد. پس از آ

 است. هابخش، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها بیش از سایر فروشیخرده، شیفروعمده

  کمتر اثر گذار در بر  هایبخشبخش اداره امور عمومی و خدمات شهری و نیز بخش معدن از جمله

دکاری اجتماعی هستند و این بخش در ارائه خدمات خود کمترین استفاده را از این دو دبهداشت و م

 بخش دارد.
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 زنجان  ستانا یگذار هیسند توسعه اشتغال و سرما
 هابخشاز کالاها و خدمات سایر  بهداشت و مددکاری اجتماعی. میزان استفاده بخش 023جدول 

 بهداشت و مددکاری اجتماعی اقتصادی هایبخش

 0.0079 کشاورزی، شکار و جنگلداری

 0.0003 ماهیگیری

 0.0000 معدن

 0.0125 صنعت

 0.0027 آب، برق و گاز طبیعی تأمین

 0.0012 ساختمان

 0.0091 ، تعمیر وسایل نقلیه و کالاهافروشیخرده ،فروشیعمده

 0.0017 هتل و رستوران

 0.0021 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 0.0076 مالی هایگریواسطه

 0.0007 مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار

 0.0000 اداره امور عمومی، و خدمات شهری

 0.0002 آموزش

 0.0098 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 0.0010 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 

 اندازه بازار استان و گرایشات رشد آن -3-01

اقتصادی که در وضعیت رونق قرار داشته باشد دارای بازارهای پررونق و رو به رشدی است، هرچه رونق 

وتورهای اقتصاد سریعتر به حرکت بیشتری در بازارها وجود داشته و تقاضای بالاتری در بازار مشاهده شود م

 رود.درآمده و سرعت توسعه یافتگی بالاتر می

 

 اندازه بازار استان -0-3-01

توان به طور کلی دو نوع بازار را در نظر گرفت. اول: پذیرد. میبازار محلی است که در آن مبادله صورت می

در  فروشیعمدهو  فروشیخردهریالی خدمات  شود. ارزشبازار کالاها که در آن به مبادله کالا پرداخته می

 تأمیندهی و دوم: بازار پول که در آن به وام ای از اندازه بازار کالاها باشد.تواند نمایندهمختلف می یهاسال

مالی )شامل بانک، بیمه و  گریواسطهشود. ارزش ریالی خدمات های اقتصادی پرداخته میمالی برای پروژه

 تواند ملاکی برای اندازه بازار پولی باشد. جنبی آنها( نیز می یهافعالیتگری مالی و هسایر خدمات واسط

 دهدمیکه اندازه بازار کالاها را نشان  فروشیعمده، فروشیخردهارزش افزوده ایجاد شده توسط بخش 

میزان  0341بوده است. در سال  0341میلیون ریال به قیمت ثابت سال  0118111معادل  0384در سال 
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 دهندهو این نشان باشدمی 0341میلیون ریال به قیمت ثابت سال  2412118ارزش افزوده این بخش به 

 درصد در فاصله زمانی مورد بررسی است.  41بزرگ شدن اندازه بازار کالاها در استان به میزان 

ریال به قیمت میلیون  055115معادل  0384گری مالی در سال همچنین ارزش افزوده بخش واسطه

میلیون ریال به قیمت ثابت سال  158511به  0341بوده است. این ارزش افزوده در سال  0341ثابت سال 

درصدی ارزش افزوده این بخش نشان از رونق گسترده در بازارهای پولی  041رسیده است. رشد  0341

 .کندمیتر از بازار پول عمل استان دارد. البته لازم به ذکر است که بازار کالاها هنوز بسیار بزرگ

 

 گرایشات رشد بازار استان -2-3-01

برای ارزیابی عملکرد اقتصادی یک استان نیاز است متغیرهای مختلف در این استان مورد بررسی قرار گیرد. 

 دهندهنشانند توانمیارزش تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و ارزش ستانده از متغیرهایی هستند که 

های یک استان باشند. اینکه یک استان نسبت به کشور در چه سطحی قرار دارد؟ کدام ها و توانمندیتقابلی

گذاری و توسعه کدام بخش و ؟ امکان سرمایهاندکردهاقتصادی در استان بهتر عمل  یهافعالیتیک از 

ن پاسخ می یابند. این بخش اتی هستند که با بررسی این متغیرها امکاسؤال.. .فعالیت در استان وجود دارد؟ و

 : یابدمیاز گزارش در سه سطح سامان 

 

رشد ارزش تولید ناخالص داخلی استان و مقایسه آن با سطح ملی در دوره  -0-2-3-01

0879-0836 

پذیر دهد. جهت امکانان میمیزان ارزش تولید استان و رشد آن را طی دوره مورد مطالعه نش 41جدول 

استان و تولید در سطح ملی، تولید ناخالص داخلی کشور و رشد آن طی دوره مورد  شدن مقایسه تولید در

 بررسی نیز در این جدول منعکس گردیده است.
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 0836. تولید ناخالص داخلی استان زنجان و کشور به قیمت ثابت سال 029جدول 

 سال

ارزش تولید استان به 

 قیمت ثابت

 میلیون ریال

رشد ارزش تولید 

 مت ثابتاستان به قی

 )درصد(

تولید ناخالص داخلی به 

 قیمت ثابت کل کشور

 میلیون ریال

رشد ارزش تولید به 

 قیمت ثابت )درصد(

1379 14862689  2279355953  

1380 14130827 -4.92 2283563222 0.18 

1381 15866180 12.28 2215821457 -2.97 

1382 17525982 10.46 2425499863 9.46 

1383 19515501 11.35 2588274494 6.71 

1384 22978519 17.74 2697800597 4.23 

1385 24349136 5.96 2868265618 6.32 

1386 23285117 -4.37 3042683750 6.08 

 مرکزی منبع: سالنامه آماری استان  و آمارهای بانک 

 

شته و میزان تولید ، دوره مطلوبی را پشت سر نگذا0341درصد در سال  134تولید استان با رشد منفی 

رشد نزدیک به  0341رسیده است. در سطح ملی و در سال  0384به کمتر از سال  0341استان در سال 

 0341دهد که در سال صفر درصد تجربه شده است. قیاس استان با وضعیت موجود در کشور نشان می

کرده و در مواجهه با رکود  استان زنجان در گسترش تولید و افزایش رشد نسبت به کل کشور ضعیفتر عمل

 آن سال عکس العمل ضعیفتری نشان داده است.

را جبران  0341به بعد رشد استان روند مثبت به خود گرفته و عملکردهای ضعیف سال  0340از سال 

درصدی در سطح استان به دست آمده که نشان از تولید انبوه  0233میزان رشد  0340نموده است. در سال 

 اقتصادی استان دارد. ولی در سطح ملی رشد منفی قابل مشاهده است.  یهافعالیتو مناسب در 

 134و  431درصدی در سطح استان و رشدهای  0031و  0135، ارقام رشد 0343و  0342 یهاسالدر 

 ست.هاسالدرصدی در سطح ملی نماد وضعیت مطلوب رشد و توسعه کشور در این 

ان در تولید دانست به طوری که رشد تولید استان از رشد تولید توان سال خوب استرا می 0341سال 

 کشور بسیار بالاتر بوده و نقش مؤثر استان در توسعه کشور به خوبی روشن است.

با اینکه  0341نیز رشد مثبت و یک رقمی را در سطح استان شاهدیم. ولی در سال  0345 یهاسالدر 

رشد اقتصادی استان منفی بوده است که نشان از عملکرد نه  رشد اقتصادی مثبت در کل کشور داشته ایم،

 مختلف اقتصادی دارد. هایبخشچندان مطلوب 
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مثبت است ولی رشد اقتصاد ملی فقط  هاسالمنفی است و در سایر  41و  41 یهاسالرشد استان در 

طور مشترک رشدهای  ی که کشور و استان بهیهاسالمنفی بوده است. نکته دیگر اینکه در اغلب  40در سال

 ، میزان رشد مثبت استان از رشد مثبت کشور بالاتر بوه است. اندکردهمثبت را تجربه 

خیر در رشد تولید ناخالص داخلی طی أمسیر مشابهی را منتها با یک سال ت تقریباًاستان و کشور 

ن دو رشد نشان ای سهمقای، همچنین تغییرات رشد در استان با شیب بیشتر صورت گرفته است. اندنموده

رشد منفی داشته و در همین سال رشد کشوری هم نزیک صفر بوده  41که استان زنجان در سال  دهدمی

و این در حالی است  کندمیاستان رشد صعودی خود را آغاز  0340. در سال شودمیکه در سال بعد منفی 

به استان زنجان این رشد منفی مشاهده که در این سال رشد کشوری منفی است و با یک سال تأخیر نسبت 

 . گیردمیکشور رشد صعودی به خود  0342و از سال  شودمی

 
 . مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی استان زنجان با کل کشور017نمودار 

 

 قابل مشاهده است.  48مطلب دیگر سهم استان زنجان از تولید ناخالص داخلی کشور است که در جدول 

 هم استان از تولید ناخالص داخلی کشور. س081جدول 

 سهم استان از کل )درصد( سال

1380 0.65 

1381 0.62 

1382 0.72 

1383 0.72 

1384 0.75 

1385 0.85 

1386 0.85 
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درصدی و به طور  1345تا  1311این است که استان زنجان سهمی  آیدمیآنچه از جدول فوق بر 

داشته است و این سهم که  41تا  41لص داخلی کل کشور از سال درصدی در تولید ناخا 1385متوسط 

روند رو به رشدی را طی کرده است، با این وجود همچنان سهم  هاسالمقدار ناچیزی است و در طول این 

 بسیار کمی )کمتر از یک از یک درصد( را به خود اختصاص داده است.
 

 ملیمقایسه رشد ارزش افزوده استان با سطح  -2-2-3-01

ه است. با توجه به ارقام ارزش افزوده استان زنجان را با ارزش افزوده کشور مقایسه کرد 44جدول 

 شودمیدرصد ارزش افزوده کل کشور را شامل  1388بینیم که ارزش افزوده استان زنجان به طور جدول می

ز ارزش افزوده کشور را در حتی یک درصد ا کندمیای که این استان در فرایند تولید ایجاد یعنی افزوده

افزایشی تدریجی داشته  0341تا  0384 یهاسال. البته سهم ارزش افزوده این استان در طول گیردمیبرن

 0341را تجربه کرده است. ارزش افزوده استان زنجان در سال  238است و به طور متوسط رشدی معادل 

هر ساله بر  0341اما پس از این سال و تا سال  شودمیدرصدی مواجه  130با کاهشی  0384نسبت به سال 

درصدی را تجربه  331نیز دوباره کاهشی این بار  0341مقدار ارزش افزوده استان اضافه شده است و در سال 

نسبت به سال پیش  40بار و آن هم در سال  می شکند. این در حالی است که ارزش افزوده کشور تنها یک

تر و با شیب رفته در ارزش افزوده کشوری ملایمهای صورت گته افزایشود کاهش داشته است، الباز خ

و  133مورد بررسی  یهاسالای که متوسط رشد ارزش افزوده کشور در کمتری انجام پذیرفته است به گونه

 بوده است. 134استان زنجان 
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 0879-0836. مقایسه ارزش افزوده استان زنجان با کشور در دوره 080جدول 

 سال

رزش افزوده استان ا

 به قیمت ثابت

 میلیون ریال

رشد ارزش 

افزوده 

 استان

ارزش افزوده کشور 

 به قیمت ثابت

 میلیون ریال

رشد ارزش 

افزوده 

 کشور

سهم استان 

از ارزش 

 افزوده کشور

رشد سهم 

استان از ارزش 

 افزوده کشور

1379 15453536  2279357332  0.68  

1380 14818299 -4.1 2283564602 0.2 0.65 -4.3 

1381 16696782 12.7 2215822838 -3.0 0.75 16.1 

1382 18393746 10.2 2425501245 9.5 0.76 0.6 

1383 20345136 10.6 2588275877 6.7 0.79 3.7 

1384 23846740 17.2 2697801981 4.2 0.88 12.5 

1385 25163015 5.5 2868267003 6.3 0.88 -0.8 

1386 24247987 -3.6 3042685136 6.1 0.80 -9.2 

 2.7 0.77 4.3 2550159502 6.9 19870655 متوسط

 .دهدمینمودار ذیل تغییرات ارزش افزوده استان و کشور را نشان 

 
 . مقایسه رشد ارزش افزوده استان زنجان با کل کشور013نمودار 

 
 

یشتری را بر کالای اولیه است ارزش بمختلف اقتصادی کدامیک توانسته  هایبخشبرای اینکه بدانیم از میان 

. در این جدول اندگرفتهمورد بررسی قرار  44اقتصادی استان به تفکیک در جدول  هایبخشای بیفزاید، و واسطه

بیان شده است و با استفاده از آن  41تا  84اقتصادی استان و کشور در دوره  یهافعالیتمتوسط ارزش افزوده 

بینیم کشور به دست آمده است. چنانچه میدر هر فعالیت از ارزش افزوده هر فعالیت در سهم ارزش افزوده استان 
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این استان ارزش افزوده بیشتری به  یهافعالیتفعالیت کشاورزی، شکار و جنگلداری استان زنجان نسبت به سایر 

جنگلداری توسط این درصد از ارزش افزوده کشور در کشاورزی، شکار و  0343که  ایگونهدست آورده است به 

 و 0313، 0318ی هاسهمساختمان، آموزش و صنعت سه فعالیتی هستند که با  یهافعالیت. شودمیاستان ایجاد 

مالی نیز  گریواسطهمعدن، ماهیگیری و  یهافعالیتهای بعدی قرار دارند. درصد پس از کشاورزی در رده 0323

 . انددادهرا به خود اختصاص  هاسهمکمترین 

 
 استان زنجان با کشور  یهافعالیت. مقایسه ارزش افزوده 082جدول 

 هافعالیت
ارزش افزوده استان 

 به قیمت ثابت
 میلیون ریال

ارزش افزوده کشور 
 به قیمت ثابت
 میلیون ریال

سهم استان از ارزش 
افزوده کشور در 

 فعالیت

 1.93 213759783 4127756 کشاورزی، شکار و جنگلداری

 0.25 4348903 11072 ماهیگیری

 0.06 654692734 371171 معدن

 1.23 280710377 3462298 صنعت

 0.79 47107266 372971 آب، برق و گاز طبیعی تأمین

 1.47 139456671 2044462 ساختمان

 0.72 295181169 2131923 ، تعمیر وسایل نقلیه و کالاهافروشیخرده، فروشیعمده

 0.85 20571687 175409 هتل و رستوران

 0.58 159124738 924283 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 0.51 56658724 289773 های مالیگریواسطه

 0.64 335639803 2140204 مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار

 0.97 132013120 1275352 اداره امور عمومی، و خدمات شهری

 1.43 97397199 1395289 آموزش

 1.02 78897592 805029 و مددکاری اجتماعیبهداشت 

 0.99 34598353 342281 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 

 0836-0879رشد ارزش ستانده استان و مقایسه آن با سطح ملی در دوره  -8-2-3-01

بخش و بزرگتر  ای از تولید بیشتر در آنبه عنوان نشانه توانمیافزایش ارزش ستانده در یک فعالیت را 

ارزش ستانده استان زنجان را با ارزش ستانده کشور مقایسه کرده  41شدن آن بخش تلقی کرد. جدول 

درصد بوده است  0312به طور متوسط  41تا  84است. سهم استان زنجان از ارزش ستانده کشور در دوره 

رصد تولید کالا و خدمات کشور را د 0312بدین معنا که که این استان در این دوره به طور متوسط سالانه 

درصدی داشته است. در دوره مورد  1308برعهده داشته است. سهم استان زنجان به طور متوسط رشدی 

ستانده این استان  41بررسی ارزش ستانده استان زنجان مسیری افزایشی را طی کرده است، تنها در سال 
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که  ایگونهبه  کندمیهمواره رشد مثبت را تجربه اما پس از این سال  یابدمیکاهش  84نسبت به سال 

 41درصدی را رقم می زند. ارزش ستانده کشور نیز به مانند استان زنجان تنها در سال  430متوسط رشد 

رشد منفی داشته و پس از آن رشدهای مثبت را به دست آورده است، متوسط رشد ثبت شده کشور در این 

 بوده است.  % 4دوره نیز 

 
 0879-0836. مقایسه ارزش ستانده استان زنجان با کشور در دوره 088 جدول

 سال

ارزش ستانده استان 

 به قیمت ثابت

 میلیون ریال

رشد ارزش 

ستانده 

 استان

ارزش ستانده کشور 

 به قیمت ثابت

 میلیون ریال

رشد ارزش 

ستانده 

 کشور

سهم استان از 

ارزش ستانده 

 کشور

رشد سهم 

استان از ارزش 

 ورستانده کش

1379 27104781  2776848532  0.98  

1380 24946752 -8.0 2496666638 -10.1 1.00 2.37 

1381 27950566 12.0 2822770104 13.1 0.99 -0.90 

1382 32159680 15.1 3146847694 11.5 1.02 3.21 

1383 35653595 10.9 3360324700 6.8 1.06 3.82 

1384 39959699 12.1 3605395736 7.3 1.11 4.46 

1385 41163192 3.0 3967094989 10.0 1.04 -6.38 

1386 45846424 11.4 4668567728 17.7 0.98 -5.36 

 0.17 1.02 8.0 3355564515 8.1 34348086 متوسط

 در نمودار مسیر رشد طی شده قابل مشاهده است.

 
 . مقایسه رشد ارزش ستانده استان زنجان با کل کشور019نمودار 
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های نسبی و رقابتی استان در سطح ملی و بندی و شناسایی مزیتجمع -9-01

 المللیبین

آثار  ا،رودهها، طور که در بندهای بالا هم آمده است، موقعیت جغرافیایی و طبیعی استان زنجان )کوههمان

ی برای توسعه اقتصادی های زیاد( فرصتهای متفاوتی از زندگی جانوریگونه وهوایی و تنوع آب  ،تاریخی

توان رونق و رفاه اقتصادی و اجتماعی را برای ها میبرداری اصولی از آناستان فراهم آورده است که با بهره

 ساکنان استان و همچنین اقتصاد ملی فراهم کرد.

 2134به ترتیب مثبت  0341و  0345 یهاسالگمرک استان در درصد تغییرات صادرت و واردات 

های این درصد بوده است که به معنی افزایش صادرات و کاهش واردات از گمرک 08341فی درصد و من

 54، 0341و  0345 یهاسالباشد. این در حالی است که تغییرات ارزش قاچاق این استان در استان می

 درصد بوده است. 

کرد که به دلیل تنوع آب و توان به آب، هوا، گیاهان و جانوران اشاره از منابع تجدیدپذیر این استان می

های گیاهی و حیوانی متفاوت، استان هوایی، وجود منابع سطحی و زیرزمینی بسیار زیاد و همچنین گونه

توان زنجان از نظر منابع تجدیدپذیر در جایگاه مناسبی قرار گرفته است. از منابع تجدیدناپذیر این استان می

بسیار زیاد، استان زنجان از نظر منابع تجدیدناپذیر نیز در جایگاه معادن اشاره کرد که به دلیل وجود معادن 

 مناسبی قرار گرفته است.

های ارتباطی( استان ، زیربناها و شبکهسراسریهای های فیزیکی )شبکهاز نظر هر سه حالت زیرساخت

دسترسی به دها و آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت، س سراسریشبکه  تعداد زیادیزنجان با در اختیار داشتن 

، زیربناهای لازم برای توسعه ها، شبکه حمل و نقل ریلی، حمل و نقل هوایی و غیرهها، اتوبانها، جادهپل

 استان را فراهم کرده است.

درصد از کارکنان از تحصیلات  11توان به برخورداری از نقاط قوت کارکنان دولت در استان زنجان می

کرده و کارآمد و ین این استان به دلیل دسترسی به سرمایه انسانی تحصیلدانشگاهی اشاره کرد. بنابرا

کشاورزی، زراعت و باغداری، صنعت، آموزش، بهداشت و  یهافعالیتبرخورداری از مزیت رقابتی در رشته 

 موفق ظاهر شود. المللیبیندرمان، امور انتظامی، خدمات دلالان مستغلات توانسته در سطح ملی و 

بافت منسوجات،  –سازی و ریسندگی الیاف منسوجآمادهشرو استان زنجان نیز عبارتند از: صنایع پی

ای تولید محصولات شیشه، کننده و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و لوازم آرایشتولید صابون و مواد پاک

سایر محصولات تولید فلزات گرانبها و ، تولید کالاهای سرامیکی غیرنسوز غیرساختمانی، بجز شیشه جام
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تولید موتورهای برق ، آلات کشاورزی و جنگلداریتولید ماشینبجز آهن و فولاد و مس و آلومینیوم،  –اساسی

 بندی شدهتولید سیم و کابل عایقو  ی توزیع و کنترل نیروی برقهادستگاهتولید ، و ژنراتور و ترانسفورماتور

اقتصادی داشته  هایبخشرا در در بین تمامی ، بالاترین ارزش افزوده 0341بخش خدماتی در سال 

ساز توسعه و رونق استان شود. در تواند زمینهمختلف خدمات می هایبخشگذاری در است و بنابراین سرمایه

. پس داراسترتبه اول را  فروشیخردهو  فروشیعمده، بخش 0341مختلف خدمات در سال  هایبخشبین 

تغلات، کرایه و خدمات کسب و کار، آموزش، اداره امور عمومی و مس هایبخشاز این بخش به ترتیب 

های مالی، گریخدمات شهری، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، بهداشت و مددکاری اجتماعی، واسطه

بندی روشن بر مبنای ارزش افزوده سایر خدمات عموی و هتل و رستوران قرار دارند. حال که یک رتبه

بر  هابخشهر یک از این  تأثیرقادریم میزان  رت پذیرفت،مختلف خدماتی صو یهاالیتفعتولیدی هریک از 

بندی صورت گرفته به تخصیص اعتبار به رشد و توسعه اقتصادی استان را مشاهده نموده و با توجه به رتبه

 بپردازیم. هابخشاین 

استان با نرخ با و این  .اشدبنشگاهی میان استان در استفاده از خدمات آموزش دششمی استان زنجان

ی کشور را از لحاظ نرخ باسوادی به دست آورده هااستانرتبه بیست و یکم در میان سایر  11/40سوادی 

 در رتبه هفتم قرار گرفته است. ایمراکز فنی و حرفه و از حیث است.

در  دهدمیها را نشان که اندازه بازار کالا فروشیعمده، فروشیخردهارزش افزوده ایجاد شده توسط بخش 

میزان ارزش  0341بوده است. در سال  0341میلیون ریال به قیمت ثابت سال  0118111معادل  0384سال 

بزرگ شدن  دهندهو این نشان باشدمی 0341میلیون ریال به قیمت ثابت سال  2412118افزوده این بخش به 

اصله زمانی مورد بررسی است. همچنین ارزش افزوده بخش درصد در ف 41اندازه بازار کالاها در استان به میزان 

بوده است. این ارزش  0341میلیون ریال به قیمت ثابت سال  055115معادل  0384گری مالی در سال واسطه

درصدی  041رسیده است. رشد  0341میلیون ریال به قیمت ثابت سال  158511به  0341افزوده در سال 

از رونق گسترده در بازارهای پولی استان دارد. البته لازم به ذکر است که بازار کالاها ارزش افزوده این بخش نشان 

 .کندمیهنوز بسیار بزرگتر از بازار پول عمل 
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