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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 کارکردی منظومه -و تحلیل ویژگی های ساختاری شناخت: اول بخش -1

 
 منظومه موقعیت – 1-1

در کیلومتر مربع  035 با وسعتد، ی شهرستان سلطانیه را شامل می شوکه بخش باغ حلمنظومه باغ حلی 

قع والطانیه سشهرستان شمال در جنوب غربی  -با گسترش شمال شرقی شمال غرب کشور در شرق استان زنجان و 

ثانیه تا  94دقیقه و  33درجه و  94موقعیت منظومه در این  و مختصات جغرافیایی شده است. از نظر موقعیت ریاضی

ثانیه  95دقیقه و  44درجه و  33ثانیه الی  3دقیقه و  95درجه و  33ثانیه طول شرقی و  04دقیقه و  33درجه و  94

 واقع شده است.نسبت به نصف النهار گریونویچ قرار عرض شمالی 

هستتانی و نیمه کوهستانی واقع شده است. ناهموارهای در منطقه ای کو طبیعیمنظومه از نظر موقعیت این 

 335استتت. کوههای ستتلطانیه با طول تقریبی در شتترق و البرز غربی  در غرب های زاگرس رشتتته کوه ادامهمنظومه 

 .  هستندکیلومتر به همراه گسل های رورانده، بخش مهمی از عوارض طبیعی منظومه باغ حلی  30کیلومتر و عرض 

در غرب  شرق به شمال زنجانرود اصتلی ترین جریان رودخانه ای منظومه است. این رودخانه از جنوبرودخانه 

به قزل اوزن « رجئین » کیلومتر در پائین دست  305پس از عبور از شتهر زنجان و طی مسیری حدود  وبوده جریان 

در شمال خلخال –ژیک طارم سرشاخه و بخشی از جریان رودخانه آق زوج چای در واحد هیدرولو می پیوندد .

ه ویژگی های ا توجه بب استتت. جریان به ستتمت منظومه همجوار ب بخش مرکزی طارم د در شتترق منظومه 

 تاثیر چندانی در داخل منظومه ندارد.آق زوج چای  منظومه در شمال شرق جریان رودخانهتوپوگرافی 
شرق به بخش مرکزی شهرستان طارم، از  الاز شمها،  منظومه باغ حلی از نظر موقعیت استقرار و همجواری

شمال به بخش مرکزی شهرستان زنجان، از غرب به بخش مرکزی و همچنین بخش سجاسرود شهرستان ایجرود، از 

 جنوب به بخش مرکزی شهرستان سلطانیه و از شرق به استان قزوین منتهی می شود. 

 را شامل می شود.شهرستان سلطانیه سیاسی منظومه باغ حلی یکی از دو بخش   –اداری  تقسیمات از نظر 

از شهرستان ابهر  3344از جمله شهرستان جدید التاسیس استان زنجان به شمار می رود که در سال این شهرستان 

 . ایندسیاسی استان زنجان ایفای نقش می کن –در نظام تقسیمات اداری به عنوان یک شهرستان مستقل و جدا 

سیاسی  –د تقسیمات اداری 3-3در جدول شماره ب شده است. شهرستان از دو بخش باغ حلی و مرکزی تشکیل 

مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس اطالعات  3344منظومه باغ حلی بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 

آبادی می باشد که از این تعداد   44 وو قره بالغ دهستان گوزلدره ارائه شده در جدول مذکور این منظومه دارای دو 

آبادی  34و  آبادی در دهستان گوزلدره  35 آبادی دارای سکنه هستند. از مجموع آبادی های مستقر در منظومه 43

مرکز بخش باغ حلی است، الزم به ذکر است این منظومه فاقد  گوزلدرهروستای  استقرار یافته اند.در دهستان قره بالغ 

 قطه شهری است.ن
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 ساکن و غیرساکن منظومه باغ حلی هایتعداد آبادی (: 1جدول شماره)

 نام منظومه
 تعداد آبادی ها

 خالی از سکنه دارای سکنه جمع

 3 43 44 باغ حلی

 4 4 35 گوزل دره

 9 30 34 قره بالغ
 3340مأخذ: سالنامه آماری استان زنجان                                           

 

 
 سیاسی و جغرافیایی منظومه بخش باغ حلی موقعیت  (:1نقشه شماره )
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 شناسایی مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی -1-2
 

 بوم شناختی -عملکردی نظام محیطیویژگیهای ساختاری و  -1-3
 

به عنوان یکی از اجزای اصلی نظام فضایی منظومه  باغ حلیبوم شناختی منظومه روستایی  –ستاختار ميیطی 

ای از اجزاء متعامل است که هر یک با رویکردی ستیستمی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. این ساختار مجموعه

داشتته و در ه  پیوندی با ه  قرار دارند. شتناخت ویژگی های اجزاء و عناصر تشکیل  کارکردهای متفاوت و گوناگونی

بوم شتتناختی به عنوان بستتتر ستتاز فعالیت های انستتانی می تواند به درل و تيلیل بهتر از  –دهنده ستتاختار ميیطی 

 اشکال مختلف زندگی و فعالیت های انسانی و همچنین تعامالت انسان با ميیط بینجامد. 

در این بخش از مطالعه ویژگی ستاختار زمین و اشکال ناهمواریها، ویژگی های آب و هوایی، منابع آب بسطيی 

و زیرزمینید، خال و منابع اراضی، پوشش گیاهی، کاربری اراضی، عرصه های با ارزش زیست ميیطی و سوانع طبیعی 

 . مورد بررسی قرار گرفته است باغ حلیتهدید کننده منظومه روستایی 

 

 ساختار زمین و اشکال ناهمواری -1-3-1
ساختار زمین در قالب مولفه هایی نظیر ویژگی های زمین شناسی، اشکال ناهمواری و مورفولوژیکی آن از جمله 

مهمترین مسائلی است که می بایست در مطالعات مربوط به طرح ها و برنامه ریزی های فضایی، شهری و روستایی 

 مورد توجه واقع شوند.

به طور کلی در طی تاریخ، بشر همواره در ارتباط و جدال با ميیط طبیعی بوده و لذا در حیات شهرها، از ابتدا رابطه 

متقابل بین انسان و ميیط داشته و ميیط به عنوان پدیده ای تعیین کننده عمل کرده است بنظریان و همکاران، 

 د.3:3344

اخیر و به طور اساسی هر چه که تکنیک و صنعت جدید و خالصه  بررسی روستاهای کشور خودمان پیش از تيوالت

ماشین در ميیط، ادخال نشده است؛ نشان می دهد که همه تأسیسات انسانی در مراکز تجمع آدم ها به طور ميسوس 

د. بنابراین می توان گفت که عوامل ميیطی و 333:3343به ميیط و شرایط آن منعطف می گردد بزنگنه اسدی، 

مانند زمین شناسی و ناهمواری ها و اشکال مرتبط با آنها در برنامه ریزی فضایی، ناحیه ای و ميلی اثرگذار طبیعی 

بوده و در توزیع و پراکندگی فعالیت های متعدد طبیعی از جمله حیات جانوری، گیاهی، ساختمان خال، شبکه آبها، 

اورزی، صنعتی و خدماتی کامالً موثر هستند که در همچنین توزیع جمعیت در نواحی مختلف، فعالیتهای گوناگون کش

 زیر به بررسی عوامل متعدد طبیعی در سطح منظومه باغ حلی پرداخته می شود.

 ساختار زمین شناختی -1-3-1-1
بررسی ساختمان زمین شناسی و چگونگی تکامل آن برای توجیه اشکال مختلف ناهمواری ها و منشا پیدایش بسیاری 

ری موجود دارای اهمیت فراوانی است. این بررسی ها همچنین برای بهره برداری اصولی از ميیط و از منابع کانسا

برقراری رابطه معتدل و متقابل میان انسان و ميیط از نظر جغرافیایی امری ضروری بوده و شناخت امکانات بالقوه 

است. بررسی های انجام شده نشان می  موجود در ساختار زمین از نظر ارزیابی توان های ميیط طبیعی حایز اهمیت
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دهد که در ميدوده مطالعاتی سازندهای مختلف زمین شناسی دوره پرکامبرین تا عهد حاضر دارای گسترش می باشند. 

 این سازندها عبارتند از:

 سازند سلطانیه 

ه ویژه در البرز و بکامبرین پیشین در حوضه رسوبی  -رسوبات منسوب بر سازند سلطانیه به سن پرکامبرین پسین

منطقه جنوب زنجان رخنمون های گسترده ای دارد. این سازند از دید سنگ شناسی بیشتر از دولومیت و شیل تشکیل 

شده و در بخش های شیلی دارای کانه زایی فسفات است. افق های فسفاته سازند سلطانیه گسترش قابل مالحظه ای 

؛ چشمه سری و همکاران، 3340؛ موسوی مطلق، 3340و  3349است بشریفی،  دارد و از دیرباز مورد توجه ميققین بوده

 د.3340؛ زهدی و ممبنی، 3343

کامبرین پیشین است و از این نظر نیز در مناطق مختلف حوضه  -سازند سلطانیه در بر گیرنده مرز پرکامبرین پسین

؛ شبستری و آدابی، 3339ه است بحمدی، رسوبی البرز، مورد مطالعه دقیق فسیل شناسی و ژئوشیمیایی قرار گرفت

 د.3343؛ تشعی و همکاران، 3343؛ شاهنده و همکاران، 3340؛ ثیاب قدسی و همکاران، 3340؛ ثیاب قدسی، 3345

روی بخش های کربناته و دولومیتی این سازند که به شدت تيت تأثیر فرایندهای دیاژنری همچون سیلیسی شدن 

لومیتی شدن قرار گرفته، مطالعات ميدودتری انجام شده است بشبستری و آدابی، بگرهک ها و نوارهای چرتد و دو

 د.3340؛ ثیاب قدسی، 3343

 

 مدل دولومیتی سازند سلطانیه(: 1شماره) تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  باروتسازند 
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، خاکستری این سازند از سری سنگ های رسوبی شامل شیل های رسی و ماسه ای میکادار به رنگ های ارغوانی، سبز،

بنفش و سیاه همراه با دولومیت و آهک تشکیل شده است که به طور ه  شیب روی واحد دولومیتی سلطانیه قرار می 

گیرد و در شمال غرب کوه های سلطانیه رخنمون دارد. سن این سازند با توجه به موقعیت چینه شناسی با مرزهای 

 قرار دارد، اینفراکامبرین در نظر گرفته شده است. پیوسته که روی سازند سلطانیه و زیر سازند زایگون

  زایگونسازند 

این سازند در سنگ های شیلی ماسه ای دانه ریز و شیل های رسی تا سیلتی تشکیل شده است و به علت سست بودن 

ی نماید م سریعاً فرسایش یافته و تیپ دره ای پیدا کرده است. این واحد آخرین سکانس رسوبی اینفراکامبرین را معرفی

 متر است. 435و ضخامت آن حدود 

  اللونسازند 

ماسه سنگ های اللون در نواحی مختلف کوه های سلطانیه به خوبی رخنمون دارند که از ماسه سنگ های ارکوزی 

بمیزان ذرات کانی فلوسپات در آنها باالستد با سیمان سیلیسی و چینه بندی متقاطع به رنگ صورتی تا ارغوانی به 

متر اولین سری از رسوبات کامبرین را تشکیل می دهد. به نظر می رسد این ماسه سنگ ها نتیجه  355حدود  ضخامت

تخریب توده گرانیتی و رسوبات دگرگونی باشد، وجود کانی های گلوکنی و دانه های فسفات در آنها ميیط ک  عمق 

فید رنگ قرار دارد که اصطالحاً به آن کوارتزیت دریایی را معرفی می نماید. در قسمت فوقانی این سازند ماسه سنگ س

 باالیی می گویند.

  میالسازند 

این سری رسوبی که به طور ه  شیب بر روی ماسه سنگ های اللون قرار دارد، در کوه های سلطانیه از سه بخش 

 تشکیل شده است:

متر مشتمل بر دولومیت های ضخی  الیه به رنگ خاکستری تا آبی تیره که  455الفد بخش زیرین به ضخامت تقریبی 

در داخل آنها نودول ها و رگه هایی از چرت تیره همراه با کوارتزیت و مارنی های دولومیتی زرد رنگ تا صورتی وجود 

 دارد. 

ر عمده از تناوب های الیه های دولومیتی به رنگ خاکستری متر که به طو 345به ضخامت حدود بد بخش میانی 

تیره و سنگ های متراک  ریزدانه متورق تیره رنگ که در بین آن نیز تعدادی الیه های ضخی  سنگ آهکی به رنگ 

 روشن وجود دارد، تشکیل شده است. در این قسمت فسیل های مختلف تریلوبیت مشاهده شده است.

ند از میال از سنگ های آهکی نازل الیه متراک  که به شدت نودولر است تشکیل می شود و جد بخش فوقانی این ساز

متر می باشد. فسیل های زیاد  355رنگ آن بین سبز، قرمز و زرد متغیر بوده و ضخامت آن از چند ده متر تا بیش از 

متر است  05ههای سلطانیه حداکثر از جمله تریلوبیت و براکیوپود در آن وجود دارد. ضخامت تمامی بخش میال در کو

 که به طرف شمالغربی از ضخامت آن کاسته شده و به صفر می رسد.

  درودسازند 

سازند درود در کوه های سلطانیه از الیه های کوارتزیت، ماسه و شیل های صورتی و با رنگ های گوناگون دیگر با 

ماسه سنگ، سنگ های آهکی و دولومیتی به  متر تشکیل شده که در بین الیه های شیل، 345ضخامت حداکثر 
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متر دیده می شود و در آن فسیل هایی از نوع مرجان های فوزلین و براکیوپود پیدا شده است. سن  4ضخامت تقریبی 

این سری پرمین تيتانی است که در نواحی مختلف ارتفاعات سلطانیه به طور دگر شیب بر روی سازند میال قرار می 

 گیرد.

   تهروسازند 

سنگ های آهکی با الیه بندی خوب و به رنگ خاکستری تیره تا سیاه مایل به قرمز که به طور ه  شیب بر روی طبقات 

ماسه سنگی و شیلی دورود قرار دارند، معرف سازند روته کوههای سلطانیه است، حد بین دو سازند به وسیله یک طبقه 

ش دارد، قابل تشخیص است. در این سازند فسیل های فراوان سنگ آهک کرینوئیدی قرمز رنگ که به طور ممتد گستر

متر و به وسیله سازند شمشک  455پیدا شده و سن آن مربوط به بخش زیرین پرمین فوقانی است، ضخامت آن حدود 

 پوشیده می شود.

  شمشکسازند 

ی و ماسه سنگ به رنگ به رنگ سبز تیره، شیل های سیاه زغال این سازند در ناحیه زنجانرود شامل شیل ماسه ای

متر هست و  3555خاکستری سبز و الیه های نازل زغالی است. ضخامت سازند شمشک در کوه های سلطانیه حدود 

در باقیمانده گیاهی در آن به وفور یافت می شود. سن سازند شمشک در شمال روستای سرخه دیزج براساس فسیل 

ت. گرچه بخش وسیعی از سازند شمشک در ميیط های قاره ای د تعیین شده اسTo arsianهای آمونیت، توآرسین ب

تشکیل شده است، ولی وجود این فسیل ها موید یک پیشروی سریع دریایی در آم می باشد، وجود فسیل های 

Pseudolioceras  نشانه ای از پیشروی دریا در اشکوب توآرسین از البرز مرکزی تا کوه های سلطانیه می باشد، سازند

ی سنگ های قدیمی تر با سطح فرسایش نامنظ  با درجه دگر شیبی متغیر قرار دارد. عدم وجود سازند شمشک رو

 تریاس زیرین و میانی در زیر شمشک را می بایستی مربوط به دوره فرسایش تریاس فوقانی دانست.

ضی از موارد روی سازند میال در کوه های سلطانیه در بسیاری نقاط این سازند روی آهک های روته قرار دارد، ولی در بع

 قرار گرفته است.

  الرسازند 

شیل های نرم فرسایش یافته و ماسه سنگ های سازند شمشک در کوه های سلطانیه به طور ه  شیب به وسیله یک 

واحد مشخص از سنگ های آهکی به رنگ روشن متعلق به سازند الر پوشیده می شود. به غیر از بعضی نقاط که 

متر با الیه هایی از جنس آهک مارنی با الیه بندی نازل حاوی فسیل آمونیت که متعلق به واحد  05ضخامت آن به 

سنگ های دلیچای هست، در بقیه مناطق کوه های سلطانیه سازند آهکی ژوراسیک فوقانی متعلق به الر گسترش دارد 

 متر می باشد. 055که ضخامت آن حدود 

 

  زیارتسازند 

متر قرار دارد رنگ آن زرد و دارای الیه بندی  305جهان داغی سلطانیه با ضخامت تقریبی  این سازند در کوه های

خوب می باشد. سنگ آهک مزبور کمی ماسه ای و به طور بخشی گلوکوئیتی بوده و دارای الیه های مارنی به رنگ 
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وئیدها وجود دارد. سن این سازند قرمز و زرد می باشد که در آن خرده های فراوانی از صدف استراها، شکمپایان و اکنی

 به آئوسن نسبت داده می شود.

  کرج در کوه های سلطانیهسازند 

متر برآورد می شود که شامل توف ها، شیل های توف،  9555تا  3555ضخامت سازند کرج در کوه های سلطانیه بین 

 باشد.ماسه سنگ با سنگ های مختلف می  -گدازه های جریانی، الگومرا، برش های توفی

 

 ساختار زمین شناختی منظومه باغ حلی -1-3-1-1-1
سلطانیه بوده که عمدتاً در زون البرز غربی واقع شده است. در  -منظومه باغ حلی جزیی از ناحیه زمین شناسی زنجان

 این بخش کانسارها و نشانه های معدنی در ارتباط با توف های سازند کرج، شیل های شمشک، سنگ های آهکی سازند

روته و... قابل مشاهده هستند. طبق نقشه زمین شناسی تشکیالت زمین شناسی منظومه باغ حلی غالبًا در ارتباط با 

 دوره های زمین شناسی پرکامبرین، اءوسن میانی بسنوزوئیکد، الگیلوسن، کوارترنری قابل تشخیص است.

ناسی در منظومه باغ حلی نشان از آن دارد که توزیع و پراکندگی آبادی ها بر روی تشکیالت متعدد واحدهای زمین ش

غالباً آبادی های منظومه بر روی تمامی این تشکیالت پراکنش شده اند که چهار روستای علی آباد، گوزلدره علیا، 

شکورآباد و سلمان کندی در میان واحدهای دولومیت ضخی  و سنگ آهک که جزیی از سازند سلطانیه به شمار می 

هکتار از فضای منظومه به  4330145کامبرین هستند و مجموعاً حدود  -مربوط به دوره پرکامبرینروند و عمدتاً 

 تشکیالت فوق اختصاص یافته است.

تشکیالت مربوط به دوره ائوسن میانی بسنوزوئیکد که عمدتاً به پهنه های شیل توفی با میان الیه هایی از توف 

اسی منظومه را در برگرفته است که روستای کردناب و گوزلدره سفلی اختصاص دارد بخش دیگری از ساختار زمین شن

 هکتار از فضای منظومه را شامل شده اند. 9333159در چنین پهنه هایی گسترده شده اند و بر روی ه  

شیل های تیره توف دار با میان الیه هایی از توف که به ائوسن بسنوزوئیکد مرتبط هستند تشکیالت زمین شناسی 

هکتار از کل فضای  9434143ی هستند که در روستای امیرآباد و برنگین بر روی آن قرار گرفته اند که حدود دیگر

 منظومه را شامل شده اند.

واحدهای آندیزیت روستاهای سرخه دیزج، ونونان، برنقور، کنگه، آقزوج، قشالق و بوجی را در برگرفته اند که مربوط به 

هکتار اختصاص  35433150ترین سطح منظومه به تشکیالت زمین شناسی فوق با سطح دوره ائوسن میانی بوده و باال

 دارد.

روستاهای ساریجالو، قره بالغ، کاکاآباد، یوسف آباد، خیرآباد و کردرق از جمله آبادی هایی ميسوب می شوند که بر 

 تند قرار گرفته اند. در زیرروی تشکیالت زمین شناسی دولومیت و سنگ آهک مرتفع است که جز دوره کواترنری هس

 جدول و نقشه مربوط به ساختار زمین شناسی منظومه باغ حلی ارایه شده است.  

 

 ساختار زمین شناسی منظومه باغ حلی(: 2جدول شماره)
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 پهنه دوران -سن مساحت به هکتار
سازند زمین 

 شناسیبژئویونیتد
 نام آبادی

 ائوسن میانیبسنوزوئیکد 9333159
 از هایی الیه میان با توفی شیل

 زیریند شیل عضوبتوف
Eksh 

کردناب، گوزلدره سفلی  

 بالوف، چمرود، چمه

 خرمدرق، علی آباد Ogr-di گرانودیوریت و گرانیت الیگوسنب سنوزوئیکد 3444153

4330145 

 –پرکامبرین 

کامبرینبپروتروزویک الی 

 پالئوزویکد

دولومیت و سنگ آهک با میان الیه 

 های شیل
pC-Cs 

گوزلدره علیا، شکورآیاد، 

 سلمان کندی، علی آباد

 کواترنریبسنوزوئیکد 45955133
دولومیت و سنگ آهک با میان الیه 

 های شیل
Qft3 

ساریجالو، قره بالق، 

کاکاآباد، یوسف آباد، 

 کردرق

 Edavt داسیتی های جریان آندزیت، ائوسن میانیبسنوزوئیکد 35433150
سرخه دیزج، ونونان، 

 کنگه، آقزوجبرنقور، 

 قشالق، بوجی Eav آندزیت ائوسن میانیبسنوزوئیکد 3439154

 ائوسن بسنوزوئیکد 9434143
 یهای الیه میان با دار توف تیره شیل

 توف زیرین عضو توف از
Ek پرنگین، امیرآباد 

 پالئوزوئیک 3904143
ماسه سنگ آرکوزی و سیلستون های 

 میکادار
CI خالی از سکنه 

 پالئوزوئیک 944134
سنگ آهکی دولومیتی تریلوبیت دار، 

 ماسه سنگ و شیل
COM خالی از سکنه 

 خالی از سکنه EK.a شیل آهکی با میان الیه های توف آئوسن میانی 3034133

 تریاسیک 945133
سنگ آهک التاجر، سنگ آهک شیل 

 با نشانه های گرمی شکل و دولومیت
TRJs خالی از سکنه 

 خالی از سکنه Qal آبرفتهای سیالبی کواترنر 304
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 ساختار زمین شناسی منظومه باغ حلی(: 2شماره) نقشه
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 : ناهمواریها 1-3-1-1
 توپوگرافی و عامل ارتفاع -1-3-1-1-1

توپوگرافی و عامل ارتفاع به عنوان یکی از عوامل مه  و موثر در توزیع فضایی و جغرافیایی سکونتگاههای انسانی از 

جمله روستاها نقش قابل توجهی را بر عهده دارد این عامل جدا از آنکه در ایجاد شرایط ميیطی مناسب از جمله اراضی 

هموار جهت ایجاد و استقرار سکونتگاه ها حایز اهمیت است بلکه بر روی سایر عوامل طبیعی مانند دما، بارش، تبخیر، 

 سطيی و زیرزمینی نیز تأثیرگذار می باشد.توزیع خال ها براساس عمق آنها، جریانات آبهای 

براساس نقشه توپوگرافی منظومه باغ حلی می توان گفت باالترین خطوط تراز در بخش شمال غربی و جنوب شرقی 

منظومه مالحظه می شود که از لياظ توزیع جغرافیایی سکونتگاه های روستایی خرمدرق، کردرق و گوزلدره علیا در 

ه مستقر شده اند. بررسی نقشه توپوگرافی نشان از آن دارد که منظومه باغ حلی جز مناطق غرب و جنوبشرق منظوم

متر واقع شده اند به طور کلی می توان گفت که  3055کوهستانی بوده و تمامی سکونتگاه های آن در ارتفاع بیش از 

ها توزیع شده اند که از لياظ طبقات در منظومه باغ حلی سه طبقه ارتفاعی وجود دارد که روستاهای منظومه در بین آن

روستا  30بیشترین تعداد روستاها در آن واقع شده اند و تعداد  3055-4355ارتفاعی می توان گفت که طبقه ارتفاعی 

که  هستند در این طیف ارتفاعی توزیع شده اندهکتار برخوردار  33344103سطيی معادل در این طبقه ارتفاعی که از 

درصد از کل جمعیت  44که حدود  فوق قرارگرفته اند نفر در طبقه ارتفاعی  4933 تعداد 3340 براساس آمار سال

 در بر می گیرد سه  بیشتری از روستاهای منظومه را  4355-4955منظومه را شامل می شود پس از آن طبقه ارتفاعی 

ه قرار گرفته اند ک سرخه دیزج، علی آباد، گوزلدره علیا، کردرق، خرمدرق، سبزدرقکه در این طبقه ارتفاعی روستاهای 

کل  3340درصد از کل روستاهای منظومه در این طیف از طیف ارتفاعی پراکنده شده است که مطابق با آمار سال  33

به  3355تا  3055نفر بوده است و باالخره طبقه ارتفاعی  3343جمعیت روستاهای واقع در طبقه ارتفاعی فوق برابر 

فاعی به شمار می رود که حج  تعداد روستاهای توزیع یافته در آن کمتر از دو طبقه ارتفاعی دیگر بوده عنوان طبقه ارت

از جمله روستاهایی است که در واحد طبقات ارتفاعی واقع هستند. چمه، چمرود و بالوف چنانچه روستاهای پرنگین، 

ه ن طبیعی و انسانی می تواند باشد به طوری کچنین پراکنش جمعیتی در بین طبقات ارتفاعی حاکی از دالیل گوناگو

عوامل تاریخی از جمله امنیت و دور بودن از غارت و چپاول توسط افراد و گروه های چپاولگر به دور می باشد چنانچه 

بخش میانی منظومه باغ حلی که جز اراضی هموار و ک  ارتفاع را شامل می شود به لياظ تعداد سکونتگاه های روستایی 

ر از مناطق کوهستانی شرق و غرب آن می باشد. از سوی دیگر وجود زندگی دامداری و دامپروری که عمدتاً به کمت

صورت پرورش سنتی دام های سبک در منطقه مرسوم بوده و هست جهت چرای دام ها و دستیابی به مراتع مناطق 

ت و باالخره دسترسی و دستیابی به کوهستانی در شکل گیری چنین الگوی سکونتگاهی در منظومه دخیل بوده اس

منابع آبی شامل چشمه و آبهای روان و نرم زیستی که عمدتًا از دل کوهها و ارتفاعات جاری شده است از جمله دالیل 

 دیگر الگوی سکونتگاه های منظومه باغ حلی به شمار می آید.     
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 نظومه باغ حلیارتفاع از سطح دریا سکونتگاه های روستایی م(: 3جدول شماره)

 ارتفاع از سطح دریا بمترد نام روستا ردیف

 3033 پرنگین 3

 3343 قشالق 4

 3344 چمه 3

 3344 ونونان 9

 3394 برنقور 0

 3309 یوسف آباد 3

 3335 خیرآباد 3

 3334 قره بالغ 4

 3449 ساریجالو 4

 3400 امیرآباد 35

 3443 آقزوج 33

 3444 کنگه 34

 3433 گوزلدره سفلی 33

 3434 شکورآباد 39

 3494 کاگاآباد 30

 3433 کردناب 33

 3443 سلمان کندی 33

 3444 بوجی 34

 4590 سرخه دیزج 34

 4593 خرمدرق 45

 4594 کردرق 43

 4543 سبزدرق 44
 Google earthمأخذ:                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    

 
 

11 

 

 

 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 منظومه باغ حلیتوپوگرافی (: 3شماره) نقشه
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

منظومه باغ حلی را می توان یک منطقه کوهستانی و نیمه کوهستانی در نظر گرفت که در حد فاصل رشته کوههای 

متر در جنوبغربی  4055البرز غربی و زاگرس واقع شده اند و در آن کوههایی همچون کوه سلمان بونیاچی با ارتفاع 

ومه، کوههای گز قلعه، هلل داغی، شکین و کلته در بخش شرقی و شمالشرقی منظومه را می توان جز نقاط مرتفع منظ

آن دانست. به طور کلی بررسی شرایط توپوگرافی و پستی و بلندی منظومه باغ حلی نشان می دهد که وجود نواحی 

ایت از نيوه پراکنش ویژگی های توپوگرافی کوهستانی در بخشهای شرقی و غربی و نواحی دشتی در بخش میانی حک

در منظومه باغ حلی را دارد. به طوری که در هر چقدر از نواحی فوق به سمت بخشهای مرکزی و میانی منظومه حرکت 

می کنی  به اراضی هموار و ک  شیب و پست آن نزدیکتر می گردی . نقشه های زیر نشان از شرایط کوه، دشت را در 

 بیان می دارند. منظومه باغ حلی
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 نقشه نقاط کوهستانی منظومه باغ حلی(: 3شماره) نقشه
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 4355تا 3455براساس نقشه مدل رقومی ارتفاعی می توان گفت که بیشترین سطوح طیقه ارتفاعی منظومه در طیف 

درصد از کل مساحت منظومه به  03143باشد که  هکتار برخوردار می 43930139متر قرار دارد که از سطيی معادل 

د درصد قرار 4014هکتار ب 33304133متر با 4955تا 4355این طبقه ارتفاعی اختصاص دارد بعد از آن طبقه ارتفاعی  

 4493134متر که به عنوان یکی از طبقات پست ارتفاعی منظومه را شامل می شود با  3055-3455دارد. طبقه ارتفاعی 

متر حتی از  4955مرتبه سوم از حیث سطح فراوانی طبقات ارتفاعی را دارد. مساحت طبقه ارتفاعی بیشتر از  هکتار در

درصد از سطح منظومه را شامل می شود در مقابل  3103متر بیشتر می باشد این طبقه ارتفاعی  3055گروه کمتر از 

را به خود اختصاص داده است به طور کلی می توان درصد از مساحت منظومه  4متر تنها  3055طبقه ارتفاعی کمتر از 

 گفت که منظومه باغ حلی از حیث شرایط جغرافیایی جزء مناطق کوهستانی و نیمه کوهستانی ميسوب می شود.
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 (: الگوی توزیع جغرافیایی سکونتگاه ها در طبقات ارتفاعی منظومه باغ حلی4جدول شماره)

 بمترد طبقات ارتفاعی
مساحت 

 بهکتارد
 40جمعیت در سال  نام روستا

درصد جمعیت نسبت 

 به بخش باغ حلی

3055-3533105 3533154 - - - 

3455-3053 4493134 

 پرنگین

330 3 
 چمه

 چمرود

 بالوف

4355-3455 43930139 

 ساریجالو

4933 44 

 کردناب

 گوزلدره سفلی

 شکورآباد

 سلمان کندی

 یوسف آباد

 خیرآباد

 قره بالغ

 کاکاآباد

 کنگه

 اقزوج

 ونونان

 قشالق

 بوجی

 امیرآباد

4955-4355 33304133 

 سبزدرق

3343 33 

 خرمدرق

 کردرق

 گوزلدره علیا

 علی آباد

 سرخه دیزج

 - - خالی از سکنه 3443103 4955بیشتر از 

 - - - 03535149 جمع کل

 3:40555مأخذ: مياسبات مشاور و نقشه توپوگرافی                  
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 نقشه هیپسومتریک منظومه باغ حلی(: 3شماره) نقشه

 

 شیب -1-3-1-1-2

شرق منظومه  شمالبررسی شیب در سطح منظومه باغ حلی نشان از آن دارد که ميدوده های واقع در شرق و 

میانی منظومه بخش شمال شرقی به سمت غرب و بطوریکه شیب اراضی از  .عمدتًا اراضی پرشیب را شامل می شود

 طبقه شیب به شرح ذیل شناسایی شده است.  3در منظومه باغ حلی شود. کاسته می 

و بیشترین تعداد آبادی  هکتار برآورد شده است. 33393133این طبقه از شیب برابر  درصد: 2تا  8شیب 

روستاهای پرجمعیتی همچون یوسف آباد، قره بالغ، . یافته انداستقرار  درصد 4تا صفر شیب  درجمعیت منظومه 

 4/30د 9بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول ب  .خیرآباد، گوزلدره سفلی در این سطح از شیب اراضی واقع شده اند

 ز شیب توزیع شده اند. درصد جمعیت منظومه در این طبقه ا

را شامل منظومه باغ حلی هکتار از مساحت  3343144 درصد 0تا  4شیب اراضی با  درصد: 1تا  2شیب 

تقرار اس وستاهای کاکاآباد، آقزوج، بوجی، برنقور، امیرآباد، شکور آباد، سلمان کندی و خرمدرقشده اند. در این طبقه ر

 افته اند.رار یقمنظومه در این طبقه از شیب استدرصد جمعیت  49یافته  اند. حدود 

هکتار از مساحت منظومه را به خود اختصاص داده است.  335513 شیباز طبقه این  درصد: 18تا  1شیب 

میزان فعالیت های زراعی کاهش یافته و عالوه بر آن عمق خال و کاهش طبقه به دلیل افزایش درجه شیب  در این
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

بقه این طجمعیت در  تعداد دلیلهمین  به به دلیل افزایش ناهمواری ها افزایش می یابد. مشکالت ارتباطی و خدماتی 

سرخه ادی های گوزلدره علیا و علی آباد، آببر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره بد  .از شیب کاهش می یابد

 اند. در این طیف از شیب واقع شده درصد جمعیت منظومه به خود  3/4با اختصاص  ، چمه، کردرق و ونوناندیزج

از مناطق بسیار پرشیبی هکتار  34154درصد با مساحت  30تا  35شیب  اراضی با درصد: 11تا  18شیب 

با جمعیت است که تعداد روستاهای واقع در آن مجموعاً سه روستای بالوف، چمرود و قشالق که عمدتاً جز آبادی های 

 خانوار را شامل می شوند.  45ک  و کمتر از 

هکتار از مساحت منظومه باغ حلی را به خود  2084درصد  28تا  11اراضی با شیب  درصد: 28تا  11شیب 

 تنها سکونتگاه مستقر در این طبقه می باشد.روستای کنگه اختصاص داده اند. 

روستای درصد از وسعت منظومه را به خود اختصاص داده است.  44154این طبقه  درصد: 28بیش از شیب 

 واقع شده است. در این ميدوده خانوار بوده 40دارای  40پرنگین که در سال 

 در اختیار قرار می دهد: نتایج زیر را اراضی در منظومه باغ حلی بررسی شیب 

د استقرار یافته  درصد 0عمدتًا شیب کمتر از ب روستای پرجمعیت و مه  منظومه در اراضی با شیب کمتر  -3

 .اند

 هر چقدر بر میزان شیب افزوده می شود از جمعیت آبادی ها کاسته می شود. -4

 درصد 35باالی خالی از سکنه مانند روستاهای امیرآباد، علی آباد، گوزلدره علیا در سطوح شیب  روستاهای -3

 قرار گرفته اند.

واقع است به سبب وجود سنگ  درصد 35تا  0جمعیت باالی روستای سرخه دیزج که در طبقه شیب  -9

است و بخشی از جمعیت روستا در آن به فعالیت می پردازند شده معدن جهان نما که در پیرامون روستا واقع 

 می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 طبقات شیب و پراکندگی سکونتگاه های روستایی منظومه باغ حلی(: 4جدول شماره)

 طبقات شیب
مساحت 

 بهکتارد
 نام آبادی

آبادی های 

 دارای سکنه

آبادی های 

 خالی از سکنه

جمعیت 

 40سال 

درصد 

 جمعیت

درصد 

 مساحت

 33393133 درجه 4کمتر از 

 433 - * سبزدرق

30130 3014 

 435 - * کردناب

 3034 - * گوزلدره سفلی

 403 - * یوسف آباد

 003 - * ساریجالو

 4339 - * خیرآباد

 3494 - * قره بالغ

0-413 3343144 

 903 - * کاکاآباد

4913 3314 

 43 - * آقزوج

 33 - * بوجی

 43 - * برنقور

 43 - * امیرآباد

 3539 - * شکورآباد

 334 - * سلمان کندی

 343 - * خرمدرق

35-013 335513 

 5 * - علی آباد

413 313 

 393 - * سرخه دیزج

 35 - * چمه

 43 - * کردرق

 5 * - گوزلدره علیا

 43 - * ونونان

30-3513 34154 

 43 - * قشالق

 33 - * چمرود 513 510

 5 * - بالوف

 5159 519 94 - * کنگه 4159 45-3013

 513 5130 39 - * پرنگین 44154 درصد 45بیش از 

 355 355 33943  44043140 جمع کل
 مأخذ: نقشه شیب و مياسبات مشاور
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 شیب منظومه باغ حلی(: 3شماره) نقشه
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 

 جهت شیب -1-3-1-1-2-1

براساس نقشه جهات شیب و مياسبات انجام شده روستاهای منظومه باغ حلی و اراضی آن شامل اراضی زراعی 

روستاهای مهمی همچون گوزلدره سفلی،  .پراکنده شده اند باصلی و فرعی د جغرافیایی مختلف و باغی و... در جهات

 دودح. طبق مياسبات صورت گرفته استقرار یافته انددر اراضی با جهت شیب شرقی ساریجالو، سرخه دیزج و کردناب 

با شیب غربی اراضی با جهت سپس  دارای شیب شرقی هستند. د درصد 35 ب از کل مساحت منظومههکتار  0095104

روستاهای یوسف آباد،  بیشترین وسعت اراضی را به خود اختصاص داده اند.درصدد  49139هکتار ب 0434130مساحت 

هکتار  0333143با مساحت  غربی ت شیب جنوبدر اراضی با شیب غربی استقرار یافته اند. جهآباد خیرآباد و کاکا

روستاهای علی آباد، قشالق و درصدد پس از شیب شرقی و غربی بیشترین وسعت اراضی را در بر گرفته است.  4914ب

درصدد  45133هکتار ب 9333139شرق با  ت شیب شمالجه .مستقر هستند اراضی با شیب جنوب غربیقره بالغ در 

روستاهای خرمدرق، سلمان باغ حلی به خود اختصاص داده است.  ت شیب را در منظومهبخش دیگری از سه  جه

 344134با مساحت شیب جنوبی در اراضی با شیب شمال شرقی استقرار یافته اند. اراضی با جهت کندی و شکورآباد 

بقیه مساحت  هکتار 935140 ی با مساحتشرق جنوباراضی کتار و ه 339130با مساحت غرب  هکتار، جهات شمال

 منظومه را به خود اختصاص داده اند.
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 پراکندگی جمعیت و سکونتگاه های روستایی در جهات شیب منظومه باغ حلی(: 1جدول شماره)

 نام روستا جهات شیب
آبادی های 

 دارای سکنه

های آبادی 

 خالی از سکنه

جمعیت 

 40سال 

درصد 

 جمعیت

مساحت 

 بهکتارد

درصد 

 مساحت

 شمالغربی

 433 - * سبزدرق

3103 339130 3130 
 43 - * کردرق

 5 * - گوزلدره علیا

 94 - * کنگه

 غربی

 403 - * یوسف آباد

 4339 - * خیرآباد 49130 0434130 33104

 903 - * کاکاآباد

 جنوبغربی

 5 * - علی آباد

 43 - * قشالق 49143 0333143 33133

 3494 - * قره بالغ

 جنوبی

 43 - * ونونان

 33 - * چمرود 5149 344134 3134

 33 - * بوجی

 جنوبشرقی

 43 - * آقزوج

3103 935140 4143 
 39 - * پرنگین

 5 * - بالوف

 43 - * امیرآباد

 شرقی

 435 - * کردناب

43143 0095104 40144 
 3034 - * گوزلدره سفلی

 003 - * ساریجالو

 393 - * سرخه دیزج

 شمالشرقی

 343 - * خرمدرق

 334 - * سلمان کندی 45133 9353139 34133

 3539 - * شکورآباد

 355 43335134 355 33345  جمع کل
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 جهات شیب منظومه باغ حلی(: 4شماره) نقشه
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 ساختار زمین شناختی -1-3-1-2
 –بررستی و شتناخت ویژگی های ساختار زمین شناسی به عنوان یکی از اجزاء و عناصر اصلی ساختار ميیطی 

ت صور باغ حلیاکولوژیک با هدف شتناستایی عملکردهای زمین شتناختی و نقش و اثرات آن در نظام فضایی منظومه 

دگی ها، فاصله و بازشگرفته است. شناسایی سازندها، جنس سنگ، مقاومت آن در برابر فرسایش، روند و نوع شکستگی

 –استتتاستتتی در تبیین برنامه ها و اقدامات عمرانی درزها، موقعیت گستتتل های منظومه، امکان لرزه خیزی و ... نقش 

توستعه ای ستکونتگاه های روستتایی منظومه خواهد داشتت. این بخش از نوشتتار به بررسی و شناخت ساختار زمین 

 اختصاص دارد.  باغ حلیشناسی در منظومه 

  .غربی واقع شده استکه عمدتاً در زون البرز  استسلطانیه  -زنجان بخشی از پهنه ساختاری باغ حلیمنظومه 

 

 : چینه شناسی1-3-1-2-1

ميدوده طرح، چینه شتتناستی و ستتازندهای مورد مطالعه در این منظومه / نقشته زمین شتتناستی  با توجه به

ن اساس بر ای می باشد. پالئوزوئیک -پروتروزوئیک، مزوزوئیک، سنوزوئیک بخش، از نظر ستطح تماما مربویط به دوران

شتناستی به صتورت عمقی مورد بررسی قرار گیرد. از نظر سنی سازندهای این منظومه تالش گردید ستازندهای زمین

ک است. ویژگی های عمومی هر یمیانی کامبرین، الیگوسن، پلیوسن، کواترنر، ائوسن  - مربوط به دوره های پرکامبرین

 باشد: به شرح ذیل می از سازندهای شناسایی شده در منظومه به اجمال

 

 سازند سلطانیه 

ویژه  کامبرین پیشین در حوضه رسوبی البرز و به -رسوبات منسوب بر سازند سلطانیه به سن پرکامبرین پسین

در منطقه جنوب زنجان رخنمون های گسترده ای دارد. این سازند از دید سنگ شناسی بیشار از دولومیت و شیل 

شیلی دارای کانه زایی فسفات است. افق های فسفاته سازند سلطانیه گسترش قابل تشکیل شده و در بخش های 

؛ چشمه 3340؛ موسوی مطلق، 3340و  3349مالحظه ای دارد و از دیرباز مورد توجه ميققین بوده است بشریفی، 

 د.3340؛ زهدی و ممبنی، 3343سری و همکاران، 

کامبرین پیشین است و از این نظر نیز در مناطق مختلف  -سازند سلطانیه در بر گیرنده مرز پرکامبرین پسین

؛ شبستری و 3339حوضه رسوبی البرز، مورد مطالعه دقیق فسیل شناسی و ژئوشیمیایی قرار گرفته است بحمدی، 

؛ تشعی و همکاران، 3343؛ شاهنده و همکاران، 3340؛ ثیاب قدسی و همکاران، 3340؛ ثیاب قدسی، 3345آدابی، 

 د.3343

بخش های کربناته و دولومیتی این سازند که به شدت تيت تأثیر فرایندهای دیاژنری همچون سیلیسی روی 

شدن بگرهک ها و نوارهای چرتد و دولومیتی شدن قرار گرفته، مطالعات ميدودتری انجام شده است بشبستری و 

 د.3340؛ ثیاب قدسی، 3343آدابی، 
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 مدل دولومیتی سازند سلطانیه(: 1شماره) یرتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  باروتسازند 

این سازند از سری سنگ های رسوبی شامل شیل های رسی و ماسه ای میکادار به رنگ های ارغوانی، سبز، 

لطانیه سخاکستری، بنفش و سیاه همراه با دولومیت و آهک تشکیل شده است که به طور ه  شیب روی واحد دولومیتی 

قرار می گیرد و در شمال غرب کوه های سلطانیه رخنمون دارد. سن این سازند با توجه به موقعیت چینه شناسی با 

 مرزهای پیوسته که روی سازند سلطانیه و زیر سازند زایگون قرار دارد، اینفراکامبرین در نظر گرفته شده است.

  زایگونسازند 

دانه ریز و شیل های رسی تا سیلتی تشکیل شده است و به علت  این سازند در سنگ های شیلی ماسه ای

سست بودن سریعًا فرسایش یافته و تیپ دره ای پیدا کرده است. این واحد آخرین سکانس رسوبی اینفراکامبرین را 

 متر است. 435معرفی می نماید و ضخامت آن حدود 

  اللونسازند 

لطانیه به خوبی رخنمون دارند که از ماسه سنگ های ماسه سنگ های اللون در نواحی مختلف کوه های س

ارکوزی بمیزان ذرات کانی فلوسپات در آنها باالستد با سیمان سیلیسی و چینه بندی متقاطع به رنگ صورتی تا ارغوانی 

متر اولین سری از رسوبات کامبرین را تشکیل می دهد. به نظر می رسد این ماسه سنگ ها  355به ضخامت حدود 

تخریب توده گرانیتی و رسوبات دگرگونی باشد، وجود کانی های گلوکنی و دانه های فسفات در آنها ميیط ک   نتیجه

عمق دریایی را معرفی می نماید. در قسمت فوقانی این سازند ماسه سنگ سفید رنگ قرار دارد که اصطالحًا به آن 

 کوارتزیت باالیی می گویند.
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  میالسازند 

ور ه  شیب بر روی ماسه سنگ های اللون قرار دارد، در کوه های سلطانیه از سه این سری رسوبی که به ط

 بخش تشکیل شده است:

متر مشتمل بر دولومیت های ضخی  الیه به رنگ خاکستری تا  455الفد بخش زیرین به ضخامت تقریبی 

آبی تیره که در داخل آنها نودول ها و رگه هایی از چرت تیره همراه با کوارتزیت و مارنی های دولومیتی زرد 

 رنگ تا صورتی وجود دارد. 

ر عمده از تناوب های الیه های دولومیتی به رنگ متر که به طو 345به ضخامت حدود بد بخش میانی 

خاکستری تیره و سنگ های متراک  ریزدانه متورق تیره رنگ که در بین آن نیز تعدادی الیه های ضخی  

سنگ آهکی به رنگ روشن وجود دارد، تشکیل شده است. در این قسمت فسیل های مختلف تریلوبیت مشاهده 

 شده است.

ند از میال از سنگ های آهکی نازل الیه متراک  که به شدت نودولر است تشکیل جد بخش فوقانی این ساز

متر می  355می شود و رنگ آن بین سبز، قرمز و زرد متغیر بوده و ضخامت آن از چند ده متر تا بیش از 

های هباشد. فسیل های زیاد از جمله تریلوبیت و براکیوپود در آن وجود دارد. ضخامت تمامی بخش میال در کو

 متر است که به طرف شمالغربی از ضخامت آن کاسته شده و به صفر می رسد. 05سلطانیه حداکثر 

  درودسازند 

سازند درود در کوه های سلطانیه از الیه های کوارتزیت، ماسه و شیل های صورتی و با رنگ های گوناگون 

ماسه سنگ، سنگ های آهکی و دولومیتی  متر تشکیل شده که در بین الیه های شیل، 345دیگر با ضخامت حداکثر 

متر دیده می شود و در آن فسیل هایی از نوع مرجان های فوزلین و براکیوپود پیدا شده است.  4به ضخامت تقریبی 

سن این سری پرمین تيتانی است که در نواحی مختلف ارتفاعات سلطانیه به طور دگر شیب بر روی سازند میال قرار 

 می گیرد.

   تهروسازند 

سنگ های آهکی با الیه بندی خوب و به رنگ خاکستری تیره تا سیاه مایل به قرمز که به طور ه  شیب بر 

روی طبقات ماسه سنگی و شیلی دورود قرار دارند، معرف سازند روته کوههای سلطانیه است، حد بین دو سازند به 

ش دارد، قابل تشخیص است. در این سازند وسیله یک طبقه سنگ آهک کرینوئیدی قرمز رنگ که به طور ممتد گستر

متر و به  455فسیل های فراوان پیدا شده و سن آن مربوط به بخش زیرین پرمین فوقانی است، ضخامت آن حدود 

 وسیله سازند شمشک پوشیده می شود.

  شمشکسازند 

ه ی و ماسه سنگ ببه رنگ سبز تیره، شیل های سیاه زغال این سازند در ناحیه زنجانرود شامل شیل ماسه ای

متر  3555رنگ خاکستری سبز و الیه های نازل زغالی است. ضخامت سازند شمشک در کوه های سلطانیه حدود 

هست و در باقیمانده گیاهی در آن به وفور یافت می شود. سن سازند شمشک در شمال روستای سرخه دیزج براساس 

ت. گرچه بخش وسیعی از سازند شمشک در ميیط های د تعیین شده اسTo arsianفسیل های آمونیت، توآرسین ب
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قاره ای تشکیل شده است، ولی وجود این فسیل ها موید یک پیشروی سریع دریایی در آم می باشد، وجود فسیل های 

Pseudolioceras  نشانه ای از پیشروی دریا در اشکوب توآرسین از البرز مرکزی تا کوه های سلطانیه می باشد، سازند

ی سنگ های قدیمی تر با سطح فرسایش نامنظ  با درجه دگر شیبی متغیر قرار دارد. عدم وجود سازند شمشک رو

 تریاس زیرین و میانی در زیر شمشک را می بایستی مربوط به دوره فرسایش تریاس فوقانی دانست.

ضی از موارد روی سازند میال در کوه های سلطانیه در بسیاری نقاط این سازند روی آهک های روته قرار دارد، ولی در بع

 قرار گرفته است.

  الرسازند 

شیل های نرم فرسایش یافته و ماسه سنگ های سازند شمشک در کوه های سلطانیه به طور ه  شیب به 

وسیله یک واحد مشخص از سنگ های آهکی به رنگ روشن متعلق به سازند الر پوشیده می شود. به غیر از بعضی 

متر با الیه هایی از جنس آهک مارنی با الیه بندی نازل حاوی فسیل آمونیت که متعلق  05نقاط که ضخامت آن به 

به واحد سنگ های دلیچای هست، در بقیه مناطق کوه های سلطانیه سازند آهکی ژوراسیک فوقانی متعلق به الر 

 متر می باشد. 055گسترش دارد که ضخامت آن حدود 

 

  زیارتسازند 

متر قرار دارد رنگ آن زرد و دارای الیه  305جهان داغی سلطانیه با ضخامت تقریبی  این سازند در کوه های

بندی خوب می باشد. سنگ آهک مزبور کمی ماسه ای و به طور بخشی گلوکوئیتی بوده و دارای الیه های مارنی به 

وئیدها وجود دارد. سن این رنگ قرمز و زرد می باشد که در آن خرده های فراوانی از صدف استراها، شکمپایان و اکنی

 سازند به آئوسن نسبت داده می شود.

  کرج در کوه های سلطانیهسازند 

متر برآورد می شود که شامل توف ها، شیل  9555تا  3555ضخامت سازند کرج در کوه های سلطانیه بین 

 باشد.ماسه سنگ با سنگ های مختلف می  -های توف، گدازه های جریانی، الگومرا، برش های توفی

توزیع و پراکندگی آبادی ها بر روی تشکیالت متعدد واحدهای زمین شناسی در منظومه باغ حلی نشان از آن 

دارد که غالبًا آبادی های منظومه بر روی تمامی این تشکیالت پراکنش شده اند که چهار روستای سبزدرق، گوزلدره 

ضخی  و سنگ آهک که جزیی از سازند سلطانیه به شمار علیا، شکورآباد و سلمان کندی در میان واحدهای دولومیت 

هکتار از فضای منظومه به  4390194کامبرین هستند و مجموعًا حدود  -می روند و عمدتاً مربوط به دوره پرکامبرین

 تشکیالت فوق اختصاص یافته است.

ی از با میان الیه های تشکیالت مربوط به دوره ائوسن میانی بسنوزوئیکد که عمدتاً به پهنه های شیل توفی

توف اختصاص دارد بخش دیگری از ساختار زمین شناسی منظومه را در برگرفته است که روستای کردناب و گوزلدره 

 هکتار از فضای منظومه را شامل شده اند. 3343154سفلی در چنین پهنه هایی گسترده شده اند و بر روی ه  
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توف بعضو شیل زیریند بخش دیگری از تشکیالت و ساختار زمین  پهنه های شیل توفی با میانی الیه هایی از

هکتار برخوردار بوده که روستاهای بالوف، چمرود  434314شناسی منظومه را شامل می شود و این پهنه از سطيی برابر 

 و چمه در چنین تشکیالتی گسترده شده اند.

ن بسنوزوئیکد مرتبط هستند تشکیالت زمین شیل های تیره توف دار با میان الیه هایی از توف که به ائوس

هکتار از کل  9553134شناسی دیگری هستند که در روستای امیرآباد و برنگین بر روی آن قرار گرفته اند که حدود 

 فضای منظومه را شامل شده اند.

ه رفته اند کواحدهای آندیزیت روستاهای سرخه دیزج، ونونان، برنقور، کنگه، آقزوج، قشالق و بوجی را در برگ

هکتار  34094139مربوط به دوره ائوسن میانی بوده و باالترین سطح منظومه به تشکیالت زمین شناسی فوق با سطح 

 اختصاص دارد.

روستاهای ساریجالو، قره بالغ، کاکاآباد، یوسف آباد، خیرآباد و کردرق از جمله آبادی هایی ميسوب می شوند 

ایر تراسی و مخروط افکنه های کوهپایه ای قدیمی مرتفع است که جز دوره که بر روی تشکیالت زمین شناسی ذخ

کواترنری هستند قرار گرفته اند. در زیر جدول و نقشه مربوط به ساختار زمین شناسی منظومه باغ حلی ارایه شده 

 است.  
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 حلی ساختار زمین شناسی منظومه باغ(: 6جدول شماره)

 

 

 

 

 

 پهنه دوران -سن مساحت به هکتار
سازند زمین 

 شناسیبژئویونیتد
 نام آبادی

 ائوسن میانیبسنوزوئیکد 9953144
 از هایی الیه میان با توفی شیل

 زیریند شیل عضوبتوف
Eksh 

کردناب، گوزلدره سفلی  

 بالوف، چمرود، چمه

 خرمدرق، علی آباد Ogr-di گرانودیوریت و گرانیت الیگوسنب سنوزوئیکد 3433143

4390194 

 –پرکامبرین 

کامبرینبپروتروزویک الی 

 پالئوزویکد

 آهک، سنگ و ضخی  دولومیت واحد

 های الیه میان با چرتی بخشی بطور

 دسلطانیه سازندب ضخی  شیل

pC-Cs 
گوزلدره علیا، شکورآیاد، 

 سلمان کندی، سبزدرق

 کواترنریبسنوزوئیکد 4539413
 های افکنه مخروط و تراسی ذخایر

 مرتفع قدیمی ای کوهپایه
Qft3 

ساریجالو، قره بالق، کاکاآباد، 

 یوسف آباد، کردرق

 Edavt داسیتی های جریان آندزیت، ائوسن میانیبسنوزوئیکد 33554149
سرخه دیزج، ونونان، برنقور، 

 کنگه، آقزوج

 قشالق، بوجی Eav آندزیت ائوسن میانیبسنوزوئیکد 3095135

 بسنوزوئیکدائوسن  9553144
 یهای الیه میان با دار توف تیره شیل

 توف زیرین عضو توف از
Ek پرنگین، امیرآباد 
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 (: ساختار زمین شناسی منظومه باغ حلی1نقشه شماره)
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 گسل ها -1-3-1-2-2

گسل یا گسله به شکستگی هایی اطالق می شود که سنگ های دو طرف صفيه شکستگی نسبت به یکدیگر 

حرکت کرده باشند. این جابجایی می تواند از چند میلیمتر تا صدها متر باشد. انرژی آزاد شده به هنگام حرکت سریع 

 گسل های فعال، عامل وقوع اغلب زمین لرزه ها است. 

 

 جود منظومه باغ حلیگسل های فعال و مو

 گسله هایی با پیشینه لرزه خیزی شناخته شده 

 در این قسمت گلسه های کواترنری ذکر می شود که پیشینه شناخته شده لرزه خیزی دارند.

خاوری  جنوب -گسله فشاری خاوری سلطانیه: گلسه فشاری خاوری سلطانیه گسله ای است با راستای شمال باختری -

ن قلعه در جنوب خاوری آغاز و در نزدیکی شمال شهر سلطانیه ناپدید می شود. درازای شناخته د که از صائیNW-SEب

کیلومتر است و در روی عکسهای هوایی به روشنی رسوبات آبرفتی کواترنر را بریده و دیواره  45شده این گسله بیش از 

ه خاوری سلطانیه به ترتیب وارد رودخانه گسله بارزی را به جا گذاشته است. انتهای شمال باخری و جنوب خاوری گسل

های زنجان رود و ابهر رود می شود، که پیگیری آن میسر نیست. گسله خاوری سلطانیه ممکن است در رویداد زمین 

 د.3333میالدی به همراه گسله سلطانیه و یا به تنهایی نقش داشته باشد ببربریان و قریشی  3435لرزه 

 مهگسله ها بMajor Faultد 

سن جوان و درازای مهگسله های بنیادی، آنها را در گرده گسله های لرزه زا و خطرنال گستره مورد مطالعه قرار می 

 دهد.

 03د و درازای NW-SEجنوب خاوری ب -گسله پوشیده ابهر: گسله پوشیده ابهر، با راستای خمدار شمال باختری -

نگهای کامبرین زیرین و س -مرز میان سنگهای کهن کامبرین باال کیلومتر از نزدیکی باختر ابهر می گذرد. گسله مزبور،

 آتشفشانی ائوسن بدر جنوب باخترید و رسوبات کواترنر دشت ابهر بدر شمال خاورید را تشکیل داده است.

جنوب خاوری در پهلوی  -کیلومتر و راستای شمال باختری 345گسله پوشیده طارم: گسله پوشیده طارم با درازای  -

باختری کوه های طارم قرار دارد. شیب گسله طارم به سوی شمال خاوری است و در راستای آن سنگهای  جنوب

گوناگون آتشفشانی، آذر آواری و سنگهای آذرین درونی کوه های طارم باز سوی شمال خاورید بر روی رسوبات آبرفتی 

ست. هیچگونه داده سنی دقیق و یا لرزه خیزی از ابهر رانده شده ا -سلطانیه -و بادبزنهای آبرفتی کواترنر دشت زنجان

 گسله پوشیده طارم در دست نیست.

کیلومتر  305جنوب خاوری و درازای پیرامون  -گسله پوشیده چپقلو: گسله پوشیده چپقلو با راستای شمال باختری -

ال خاوری است و در در پهلوی جنوب باختری کوه های سلطانیه قرار دارد. به نظر می رسد شیب گسله به سوی شم

راستای آن سنگهای گوناگون پالئوزوئیک و مزوزوئیک باز سوی شمال خاورید بر روی رسوبات کواترنر دشت و پادگانه 

های آبرفتی بدر جنوب باخترید رانده شده است. هیچگونه داده سنی دقیق و یا لرزه خیزی از گسله پوشیده چپقلو در 

 دست نیست.

کیلومتر و راستای شمال  395گسله فشاری سلطانیه گسله ای است به درازای نزدیک به  گسله فشاری سلطانیه: -

جنوب باختری شهر سلطانیه می گذرد. در راستای این گسله گرانیت دوران  -کیلومتری جنوب 4باختری که از فاصله 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

ای پالئوزوئیک بدر شمال و سازند کهار پرکامبرین باز سوی جنوب باخترید بر روی سازند ائوسن کرج و یا سازنده

 خاورید رانده شده اند.

متر از رویه آزاد  3355اختالف فرازای ناگهانی میان صائین قلعه در جنوب خاوری شهر سلطانیه ببا میانگین بلندی 

 4393کیلومتر بستیغ کوه گوی قزای با بلندی نزدیک به  30دریاهاد و نزدیکترین ستیغ به آن در یک فاصله کمتر از 

ه زنجام است که نتیج -د یکی از بارزترین ویژگی های توپوگرافی گستره کوه های سلطانیه و فرونشست ابهرمتر

 جنبشهای شاغولی و فشاری روی داده در درازای گسله سلطانیه است.

شیب گسله به سوی جنوب باختری است و دیواره فرسوده آن در تمامی درازای گسله به روشنی دیده می شود. این 

اره از جنوب و جنوب باختری شهر سلطانیه و از ميور جاده سلطانیه به قیدار به سوی شمال باختری و جنوب دیو

 خاوری در کوهپایه و میان کوه و دشت دیده می شود.

به سبب انجام عملیات شخ  زنی در کوهپایه و دیواره گسله و همچنین ریزش زیاد جوی، هیچگونه برش تازه ای در 

میالدی سلطانیه به  3453کوهپایه ای از رویه گسله دیده نمی شود. امکان کمی وجود دارد که زمینلرزه آبرفت های 

 سبب جنبش این گسله روی داده باشد.

 

 (: ویژگی های گسله های بنیادی در ناحیه ابهر7جدول شماره)

 درازای گسله بکیلومترد پیشینه لرزه خیزی برش در رسوبات کواترنر نام گسله

 03 - - ابهر بپوشیدهد

 345 - - طارم بپوشیدهد

 305 - - چپقلو بپوشیدهد

 ›45 * * خاور سلطانیه

 395 - - سلطانیه
 33ص  -مأخذ: مطالعات لرزه خیزی ج اول                     

 

 

 سطح لرزه خیزی 

سطح لرزه خیزی در منظومه باغ حلی در دو  نشان می دهد بررسی گسل های فعال و موجود در منظومه باغ حلی

سطح شامل پهنه با خطر لرزه خیزی باال و پهنه با خطر لرزه خیزی متوسط دسته بندی شده اند که نیمه شرقی 

ه با خطر متوسط و نیمه غربی روستاهای بزرگ و پرجمعیتی همچون یوسف آباد، قره بالغ، خیرآباد منظومه جز ميدود

قرار پیدا کرده اند و می تواند زمینه را برای برنامه ریزی دقیق و مناسب در جهت انجام اقدامات و گوزلدره سفلی است

  مناسب و الزم برای جلوگیری از اثرات مخرب زلزله فراه  سازد.

 

 

 (: پراکندگی روستاهای منظومه باغ حلی در پهنه های خطر زلزله2جدول شماره)
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 کل جمعیت واقع در پهنه 40جمعیت در سال  نام روستا سطح پهنه

 پهنه خطر باال

 403 یوسف آباد

4303 

 4339 خیرآباد

 3494 قره بالغ

 003 ساریجالو

 3034 گوزلدره سفلی

 435 کردناب

 433 سبزدرق

 334 سلمان کندی

 3539 شکورآباد

 43 کردرق

 343 خرمدرق

 5 گوزلدره علیا

 پهنه خطر متوسط

 5 بالوف

3394 

 39 پرنگین

 33 چمرود

 35 چمه

 43 امیرآباد

 43 برنقور

 43 قشالق

 43 ونونان

 33 بوجی

 94 کنگه

 43 اقزوج

 393 سرخه دیزج

 5 علی آباد

 903 کاکاآباد

 اورمأخذ: محاسبات مش                             
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 

 (: لرزه خیزی منظومه باغ حلی6نقشه شماره)
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 

 کانسارهای معدنی -1-3-1-2-3

 

بر اساس بررسی های انجام شده در منظومه باغ حلی کانسارها و نشانه های معدنی در ارتباط با توف های 

 های شمشک، سنگ های آهکی سازند روته و... قابل مشاهده هستند. سازند کرج، شیل

 

 ویژگیهای ریخت شناسی )مورفولوژیک( -1-3-1-3
از نگاه زمین ریخت شناسی ب ژئومورفولوژید و براساس مشخصات ارتفاعی، شیب و تظاهرات شکل شناسی عوارض 

د 3د واحدهای تپه ماهوری 4ز یا کوهستانی د واحدهای کوهسا3زمین سه چهره مورفولوژیک قابل تفکیک می باشد 

 دشت های آبرفتی و پهنه های سیالبی.

مورفولوژی منظومه تابعی از شتترایط تکتونیکی منظومه باغ حلی از نظر مورفولوژِی چهره ای کوهستتتانی دارد. 

منظومه به عنوان بخشتتی از واحد دشتتت بزرگ زنجان در حد فاصتتل تيوالت کوهزایی رشتتته  . اینحاک  بر آن استتت

سلطانیه است که عمدتاً در زون البرز غربی واقع  -زنجان بخشی از پهنه ساختاریکوههای زاگرس و البرز واقع شتده و 

رشته کوههای زاگرس و  منظومه باغ حلی به لياظ خصتوصیات مورفولوژیکی عمدتاً تيت تأثیر کوهزایی. شتده استت

 ده است. مبه صورت کنونی درآ البرز قرار گرفته و

هموار و ک  اراضی اراضی مرتفع منظومه باغ حلی در بخش شمال غربی و جنوب شرقی منظومه مشاهده می شوند. 

 گسترده شده اند.در بخش میانی منظومه نیز  ارتفاع
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 ژگی های آب و هوایی با تأکید بر آسایش اقلیمیوی -1-3-2
 

قرار دارد،  باغ حلیکه فراروی توسعه منظومه روستایی  شناخت امکانات و ميدودیت های اقلیمی

شالوده و بنیان گزارش حاضر را تشکیل می دهد. بدیهی است که گزارش هوا و اقلی  شناسی فارغ از آنچه 

سیاست گذاری ها و تمایالت مسئولین دنبال می کند، در پی شناخت پتانسیل ها و ميدودیت های اقلیمی 

 به آنها باشند. است که می توانند تسهیل کننده دستیابی به اهداف یا مانع رسیدن 

شناسی منطقه با دیدگاه غالب ای را دنبال کرده است. از یک سو اقلی گزارش حاضر اهداف چندگانه

زیست اقلی  شناسی انسانی، بررسی مختصر متکی بر هواشناسی کشاورزی و از سوی دیگر بررسی و مطالعه 

یت و در نهاویژه بر صنعت گردشگری ،  های ناشی از پارامترهای جوی بر صنعت و بهپتانسیل ها و ميدودیت

 نظر بوده است. بندی نتایج بدست آمده از موارد اشاره شده مدجمع

 

 عوامل و عناصر اثرگذار  بر آب و هوا -1-3-2-1
 

در مورد مطالعات هواشناسی و اقلی  شرح خدمات مشخص و تفکیک شده ای وجود نداشته و 

 اقلی  آسایش بوده است.بیشترین تاکید بر مطالعات مربوط به 

تر منطقه مورد مطالعه بویژه مطالعات میدانی نشان داد که بررسی اقلی  آسایش  بر بررسی دقیق

مبنای زیست اقلی  شناسی انسانی و مطالعه منطقه از نظر امکانات توسعه بکشاورزی ، صنعت گردشگری و 

 صاص خواهد داد.ترین بخش گزارش را بخود اختغیرهد حائز اهمیت بوده و اصلی

 بر این اساس گزارش حاضر سه ميور کلی را دنبال نموده است: 

 بالفد: بررسی پارامترهای انتزاعی هواشناسی

 شناسی زیستیلياظ بررسی امکانات توسعه ازدیدگاه اقلی ب ب د: بررسی منطقه به

ب ج د: بررسی مختصر منطقه از دیدگاه هواشناسی کشاورزی ب عمدتاً در رابطه با توسعه پوشش  

 گیاهی منطقهد

 الذکر .بندی نتایج بدست آمده از دستاوردهای سه بخش فوقو در نهایت جمع
 

 انتخاب ایستگاه معرف و شبکه ایستگاه های هواشناسی -1-3-2-1-1

متری بین بلند ترین و ک   3355اهموار بوده و اختالف ارتفاع ميدوده مورد مطالعه منطقه ای ن

ارتفاع ترین نقاط موجب می شود که با توجه به خطوط ارتفاعی در داخل منظومه اختالف آماری در مناطق 

مختلف وجود داشته باشد. یک ایستگاه هواشناسی خیرآباد در داخل منظومه واقع شده است که در ارتفاع 

 تا کنون بوده است.  3330واقع شده است این ایستگاه دارای اطالعات مدون از سال متر  3455-3305

ساله می تواند با اعتبار و صيت  45در چنین شرایطی ایستگاه هواشناسی خیرآباد سلطانیه با آمار 

 .دبوده و اطالعات آن با وثوق کامل برای سرتاسر منطقه مورد استفاده قرار گیر "ایستگاه  معرف "کافی 

از سوی سازمان جهانی هواشناسی ضوابط مربوط به حداقل تراک  ایستگاه های هواشناسی اعالم 

شده است. بر طبق این ضوابط در مناطق مسطح معتدله،مدیترانه ای و گرمسیری مساحت تيت پوشش هر 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

ت پوشش کیلومتر مربع در نظر گرفته شود گرچه بهتر آن است که مساحت تي 3555ایستگاه می تواند تا 

 کیلومتر مربع باشد. 455هر ایستگاه حدود 

با توجه به آنچه گفته شد ایستگاه خیرآباد سلطانیه به عنوان ایستگاه معرف در نظر گرفته شده و 

ای بوده است ، متناسب با پارامتر جوی مورد بررسی ، از ایستگاه های منطقهدر هر موردی که نیاز به تيلیل

 تفاده شده است.سینوپتیک زنجان  نیز اس

متر از  3455شمسی تاسیس شده و با ارتفاع 3339ایستگاه هواشناسی خیرآباد سلطانیه در سال 

دقیقه عرض شمالی واقع شده  33درجه و  33دقیقه طول شرقی و  93درجه و  94سطح دریا در مختصات 

متر از سطح دریا در  3455شمسی تاسیس شده و با ارتفاع 3330است. ایستگاه سینوپتیک خیرآباد در سال 

 دقیقه عرض شمالی واقع شده است.  34درجه و  33دقیقه طول شرقی و  33درجه و  94مختصات 

این ایستگاه دارای باران نگار، باد نگار باران سنج ،رطوبت نگار، آفتاب نگار، تشت تبخیر و انواع 

 دماسنج های خال و هوا می باشد.
 

 مطالعه مورد هواشناسی های ایستگاه مشخصات (:  2)  جدول

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی سال ساخت نوع ایستگاه نام ایستگاه

 زنجان
هواشناسی 

 کشاورزی
3339 9493E 3333N 

 9433E 3334N 3330 سینوپتیک خیرآباد سلطانیه

 
 ویژگی های اقلیمی منظومه باغ حلی -1-3-2-1-2

ودر مجاورت و مرز استان زنجان با استان قزوین منطقه مورد مطالعه در  شمال  غرب استان زنجان 

 واقع شده است.

های هوا و سازندهای اصلی اقلیمی منطقه مورد مطالعه را، عرض جغرافیایی، منابع رطوبتی و توده

 های هواشناسی تشکیل می دهند.سیست 

 

 های هواشناسی بر اقلیم منطقه مورد مطالعه های هوا و سیستم)الف(: تاثیر توده

های هواشتناسی، بعنوان یکی از فاکتورهای سازنده اقلی  از اهمیت های هوا و ستیستت مطالعه توده

های هوایی که از شمال غرب در ماههای سرد سال تيت نفوذ توده این منظومهقابل توجهی برخوردار است. 

ه از اقیانوس اطلس های هواشناسی برآمدگیرد و سیست شوند، قرار میو غرب و جنوب غرب وارد کشتور می

 هایی در استان می گردند.رسند موجب ریزشراه اروپا و شمال دریای سیاه به ایران می زشمالی که ا

مؤثر بوده و  این ميدودهای و ستتتودان نیز بر و مراکز ک  فشتتتار مدیترانه« آزورس»مرکز پرفشتتتار 

 آورند.را بوجود می هابخشی از بارندگی

های شتمالی نظیر سیست  پرفشار سیبری و کالهک قطبی نیز که در طول فصل سرد وارد ستیستت 

هایی را پدید آورده و موجب ریزش این منظومهایران می شتتوند، طی حرکت خود در فالت ایران، در ستتطح 

طور ه بهای هواشناسی گفته شدگردند. توجه به این نکته حائز اهمیت استت که سیست برودت هوای آن می
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 این ميدودههای آنها به های مه  خود را در غرب کشتتتور نازل نموده و ستتته  کمتری از ریزشکلی ریزش

با کمبود بارندگی روبرواست . درواقع جهت قرار گرفتن ارتفاعات منظومه روستتایی رستد و به این لياظ می

ی باران زا بطور مستقی  به های هواشتناسای استت که مانع ورود ستیستت موجود در ستطح استتان به گونه

انجام داده و فقط  غربهای جوی خود را در های باران زا اولین ریزشگردد و به این جهت سیست استان می

 رسد.میميدوده مطالعاتی مقدار اندکی از این نزوالت به 

 رهای جوی سیستمها قرابه نيوی استت که در معرض اولین ریزش این منطومهموقعیت جغرافیایی 

گیرد و به ها قرار مینداشتته ودر عوض در معرض تهاج  هوای ستردناشتی از عبور جبهه هوای سرد سیست 

 باشد.های جوی آن در حد قابل توجهی نمیاین جهت علیرغ  سرد بودن در فصل زمستان ریزش

 منظومهر در های موجود دیگکوهو رشته در استان های مجاورارتفاع نسبتاً زیاد و اثرگذاری ارتفاعات 

 یخبندان باشد. روزهایدارای زمستانهای سخت و سرد و  ميدودهسبب گردیده تا این  های مجاور 

 ) ب (: تاثیر منابع رطوبتی بر اقلیم منطقه مورد مطالعه

و در بخش طارم علیا به ستتبب آن که در فصتتول گرم ستتال،  این منظومه  غرب در منطقه شتتمال

  ها مالی  است.ها گرم و مرطوب و زمستانافت می گردد، تابستانرطوبت کافی از دریای خزر دری

قطعا با دور شدن از خط ساحل از مقدار رطوبت هوا کاسته می شود و نیز جهت وزش بادهای غالب 

و ارتفاعات مشتترف به نوبه خود در گستتترش یا عدم گستتترش رطوبت هوا نقش دارد.به نيوی که با وجود 

بتی همجوار، رطوبت نسبی در منطقه پائین تر از حد انتظار است و این منبع تاثیر فاصتله اندل با منابع رطو

  چندانی در منظومه باغ حلی نداشته است.

 ) پ (:  تاثیر عرض جغرافیائی بر اقلیم منطقه 

 عرض جغرافیایی از چند منظر بر شکل گیری اقلی  یک منطقه تاثیر می گذارد.

تعیین کننده اصلی حرکت سیست  های جوی و توده های هوا است در وهله اول این فاکتور اقلیمی 

مثال توده های هوای سرد کانادایی که شمال کشور مان را تيت تاثیر قرار می دهند تنها در عرض های 

 شمالی فعال هستنند و قادر به نفوذ به عرض های جنوبی نیستنند.

بشی خورشید به مراتب از عرض های در عرض های پائین تر جغرافیایی میزان دریافت انرژی تا

 جغرافیایی باالتر، کمتر است که این عامل نیز در شکل گیری اقلی  و تعادل بین دما و بارش نقش دارد.

 
 هواشناسی  انتزاعی بررسی پارامترهای -1-3-2-1-3

مطالعات هواشناسی و اقلی  شناسی منظومه باغ حلی عمدتا جنبه های زیست اقلیمی را مد نظر 

 قرار داده است.

 بدین منظور و در راستای دستیابی به اهداف مطالعه ،  کلیه پارامترهای  جوی مورد نظر  از جمله 

ای اند و بطور کلی پارامترهدما، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و ... مورد بررسی و تجزیه و تيلیل قرار گرفته

اند. روشن است که کلیه پارامترهای جوی و برآیند موثر در توسعه منطقه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته 

آنها یعنی آب و هوای هر منطقه  در توسعه یا ميدودیت رشد صنایع مختلف و از جمله صنعت گردشگری 

 دخیل و موثرند.



                                                                                                                                   
  

 

31 

 

 

 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

مطالعات حاضر برخالف بسیاری از مطالعات که تاکنون صورت گرفته، ماهیتی چند بعدی و چند 

شناسی انسانی، هواشناسی کشاورزی و مطالعات رایج و مرسوم هواشناسی، یست اقلی منظوره دارد .تلفیقی از ز

 های ذیربط باشد.انجام شده تا نتایج حاصله بتواند پاسخگوی نیازهای کلیه گروه

 ) الف (: دمای هوا
ترین پارامترهای اقلیمی است که در بخش آسایش اقلیمی و نیز برآورد دمای هوا یکی از مه 

 ای دارد.های رویش گیاهی، اهمیت تعیین کنندهآستانه

در اقلی  شناسی عمومی ، دمای هوا در وهله اول با پنج پارامتر یا شاخص اصلی زیر در مقیاس 

 گیرد.ماهانه و ساالنه مورد تيلیل قرار می

 میانگین حداکثر روزانه  -

 میانگین روزانه  -

 میانگین حداقل روزانه -

 حداقل مطلق -

 حداکثر مطلق -

 به طور کلی پارامتر یخبندان نیز در همین بخش از گزارش مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 : پارامترهای ساالنه دمای هوا1) الف (

 

 میانگین ها .1

ترین شاخص اقلیمی بین پارامترهای میانگین سالیانه دمای روزانه یانرمال ساالنه دمای هوا که مه 

درجه سانتی  4/4د سلطانیه که معرف منطقه شناخته شده برابر با دمائی است، در ایستگاه هواشناسی خیرآبا

گراد است که مبین دمای مناسب و یا خنک بودن منطقه می باشد.  این میزان در ایستگاه سینوپتیک زنجان 

 درجه سانتی گراد می باشد. 4/33برابر

سانتیگراد مياسبه شده  درجه  4/4میانگین سالیانه متوسط حداقل دما در ایستگاه خیرآباد سلطانیه 

 درجه سانتی گراد می باشد . 4/9است.این میزان در ایستگاه زنجان برابر 

درجه سانتیگراد و در ایستگاه  3/33میانگین سالیانه حداکثر دما  در ایستگاه خیرآباد سلطانیه برابر با 

ای ده و می تواند از ميدودیت هباشد. این مقادیر نشاندهنده دمای پایین منطقه بوسینوپتیک زنجان برابر می

 منطقه در بخش کشاورزی بشمار رود. 

 

 دماهای مطلق   .2

 در بررسی ماهانه  پارامترهای دمایی  از ایستگاه هواشناسی خیرآباد استفاده شده است.

  حداقل مطلق دما 
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دهد که کمترین دمای آمار ایستگاه خیرآباد سلطانیه از بدو تاسیس آن تا سال گذشته نشان می

درجه ساتی گراد می رسد و در بقیه ماههای سال  3/4و  5/9ثبت شده در این ایستگاه ماههای مردادو تیر به 

گراد در بهمن ماه بوده یدرجه سانت -9/33کمتر از صفر درجه سانتیگراد بوده و کمترین مقدار آن برابر با 

 است. 

  حداکثر مطلق دما 

گراد رسیده است که عدد درجه سانتی 9/34و  5/94مقدار این پارامتر جوی در منظومه سلطانیه به 

 مربوط به به ماههای مرداد و تیر اختصاص است. 

 :  پارامترهای ماهانه دمای هوا2) الف (

 متوسط حداکثر و حداقل  دما  .3

د مقادیر ثبت شده متوسط حداکثر دما در ایستگاه هواشناسی خیرآباد سلطانیه 35ه بدر جدول شمار

گراد در مرداد درجه سانتی5/33دهد که مقدار این پارامتر از ارائه گردیده است. بررسی این جدول نشان می

 گراد در ماه بهمن متغیر است.درجه سانتی 3/3ماه تا 

درجه -3/4و  -0/4در ماههای سرد سال مقدار میانگین حداقل دما در ماه های دی و بهمن به     

درجه سانتیگراد بیشترین رق  ماهانه این پارامتر را دارا می  4/33گراد می رسد و  تیر و مردادماه با سانتی

 باشد. 

 

 میانگین ماهیانه دما  .4

 3/44دهد که میانگین ماهیانه دما از حداکثر ان میآمار ایستگاه هواشناسی خیرآباد سلطانیه نش

 گراد در دی و بهمن ماه تغییر دارد و در ميدودهدرجه سانتی -3/4گراد در مرداد تا حداقل درجه سانتی

 گراد بیشتر نیست.درجه سانتی3/44ماههای خرداد تا شهریور ، مقدار آن از  

 

 حداکثر و حداقل مطلق دما .1

د نشان می دهد که مقدار حداکثر مطلق دما در ميدوده فروردین 35در جدول ب اطالعات ارائه شده

درجه، باالترین رق  ثبت شده را  9/34و  5/94درجه سانتیگراد کمتر است و مرداد و تیر با 5/94تا مرداد از 

 دارا می باشند.

نوسان دارد و درجه سانتیگراد  -9/33تا  -5/43حداقل مطلق دما در ميدوده آبان تا اسفند بین 

 کمترین مقدار ثبت شده در بهمن ماه و دی ماه گزارش شده است.

 

 رژیم دمایی .6

د رژی  دمائی ایستگاه هواشناسی خیرآباد سلطانیه و ایستگاه سیوپتیک  4د و ب  3در نمودار شماره ب 

پارامتر دمائی مه  منطقه  0زنجان به تصویر کشیده شده و با استفاده از آن در هر یک از ماههای سال مقادیر 

 مشخص شده است. 
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 : روزهای یخبندان3) الف (
کمتر از صفر درجه سانتیگراد برسد و در روز یخبندان به روزی اطالق می شود که دمای هوا به 

روز  330روز در سال و در ایستگاه سینوپتیک زنجان برابر 395ایستگاه هواشناسی خیرآباد سلطانیه مقدار آن 

 در سال مياسبه شده است.

مقدار این پارامتر در ایستگاه هواشناسی خیرآباد و ایستگاه سینوپتیک  د 33د و ب 35در جدول ب

 اه های مختلف سال نشان داده شده  است .زنجان  در م

 9/43بررسی میانگین این پارامتر در ایستگاه معرفبخیرآباد سلطانیهد دردی ماه و بهمن ماه برابر با 

 روز در ماه است که بیشترین مقدار در بین ماه های سال است.

های سلطانیه در سالطبق گزارشات موجود بیشترین یخبندان های گزارش شده در ایستگاه خیرآباد 

روزگزارش شده که بیشترین مقدار  305و  304،  304،  303به ترتیب با  3330و  3334، 3343،  3345

 در طول آماری ایستگاه می باشد.

تاکید بر وجود یخبندان بیش از هر چیز بدین علت انجام می شود که برای مثال توسعه باغات ، 

جود دارد بر ریسک سرمایه گذاری می افزاید و یا می تواند کشت دوم در مناطقی که خطر یخبندان و

رخداد های تگرگ و  بررسی  آمار ميدودیت جدی در معرفی و توسعه گیاهان جدید به منطقه ایجاد کند.

 رعد وبرق در ایستگاه منتخب نیز از میزان باالیی برخوردار نمی باشد.

 
 ایستگاه  هواشناسی خیر آباد    در هوا دمای پارامترهای(:  18)  جدول

 پارامتر فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ساالنه

 متوسط حداکثر 1402 2807 2607 2202 3108 2204 2201 1306 602 408 306 204 1706

 حداقلمتوسط  803 407 201 1302 1302 201 302 801- 102- 201- 203- 302- 202

 میانگین دما 706 1207 1704 2106 2201 1202 1301 602 802 203- 203- 202 202

 حداکثر مطلق 26 3807 3702 3204 42 3102 3402 2104 1202 1602 1702 2102 42

 حداقل مطلق 1106- 106- 102- 206 4 104- 606- 21- 2206- 2204- 3604- 2107- 3604-

 روزهای یخبندان 11 2 802 808 808 801 4 16 21 22 27 22 148

 مأخذ: سازمان هواشناسی کشور.

 

 ایستگاه سینوپتیک زنجان   در هوا دمای پارامترهای(:  11)   جدول

 پارامتر فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ساالنه

 متوسط حداکثر 1103 2802 2702 3101 3203 2204 2202 1401 704 301 301 206 1201

 متوسط حداقل 201 607 1802 1403 1101 1104 607 204 202- 604- 607- 204- 402

 میانگین دما 202 1302 1207 2202 2307 2804 1402 204 203 101- 106- 301 1102

 حداکثر مطلق 2703 3102 37 4801 48 3207 3306 2703 2104 1202 1704 2102 4801

 حداقل مطلق 202- 1- 802- 204 606 8 4- 1102- 2106- 2106- 2206- 2102- 2206-

 روزهای یخبندان 2 1 8 8 8 8 1 2 22 26 26 21 111

 مأخذ: سازمان هواشناسی کشور.
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 در ایستگاه هواشناسی خیرآباد سلطانیه   دمایی رژیم (: 1)  نمودار 

 

 سینوپتیک زنجان در ایستگاه   رژیم دمایی (:  2)  مودار ن
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 های جوی ) ب (:ریزش 
ماه و به طور متوسط  4تا  9های مرطوبی است که در مدت جریانبارندگی ها  منشاء قسمت اعظ  

از اوایل آبان ماه تا اواخر اردیبهشت ماه به همراه مراکز ک  فشار مستقیماً از سمت غرب، پس از عبور از دریای 

بخار آب وارد کشور می گردد. برخی از جریانها نیز از شمال غرب پس از عبور از  تر شدن ازمدیترانه و غنی

 رسد.دریای سیاه، قفقاز و آذربایجان به استان می

 های جوی سالیانه : ریزش1) ب ( 
های جوی منطقه مورد مطالعه، ایستگاه هواشناسی خیرآباد سلطانیه بعنوان جهت بررسی ریزش

 برگزیده شده است.معرف ویژگی های جوی آن 

میتوان مشاهده نمود میانگین بارندگی ساالنه منظومه باغ حلی  د34همانطور که در جدول شماره ب

 4/933رسد و بیشترین بارندگی ساالنه برابر با متر در سال میمیلی 3/443در دوره آمار برداری ایستگاه به 

گزارش  3343متر و در سال میلی 3/343برابر با   و کمترین بارندگی ساالنه 3343میلی متر و مربوط به سال 

 شده است.

متر در میلی 3/449میانگین بارندگی ساالنه در ایستگاه سینوپتیک زنجان در دوره آمار برداری ایستگاه به 

 رسد.سال می

 های جوی ماهیانه و فصلی: ریزش2) ب ( 

ظ  ماهانه بطور معمول در تمام شود بارندگی مند مشاهده می34همانطور که در جدول شماره ب

ماههای سال رخ می دهد. بیشترین میزان از آبان ماه آغاز و تا اردیبهشت ماه ادامه می یابد. بیشترین میزان 

 بارش به ماه فروردین ، اردیبهشت ، آبان و بهمن ماه اختصاص دارد.

ماره  رندگی بیشتری دارند.ب نمودار شترین فصل سال است و پس از آن پائیز و بعد زمستان بافصل بهار پربارش

 د  3-3

 ، تغییرات بارندگی ماهیانه منطومه باغ حلی نشان داده شده است. د 3و ب  د 0 در نمودار شماره ب

های جوی ماهیانه در ماههای با بررسی اطالعات ارائه شده به خوبی می توان حج  باالی ریزش 

 بهار ، پاییز و زمستان را مشاهده نمود .
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 : حداکثر بارندگی در یک شبانه روز3) ب (

ساعته در ماه های مختلف سال آورده  49مقادیر حداکثر بارندگی های  د 33و ب د 34در جدول ب 

شده است. حداکثر بارندگی روزانه در ایستگاه هواشناسی خیرآباد و ایستگاه سینوپتیک زنجان به ترتیب برابر 

 میلی متر ودر ماههای اسفند و اردیبهشت رخ داده است.  3/90و  4/34

میلیمتر است و باالترین مقدار  30ماه از سال بیش از  9رآباد در مقدار این پارامتر در ایستگاه خی

 میلیمتر و در ،اسفند ماه بوده است. 4/34برابر با 

با وجود عدم در اختیار داشتن آمار بارندگی های ساعتی با اطمینان می توان گفت که بارندگی های 

می دهد که این امر لزوم توجه به روش های  ماهانه به صورت نسبتا مناسب و با بارش های بهاره و پاییزه رخ

 جمع آوری رواناب و هشیار بودن در مقابل خطرات سیل را خاطر نشان می سازد.
 

 

 ایستگاه هواشناسی خیرآباد در ساعته 24 بارندگی ساالنه،حداکثر و ماهانه بارندگی  (: 12 ) جدول

 

 شرح فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر  آبان آذر دی بهمن اسفند ساالنه

 بارندگی 1102 4208 1302 1201 701 103 208 4108 2203 1701 3102 2202 22703

 ساعته 49حداکثر بارندگی  3107 3704 2802 2204 3804 1804 2206 3106 2601 1104 24 3202 3202

 مأخذ: سازمان هواشناسی کشور.
 
 سینوپتیک زنجانایستگاه  در ساعته 24 بارندگی ساالنه،حداکثر و ماهانه بارندگی  (: 13) جدول

 مأخذ: سازمان هواشناسی کشور.
 

 

 

 شرح فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر  آبان آذر دی بهمن اسفند ساالنه

 بارندگی 4706 1802 1104 607 404 304 1401 3202 2702 2402 3802 3601 22401

 ساعته 49حداکثر بارندگی  4402 4106 2204 28 1702 1202 2202 32 3107 1201 48 3207 4106
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 ایستگاه هواشناسی خیر آباد   در فصلی بارندگی (: درصد  3 ) نمودار

 

  سینوپتیک زنجانایستگاه   در فصلی بارندگی (: درصد4)  نمودار
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 ایستگاه  هواشناسی خیرآباد  دربارندگی ماهانه (:   1)  نمودار 

 

 ایستگاه  هواشناسی خیرآباد دربارندگی ماهانه (:   6) نمودار 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 ) پ (: جریان وزش باد در منظومه روستایی باغ حلی  

جهت بررسی وزش باد در ميدوده مطالعاتی، آمار و اطالعات ایستگاه سینوپتیک زنجان به عنوان 

 ایستگاه معرف بررسی و تجزیه و تيلیل شده است.

 ارائه شده ذیل برای درل بیشتربرای درل بیشتر اطالعات تخصصی مربوط به وزش باد، توضیيات 

 نتایج حاصل از تجزیه و تيلیل اطالعات و آمار مفید خواهد بود.

 

 : جهات اصلی و فرعی بادها1) پ (

درجه مورد سنجش قرار گرفته و بیان می  335جهت وزش باد نسبت به شمال جغرافیائی و بصورت 

جهت اصلی و چهار جهت فرعی به صورت زیر  درجه ای را به چهار 335شود. برای مقاصد کاربردی ،دایره 

 تقسی  می نمایند:

 جهات اصلی و فرعی                           درجه                                          جهت جغرافیائی 

 

 اصلی                             2201تا  33701شمال                                                    

 فرعی                                 6701تا  2201شمال شرقی                                          

 اصلی                               11201تا  6701شرق                                                  

 فرعی                           11701تا  11201    جنوب شرق                                      

 اصلی                            28201تا  11701جنوب                                                

 فرعی                            24701تا  28201جنوب غربی                                       

 اصلی                            22201تا  24701                                      غرب         

 فرعی                             33701تا  22201شمال غرب                                       

 
که  زمانی که در مورد جهت وزش باد صيبت می شود منظور جهت وزش باد به سمت ناظری است

در سازمان هواشناسی کشور از واحد نات یا گره دریائی استفاده می شود که  در مرکز دایره مستقر شده است.

بررسی پارامترهای مربوط به باد با توجه به فقدان اطالعات مدون در  متر بر ثانیه می باشد. 510تقریبا برابر با 

 شده است.ایستگاه خیرآیاد از ایستگاه سینوپتیک زنجان استفاده 

 

 بررسی باد در مقیاس ساالنه

بررسی  سریع ترین سرعت سرعت باد در سال های مختلف نشان می دهد که  شدید ترین باد با 

 و در اسفند و تیر رخ داده است.  3343و 3344متر بر ثانیه در سال   43سرعت 

 بررسی باد در مقیاس ماهانه

و جنوب غربی  غلبه دارد ولی فراوانی وزش آن در  در مجموع در تمام ماه های سال باد شمال غربی

در ماه های خردار ، تیر ، شهریور تا آذر و بهمن و اسفند بیشتر است. در اکثر ماه های سال باد شمال شرقی 

دومین باد مه  ميسوب می شود که فراوانی وزش بیشتری نسبت به سایر جهات دارد .باد شمال شرقی در 

 ارای بیشترین وزش می باشد.فروردین ، مرداد ودی د
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

  :  متوسط سرعت باد3) پ (

نات در مهر  و آذرماه تغییر نشان 0/3نات در تیر ماه تا  4/3متوسط سرعت باد در منظومه باغ حلی 

  نات است. 314دهد و میانگین ساالنه آن می

 ترین بادها : سریع4) پ (

 شود.شده در منظومه باغ حلی دیده میترین بادهای ثبت د مشخصات سریع39 در جدول شماره ب

در گزارشات مشاهده  متر بر ثانیه است. 45سرعت سریعترین بادها در اکثر ماه های سال بیش از 

 متر بر ثانیه در تیرماه و اسفند ماه ثبت شده است. 43می شود که سریعترین باد با سرعت 

 

 نوپتیک زنجان در منظومه باغ حلیایستگاه سی  در باد وزش به مربوط اطالعات  (: 14) جدول

 پارامتر فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ساالنه

 ادجهت سریعترین ب 68 128 278 388 68 218 218-278 278 288 68 238 218 218-388

27 27 21 24 28 28 28 12 28 27 28 21 26 
سریعترین رعت س

 اد)متر بر ثانیه(ب

201 302 201 101 107 2 201 2 202 201 204 304 302 
متوسط سرعت 

 اد)نات(ب

 

 ) ت (: تبخیر  و تبخیر و تعرق پتانسیل

 : تبخیر1) ت (

گیری شده در ایستگاه خیرآباد سلطانیه اطالعات مربوط به تبخیر اندازه د4د و ب  3در نمودار شماره ب 

مقدار تبخیر سالیانه در ایستگاه هواشناسی  شده است. زنجان نمایش دادهو ایستگاه سینوپتیک 

رق   میلی متر مياسبه شده است که 3934متر و در ایستگاه سینوپتیک زنجان میلی 3909خیرآبادبمعرفد 

روند تغییرات ماهانه در ایستگاه هواشناسی خیرآباد بدین صورت است که بسیار باالئی ميسوب می شود. 

روند  میلی متر است.  330متر و حداکثر آن در مرداد ماه  و برابر میلی 303حداقل تبخیر در مهرماه با 

متر میلی 304تغییرات ماهانه در ایستگاه سینوپتیک زنجان بدین صورت است که حداقل تبخیر در مهرماه با 

 میلی متر است.  353و حداکثر آن در مرداد ماه  و برابر 

 

 ایستگاه خیرآباد سلطانیه در منظومه باغ حلی تبخیر از طشت تبخیر در (:   11جدول ) 

 پارامتر فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ساالنه

 تبخیر و  تعرق ساالنه 8 167 214 313 311 212 117 8 8 8 8 8 1414
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 منظومه باغ حلیتبخیر از طشت تبخیر در (:  7نمودار ) 

 

 ایستگاه سینوپتیک زنجان تبخیر از طشت تبخیر در ( :  2جدول )

 
 ایستگاه سینوپتیک زنجانتبخیر از طشت تبخیر در (:   2نمودار ) 

 پارامتر فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ساالنه

 تبخیر و  تعرق ساالنه 8 173 214 222 387 244 112 8 8 8 8 8 1412
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 ) ث(: رطوبت هوا 

ن  نسبی بدقت و کننده این پارامتر جوی در مطالعات آسایش اقلیمی ، به واسطه اهمیت تعیین

تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است. در  ایستگاه هواشناسی خیرآباد درمنظومه باغ حلی متوسط 

درصد مياسبه شده است. در ایستگاه سینوپتیک زنجان این مقدار اندکی  5/03رطوبت نسبی سالیانه برابر با

 گیری شده درواقع میانگین رطوبت نسبی اندازه این مقدار در درصد مياسبه شده است. 3/09کمتر و برابر با 

بطور معمول رطوبت نسبی در ساعات اولیه صبح و به هنگام وقوع حداقل  سه نوبت صبح، ظهر و عصر است.

. شوددهد و در ساعات میانی روز کمترین مقدار رطوبت نسبی دیده میدمای هوا باالترین مقدار را نشان می

میانگین رطوبت نسبی در ایستگاه  هواشناسی خیرآباد و ایستگاه سینوپتیک  د 34 د و ب 33در جدول شماره ب 

شود میانگین صبح انعکاس یافته و همانطور که مشاهده می 3 2/1در ساعت  زنجان نشان داده شده است .

باشد.مقدار این پارامتر در درصد می 3/30سالیانه رطوبت هوا در این ساعت از روز در ایستگاه خیرآباد برابر با 

صبح  3 2/1مقدار ماهانه رطوبت نسبی در ایستگاه معرف در ساعت   درصد است. 4/39ماهشهر برابر با 

د 4درصد در مرداد ماه نوسان دارد و در نمودار شماره ب 4/04درصد در بهمن ماه تا حداقل  3/43ر  ازحداکث

میانگین رطوبت نسبی  د مقدار رطوبت نسبی در ساعت  در ماههای مختلف سال نشان داده شده است.35وب 

در خرداد ماه متغیر  درصد 4/43درصد در بهمن ماه تا  4/04ظهر در منظومه باغ حلی بین  34: 35در ساعت 

درصد در مرداد ماه متغیر است و 9/95درصد در دی ماه تا  3/34رطوبت نسبی بین 34: 35در ساعت  است.

 باشد. درصد می3/00میانگین سالیانه آن نیز
 

 ایستگاه خیرآباد  در منظومه باغ حلی در  نسبی رطوبت اطالعات  (:17)  جدول

 شرح فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ساالنه

 6:  2/1رطوبت نسبی در ساعت   2808 7602 6101 6201 1202 6608 6206 2202 2602 2601 2707 2404 7106

 12: 2/1رطوبت نسبی در ساعت  3102 3804 2102 2108 2201 2302 2108 4301 1108 1602 1202 4303 3607

 12:  2/1رطوبت نسبی در ساعت  1708 1302 4206 4308 4804 4403 4607 6202 7806 7103 7303 6302 1107

1608 6306 7303 7103 7806 6308 4701 4407 4802 4303 4302 1301 1704 
میانگین رطوبت نسبی صبح و ظهر و 

 عصر

 

 ایستگاه سینوپتیک زنجان در  نسبی رطوبت اطالعات  (: 12)  جدول

 شرح فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ساالنه

 6:  2/1رطوبت نسبی در ساعت   7202 7202 6208 6401 6106 6202 6708 7201 2202 2107 2601 2201 7402

 12: 2/1رطوبت نسبی در ساعت  3102 2203 2201 2301 2204 2102 2101 3701 4601 1106 1807 4808 3301

 12:  2/1رطوبت نسبی در ساعت  1104 1302 4102 4302 4201 4102 4601 1702 6401 6208 6202 6108 1408

 میانگین رطوبت نسبی صبح و ظهر و عصر 1104 1302 4102 4302 4208 4208 4601 1702 6401 6204 6203 6102 1401
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 

 

 ایستگاه هواشناسی خیرآباد در منظومه باغ حلی اطالعات رطوبت نسبی در(:  2نمودار ) 

 

 

 ایستگاه سینوپتیک زنجان اطالعات رطوبت نسبی در(:  18نمودار ) 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 ) ج (: ساعات آفتابی  
این پارامتر جوی به لياظ امکان استفاده از انرژی  خورشیدی در برنامه ریزی های توسعه پایدار 

بیعتا طمنطقه و تاثیری که بر چگونگی استفاده از مواهب طبیعی منطقه دارد مورد بررسی قرار گرفته است. 

 خستین در برنامه ریزیها ميسوب شود.های نمی تواند از اولویت ،استفاده از انرژی های پال

ساعت  ودر  4345در ایستگاه خیرآباد در داخل منظومه باغ حلی جمع ساعات آفتابی ساالنه برابر با 

ساعت در سال مياسبه شده است. مقدار ساعات آفتابی در مهر ماه کمتر  4444ایستگاه سینوپتیک زنجان 

و نمودار د  45و ب  د34ول شماره باسایر ماههای سال است. در جداز سایرماهها و در مرداد و تیر ماه بیش از 

ایستگاه های خیرآباد و  بر اساس اطالعات ، میانگین ساعات آفتابی در ماههای مختلف سالد 34و ب د  33ب 

 ارائه گردیده است.زنجان 

 ایستگاه خیرآباد در منظومه باغ حلیدر   ساعات آفتابی(:  12جدول ) 

 پارامتر فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ساالنه

 ساعات آفتابی 282 212 332 343 346 328 262 161 147 111 117 121 2728

 

 ایستگاه سینوپتیک زنجاندر   ساعات آفتابی(:  28جدول )  

 پارامتر فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ساالنه

 ساعات آفتابی 216 268 343 312 313 327 261 172 141 143 112 126 2222

 

 ایستگاه خیر آباد در منظومه باغ حلیدر   ساعات آفتابی(:  11نمودار ) 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 

 در منظومه باغ حل زنجانایستگاه در   ساعات آفتابی(: 12نمودار ) 

 

 

 توسعه پایدار منظومه روستایی  باغ حلی  در نقش ویژگی های آب و هوایی :1-3-2-1-4

گوناگونی ارائه می گردد که علیرغ  در این بخش از گزارش نتایج مياسبات در زمینه های متنوع و 

عدم تجانس ظاهری آنها با یکدیگر، در تصمی  گیریهای آتی در زمینه توسعه عمومی منطقه و برآورد هزینه 

ها و در حقیقت ارزیابی ميدودیت ها و امکانات نقش تعیین کننده ای دارند. در این بخش با توجه به وجود 

 منظومه از اطالعات این ایستگاه استفاده شده است. ایستگاه هواشناسی خیرآباد در داخل

 

 ) الف (: پایداری هوا
پایداری جو یک حالت تعادل و توازن فیزیکی است. در حالت پایداری  نیروهای وارد بر ملکول های 

نیوار یکدیگر را خنثی می نمایند به طوری که میل به حرکت و جا به جایی از ميل خود را ندارند. بنابراین 

هوا هنگامی پایدار خواهد بود که میل به حرکت عمودی نداشته باشد و هوایی ناپایدار است که تمایل به 

حرکت عمودی داشته باشد. پایداری هوا معموال به مفهوم افزایش امکان آلودگی هوا و کاستن امکان وقوع 

فراه  آوردن شرایط وقوع  ریزشهای بارندگی دانسته می شود و هوای ناپایدار امکان کاهش آلودگی و نیز امکان 

 جوی را افزایش می دهد.

لذا داشتن ایده ای از پتانسیل پایداری هوا می تواند ما را در درل بهتر شرایط منطقه یاری رساند. 

 اریپاید در این گزارش بررسی وضعیت پایداری هوا با استفاده از چارت پاکوئیل انجام شده است. کالسهای

 .گرددمی مشخص د 43ب  شماره جدول مطابق هوا
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 *هوا پایداری کالسهای تعیین برای پاکوئیل چارت   (: 21)  جدول

 روز / تابش ورودی خورشید شب
متری 35سرعت متوسط باد در   

 زیاد متعادل ک  کمی ابری ابری

- - B A-B A 4 m/s 

F E C B A-B 4-3 m/s 

E D C B-C B 3-0 m/s 

D D D C-D C 0-3 m/s 

D D D D C  3بیشتر از m/s 
* Telford, T. (3449) "Environmental Assessment" CIRIA Publishing, 433-434 
 

A- ناپایدار      بسیار  B- ناپایدار    C- ناپایدار کمی         

D- خنثی         E- پایدار کمی          F- پایدار بسیار تا پایدار 

 :شودمی تعریف زیر صورت به هوا کیفیت بر فعالیتهای صنعتی اثر دامنه

  ناپایدار ت ناپایدار بسیار: A-B پایداری کالس

  خنثی ت ناپایدار کمی: C-D پایداری کالس

  پایدار ت پایدار کمی: E-F پایداری کالس

روزهای آفتابی   تعداد و متر بر ثانیه استتت 4ماه های مختلف ستتال کمتر از  در باد ستترعت اینکه به توجه با

می قرار ناپایدار تا بسیارناپایدار ميدوده در پایداری ميدوده از ستال از نظر کالس این کالً استت، نستتا زیاد

 گیرد.

 های خشک و مرطوب در منطقه مورد مطالعه ) پ (: دوره 

طول دوره جهت بررسی دوره های خشک و مرطوب در منطقه مورد مطالعه در مقیاس ساالنه و در 

آماری و نیز تعیین ماههای خشک و مرطوب در طول سال از روش شاخص درصد از بارش میانگین و ترسی  

 نمودارهای آمبروترمیک استفاده شده است.

 : روش شاخص درصد از بارش میانگین 1)پ (

 شترین شاخص که برای ارزیابی خشکسالی مورد استفاده قرار می گیرد، شاخص درصد از بارساده

این شاخص از تقسی  میزان بارندگی نازل شده به مقدار بارندگی میانگین مربوطه بدست می  میانگین است.

شود. روش مياسبه بدین شکل است که در هر سال آماری از طریق رابطه زیر آید و برحسب درصد بیان می

د  44آن با جدول شماره  بآید و با مقایسه مقدار درصد تفاوت بارندگی همان سال از میانگین بدست می

 شدت خشکسالی در هر سال تعیین می گردد.

P%=(Pi/p)*355 

 که در آن :

%P  درصد بارندگی هر سال نسبت به بارندگی میانگین : 

Pi متر : مقدار بارندگی در هر سال به میلی 


P  متوسط بارندگی ساالنه به میلی متر : 

خشکسالی به روش درصد از بارش میانگین  که با استفاده از جدول راهنمای نتایج بررسی شدت 

 ذیل تهیه شده نشان می دهد که:



                                                                                                                                   
  

 

16 

 

 

 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

سال میانگینی بیش از میانگین  12سالی که آمار آنها مورد مطالعه قرار گرفته،  28از مجموع 

یف  سال خشکسالی ضع 3سال در آستانه خشکسالی و  6ساله داشته و ترسالی بوده است . 28

 محسوب می شود.
 

 درصد از بارش میانگین بندی شدت خشکسالی با استفاده از شاخص(: مقیاس طبقه22جدول)

درصد از بارش 

 میانگین

45 < 45-35 35-00 00-95 95> 

 خشکسالی بسیار شدید خشکسالی شدید خشکسالی متوسط خشکسالی ضعیف  آستانه توصیف رخداد

 

 های آمبروترمیک : منحنی2)پ (

در این روش تغییرات ماهانه متوسط درجه حرارت  و بارندگی در یک دستگاه ميور مختصات قائ  

شود بطوریکه ميور افقی به ماههای سال ، ميور قائ  سمت چپ به درجه حرارت ماهانه و ميور ترسی  می

 ميورهای قائ  بهشود. درجه بندی قائ  سمت راست به بارندگی ماهانه برحسب میلی متر اختصاص داده می

نيوی است که عدد مربوط به تقسیمات بارندگی ببرحسب میلی متر د دو برابر عدد مربوط به درجه حرارت 

شود. در هر بخش از سال که منينی مربوط به دما باالتر از منينی گراد ددر نظر گرفته میببرحسب سانتی

شود و درصورتی که منينی مربوط به اخته میمربوط به بارندگی باشد، آن ماه یا آن بخش از سال خشک شن

 بارندگی باالتر از دما قرار گیرد، ماههای مرطوب خود را نشان می دهند.

 دهد. ود منينی آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی خیرآباد سلطانیه را نشان می 33نمودار شماره ب 

مهرماه تا اسفند ماه را می  اساس در منظومه باغ حلی از فرورین تا اردیبهشت و از اواسطبراین 

 شوند.نامید و خرداد تا اواسط مهرماه دوره خشک محسوب می "مرطوب"توان 

 

 منظومه باغ حلی (: منحنی آمبروترمیک  13نمودار ) 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 اقلیم شناسی منطقه مورد مطالعه  :1-3-2-1-1

های متداول و رایج آمبرژه ، دومارتن و سیلیانینف روشدر گزارش حاضر اقلی  منطقه با استفاده از 

 مورد شناسایی قرار گرفته است.

یمای تواند سبندی اقلیمی میهای متنوع تقسی علت تنوع این انتخاب این است که استفاده از روش

وه بر آن سازد و عالها برآن مبتنی است ، روشناقلیمی منطقه را از دیدگاههای متفاوتی که هر یک از روش

بندیهای اقلیمی اشاره شده ک  و بیش شناخته شده بوده و حداقل با استناد به روش آمبرژه و چون طبقه

ها از نظر مقایسه با سایر مناطق دومارتن نقشه اقالی  ایران تهیه شده است، شناخت اقالی  در این سیست 

های علمی ه و امکان سودجستن از یافتههمجوار و نیز مناطق مشابه آن در دنیا ، مفید تشخیص داده شد

 دیگر کارشناسان در مطالعات اقلیمی کاربردی نیز میسر خواهد بود.

 

 ) الف (: روش دومارتن 

گیرد و برای مياسبه شاخص خشکی انجام می  AIبندی برحسب مقادیر شاخص خشکی این تقسی 

    از رابطه زیر استفاده می گردد : 
10


T

P
AI 

نرمال ساالنه دما برحسب درجه  Tمیانگین بارندگی سالیانه برحسب میلیمتر و   Pکه در آن 

د نوع اقلی  در این سیست   43سانتیگراد است. پس از مياسبه شاخص خشکی  با استفاده از جدول ب

 گردد.بندی مشخص میطبقه

 
 (: طبقه بندی اقلیمی دومارتن برحسب شاخص خشکی 23جدول)

 00بیش از  30-00 44-30 49-44 45-49 35-45 5-35 شاخص

 مرطوب نیمه مرطوب ایمدیترانه نیمه خشک خشک نوع اقلی 
خیلی مطلوب 

 نوع الف

خیلی مطلوب نوع 

 ب

 

 (m)مهندسین مشاور جاماب با در نظرگرفتن میانگین حداقل دمای روزانه در سردترین ماه سال   

بندی اقلیمی دومارتن اصالح اند و در گزارش حاضر نیز روش تقسی آوردهاصالحاتی را در روش دومارتن بعمل 

 3شده مورد استفاده قرار گرفته است.

 5-0برپایه اصالحات  انجام شده در صورتیکه میانگین حداقل دمای روزانه سردترین ماه سال بین 

ه شود و در صورتیکاستفاده میبندی های معتدل و سرد جهت تکمیل طبقهباشد به ترتیب از واژه -3تا  5و 

د درجه سانتیگراد کمتر باشد به ترتیب از واژه های گرم -3درجه سانتیگراد فراتر رود و یا از ب 0پارامتر فوق از 

 شود.و فراسرد ارتفاعی به صورت پسوند استفاده می

 .شود یارزیابی م نیمه خشکدومارتن ،  بدین ترتیب هویت اقلیمی منظومه باغ حلی در سیست 

 

                                                 

9631مهندسين مشاور جاماب ،  
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 ) ب (: روش آمبرژه

اهان اقلیمی است و از آن نظر که لیست گیبندی اقلیمی آمبرژه یک سیست  زیستروش آمبرژه: سیست  طبقه

ب و بندی آانجام طبقههای آن شناسایی و منتشر شده است. ها و زیراشکوبطبیعی ایران بر مبنای اشکوب

 هوایی منطقه مورد مطالعه در این سیست  مفید تشخیص داده شده است.

 شود.و استفاده از یک اقلی  نمای تجربی انجام می Qبندی بر اساس مياسبه ضریب رطوبتی این تقسی 

 آید:ابطه به دست میاز این ر Qضریب رطوبتی 

 

ترین ماه سال و های روزانه دما در گرممیانگین ماکزیم  Mمتر، بارندگی ساالنه برحسب میلی Pکه در آن 

m  باشند.های روزانه دما در سردترین ماه سال برحسب درجه کلوین میمتوسط مینیم 

 نیمه مرطوب خیلی»با استفاده از این سیست   با توجه به مياسبات انجام شده، اقلی  منطقه مورد مطالعه

 شود.نامیده می« گرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیمه خشک گرم

 نیمه مرطوب گرم

22

100

mM

p
Q
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه در سیستم سیلیانینف) پ (: تقسیم 
بندی اقلیمی از ضریب رطوبتی گرمایی استفاده نموده است سیلیانینف دانشمند روسی جهت تقسی 

  شود : و برای مياسبه این ضریب از رابطه زیر استفاده می
T

P
HTC




10
 

مجموع واحدهای حرارتی مفید  Tمتر و میانگین بارندگی سالیانه برحسب میلی Pکه در آن 

های برای رشد گیاهی است که اصطالحاً دمای فعال نامگذاری شده است و در حقیقت مجموع درجه حرارت

 باشد.گراد میدرجه سانتی 35باالتر از 

 دهد.ی و هویت اقلیمی معادل آن را نشان مید ضرائب رطوبتی گرمای 49ب ماره جدول ش

های کاربردی هواشناسی کشاورزی استفاده از این روش تقسی  بندی اقلیمی در مطالعاتی با جنبه

مفید است و در مطالعات حاضر نیز با توجه به اهداف طرح ،هویت اقلیمی منطقه مورد مطالعه شناسایی شده 

 می باشد.  "نیمه خشک میانه "و هویت آن  
 

 انواع اقالیم در روش سیلیانینف حدود ضرائب هیدروترمیک و(:  24جدول)

 حدود ضریب 

 هیدروترمیک

 کمتر از

8/2 
8/2-8/4 8/4-8/7 8/7-1 1-1/3  '1/3-1/6 

 بیش از

1/6 

 خشک فراخشک نوع اقلیم
 نیمه 

 خشک شدید

 نیمه

 خشک میانه 

 نیمه

 خشک خفیف 

 نیمه 

 مرطوب
 مرطوب

 

 ارزیابی بیو کلیمای انسانی منظومه باغ حلی ) اقلیم آسایش ( :1-3-2-2

 

 های تعیین اقلیم آسایش شاخص 
 45منظور از شرایط آسایش انسان مجموعه شرایطی است که از نظر حرارتی و رطوبتی ، حداقل 

 «حالت آسایش» شوند قضاوت ذهنی درصد از افرادی که به طور تصادفی انتخاب و در آن شرایط قرار داده می

های ناراحتی را داشته باشند در گزارش حاضر و با توجه به ویژگی های اقلیمی منطقه مورد مطالعه، شاخص

 از گرما پایه کار قرارداده شده است.

و  HUMIDEXهای شناخته شده  شاخص های مورد استفاده در واقع مبتنی بر شاخص

THOME ، آسایش در فضای بسته نیز مورد توجه قرار گرفته   دمای موثر و تنش تجمعی است.عالوه بر آن

 است.

 

 )الف(: آسایش در فضای باز 

 (HUMIDEX INDEX): شاخص گرما ـ رطوبت و عدم آسایش 1)الف(

سرویس های هواشناسی اروپائی از این شاخص برای ارزیابی تاثیر توامان دمای هوا و رطوبت نسبی 

 کنند.برمردم استفاده می
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 40درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی از  94تا  44د تغییرات دمای هوا از   40در جدول شماره ب  

 توان خاطرنشان ساخت : درصد نشان داده شده در مورد این جدول نکات ذیل را می 40تا 

 تر و باالتر دما و رطوبت را شامل ای است که مرزهای پایینطراحی و ارائه این جدول به گونه

درصد نمی تواند با دمای  40شود و این امر بدین دلیل است که فرضاً رطوبت نسبی بیش از نمی

 درجه سانتیگراد توام باشد. 39بیش از 

  اعداد داخل جدول، شاخصHUMIDEX باشندو حدود تغییرات آن و استنتاج حاصل از می

ب درجه نوسانات این شاخص در پایین همان جدول درج شده است. این شاخص که برحس

 توان دمای معادل نیز نامید.سانتیگراد بیان می شود را می

د مقادیر مياسبه شده این شاخص برای منظومه باغ حلی در ماههای مختلف 40در جدول شماره ب

درجه  44سال و در ساعات متفاوت روز آورده شده است.بر اساس جدول فوق بدلیل میانگین دمایی زیر 

درجه سانتی گرادد و پایین بودن رطوبت نسبی در طی روزب به جز ساعات اولیه 3/44سانتیگرادبتنها مردادماه

 روز در ماههای پاییز ، زمستان و بهارد تمامی ماههای از شرایط آسایش برخوردار می باشد.



                                                                                                                                   
  

 

05 

 

 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

Humiشاخص عدم آسایش           (: 21)جدول  dex 

 رطوبت نسبیبدرصدد   

  21 38 31 48 41 18 11 68 61 78 71 28 21 
د(

را
یگ

انت
 س

جه
در

ا )
دم

 

42 42 18 12 11 17 12 62 64 66 62 71 73 71 

41 46 42 11 13 11 17 12 61 64 66 62 78 72 

48 41 47 42 11 13 11 17 12 61 63 61 67 62 

32 43 41 47 42 11 13 11 17 12 61 63 61 66 

32 42 44 41 47 42 11 13 11 16 12 68 62 64 

37 48 42 44 41 47 42 11 12 14 16 12 12 61 

36 32 48 42 44 41 47 42 18 12 14 11 17 12 

31 37 32 48 42 44 41 47 42 18 11 13 14 16 

34 36 37 32 48 42 43 41 46 42 42 11 12 14 

33 34 36 37 32 48 41 43 44 46 47 42 18 11 

32 33 34 36 37 32 48 41 42 44 41 46 42 42 

31 32 33 34 36 37 32 32 48 42 43 44 41 47 

38 38 32 33 34 31 36 37 32 48 41 42 43 41 

22 22 38 31 33 33 31 36 37 32 32 48 41 42 

22 22 22 38 31 32 33 34 31 36 37 32 32 48 

27 27 27 22 22 38 31 32 33 34 31 36 37 32 

26 26 26 27 22 22 38 31 32 33 34 34 31 36 

21 21 21 26 27 27 22 22 38 31 32 33 34 34 

24 24 24 24 26 26 27 22 22 22 38 31 32 33 

23 23 23 23 24 21 21 26 27 22 22 22 38 31 

22 22 22 22 22 23 24 21 21 26 27 27 22 22 

 

با استفاده از شاخص                  منظومه باغ حلیمقدار دمای معادل و وضعیت آسایش اقلیمی در    (  26)جدول 

Humi dex 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین شرح

                         صبح

                         ظهر

                         عصر

 

 آسایش

 احساس خفیف عدم آسایش

 فعالیتهای شدید بدنی کاهش داده شود -احساس شدید عدم آسایش 

 شرایط خطرناک از هرگونه فعالیت بدنی جلوگیری شود  -احساس بسیار شدید بی حالی 

 خطر بسیار جدی ، کلیه فعالیتهای بدنی را متوقف کنید

 خطر مرگ ، گرما زدگی فوری

 (THOM’s DISCOMFORT INDEX)) ب (: شاخص ناراحتی تام  
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دارد در ایران نیز مورد استفاده و استناد ای در سایر کشورهای جهان این شاخص که کاربرد گسترده

گیرد و بعنوان یکی از شاخص های مورد استفاده سازمان جهانی هواشناسی در صنعت گردشگری قرار می

 مورد استناد و استفاده است.

ها، نتایجی را چنین سایر شاخصطبیعتًا روابط ریاضی مورد استفاده در مياسبه این شاخص و ه 

 های ناراحتی هستند.های تئوریک شاخصه در واقع میانگیندهند کبدست می

بدیهی است که عواملی ه  چون جنسیت ، قد ، وزن ، لباسهای مورد استفاده، وجود یا عدم وجود 

سایه ، وزش باد ، نوع فعالیت بدنی و بسیاری عوامل انسانی و ميیطی دیگر موجب ایجاد تغییرات در مقدار 

 شوند.این شاخص ها می

رود و نکات گفته شده در مورد د برای مياسبه شاخص ناراحتی تام بکار می43دول شماره ب ج

 در این مورد نیز صادق است.  HUMIDEXشاخص 

د نتایج حاصل از مياسبه شاخص ناراحتی تام در منظومه باغ حلی آورده  44در جدول شماره ب 

 شده است.

مردم احساس عدم آسایش خواهند داشت و  %05در مرداد ماه در در صبح و ظهر و عصر کمتر از 

 در سایر ماهها حالت آسایش وجود دارد.
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 تام ناراحتی شاخص (: 27)  جدول

 رطوبت نسبیبدرصدد    

    21 38 31 48 41 18 11 68 61 78 71 28 21 
د(

را
یگ

انت
 س

جه
در

ا )
دم

 

42 32 32 33 33 34 34 31 31 36 36 37 37 37 

41 31 32 32 33 33 34 34 31 31 31 36 36 37 

48 38 31 31 32 32 33 33 34 34 31 31 31 36 

32 38 38 31 31 32 32 33 33 34 34 34 31 31 

32 22 38 38 31 31 31 32 32 33 33 34 34 34 

37 22 22 22 38 38 31 31 32 32 32 33 33 33 

36 22 22 22 22 38 38 38 31 31 32 32 32 33 

31 27 27 22 22 22 22 38 38 38 31 31 32 32 

34 26 27 27 22 22 22 22 22 38 38 38 31 31 

33 26 26 27 27 27 22 22 22 22 22 38 38 38 

32 21 21 26 26 27 27 27 22 22 22 22 22 38 

31 24 21 21 26 26 26 27 27 27 22 22 22 22 

38 24 24 24 21 21 26 26 26 27 27 27 22 22 

22 23 23 24 24 21 21 21 26 26 26 27 27 27 

22 22 23 23 23 24 24 21 21 21 21 26 26 26 

27 22 22 22 23 23 23 24 24 24 21 21 21 26 

26 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 21 21 

21 28 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 

24 28 28 28 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 

23 12 12 28 28 28 21 21 21 21 22 22 22 22 

22 12 12 12 12 12 28 28 28 21 21 21 21 22 

 
 ماههای در آسایش عدم و آسایش اوقات تعیین منظومه باغ حلی جهت در معادل دمای  (: 22 )  جدول

 تام روش از استفاده با سال مختلف

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین شرح

                         صبح

                         ظهر

                         عصر

 

 

 

 

 

 حالت آسایش

 درصد مردم احساس عدم آسایش دارند 18کمتر از 

 دارنددرصد مردم احساس عدم آسایش  18بیشتراز 

 بیشتر مردم احساس عدم آسایش دارند و شرایط روحی و جسمی خوبی ندارند

 تمام مردم احساس عدم آسایش بسیار شدیدی دارند
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 ) ح (:  برآورد نیازهای گرمایی و سرمایی در منظومه باغ حلی
درجه مقدار نیاز به گرم کردن ميیط در زمستان و سردکردن آن در تابستان به جمع تفاضل 

 شود.های متوسط روزانه از یک دمای مرجع بستگی دارد و این کمیت برحسب درجه ت روز بیان میحرارت

درجه ت روز در واقع نوعی واحد انرژی است که به شدت گرما یا سرمای ميیط وابسته است . در این 

درجه نیاز به  34دمای تر از درجه سانتیگراد انتخاب شده که در پایین 0/49و 34گزارش دماهای مرجع  

 درجه نیاز به سردکردن ميیط وجود خواهد داشت. 0/49شود و در باالتر از دمای گرمایش شروع می

بدیهی است که مياسبه سرمایش و گرمایش با استناد به اطالعات روزانه واجد دقت علمی الزم است 

ز به گرمایش و سرمایش مياسبه شده که و درگزارش حاضر با استفاده از اطالعات ماهانه ، حدود تقریبی نیا

 ای کلی از این مقوله را بدست دهد.تواند ایدهخود می

با مشخص شدن نیاز به گرمایش و سرمایش در منطقه تيت مطالعه، طراحی مبتنی بر نیازهای 

 پذیر خواهد بود.واقعی و منطبق بر شرایط اقلیمی منطقه امکان

ی گرماساز و سرماساز در ماههای مختلف برای منظومه باغ حلی د نیاز به انرژ 44در جدول شماره ب

 شود.دیده می

بررسی این جدول نشان می دهد که نیاز به انرژی سرماساز با توجه به شرایط  دمایی موجود چندان 

 حایز اهمیت نمی باشد. 

منظومه باغ  همانطور که مشاهده می شود در تمام طول سال نیاز به انرژی سرماساز وجود ندارد .در

 روز است.-درجه 3330حلی جمع ساالنه انرژی گرما ساز برابر 

 ( : نیازهای گرمائی و سرمائی ماهانه و ساالنه  در منظومه باغ حلی 22جدول  )

   

 شاخص های مهم در ارتباط با تامین نیروی کار و توسعه  منطقه) خ (:   

آسایش انسان از دیدگاه اقلی ، چهار عنصر نقش تعیین کننده ای دارند. این در شکل گیری شرایط 

 عناصر عبارتنند از دما ،رطوبت ،باد و تابش.

در بین این عناصر آب و هوایی دما و رطوبت تاثیر بیشتری در سالمت و راحتی انسان دارند و به 

وار شده اند و همانطوریکه مالحظه شد، این دلیل بیشتر مدل های سنجش آسایش انسان بر این دو عنصر است

 در بررسی اقلی  آسایش نیز شرایط پیش گفته مشاهده می شود.

های در حال حاضر برای تبیین شرایط اقلیمی به لياظ مالحظات توسعه منطقه ای از شاخص

ن از دمتعددی استفاده می شود که هریک می توانند در تصمی  گیریهای حیاتی برای توسعه یا صرفنظر کر

 اینگونه طرح ها و در نهایت ارزیابی مالی و نهائی طرح ها مورد استفاده قرار گیرند.

به طور کلی منظور از بیو کلیمای انسانی شرایط ميیطی است که به طور مستقی  با شرایط آب و 

 هوائی ارتباط دارد.

 پارامتر فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

 میانگین دمای روزانه 706 1207 1704 2106 2201 1202 1301 602 802 203- 203- 202

 انرژی سرما ساز 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808

 انرژی گرما ساز 312 168 12 808 808 808 147 337 117 682 618 411
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گی بت،جریان هوا و بارنددر چنین فضائی ،عناصر مختلف اقلیمی از قبیل تابش آفتاب، دمای هوا، رطو

به طور مستقی  بر انسان تاثیر می گذارند و تنها عامل جدا کننده بدن انسان از شرایط ميیطی ، نوع لباس 

 و میزان فعالیت اوست.

 

   THI اقلیم گردشگری شاخص

 

گردشگران و مسافران آسایش و رضایت با ارتباط در منطقه یک اقلی  کیفیت طهقلی  گردشگری، رابا

  .کند می بررسی را قهیک منط

عناصتتر اقلیمی را در برابر کیفیت  TCI= tourism climate indexدراین بین شتتاخص اقلی  گردشتتگری

 زمانی، مقطع یک در که کند می بیان شاخص این کلی طور به .کند می ارزیابی گردشگران توریستی هتجرب

قه مناستتب و با مستتافران و یا حتی بومیان یک منطآیا برای گردشتتگران و  اقلیمی مختلف عناصتتر ترکیب

 .است نامناسب

 :گردشگری برای یک ماه یا یک مقعطع زمانی بدین صورت است اقلی  شاخص بهمياس

 .کنی  می استخراج را نظر مورد اقلیمی ایھشاخص بهمیانگین آمار مربوط  .3

 استخراج هاعنصر از آن هر ضریب و دارد وجود ویژه نموداری یا جدول یک عنصر، هر ضریب بهبرای مياس.4

 .کنی  می

 .می کنی  بهمول اقلی  گردشگری جاگذاری و فرمول را مياسفر در را آمده دست بهحال ضرایب .3

 نهایی جدول با را آمده دست بهمی باشد. عدد 355تا 5  بین آید می دست به که عددی.9

طع زمانی آن مقدر  منطقه گردشگری اقلی  ویژگی نهایتتعیین کیفیت اقلی  گردشگری بررسی کرده و در 

 .آید می دست به

متغیر اقلیمی  3 به سپس کهمتغیر اقلیمی را در ارتباط با این موضوع مطرح کرد 34میسزکوفسکی در ابتدا 

 : متغیرها شامل این. یافت کاهش

 میانگین حداکثر دما؛

 میانگین دما؛

 میانگین حداقل رطوبت نسبی؛

 نسبی؛میانگین رطوبت 

 انه؛ھمجموع بارش ما

 

 نهایی فرمول در ها ضریب ها، شاخص از یک هر اولیه ضریب آوردن دست به از پس نهایت،در 

 :گردد می مياسبه نهایی شاخص و ضریب و تهشاخص اقلی  گردشگری قرار گرف

 ازیامتTCI            یفیارزش توص

 355 -45                        ال  دهیا

 44 5-45                           یعال

 34 -35                   خوب  یلیخ

 34 -35                           خوب

 04 -05                    قبول   قابل
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 94 -95 یه ای            حاش -زیناچ

 34 -35                     مناسب  نا

 44 -45              نا مناسب  اریبس

 34 -35        ندینا خوشا تنهای یب

 4-5                                ریغ

 د وضعیت آسایش اقلیمی بر اساس  شاخص اقلی  گردشگری آورده شده است. 9-33بدر جدول 

بر این اساس ماههای خرداد تا مهر در طبقه ایده آل قرار گرفته و شرایط مطلوبی از نظر گردشگران دارد.ماه 

تا دی و اسفند و فروردین در طبقه خوب و اردیبهشت در طبقه عالی قرار گرفته که ميدودیت های آبان 

چندانی وجود ندارد.براین اساس تنها بهمن ماه در مرز دو طبقه قابل قبول و و خوب قرار دارد.  بررسی شاخص 

 اقلی  در کل ماههای سال درطبقه بندی خیلی خوب واقع شده است.
 

 اقلیمبا استفاده از شاخص  ایستگاه هواشناسی خیرآباددر   یمیاقل شیآسا تیوضع(: 38)جدول 

 گردشگری

 

 

 

 

 

 

هر شرح
م

ن 
آبا

 

ذر
آ

ی 
د

ن 
هم

ب
د 

فن
س

ا
ن 

دی
ور

فر
ت 

ش
به

دی
ار

 

اد
رد

خ
 

یر
ت

اد 
رد

م
ور 

ری
شه

 

 ساالنه

ضریب 

نهایی اقلیم 

 گردشگری

49 34 30 34 04 30 33 44 40 43 43 43 34 

شرایط آب 

و هوا برای 

 گردشگری

ایده 

 آل
 خوب خوب خوب

قابل 

 قبول
 عالی خوب خوب

ایده 

 آل

ایده 

 آل

ایده 

 آل

ایده 

 آل

خیلی 

 خوب
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 ویژگی ها و قابیلتهای منابع آب سطحی و زیرزمینی -1-3-3
 

 میزان آبدهی وکیفیت( -هاهای سطحی )شبکه هیدروگرافیک، رودخانهآب -1-3-3-1
 ای(شبکه هیدروگرافی )رودخانه -1-3-3-1-1

یک دریای خزر و حوضتته آبریز درجه دو ستتفیدرود بزرگ منظومه  باغ حلی در حوضتته آبریز درجه

واقع شتده استت .بر استاس تقستیمات هیدرولوژیکی بخش وسیعی از این منظومه در باالدست حوزه زنجان 

در  ستر شتتاخه های واحد های هیدرولوژیک  واقع شتده استت .بخش های کوچکی در شتمال غرب منظومه

خلخال و بخش کوچکی در غرب و جنوب غربی در واحد ستوجاس واقع شده است.در جدول –منجیل ، زارم 

د وستعت و سه  هر یک از واحدهای هیدرولوژیک ارایه شده است. بررسی این واحدها از نظر وضعیت  33ب 

خلخال قرار  -خشتتی از منظومه که در واحد منجیل و طارم آزاد و یا ممنوع بودن نشتتان می دهد که تنها ب

 دارد ، دشت آزاد بوده و مابقی واحدها جز دشت های ممنوعه می باشند.

خلخال –در شتمال شرق منظومه سرشاخه و بخشی از جریان رودخانه آق زوج چای در واحد طارم 

 ی در داخل منظومه ندارد.واقع شده که با توجه به ویژگی های توپوگرافی منطقه تاثیر چندان

بر این اساس جریان اصلی رودخانه ای در منظومه  باغ حلی  شامل رودخانه زنجانرود می باشد. این رودخانه 

گنگ » ، « آق داغ » متری اطراف سلطانیه و کوههای  4355از ارتفاعات حدود  فصتلی استت .این رودخانه 

ه گرفته و در مستتیر آن شتتاخه های متعدد دیگری به آن ستترچشتم« داغ ستتندان » ، « اهلل داغی » ، « دره 

« سهرین » ، « ته  چای« »ستارمساقلو » توان رودخانه  مليق می گردند . از شتعبات مه  این رودخانه می

شرق به شمالغرب بوده که پس از  ، و رامین را نام برد. جهت جریان رودخانه از جنوب، ذاکر«قره چریان » و 

 به قزل اوزن می پیوندد .« رجئین » کیلومتر در پائین دست  305و طی مسیری حدود  عبور از شهر زنجان

 دهد.د شبکه هیدروگرافی و تقسب  بندی هیدرولوژیکی منظومه  باغ حلی را نمایش می 3نقشه ب 
 

 وسعت و سهم هر یک از واحدهای هیدرولوژیک در منظومه  باغ حلی  :( 31جدول )  

 

  

 سه  نسبی بدرصدد بهکتاردوسعت  واحد هیدرولوژیک

 6603 34128 زنجان

 2203 14682 منجیل

 408 2826 طارم ت خلخال

 103 667 سوجاس

 18808 11131 جمع کل
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شبکه هیدروگرافی منظومه باغ حلی(:  7نقشه شماره ) 
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 سنجی )هیدرومتری(آبهای شناسایی ایستگاه -1-3-3-1-2

 باشد.این منطومه فاقد ایستگاه هیدرومتری می

 
 آبدهی -1-3-3-1-3

 

های فاقد آمار سعی شده در صورت وجود ایستگاه در داخل در برآورد آبدهی در نقاط و ميدوده

ها به عنوان معرف جهت برآورد ها، از این ایستگاهها و در پایاب زیر حوضهحوضه مطالعاتی مخصوصاً سرشاخه

از ایستگاه هیدرومتری  بر این اساس به منظور برررسی و برآورد آبدهی رودخانهآبدهی استفاده می گردد. 

کیلومتری منظومه استفاده شده است. الزم بذکر است که دو ایستگاه دیگر به نام ذاکر و  45سایان در فاصله 

رامین در داخل حوضه پایین دست وجود دارد که ایستگاه هیدرومتری سایان در خروجی حوزه نشاندهنده 

 وضعیت حوضه است. 

نقشه ب        د ارائه گردیده است. همچنین  34 باغ حلی  در جدول ب منظومه نتایج برآورد آبدهی در 

 دهد.د نيوه زیرحوضه بندی منظومه  باغ حلی  را نشان می

بررسی آبدهی درازمدت در ماههای مختلف سال نشان می دهد که رودخانه زنجانرود در ماههای 

جریان بوده است. در سال های اخیر این آبدهی دی تا خرداد دارای آبدهی بوده و در سایر ماههای سال فاقد 

دارای افت ميسوس بوده است که نشان از کاهش بارش های ساالنه و برداشت در باالدست ایستگاه بعلی 

 الخصوص در ميدوده مطالعاتید می باشد.

آبدهی رودخانه در ماه های بهمن تا اردیبهشت رخ داده است و  3349-40در آخرین سال آماری 

 مترمکعب بر ثانیه بوده است.  333/5آبدهی ساالنه برابر  متوسط
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 ثانیه در مکعب متر برحسب ساالنه در ایستگاه هیدرومتری سایان و ماهانه متوسط ( :آمارآبدهی   32جدول ) 

 سال مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور ساالنه

51353 5155 5143 5155 5155 5153 5134 5144 5133 5154 5155 5155 5155 3333-34 

51404 5155 5155 5155 5155 5193 4153 5193 5130 5155 5155 5155 5155 3334-34 

51594 5155 5155 5154 5155 5155 5133 5144 5155 5155 5155 5155 5155 3334-45 

51333 5155 5155 5155 5155 5133 5133 5155 5155 5155 5155 5155 5155 3345-43 

31433 5155 5155 5155 4144 9145 3143 3133 5155 5155 5155 5155 5155 3343-44 

51003 5155 5153 5104 3144 3133 5145 5144 5153 5155 5155 5155 5155 3344-43 

51333 5155 5159 5153 5154 5153 5134 5104 5154 5159 5133 5144 5133 3343-49 

51334 5155 5155 5155 5155 5153 5133 3159 5140 5155 5155 5155 5155 3349-40 

51334 5155 5155 5153 5130 5143 4133 5153 5155 5155 5155 5153 5153 3340-43 

51354 5155 5155 5155 5155 5155 5134 5144 5154 5155 5153 5155 5155 3343-43 

51503 5155 5155 5133 5155 5155 5155 5155 5155 5155 5155 5155 5155 3343-44 

51344 5155 5155 5155 5153 4144 5153 5155 5155 5155 5155 5155 5155 3344-44 

51559 5155 5155 5155 5155 5155 5150 5155 5155 5155 5155 5155 5155 3344-45 

51335 5155 5155 5155 5155 5133 3135 5153 5155 5155 5155 5155 5155 3345-43 

51555 5155 5155 5155 5155 5155 5155 5155 5155 5155 5155 5155 5155 3343-44 

51553 5155 5155 5155 5155 5155 5153 5155 5155 5155 5155 5155 5155 3344-43 

51330 5155 5155 5155 5155 5155 3144 5155 5155 5155 5155 5155 5155 3343-49 

51333 5155 5155 5155 5155 5134 5144 5143 5153 5155 5155 5155 5155 3349-40 
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 مصارف آب سطحی -1-3-3-1-4

 

 ابنیه و تأسیسات آبی -1-3-3-1-1

باشد که یک ابنیه به تغذیه مصنوعی اختصاص ابنیه و تأسیسات آبی می 4منظومه  باغ حلی  دارای 

این منابع هیچ گونه برداشت و مصرفی صورت نمی گیرد و صرفا جهت تغذیه آبخوان و سفره  دارد و از

میلیون متر مکعبی می باشد. همچنین  3های آب زیر زمینی استفاده می گردد و دارای حج  مخزن 

هکتار در روستای  305میلیون مترمکعب و سطح زیر کشت  0/3یک انيرافی با حج  آب قابل تنظی  

 د در حال بهره برداری است.خیرآبا

یک موتور پمپ ثابت در روستای خیرآباد جهت آبیاری باغات در سطح یک هکتاردر حال بهره برداری 

 است. 
 ( : ابنیه و تاسیسات آبی در منظومه  باغ حلی    33جدول )  

 

 
 کیفیت منابع آب سطحی -1-3-3-1-6

مورد مطالعه، پارامترها و خصوصیات شیمیایی آب نظیر میزان  منظومهدر بررسی کیفیت آب 

د، SARد، نسبت جذب سدی  بTDSد، کل مواد ميلول بECد، قابلیت هدایت الکتریکی بpHاسیدیته ب

ها طور کاتیوند و همین9SOها بد، سولفاتCLد، کلرورها ب3HCOها بکربناتها نظیر بیبرخی از آنیون

. در بررسی کیفیت اندد تعیین شدهNa+د و سدی  بCa++د، کلسی  بMg++منیزی  بد، K+نظیر پتاسی  ب

منابع آب سطيی از ایستگاه سایان در نزدیکی منظومه و ایستگاه سرچ  در خروجی حوضه زنجانرود 

 استفاده شده است. 

گیری هدایت الکتریکی های ميلول در آب، اندازههای ساده تعیین غلظت یونیکی از راه

یابد به ت. هرچه میزان امالح ميلول در آب بیشتر باشد، قابلیت هدایت الکتریکی نیز افزایش میاس

یابد. با توجه به نقش درجه حرارت در میزان هدایت عبارت دیگر، مقاومت الکتریکی آن کاهش می

گردند. میگراد اصالح درجه سانتی 40ها نسبت به درجه حرارت استاندارد گیریالکتریکی آب، اندازه

متر و یا دسی زیمنس بر متر است. هدایت الکتریکی آب میکروموس بر سانتی (EC)گیری واحد اندازه

های سطيی و زیرزمینی از حدود متر متغیر است و در آبمیکروموس بر سانتی 355تا  4باران بین 

 نام نوع تاسیسات ردیف
 حجم مخزن

 )میلیون مترمکعب( 

 حجم آب قابل تنظیم

 )میلیون مترمکعب( 

 مساحت زیر 

 کشت )هکتار(
X_UTM Y_UTM 

 4،818،848 387،761 118 101 8 سرخه دیزج بندانحرافی  1

 4،846،466 381،788 - 1 1 خیر آباد تغذیه مصنوعی 2

     118 201 1 جمع
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های رسد. آبر میمتمتر شروع شده و به چندین هزار میکروموس بر سانتیمیکروموس بر سانتی 05

 متر است.میکروموس بر سانتی 3055تا  05شرب در بیشتر موارد دارای هدایت الکتریکی بین 

تغییر  39اسیدیته آب بر مبنای لگاریت  غلظت یون هیدروژن بیان شده است و بین صفر تا 

ن با توجه به یا بیشتر بوده و با رسیدن آب باران به سطح زمی 0/3کند. اسیدیته باران معمولی می

کند. های موجود در زمین از جمله کلسی ، سدی  و منیزی  تغییر یافته و حالت قلیایی پیدا میکاتیون

 هستند. 0/4تا  0/3بین  PHهای سطيی دارای به همین دلیل بسیاری از آب

در حدود  ECدهد که میزان می های برداشت شده موجود در منظومه  باغ حلی  نشاننمونه

 میکروموس بر سانتیمتر است . 4555تا  405

 405در اراضی مخروط افکنی ینگجه در پایین دست و بویین  در  داخل منظومه به 

 305میکروموس بر سانتیمتر  می رسد که این میزان به سمت مرکز دشت افزایش یافته و به 

 میکروموس بر سانتیمتر افزایش می یابد.

های باالدست رودخانه درومتری سایان واقع در سرشاخهدیاگرام شولر مربوط به ایستگاه هی

زنجانرود از نظر شتترب در ميل ایستتتگاه  زنجانرود گویای این واقعیت استتت که کیفیت آب رودخانه

قبول متغیر است و کیفیت آب  کلیه پارامترهای حداقل تا حداکثر آبدهی از خوب تا قابلبرای فوق 

های متری سرچ  واقع در پایین دست رودخانه مزبور در دبیاز نقطه نظر شترب در ایستتگاه هیدرو

 شود.  پایین متوسط ارزیابی می

ها از نقطه نظر کشتتاورزی از دیاگرام ویل کاکس به منظور تعیین کالس کیفی آب رودخانه

های مربوط به رودخانه زنجانرود در ميل ایستتگاههای سایان و استتفاده گردیده استت. عمده نمونه

فوق از باالدست تا خروجی از  قرار دارند که نتیجتاً  آب رودخانه  3S3Cو  3S4Cکالسهای سرچ  در

 باشد.می دارای کیفیت خوب تا متوسطنظرکشاورزی ميدوده از نقطه 
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ایستگاه  -( : دیاگرام ویلکوکس مربوط به طبقه بندی آب از نظر کشاورزی 14 نمودار)

 سایان-هیدرومتری سرچم
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-ایستگاه هیدرومتری سرچم -: دیاگرام شولر مربوط به طبقه بندی آب از نظر شرب (11نمودار)

 سایان
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(: شبکه هیدروگرافی و ایستگاه های هیدرومتری در منظومه باغ حلی 2نقشه شماره ) 
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 ایستابی، پراکنش و قابلیت آبدهی(های زیرزمینی )کمیت، کیفیت، سطح آب -1-3-3-2
 

 منابع و مصارف آب زیرزمینی -1-3-3-2-1

 

 چاهها 

ها در حلقه چاه مجاز حفر شتده استت که جمع تخلیه ساالنه چاه 939درمنظومه  باغ حلی  تعداد 

 میلیون مترمکعب برآورد شده است.  0/34حدود 

حلقه چاه به  490برداری استتتت که حلقته چاه غیر مجاز در منظومه در حال بهره  493همچنین 

میلیون متر مکعب  است. همچنین یک حلق  3/34مصترف کشاورزی اختصاص دارد و دارای تخلیه ای برابر 

 میلیون میرمکعب در روستای ساریجالو وجود دارد. 40/5چاه با مصرف شرب خانگی و تخلیه 

میلیون  9/04النه در حدود حلقه چاه با مجموع تخلیه ستتتا 335در مجموع در منظومته  بتاغ حلی

 مترمکعب بر آورد شده است. 

میلیون مترمکعب جهت مصتتتارف  9/4و  4/3و  4/9،  0/44از این مقدار آب برداشتتتتی به ترتیب 

 گیرد.کشاورزی ، صنعت ، شرب و سایرمصارف مورد استفاده قرار می

میزان مصرف از بررستی میزان مصتارف در ستطح روستتاهای منظومه نشان می دهد که بیشترین 

و  5/39، 9/3،43/43میلیون مترمکعب ، معادل  3/3و 3/3،  4/33،  3/34چتاه هتای موجود بته ترتیتب بتا 

 درصد از کل به روستاهای خیرآباد ، قره بالغ ، ساریجالو و یوسف آباد  تعلق دارد.3/34

از چاه های د ستتته  نستتتبی تعداد و مصتتتارف  33د و ب 33د و نمودارهای ب 33د الی ب 39جدول ب 

د وضعیت منابع آب زیرزمینی  4همچنین نقشه ب  دهد.منظومه باغ حلی به تفکیک نوع مصترف را نشان می

 دهد.را نمایش می
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 به تفکیک نوع مصرف (: وضعیت مصارف چاههای مجازموجود در منظومه  باغ حلی      34  جدول )

 

 

 روستا 

 سایر صنعت شرب کشاورزی

تعداد 

 کل

 تخلیه کل

 بهزار متر مکعب 

 تعداد در سالد 
 تخلیه بهزار متر 

 مکعب در سالد
 تعداد

تخلیه بهزار 

 متر

مکعب در  

 سالد

 تعداد

تخلیه بهزار 

 متر

مکعب در  

 سالد

 تعداد

تخلیه بهزار 

 متر

مکعب در  

 سالد

 03014 34 313 315 515 5 35413 4 90313 30 خرمدرق

 3344313 45 04313 3915 43413 4 34315 3 3533314 03 خیرآباد 

 993413 93 3013 315 515 5 515 5 990314 93 ساریجالو

 4313 0 515 515 515 5 3413 3 0915 9 سبزدرق

 444014 34 0313 315 339413 3 30419 3 44313 4 سرخه دیزج 

 94313 35 313 315 515 5 33413 3 44514 4 سلمان کندی

 45313 3 515 515 515 5 4415 3 35413 3 آبادشکور 

 39415 3 515 515 515 5 515 5 39415 3 علی آباد 

 434513 353 39319 3515 9515 4 43313 3 494313 45 قره بالغ 

 334413 4 3514 315 515 5 515 5 333419 0 کاکا آباد

 45310 3 313 315 515 5 9413 4 39313 9 کردرق

 44419 0 4319 415 515 5 4415 3 33415 4 کردناب

 433313 99 0910 315 410 4 34315 3 345313 39 گوزلدره سفلی

 3419 3 515 515 515 5 515 5 3419 3 گوزلدره علیا

 039419 04 3313 3515 04313 3 43313 3 949514 94 یوسف آباد 

 3403414 939 349314 0415 454413 43 3404103 33 3933413 344 جمع کل



                                                                                                                                   
  

 

54 

 

 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 به تفکیک نوع مصرف (: وضعیت مصارف چاههای مجازموجود در منظومه  باغ حلی      31  جدول )

 

 

 

 
 

 

 

  

 روستا 

 مجموع شرب خانگی کشاورزی

 تعداد
 تخلیه بهزار متر 

 مکعب در سالد
 تعداد

 تخلیه بهزار متر 

 مکعب در سالد
 تعداد

 تخلیه بهزار متر

 مکعب در سالد 

 44410 34 5 5 44410 34 خرمدرق

 33314 9 5 5 33314 9 خیرآباد 

 440314 33 49419 3 435414 33 ساریجالو

 4319 3 5 5 4319 3 سبزدرق

 33314 0 5 5 33314 0 سلمان کندی

 340414 35 5 5 340414 35 شکور آباد

 450414 30 5 5 450414 30 قره بالغ 

 433413 33 5 5 433413 33 گوزلدره سفلی

 3919 3 5 5 3919 3 کاکا آباد

 30413 3 5 5 30413 3 کردناب

 35315 33 5 5 35315 33 یوسف آباد 

 3444319 493 49419 3 34034159 490 جمع کل
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به تفکیک نوع  (: جمع بندی وضعیت مصارف چاههای موجود در منظومه  باغ حلی      36  جدول ) 

 مصرف

 

 

  

 روستا 

 سایر صنعت شرب کشاورزی
تعداد 

 کل

 تخلیه کل

 بهزار متر مکعب 

 تعداد در سالد 
تخلیه بهزار متر 

 مکعب در سالد
 تعداد

تخلیه بهزار متر 

 مکعب در سالد
 تعداد

تخلیه بهزار متر 

 مکعب در سالد
 تعداد

تخلیه بهزار متر 

 مکعب در سالد

 34419 35 313 3 515 5 35413 4 33413 43 خرمدرق

 3443513 49 04313 39 43413 4 34315 3 3353915 33 خیرآباد 

 334313 43 3013 3 515 5 49419 3 350413 34 ساریجالو

 34515 3 5 5 515 5 3413 3 39519 0 سبزدرق

 444014 34 03.3 3 339413 3 30419 3 44313 4 سرخه دیزج 

 00410 30 313 3 515 5 33413 3 93413 33 سلمان کندی

 933510 33 5 5 515 5 4415 3 953310 33 شکور آباد

 39415 3 5 5 515 5 515 5 39415 3 علی آباد 

 3333410 334 39319 35 9515 4 43313 3 3500010 340 قره بالغ 

 343915 4 3514 3 515 5 515 5 330314 3 کاکا آباد

 45310 3 313 3 515 5 9413 4 39313 9 کردرق

 99513 34 43.9 4 515 5 4415 3 33913 4 کردناب

 939313 333 09103 3 410 4 34315 3 944313 353 گوزلدره سفلی

 3419 3 5 5 515 5 515 5 3419 3 گوزلدره علیا

 339019 35 33150 35 04313 3 43313 3 099314 03 یوسف آباد 

 0433319 335 349314 0415 454413 43 445314 39 9344513 033 جمع کل
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تعداد چاه های موجود درمنظومه  باغ حلی    نسبی( :توزیع  16نمودار )   

 

( :توزیع نسبی مصارف از چاه های موجود در منظومه  باغ حلی  17نمودار )  
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 چشمه ها 

 

 چشمه های موجود در این منظومه در ارتفاعات شمال شرقی و در بخش های غربی و جنوب           

 غربی منطومه واقع شده است.          

دهنه  393دهنه چشتتتمه وجود دارد که از این تعداد  334در منظومته  بتاغ حلی  تعتداد  

  0/5تعداد ب 4درصدد به چشمه های فصلی و0/34تعداد ب94درصتدد به چشتمه های دایمی ، 5/43ب

میلیون  3/9ا در حدود درصتتدد به چشتتمه های هوابین تعلق دارد که جمع تخلیه ستتاالنه چشتتمه ه

میلیون مترمکعب  3/5و  3/5،  3/3مترمکعب برآورد شده است. از این مقدار آب برداشتی به ترتیب 

گیرد  که سه  اندکی از این جهت مصتارف کشتاورزی ، شترب و سایرمصارف مورد استفاده قرار می

 میزان در فصل بهار از دسترس خارج می گردد.

ح روستتاهای منظومه نشتان می دهد که بیشترین میزان مصرف از بررستی میزان مصتارف در ستط

و  3/5،  9/5،  4/3میلیون مترمکعب ،  9/3و  3/3،  4/35،  4/90چشتتتمه های موجود به ترتیب با 

 درصد از کل به روستاهای پرنگین ، گوزلدره ، خرمدرق ، امیرآباد تعلق دارد.  3/5

رف از چشمه های منظومه  باغ حلی  به تفکیک نوع د سته  نسبی مصا 34د و نمودار ب 33جدول ب 

  دهد.مصرف را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به تفکیک نوع مصرف (: وضعیت مصارف چشمه های  موجود درمنظومه  باغ حلی    37    جدول )
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 روستا
 تخلیه )هزار متر مکعب در سال(

 تعداد کل

 تخلیه کل

 بهزار متر مکعب 

 در سالد 
 سایر صنعت شرب کشاورزی

 43915 39 4914 515 515 33413 امیر آباد

 30313 3 4413 515 515 3419 بوئین

 4414 93 515 515 3415 3314 پرنقوز

 343314 34 515 515 4413 334914 پرنگین

 3314 3 515 515 515 3314 جمال آباد

 3414 45 515 515 515 3414 چ  رود

 9313 33 515 515 4014 4413 چمه

 33313 44 34319 515 313 34314 خرمدرق

 3313 3 3910 515 515 4413 سبزدرق

 3414 4 914 515 515 3915 سرخه دیزج

 33410 94 3919 515 515 4413 سلمان کندی

 4310 04 3314 515 515 3514 شکورآباد

 3313 4 310 515 515 0313 طهماسب آباد

 3913 30 515 515 314 3414 قشالق

 3319 4 4019 515 515 3415 کردرق

 0413 3 4314 515 515 3014 کرده ناب

 30910 35 4915 515 313 3914 کک آباد

 94414 34 33413 515 515 40313 گوزلدره

 3519 3 515 515 515 3519 گیالنکشه

 43414 94 515 515 515 43414 ونونان

 939414 334 34414 515 33015 334015 جمع کل
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

  برداری از منابع آب زیرزمینی)چشمه ها( منظومه  باغ حلی (: وضعیت بهره  12نمودار )  

 

 
 

 قنوات 

 

 قنوات در این منظومه عمدتا در بخش میانی و غربی و جنوب غربی پراکنش یافته اند.              

قنوات در رشتتته قنات وجود دارد که جمع تخلیه ستتاالنه  44منظومه  باغ حلی  تعداد  در 

 4/5و   3/5میلیون مترمکعب برآورد شتتده استتت. از این مقدار آب برداشتتتی به ترتیب  0/5حدود 

گیرد. که سه  اندکی میلیون مترمکعب جهت مصارف کشاورزی و سایرمصارف مورد استفاده قرار می

 از این میزان در فصل بهار از دسترس خارج می گردد.

های منظومه نشتان می دهد که بیشترین میزان مصرف از بررستی میزان مصتارف در ستطح روستتا

 3/33و93/ 9، 5/90میلیون مترمکعب ، معادل  35/5و 39/5،  30/5چشمه های موجود به ترتیب با 

 درصد از کل به روستاهای گوزلدره ، ساریجالو و کرده ناب تعلق دارد.

ه  باغ حلی  به تفکیک نوع د ستته  نستتبی مصتتارف از قنوات در منظوم 34د و نمودار ب 34جدول ب 

  دهد.مصرف را نشان می

 د موقعیت منابع آب سطيی و زیر زمینی در منطومه باغ حلی نشان داده شده است. 4در نقشه ب 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 به تفکیک نوع مصرف (: وضعیت مصارف قنوات موجود در منظومه  باغ حلی    32    )جدول 

 روستا 

 بهزار متر مکعب در سالد تخلیه
 تعداد کل

تخلیه کلبهزار متر 

 سایر مصارف صنعت شرب کشاورزی مکعب در سالد

 410 4 515 515 515 410 خرمدرق

 44514 3 4413 515 515 34415 ساریجالو

 0319 3 4315 515 515 3919 کرده ناب

 45414 3 3914 515 515 34415 گوزلدره

 515 3 515 515 515 515 نیماور

 515 4 515 515 515 515 یوسف آباد

 94519 44 34510 515 515 44414 جمع کل

 

 

 برداری از منابع آب زیرزمینی)چشمه ها( منظومه  باغ حلی(: وضعیت بهره  12نمودار )  

  

 



                                                                                                                                     

 

40 

 

 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 (: موقعیت منابع آب سطحی و زیرزمین 2نقشه شماره ) 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 کیفیت  آب زیر زمینی -1-3-3-2-2

 

توسط شرکت  توسعه منابع آب    3343با استفاده از نتایج آنالیز کیفی منابع آبهای زیرزمینی که درسال آبی 

 به انجام رسیده ، به بررسی وضعیت کیفی منابع آب زیرزمینی در ميدوده مطالعاتی ، خواهی  پرداخت.

 3344حلقه چاه در حد فاصتتل ستتالهای 33براین استتاس از مجموع چاه های عمیق و نیمه عمیق تنها در 

 ، مقادیر پارامترهای مختلف کیفی تعیین شده است.  3343لغایت 

چاه مذکور نشانگر آن است که میزان هدایت الکتریکی  33انجام شده در آخرین نمونه برداری  بررسیهای

(EC)   میکروموس بر سانتیمتر  در چاه سرخه  دیزج و قره بالغ متغیر است.  3945تا  444ها از مربوط به چاه 

منينی کموگراف آبخوان آبرفتی دشت زنجان ، که در مطالعات بیالن آبی توسط شرکت مدیریت منابع آب 

 میکروموس بر سانتیمتر نوسان دارد. 455تا  355انجام شده  بین  3344-45در سال 
 

 ( :منحنی کموگراف دشت زنجان 28نمودار)

)(حداقل میزان یون کلر   CL  میلی اکی واالنت برلیتر مربوط به چاه سترخه دیزج در سال  94/5به مقدار

 میلی اکی واالنت بر لیتر مربوط به چاه قره بالغ است. 94/3و حداکثر آن به مقدار  3343آبی 

درچاه کک آباد و حداقل به  340/4نیز حداکثر به میزان  (S.A.R)در مورد پارامتر نستتتبت جذب ستتتدی   

 ، مالحظه می گردد.3343در چاه سرخه دیزج در سال 33/5میزان 

میلی گرم در لیتر مربوط به خیرآباد و حداقل به مقدار  5/39به مقدار  (TH)حتداکثر میزان ستتتختی کتل  

 متغیر است. 33/4تا  33/3آب در چاه ها از  PHزا ن میلی گرم در لیتر مربوط به چاه قره بالغ است.می 404

-c4-s3 ،c4-s4 ،   c3 های مربوط به چاه های نمونه برداری شده بر اساس نمودار ویلکوکس در کالسهاینمونه

.3s ،4s-3c 3 وs-3c   باشد. می دارای کیفیت خوب تا متوسطنظرکشاورزی قرار دارند که نتیجتاً  از نقطه 

 قبول واقع شده است. منابع آب زیر زمینی از نظر شرب در طبقه خوب تا قابل دیاگرام شولر

 .د مشخصات کیفیت منابع آب زیر زمینی بچاه هاد در منظومه  باغ حلی  ارایه شده است 34در جدول ب 
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 ( : مشخصات کیفیت منابع آب زیر زمینی )چاه ها( در منظومه  باغ حلی 32جدول )   

 SO4 Cl- HCO3- anion PH T.D.S TH SAR EC na_ Na+ Mg2+ Ca2+ kation class نوع چاه نام روستا

 c3-s3 4133 3134 5139 9100 94133 494 31533 443 045 3103 4133 0 4140 4153 چاه نیمه عمیق  ساریجلو

 c3-s3 3134 3144 3194 3143 43139 333 31333 434 055 3133 313 914 3134 5153 چاه نیمه عمیق ساریجلو

 c3-s4 34153 3133 3133 4103 35139 3354 31033 34310 395 4140 33149 313 3194 4133 چاه عمیق قره بالغ

 c3-s3 3104 3144 3144 4144 44144 340 31344 404 045 3140 3133 9 3134 5100 چاه عمیق قره بالغ

 c3-s3 4139 3144 4133 0100 04194 430 91333 34510 335 3143 4143 9154 3149 3149 چاه عمیق قره بالغ

 c4-s3 3133 514 9153 3144 43134 333 31430 49310 945 3134 313 9134 4133 5190 چاه عمیق قره بالغ

 c3-s3 4193 3144 4104 0 03139 445 31343 345 035 4153 419 3144 3134 4139 چاه عمیق    قره بالغ

 c3-s4 33134 3159 3154 3103 39154 3945 01433 453 449 4140 33130 3144 4140 9134 چاه عمیق    قره بالغ

 c4-s3 9134 5143 5104 3144 34134 933 31440 39 345 4154 9143 4139 3134 5144 چاه عمیق خیرآباد

 c4-s3 9133 5144 3133 3130 33149 399 31933 34010 445 413 9133 4143 4133 5153 چاه عمیق خیرآباد

 c3-s4 35104 3133 5130 4190 45134 443 41340 3010 345 4153 35103 913 3193 0 چاه عمیق کک آباد

 c4-s3 3134 5144 3193 5143 43143 333 51433 33910 455 3144 3134 4103 5190 5134 چاه عمیق کک آباد

 c4-s3 319 3159 5153 9140 03193 334 31954 30010 905 3139 3194 3134 3143 3133 چاه عمیق نیماور

 c4-s3 0159 4133 3103 3144 4013 033 51404 34310 335 313 0 3134 3133 5153 چاه عمیق نیماور

 c4-s4 4104 3134 5133 3104 34144 345 31034 4410 355 314 4133 9139 3143 3 چاه عمیق سرخه دیزج

 c3-s3 4139 5143 3159 5133 3913 444 5133 355 395 4133 4133 3133 5194 5134 چاه عمیق سرخه دیزج
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  چاه های نمونه برداری شده -( : دیاگرام ویلکوکس مربوط به طبقه بندی آب از نظر کشاورزی 21نمودار)
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مربوط  (EC)انجام شده در کیفیت چشمه های مذکور نشانگر آن است که میزان هدایت الکتریکی   بررسیهای -

 4/4تا  3/3آب در چشمه ها از  PHن  میکروموس بر سانتیمتر متغیر است. میزا 495تا  395به چشمه ها از 

 .متغیر است

 (EC)انجام شده در کیفیت قنوات موجود در منظومه نشانگر آن است که میزان هدایت الکتریکی   بررسیهای -

 9/3آب در چشمه ها از  PHن  تر متغیر است. میزامیکروموس بر سانتیم 045تا  335مربوط به چشمه ها از 

 متغیر است. 5/4تا 

 

 های منابع آببندی ویژگیجمع -1-3-3-3
 

بدون شتک نزدیکی به منابع آب نقش استاستی در معیشتت ساکنین دارد. وجود بخشی از آبخوان زنجان در 

روستا و فعالیت های کشاورزی  در منظومه منظومه و برداشتت از منابع آب زیرزمینی مه  ترین نقش را  در پراکنش 

ایفا ها انجام شتود و منابع آب ستطيی سه  کمی در توسعه های منابع آب از طریق چاهعمده برداشتت باغ حلی دارد.

 می نماید.

های دهد منابع آب سطيی از کیفیت مناسبی در بخشمطالعات صورت گرفته در منظومه باغ حلی نشان می

 اخل منظومه برخوردار است و در مسیر جریان به پایین دست از کیفیت آب کاسته می شود.باالدستی و در د

ایی روست پذیر نمی باشد توسعه کنونی منظومهامکان توسعه بر ميور منابع آب سطيی در این بخش امکان

ميدوده آبخوان زنجان  عمدتًا بر ميور منابع آب زیرزمینی انجام شده است و عمده فعالیت های زراعی و باغی آبی در

 شکل گرفته است.  بر اساس مطالعات بیالن منابع آب توسط شرکت مدیریت منابع آب این آبخوان دارای کسری مخزن

باشد و بنابراین عمالً امکان توسعه کالن بر ميور آب زیرزمینی در این منظومه وجود ندارد. میلیون مترمکعب می 3/49

های روستایی از قبیل توسعه صنعتی، توسعه ریزی جهت توسعه منظومهبرای برنامهاز نقطه نظر کیفیت منابع آب 

 گردشگری و ... ميدودیتی وجود ندارد.
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 خصوصیات و پراکنش انواع خاک ها و قابلیت استفاده از اراضی -1-3-4
خال یکی از عوامل مهمی است که در اقتصاد روستایی به ویژه در بخش کشاورزی نقش اساسی را بر عهده 

دارد چرا که غالب فعالیتهای اقتصاد کشاورزی مانند زراعت، باغداری، دامداری، زنبورداری و... در ارتباط مستقی  با 

ده باشد به همان میزان نیز شاهد اقتصاد پویا و مقرون توانها و پتانسیل های خاکی دارد و هر چه قدر خال مستعدتر بو

به صرفه در سطح روستا را خواهی  شد. بر این اساس در شناخت و بررسی اثرات خال در اشتغال زایی روستایی موارد 

 زیر می بایستی مورد بررسی و تيلیل قرار گیرند. 

ین خصوص می بایستی خاکهای اراضی زراعی استعداد و تناسب اراضی کشاورزی از طریق تبیین موقعیت: در ا

و باغداری و همچنین مراتع پیرامون روستا را با توجه به استعداد کشاورزی آنها درجه بندی و سطح بندی کرده و توان 

 اقتصادی هر یک از آنها را مورد تيلیل و تشخیص قرار داد.

این خصوص می توان گفت که خال  خال به مفهوم متداول عبارت است از ميیط طبیعی رشد گیاهان. در

ميصول تغییر شکل یافته پوسته جامد زمین بوده در اثر سکونت و فعالیت موجودات زنده و تأثیر عوامل ميیطی یک 

ناحیه بیولوژیکی به وجود می آید. در اصطالح عامیانه خال به دو طبقه تقسی  می شود خال سطح االرض و خال 

 تيت االرض. 

: قسمتی از خال سطيی را که بیشتر فعالیت های کشاورزی در آن انجام می گیرد و خال سطح االرض -3

معموالً خلل و فرج بیشتری دارد و ریشه گیاهان در آن رشد و نمو می نمایند خال سطح االرض یا باالیی نامیده می 

 شود.

ده و ریشه گیاهان زراعی خال تيت االرض: در زیر خال سطح االرض قرار داشته معموالً تراک  و فشرده بو -4

 در آن کمتر یافت می شود.

در زراعت منظور از عمق خال ضخامت خال سطح االرض می باشد. هرچه ضخامت خال سطح االرض بیشتر 

باشد خال عمیق تر و هرچه ضخامت آن کمتر باشد خال ک  عمق تر خواهد بود. بدیهی است خال های زراعی باید 

ق کوهستانی به علت وجود شیب و اثر پدیده فرسایش، خال سطح االرض بسیار ک  عمیق باشند. در خاکهای مناط

عمق و در عوض در مناطق پست و مسطح عمق آن بیشتر می باشد. در خال هایی که ضخامت سطح االرض ک  است 

ریق ضخامت در صورت امکان، با استفاده از ادوات کشاورزی و با مرور زمان می توان به عمق شخ  افزود و از این ط

سانتی متر باشد خال عمیق و اگر بین  05سطح االرض را افزایش داد. به طور کلی اگر ضخامت سطح االرض بیش از 

 سانتیمتر باشد خال ک  عمق نامیده می شود. 40سانتی متر باشد خال با عمق متوسط و اگر کمتر از  05تا  40

 مزایای خال های عمیق -

ات خال های زراعی خود ميسوب می شود. بین عمق خال و میزان ميصول و رشد عمیق بودن خال یکی از خصوصی

 گیاهان رابطه مستقی  وجود دارد. مزایای خال های عمیق به طور خالصه عبارتند از:

 .در خاکهای عمیق امکان جذب آب و مواد غذایی به دلیل گسترش ریشه می باشد 

  گیاه بیشتر بوده میزان ميصول افزایش می یابد.در اثر افزایش جذب عناصر غذایی، رشد و نمو 

 با بررسی های به عمل آمده و براساس نقشه خال از منظومه باغ حلی دو نوع تیپ خال موجود است که عبارتند از:
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خال های ک  عمق بر سطوح شیب دار: این نوع خال در بخش میانی منظومه گسترده شده و غالبًا در اراضی با  -3

سط قابل مشاهده است در این نوع خال ها روستاهای مهمی همچون یوسف آباد، خیرآباد، قره بالغ، شیب ک  و متو

درصد از کل روستاهای منظومه در خاکهای فوق واقع شده اند که سطوح خال  3313ساریجالو گسترده شده که حدود 

 هکتار برآورد شده است. 33334133های ک  عمق منظومه برابر 

ای، رسوبات آتشفشانی واقع بر سطوح پرشیب: به خاطر وجود جریانات تکنونیکی که در دورانهای  خال های ماسه -4

سوم زمین شناسی و وجود اراضی پرشیب و ناهموار که در بخش های شرقی و غربی منظومه غالب روستاهای منظومه 

ین خال های پراکنش یافته اند بر چنین بستری از تشکیالت خال واقع شده اند و عمده مساحت منظومه در قالب چن

 هکتار حاصل شده است. 33993134که براساس مياسبات کل سطوح این خاکها در سطح منظومه برابر 

 پراکنش فضایی خال ها در دسته های واقع در هر یک از آن ها را نشان می دهد.  د 95ب جدول 
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 (: پراکنش فضایی روستاهای منظومه باغ حلی به تیپ های مختلف خاک48جدول شماره)

 نام روستا
جمعیت 

 40سال 

درصد 

 جمعیت
 پهنه تیپ

مساحت 

 بهکتارد

درصد 

 مساحت

 403 یوسف آباد

93149 Inceptisols 
ک  عمق بر سطوح 

 شیبدار
33334133 33139 

 4339 خیرآباد

 3494 قره بالغ

 003 ساریجالو

 5 علی آباد

04153 Rock 
Outcrops/Entisols 

ماسه ای، رسوبات 

آتشفشانی واقع بر 

 سطوح پرشیب

33993134 34133 

 393 سرخه دیزج

 903 کاکاآباد

 94 کنگه

 43 آقزوج

 43 ونونان

 43 پرنقور

 43 قشالق

 35 چمه

 33 جمرود

 43 امیرآباد

 5 بالوف

 39 پرنگین

 33 بوجی

 433 سبزدرق

 435 کردناب

 43 کردرق

 343 خرمدرق

 3539 شکورآباد

 334 سلمان کندی

 3034 گوزلدره سفلی

 5 گوزلدره علیا

 355 03543109  355 33943 جمع کل
 مأخذ: مياسبات مشاور و نقشه خال        
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 (: خاک شناسی منظومه باغ حلی18نقشه شماره)
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 خصوصیات و پراکنش پوشش گیاهی و قابلیت استفاده از آنها -1-3-1
 

 روستایی به سبب ارتباط آنپوشش گیاهی یکی از مشخصه های مه  و اساسی در شکل گیری سکونتگاه های 

با اقتصتاد روستتایی در جهت تولیدات زراعی، باغی و امر تعلیف واحدهای دامی و... ميسوب می شود بنابراین، چنین 

ویژگی ای در استقرار و پیدایش و تداوم حیات آبادی ها نقش قابل توجهی را بر عهده دارد. در سطح منظومه باغ حلی 

قالب دو عامل مه  شتامل تیپ اراضی و نوع پوشش گیاهی و زمینه های استفاده از هر  نوع پوشتش گیاهی اراضتی در

 40933که  می شودشتامل پوشش مرتعی  باغ حلیپوشتش گیاهی منظومه  یک از آن ها قابل بيث و بررستی استت.

 را به خود اختصاص داده است. درصد وسعت منظومه د  9413ب معادل تار هک

گونه های گیاهی آرتمیسا سیبری، استراگالوس و تیموس غالباً در ارتفاعات نیمه  شامل مرتعی منظومهپوشش 

شترقی منظومه گسترده شد و زمینه را برای توسعه فعالیت اقتصاد دامداری سنتی فراه  نموده است. این نوع پوشش 

 05ظومه که شامل هکتار از اراضی من 43000134گیاهی بیشتترین سطح اراضی منظومه را شامل می شود که معادل 

 درصد از کل آن می باشد را به خود اختصاص داده است.  
مرتعی همراه با توزیع قابل توجه  وجود مراتع سرسبز در نیمه شرقی منظومه که عمدتًا حاوی گیاهی مرغوب

ای از انواع گیاهان دارویی است زمینه را برای رشد و توسعه اقتصاد دامداری که عمدتاً به صورت سنتی است در سطح 

نشان داده شده است. بر این اساس:  د93بررسی وضعیت انبوهی و تراک  مراتع در جدول بمنظومه فراه  نموده است. 

مراتع با  بهR3 درصد با عالمت 3/39هکتار ، معادل 34443موجود در منظومه روستایی باغ حلی از کل اراضی مرتعی

هکتار ،  4535به مراتع با وضعیت متوسط  R4  با عالمت 4/33هکتار ، معادل  9004وضعیت عالی و خوب 

 به مراتع با وضعیت فقیر تعلق دارد.  R3 درصد با عالمت5/4معادل

 

 منظومه روستایی باغ حلیدر  یاهیپوشش گ تی( :وضع41جدول )

 وضعیت پوشش گیاهی
عالمت 

 اختصاری
 وسعتبهکتارد

سه  

 نسبیبدرصدد

 اراضی مرتعی

 R3 12272 7401 مراتع عالی

 R4 4112 1702 مراتع متوسط

 R3 2838 208 مراتع فقیر

 188 21466  جمع
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 

 

 پوشش گیاهی منظومه باغ حلی(: 11شماره) نقشه

 

 

 عرصه های با ارزش زیست محیطی )حفاظت شده و قابل حفاظت( -1-3-6

 سوانح طبیعی )زلزله، سیل، طوفان، خشکسالی و...( -1-3-7

 لرزه خیزی )زلزله، رانش، لغزش و...( -1-3-7-1
خیزی در منظومه در دو سطح، بر اساس بررسی گسل های فعال و موجود در منظومه باغ حلی ، سطح لرزه 

شامل پهنه با خطر لرزه خیزی باال و پهنه با خطر لرزه خیزی متوسط دسته بندی شده اند.نیمه شرقی منظومه جز 

ه با خطر متوسط و نیمه غربی که روستاهای بزرگ و پرجمعیتی همچون یوسف آباد، قره بالغ، خیرآباد و گوزلدره ميدود

 اند جزء مناطق با خطر زلزله باال طبقه بندی می شود.  سفلی در آن استقرار یافته 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 

 

 (: پراکندگی روستاهای منظومه باغ حلی در پهنه های خطر زلزله42جدول شماره)

 40جمعیت در سال  نام روستا سطح پهنه
کل جمعیت واقع در 

 پهنه

 پهنه خطر باال

 403 یوسف آباد

4303 

 4339 خیرآباد

 3494 قره بالغ

 003 ساریجالو

 3034 گوزلدره سفلی

 435 کردناب

 433 سبزدرق

 334 سلمان کندی

 3539 شکورآباد

 43 کردرق

 343 خرمدرق

 5 گوزلدره علیا

 پهنه خطر متوسط

 5 بالوف

3394 

 39 پرنگین

 33 چمرود

 35 چمه

 43 امیرآباد

 43 برنقور

 43 قشالق

 43 ونونان

 33 بوجی

 94 کنگه

 43 اقزوج

 393 سرخه دیزج

 5 علی آباد

 903 کاکاآباد
 مأخذ: مياسبات مشاور                             
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 

 

 لرزه خیزی منظومه باغ حلی(: 12شماره) نقشه

 

 جریان و شدت بادها و عوارض آن -1-3-7-2
سطح منظومه باغ حلی نشان از آن دارد که علیرغ  آنکه شهرستان سلطانیه بررسی جریانات هوا و طوفان در 

جز مناطق بادخیز می باشد اما مطالعات میدانی از مناطق روستایی حاکی از آن است که خسارت جدی از جانب این 

اد ستان بحتی گاهی در زم بررسی های انجام شده نشان می دهد، عامل تخریبی در سطح منظومه صورت نگرفته است.

. بادهای مختلف عمدتًا از جنوبغربی و شرقی و در پی داردهمراه با برف ایجاد کوالل می نماید که مشکالتی را نیز 

کیلومتر در ساعت می رسد.  45جنوب و غرب می وزد که سرعت آنها در اوایل بهمن ماه، اواخر اسفند و شهریور ماه به 

طرح مرتعداری »و « طرح مرتعداری امیرآباد»نقش خوبی دارد. در همین حوزه،  این باد در شهریور ماه از نظر خرمنکوبی

برای اداره کل منابع طبیعی استان زنجان تهیه شده است، مشخصات بادهای  3333و  3339، که در سال های «ونونان

تان و تابستان می ميدوده اغلب دارای بادهای شدید، مخصوصاً در فصل های زمس»منطقه را بدین گونه شرح می دهد: 
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روز ادامه دارد. جهت بادها غالباً از شمال به جنوب  9تا  3بار در ماه و هر بار  3باشد. تعداد وقوع بادها به طور متوسط 

کیلومتر در ساعت تخمین زده می شود. جهت بادهای غالب در منطقه از شمال به جنوب و  95تا  35و سرعت آن 

در ساعت می باشد، که اغلب در فصل بهار و پاییز اتفاق می افتد و معموالً به مدت  کیلومتر 34تا  30سرعت آن حدود 

 روز به طور منقطع ادامه دارد. 0تا  3

بهر و گزارش مدیریت کشاورزی خرمدره نیز اشاره ای به بادها دارد و بادهای همانند این دو شهرستان سیمای کشاورزی ا

 را به دو گونه باد تقسی  می کنند:

باد سرد مه: باد غالب این منطقه باد سرد مه می باشد که جهت وزش آن از سمت شمال و شمالغربی به طرف  -3

جنوب و جنوبشرقی است. علت وزش آن اختالف فشار هوا در دو سوی رشته کوه البرز می باشد. وزش این باد زمان و 

وزیدن نموده و چند روزی ادامه می یابد.  فصل مشخصی ندارد و هر چند یکبار در فصل های گوناگون سال شروع به

 عالئ  و نشانه های آن وجود مه غلیظ بر باالی کوه های شمال و افت شدید دما، حتی در تابستان می باشد.

باد گرم شره: این باد در منطقه به نام های راز و اصفهانی نیز معروف است و برخالف جهت باد مه، یعنی از جنوب  -4

رف شمال و شمالغربی می وزد. فصل وزش این باد اواخر بهار و تابستان است. این باد موجب افزایش و جنوبشرقی به ط

دما و میزان تبخیر و کاهش رطوبت، در نتیجه باعث خشکی مزارع و علفزارها و آسیب ميصوالت کشاورزی می گردد 

 باد از نظر کشاورزی مضر تلقی می گردد.و نیاز به آبیاری مزارع را در زمان وزش باد زیاد می کند، بدین جهت این 

متر در  3313و به طور میانگین  30تا  35در ایستگاه خرمدره حداکثر سرعت باد در ماه های سال بین  3339در سال 

روز در تیر و مهر ماه وزیده است.  4و  3روز در هر ماه و  3کیلومتر در ساعت، و  94و میانگین  09تا  33ثانیه برابر 

درجهد و در باقی ماه ها از شمالشرقی  405و  445این بادها در ماه های فروردین و آذر از جنوب غربی ب جهت وزش

 درجهد بوده است. 35و تنها در بهمن ماه  35ب

متر  3914، و به طور میانگین 34تا  34در همین سال در ایستگاه خدابنده، حداکثر سرعت باد در ماه های سال بین 

روز در هر ماه وزیده است. جهت وزش این بادها  3کیلومتر در ساعت و  0313و میانگین  3419تا  9314در ثانیه برابر 

درجهد،  495و  435درجهد در فروردین و دی ماه از جنوب غربی ب 305و  345در ماه های مرداد و آبان از جنوبشرقی ب

 درجهد بوده است. 335و  355بی بدرجهد و در خرداد و آذر ماه از شمالغر 435در شهریور ماه از غرب ب

بر پایه نامه اداره کل هواشناسی استان و در دوره های یاد شده، در منطقه خرمدره سمت باد غالب شمالغربی و سرعت 

متر در  49کیلومتر بر ساعتد می باشد. شدیدترین باد منطقه از سمت شمال با سرعت  33متر در ثانیه ب 3متوسط آن 

بر ساعتد بوده است. در منطقه خدابنده سمت باد غالب جنوبغربی تا جنوبشرقی و سرعت متوسط کیلومتر  40ثانیه ب

 34کیلومتر بر ساعتد می باشد و حداکثر سرعت باد ثبت شده از سمت جنوبغربی و با سرعت  34متر در ثانیه ب 0آن 

 کیلومتر بر ساعتد بوده است. 34متر در ثانیه ب

 

 و سیل جریان رواناب سطحی -1-3-7-3
سیل در منظومه باغ حلی نیز به دلیل جاری بودن جریانات سطيی آب و قرارگیری برخی از سکونتگاه های 

روستایی در کنار آنها سبب ایجاد خسارت هر چند مالی گردیده و این امر در دوره هالی مختلف در آن به وقوع پیوسته 
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سبب خسارت مالی گردیده که جمع مبلغ  3349در سال است. براساس اطالعات حاصل از مدیریت بيران استان سیل 

 49و  40میلیون ریال گردیده که عالوه بر آن سیل به همراه برخی از عوامل طبیعی دیگر در سالهای  313491433آن 

 نیز باعث ایجاد خسارت شده است که میزان خسارت آن به شرح ذیل آورده شده است:

 میلیون ریال 43355سیل و تگرگ: 

 میلیون ریال  34944و سرمازدگی: سیل 

 

 خشکی و خشکسالی -1-3-7-4
SPI  شاخص بارش استاندارد شده ای است که بر این پایه قرار دارد که کسری بارش تأثیرات متفاوتی بر آب های

زیرزمینی، ذخیره منابع، رطوبت خال، پوشش برف و جریان جویبار دارد. این شاخص کسری بارش را برای مقیاس 

ع مقیاس های زمانی تأثیر خشکسالی را بر ماههد مياسبه می کند. در واق 94، 49، 34، 3، 3های زمانی چندگانه ب

 موجود بودن منابع آبی متفاوت را منعکس می کند.

شاخص بارش استاندارد شده با اختالف بارش از میانگین برای یک مقیاس زمانی خاص مياسبه می شود و سپس با 

 تقسی  بر انيراف معیار به دست می آید.

 ی منتج از آن براساس جدول زیر انجام یافته است.جهت تعریف شدت خشکسال SPIطبقه بندی شاخص 

 
 SPIطبقه شاخص (: 43جدول شماره)

 SPIمقادیر  طبقه

 4 فوق العاده مرطوب

 310تا  3144 خیلی مرطوب

 3تا  3194 مرطوب متوسط

 -5194تا  5144 مرطوب مالی 

 -5144تا  -510 خشکسالی مالی  یا خفیف

 -3144تا   -3 خشکسالی متوسط

 -3144تا  -310 خیلی خشک

 -4 شدیداً خشک
 Mckee et all, 3443:334مأخذ:                                                    

 

نشان از آن دارد که شرایط خشکسالی در  3343تا  3333وضعیت خشکسالی در شهرستان سلطانیه در فاصله زمانی 

در  43حاکی از شرایط نرمال بوده اما اوج سطح خشکسالی در سال  49و  45، 45، 44، 43، 43، 44، 33سال های 

 در سطح شهرستان دارد. سطح شهرستان مالحظه می شود که نشان از خشکسالی شدید و متوسط را 

 

 1326تا  1376در شهرستان سلطانیه در فاصله  SPIشاخص (: 44جدول شماره)

 موقعیت وضعیت خشکسالی سال
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3333 
 در غالب سطح شهرستان در حد نرمال

 در بخشهایی از غرب شهرستان ترسالی ضعیف

3333 

 منتهی الیه شمالشرق شهرستان در حد نرمال

 بخشهایی از شرق، غرب و مرکز خشکسالی خفیف

 خشکسالی متوسط
نوار جنوبشرقی، جنوبی، جنوبغربی و غرب 

 شهرستان

3334 

 در منتهی الیه شمالشرق شهرستان ترسالی ضعیف

 بخشهای شمالشرق در حد نرمال

 مرکزی، جنوبشرقی، جنوبغربی و غرب خشکسالی خفیف

 جنوبشرقی، غرب و شمالغربی خشکسالی متوسط

3334 

 منتهی الیه شمالشرق ترسالی متوسط

 منتهی الیه شمالشرق ترسالی ضعیف

 منظومه باغ حلی در حد نرمال

 غرب، جنوب و بخشهایی از شرق خشکسالی خفیف

 بخش جزیی از جنوبشرق خشکسالی متوسط

3345 

 شمالشرقی شهرستان در حد نرمال

 مرکز و شمال خشکسالی متوسط

 جنوب، جنوبشرقی و غربی خشکسالی خفیف

 موجود نیست موجود نیست 3343

 غالب کلی شهرستان در حد نرمال 3344

 غالب کلی شهرستان در حد نرمال 3343

3349 
 غالب کلی شهرستان خشکسالی خفیف

 جهت شرقی خشکسالی متوسط

3340 
 بخش هایی از شمال، شمالشرق، جنوب در حد نرمال

 شهرستانغالب کلی  خشکسالی خفیف

 غالب کلی شهرستان در حد نرمال 3343

3343 

 قسمت مرکزی، شرق و شمالشرقی خشکسالی متوسط

 خشکسالی شدید
به طور کامل غرب شهرستان شامل جنوبغربی و 

 شمالغربی 

3344 
 غالب کلی شهرستان در حد نرمال

 بخشی از شرق شهرستان  خشکسالی خفیف

3344 
 و جنوبغرب و شمالشرقبخشی از غرب  در حد نرمال

 قسمت مرکزی، جنوبشرقی و شمالغربی خشکسالی خفیف
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 1326تا  1376در شهرستان سلطانیه در فاصله  SPI(: شاخص 44ادامه جدول شماره)
 موقعیت وضعیت خشکسالی سال

3345 
 غالب کلی شهرستان در حد نرمال

 بخش شمالشرقی و جنوبمنتهی الیه  ترسالی ضعیف

3343 
 غالب کل شهرستان در حد نرمال

 بخش شمالغربی ترسالی ضعیف

 موجود نیست موجود نیست 3344

3343 

 بخش مالی، شمالغربی، شمالشرقی در حد نرمال

 خشکسالی خفیف
بخش مرکزی، جنوبی، شرقی، جنوبی و 

 جنوبغربی

3349 
 غالب کلی شهرستان در حد نرمال

 منتهی الیه شرقی خفیف خشکسالی

3340 

 بخش غربی، شمالغربی، جنوبغربی در حد نرمال

 خشکسالی خفیف
بخش مرکزی، شمالشرقی، شرق و 

 جنوبشرقی

3343 

 منتهی الیه جنوب در وسعت بسیار کمی در حد نرمال

 خشکسالی خفیف
بخش شمالی و بخشی از شمالغربی و در 

 سمت شرقی، جنوبشرقی به سمت مرکز

 خشکسالی متوسط
غالب کلی شهرستان در بخش های غربی، 

 جنوبغربی، شمالغربی و شمالشرقی
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 1326سال  SPIپهنه بندی شدت خشکسالی در سطح شهرستان های زنجان براساس شاخص (: 13شماره) نقشه
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 واقع در محدوده سوانح و خطرات طبیعیشناسایی سکونتگاه های  -1-3-7-1
سوانح و مخاطرات طبیعی در قالب عوامل و رخدادهای گوناگونی قابل بيث و بررسی است و شاید مکان گزینی بسیاری 

از سکونتگاه ها از جمله مناطق روستایی بدون در نظر گرفتن اثرات مخاطرات طبیعی گوناگون از جمله سیل، زلزله، 

و... صورت گرفته و تنها برای دستیابی آسان تر به برخی از عوامل طبیعی مانند منابع آب، خال  رانش و لغزش زمین

مناسب و مساعد، اراضی زراعی و مرتعی و... یا عوامل انسانی همچون راه دسترسی، دستیابی به خدمات ویژه و یا وجود 

تهدید سوانح گوناگون واقع هستند بخش یک زیارتگاه و.. صورت گرفته است لذا شناخت روستاهایی که در معرض 

 مهمی از مطالعات منظومه و برنامه ریزی برای سکونتگاه های روستایی ميسوب می شود.

 سیل خیزی 

سیل و سیالب از جمله شاخص ترین پدیده های طبیعی تهدیدکننده هر مجتمع انسانی به شمار می رود که می تواند 

براساس مطالعات صورت گرفته می توان گفت که در غالب روستاهای  به سرعت سبب تخریب و تهدید آن گردد و

منظومه وجود مسیل یا رودخانه و اراضی پرشیب که عاری از پوشش گیاهی شده اند زمینه را برای وقوع سیالب فراه  

وب ميسساخته است. لذا براساس نقشه موجود می توان گفت که بخش میانی منظومه که ميل عبور رودخانه زنجانرود 

می شود یکی از نقاط مهمی است که سیالب آن را تهدید می نماید که روستاهای بزرگی همچون قره بالغ، خیرآباد و 

 یوسف آباد می تواند تيت تأثیر آن قرار گیرند.

 فرسایش 

ی کفرسایش تيت تأثیر عوامل مختلف طبیعی شامل شیب زمین، جریانهای آب سطيی، بارندگی، تغییرات و عوامل فیزی

و شیمیایی، جریانات هوا و همچنین عوامل انسانی مانند تخریب خال و دامنه ها، از بین بردن پوشش گیاهی و.. قرار 

دارد در سطح منظومه باغ حلی فرسایش در سه سطح زیاد، ک  و متوسط دسته بندی شده و سکونتگاه های روستایی 

روستای گوزلدره سفلی، کردناب،  3از میان روستاهای منظومه منظومه در سطوح مختلف فوق پراکنش و توزیع یافته اند 

بالوف، چمرود، پرنگین و چمه در اراضی با فرسایش زیاد قرار گرفته اند، عبور جریانات آب سطيی، شیب تند و زیاد 

 دامنه ها و نقش انسان از جمله دالیل مه  در فرسایش این بخش از منظومه به شمار می رود.

هش قابل توجهی از منظومه را شامل می گردد که در آن ک  و بیش با فرسایش سطوح مختلف زمین فرسایش متوسط ب

شامل سنگ ها و خال روبرو می باشی  و تعداد قابل توجهی از روستاهای منظومه در این سطح از فرسایش واقع شده 

مله در دو نیمه غربی و شرقی آن اند و باالخره فرسایش ک  که به طور پراکنده، در قسمتهای مختلف منظومه از ج

توزیع یافته است و معموالً به صورت رگه ها و پهنه های کوچکی هستند که تعدادی از سکونتگاه های روستایی در آن 

 مستقر شده اند که از جمله آن می توان به روستای خرمدرق، علی آباد و قشالق اشاره نمود.
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 استقرار سکونتگاه های روستایی منظومه در سطوح مختلف فرسایشی(: 41شماره)جدول 

 سطح فرسایش 3340جمعیت  نام آبادی

 3034 گوزلدره سفلی

 زیاد

 435 کردناب

 39 پرنگین

 5 بالوف

 33 چمرود

 35 چمه

 43 کردرق

 متوسط

 433 سبزدرق

 5 گوزلدره علیا

 3539 شکورآباد

 334 سلمان کندی

 003 ساریجالو

 403 یوسف آباد

 4339 خیرآباد

 3494 قره بالغ

 903 کاکاآباد

 393 سرخه دیزج

 43 اقزوج

 94 کنگه

 43 ونونان

 43 امیرآباد

 43 برنقور

 43 قشالق

 5 علی آباد ک 

 343 خرمدرق
 مأخذ: نقشه مخاطرات ميیطی و مطالعات مشاور                     

 

 رانش و لغزش زمین 

در منظومه باغ حلی نیمه شرقی به دلیل وجود شیب زیاد و کوهستانی بودن زمین و شکل گردنه ای آن می تواند زمینه 

شرقی آن واقع شده اند می تواند تيت ساز بروز چنین حالتی قرار گیرد و بسیاری از روستاهای منظومه که در نیمه 

تأثیر این عامل مخرب طبیعی واقع شوند. در جدول زیر موقعیت روستاهای منظومه باغ حلی نسبت به عامل تخریب 

 ميیطی رانش زمین ارائه می گردد.
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 انش زمینتوزیع روستاهای منظومه باغ حلی نسبت به پدیده ر(: 46جدول شماره)

 سطح فرسایش 3340جمعیت  نام آبادی

 5 بالوف

 زیاد

 33 چمرود

 35 چمه

 43 امیرآباد

 39 پرنگین

 43 برنقور

 43 قشالق

 43 ونونان

 33 بوجی

 94 کنگه

 43 آقزوج

 393 سرخه دیزج

 5 علی آباد

 903 کاکاآباد

 343 خرمدرق

 متوسط

 433 سبزدرق

 43 کردرق

 5 گوزلدره علیا

 435 کردناب

 3034 گوزلدره سفلی

 ک 

 3539 شکورآباد

 403 یوسف آباد

 4339 خیرآباد

 3494 قره بالغ
 مأخذ: مطالعات مشاور                      
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 مسایل زیست محیطی -1-3-2

 هدایت روانابنحوه دفع فاضالب، هرز آب و  -1-3-2-1
براساس پرسشنامه تهیه شده و مطابق با بررسی های میدانی فاضالب روستاهای منظومه غالبًا به صورت 

غیربهداشتی و به شکل هدایت آن به جوی و کانیو و یا سطح معابر انجام می پذیرد. این امر مختص فاضالب های شکل 

هدایت حاصل از استيمام می باشد. چنین شکلی از نيوه دفع  یافته از شستشوی ظروف و البسه و در بسیاری از موارد

فاضالب خانگی و در بیشتر مواقع سبب ایجاد گنداب، آلودگی زیست ميیطی در سطح روستاهای منظومه گشته است. 

 از سوی دیگر فاضالب حاصله در سطح شبکه معابر روستا غالباً به سمت اراضی کشاورزی، مسیل و رودخانه های پیرامون

 روستاها هدایت و در نهایت از بافت روستا خارج می گردند.

 

 دفع زباله -1-3-2-2
در روستاهای منظومه باغ حلی جمع آوری زباله ها عمدتًا براساس توانایی دهیاری و امکانات و نیروی انسانی 

خیرآباد، قره بالغ، گوزلدره موجود آن در طول هفته در چند نوبت صورت می گیرد و در این میان روستاهای بزرگ مانند 

روز هفته انجام می پذیرد و میانگین تولید روزانه  9سفلی به دلیل وسعت و تعداد زیاد جمعیت آن جمع آوری زباله در 

تن در طی روز بوده است. اما در روستاهای متوسط و کوچک عملیات  9زباله در چنین روستاهایی به طور متوسط 

 055تا  355در روزهای هفته صورت گرفته و میانگین تولید زباله در چنین روستاهایی بین جمع آوری و انتقال زباله 

کیلوگرم در روز برآورد شده است. زباله ها پس از جمع آوری به ميل های تعیین شده که عمدتاً در پیرامون آن تعیین 

 شده انتقال و در نهایت به روش سوزاندن معدوم می گردند.

 

 محیط بهداشت -1-3-2-3
 

هیئت دولت جمهوری اسالمی ایران و همچنین  49/9/3333مطابق با آیین نامه بهداشت ميیط مصوب مورخه 

تعریف  34/3/3344قانون مواد خوردنی، آشتتتامیدنی و آرایشتتتی مصتتتوب  33آیین نامه اجرایی قانون اصتتتالح ماده 

ه ای روی ستتالمت جستتمی، روانی و عبارت استتت از کنترل عواملی از ميیط زندگی که به گون« بهداشتتت ميیط»

اجتمتاعی انستتتان تتاثیر می گتذارنتد. در این تعریف بته مجموعته ای از آب و هوا و خال و روابط بین آن ها و کلیه 

می گویند. به طور کلی ميیط به مجموعه ای از عوامل و شتتترایط خارجی و تاثیرات وارده « ميیط»موجودات زنتده 

ود اطالق می گردد. به عبارتی دیگر توازن و تطابقی که باید میان انستتان و ميیط ناشتتی از آن ها بر زندگی یک موج

زیستت او وجود داشتته باشد تا موجبات بهزیستی جسمی روانی و اجتماعی برای او فراه  شود و پیشگیری از بیماری 

 تند مورد نظر است.ها به وسیله کنترل و از بین بردن عوامل ميیطی که در انتقال و برقراری بیماری موثر هس

روستتتاهای منظومه باغ حلی نشتتان می دهد که به طور در بهداشتت ميیط  وضتتعیتبررستتی بر این استاس 

عمومی رضتایت نستبی در خصتوص بهداشتت آب وجود دارد و معموالً آب آشامیدنی از چاه های عمیق و نیمه عمیق 

وضعیت بهداشت رد منازل روستاها می گردد. برداشتت شتده و پس از عملیات کلرزنی از طریق ستیستت  لوله کشی وا
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و اقدامات و توصیه های الزم در  کنترل شده و مرکز بهداشتت شهرستان منظومه از طریق آب آشتامیدنی روستتاهای 

 این خصوص صورت می گیرد.

جمع آوری و دفع فضوالت حیوانی با توجه به فعالیتهای دامداری در غالب روستاهای منظومه یکی از اساسی 

ترین عوامل تهدیدکننده بهداشت ميیط است که در اغلب موارد فضوالت حیوانی در داخل حیاط منازل و یا کنار معابر 

 جمع آوری می گردد و هر از گاهی به ویژه پس از ایام نوروز به بیرون از روستا انتقال داده می شود.

ای هدایت آبهای سطيی شامل کیفیت سطح معابر روستا که می بایستی از سطح پوشش مناسب، مسیره

جوی و کانیو برخوردار بوده باشند یکی از ویژگی های مناسب برای ارتقای بهداشت ميیط نقاط روستایی است که در 

درصد از بافت درون آنها از چنین شرایطی برخوردار بوده اما  45منظومه باغ حلی غالبًا روستاهای بزرگ نزدیک به 

ماندن عملیات اجرایی در جهت اجرای معابر آن همچنان به عنوان یکی از دغدغه های  روستاهای کوچک به دلیل عقب

 اهالی ميسوب می شود.

بهداشت مسکن روستایی از جمله اقداماتی است که ضرورت آن در جهت توسعه سطح بهداشتی فضای روستا 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود.ایجاب می نماید از جمله اقدامات الزم برای ارتقای بهداشت مسکن روستا می 

  جداسازی و تفکیک فضای زیستی از فضای معیشتی: در این خصوص برای رعایت و افزایش سطح بهداشتی مساکن

روستایی الزم است فضایی جهت نگهداری احشام با فضای زیستشان از ه  جدا گردند. که این امر در مساکن جدید 

 تا حدودی رعایت می شود.که از سوی بنیاد مسکن تهیه می گردد 

 .ایجاد فضاهای بهداشتی در درون منازل: شامل حمام و سرویس بهداشتی، آشپزخانه بهداشتی 

 . ایجاد و حفر چاه جهت هدایت فاضالب حاصل از فعالیتهای سرویس، حمام و آشپزخانه به طور جدا از ه 

 ز انرژی طبیعی از جمله نور خورشید.برخورداری مناسب فضای زیستی از نور کافی و بهره برداری مناسب ا 

 

 نحوه برخورد و حفاظت از منابع طبیعی -1-3-2-4
منابع موجود طبیعی شامل جنگل، آب، پوشش گیاهی، خال و... جز منابع جدایی ناپذیر در تأمین نیازهای بشری است 

فظ د غیرممکن می باشد بنابراین حو تصور اینکه انسان بتواند بدون توجه به چنین منابعی به تداوم حیات خود بپرداز

و احیای منابع مختلف طبیعی می تواند در قالب توسعه پایدار مورد توجه واقع شود در واقع در چارچوب توسعه پایدار، 

الگوی فراگیر توسعه، الگویی است که مناسب ترین پیوند را با ویژگیهای زیست ميیطی دارد. لذا توجه به ميیط زیست 

نيوه برخورد با آن از دیدگاه اجتماعی ميلی و سازمانی از ضروریات است بنابراین با توجه به اهمیت و حفاظت آن و 

منابع طبیعی در زیر به بررسی عوامل تهدیدکننده این منابع و اقدامات ميلی و دولتی در جهت حفاظت از آن پرداخته 

 می شود.

 عوامل بیرونی -3

حاصل از ساکنین روستاها که در قالب فاضالب خانگی، زباله های تولید شده،  عوامل فوق در دو بعد شامل آلودگی های

سموم کشاورزی به کار رفته در اراضی زراعی و باغی، چرای مراتع و تخریب پوشش گیاهی و خال از جمله اقداماتی 

 هستند که ساکنین روستاها در جهت چنین فرایندی تأثیرگذار بوده اند.
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 آلوده زاصنایع و فعالیتهای  -4

این صنایع شامل فعالیتهایی هستند که سبب ایجاد آلودگی زیست ميیطی در سطح منظومه به ویژه در روستاهای 

پیرامونی گشته اند که مهمترین آنها مربوط به فعالیت برخی از صنایع و معادن از جمله معدن جهان نمای سرخه دیزج 

تواند زمینه بروز تخریب و آلودگی منابع طبیعی روستاهای منظومه و کارخانه تولید اسید در روستای خیرآباد که می 

گردد به طوری که براساس جلسات مشارکتی به ویژه در روستاهای سرخه دیزج، خیرآباد و مشک آباد فعالیتهای حاصل 

 در آلودگی زیست ميیطی برای روستاهای مذکور اثرگذار بوده اند.

 عوامل بیرونی -3

ه مه های روستایی و زیست ميیطی منظومل آن دسته از فعالیتهایی هستند که از بیرون بر عرصاین عوامل غالبًا شا

تيمیل می گردد که از جمله آن می توان به شکارهای غیرمجاز، تردد و عبور وسایل نقلیه سبک و سنگین از راههای 

وق در تمدید منابع طبیعی روستاهای مواصالتی براه آهن، آزادراه، جاده بین شهرید اشاره نمود که مجموعه عوامل ف

 منظومه اثرگذار هستند.  

 

 چگونگی حفاظت از منابع طبیعی 

 این اقدامات در دو بعد مردمی و سازمانی و دولتی قابل بيث و بررسی است.

 اقدامات مردمی -3

گرفته و می حفر چاه جهت هدایت فاضالب خانگی که در غالب حیاط منازل مسکونی روستاهای منظومه صورت  -

 بایستی در جهت ممانعت از خروج آبهای حاصل از شستشوی البسه و ظروف نیز اقدامات موثری صورت گیرد.

الیروبی منابع آب از جمله قنوات و چشمه های آب، انتقال آب از منابع به اراضی کشاورزی توسط لوله های پلی اتیلن  -

 ستاهای منظومه در جهت فوق انجام داده اند.از شاخص ترین اقداماتی هست که اهالی برخی از رو

انتقال فضوالت دامی به اراضی زراعی و باغی به ویژه در ایام بعد از عید که به عنوان کود حیوانی در جهت بارور کردن  -

 خال و افزایش موثر تولید انجام داده اند و این روند در اکثر روستاهای منظومه مالحظه می شود.

 ار غیرمجاز در صورت مشاهدهجلوگیری از شک -

 اقدامات دولتی و سازمانی -4

 جلوگیری از حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق غیرمجاز با توجه به افت سطح آبهای زیرزمینی -

 اردیبهشت هر سال از سوی سازمان منابع طبیعی 30جلوگیری از چرای مراتع تا  -

جهت حفظ منابع طبیعی منظومه چندان قابل توجه نبوده و در کل می توان گفت که اقدامات مردمی و سازمانی در 

 الزم است در این خصوص افت و فعالیت بیشتری صورت گیرد.

 پوشش زمین -1-3-2

 بوم شناختی منظومه -پهنه بندی محیطی -1-3-18

 بوم شناختی منظومه -جمع بندی تدوین قابلیتها و محدودیتهای محیطی -1-3-11
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 ویژگیهای نظام کالبدی در سطح سکونتگاه ها و منظومه -1-4
 

 

های روند تيوالت سکونتگاهو  باغ حلیکالبدی منظومه  گی های نظامژویدر این بخش از نوشتتار به بررستی 

های انسانی از نظر تعداد، وسعت/ سطح جمعیتی و چگونگی و نيوه . تغییر و تيوالت سکونتگاهشتده استپرداخته  آن

گیرد. هاد مورد بررستتی قرار میاستتتقرار و پراکندگی آنها در ستتطح کالن بمنظومهد، پهنه ها بدهستتتاند و خرد بآبادی

آیند دیگر عناصتتر ستتاختاری همچون یشتتمار مها که جزیی اصتتلی از ستتاختار کالبدی منظومه بهعالوه بر ستتکونتگاه

درمانی، پشتیبان تولید، زیربنایی و ... نیز در  –های ارتباطی، پراکنش خدمات مختلف اع  از آموزشی، بهداشتی شبکه

 .گیرنداین بخش مورد مطالعه قرار می

 

 

 تعداد، وسعت و پراکنش مکانی سکونتگاه ها )اعم از شهری، روستایی و عشایری( -1-4-1
 

های انسانی است. سکونتگاههای انسانی به دو دسته سکونتگاههای های انسانی ميل استقرار گروهسکونتگاه

دائمی و فصلی و از نظر شیوه زندگی به دو دسته سکونتگاههای شهری و روستایی دسته بندی می شوند بسعیدی و 

  .د934و933، 3343دیگران،

 شود کهبه  پیوسته باع  از کشاورزی و غیرکشاورزید گفته میآبادی به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی 

خارج از ميدوده شهرها واقع شده و دارای ميدوده ثبتی و عرفی مستقل باشد. انواع مختلف آبادی ها عبارتند از: روستا 

مراکز ن ممنوعه ببصرفاً برای سکونتد، مزرعه بصرفاً برای فعالیت کشاورزید و مکانبصرفاً فعالیت غیر کشاورزید و مکا

  .مه  و حساس دارای اهمیت نظامید

باغ های بخش به نام 4 از سلطانیه، شهرستان زنجانبراساس مطالعات جمعیتی صورت گرفته در سطح استان  

 د. باشگانه این شهرستان میدوهای یکی از بخش باغ حلیو مرکزی تشکیل شده است. بر این اساس، منظومه  حلی

 44دارای  باغ حلی، منظومه 3340سیاسی کشور در سال  -هی  فوق و بر اساس تقسیمات اداریبا توجه به مفا

آبادی دارای سکنه در سطح منظومه وجود  43درنتیجه   .هستندآبادی خالی از سکنه  3آبادی است که از این تعداد 

 قش می کند.ایفای ن روستای گوزلدره سفلی به عنوان مرکز منظومهدارد. الزم به ذکر است که 

 

  های مسکونی منظومهرده بندی آبادی -1-4-4-1-1

 

های روستایی نقش دارند که در نهایت نه تنها کارکرد عوامل گوناگونی در موقعیت و نيوه استقرار سکونتگاه

 های روستایی به طور طبیعی ه کند. در این ارتباط وسعت سکونتگاهروستاها، بلکه وسعت و اندازه آنها را تعیین می

هاست و ه  خود جزئی اساسی در تعیین و گسترش فعالیت های روستا در پذیرش جمعیتها و توانمندینشانگر قابلیت

توان تعیین کرد. براساس تعداد های گوناگون میرود. وسعت روستاها را به روشویژگی و بافت کالبدی آن بشمار می

ها انوارهای زراعی و یا به روش رایج برمبنای میزان جمعیت یا تعداد خها یا واحدهای مسکونی، براساس تعداد زمینخانه

 د. 93: 3333بسعیدی، عباس، 
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در اینجا با توجه به این که تيوالت جمعیتی روستاها مدنظر است بهتر دیده شد تا از تعداد جمعیت برای رده 

 های مختلف دارای ابهامها استفاده نمود. حتی تعداد خانوار نیز به تبع تغییرات بُعد خانوار در سالبندی سکونتگاه

 های مسکونی به هفتتواند باشد. بر این اساس، آبادیار مناسبی برای بررسی تيوالت جمعیتی نمیخواهد بود و معی

  .دسته اصلی به شکل زیر تقسی  شد

  نفرد 355آبادی بکمتر از  -

 نفرد 355-494روستای کوچک ب -

  دنفر 405-944بروستای متوسط  -

  نفرد 055-444روستای بزرگ ب -

  نفرد 3555-4944روستای مرکزی ب -

  نفر و بیشترد 4055شهر ب –روستا  -

 شهر بنقاط دارای شهردارید -

این دو دسته در جدول با ه  ادغام « شهرها –روستا »و « روستاهای مرکزی»اما با توجه به ميدودیت تعداد 

  .شدند

آبادی مسکونی پراکنده شده است.  43، منظومه باغ حلیمرکز آمار ایران، در سطح  3340بر اساس آمار سال  

های کمتر از ، آبادی3340این تعداد در طبقات مختلف جمعیتی قرار دارند. با استناد به داده های جمعیتی در سال 

آبادی که برابر  9نفر نیز  3555های مسکونی و روستاهای بزرگ بیش از د آبادی% 4/93آبادی ب 33نفر، برابر  355

د باقیمانده نیز در خیل روستاهای متوسط شهرستان جای % 3/39بآبادی  4دهند و نهایتاً تشکیل می ها راآبادی 3/33%

 .گیرندمی

تيوالتی از نظر تعداد  3345تا  3330شود که از سال مشخص مید  94و ب   د93بول شماره ابا نگاهی به جد

  .ها در منظومه رُخ داده استآبادی

 آبادی؛ 33آبادی به  3نفرد، از  355بکمتر از  افزایش تعداد آبادی-

  روستا؛ 3روستا به   3از نفرد  355-494کاهش تعداد روستاهای کوچک ب -

  روستا؛ 3روستا به  0 نفرد از  405-944تعداد روستاهای متوسط ب کاهش -

 روستا، 9روستا به  4نفرد از 444 -055تعداد روستاهای بزرگ ب افزایش-

 روستا. 3روستا به  3 های مرکزی از تعداد روستا کاهش-

 نفر 4055شهر با جمعیت بیش از  -تبدیل شدن یکی از روستاهای منظومه به روستا-

 منعکش می باشد. 40و  30در ادامه جداول طبقه بندی روستاها بر اساس سرشماری سال 
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 در منظومه باغ حلی 1321سال طبقه بندی آبادی ها بر اساس جمعیت در  :(47جدول)

 رده بندی طبقه بندی
 تعداد جمعیت تعداد خانوار تعداد آبادی

 توزیع فراوانی تعداد توزیع فراوانی تعداد توزیع فراوانی تعداد

 010 344 313 445 9314 33 نفر 355کمتر از  نفر 188کمتر از 

 415 435 413 33 913 3 494-355 روستای کوچک

 414 3503 413 333 3315 3 944-405 متوسطروستای 

 4313 3543 4313 494 3319 9 444-055 روستای بزرگ

 3315 3344 3915 3440 3315 3 4944-3555 روستای مرکزی

 4915 4339 4414 443 913 3 نفر و بیشتر 4055 شهر -روستا 

 188 11423 188 3681 188 23 بخش باغ حلی

 3340سال  –ماخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران 
 

 در منظومه باغ حلی 1371طبقه بندی آبادی ها بر اساس جمعیت در سال  :(42جدول)

 رده بندی طبقه بندی
 تعداد جمعیت تعداد خانوار تعداد آبادی

 توزیع فراوانی تعداد توزیع فراوانی تعداد توزیع فراوانی تعداد

 206 1362 202 248 1308 3 نفر 188کمتر از  نفر 188کمتر از 

 202 1174 207 232 3804 7 242-188 روستای کوچک

 1302 1226 1202 312 2107 1 422-218 روستای متوسط

 6202 2742 6201 1277 207 2 222-188 روستای بزرگ

 802 111 102 32 2601 6 نفر 2422-1888 روستای مرکزی

 188 14222 188 2748 188 23 حلیبخش باغ 

 3330سال  –ماخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران 
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 شبکه ارتباطی درون منظومه ای )بین سکونتگاه های منظومه( و برون منظومه ای -1-4-2

 

ارتباطی درون و برون منظومه ای که حاصل ارتباطات فیزیکی بین مراکز سکونتگاهی اع  از شبکه  

یکپارچگی فضتتایی گردد.  شتتهری و روستتتایی می شتتود، از طریق راه های زمینی، دریایی و هوایی ایجاد می

د. به بپیوندهای فضتتایید جوامع عمدتاً از طریق شتتبکه های ارتباطی و حمل و نقل مناستتب حاصتتل می شتتو

عبارتی شبکه راههای ارتباطی و نوع راه نقش مهمی را در توسعه فضایی به خصوص در عرصه های روستایی 

 به عهده دارد. عمده ترین اثرات ناشی از توسعه یافتگی شبکه راه های ارتباطی عبارتند از: 

  دستیابی به بازار مصرف 

 و اثر در رشد اقتصادی نقاط روستایی ارسال مازاد تولیدات کشاورزی و صنعتی به بازار تقاضا 

  دسترسی آسان تر افراد جامعه به خدمات و امکانات زیربنایی 

  دستترستی مطلوب به مکان ها و ستکونتگاه های مختلف ب شتهری و روستتتایی د و تسهیل

 برقراری ارتباط و پیوندهای فیزیکی بین سکونتگاهی 

 تگاهی و ....تسهیل جریان های جمعیتی بجریان افرادد بین سکون 

 شتتتبتکتته ارتتبتتاطی درون و برون منظومتته ای بتتاغ حلی شتتتتامتتل شتتتبکتته ارتبتتاطی زمینی 

 دارای عملکرد درون منظومه ای و برون منظومه ای هستند.  که می شودو ریلی ب راه آهن د بجاده اید 

 

 شبکه ارتباطی درون منظومه ای
اصلی ترین شبک  شود.شامل شبکه ارتباطات جاده ای می باغ حلیشبکه ارتباطی درون منظومه ای در 

ارتباطیمنظومه، شبکه راه های روستایی می شود که سکونتگاه های روستایی مستقر در منظومه را ضمن پیوند به 

قزوین پیوند می دهد. بر اساس اطالعات ارائه شده در جدولب  د  –از جمله آزادراه زنجان یکدیگر به شریان های اصلی 

 کیلومتر طول راه های روستایی منظومه باغ حلی است.  355130مسافتی بالغ بر 

 

 رون منظومه ایبشبکه ارتباطی 
با سایر مناطق همجوار بطور عمده از طریق شبکه ارتباطی جاده ای برقرار می  باغ حلیپیوند فیزیکی منظومه 

تبریز با عملکرد  –قزوین و همچنین خط راه آهن تهراه  –آزاد راه زنجان شود. با توجه به موقعیت استقرار منظومه 

کیلومتر شبکه  433143مجموع از های انجام شده بررسی ملی و منطقه ای از میانه منظومه عبور می کنند.  بر اساس 

 .کندقزوین از بخش میانی منظومه باغ حلی عبور می  -کیلومتر در قالب آزادراه زنجان 33130، حدود های منظومه راه

قزوین ارتباط نقاط روستایی را با مرکز شهرستان و  –الزم به ذکر است شبکه راه های روستایی در پیوند با آزاد زنجان 

ن و سایر نقاط سکونتگاهی خارج از منظومه برقرار می کنند. همچنین شبکه راههای بین شهری با همچنین مرکز استا

کیلومتر پیوند سکونتگاه های منظومه با مرکز استان و شهرهای شهرهای جنوبشرق همجوار با  4414طولی حدود 

 منظومه از جمله سلطانیه، خرمدره و ابهر را فراه  آورده است.
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نقش فرامنظومه موجود منظومه ارتباطی کیلومتر از کل راه های  34134 طول ریلی نیز با شبکه حمل و نقلی

 ای، منطقه ای و ملی دارد. 

   

 شبکه ارتباطی درون و برون منظومه ای(: 42جدول شماره)

 جمع کل راه بین روستایی راه بین شهری خط آهن آزادراه 

 433143 355130 4414 34134 33130 مسافت بکیلومترد

 355 93193 9313 014 3 درصد
 3:405555مأخذ: مياسبات مشاور و نقشه 

 

 درصد شبکه ارتباطی درون و برون منظومه ای(: 22نمودار شماره)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 6%
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خط آهن

راه بین شهری

یراه بین روستای
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 حمل و نقل منظومه باغ حلی(: 14شماره) نقشه

 

ی، کشاورزکمیت و کیفیت کاربریهای مختلف در سطح منظومه )شامل: کابری سکونتی،  -1-4-3

 صنعتی، خدماتی، شبکه راهها و سایر کاربریها(
 

در سال  دlandsat3و ب bing و google earthبه منظور شناخت کاربری زمین تفسیر تصاویر ماهواره ای 

 کاربری های اراضی تعیین گردید. حدود  GISبراین اساس با استفاده از نرم افزار در دستور کار قرارگرفت. 4534

ميدوده جهت تعیین کاربریهای  3:40555تدقیق نقشه کاربری اراضی اطالعات رقومی نقشه هایسپس جهت 

 موجود مورد تيلیل و بررسی قرار گرفت.

بدین ترتیب کاربری اراضتی برمبنای تفستیر آخرین عکس ها و تصاویر ماهواره ای در دسترس و تدقیق آن از  

مطالعات کاربری اراضتی به منظور بررسی پراکنش فعالیت ها نقش های صتيرایی تدقیق گردید.در این طریق پیمایش

 بسزایی دارد.
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 انواع کاربری اراضی در منظومه باغ حلی  -1-4-3-1
  

 3هکتار می باشتتتد و کاربری های اراضتتتی در این ميدوده در  03030منظومه باغ حلی دارای وستتتعتی برابر 

 استفاده طبقه بندی گردید.

از تفستیر نقشه مذکور سطوح کاربری اراضی در منظومه باغ حلی به شرح زیر مورد  براستاس اطالعات حاصتل

 استفاده یا تيت پوشش قرار گرفته است. 

 درصد وسعت منظومه روستایی به اراضی مرتعی اختصاص دارد.  9/94هکتار معادل  40933حدود  -

 عی دی  اختصاص دارد. درصد وسعت منظومه روستایی به اراضی زرا 4/30هکتار معادل 34994حدود  -

 درصد وسعت منظومه روستایی به اراضی زراعی آبی اختصاص دارد.  5/4هکتار معادل  9304 حدود -

 درصد وسعت منظومه روستایی به بیشه زار و بوته زار اختصاص دارد. 4/3معادل هکتار 440حدود -

 درصد وسعت منظومه روستایی به اراضی باغی اختصاص دارد. 4/5معادل هکتار 945حدود -

 

درصتتداز کل منظومه  4/4هکتار، 3943مناطق مستتکونی بشتتهر و روستتتا و تاستتیستتاتد با وستتعتی برابر  -

 روستایی را شامل می شود. 

 43044درصتتددبه اراضتتی مرتعی و  9/94هکتار ب 40933هکتار وستتعت کل منظومه، حدود  03030بنابراین از کل 

د ستطوح کاربری اراضی در منظومه روستایی باغ حلی ارایه شده  05در جدول ب درصتدداختصتاص دارد. 4/90هکتار ب

 د سه  هر یک از کاربری ها در منظومه روستایی باغ حلی نشان داده شده است.  43همچنین در نمودار ب  است.

 نمایش داده شده است. د نقشه کاربری اراضی در منظومه روستایی باغ حلی 30در نقشه ب  
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 منظومه روستایی باغ حلیدر  یاراض ی( :کاربر 18 جدول )

 

 سه  نسبیبدرصدد وسعتبهکتارد عالی  کاربری کاربری اراضی

 Ra 21466 4204 مرتع

 Ag 4612 208 زراعت آبی

 Df 12442 3102 زراعت دی 

 o 428 802 باغ آبی

 Sh 221 102 زاربوتهزار و بیشه

 U 1426 202 مناطق مسکونی و تاسیسات

 188 11131 جمع کل

 * پیمایش های صيرایی و مياسبات مشاور

 

 منظومه روستایی باغ حلیدر  یاراض یکاربرتوزیع نسبی ( : 23 ) نمودار
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(: کاربری اراضی 11نقشه شماره ) 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 پراکنش و کیفیت خدمات در وضع موجود -1-4-4

 زیرساختها -1-4-4-1
همیت رفاهی در برنامه های توسعه به ویژه در مناطق روستایی از دو منظر حایز ا -وجود امکانات و خدمات زیربنایی

 است:

  وجود امکانات و خدمات در روستاها از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری به عمل آورده و انگیزه های الزم

 را برای نگهداشت جمعیت در روستاها فراه  می سازد.

 در صورت وجود امکانات و خدمات مورد نیاز، اجرای برنامه های توسعه با سرعت و کیفیت مناسبتری اجرا خواهد 

 شد.

 زیرساختهای مورد نیازی که وجودشان بسترساز توسعه مناطق روستایی است، عبارتند از زیرساختها، خدمات و امکانات:

 شبکه ارتباطات جاده ای و حمل و نقل 

 مخابراتی -خدمات ارتباطی 

 خدمات و زیرساختهای عمومی/ زیربنایی 

 زیرساختها و خدمات آموزشی 

 درمانی -خدمات بهداشتی 

  سیاسی -اداریخدمات 

 ...خدمات ترویجی و پشتیبان تولید و 

 وجود و استقرار هر یک از این نوع زیرساختها، امکانات و خدمات، در سطح سکونتگاه های روستایی:

  .نشانگر سطيی از توسعه یافتگی و مهیا بودن بسترهای الزم جهت توسعه بیشتر است 

 اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارای طیف خاصی از خدمات و  نقاط روستایی با توجه به نوع و دامنه عملکردهای

 امکانات هستند که عمدتاً از نظ  سلسله مراتبی برخوردارند.

 « خدمات گوناگون موجود در عرصه های روستایی را می توان براساس قابلیت دسترسی و حیطه فضایی هر یک

 د3344بسعیدی، « نمود. به دو دسته عمده خدمات نقطه ای و خدمات حوزه ای طبقه بندی

 .توزیع زیرساختها و خدمات در سطح نقاط روستایی ارتباط مستقیمی با آستانه های جمعیتی دارد 

بدین منظور در این بخش از نوشتار توزیع و پراکنش و وضعیت برخورداری سکونتگاه های مستقر در ميدوده مطالعاتی 

 قرار گرفته است. رفاهی مورد بررسی -از امکانات و خدمات زیربنایی

 

 ارتباطات و حمل و نقل -1-4-4-1-1

شبکه راهها و وسایل ارتباطی، زیربنای اصلی توسعه در تمام جوامع به شمار می آیند. جابجایی کاالها و خدمات از مبدا 

 تولید به بازار مصرف وجود راههای ارتباطی را الزامی ساخته است.

ب بهبود راهها و دگرگونی در وسایل ارتباطی شده است و از زمان الزم پیشرفت های تکنولوژیک به دست آمده موج

برای درنوردیدن مسافت کاسته است. وجود وسایل ارتباطی همچون پست و تلفن نیز باعث برقراری ارتباط سریع شده 
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رسانه های و با حذف سفرهای غیرضروری، بسیاری از هزینه ها را نیز صرفه جویی کرده است. در کنار این وسایل، 

گروهی نیز با ارایه فرهنگ ها و شیوه های زندگی گوناگون به نقاط مختلف فواصل فرهنگی و اجتماعی را بسیار کوتاه 

کرده و تأثیرپذیری جوامع را از یکدیگر افزایش داده اند. این تأثیرپذیری در جوامع کشاورزی یا دارای بافت روستایی 

گرگونی در نگرش ها و هنجارها می شود. دگرگونی های پدید آمده بازتاب اهمیت دیگری می یابد چرا که موجب د

دوگانه دارند چرا که از یک سو مهاجرت و گرایش به سمت مراکز بزرگتر را در پی دارد و از سوی دیگر به آهنگ 

  می اهپذیرشی پدیده های نو شتاب می بخشد که به نوبه خود بستری مناسب برای اعمال نوین مدیریت منابع فر

 آورد.

راهها و وسایل ارتباطی روستایی، گذشته از آنکه با برقراری ارتباط بین مبدا تولید و بازار مصرف، کارکرد اقتصادی دارد. 

 به امکانات و خدمات بازی می کند. همچنین نقش اساسی در رساندن خدمات و یا دسترسی

وسایل در همه نقاط و برای همه جوامع به یک صورت و توسعه و پیشرفت وسایل ارتباطی و میزان دسترسی به این 

 اندازه نیست. چنانکه نقاط روستایی به نسبت کمتری به این وسایل دسترسی دارند.

دسترسی به این نوع امکانات و وسایل در مناطق روستایی به یک اندازه نیست. مناطق روستایی همجوار با نقاط شهری 

 باطی اصلی نقش عمده ای در میزان برخورداری روستاها از این امکانات دارد.بزرگ و یا همجوار با راههای ارت

بررسی های انجام شده بر روی نيوه توزیع راه و وسایل ارتباطی در نقاط روستایی منظومه باغ حلی نیز تابعی از موارد 

 منظومه باغ حلی ارایه شده است:فوق است. در ادامه شرح مختصری در رابطه با هر یک از امکانات ارتباطی موجود در 

 مخابراتی -الف( خدمات ارتباطی

خدمات ارتباطی و مخابراتی در قالب خدماتی همچون مخابرات و پست، دسترسی به اینترنت، دسترسی به مجله و 

 روزنامه به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند.

 مخابرات و پست 

جدول زیر که میزان برخورداری روستاها را از خدمات فوق  از مجموع روستاهای منظومه باغ حلی مطابق با

 این روستاها عبارتند از سرخه دیزج، .دارای دفتر مخابرات هستند آبادی 33نشان می دهد حاکی از آن است که تعداد 

و  ستاز دفتر پروستا از کل روستاهای منظومه  30تعداد  .قره بالغ، خرمدرق، گوزلدره سفلی و شکورآباد می باشند

شکورآباد، گوزلدره سفلی، قره بالغ، کاکاآباد، خیرآباد، سرخه دیزج و یوسف روستاهای  برخوردار هستند. صندوق پست

  آباد دارای دفتر پست می باشند.

روستایی است که در  د روستایی از جمله خدمات مخابراتی و ارتباطیICTدفتر فناوری اطالعات و ارتباطات ب

هستند. به طوری کلی توزیع فضایی خدمات  برخوردار نوع خدماتدرصدد از  4313آبادی ب 0 سطح منظومه باغ حلی

ارتباطی و مخابراتی در سطح منظومه باغ حلی نشان از آن دارد که کمتر از 
3

9
از آبادی های منظومه از خدمات فوق  

 به نظر نمی رسد.  بهره مند بوده و در نتیجه می توان گفت که سطح توسعه خدمات فوق چندان مطلوب 

 دسترسی به اینترنت 

بهره گیری از خدمات اینترنت یکی از وجوه مه  توسعه به شمار می رود که در برقراری ارتباط سریع و فوری بین 

رتباط با جوامع مختلف حایز اهمیت می باشد. در واقع استفاده از اینترنت در حال حاضر یکی از راه های برقراری ا
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 چندان مطلوب نبودهدر منظومه باغ حلی شرایط دسترسی عمومی به اینترنت  بررسی. ب می شوددنیای مدرن ميسو

این آبادی ها شامل .درصدد از این خدمات برخوردار هستند  4313روستا ب 0روستای منظومه تنها  43و از میان 

 .می شوندروستاهای سرخه دیزج، قره بالغ، خرمدرق، گوزلدره سفلی و شکورآباد 

 

 دسترسی به مجله و روزنامه 

آبادی منظومه باغ حلی در روستاهای خیرآباد و سرخه دیزج این امکان مهیا می باشد. از سوی دیگر عالوه  43از میان 

 نیز فراه  می گردد.برون منظومه  ای بر آن در این منظومه دسترسی به مجله و روزنامه از طریق مراکز و نقاط شهری 

 

 مخابراتی در سطح روستاهای منظومه باغ حلی  -زیع و پراکنش امکانات و خدمات ارتباطیتو(: 11جدول شماره)

 میزان برخورداری نوع خدمات و امکانات

 بخش باغ حلی

 دهستان قره بالغ دهستان گوزل دره

 تعداد کل آبادی تعداد کل آبادی

4 30 

 دسترسی به روزنامه و مجله
 4 5 فراوانی

 33133 5 توزیع فراوانی

 اینترنت به عمومی دسترسی
 4 3 فراوانی

 33133 3310 توزیع فراوانی

 ارتباطات و اطالعات فناوری دفتر

 دICTب روستایی

 4 3 فراوانی

 33133 3310 توزیع فراوانی

 مخابرات دفتر
 4 3 فراوانی

 03133 3310 توزیع فراوانی

 پست دفتر
 0 4 فراوانی

 33133 40 توزیع فراوانی

 پست صندوق
 0 3 فراوانی

 33133 3310 توزیع فراوانی

 عمومی نقلیه وسیله به دسترسی
 3 3 فراوانی

 95 4310 توزیع فراوانی
 3345خذ: مرکز آمار ایران سرشماری رسمی نفوس و مسکن استان زنجان، مأ            

 

 

 

 

 به تفکیک مخابراتی در سطح روستاهای منظومه باغ حلی -توزیع و پراکنش امکانات ارتباطی(: 12جدول شماره)

  دهستان
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صندوق  نام آبادی

 پست

دفتر 

 پست

دفتر 

 مخابرات

دفتر فناوری 

اطالعات و ارتباطات 

 دICTب روستایی

دسترسی 

عمومی به 

 اینترنت

دسترسی 

به روزنامه و 

 مجله

دسترسی به 

وسیله نقلیه 

 عمومی

دسترسی به 

ایستگاه راه 

 آهن

 - * - - - - - - ساریجالو

 - * - * * * * * شکورآباد

 - * - * * * * * گوزلدره سفلی

 - * - - - - - - سلمان کندی

 - * - - - - - - کردرق

 - * - * * * * - خرمدرق

 - * - - - - - - کردناب

 - - - - - - - - سبزدرق

 - * - * * * * * قره بالغ

 - * - - - * * * کاکاآباد

 - * - - - * - - آقزوج

 - - - - - - - - برنقور

 - - - - - - - - پرنگین

 - - - - - * - - چمرود

 - - - - - - - - چمه

 - - - - - - - - قشالق

 - - - - - * - - کنگه

 - - - - - - - - ونونان

 - - - - - * - - بوجی

 - * * - - * * * خیرآباد

 - * * * * - * * سرخه دیزج

 - - - - - - - - امیرآباد

 - * - - - * * * یوسف آباد
 3345خذ: مرکز آمار ایران سرشماری رسمی نفوس و مسکن استان زنجان، مأ
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 مخابراتی در سطح روستاهای منظومه باغ حلی  -(: توزیع و پراکنش امکانات و خدمات ارتباطی16نقشه شماره)
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 رفاهی -خدمات عمومی -1-4-4-1-2

رشتد اقتصتادی جوامع روستتایی و افزایش آگاهی عمومی ساکنان لزوم توجه به تامین آب آشامیدنی و سایر 

ت رو در مطالعاامکانات زیربنایی از جمله استفاده از نیروی برق ، گاز را در مناطق روستایی مطرح ساخته است. از این 

توستعه پایدار مناطق روستتایی بررستی میزان برخورداری جامعه روستتایی ساکن در ميدوده مورد مطالعه از این نوع 

 .امکانات ضروری است

 آب آشامیدنیالف( 

آب آشتامیدنی سال  عاجل ترین و حیاتی ترین نیاز روستاییان به شمار می آید. متاسفانه منابع آب هموار در 

آلودگی قرار دارند. آلودگی منابع آب معموالً زمینه ستتتاز انتقال و گستتتترش انواع بیماریها در میان مصتتترف معرض 

کنندگان استتت. بدین لياظ پاالیش منابع آب از آلودگی و انتقال بهداشتتتی آن از ضتتروری ترین اقدامات بهداشتتتی و 

زیربنایی از جمله آب میزان توستتتعه یافتگی و زیربنتایی بته شتتتمتار می رود. همچنین میزان بهره مندی از امکانات 

 .پیشرفت را نمایانگر است
هستند. بر اساس برخوردار  لوله کشی ر منظومه باغ حلی تمامی آبادی های منظومه از نعمت آب آشامیدنید

 نازلآب و انجام عملیات تصتتفیه آن به وستتیله لوله وارد م آب پس از انتقال به منبع ذخیرهبررستتی های انجام شتتده 

 روستایی می گردد.

  روستای منظومه باغ حلی شامل روستاهای ساریجالو، شکورآباد،  35کیفیت آب آشامیدنی: سامانه تصفیه آب در

گوزلدره سفلی، سلمان کندی، کردرق، قره بالغ، کاکاآباد، چمرود، ونونان و بوجی دایر بوده که به انجام عملیات 

 تصفیه آب پرداخته می شود.

 ایستگاه پمپاژ آب در روستاهای خرمدرق، سلمان کندی،  0ای پمپاژ آب: در سطح منظومه باغ حلی ایستگاه ه

کردرق، کردناب و گوزلدره سفلی موجود بوده که آب را از منابع آب به وسیله پمپاژ وارد مخازن آب می نمایند 

 مترمکعب می باشد. 3944که حج  آب پمپاژ شده در روز برابر 

 

 توزیع ایستگاه پمپاژ آب در منظومه باغ حلی (: 13جدول شماره)

 حج  آب پمپاژ شده در روز بمترمکعبد تعداد ایستگاه پمپاژ آب نام روستا

 45 3 خرمدرق

 034 3 سلمان کندی

 404 3 کردرق

 393 3 کردناب

 393 3 گوزلدره سفلی

 3944 0 جمع کل
 3343فاضالب روستایی استان زنجان، اداره آب و خذ: مأ                            
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  میزان تولید یکساله آب: براساس اطالعات اخذ شده از اداره آب و فاضالب روستایی حج  آب تولید یکساله در

بوده است که در جدول زیر حج  آب تولید شده یکساله را  43مترمکعب در سال  334445منظومه باغ حلی 

 براساس ميل تولید آن نشان می دهد.

 

 تولید آب یکساله در منظومه باغ حلی (: 14جدول شماره)

 تولید بمترمکعبد وضعیت تيت پوشش بودن منبع تولید آب مجتمع -روستا

شکورآباد، سلمان 

 کندی

 39303 تيت پوشش می باشد سلمان کندی -چاه مجتمع شکورآباد

 3444 تيت پوشش می باشد سلمان کندی -چاه جدید مجتمع شکورآباد

 خرمدرق
 49334 تيت پوشش می باشد چاه دستی خرمدرق

 - - چشمه روستای خرمدرق

 45939 تيت پوشش می باشد چاه کردناب کردناب

 0304 تيت پوشش می باشد چاه ساریجالو ساریجالو

 گوزلدره سفلی
 334034 تيت پوشش می باشد چاه عمیق گوزلدره

 - - قنات خارج از مدار گوزلدره

 کردرق
 35433 تيت پوشش می باشد دستی کردرقچاه 

 - - چاه دستی خارج از مدار کردرق

 سلمان کندی
 - تيت پوشش می باشد چاه دستی سلمان کندی

 - تيت پوشش می باشد سلمان کندی -دریافت از خط انتقال آب مجتمع شکورآباد

 شکورآباد
 - - چشمه متروکه شکورآباد

 - تيت پوشش می باشد سلمان کندی -شکورآباددریافت از خط انتقال آب مجتمع 

 سرخه دیزج
 93934 - چشمه سرخه دیزج

 - - دریافت از خط انتقال آب مجتمع سرخه دیزج

 39355 تيت پوشش می باشد چاه مجتمع سرخه دیزج مجتمع سرخه دیزج

 34543 تيت پوشش می باشد چاه یوسف آباد یوسف آباد

 443459 می باشد تيت پوشش چاه خیرآباد خیرآباد

 - تيت پوشش می باشد چاه قره بالغ قره بالغ

 - تيت پوشش می باشد دریافت از خط انتقال آب مجتمع سرخه دیزج کاکاآباد

 334445 جمع کل

 

 برق( ب

یربنایی ز -نیروی برق یکی دیگر از امکانات رفاهی است که به واسطه آن امکان استفاده از دیگر امکانات رفاهی

نقش برق در جامعه وجود برق را می توان یکی از شاخصه های مه  در توسعه روستایی قلمداد نمود.  .فراه  می آیدو... 

روستایی تا حدودی با نقش آن درجامعه شهری متفاوت است. ساختار اقتصادی مبتنی بر تولید کشاورزی در جامعه 

کارگاهی و  مراکز خدماتی به شرط موجود بودن به همراه روستایی، گرایش استفاده از برق را به سمت صنایع تبدیلی و 

مصرف خانگی جهت داده است. بنابراین وجود نیروی برق، خود بستری برای انجام فعالیتهای تولیدی و اقتصادی همسو 

و بررسی های  3345نفوس و مسکن سال براساس سرشماری عمومی  با ساختار و کارکردهای جامعه روستایی است.
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 .تمامی روستاهای منظومه باغ حلی از نعمت برق برخوردار بوده و کمبودی از این حیث وجود نداردانجام شده میدانی 

 :وجود دارد رسانی در برخی از مناطق روستایی مشکالت ذیل در خدمات برق اما براساس مطالعات میدانی

 فرسودگی شبکه برق رسانی شامل ترانس زمینی و هوایی -3

 افت فشار برق -4

 قرارگیری نامناسب تیرهای چراغ برق در طول معابر روستایی -3

 

 ورزشی -خدمات فرهنگی -1-4-4-1-3

 ورزشی -فرهنگیالف( 

ورزشی از دیگر نیازهای خدماتی جمعیت ساکن در مناطق روستایی است که  -دسترسی به امکانات فرهنگی

زشی در نقاط ور -تگی روستا است. امکانات فرهنگیدسترسی با وجود آن در یک نقطه روستایی نشانگر سطح توسعه یاف

 روستایی منظومه باغ حلی به شرح ذیل مورد بيث و بررسی قرار می گیرد.

 فضاهای ورزشی 

روستای شکورآباد،  9آبادی منظومه باغ حلی  43از مجموع  د 00ب براساس اطالعات ارایه شده در جدول 

خیرآباد و قره بالغ از سالن ورزشی روستاهای همچنین  .زمین ورزشی هستنددارای گوزلدره سفلی، قره بالغ و خیرآباد 

 برخوردار هستند.

 کتابخانه های عمومی 

 فاقد چنینانه عمومی هستند و مابقی روستاهای منظومه روستاهای گوزلدره سفلی و سبزدرق دارای کتابخ

  .فضاهای فرهنگی هستند

 بوستان بازی 

ه و تهیبوستان بازی در مناطق روستایی شامل فضاهایی تفریيی هستند که در قالب طرح هادی روستایی 

در سطح منظومه باغ حلی دو روستای شکورآباد و گوزلدره سفلی حاوی چنین فضای تفریيی مورد اجرا واقع می شوند. 

 می باشند.

 مسجد 

 -یرینه ای برخوردار بوده و به عنوان پایگاه اجتماعیمسجد از جمله مهمترین اماکن مذهبی است که از قدمت د

تمامی روستاهای منظومه باغ حلی  بررسی های انجام شدهفرهنگی و مذهبی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. براساس 

به عنوان بخش دیگری از ی سلمان کندی و روستای کنگه هاعالوه بر آن دو امامزاده در روستا هستند.دارای مسجد 

 .اهای مذهبی در منظومه باغ حلی مورد توجه ساکنین منظومه هستندفض
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ورزشی و مذهبی در سطح روستاهای منظومه  -(: توزیع و پراکنش امکانات و خدمات فرهنگی11جدول شماره)

 باغ حلی 

 میزان برخورداری نوع خدمات و امکانات

 بخش باغ حلی

 دهستان قره بالغ درهدهستان گوزل 

 تعداد کل آبادی تعداد کل آبادی

4 30 

 بوستان روستایی
 5 4 فراوانی

 5 40 توزیع فراوانی

 کتابخانه عمومی
 5 3 فراوانی

 5 3410 توزیع فراوانی

 زمین ورزشی
 4 4 فراوانی

 33133 40 توزیع فراوانی

 سالن روزشی
 4 5 فراوانی

 33133 5 توزیع فراوانی

 مسجد
 30 4 فراوانی

 355 355 توزیع فراوانی

 امامزاده
 3 3 فراوانی

 3133 3410 توزیع فراوانی

 سایر اماکن مذهبی مسلمانان
 3 5 فراوانی

 3133 5 توزیع فراوانی

 امام جماعت راتب
 3 3 فراوانی

 3133 3410 توزیع فراوانی

 خانه عال 
 3 3 فراوانی

 3133 3410 توزیع فراوانی
 3345خذ: مرکز آمار ایران سرشماری رسمی نفوس و مسکن استان زنجان، مأ            
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و مذهبی در سطح روستاهای منظومه  ورزشی -(: توزیع و پراکنش امکانات و خدمات فرهنگی16جدول شماره)

  به تفکیک دهستان باغ حلی

 نام آبادی
بوستان 

 روستایی

کتابخانه 

 عمومی

زمین 

 ورزشی

سالن 

 ورزشی
 امامزاده مسجد

سایر اماکن مذهبی 

 مسلمانان

امام جماعت 

 راتب

خانه 

 عال 

 - - - - * - - - - ساریجالو

 - - - - * - * - * شکورآباد

 * * - - * - * * * گوزلدره سفلی

 - - - * * - - - - سلمان کندی

 - - - - * - - - - کردرق

 - - - - * - - - - خرمدرق

 - - - - * - - - - کردناب

 - - - - * - - - - سبزدرق

 * * * - * * * * - قره بالغ

 - - - - * - - - - کاکاآباد

 - - - - * - - - - آقزوج

 - - - - * - - - - برنقور

 - - - - * - - - - پرنگین

 - - - - * - - - - چمرود

 - - - - * - - - - چمه

 - - - - * - - - - قشالق

 - - - * * - - - - کنگه

 - - - - * - - - - ونونان

 - - - - * - - - - بوجی

 - - - - * * * - - خیرآباد

 - - - - * - - - - سرخه دیزج

 - - - - * - - - - امیرآباد

 - - - - * - - - - یوسف آباد
 3345مسکن استان زنجان،  خذ: مرکز آمار ایران سرشماری رسمی نفوس ومأ
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 ورزشی و مذهبی در سطح روستاهای منظومه باغ حلی -(: توزیع و پراکنش امکانات و خدمات فرهنگی17نقشه شماره)
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 درمانی -خدمات بهداشتی -1-4-4-1-4

بال سطح کشور به دنپیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی سده کنونی در ایران بهبود وضعیت بهداشت را نیز در 

داشته است. اعزام سپاهیان بهداشت به روستاها، آموزش بهورزان، افزایش مراکز آموزش پزشکی و پرورش نیروی انسانی 

متخصص به گسترش مبارزه با بیماری های واگیردار همچون ماالریا، جذام و... گسترش برنامه های آگاهی دهنده 

ماتی است که در جهت افزایش سطح بهداشت صورت گرفته است. از پی آمدهای بهداشتی به خانواده ها از جمله اقدا

این برنامه ها و اقدامات می توان به کاهش تلفات نوزادان بر اثر ارتقا سطح بهداشت و آگاهی مادران و به طور کلی افراد 

ت. روند بهبود نسبی وضعیت جامعه اشاره کرد که سه  عمده ای از کاهش آمار مرگ و میر را به خود اختصاص داده اس

بهداشت در نقاط شهری و روستایی به یک اندازه نبوده است. این وضعیت با مشاهده میزان باالی مرگ و میر و پایین 

 بودن امید به زندگی در نقاط روستایی در مقایسه با نقاط شهری به خوبی تأیید می شود.

دهنده آن است که امکاناتی همچون بیمارستانها،  بررسی امکانات موجود در نقاط شهری و روستایی نشان

ها، داروخانه ها و همانند آن در نقاط شهری وجود دارند. در حالی که امکانات موجود در نقاط  آزمایشگاهها، رادیولوژی

 یدرمانی می باشد. اختالف میزان میزان امکانات بهداشت -روستایی عمدتًا شامل خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی

موجود در نقاط شهری و روستایی ناشی از عوامل مختلفی است. وجود امکانات رفاهی و سهولت دستیابی به انواع 

 خدمات، تراک  بیشتر جمعیت در نقاط شهری از دالیل عمده این تفاوت است.

 بررسی وضعیت بهداشتی و درمانی در سطح روستاهای منظومه باغ حلی به شرح ذیل ارائه می گردد.

 

 مرکز بهداشتی و درمانی( الف

مراکز بهداشتی و درمانی یکی از خدمات مه  در مناطق روستایی به شمار می رود که معمواًل در آبادی های 

ج بر اساس نتای شکورآباد، گوزلدره سفلی، قره بالغ، خیرآباد و سرخه دیزجروستاهای . استقرار دارندمه  و پرجمعیت 

  درمانی هستند. –دارای مرکز بهداشتی  3345سال سرشماری عمومی نفوس و مسکتن 

 خانه بهداشت( ب

روستا دارای  33در سطح روستاهای منظومه باغ حلی بد در جدول  ارائه شده و اطالعات  هابراساس بررسی 

اکنین سبه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به روستاییان می پردازند. این خدمات عالوه بر آنکه به  خانه بهداشت بوده و

آستانه جمعیت یجهت ایجاد خانه بهداشت که فاقد پیرامون منظومه به روستاهای روستاهای ميل استقرار ارائه می شود 

 هستند نیز ارائه خدمات می نمایند. 

 داروخانه( ج

رفع  در سطح منظومه دارای داروخانه هستند. سایر روستاها نیز جهتد و گوزلدره سفلی روستای خیرآبا

 نیازهای خود به روستاهای فوق و یا مرکز شهرستان و استان مراجعه می نمایند.
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 پزشک( د

هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت مستقر در روستاهای شهرستان دارای تعدادی پزشک 

قی  و یا پزشک ادواری هستند که به روستاییان خدمات مورد نیاز را ارایه می دهند. براساس اطالعات موجود در م

 آبادی دارای پزشک هستند.  4در سطح روستاهای منظومه ب د  جدول 

 بهورز( ه

دای  در مراکز مراکز بهداشتی و درمانی و خانه بهداشت از یک بهورز برخوردار بوده که غالباً به صورت  اغلب

  جدولاطالعات ارائه شده در براساس  .می پردازند به جامعه ميلی فوق حاضر بوده و به ارایه خدمات درمانی و بهداشتی

 باغ حلی دارای بهورز هستند. آبادی در منظومه 33بد

 کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی  -

ومی از قهای دسترسی به مراکز درمانی و بهداشتی، ویژگیهای فرهنگی و  شرایط طبیعی منطقه، راهویژگی و 

رمانیدر د –خدمات بهداشتی  .نقش آفرین هستند درمانی -بهداشتی کیفیت خدمات ارائه و جمله عواملی هستند که در 

درمان های  سطح منظومه باغ حلی عمدتًا از طریق خانه ای بهداشت صورت می گیرد که به عمدتا به واکسیانسون و

و حضور در برحی از خانه های بهداشت به صورت ادواری بوده پزشکان سرپایی جزئی، ميدود می شود. حتی حضور 

 دریافت خدمات مطلوبتر به ترجیح می دهند برایجامعه ميلی  اغلب، بنابراین. آنها بصورت مستمر و منظ  نمی باشد

 مراجعه نمایتد.شهرهای پیرامون و یا مرکز استان ب شهر زنجان د 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 (: توزیع و پراکنش امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی در سطح روستاهای منظومه باغ حلی17جدول شماره)

 میزان برخورداری نوع خدمات و امکانات

 بخش باغ حلی

 دهستان قره بالغ دهستان گوزل دره

 تعداد کل آبادی تعداد کل آبادی

4 30 

 حمام عمومی
 3 4 فراوانی

 45 40 توزیع فراوانی

 مرکز بهداشت درمانی
 3 4 فراوانی

 45 40 توزیع فراوانی

 داروخانه
 3 3 فراوانی

 3133 3410 توزیع فراوانی

 خانه بهداشت
 4 0 فراوانی

 03133 3410 توزیع فراوانی

 پایگاه بهداشت روستایی
 3 3 فراوانی

 3133 3410 فراوانیتوزیع 

 مرکز تسهیالت زایمان
 5 3 فراوانی

 5 3410 توزیع فراوانی

 پزشک خانواده
 3 5 فراوانی

 3133 5 توزیع فراوانی

 پزشک
 9 3 فراوانی

 43133 30 توزیع فراوانی

 دندان پزشک
 3 5 فراوانی

 3133 5 توزیع فراوانی

 مامای روستایی
 4 4 فراوانی

 33133 40 توزیع فراوانی

 بهورز
 3 0 فراوانی

 93133 3410 توزیع فراوانی

 دامپزشک
 3 5 فراوانی

 3133 5 توزیع فراوانی

 غسالخانه
 0 0 فراوانی

 33133 3410 توزیع فراوانی

 سامانه جمع آوری زباله
 0 0 فراوانی

 33133 3410 توزیع فراوانی
 3345سرشماری رسمی نفوس و مسکن استان زنجان، خذ: مرکز آمار ایران مأ                       
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 

به تفکیک  (: توزیع و پراکنش امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی در سطح منظومه باغ حلی12جدول شماره)

 دهستان
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ی
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 - * - * - - * - - - * - - - ساریجالو

 * * - * * - * - - - * - * - شکورآباد

 * * - * * - * - * * * * * * گوزلدره سفلی

 * - - * - - * - - - * - - * سلمان کندی

 - * - - - - - - - - - - - - کردرق

 * * - * - - * - - - * - - - خرمدرق

 - - - - - - * - - - - - - - کردناب

 * - - - - - - - - - - - - - سبزدرق

 * * * * * - * - - - * - * * قره بالغ

 * * - * - - * - - - * - - * کاکاآباد

 - - - * - - - - - - * - - - آقزوج

 - - - - - - - - - - - - - - برنقور

 - - - - - - - - - - - - - - پرنگین

 - - - - - - - - - - * - - - چمرود

 - - - - - - - - - - - - - - چمه

 -- - - - - - - - - - - - - - قشالق

 - - - - - - - - - - - - - - کنگه

 - - - * - - - - - - * - - - ونونان

 - - - - - - - - - - - - - * بوجی

 * * - * * * * * - * * * * - خیرآباد

 * * - * - - * - - - * - * - سرخه دیزج

 - - - - - - - - - - - - - - امیرآباد

 * * - * - - - - - - * - - - یوسف آباد
 3345خذ: مرکز آمار ایران سرشماری رسمی نفوس و مسکن استان زنجان، مأ
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 

 

 درمانی در سطح روستاهای منظومه باغ حلی  -(: توزیع و پراکنش امکانات و خدمات بهداشتی12نقشه شماره)

 

 خدمات ترویجی و پشتیبان تولید -1-4-4-1-1

استقرار مراکز خدماتی متناسب با  ،اقتصاد روستا وابسته به زمین و بهره برداری از آن است عمدتًا از آنجا که 

دمات عمده ترین خ ارائه خدمات مرتبط به روستاییان ضروری است.به منظور روستایی  معیشتی -فعالیتهای اقتصادی

شرکت تعاون روستایی، خدمات جهاد کشاورزی، تعمیرگاه ماشین آالت کشاورزی ترویجی و پشتیبان تولید عبارتند از 

اشین آالت کشاورزی و تعمیرگاه م بررسی های انجام شدهبراساس جمله ضروریات مه  به شمار می رود. و... از 

روستای خیرآباد و سرخه دیزج از جمله آبادی . غیرکشاورزی در دو روستای گوزلدره سفلی و قره بالغ دایر می باشد 

 روستاهایهای منظومه هستند که تنها دارای تعمیرگاه ماشین آالت کشاورزی هستند. شرکت تعاون روستایی در 

بالغ، سلمان کندی، گوزلدره سفلی و شکورآباد و مروج کشاورزی و مرکز خدمات یوسف آباد، سرخه دیزج، خیرآباد، قره 

 .  فعالیت دارندجهاد کشاورزی در آبادی خیرآباد 



                                                                                                                                   
  

 

349 
 

 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 حلی (:توزیع وپراکنش امکانات وخدمات ترویجی وپشتیبان تولید در منظومه باغ 12جدول شماره)

 میزان برخورداری نوع خدمات و امکانات

 بخش باغ حلی

 دهستان قره بالغ دهستان گوزل دره

 تعداد کل آبادی تعداد کل آبادی

4 30 

 شرکت تعاونی روستایی
 9 3 فراوانی

 43133 3310 توزیع فراوانی

 مروج کشاورزی
 3 5 فراوانی

 3133 5 توزیع فراوانی

مرکز خدمات جهاد 

 کشاورزی

 3 5 فراوانی

 3133 5 توزیع فراوانی

ماشین آالت تعمیرگاه 

 کشاورزی

 3 3 فراوانی

 45 3410 توزیع فراوانی
 3345خذ: مرکز آمار ایران سرشماری رسمی نفوس و مسکن استان زنجان، مأ                       

 طح روستاهای منظومه باغ حلی درسپشتیبان تولیدترویجی وخدمات (:توزیع وپراکنش امکانات و68جدول شماره)

 تعمیرگاه ماشین آالت کشاورزی مرکز خدمات جهاد کشاورزی مروج کشاورزی تعاونی روستاییشرکت  نام آبادی

 - - - - ساریجالو

 - - - * شکورآباد

 * - - * گوزلدره سفلی

 - - - * سلمان کندی

 - - - - کردرق

 - - - - خرمدرق

 - - - - کردناب

 - - - - سبزدرق

 * - - * قره بالغ

 - - - - کاکاآباد

 - - - - آقزوج

 - - - - برنقور

 - - - - پرنگین

 - - - - چمرود

 - - - - چمه

 - - - - قشالق

 - - - - کنگه

 - - - - ونونان

 - - - - بوجی

 * * * * خیرآباد

 * - - * سرخه دیزج

 - - - - امیرآباد

 - - - * یوسف آباد
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 در سطح روستاهای منظومه باغ حلی  ترویجی و پشتیبان تولید(: توزیع و پراکنش امکانات و خدمات 12نقشه شماره)
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 خدمات اداری و سیاسی -1-4-4-1-6

نظیر شورای اسالمی روستا، دهیاری، پاسگاه نیروی انتظامی و  یخدمات اداری و سیاسی در قالب خدمات

 رحشروستاهای منظومه باغ حلی به  سطحدر  این نوع خدماتتوزیع فضایی  شوند.شورای حل اختالف دسته بندی می 

 زیر است:

 الف( شورای اسالمی و دهیار روستا

روستا  34و آبادید دارای شورای اسالمی  43تمامی روستاهای منظومه ب بررسی های انجام شده براساس 

 دهیار دارند.

 گاه نیروی انتظامیب( پاس

 .استقرار یافته استروستای قره بالغ تنها آبادی منظومه باغ حلی است که در آن پاسگاه نیروی انتظامی 

 ج( شورای حل اختالف

 روستا در منظومه باغ حلی دارای شورای حل اختالف هستند.  34بر اساس بررسی های انجام شده 

 

 در سطح روستاهای منظومه باغ حلی  یاسیاداری و س(: توزیع و پراکنش امکانات و خدمات 61جدول شماره)

 میزان برخورداری نوع خدمات و امکانات

 بخش باغ حلی

 دهستان قره بالغ دهستان گوزل دره

 تعداد کل آبادی تعداد کل آبادی

4 30 

 شورای اسالمی و دهیار روستا
 30 4 فراوانی

 355 355 توزیع فراوانی

 پاسگاه نیروی انتظامی
 3 5 فراوانی

 3133 5 توزیع فراوانی

 شورای حل اختالف
 3 3 فراوانی

 95 30 توزیع فراوانی
 3345خذ: مرکز آمار ایران سرشماری رسمی نفوس و مسکن استان زنجان، مأ                       
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 

 در سطح روستاهای منظومه باغ حلی  اداری و سیاسی(: توزیع و پراکنش امکانات و خدمات 62جدول شماره)

 شورای حل اختالف پاسگاه نیروی انتظامی شورای اسالمی و دهیار روستا نام آبادی

 * - * ساریجالو

 * - * شکورآباد

 * - * گوزلدره سفلی

 * - * سلمان کندی

 - - * کردرق

 * - * خرمدرق

 - - * کردناب

 * - * سبزدرق

 * * * قره بالغ

 * - * کاکاآباد

 - - * آقزوج

 - - * برنقور

 - - * پرنگین

 - - * چمرود

 - - * چمه

 - - * قشالق

 - - * کنگه

 * - * ونونان

 - - * بوجی

 * - * خیرآباد

 * - * سرخه دیزج

 - - * امیرآباد

 * - * یوسف آباد
 3345مسکن استان زنجان، خذ: مرکز آمار ایران سرشماری رسمی نفوس و مأ                 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 

 در سطح روستاهای منظومه باغ حلی  اداری و سیاسی(: توزیع و پراکنش امکانات و خدمات 28نقشه شماره)

 

 بازرگانی -خدمات پشتیبانی -1-4-4-1-7

خدماتی در نقاط روستایی شامل جایگاه سوخت، تعمیرگاه ماشین آالت غیر  -امکانات و تسهیالت بازرگانی

کشاورزی، بانک، قهوه خانه، گوشت فروشی، نانوایی، بقالی، فروشگاه تعاونی، نمایندگی پخش سیلندر گاز، نمایندگی 

امکانات در سطح روستاهای مستقر در منظومه  پخش نفت سفید و پایگاه آتش نشانی می شود. بررسی توزیع این نوع

 شده است.باغ حلی به شرح ذیل ارائه 

 تعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزیالف( 

 .دارندروستاهای گوزلدره سفلی و قره بالغ فعالیت تعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزی در 

 بانک( ب
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

بانک استقرار داشته و به روستای شکورآباد  در 3345 بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

، اما بررسی های میدانی مشاور حاکی از آن است که در روستاهای خیرآباد، گوزلدره ارائه خدمات بانکی می پردازد

 می پردازند. بانکی فعال بوده وبه ارائه خدمات سفلی، یوسف آباد و قره بالغ پست بانک

 گوشت فروشی( ج

 گوزلدره سفلی، قره بالغ، خیرآباد و یوسف آباد دارای واحد گوشت فروشی هستند. شکورآباد، روستاهای

 نانوایی( چ

 درصدد دارای نانوایی می باشند. 93193آبادی ب 35در منظومه باغ حلی 

 بقالی( ح

  .آبادی به منظور تأمین مایيتاج روزانه خود از خدمات بقالی برخوردار هستند 39در منظومه باغ حلی 

 فروشگاه تعاونی( خ

 روستا آن دارای فروشگاه تعاونی هستند. 3در منظومه باغ حلی 

 پخش سیلندر گاز( د

که با توجه به اجرای عملیات گازرسانی  هستندپخش سیلندر گاز نمایندگی دارای  روستا 3در منظومه باغ حلی 

 به آبادی های منظومه عملکرد آنها تا حدودی با ميدودیت روبرو شده است.

 جایگاه سوخت( ز

جایگاه و خیرآباد دارای  روستای قره بالغ دو  ،و مطالعات میدانی مشاوربر اساس بررسی های انجام شده 

 سوخت هستند.

 

 قهوه خانه( ر

 .ارنددفعالیت  روستاهای یوسف آباد، خیرآباد، شکورآباد، گوزلدره سفلی و قره بالغ درقهوه خانه ها در منظومه باغ حلی 

میدانی مشاور حاکی از آن است که جمعیت ساکن در آبادی های منظومه در صورت نیاز جهت تأمین بررسی های 

 مایيتاج روزانه و سایر خدمات بازرگانی به مرکز شهرستان و استان مراجعه می نمایند.
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 در سطح روستاهای منظومه باغ حلی  گانیبازر -پشتیبانی(: توزیع و پراکنش امکانات و خدمات 63جدول شماره)

 

 

 

 

 3345آمار ایران سرشماری رسمی نفوس و مسکن استان زنجان، خذ: مرکز مأ                

 

 

 

 میزان برخورداری نوع خدمات و امکانات

 بخش باغ حلی

 دهستان قره بالغ دهستان گوزل دره

 تعداد کل آبادی تعداد کل آبادی

4 30 

تعمیرگاه ماشین آالت 

 غیرکشاورزی

 3 3 فراوانی

 3133 3410 توزیع فراوانی

 بانک
 5 3 فراوانی

 5 3410 فراوانی توزیع

 گوشت فروشی
 3 4 فراوانی

 45 40 توزیع فراوانی

 نانوایی
 0 0 فراوانی

 33133 3410 توزیع فراوانی

 بقالی
 4 3 فراوانی

 03133 30 توزیع فراوانی

 فروشگاه تعاونی
 9 4 فراوانی

 43133 40 توزیع فراوانی

 جایگاه سوخت
 3 5 فراوانی

 3133 5 توزیع فراوانی

 قهوه خانه
 3 4 فراوانی

 45 40 توزیع فراوانی

 نمایندگی پخش سیلندر گاز
 3 4 فراوانی

 3133 40 توزیع فراوانی

 نمایندگی پخش نفت سفید
 3 9 فراوانی

 93133 05 توزیع فراوانی

 پایگاه آتش نشانی
 3 3 فراوانی

 3133 3410 توزیع فراوانی
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 در سطح روستاهای منظومه باغ حلی  بازرگانی -پشتیبانی(: توزیع و پراکنش امکانات و خدمات 64جدول شماره)

 نام آبادی

تعمیرگاه 

ماشین آالت 

 غیرکشاورزی

 بانک
گوشت 

 فروشی
 بقالی نانوایی

فروشگاه 

 تعاونی

جایگاه 

 سوخت

قهوه 

 خانه

نمایندگی 

پخش 

 سیلندر گاز

نمایندگی 

پخش نفت 

 سفید

پایگاه 

آتش 

 نشانی

 - * - - - - * * - - - ساریجالو

 - * * * - * * * * * - شکورآباد

 * * * * - - * * * - * گوزلدره سفلی

 - * - - - * * * - - - سلمان کندی

 - - - - - - - - - - - کردرق

 - - - - - - * * - - - خرمدرق

 - - - - - - * - - - - کردناب

 - - - - - - - - - - - سبزدرق

 * * * * * * * * * - * قره بالغ

 - * - - - - * * - - - کاکاآباد

 - * - - - - * - - - - آقزوج

 - - - - - - - - - - - برنقور

 - - - - - - - - - - - پرنگین

 - - - - - - - - - - - چمرود

 - - - - - - - - - - - چمه

 - - - - - - - - - - - قشالق

 - - - - - - * - - - - کنگه

 - * - - - - * - - - - ونونان

 - * - - - - - - - - - بوجی

 - * - * - * * * * - - خیرآباد

 - * - - - * * * - - - سرخه دیزج

 - - - - - - - - - - - امیرآباد

 - - - * - * * * * - - یوسف آباد
 3345خذ: مرکز آمار ایران سرشماری رسمی نفوس و مسکن استان زنجان، مأ
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 در سطح روستاهای منظومه باغ حلی  بازرگانی -پشتیبانی(: توزیع و پراکنش امکانات و خدمات 18نقشه شماره)
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 پهنه بندی کالبدی منظومه  -1-4-1
پهنه بندی نظام کالبدی منظومه بر اساس ویژگیهای گوناگون انسانی شامل چگونگی پراکنش مکانی سکونتگاه 

ها، بررسی تعداد و وسعت آنها، شبکه ارتباطی درون و برون منظومه ای، کیفیت و کمیت کاربریهای مختلف در سطح 

مومید بررسی و تعیین می گردد. در زیر ع منظومه، پراکنش و کیفیت خدمات در وضع موجود بزیرساختها و خدمات

 پهنه بندی هر یک از عوامل فوق به طور جداگانه مورد بررسی و تيلیل واقع می شوند.

 

 پهنه بندی منظومه براساس الگوی پراکنش جمعیت -1-4-1-1
بررسی الگوی پراکنش آبادی ها در منظومه باغ حلی حاکی از آن است که ویژگی های زمین و عوارض 

ین آبادی بر ا. يدودیت ساز آن از جمله شرایط توپوگرافی، اقتصادی در تعیین پهنه بندی آبادی تأثیرگذار بوده است م

شده اند از جمله مناطق شرقی و شمالشرقی منظومه از  مستقرمناطق پرشیب با توپوگرافی تند و مرتفع درهایی که 

بادی آ سبب شکل گیریو  توجه جمعیت بیشتری بودهمورد هموار دشتی و و اراضی  هستند.جمعیت کمتری برخوردار 

پهنه هایی با استقرار آبادی های ک  جمعیت  ءمناطق شرقی و شمالشرقی جزبنابراین  در منظومه شده است.های بزرگ 

آبادی ها با جمعیت متوسط  بااستقرار آبادی های پرجمعیت و مناطق غربی و جنوبغربی  باو هموار  یمناطق مرکز

 .  بندی می شوند طبقه

 

 پهنه بندی منظومه براساس ساختار شبکه ارتباطی -1-4-1-2
ساختار شبکه ارتباطی منظومه نشان می دهد که معمواًل آبادی ها بزرگ در امتداد شبکه های ارتباطی قوی 

 ریآزادراه، جاده بین شهعبور شبکه ریلی،  به عبارتی ست.این شبکه در بخش میانی منظومه واقع شده ا .واقع شده اند

 .موثر بوده است بخش میانی منظظومهدر  مستقرتوسعه اقتصادی و اجتماعی آبادی های  دربخش میانی منظومه  از

ميدوده های نیمه جزء شبکه جاده ای موجود در بخش غربی منظومه به سبب عبور جاده های آسفالته بین روستایی 

بین آبادی های این نامطلوب در بخش شرقی منظومه که ارتباط  خاکی و شبکه ارتباطی .ميروم به شمار می روند

از نظر جز پهنه ها ميروم از  ایجاد شده اندگردنه های پرپیچ و خ  در و غالباً ميدوده از منظومه را برقرار می کند 

 د.شبکه ارتباطی ميسوب می شو

 

 پهنه بندی منظومه براساس برخورداری از خدمات -1-4-1-3
 :هستندخدمات از لياظ پراکنش و کیفیت آن به دو دسته قابل دسته بندی 

خدمات نقطه ای: آن دسته از کارکردها و خدماتی که فقط مورد استفاده ساکنین یک ميل بوده و فاقد برد فضایی  -3

 و ارزش حوزه ای هستند بکارکردهای ميلید.

یازهای مردم ميلی توسط سکونتگاه های دیکر نیز مورد استفاده خدمات حوزه ای: کارردها یا خدماتی که عالوه بر ن -4

 قرار گرفته و دارای برد فضایی هستند بکارکردهای مرکزید.

 انواع خدمات نقطه ای و حوزه ای در جدول زیر اشاره شده است.
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 خدمات نقطه ای و حوزه ای (: 61جدول شماره)

خدمات 

 نقطه ای

سوادآموزی، مسجد، حسینیه، شورا، دهیاری، پاسگاه، شورای ریش مهد کودل، دبستان، نهضت 

سفیدان، گرمابه عمومی، آرامستان، غسالخانه، آتشنشانی، آب آشامیدنی، سروریس بهداشتی عمومی، 

 صندوق پست، سالن ورزشی، نانوایی، مرکز پذیرایی، صندوق قرض اليسنه

خدمات 

 حوزه ای

عمومی، امامزاده، شورای حل اختالف، خانه بهداشت، داروخانه،  مدرسه راهنمایی، دبیرستان، کتابخانه

بیمارستان و درمانگاه، بهزیستی، کشتارگاه، دفتر پست، دفتر مخابرات، کافی نت، پیش خوان دولت، 

پایانه مسافربری، تعمیرگاه خودرو و انبار کشاورزی، تعمیرگاه ماشین آالت کشاورزی، بانک، دفتر 

 شکی، شرکت تعاونی روستایی و جهاد کشاورزیترویج کشاورزی، دامپز
 سعید عباسی، سطح بندی سکونتگاه های کشور خذ: مأ              

 

نقطه رسمی مرتبط با وضعیت برخورداری روستاهای منظومه از  انواع خدمات با کارکردهای بررسی اطالعات 

لعبور و کوهستانی واقع شده اند به عنوان روستاهای ک  جمعیت که در مناطق صعب ا نشان می دهد،ای و حوزه ای

در مقابل  این روستاها دارای حداقل خدمات نقطه ای هستند .آبادی های ميروم و ک  برخوردار به شمار می روند 

واقع شده اند به سبب دارا بودن خدمات نقطه ای و  مههای بزرگ که در اراضی هموار و بخش میانی منظو روستاهای

 .دسته بندی می شوند 4آبادی های برخوردار و دارای خدمات حوزه ای درجه یک و درجه حوزه ای جز 
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 جمع بندی تدوین قابلیتها و محدودیتهای کالبدی منظومه -1-4-6
بررسی ویژگیهای کالبدی منظومه در قالب عوامل گوناگون تأثیرگذار طبیعی شامل خال و ویژگیهای آن، 

توپوگرافی و عوارض ناشی از آن، آب و هوا، منابع آب از یک سو و ویژگیهای انسانی و چگونگی پراکنش آن و به همراه 

د که مجموعه عوامل فوق سبب شکل گیری عوامل اقتصادی و چگونگی توزیع و پراکنش خدمات حکایت از آن دار

امل توپوگرافی مهمترین نقش و ویژگی را در چنین ع شده اند.ساختار کالبدی ویژه ای در سطح منظومه باغ حلی 

معموالً آبادی های پرجمعیت و بزرگ در اراضی هموار و مناطق دشتی که بخش میانی  .ساختاری بر عهده داشته است

 های منظومه نیز اثرگذارروستانوع اقتصاد همچنین بر  توپوگرافیعامل  یافته اند. استقرار  منظومه را شامل می شود

به طوری که اقتصاد مبتنی بر دامداری سنتی که عمدتاً در قالب پرورش دام های سبک در مناطق کوهستانی  .بوده است

ای زراعی نیز اثرگذار بوده و مناطق . از سوی دیگر شرایط توپوگرافی در توزیع خال همنظومه رایج استو مرتفع 

 ند. ا کوهستانی به سبب عمق ک  خال از توان و ظرفیت الزم را برای توسعه فعالیتهای زراعی و باغی برخوردار نبوده

به همراه  مناسبدر مقابل وجود خاکهای تهای دامداری سنتی موثر بوده است. همین امر در ایجاد و گسترش فعالی

جریانات آبی به ویژه در نیمه غربی منظومه فضا را برای ایجاد و گسترش فعالیتهای زراعی و باغداری مهیا نموده است. 

 به طوری که سطح قابل توجهی از اراضی باغی و زراعی ميدوده در نیمه غربی آن گسترش داشته است.

بین شهری در توسعه کالبدی بخش میانی منظومه  عبور جریانات ارتباطی از جمله خط آهن، آزادراه، جاده

به طوری که آبادی های پرجمعیت و بزرگ منظومه عمدتاً در امتداد و یا نزدیکی  .نقش ویژه ای را بر عهده داشته است

 برخوردارند، نقشعملکرد برون منظومه ای از غالباً  شریان های ارتباطی منظومه که. یافته اندشریانات فوق استقرار 

 در سطح ميلی، منطقه ای و ملی ایفا می کنند. فرامنظومهجریانات اقتصادی بسزایی در 

رفاهی در ساختار کالبدی  -بررسی توزیع و پراکنش و جانمایی امکانات، خدمات و زیرساخت های عمومی

 منظومه باغ حلی نتایج زیر را ارایه می نماید.

 از نظر برخورداری از امکانات و خدمات ارتباطی 

درصدد از راه شوسه  413آبادی ب 4درصدد از جاده آسفالته،  05آبادی ب 34آبادی منظومه تعداد  49از مجموع 

 93144آبادی ب 33آبادید،  43درصدد از راه خاکی برخوردار می باشند. از مجموع آبادی های ساکن ب 9313آبادی ب 35و 

درصدد به اینترنت  43133آبادی ب 0صندوق پست و  درصدد دفتر و 3914آبادی ب 4درصدد دارای دفتر مخابرات، 

 دسترسی دارند.

 ورزشی -از نظر برخورداری از امکانات و خدمات فرهنگی 

 4درصدد از زمین ورزشی روباز برخوردار می باشند و  33134روستا ب 9آبادی منظومه تنها  43از مجموع 

درصدد  413آبادی ب 4عمومی و بوستان بازی کودل تنها در درصدد دارای سالن ورزشی هستند. کتابخانه  413آبادی ب

 مستقر است.
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  درمانی -بهداشتیاز نظر برخورداری از امکانات و خدمات 

خانه بهداشت و مرکز بهداشت و درمانی دو عنصر مه  از امکانات بهداشتی و درمانی در سطح روستاها به 

درصدد  43133آبادی ب 0درصدد دارای خانه بهداشت و  03104آبادی ب 33آبادی،  43شمار می روند که از مجموع 

 دارای مرکز بهداشت و درمان می باشند.

 ترویجی -از نظر برخورداری از امکانات و خدمات پشتیبانی 

روستا به  3مرکز خدمات جهاد کشاورزی در یک روستا بروستای خیرآبادد، شرکت تعاونی روستایی در 

روستا در این منظومه دارای خدمات مربوط  9ومه باغ حلی به ارائه خدمات می پردازند و کشاورزان و بهره برداران منظ

 به تعمیر ماشین آالت کشاورزی می باشند.

  سیاسی -اداریاز نظر برخورداری از امکانات و خدمات 

دارای  آبادی نیز 34آبادی دارای دهیار و  34منظومه دارای شورای اسالمی،  روستای دارای سکنه 43تمامی 

 روستای قره بالغ تنها آبادی است که به ارائه خدمات انتظامی در سطح منظومه می پردازد. .شورای حل اختالف هستند

  خدماتی -بازرگانیاز نظر برخورداری از امکانات و خدمات 

آبادی شامل روستاهای  9بررسی های میدانی برخالف آمارهای رسمی نشان می دهد که در سطح منظومه 

قره بالغ، گوزلدره سفلی، یوسف آباد و خیرآباد دارای خدمات پست بانک بوده که به ارائه خدمات مختلف از جمله بانکی 

 نها تعمیرگاه ماشین آالتایی هستند که در آاز جمله آبادی همی پردازند. روستاهای گوزلدره سفلی و قره بالغ 

 3آبادی از بقالی و  30آبادی از نانوایی،  35آبادی روستایی دارای گوشت فروشی،  0 غیرکشاورزی مستقر می باشد.

 آبادی از فروشگاه تعاونی برخوردار هستند.

ت ها و تنگناهای این منظومه در با توجه به به مجموع ویژگی های ساختار کالبدی منظومه باغ حلی مهمترین قابلی

 این بخش به شرح زیر است:

 الف( قابلیت ها:

 موقعیت منظومه به سبب همجوار بودن با مرکز استان 

 ملی -عبور شریانات ارتباطی متعدد بخط آهن، آزادراه و جاده بین شهرید و اهمیت فرامنظومه ای و فرامنطقه ای 

 آن از بخش میانی منظومه

  فعالیتهای کشاورزی بدر قالب فعالیتهای دامداری، باغداری، زنبورداری، زراعتد در منظومهتعدد و تنوع 

  قرارگیری آبادی های بزرگ و موثر در خدمات رسانی به آبادی های منظومه در بخش میانی و سهولت دسترسی

 به آنها

 بخش میانی منظومه وجود منابع آبی کافی و الزم در منظومه از جمله عبور جریان آبی زنجانرود از 

  تولیدات باغی با کیفیت مطلوب که می تواند به صورت برند در سطح ملی و فراملی عمل نماید از جمله ميصول

 سیب در روستاهای گوزلدره سفلی، خرمدرق و...
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 ب( محدودیت ها:

 خطر سیالب و آب گرفتگی در طول جریانات آب سطيی به سبب عدم رعایت حری  و الیروبی آنها 

  دسترسی نامطلوب به آبادی های واقع در مناطق کوهستانی و صعب العبور از جمله بخش شرقی منظومه که

 عمدتًا دارای راههای خاکی و شوسه هستند.

 در جوار آبادی های بزرگ و خطر آلودگی زیستتتت ميیطی بکارخانه تولید  آالینده استتتتقرار واحدهای صتتتنعتی

 اسید، معادن برداشت سنگ آهند

 در منظومه ود صنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات کشاورزیعدم وج 
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 فرهنگی در سطح سکونتگاه ها و منظومه -و عملکرد اجتماعی ساختار -1-1
 و ترکیب جمعیت ساختار -1-1-1

از درصد  3/3نفر جمعیّت معادل  3٫503٫933بالغ بر  3340 استان زنجان بر اساس سرشماری سال

درصد در نقاط شهری و بقیه در نقاط روستایی  33٫3جمعیت کل کشور را داراست. از کل جمعیت استان، 

 .دارندسکونت 

کنند. درصد در شهرستان سلطانیه زندگی می 4/4 نفر برابر  44945 از کل جمعیت استان، بالغ بر 

های استان به خود اختصاص داده نرا در میان شهرستا هشت  به عبارتی کمترین جمعیتاین شهرستان رتبه 

 3/39 های شهری و در سکونتگاه درصد 4/40، برابر 3340است. از کل جمعیت شهرستان سلطانیه در سال 

 های روستایی ساکن هستند.در سکونتگاه درصد

، 3340براساس داده های آماری مندرج در سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، در سال 

از کل شهرستاند را در خود جای داده است. این تعداد  %34نفر جمعیت ب 33943غ حلی برابر بخش با

 قابل ذکر است بخش باغ حلی فاقد سکونتگاه شهری است.  اند.آبادی مسکونی مستقر شده 43جمعیت در 
 

 

 1371آماری  مقاطع طیمنظومه باغ حلی به تفکیک دهستان  ساکن درتعداد و جمعیت (: 66)جدول 

 1321الی 

 سیاسی -تقسیمات اداری سال
 روستایی

 درصد تعداد جمعیت تعداد آبادی

13
71

 1701 2161 11 قره بالغ 

 4202 6127 2 گوزل دره

 18808 14222 23 بخش باغ حلی

13
21

 1208 7122 11 قره بالغ 

 4108 4212 2 گوزل دره

 18808 12827 23 بخش باغ حلی

13
28

 

 1204 6131 11 بالغقره 

 4106 4264 2 گوزل دره

 18808 11322 23 بخش باغ حلی

13
21

 1203 6622 11 قره بالغ 

 4107 4724 2 گوزل دره

 18808 11423 43 بخش باغ حلی

 
 5739-59 استان زنجان ران،ینفوس و مسکن، مرکز آمار ا یعموم یمأخذ: سرشمار
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 

 21و  28، 21، 71های روستایی  منظومه در سال(: تحوالت جمعیت 24نمودار )
 

 

 

 تعداد و تحوالت جمعیت و خانوار )شهری، روستایی و عشایری( -1-1-1-1

 

درصتتد ستتاکن  3/33برابر   3340همانگونه که آمد از کل جمعیت استتتان زنجان در ستتال 

 .سکنی دارندهای روستایی د در عرصه3/34های شهری هستند و مابقی بکانون

در سال  باغ حلی، کل جمعیت ساکن در منظومه د 33 بتوجه به داده های مندرج در جدول با

. از کل جمعیت ندشته اسکونت داروستای منظومه  43در بوده استت که نفر  33943، برابر  3340

د در %3/93نفر ب 9349 و  قره بالغد در دهستتتان % 3/04نفر ب 3344روستتتایی ستتاکن در منظومه، 

 .ساکن هستند ل درهگوزدهستان 

منظومه گویای  3340با جمعیت  3345، 3340،  3330های مقایسته جمعیت روستایی سال

  باشد.هر دو دهستان می درجمعیت نزولی سیر 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

و  28، 21، 71های (: تحوالت جمعیت روستایی منظومه به تفکیک دهستان در سال21نمودار )

21 

 

 

 به ترتیب ، در میان روستتتتاهای منظومه بیشتتتترین و کمترین جمعیت را3340در ستتتال 

نفر به خود اختصتتاص   35و  4339به ترتیب با  قره بالغاز دهستتتان  چمهو  خیرآبادروستتتاهای 

ارایه  3330-40تعداد خانوار و جمعیت در مقاطع ستترشتتماری سال  99در جدول شتماره دهند.می

 شده است.
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 1321و  1328، 1321،1371جمعیت  و خانوار در سالهای آماری : تعداد(67)جدول 

 5739-59آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مرکز مأخذ:  

ان
ست

ده
م 

نا
 

 نام آبادی

وار
خان

د 
دا

تع
71 

ت
عی

جم
71 

وار
خان

د 
دا

تع
21 

ت
عی

جم
21 

وار
خان

د 
دا

تع
28 

ت
عی

جم
ار  28

نو
خا

د 
دا

تع
21 

ت
عی

جم
21 

ره
 د

زل
گو

 

 113 176 423 142 411 111 121 117 ساریجالو

 1814 382 233 211 743 122 774 123 شکوراباد

 1132 142 1442 424 1684 422 2272 424 گوزلدره سفلی

 332 21 361 183 416 188 478 77 سلمان کندی

 21 32 138 42 127 43 268 11 کردرق

 721 244 227 244 222 233 1831 171 خرمدرق

 238 76 228 28 382 63 221 13 کردناب

 271 22 322 181 417 22 438 76 سبزدرق

 4724 1112 4264 1411 4212 1324 6127 1168 دهستان گوزل دره

الغ
ه ب

قر
 

 1242 321 1424 441 1476 368 1721 342 قره بالغ

 413 133 368 187 368 28 431 21 کاکااباد

 21 21 11 12 73 28 117 27 اقزوج

 23 26 113 31 168 31 178 31 برنقور

 74 21 72 22 112 22 242 41 پرنگین

 31 12 26 6 63 12 137 23 چمرود

 18 1 * * 24 11 66 16 چمه

 26 13 22 2 12 2 36 13 قشالق

 42 12 22 27 27 27 141 32 کنگه

 26 34 182 37 161 41 284 18 ونونان

 66 22 64 22 187 22 112 31 بوجی

 2764 223 2481 626 2617 121 2441 413 خیراباد

 741 226 622 212 712 178 1178 286 سرخه دیزج

 23 7 32 2 * * 2 3 امیراباد

 211 382 1884 382 1182 228 1831 211 یوسف اباد

 6622 2813 6131 1241 7122 1711 2161 1128 دهستان قره بالغ

 11423 3681 11322 3326 12827 3831 14222 2748 بخش باغ حلی
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

1321(: جمعیت روستاهای منظومه در سال 26نمودار )  

 

 

 )ساختار خانواده و خانوار( بعد خانوار -1-1-1-1-1

طور رسمى های جمعیتى، تعدادى از افراد است که بهمنظور از بعد یا حج  خانوار در پژوهش

جاى خانواده نیز وار که تستتامياً بهشتتوند. بعد خانو یا عرفى یا شتترعى جزو یک خانوار ميستتوب مى

هاى ها و بررسىرود، بیشتتر یک مفهوم آمارى و جمعیت شتناختى استت. در ستترشتتمارىکار مىبه

متوسط فرد در خانوار از شاخص های جمعیتی  .دهنداى معموالً خانوار را مورد مطالعه قرار مىنمونه

استت که در جوامع بشتری متأثر از عوامل متعددی استت. برخی از این عوامل مانند سطح باروری، 

سته  مهاجران تک زیستت و میانگین سن ازدواج می توانند در افزایش و کاهش این شاخص نقش 

 مهمی ایفا کنند. 

به ترتیب 3330-40های خانوارد بر استاس سرشماری سالبعد خانوار بتعداد نفرات در هر      

که نمایانگر روند نزولی بعد خانوار  بوده استنفر  34/3و  33/3، 44/3، 43/0 برابر  بخش در ستطح 

های های کنترل جمعیت/ موالید و البته مهاجرتناشتی از سیاست و عمدتاًباشتد میمنظومه در این 

بیشترین تعداد عضو در هر خانوار مربوط به روستای سلمان  3340در سال   باشد.شهری می-روستا

 نفر عضو در هر خانوار است. 4نفر در هر خانوار و کمترین تعداد روستای چمه با  30/3کندی با 

شود با گذر زمان از حج  های مختلف آماری مشخص میبا مقایسته میزان بعد خانوار در سال

توان به موارد ذیل ترین عوامل مؤثر بر این امر میاست. از مه خانوار روستتایی منظومه کاسته شده 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

های تنظی  خانواده حاک  بر کشور و استان کاهش رشتد طبیعی جمعیت به تبع ستیاستت -

 د؛45و  35های گذشته ببویژه دهه طی سال

ابی یمهاجر فرستی جمعیت روستایی به دیگر نقاط بشهرید بویژه جوانان ذکور با هدف دست -

 به شغل مناسب؛ 

ت ها و سکونافزایش نستبی ستطح تيصتیالت روستائیان و امکان ادامه تيصیل در دانشگاه -

 ها در شهرهای ميل تيصیل.دائمی /جاگیر شدن آن
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 1321و  1328، 1321،1371: بعد خانوار در سالهای آماری (62)جدول 

ان
ست

ده
م 

نا
 

 1321 1328 1321 1371 نام آبادی

ره
 د

زل
گو

 

 3014 3048 3022 1082 ساریجالو

 3036 3072 4082 6022 شکوراباد

گوزلدره 

 سفلی
4062 3022 2022 2023 

سلمان 

 کندی
6018 4016 3014 3061 

 2013 3018 2021 4073 کردرق

 3028 3032 3023 1021 خرمدرق

 3083 3063 4028 1042 کردناب

 3084 3078 4021 1066 سبزدرق

 3082 3031 3071 1022 دهستان گوزل دره

الغ
ه ب

قر
 

 3026 3036 4018 1016 قره بالغ

 3041 3036 4088 4072 کاکااباد

 3024 3086 3061 4033 اقزوج

 3012 3061 4017 4026 برنقور

 2026 3011 3026 6087 پرنگین

 2012 4033 1021 1026 چمرود

 2088 - 2012 4013 چمه

 2088 2044 2021 2077 قشالق

 2013 3084 3012 4013 کنگه

 2022 2022 3012 4082 ونونان

 3088 2021 3062 4028 بوجی

 3036 3011 4047 1048 خیراباد

 3022 3017 4046 1062 سرخه دیزج

 3022 3016 - 3088 امیراباد

 3011 3026 3028 4022 یوسف اباد

 3026 3036 4017 1017 دهستان قره بالغ

 3012 3036 3022 1021 بخش باغ حلی

 های مختلف آماریهای آماری مرکز آمار ایران در سالمأخذ: داده
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 های آماری مختلف(: تحوالت بعد خانوار روستایی در سال27نمودار )

 

 

 

 

 ساختار سنی و جنسی -1-1-1-2

 

اقتصادی و اجتماعی زمینه را برای مطالعة پیوند تأثیر تغییرات ستاختار جمعیت در پیامدهای 

یری پذشناختی بر تعیینبین جمعیت و توستعه فراه  ستاخته استت. بستیاری از تيقیقات جمعیت

های تغییرات جمعیت از ستاختار اقتصتادی و اجتماعی تأکید داشته و این امر همواره با ظهور حوزه

ساختار جمعیت در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدید پژوهشتی توسعه یافته است. مطالعة تأثیر 

های اخیر در کانون های کالن اجتماعی و اقتصادی در دههگذاریبه ستبب اهمیت آن در ستیاستت

توان به مطالعة تأثیر ساختار سنی گذاران قرار گرفته است. از این حیث میتوجه ميققان و ستیاست

، اقتصادی، وضعیت سالمت-گی، پیامدهای اجتماعیهای تأمین اجتماعی و نظام بازنشستبر ستیست 

 های تيصیل و آموزش اشاره داشت.ی سالمندی جمعیت، گشتاور جمعیتی و نیازمندیپدیده

ی هاترین قسمتترین و مه بررستی ستاخت سنی و جنسی ببه ویژه ساخت سنید از ابتدایی

شتناختی استت. طبق تعریف، توزیع جمعیت را بر استتاس سن و جنس، ساخت یک مطالعه جمعیت

ستنی و جنستی گویند. اهمیت مطالعه آن ناشتی از این واقعیت استتت که ستاخت ستنی و جنستتی 

شتناختی استت و خود نیز بر این فرایندها، اثرگذار است. ای جمعیتجمعیت، پیامد ترکیب فراینده

معنای ستتتاختمان، استتتت که به Population Structureلياظ لغوی معادل ترکیب جمعیت به

ها و روابط نسبتا باشد و از نظر اصطالحی مجموعه عناصر و ویژگیستاخت و یا ستاختار جمعیت می
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 اند،ر ارتباط با یکدیگر دارای شتکل و ترکیب خاصتی شتتدهپایدار جمعیت استت که در طول زمان د

زمان کوتاه بستیار دشتوار استت. سن و جنس از مهمترین متغیرهای نيوی که تغییر آن در مدتبه

های انستتانی، ستتن و جنس به عنوان مهمترین و جمعیتی هستتتند. در بین تمام ویژگیهای جمعیت

های مجزا برای برای مردان و زنان و در مطرح است. دادهشتناسان ترین ویژگیها برای جمعیتمرتبط

ها برای دیگر مقاصتتد نیز ستتنین مختلف به خودی خود دارای اهمیت هستتتند اما تيلیل این داده

های عمومی و خصوصی چه در جهت خدماتی ریزیباشند. بسیاری از برنامهدارای اهمیتی حیاتی می

باشند. وضعیت توازن هایی به تفکیک سن و جنس میداده و چه در جهت نظامی و... مستلزم داشتن

دهد. در های اقتصتتتادی و اجتماعی را تيت تاثیر قرار میستتتن و جنس بستتتیاری از روابط و برنامه

مطالعه طرح منظومه های روستایی نیز با توجه به اهمیت ساخت سنی و جنسی جمعیت در بررسی 

 خوشه های فعالیتی و اشتغال زائی حائز اهمیت است. مسائل و ارائه پیشنهادات بویژه در زمینه

 

 ترکیب سنی جمعیت روستایی -1-1-1-2-1

تا  35سال،  44تا  30ساله،  30گروه عمده کمتر از  9در مبيث ترکیب سنی، جمعیت را به 

های وابستگی اقتصادی دارای نماید. در این مورد بيث نسبتساله تقسی  می 39سال و بیش از  39

 باشد.کاربرد می

به دلیل ميدودیت در انتشار داده های  مرکز آمار ایران 3340براساس داده های آماری سال 

جمعیتی تعدادی از روستتاها فاقد داده های گروه های ستنی بوده و از اینرو گروههای سنی بر پایه 

در  ی منظومه، ازکل جمعیت روستایبررستی گردیده است 3345-40دو مقطع   داده های اطالعاتی

سال قرار دارند.  39تا  35باشتد، بیشتترین تعداد در گروه سنی نفر می 3344 که برابر 3345ستال 

سال نیز  44تا  30گروه سنی دهد. جمعیت روستتاها را به خود اختصاص می %9/33برابر  گروهاین 

ه سنی مذکور با بیشتترین جمعیت را به خود اختصاص داده است. بنابراین مجموع دو گرو %4/35با 

گیرند. بجوانان و میانستتاالند جای میاین دو گروه جمعیت روستتتایی منظومه در  بیشتترین 3/33%

و در مرتبه آخر افراد سالخورده  %3/43 سال با 30سپس گروه جمعیتی کودکان و نوجوانان کمتر از 

 جای دارند. %4/4سال با  39با بیش از 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 1328(: سهم گروههای سنی جمعیت روستایی منظومه در سال 22نمودار )

 

 

 

از  های هر یکها نیز شرایط نسبتًا مشابهی از نسبتبه تبع وضعیت منظومه درسطح دهستان

با استناد   .شوداما در روستاهای مختلف دامنه تغییرات بیشتری دیده می. های سنی حاک  است رده

قشالق و چمه سال متعلق به روستاهای  30کمترین سته  کمتر از  3345در ستال  د34ب به جدول

بیشتترین ارقام نیز به ترتیب مربوط  نفر استت. 4و  3چمرود و امیرآباد به ترتیب با و  بدون جمعیت

باشتتد. بیشتتترین ستته  د می%33ب شتتکورآبادد و  %3/33ب قره بالغد %4/45ب خیرآبادبه روستتتاهای 

د است. ضمناً بیشترین % 3/33ب قره بالغد و % 3/44ب خیرآبادجمعیت جوان نیز مربوط به روستاهای 

 قره بالغو  گوزلدره ستتفلیو کمترین ستته  ستتالخوردگان نیز در بین روستتتاهای منظومه مربوط به 

 است.

 

ساله14-0جمعیت 

24%

ساله29-15جمعیت 

30%

ساله64-30جمعیت 

37%

ساله 65جمعیت 

وبیشتر

9%
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 1328جمعیت روستایی منظومه در سال : رده بندی سنی  (62)جدول 

 
 5751مأخذ: داده های مرکز آمار ایران در سال

ان
ست

ده
م 

نا
 

 نام آبادی

 زن مرد کل

ت 
عی

جم
8- 

14 
له

سا
 

ت 
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جم
11-

22 
له

سا
 

ت 
عی
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سا
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جم
61 
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ش
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سال
 

ت 
عی

جم
8- 

14 
له

سا
 

ت 
عی

جم
11-

22 
له

سا
 

ت 
عی

جم
38 -

64 
له

سا
 

ت 
عی

جم
61 

تر
ش

وبی
ه 

سال
 

ت 
عی

جم
8- 

14 
له

سا
 

ت 
عی

جم
11-

22 
له

سا
 

ت 
عی

جم
38 -

64 
له

سا
 

ت 
عی

جم
61 

تر
ش

وبی
ه 

سال
 

ره
 د

زل
گو

 

 17 22 77 11 17 21 23 17 34 167 178 112 ساریجالو

 21 141 111 142 12 111 118 114 48 226 381 226 شکوراباد

 27 326 124 141 24 222 178 142 121 614 364 222 گوزلدره سفلی

 12 12 12 11 11 42 46 71 23 187 181 138 سلمان کندی

 12 22 12 2 17 24 14 7 22 13 32 16 کردرق

 34 142 131 27 38 141 131 118 64 228 266 287 خرمدرق

 14 16 13 36 14 42 31 34 22 184 22 78 کردناب

 17 72 71 47 16 61 17 43 33 137 122 28 سبزدرق

 224 212 712 122 282 218 626 622 432 1762 1414 1218 دهستان گوزل دره

الغ
ه ب

قر
 

 21 273 222 112 28 217 212 114 171 138 421 312 قره بالغ

 18 63 47 42 18 61 61 12 28 122 112 188 کاکااباد

 4 13 7 1 4 12 7 3 2 21 14 2 اقزوج

 4 27 12 12 18 12 14 16 14 41 26 22 برنقور

 3 12 18 11 18 11 6 2 13 22 16 28 پرنگین

 - 7 4 1 - 1 2 8 8 12 13 1 چمرود

 * * * * * * * * 8 8 8 8 چمه

 1 7 8 8 6 3 1 8 7 18 1 8 قشالق

 2 17 11 6 7 11 14 4 11 22 22 18 کنگه

 6 24 18 11 7 22 13 11 13 46 23 26 ونونان

 6 12 3 2 2 11 4 6 14 22 7 14 بوجی

 72 431 363 272 72 186 481 266 116 241 764 144 خیراباد

 26 112 114 22 22 116 123 24 11 234 237 166 سرخه دیزج

 4 2 1 8 2 7 4 2 6 11 2 2 امیراباد

 42 212 122 112 41 283 126 136 27 421 242 242 یوسف اباد

 223 1246 234 732 226 1247 1818 747 172 2423 1224 1472 دهستان قره بالغ

 187 2164 1622 1314 184 2827 1746 1371 1811 4261 3432 2622 بخش باغ حلی
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 1328های سنی مختلف در سال مقایسه رده(: 22نمودار )
 

 

 

 ترکیب جنسی جمعیت منظومه -1-1-1-2-2

در کل جمعیت یک نسبت  354تا  40بر استاس منابع جمعیت شتناستی، نسبت جنسی بین 

واسطه مهاجرت یا مرگ و میر شدید یک جنس  تواند بهآید. نسبت جنسی میمعمول به حساب می

 ميدوده معمول فراتر رود.تيت تاثیر قرار گیرد و از 

برای نشتتتان دادن نموداری ترکیتب جنستتتیتی امکتان زیادی وجود ندارد اما یکی از بهترین 

تولد  355های نرمال و طبیعی در مقابل هر نمودارها هرم ستتنی استتت. با توجه به اینکه در جمعیت

 دهد.تولد پسر رخ می 350دختر حدود 

 

 ترکیب جنسی روستاهای منظومه

تغییری نکرده است  40به سال  45جنسیتی جمعیت کشور بر اساس سرشماری سال نستبت 

مرد وجود دارد که این رق  بر استتاس نرم  353زن  355و بر استتاس این ستترشتتماری در مقابل هر 

های مختلف تغییراتی را نسبت جنسی جمعیت روستایی منظومه در سال .المللی و طبیعی استبین

 اقتصادی تجربه کرده است. –متأثر از تيوالت اجتماعی 

به ترتیب برابر  3340و  3345، 3340های در سطح منظومه، نسبت جنسی روستایی در سال

های در سال هگوزلدرهای منظومه، دهستان باشتد. در ستطح دهستانمی 3/353و  4/355، 4/353

اند. د را داشته3/353و  0/359، 43د و دهستان طسوج ب43و 43، 3/43مزبور نستبت جنستی برابر ب

د. در میان روستاهای منظومه جدول شماره این امرحاکی از رشد و بهبود وضعیت این شاخص دارد. ب
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ساله14-0جمعيت  ساله29-15جمعيت  ساله64-30جمعيت  ساله 65جمعيت 
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دهستان گوزل دره دهستان قره بالغ بخش باغ حلی
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

ان دو دسته از می تود  35ب گردد. بر استاس داده های جدول دامنه تغییرات بیشتتری مشتاهده می

  :روستاها را شناسایی کرد

 روستاهای با نسبت جنسی معمول 

 روستاهای با نسبت جنسی غیر معمول 

 گوزل درهاز دهستان « سلمان کندی و خرمدرق»منظومه روستاهای  های مسکونیاز میان آبادی

 ،قره بالغاز دهستان « کاکاآباد، چمه، قشالق، ونونان، بوجی،سرخه دیزج و یوسف آباد»های و آبادی

های منظومه دارای نسبت د هستند. و سایر آبادی355تا 43جزء روستاهایی با نسبت جنسی معمول ب

 جنسی غیر معمول هستند

د دارد کته گویتای تعتداد  304ب چمتروددر این میتان بیشتترین نستبت جنستی را روستتای 

د دارا 33ب امیرآبتتادروستتتای باشتتد و کمتتترین نستتبت جنستتی را زیتتاد متتردان نستتبت بتته زنتتان می

باشتد. در واقتتع در روستتتای یتتاد شتده تعتتداد زنتتان بتتیش از متردان استتت کتته گویتتای مهتتاجر می

فرستی جوانان ذکور روستاستت کته آبتادی ختود را بته مقصتد شتهر یتا نقتاط صتنعتی و... بترای 

 اند. کسب شغل و بهره مندی از امکانات ترل کرده
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 1321و  1328، 1321های : نسبت جنسی روستاهای منظومه در سال(78)جدول 

ان
ست

ده
م 

نا
 

 نام آبادی

3340 3345 3340 

رد
م

 

ن
ز

 

ی
س

جن
ت 

سب
ن

 

رد
م

 

ن
ز

 

ی 
س

جن
ت 

سب
ن

 

رد
م

 

ن
ز

 

ی
س

جن
ت 

سب
ن

 

ره
 د

زل
گو

 

 18201 231 212 18201 231 212 18103 224 227 ساریجالو

 18303 412 474 18303 412 474 2402 482 341 شکوراباد

گوزلدره 

 سفلی
731 273 2307 628 712 2108 628 712 2108 

سلمان 

 کندی
174 242 7102 128 121 2703 128 121 2703 

 2102 62 62 2102 62 62 7106 74 13 کردرق

 2203 411 412 2203 411 412 2802 462 423 خرمدرق

 2204 112 131 2204 112 131 2602 117 112 کردناب

 2704 287 121 2704 287 121 2201 282 282 سبزدرق

 2608 2422 2322 2608 2422 2322 2701 2618 2382 دهستان گوزلدره

الغ
ه ب

قر
 

 18406 687 631 18802 744 718 18202 738 746 قره بالغ

 18102 228 233 11403 162 122 18101 172 121 کاکااباد

 2202 42 32 2207 22 26 7208 41 32 اقزوج

 13201 48 13 18101 11 12 2202 23 77 برنقور

 2801 41 33 2107 42 36 2601 17 11 پرنگین

 11203 12 12 11607 12 14 2808 31 22 چمرود

 18808 1 1 - * * 11202 11 13 چمه

 18808 13 13 17108 2 14 12108 2 18 قشالق

 2208 21 23 7203 46 36 7802 17 48 کنگه

 18808 42 42 11102 11 17 2202 21 28 ونونان

 2401 34 32 2202 31 22 18102 13 14 بوجی

 18203 1327 1437 18204 1114 1211 11107 1236 1321 خیراباد

 18102 368 321 18301 348 312 2801 322 368 سرخه دیزج

 7602 13 18 2202 17 11 - * * امیراباد

 18104 463 422 18302 424 118 18307 141 161 یوسف اباد

 18601 3218 3442 18401 3121 3348 2708 3118 3612 دهستان قره بالغ

 18107 1732 1231 18802 1677 1722 18302 6168 1227 بخش باغ حلی

 های مرکز آمار ایرانمأخذ: داده
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 1321و  1328،  1321های در سال منظومه باغ حلی(: نسبت جنسی روستاهای 38نمودار )

 

 

 

 

 رشد جمعیت )نرخ رشد، میزان باروری، مرگ و میر و مانند آن( -1-1-1-3

 

اگر چه کشتتتورهائی وجود دارند که از جمعیت رو به افولی برخوردارند ولی در مقابل جمعیت بیشتتتتر 

جمعیت جهان یکی از مشکالت عمده در زمان  فزوناممالک از جمله ایران در حال افزایش استت و رشد روز 

 شود.حال ميسوب می

شود، از مباحث نفی مطرح میممياستبه میزان افزایش یا کاهش جمعیت که به شتکل رشد مثبت یا  

هایی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای، ریزیتواند به برنامهعمده جمعیتی استت. مياسبه رشد جمعیت می

 د.ميلی و نقطه ای کمک نمای

اختالف بین تعداد متولدین و متوفیات را نرخ رشد طبیعی گویند اگر تفاضل مثبت داشته باشد افزایش 

که میزان مرگ و میر بر متولدین فزونی گیرد کاهش طبیعی جمعیت طبیعی جمعیت وجود دارد و در صورتی

گ و میر با تقسی  بر کل توان از تفاضتل میان موالید و مررخ داده استت. میزان رشتد طبیعی جمعیت را می

دستت آورد. در این روش از سالخوردگی و میزان مرگ و میر سالخوردگان و جمعیت برای ستال مشتخص به

  .دهدشود و ترکیب سنی جمعیت را مورد توجه قرار نمیجوانان چش  پوشی می
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 نرخ رشد روستایی -1-1-1-3-1

مرکز آمار ایران در سه مقطع های آماری داده پایهر ب نرخ رشد روستاهای منظومه روستایی باغ حلی 

منفی بوده  40الی  30حاکی از آنست که در نرخ رشد جمعیت از سال  3345-40و  3340-45و  40-3330

به بعد جمعیت روستایی تا  3345و روستاها در معرض مهاجرت و تخلیه شدن قرار گرفته اند.و فقط از سال 

-33/3اساس نرخ رشد جمعیت در سه مقطع مذکور به ترتیب عبارتست از:  حدودی تثبیت شده است. بر این

 .33/5و  -33/3، 

 
 های مختلف آماری(: تغییرات نرخ رشد جمعیت منظومه به تفکیک دهستان در دوره31نمودار )

 

 
 

    

که به جز روستاهای  نشان دهنده آنست 30-40های هر یک از روستاها در دوره با نگاهی به داده

تاها سایر روس قره بالغاز دهستان « کاکا آباد، خیرآباد و امیرآباد»روستاهای گوزلدره و از دهستان « شکورآباد»

 اند. رشد منفی را در دوره یاد شده تجربه کرده
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دهستان گوزل دره دهستان قره بالغ بخش باغ حلی

85-75نرخ رشد 90-85نرخ رشد 95-90نرخ رشد
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 

 های مختلف آماریهای مسکونی منظومه در سال: نرخ رشد آبادی(71)جدول 

ان
ست

ده
م 

نا
 

شد آبادینام 
خ ر

نر
71-

21 

شد
خ ر

نر
21-

28 

شد
خ ر

نر
28-

21 

شد
خ ر

نر
71-

21 

ره
 د

زل
گو

 

 8037- 2074 1032 2073- ساریجالو

 1036 1062 4066 8041- شکوراباد

 1021- 1013 2083- 3042- گوزلدره سفلی

 1072- 1022- 2012- 1021- سلمان کندی

 1066- 2083- 8047 6021- کردرق

 1048- 1014- 1018- 1042- خرمدرق

 1017- 4013- 1026- 8068 کردناب

 2022- 6023- 1043- 8031- سبزدرق

 1022- 8022- 8032- 2082- دهستان گوزل دره

الغ
ه ب

قر
 

 1022- 3063- 8024 1024- قره بالغ

 8028 4078 8088 1027- کاکااباد

 1022- 2081 1011- 4061- اقزوج

 2027- 3022- 6072- 8068- برنقور

 1022- 1081- 6022- 7062- پرنگین

 7016- 3012 16022- 7047- چمرود

 2088- - - 2062- چمه

 1061- 3048 4018 6078- قشالق

 1032- 18016- 3038- 3024- کنگه

 3078- 2033- 7067- 2034- ونونان

 4082- 8062 2077- 3041- بوجی

 8062 2022 1062- 8062 خیراباد

 2026- 1032 1021- 4021- دیزجسرخه 

 4028 6032- - - امیراباد

 8048- 1082- 1021- 8067 یوسف اباد

 8022- 8018 1072- 1034- دهستان قره بالغ

 1082- 8016 1017- 1066- بخش باغ حلی

 های مختلف آماریهای  مرکز آمار ایران در سالمأخذ: داده
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 21-71های منظومه در سالرشد روستاهای  نرخ (:32) نمودار
 

 
 

 

 تحرک جمعیت و مهاجرت -1-1-1-4
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 ساختارهای آموزشی -1-1-2

 امکانات آموزشی تحصیلی، مذهبی و حرفه ای -1-1-2-1
 

ارائه خدمات آموزشی از پائین ترین سنین آغاز می شود در کنار تعلی  و تربیت در سطح  خانواده، مهد کودل 

اولین واحد آموزشی ميسوب می شود؛ سپس دبستان، مدرسه دوره راهنمایی و دبیرستان، کار و دانش، « روستا مهد»یا 

سیس هریک از مراکز و واحد های آموزشی آستانه های فنی و حرفه ای/ هنرستان و دانشگاه قرار می گیرند. برای تا

جمعیتی مشخصی در سطح کانونها و نقاط روستایی تعریف شده است که با نزدیک شدن به مراکز آموزشی سطح باالتر 

نیاز به آستانه جمعیتی باالتر ضروری است. به عبارتی جمعیت تيت پوشش واحدهای مختلف آموزشی از روستا مهد 

 از سطح نقطه به پهنه و نهایتاً منظومه و فرامنظومه تغییر می کند.  تا دانشگاه
 

 وضعیت برخورداری روستاهای منظومه از خدمات آموزشی

 

 مدارس ابتداییالف( 

جمعیتی که به این نوع خدمات نیازمند هستند جز مدارس ابتدایی در سطح بندی خدمات براساس آستانه 

می گیرد. خدماتی که مورد تقاضای روزمره ساکنین روستاها هستند بسعیدی،  و خدمات نقطه ای قرار 3خدمات سطح 

 د.3344عباس، 

درصدد  4313آبادی ب 43در منظومه باغ حلی  دارای سکنه 43از مجموع د  34ب براساس اطالعات ارایه شده، در جدول 

و قشالقد فاقد مدرسه ابتدایی  دارای مدرسه ابتدایی هستند که در میان روستاهای منظومه تنها دو روستای بچمه

 ضمن آنکه روستای قره بالغ به عنوان تنها آبادی ميسوب می شود که دارای مهدکودل می باشد. .هستند

 

 مدرسه راهنمایی )متوسطه پایه اول(( ب

براساس اطالعات ارایه  . قرار می گیرد 4مدرسه راهنمایی در سطح بندی خدمات جز خدمات حوزه ای درجه 

غالباً این فضاهای آموزشی  هستند.درصدد دارای واحد آموزشی در مقطع فوق  30143آبادی ب 30 د 34ب  شده در جدول

روستای گوزلدره سفلی دارای واحد  به صورت مختلط بدخترانه و پسرانهد مورد بهره برداری واقع می شوند ضمن آنکه

  .هستندورت شبانه روزی آموزشی دخترانه و پسرانه به ص

 

 پایه دوم(متوسطه دبیرستان )( ج

فضایی  -قرار گرفته و از حوزه نفوذ مکانیدبیرستان در سطح بندی خدمات جز خدمات حوزه ای درجه یک 

روستای  منظومه باغ حلیدر د  33ب نسبتاً وسیع و گسترده ای برخوردار است. براساس اطالعات ارایه شده در جدول 

قره بالغ دارای دبیرستان دخترانه و پسرانه بوده که عالوه بر ارایه خدمات در سطح روستای قره بالغ به سایر روستاهای 

ضمن آنکه شهرهای سلطانیه و زنجان به عنوان نقاط  منظومه نیز خدمات آموزشی در سطح دبیرستان ارائه می نماید.

 به شمار می روند. سطهدر سطح متومه  در ارایه خدمات آموزشی 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 

 در سطح روستاهای منظومه باغ حلی  آموزشی(: توزیع و پراکنش امکانات و خدمات 72جدول شماره)

 

 

 

 

 3345خذ: مرکز آمار ایران سرشماری رسمی نفوس و مسکن استان زنجان، مأ               

 

 

 

 یلیتعداد و توزیع دانش آموزان منظومه در مقاطع مختلف تحص 

واحد آموزشی  35منظومه باغ حلی در ، سلطانیه پرورش شهرستان براساس اطالعات حاصله از اداره آموزش و

واحدهای آموزشی غیردولتی در مقطع پیش دبستانی در روستاهای  فعالیت دارند.غیردولتی  یواحد آموزش 4دولتی و 

واحد آموزشی در دوره  33واحد آموزشی  35به فعالیت می پردازند. از مجموع بوده و خیرآباد و گوزلدره سفلی دایر 

واحد پیش دبستانی به ارایه خدمات آموزشی می پردازند.  3واحد در مقطع متوسطه پایه اول براهنمایید و  35ابتدایی و 

واحد آموزشی موجود  34چه از واحدهای آموزشی موجود غالباً به صورت مختلط بدخترانه، پسرانهد اداره می شوند. چنان

واحد دیگر مدارس پسرانه را شامل می شوند.  4واحد دخترانه و  4واحد به صورت مختلط و  44بدولتی، غیردولتید 

نفر، دانش آموز دختر  343نفر بوده که از این تعداد  3339کل دانش آموزان در حال تيصیل روستاهای منظومه برابر 

آموزان پسر اختصاص داده اند. از نظر توزیع تعداد دانش آموزان در مقاطع مختلف می توان نفر دیگر نیز دانش  433و 

نفر در مقطع متوسطه پایه اول مشغول به  343نفر در مقطع ابتدایی،  3303نفر در مقطع پیش دبستانی،  40گفت که 

 دانش آموزان ت. به همین دلیلاسدوم  دورهتيصیل هستند. ضمن آنکه منظومه فاقد واحد آموزشی در مقطع متوسطه 

 برای ادامه تيصیل به شهر سلطانیه و یا زنجان مراجعه می نمایند.

  

 

 

 

 نوع خدمات و امکانات

 بخش باغ حلی

 دهستان قره بالغ دهستان گوزل دره

 تعداد کل آبادی تعداد کل آبادی

4 30 

 3 5 دبیرستان دخترانه

 3 5 دبیرستان پسرانه

 3 4 راهنمایی مختلط

 3 3 راهنمایی دخترانه

 33 4 دبستان

 4 5 مهدکودل روستایی
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

  تعداد و توزیع دانش آموزان و مدارس منظومه باغ حلی در مقاطع مختلف تحصیلی(: 73جدول شماره)

 نام واحد آموزشی نام روستا

 جنسیت دوره نوع اداره
سر
ز پ
مو
ش آ

دان
د 
دا
تع

تر 
دخ
وز 
 ام
ش
دان
د 
دا
تع

 

ان
وز
 ام
ش
دان
ع 
جم

 

ی
ولت
د

ی 
ولت
 د
یر
غ

ی 
تان
بس
 د
ش
پی

 

ی
دای
ابت

 

ول
ه ا
ور
 د
طه
وس
مت

وم 
 د
ره
دو
ه 
سط

تو
م

 

انه
تر
دخ

 

انه
سر
پ

ط 
ختل

م
 

 خیرآباد

 330 - 330 - * - - - * - - * طالقانی

 03 49 43 * - - - - - * * - صبا

 34 34 - - - * - * - - - * آزادگان

 30 - 30 - * - - * - - - * پاسداران

 395 395 - - - * - - * - - * پروین اعتصامی

 کاکاآباد
 33 44 34 * - - - - * - - * بهمن34

 33 44 30 * - - - * - - - * میثاق

 سرخه دیزج
 45 94 94 * - - - - * - - * بهمن44

 44 34 35 * - - - * - - - * توحید

 0 3 4 * - - - - * - - * شهید رجایی کردرق

 3 0 3 * - - - - * - - * شهید شیروردی ونونان

 سلمان کندی
 34 33 43 * - - - - * - - * شهید صدوقی

 45 35 35 * - - - * - - - * شهید صفدر طاهری

 09 43 43 * - - - - * - - * ابوذر وساریجال

 9 4 4 * - - - - * - - * سعدی اقزوج

 9 4 4 * - - - - * - - * شهدا پر نگین

 44 33 33 * - - - - * - - * شهید علی دوستی کردناب

 خرمدرق
 45 30 90 * - - - - * - - * شهید علی نجفی

 33 33 34 * - - - * - - - * دکتر شریعتی

 شکور آباد
 330 33 39 * - - - - * - - * شهید هاشمی نژاد

 39 3 33 * - - - * - - - * والیت

 3 0 4 * - - - - * - - * قوچانی بوجی

 قره بالغ

 334 33 03 * - - - - * - - * ادیب قره بالغ

 43 30 4 * - - - - - * - * حکمت

 35 35 45 * - - - * - - - * سهروردی

 درهگوزل

 344 35 34 * - - - - * - - * شهید جواد سلیمی

 43 33 35 * - - - - - * * - بنفشه

 93 30 44 * - - - * - - - * دکتر چمران

 یوسف آباد
 44 35 34 * - - - * - - - * صربعدولی ع

 43 94 94 * - - - - * - - * بینش

 49 34 3 * - - - - * - - * کمال الملک سبز درق

 9 4 4 * - - - - * - - * مولوی کنگه

 3339 343 433 44 4 4 - 35 34 3 4 35 جمع
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 سطح آموزش و سواد )با تأکید بر ساختهای سنی و جنسی( -1-1-2-2
ترین نیازهای افراد جوامع دسترسی به خدمات آموزشی و استفاده از خدمات مختلف سطوح آموزشی  یکی از مه 

ای شهری و روستایی است. در واقع امروزه باسوادی به یکی از الزامات زندگی اجتماعی بشری تبدیل شده است. به گونه

سوادی در گذشته نقش تاثیرگذاری در پایین نگه داشتن سطح رشد و توسعه جوامع در عرصه های فرهنگی، که بی

های گذشته درل ضرورت آن توانسته است میزان باسوادی جمعی اجتماعی و اقتصادی داشته است. از این رو در دهه

زنجان و به ویژه ش دهد. جامعه شهری و روستایی استان را افزایش دهد و فاصله میزان باسوادی مردان و زنان را کاه

در معرض این تيوالت قرار گرفته و در طول زمان و به تدریج بر میزان باسوادی جمعیت و سطوح آن منظومه باغ حلی 

در جدول شماره  3340و  3345، 3340بطوریکه بررسی وضعیت سواد در منظومه طی مقاطع آماری  .افزوده شده است

 ب د نتایج ذیل رل لرلئه می نماید: 

و  4319، 3410به ترتیب برابر،   3345و  3340، 3330های سال در سرشماری زنجانمیزان باسوادی استان 

درصد به میزان باسوادی جمعیت استان افزوده شده است. که  913باشد. در واقع در مدت پانزده ساله درصد می 4313

 .د شکل گرفته است%314بیعنی  40 -30بیشترین تغییر افزایشی شاخص باسوادی در مدت ده ساله 

 

  1321الف( وضعیت سواد در منظومه باغ حلی طی مقطع آماری 

درصدد  45نفر ب 35434وده تعداد نفر ب 34543از کل جمعیت منظومه که برابر  3340براساس آمار سال 

 3314در نتیجه نرخ باسوادی منظومه معادل  .نفر با سواد بوده اند 4343از این تعداد اند. بوده ساله و بیشتر  3جمعیت 

و  4314درصد برآورد شده است. بر همین اساس نرخ باسوادی برای مردان و زنان روستاهای منظومه به ترتیب برابر 

 است. برآورد شدهدرصد  3514

 

  1328( وضعیت سواد در منظومه باغ حلی طی مقطع آماری ب

ی نفر 33344نشان می دهد، از مجموع جمعیت ، 3345منظومه باغ حلی در سال بررسی وضعیت سواد در 

نفر  0503نفر مرد و  0335این تعداد از ساله و بیشتر بوده اند.  3درصد د جمعیت  4414نفر ب معادل  35333 منظومه

نسبت باسوادی در  درصد با سواد بوده اند.  3319نفر معادل 3903ساله و بیشتر منظومه  3مجموع جمعیت  از بوده اند. زن

 برآورد شده است. 3345در سال  درصد 3314و  3419میان مردان و زنان منظومه به ترتیب 

 

  1321( وضعیت سواد در منظومه باغ حلی طی مقطع آماری ج

نفر،  33943از کل جمعیت منظومه باغ حلی ، 3340در آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

 9313ب نفر 9393ساله و بیشتر  3جمعیت  مجموعاز اند. ساله و بیشتر بوده  3درصدد جمعیت  4413نفر ب 35343تعداد 

 اند. بوده ن زدرصدد  0319نفر ب 0930و مرد درصدد 

ساله و بیشتر در جدول شماره بد نشان  3اساس نسبت جمعیت باسواد به جمعبت  بررسی وضعیت سواد بر

بوده است. این شاخص در میان مردان و زنان منظومه درصد  34ساله و بیشتر منظومه 3باسوادی در میان جمعیت  می دهد،  نرخ

 درصد بوده است.  3313و  44
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

د 3340و  3345، 3340مقطع آماری ب 3لی طی تيوالت نرخ باسوادی در روستاهای منظومه باغ ح بررسی

 35نسبت ثابت و مشابهی را طی از روند مثبتی برخوردار نبوده و تقریبًا در منظومه  رشد نرخ باسوادیمی دهد  نشان

ساله مورد به دست می دهد.ما وضعیت سواد در میان مردان و زنان منظومه نتایج متفاوت تری را نشان می دهد، 

ساکن در منظومه رشد قابل توجهی داشته و مردان  در میاننرخ باسوادی  مورد بررسیره های آماری طی دوبطوریکه 

 44درصد را نشان می دهد به  3419که نرخی معادل  3345با کاهش نسبی در سال  3340درصد در سال  4314از 

ومه روندی معکوس را به نمایش در حالیکه نرخ باسوادی در میان رنان منظافزایش یافته است.  3340درصد در سال 

درصد در   3314درصد بوده ست که با روندی کاهشی به  3514معادل  3340می گذارد. نرخ باسوادی زنان در سال 

 43143حکایت از تيوالت قابل توجه بوده و نرخ باسوادی آن از رسیده است.  3340درصد در سال  3313و  3345سال 

روند فوق می تواند ناشی از عوامل زیر بوده درصد تنزل یافته است.  40در سال درصد  43140به  40درصد در سال 

 باشد.

 کمبود امکانات و خدمات آموزشی در سطح منظومه و ترل تيصیل دختران  -3

 و ازدواج  خروج بخشی از جمعیت باسواد زن از منظومه در پی شکل گیری زندگی زناشویی -4

تأثیر  فرهنگی و –ب ویزگی های قومی ن به دلیل ميدودیت های فرهنگی، آموزشی توجه بیشتر به امر تيصیل پسرا -3

 آن بر کاهش تيصیل دختران د

نامناسب بودن راه های دسترسی و کمبود وسایل نقلیه جهت استفاده جمعیت الزم التعلی  در دسترسی به مراکز  -9

 آموزشی

  1321و  1328، 1321طی سالهای  باغ حلی منظومهوضعیت سواد در (: 74جدول شماره)

 جنس سال
کل 

 جمعیت

 باسواد ساله و بیشتر 3جمعیت 

 نسبت باسوادی تعداد ساله به کل جمعیت 3نسبت جمعیت  تعداد

40 

 4415 9339 4313 9393 0433 مرد

 3313 333315 4313 0930 0303 زن

 3415 4593 4413 35343 33943 کل

45 

 3419 950315 4413 0335 0344 مرد

 3314 3955 4413 0503 0333 زن

 3319 390315 4414 35333 33344 کل

40 

 4314 9904 4413 0339 0443 مرد

 3514 343315 4513 0039 3335 زن

 3314 4343 4515 35434 34543 کل

 40مأخذ: آمار رسمی سال                       

 

 

 

 

  1321در سال باغ حلی  منظومه سطح روستاهای(: بررسی وضعیت سواد در 71جدول شماره)
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 کل نام آبادی
 ساله 3جمعیت 

 و بیشتر 

 و ساله 3 مرد

 بیشتر

 ساله 3زن 

 و بیشتر 

 ساله و  3جمعیت 

 بیشترباسواد

نرخ 

 باسوادی

مرد 

 باسواد

زن 

 باسواد

 333 434 43104 344 444 493 934 003 ساریجالو

 330 344 43134 359 945 990 430 3539 شکوراباد

 059 034 30144 3533 333 343 3934 3034 گوزلدره سفلی

 354 343 34134 444 394 394 445 334 سلمان کندی

 33 34 93143 39 94 34 43 43 کردرق

 443 409 35133 930 334 333 330 343 خرمدرق

 34 34 34143 393 330 43 434 435 کردناب

 43 30 34190 304 393 334 403 433 سبزدرق

 933 054 44130 443 093 033 3334 3494 قره بالغ

 303 333 44143 334 343 343 344 903 بادکاکاآ

 43 35 39133 03 34 33 30 43 اقزوج

 34 39 39134 04 33 90 43 43 برنقور

 33 30 90153 34 34 34 33 39 پرنگین

 3 35 99144 33 34 33 44 33 چمرود

 5 5 5 5 0 0 35 35 چمه

 4 9 43153 3 33 33 43 43 قشالق

 35 34 03133 44 45 43 93 94 کنگه

 44 44 35 03 90 95 40 43 ونونان

 33 43 03143 39 33 35 33 33 بوجی

 433 3309 43143 4333 3333 3403 4943 4339 بادخیرآ

 434 409 30134 933 354 333 340 393 سرخه دیزج

 4 3 35143 39 33 35 43 43 بادامیرآ

 349 344 43140 333 943 933 435 403 ادیوسف آب

 3333 9339 34144 4593 0539 0393 35343 33943 جمع

 40مأخذ: آمار رسمی سال 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 مهارتهای فردی و گروهی -1-1-3
برنامه ریزی روستایی به عنوان یکی از شاخص ها و متغیرهای مه  در فرآیند توسعه و توانمندی روستاییان 

مطرح است. در این زمینه و با توجه به این موضوع و با تأکید بر توانمندی و قابلیت اقتصادی روستاییان به بررسی 

قابلیت ها و توانمندیهای روستاییان پرداخته شده است. توانمندی و قابلیت اقتصادی روستاییان در دو بعد فعالیتهای 

ارایه راهکارهای الزم جهت پرورش و نگهداری انواع دام سبک و سنگین مورد ارزیابی و  زراعی و باغداری و نيوه و

بررسی واقع شده است که بر این اساس در هر بعد از ویژگی های اقتصادی اشاره شده بزراعت، باغداری، پرورش و 

اشته است در زمینه زراعت نگهداری دامد راهکارهای ذکر شده داللت بر توانمندی فردی و گروهی ساکنین منظومه د

 و باغداری گویه های مورد توجه شامل موارد ذیل بوده است:

 استفاده از بذر و نهال های اصالح شده -3

 استفاده از تکنولوژی و ادوات و ماشین آالت نوین کشاورزی -4

 کنترل و مدیریت بیماری ها و آفات -3

 دمدیریت منابع آب باستفاده از آبیاری مدرن و... -9

 یکپارچه سازی اراضی کشاورزی -0

 تجهیز و نوسازی اراضی شامل تسطیح اراضی، تجهیز انهار سنتی -3

 تغییر ببهینه سازید الگوی کشت -3

 استفاده از دوره های آموزشی و خرید مشاوره -4

و گروهی آنها با تجمیع دیدگاه پاسخگویان در بعد زراعت و باغداری می توان چنین کرد که گرایش مهارتهای فردی 

کمتر به سمت روستاهای نوین و مدرن بوده و غالباً ساکنین روستاها به روشهای سنتی و کهن خود تأکید می ورزند 

به طوری که در منظومه باغ حلی استفاده از بذر و نهال های اصالح شده، استفاده از تکنولوژی و ادوات و ماشین آالت 

عنوان روشها و راهکارهای موثر با فراوانی بیشتری در بهبود و تولید در زمینه نوین کشاورزی و مدیریت منابع آب به 

تولیدات باغی و زراعی مورد تأکید واقع شده اند در مقابل تغییر الگوی کشت، کنترل و مدیریت بیماری و آفات، یکپارچه 

وان راهکارهای موثر در زمینه سازی اراضی کشاورزی، تجهیز و نوسازی اراضی، استفاده از دوره های آموزشی به عن

 افزایش تولید در بخشهای ذکر شده در مراحل بعدی مورد توجه واقع گشته اند.
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 (: میزان توجه به راهکارهای افزایش تولیدی روستا در بخش زراعت و باغداری 76جدول شماره) 

 

های بخش دامداری و نيوه و چگونگی نگهداری انواع دام روستاییان دستیابی به راهکارهای  اما در خصوص توانمندی

توسعه و افزایش درآمد خود عنوان نموده اند و غالباً آنها به ایت نتیجه دست یافته اند که استفاده از  نوین را اساس

د اسباب رشد و توسعه و همچنین درآمد نژادهای اصالح شده، تغذیه صيیح، استفاده از دوره های آموزشی می توان

 دامداران را میسر سازد.

 (: راهکارهای افزایش توان تولیدی در واحدهای دامی روستا77جدول شماره)

 

 فراوانی

استفاده از 

بذر و نهال 

 شده اصالح

استفاده از 

تکنولوژی و ادوات 

و ماشین آالت 

 نوین کشاورزی

کنترل و 

مدیریت 

بیماری و 

 آفات

مدیریت منابع 

آب باستفاده 

از آبیاری 

 نوین و...د

یکپارچه 

سازی 

 اراضی

تجهیز و نوسازی 

اراضی شامل 

تسطیح اراضی، 

 تجهیز انهار سنتی

تغییر ببهینه 

سازید الگوی 

 کشت

استفاده از 

ی دوره ها

آموزشی و 

 خرید مشاوره

 زراعت

3 - - - 3 3 - - - 

4 - 3 4 3 3 4 - 3 

3 4 - - - 9 4 4 - 

9 3 4 3 - 3 0 3 4 

0 3 4 3 4 4 4 3 4 

 باغداری

3 - 3 - - 3 3 - 3 

4 - - 3 - - - - - 

3 3 - 3  3 4 3 - 

9 4 9 3 4 4 4 4 9 

0 9 4 9 0 3 4 9 4 

 فراوانی

استفاده از 

نژادهای 

 اصالح شده

تغذیه صيیح 

بجیره نویسید و 

 یا کسب مشاوره

بهداشت 

مبارزه با 

 بیماری

استفاده از ابزارها 

و تجهیزات 

 صنعتی

بهبود جایگاه 

 دام

استفاده از دوره های 

آموزشی، خرید 

 خدمات و مشاور

دام 

 سبک

3 - - - 3 - - 

4 3 3 - - - - 

3  3 3 3 3 4 

9 9 3 9 3 3 9 

0 4 35 3 9 4 3 

دام 

 سنگین

3 - - - 3 - - 

4 3 - 3 - - 3 

3 - 3 4 3 3 - 

9 3 4 9 3 3 9 

0 4 4 0 9 4 3 



                                                                                                                                   
  

 

339 
 

 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 طایفه بندی سطح سکونتگاه های منظومه -1-1-4
روابط و مناسبات بین فردی و گروهی که در بخش پیشین مورد سنجش قرار گرفت به میزان زیادی با موضوع روابط و 

انس دو موضوع دارای واریمناسبات بین طایفه ای در ارتباط است به عبارت دیگر باید گفت دیدگاه روستاییان با این 

طایفه ای بررسی توزیع و تعداد طایفه ها مشترل باالیی می باشد. یکی از عوامل اساسی در شناخت مناسبات و روابط 

در سطح روستاهای مورد مطالعه از لياظ زبان، مذهب و وجود اختالفات و درگیری مابین آنها در درون و برون روستها 

در سطح روستاهای مورد مطالعه مشخص شد که طایفه بندی روستاها به شکل نام های می باشد با بررسی میدانی 

فامیلی بوده و وجود روابط طایفه ای که در آن گروهی از جمعیت یا دسته ای از آن خود را مجزا و مستثنا از دیگران 

 ه هستند.بداند مالحظه نشده تمامی ساکنین روستاهای منظومه دارای زبان ترکی و پرو مذهب شیع
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 (: توزیع طوایف و ویژگی های آن در سطح منظومه باغ حلی72جدول شماره)

 زبان مذهب نام طایفه نام روستا
نيوه 

 سکونت

درصد ازکل 

 جمعیت
 وجه تسمیه قدمت

 خرمدرق

 33 دایمی ترل شیعه سلیمانی

355 

 سال
 نام قبلی روستا خوش منظره بوده

 35 دایمی ترل شیعه آقایاری

 44 دایمی ترل شیعه نجفی

 0 دایمی ترل شیعه الهیاری

 9 دایمی ترل شیعه پورامجد

 خیر آباد

 95 دایمی ترل شیعه حیدری

455 

 سال
 اظهار نشده است

 35 دایمی ترل شیعه طاهری

 35 دایمی ترل شیعه جعفری

 35 دایمی ترل شیعه قنبری

 0 دایمی ترل شیعه دها سیدبموسوی

 0 دایمی ترل شیعه سایر

 سبز درق
 355 05 دایمی ترل شیعه خوشین

 سال

علت نام گذاری روستا به این نام سر 

 05 دایمی ترل شیعه کاظمی سبزی آن در فصل بهار است

 سرخه دیزج

 35 دایمی ترل شیعه میرزا

355 

 سال
 اظهار نشده است

 95 دایمی ترل شیعه قزلباش

 95 دایمی ترل شیعه عاشیری

 35 دایمی ترل شیعه آشوری

 سلمان کندی

 95 دایمی ترل شیعه احمدی

455 

 سال

ساکنین این روستا از منطقه گروس 

کردستان به این روستا مراجعه 

 نموده است.

 35 دایمی ترل شیعه طاهری

 35 دایمی ترل شیعه رضایی

 35 دایمی ترل شیعه الیاسی

 35 دایمی ترل شیعه قربانی

 35 دایمی ترل شیعه والی

 شکور آباد

 45 دایمی ترل شیعه شعبان

455 

 سال

از نام شخص بنیانگذار روستا شکور 

 بوده است.

 34 دایمی ترل شیعه خاصه

 34 دایمی ترل شیعه الهیاری

 33 دایمی ترل شیعه رضایی

 39 دایمی ترل شیعه غریبلو

 39 دایمی ترل شیعه قوامین
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 

 

 (: توزیع طوایف و ویژگی های آن در سطح منظومه باغ حلی72ادامه جدول شماره)

 زبان مذهب نام طایفه نام روستا
نيوه 

 سکونت

درصد ازکل 

 جمعیت
 وجه تسمیه قدمت

 قره بالغ

 45 دایمی ترل شیعه آقا جوی

355 

 سال

قلب دشت سلطانیه و این روستا در 

در مجاورت چمن طبیعی سلطانیه 

 .استقرار گرفته

 45 دایمی ترل شیعه کندو

 45 دایمی ترل شیعه شیوه

 45 دایمی ترل شیعه خوندو

 45 دایمی ترل شیعه سوزاج

 کاکاآباد

 00 دایمی ترل شیعه طاهری

355 

 سال

ساکنین اولیه روستا غالبا کرد بوده 

همین دلیل چون بومی روستا اند به 

کرد بوده از این نام استفاده شده و در 

عین حال در طول زمان برخی از 

 منطقه طارم در روستا ساکن شده اند.

 95 دایمی ترل شیعه مسلمی

 0 دایمی ترل شیعه سایر

 کردناب

 95 دایمی ترل شیعه بابایی
اظهار 

نشده 

 است

 اظهار نشده است.
 35 دایمی ترل شیعه دوستی

 35 دایمی ترل شیعه ت ميمدیسدو

 45 دایمی ترل شیعه موسوی

 کردرق
طایفه خاصی 

 وجود ندارد
 - دایمی ترل شیعه

3555 

 سال

به دلیل قرارگیری در درون دره که 

امکان دید در آن وجود ندارد و نام 

 اولیه روستا کور دره بوده است.

گوزل دره 

 سفلی

طایفه خاصی 

 ندارد وجود
 - دایمی ترل شیعه

305 

 سال

به دلیل سرسبزی یک طرف دره به 

گوزل دره سفلی و یک طرف به گوزل 

 دره علیا معروف است.

 یوسف اباد
 455 05 دایمی ترل شیعه جعفری

 سال

از نام شخص بنیان گذار روستا یوسف  

 05 دایمی ترل شیعه اسدی بوده است.
 مأخذ: مطالعات میدانی مشاور

 

از سوی دیگر بررسی اختالف و درگیری درون و برون روستایی در سطح منظومه باغ حلی نشان از آن دارد که در طی 

سالهای اخیر این درگیری ها چندان قابل توجه نبوده و معمواًل در بین اهالی روستا وحدت و اتفاق فرهنگی و قومی به 

واقع بر سر مسایلی همچون مالکیت زمین اختالفات پیش چش  می خورد هر چند در طی سالهای دور در برخی از م

 آمده که در نهایت با توافق موضوع حل شده است.
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 اختالفات و درگیری درون روستایی در منظومه باغ حلی(: 72جدول شماره)

درگیرگروه های  حوادث ناشی از اختالف موضوع اختالف تاریخ وقوع نام روستا  نتایج درگیری 

 - - - - - خرمدرق

حیدری -طاهری  مالکیت زمین 3330 خیر آباد  موضوع حل شده 

 موضوع حل شده - - مالکیت زمین قبل از انقالب سبز درق

 - - - - - سرخه دیزج

نفر 4قتل  مالکیت زمین 3330 سلمان کندی کریمی-الیاسی -طاهری   موضوع حل شده 

 - - - - - شکور آباد

 - - - - - قره بالغ

 - - - - - کاکا آباد

 - - - - - کردرق

 موضوع حل شده درگیری به صورت طایفه ای نبوده - اراضی زراعی اوایل انقالب کردناب

دره سفلیگوزل  - - - - - 

 - - - - - یوسف اباد
 مأخذ: مطالعات میدانی مشاور

 

 روستایی در منظومه باغ حلیاختالفات و درگیری برون (: 28جدول شماره)

 موضوع اختالف تاریخ وقوع نام روستا
حوادث ناشی از 

 اختالف
 نتایج درگیری گروه های درگیر

 - - - - - خرمدرق

 - بر سر بخشداری مشخص نیست خیر آباد
دره روستاهای گوزل

خیرآباد -سفلی   
 اختالف حل نشده

 - - - - - سبز درق

 - - - - - سرخه دیزج

کندی سلمان  - - - - - 

 - - - - - شکور اباد

 - - - - - قره بالغ

 - - - - - کاکاآباد

 - - - - - کردرق

 - - - - - کردناب

دره سفلیگوزل  - - - - - 

 - - - - - یوسف اباد
 مأخذ: مطالعات میدانی مشاور
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 روابط و مناسبات فردی و گروهی -1-1-1
روابط و مناسبات فردی و گروهی به عنوان یک موضوع اجتماعی مشترل باالیی با موضوعات دیگر از جمله  موضوع

انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت، همیاری و موضوعاتی از این قبیل دارد. به همین دلیل سنجش هر یک 

به اهداف تيقیق بسیاری از این موضوعات به از این موضوعات می تواند تبیین کننده موضوعات دیگر باشد. با توجه 

صورت جداگانه مورد سنجش قرار می گرفت. اگرچه تفکیک این موضوعات از یکدیگر و مشخص نمودن مرز آنها با 

دشواری همراه است و گاهاً به خطا می انجامد. با این حال در این تيقیق با وسواس علمی سعی شده این موضوعات از 

گویه مورد سنجش قرار  0و در بخش های جداگانه به بررسی آنها پرداخته شود. در این زمینه  یکدیگر تفکیک شود

گرفته که هر یک در بر گیرنده نوع روابط و مناسبات فردی و گروهی در روستاهای منظومه باغ حلی می تواند مورد 

 ی شامل موارد زیر بوده است.توجه واقع شود. گویه های مورد نظر جهت بررسی روابط و مناسبات فردی و گروه

کمک های بالعوض: شامل آن دسته از کمک هایی بوده که اهالی در جهت کمک به افراد بی بضاعت و ناتوان از  -3

لياظ اقتصادی و یا اجتماعی بشامل ناتوانی های جسمی و معلولیت، زنان بی سرپرست، افراد فقیر، کسانی که قادر به 

 ند و...د را در بر می گیرد.ازدواج و تهیه جهیزیه نیست

 قرض دادن پول: که به عنوان روال عمومی و طبیعی در سکونتگاه های روستایی و شهری ميسوب می شود. -4

قرض دادن وسایل و ادوات کشاورزی: که این امر غالباً در روابط قومی و خویشاوندی و یا همسایگی عمدتاً به چش   -3

 می خورد.

یر خانه: که این ویژگی در روابط قومی و خویشاوندی و همچنین کمک به افراد ناتوان و ک  کمک در ساخت یا تعم -9

 بضاعت و یا بی بضاعت جامعه روستایی قابل مالحظه است.

باغی و یا دامی: که این امر به ویژه به هنگام کاشت و برداشت ميصول قابل مالحظه است و  -کمک در امور زراعی -0

نوان پدیده اجتماعی مه  در چنین روابط فردی و گروهی روستاهای منظومه باغ حلی مرسوم بوده سابقاً جار زدن به ع

نها را آ که به هنگامی که فردی از اهالی روستا به هنگام برداشت ميصول نیاز به کمک نیروی انسانی با جار زدن است

 به کمک طلبیده است.

کشاورزی از فراوانی بیشتری برخوردار بوده است و غالباً ساکنین  در میان گزینه اشاره شده قرض دادن وسایل و ادوات

 روستا بیشترین روابط فردی و گروهی را در چنین زمینه ای بروز داده اند.
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 های بخش باغ حلی(: سطح مشارکت روابط فردی و گروهی ساکنین روستا21جدول شماره)

 نام روستا
مالی کمک 

 بالعوض
 قرض دادن پول

قرض دادن وسایل 

 و ادوات کشاورزی

کمک در ساخت 

 یا تعمیر خانه

کمک در امور 

باغی یا دامی-زراعی  
 سایر

 - خیر خیر بلی بلی بلی خرمدرق

 - بلی خیر بلی خیر بلی خیر اباد

 - بلی خیر بلی بلی خیر سبز درق

 - بلی بلی بلی بلی بلی سرخه دیزج

 - خیر خیر خیر خیر خیر سلمان کندی

 - خیر بلی بلی بلی خیر شکور اباد

 - خیر بلی بلی بلی خیر قره بالغ

 - بلی خیر بلی بلی خیر کاکاآباد

 - خیر خیر خیر خیر خیر کردرق

 - بلی خیر خیر خیر خیر کردناب

دره سفلیگوزل  - بلی بلی بلی بلی بلی 

 - خیر بلی بلی بلی بلی یوسف اباد

 

 

 مشارکت روابط فردی و گروهی ساکنین روستاهای بخش باغ حلیفراوانی (: 22شماره) جدول  

 نيوه کمک
 فراوانی مشارکت

 خیر بلی

 3 0 کمک مالی بالعوض

 9 4 قرض دادن پول

 3 4 قرض دادن وسایل و ادوات کشاورزی

 3 0 کمک در ساخت یا تعمیر خانه

باغی یا دامی -کمک در امور زراعی  3 3 

 - - سایر

 

 مشارکت و همیاری -1-1-1-1
همیاری را از ابعاد مختلف می توان مورد بررسی قراد داد. انواع مشارکت ها و همیاری ها را از ابعاد  مفهوم مشارکت و

ز ذهنی نی مشارکت و همیاری را می توان از ابعاد عینی و .سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و... می توان طبقه بندی نمود

ابعاد مختلف این مفهوم مبین گستردگی موضوع مشارکت و همیاری است. بررسی  این موضوع بسته به  تفکیک کرد.

نوع جامعه مورد بررسی می تواند متفاوت باشد. با توجه به این که جامعه هدف این مطالعه مناطق روستایی می باشد 

ررسی ق به بدار نباشد. لذا در بررسی فوعناادی از این قبیل شاید چندان مابع فرهنگی و لذا مباحث مشارکت سیاسی،

نيوه و ابعاد مشارکت اقتصادی و اجتماعی جامعه روستایی، رهبری مشارکت  وچگونگی هدایت زمینه های مشارکت، 

 کت اهالی و... پرداخته خواهد شد.ل و مشکالت مشارسائم ساکنان روستایی،
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  زمینه های مشارکتی 

زمینه های مشارکتی از جمله موضوعاتی هستند که نوع و دیدگاه ساکنین را نسبت به امور مختلف روشن می سازد. 

به عبارتی تمایل آنها را در جهت رسیدن به اهداف توسعه و رفع موانع و مشکالت موجود را بازگو می سازد. بر این 

 لمی تواند گره گشای مسائ مختلف حائز اهمیت هستند و که در زمینه بهبود ميیط روستایی در ابعاد گویه 35اساس 

 زمون مشارکت مردمی در سطح منظومه باغ حلی گشته است که این زمینه عبارتنداز:د و مورد آمختلف منطقه گرد

 حفظ مراتع و جنگل 

  ،گاز و...داحداث شبکه ببرق 

  ب آبهبود توزیع 

 افزایش تولید زراعی و کشاورزی 

 طیور و افزایش دام 

 سرمایه گذاری مشترل 

  بهبود ميیط زیست 

 افزایش مبادالت تجاری 

  توسعه صنایع دستی 

 توسعه گردشگری 

خشک و نیمه خشک و ب در یک سرزمین آب به دلیل اهمیت مساله زمینه مشارکت فوق بهبود و توزیع آدر میان 

ا نین روستن زمینه مشارکت ساکفزایش توان اقتصادی و تولید و درآمد مهمتریشت و زرع اهمچنین جایگاه آن در ک

اورزی و افزایش دام طیور به ن افزایش تولید زراعی و کشا به خود اختصاص داده است. بعد از آهای منظومه باغ حلی ر

 .نکه اقتصاد حاک  بر منطقه بر ویژگی های فوق استوار است قرار گرفته استسبب آ

ساسی انگاه به توسعه کالبدی و بهره برداری از زیرساختهایی همچون اتصال به شبکه برق، گاز و... که از جمله نیازهای 

ساکنین روستایی ميسوب می شود در مرتبه چهارم از این حیث واقع می باشد. در مقابل توسعه گردشگری، حفظ 

های پایین از نظر مشارکت مردمی به شمار می رود.  جنگل و مرتع و انجام سرمایه گذاری های مشترل جز زمینه

 جدول ذیل زمینه های مشارکت مردمی را نشان می دهد.
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 اولویت بندی تمایل مشارکت مردمی در سطح روستاهای منظومه باغ حلی(: 23جدول شماره)

 نام روستا

ل
نگ
 ج
ع و

رات
ظ م

حف
 

ق، 
ببر
که
شب
ث 
دا
اح

..د
زو.
گا

 

ب
ع آ

وزی
د ت
بو
 به

ی
رز
شاو

 ک
ی و

راع
د ز

ولی
ش ت

زای
 اف

ور
طی
 و 
دام
ش 

زای
 اف

ل
تر
مش
ی 
ذار
 گ
یه
رما
 س

ت
یس
ط ز

يی
د م
بو
 به

ی
جار

ت ت
دال
مبا
ش 

زای
 اف

ی
ست
 د
یع
صنا

ه 
سع
تو

 

ی
گر
دش
گر
ه 
سع
تو

 

یر
سا

 

 - - - - 9 - 4 3 3 - - خرمدرق

 - - - - 3 3 3 9 4 0 3 خیر آباد

 - - 9 - - - 3 -  3 - سبز درق

 - - - - - - - - 3 - - سرخه دیزج

 - - - - - - - - - - - سلمان کندی

بادشکور آ  - - 3 4 3 - - - 9 - - 

 - - - 9 0 - - 3 3 4 - قره بالغ

 - - - - - - 4 3 - - - کاکاآباد

 - - - 9 0 - 3 3 4 3 - کردرق

 - - - - - - - - - - - کردناب

دره سفلیگوزل  3 35 4 3 3 9 4 3 0 4 - 

بادیوسف آ  - 3 3 4 9 - 0 3 - - - 

 - 3 45 49 33 33 30 33 30 34 30 وزن دهی شده

 

 اجتماعی مشارکت مردمی -ابعاد اقتصادی 

، ، فکریآنها که شامل کمک های مالی، کارگری ابعاد اقتصادی و اجتماعی مشارکت مردمی را می توان در نوع مشارکت

بررسی میدانی در منظومه باغ پیگیری اداری، واگذاری زمین در زمینه های گوناگون مورد تيلیل و آزمون قرار داد 

کارگری و اهدای زمین را در بر می یدی و حلی حاکی از آن است که ساخت مسجد که عمدتاً شامل کمک های مالی، 

ماعی ساکنین منظومه را شامل می شود به طوری که این ویژگی گیرد به عنوان مهمترین بعد مشارکت اقتصادی و اجت

بیشترین وزن مشارکت مردمی را به خود اختصاص داده است. بعد از آن ساخت و مرمت مدرسه که به مانند مسجد از 

کارگری و اهدای زمین برخوردار بوده در مرتبه بعد از این حیث واقع می باشد ضمن آنکه یدید و کمک های مالی، 

پیگیری مسائل اداری نیز یکی دیگر از زمینه های مشارکت مردم در این خصوص را شامل می شود احداث و تعمیر 

 یدی و معابر که غالباً به هنگام اجرای طرح هادی روستایی مالحظه می شود غالبًا در ابعاد عقب نشینی و کمک های

صادی و اجتماعی است که ساکنین روستاهای منظومه کارگری نمود پیدا کرده است، نظافت و بهداشت در ابعاد اقت

 می پردازند.عمدتًا به صورت کمک های مالی و کارگری و یدی در آنها به مشارکت 

یکپارچه سازی اراضی زراعی و ایجاد تعاونی های روستایی از جمله ابعادی هستند که ساکنین منظومه از سطح مشارکت 

  می دهند. پایین تری در این زمینه از خود نشان
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 (: ابعاد اقتصادی و اجتماعی مشارکت در منظومه باغ حلی24جدول شماره)  

 نام روستا

جد
مس
ت 
اخ
 س

سه
در
  م
ت
رم
و م
ت 
اخ
 س

ابر
مع
ر 
می
 تع
ث و

دا
اح

 

ی
یار
وآب
ب 
 آ

ت
اش
هد
و ب
ت 
ظاف

 ن

اله
 زب
فع
 د
ی
ور
ع ا
جم

 

ی
راع
ی ز

اض
 ار
ی
ساز

ه 
رچ
کپا
 ی

ی
تای
وس
ن ر

عاو
د ت
جا
 ای

ی
يل
ت م

ابا
تخ
 ان

گر
دی
هم
ه 
ک ب

کم
 و 
یه
یر
 خ
ور
 ام

ی
هب
مذ
ور 
 ام

یر
سا

 

 - 3 - - - - - 0 9 3 4 3 خرمدرق

3-آب شرب 3 3 0 35 33 4 4 34 3 9 4 خیرآباد  

 - 3 0 9 - - - - - 3 4 3 سبز درق

 - 3 4 3 3 - - 3 9 - 0 4 سرخه دیزج

 - 3 - - - - 0 9 - 3 4 3 سلمان کندی

  4 4 4 - 3 - 3 0 9 3 3 شکورآباد

3-درمانگاه 9 - 3 - - - - 0 - 4 3 قره بالغ  

 - - - - - - - - - - - 3 کاکاآباد

 - 4 3 3 - - - 0 9 3 4 3 کردرق

 - 0 - 9 - - 3 3 - - 4 3 کردناب

 - 3 4 4 35 33 3 4 3 3 0 9 گوزلدره سفلی

 - 4 3 3 0 9 - - 3 3 4 - یوسف اباد

 44 43 93 33 45 34 33 39 34 33 334 343 وزن دهی شده

 

 چگونگی هدایت و رهبری مشارکت جامعه روستایی 

مشارکت جامعه روستایی نیازمند هدایت و رهبری است که معموالً می بایستی از افراد، نهادهای پیشرو در این زمینه 

نهادها از جامعه های انجام گیرد به همین منظور جهت دستیابی به چگونگی هدایت چنین مشارکتی نقش افراد و 

 -3معتمدین،  -0ریش سفیدان،  -9دهیاری،  -3رئیس شورا،  -4شورای اسالمی،  -3روستایی پرس و جو شده است: 

 سایر با ذکر نام. -4معلمان،  -4روحانیون مذهبی،  -3جوانان، 

شورای اسالمی و معتمدین جز از میان افراد و نهادهای اشاره شده برخی از آنها دارای اشترال خاصی هستند مثاًل 

نهادهایی هستند که معموالً با یکدیگر دارای قرابت می باشند و معموالً شورا از میان همین معتمدین انتخاب می شوند. 

لیهذا بررسی نقش افراد و نهادهای ذکر شده در سطح منظومه باغ حلی حاکی از آن است که دهیاری به سبب ع

ین روستا و ارتباط اداری آن با مراکز شهرستان ببخشداری، فرمانداری و استاندارید و در مراجعات روزانه و مکرر ساکن

معرض دید بودن خدمات آن نقش اساسی و اول را در هدایت مشارکت مردمی بر عهده دارد، بعد از آن رئیس شورا به 

ا از این حیث دارد، اعضای شورای دلیل عمراهی همکاری مداوم با دهیاری و معتمد بودن آن از سوی اهالی نقش دوم ر

اسالمی، ریش سفیدان، معتمدین روستا، روحانیون مذهبی و معلمان دذر صورت وجود نقش بعدی را این لياظ دارا 

 هستند.
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 (: چگونگی و هدایت مشارکت مردمی در منظومه باغ حلی21جدول شماره)

 نام روستا
شورای 

 اسالمی
 دهیاری رئیس شورا

ریش 

 سفیدان

مدین معت

 ميله
 جوانان

روحانیون 

 مذهبی
 سایر معلمان

3حل اختالف - - - - - 3 3 4 خرمدرق  

 - 9 3 0 3 3 4 4 3 خیر آباد

 - - - - 3 - 4 3 4 سبز درق

 - -  -      سرخه دیزج

 - - - - - - - - - سلمان کندی

 - - 3 - 9 - 3 4 4 شکورآباد

 - 3 9 - 3 3 4 4 4 قره بالغ

 - - - - - - 4 3 3 کاکاآباد

 - 9 - 9 3 3 4 4 4 کردرق

 - - - - 3 3 4 4 4 کردناب

3کارمندان ادارات 3 0 3 9 3 4 3 3 گوزلدره سفلی  

 - - - - - 3 3 4 4 یوسف اباد

 - 34 45 34 34 94 34 33 39 وزن دهی شده

 

 مشکالت مشارکت مردمی 

در مناطق روستایی است اما این امر به سبب عوامل و هر چند مشارکت یکی از مهمترین پایه های توسعه به ویژه 

مسایل مختلف همواره در معرض تهدید بوده و جذب حداکثری جامعه روستایی جهت مشارکت مردم به مشکالت 

خاصی روبرو می باشد که اه  این مشکالت که در سطح روستاهای منظومه باغ حلی مورد بررسی و آزمون واقع شده 

 عبارتند از:

 ت ندادن در تصمی  گیریمشارک 

 مدیریت و هدایت ضعیف 

 عدم حمایت از تشکیل گروه های مشارکتی 

 حضور رقاب در منظقه 

 ناتوانی گروه مشارکتی 

 بی توجهی به نيوه جلب مشارکت 

 ضعف مالی مردم 

 ...بی تفاوتی مردم در امور مشارکتی و 

بررسی مسایل فوق در سطح منظومه باغ حلی حاکی از آن است که ضعف توان مالی مردم اساسی ترین مسئله در 

مسئله مشارکت رانده شده و تمایل اندکی مشکالت مشارکت مردمی قید شده است که این امر سبب شده تا مردم از 
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سئله از این حیث فوق بوده و به دنبال ضعف به آن داشته باشند، عدم حمایت از تشکیل گروه های مشارکتی دومین م

مدیریت مشارکت در مرتبه بعدی از نظر مشکالت مشارکتی قرار دارد که به دلیل ناتوان بودن مدیریت مشارکت مردمی 

در نهایت پس از شکل گیری شاهد فروپاشی و عدم به ثمر رسیدن آن می باشی ، حضور رقبا در منطقه و ناتوانی 

 کمترین مشکل را از این نظر در سطح روستاهای منظومه باغ حلی دیده شده است. گروههای مشارکتی

  

 (: مشکالت مشارکتی در سطح روستاهای منظومه باغ حلی26جدول شماره)  

 نام روستا

ی
یر
 گ
ی 
صم

ر ت
 د
دن
دا
ت ن

رک
شا
 م

ف
عی
 ض
ت
دای
 ه
ت و

ری
دی
 م

ی 
ها
وه 
گر
ل 
کی
تش
از 
ت 
مای
 ح
دم
ع

ی
کت
شار

 م

قه
نط
ر م
 د
قبا
ر ر
ضو
 ح

ی
کت
شار

ه م
رو
 گ
ی
وان
نات

 

ت
رک
شا
ب م

جل
وه 
ني
ه 
ی ب

جه
تو
ی 
 ب

دم
مر
ی 
مال
ف 
ضع

 

ی
کت
شار

ر م
مو
ر ا
 د
دم
مر
ی 
اوت
 تف
ی
 ب

یر
سا

 

 - 4 3 - - - 3 9 0 خرمدرق

 - - - - - - - - - خیرآباد

 - - 3 - - - 4 - - سبز درق

          سرخه دیزج

 - - - - - - - - - سلمان کندی

 - - 3 - - - - - - شکورآباد

 - 3 4 3 0 - 9 3 3 قره بالغ

 - 3 4 3 - - - - - کاکاآباد

 - 3 0 9 3 - 4 3 3 کردرق

 - - - - - - - - - کردناب

 - 3 3 4 4 3 9 0 3 گوزلدره سفلی

 - 3 3 0 9 - 4 3 3 یوسف آباد

 - 43 03 43 33 3 33 33 44 وزن دهی شده
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 مشکالت مشارکتی در سطح روستاهای منظومه باغ حلیفراوانی (: 27جدول شماره) 

 3 0 9 3 4 3 ضعف مشارکتی

 - 3 - - - 3 مشارکت ندادن در تصمی  گیری

 - - 3 3 - 3 مدیریت و هدایت ضعیف

 - - 3 3 4 - عدم حمایت از تشکیل گروه های مشارکتی

 - - - - - - حضور رقبا در منطقه

مشارکتیناتوانی گروه   - - 3 - 3 - 

 3 - 3 - - 3 بی توجهی به نيوه جلب مشارکت

 - 3 - - 4 3 ضعف مالی مردم

 3 - - 3 3 - بی تفاوتی مردم در امور مشارکتی

 - - - - - - سایر

 

 

 اعتماد جمعی و انسجام اجتماعی در سطح روستاها -1-1-1-2
یکدیگر می باشند و ابعاد سنجش این دو مفهوم نیز از انسجام و اعتماد اجتماعی دو مفهوم کاماًل وابسته به 

بسیاری جهات با یکدیگر مشترل هستند. بر همین اساس در این بخش در ابتدا ابعاد انسجام و اعتماد اجتماعی بدون 

تفکیک و در دو بعد انسجام و اعتماد درون گروهی و انسجام و اعتماد اجتماعی برون گروهی مورد بررسی قرار می 

ند سپس اعتماد نهادی روستاییان تيلیل می شود. در بخش اعتماد نهادی ابتدا اعتماد روستاییان به نهادهای گیر

مختلف مرتبط با روستا و سپس اعتماد به کارکنان نهادهای دولتی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه به بررسی هر 

 یک از بخش های ذکر شده پرداخته می شود.

 اجتماعی درون گروهی در سطح روستا انسجام و اعتماد 

انسجام و اعتماد اجتماعی درون گروهی به بررسی میزان تعلق خاطر روستاییان به اقوام، قوم و خویشاوندان و 

یا طایفه خود و عدم ارتباط با سایر طوایف و اقوام می پردازد. بررسی اقوام و طایفه های روستاییان منظومه روستایی 

ر چند در سطح منظومه این تنوع و گستردگی از این لياظ وجود دارد اما در طی سالهای اخیر نشان می دهد که ه

د و اعتماد درون طایفه ای تأکیشرایط فوق دچار دگرگونی و تغییر گشته است و روستاییان بیش از آنچه به انسجام 

بررسی سوابق اختالفات و درگیری  داشته باشند بیشتر این اعتماد در سطح روستا حکمفرما بوده است در این میان

سال گذشته تنها در دو روستای خیرآباد و سلمان  35های ميلی میان اهالی خود روستا حاکی از آن است که در طول 

کندی درگیری رخ داده که در روستای خیرآباد درگیری مابین طاهری ها و حیدری بر موضوع مالکیت زمین اختالف 

لمان کندی این درگیری مابین گروه طاهری و الیاسی و کریمی رخ داده که ه  اکنون وجود داشته و در روستای س

 اختالفات فوق حل شده است.
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 اختالفات درگیری ها در سطح روستاهای منظومه باغ حلی(: 22جدول شماره)  

 موضوع اختالف تاریخ وقوع نام روستا
حوادث ناشی از 

 اختالف
 نتایج درگیری گروه های درگیر

 - - - - - خرمدرق

آبادخیر  موضوع حل شده طاهری، حیدری  مالکیت زمین 3330 

درقسبز  موضوع حل شده - - مالکیت زمین قبل از انقالب 

 - - - - - سرخه دیزج

نفر 4قتل  مالکیت زمین 3330 سلمان کندی  موضوع حل شده طاهری، الیاسی، کریمی 

آبادشکور  - - - - - 

 - - - - - قره بالغ

 - - - - - کاکاآباد

 - - - - - کردرق

 - اراضی زراعی اوایل انقالب کردناب
درگیری به صورت طایفه ای 

 نبوده
 موضوع حل شده

دره سفلیگوزل  - - - - - 

بادیوسف آ  - - - - - 

 

متنوع می تواند عاملی در جهت افتراق اجتماعی از سوی دیگر وجود تیرها و اقوام مختلف با گرایشات زبانی و مذهبی 

به ویژه در سسطح مناطق روستایی به شمار می آید که بررسی در سطح روستاهای منظومه باغ حلی نشان می دهد 

که تمامی ساکنین روستاهای منظومه پیرو مذهب شیعه اثنی عشری بوده و غالباً به زبان ترل تکل  می نمایند هر چند 

سال گذشته عوامل فوق  35تا اقوام متنوعی به حیات می پردازند اما همچنانچه اشاره شد در طول در درون روس

 نتوانسته در انسجام گروهی درون روستایی خللی وارد سازد.
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 توزیع اقوام، مذهب و زبان در روستاهای منظومه باغ حلی(: 22جدول شماره)

 زبان مذهب نام طایفه روستا نام
نيوه 

 سکونت

درصد ازکل 

 جمعیت
 وجه تسمیه قدمت

 خرمدرق

 33 دایمی ترل شیعه سلیمانی

355 

 سال
 نام قبلی روستا خوش منظره بوده

 35 دایمی ترل شیعه آقایاری

 44 دایمی ترل شیعه نجفی

 0 دایمی ترل شیعه الهیاری

 9 دایمی ترل شیعه پورامجد

 آبادخیر

 95 دایمی ترل شیعه حیدری

455 

 سال
 اظهار نشده است

 35 دایمی ترل شیعه طاهری

 35 دایمی ترل شیعه جعفری

 35 دایمی ترل شیعه قنبری

 0 دایمی ترل شیعه سیدبموسوید

 0 دایمی ترل شیعه سایر

 درقسبز
 355 05 دایمی ترل شیعه خوشین

 سال

روستا به این نام سر سبزی آن در علت نام گذاری 

 05 دایمی ترل شیعه کاظمی فصل بهار است

 سرخه دیزج

 35 دایمی ترل شیعه میرزا

355 

 سال
 اظهار نشده است

 95 دایمی ترل شیعه قزلباش

 95 دایمی ترل شیعه عاشیری

 35 دایمی ترل شیعه آشوری

سلمان 

 کندی

 95 دایمی ترل شیعه احمدی

455 

 سال

ساکنین این روستا از منطقه گروس کردستان به این 

 روستا مراجعه نموده است.

 35 دایمی ترل شیعه طاهری

 35 دایمی ترل شیعه رضایی

 35 دایمی ترل شیعه الیاسی

 35 دایمی ترل شیعه قربانی

 35 دایمی ترل شیعه والی

 آبادشکور

 45 دایمی ترل شیعه شعبان

455 

 سال
 از نام شخص بنیانگذار روستا شکور بوده است.

 34 دایمی ترل شیعه خاصه

 34 دایمی ترل شیعه الهیاری

 33 دایمی ترل شیعه رضایی

 39 دایمی ترل شیعه لوفریس

 39 دایمی ترل شیعه قوامین

 قره بالغ

 45 دایمی ترل شیعه آقا جوی

355 

 سال

سلطانیه و در مجاورت چمن این روستا در قلب دشت 

 .استطبیعی سلطانیه قرار گرفته

 45 دایمی ترل شیعه ندوگ

 45 دایمی ترل شیعه شیوه

 45 دایمی ترل شیعه خوندو

 45 دایمی ترل شیعه سوزاج
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 منظومه باغ حلی (: توزیع اقوام، مذهب و زبان در روستاهای22ادامه جدول شماره) 

 زبان مذهب نام طایفه نام روستا
نيوه 

 سکونت

درصد ازکل 

 جمعیت
 وجه تسمیه قدمت

 کاکاآباد

 00 دایمی ترل شیعه طاهری

355 

 سال

ساکنین اولیه روستا غالبا کرد بوده اند به همین دلیل 

چون بومی روستا کرد بوده از این نام استفاده شده و 

برخی از منطقه طارم در در عین حال در طول زمان 

 روستا ساکن شده اند.

 95 دایمی ترل شیعه مسلمی

 0 دایمی ترل شیعه سایر

 کردناب

 95 دایمی ترل شیعه بابایی

اظهار 

نشده 

 است

 اظهار نشده است.

 35 دایمی ترل شیعه دوستی

دوست 

 ميمدی
 35 دایمی ترل شیعه

 45 دایمی ترل شیعه موسوی

 کردرق
طایفه خاصی 

 وجود ندارد
 - دایمی ترل شیعه

3555 

 سال

به دلیل قرارگیری در درون دره که امکان دید در آن 

 وجود ندارد و نام اولیه روستا کور دره بوده است.

دره گوزل

 سفلی

طایفه خاصی 

 وجود ندارد
 - دایمی ترل شیعه

305 

 سال

به دلیل سرسبزی یک طرف دره به گوزل دره سفلی و 

 به گوزل دره علیا معروف است.یک طرف 

 ادیوسف آب
 455 05 دایمی ترل شیعه جعفری

 سال
 از نام شخص بنیان گذار روستا یوسف  بوده است.

 05 دایمی ترل شیعه اسدی

 

در بررسی اعتماد اجتماعی در سطح روستا می توان به منابع کسب و دسترسی به دانش و اطالعات در تولید 

زراعی که در آن به بررسی چگونگی دستیابی به اطالعات زیر مورد آزمون و تيلیل واقع شده و نوع  -ميصوالت دامی

 پراکندگی آن نشان از سطح اعتماد اجتماعی در سطح روستاهای منظومه به شمار می رود.

 مورد را از  اطالعات فنی زراعی و باغی: غالب ساکنین روستاهای منظومه در وهله اول اطالعات مورد نیاز در این

خود روستا کسب می نمایند و در واقع تجارب چندین ساله روستاییان به عنوان منبع اولیه در اطالعات مورد نیاز 

در این زمینه به شمار می رود و روستاییان معموالً کسب اطالعات از افراد آگاه روستا را به عنوان منبع اصلی 

 مراجعه خود می دانند.

 نیز به مانند مسائل مربوط به فعالیتهای زراعی و باغی در سطح روستا رواج داشته ین ویژگی اطالعات فنی دامی: ا

 و وجود افراد مجرب سبب برآن شده تا روستاییان در صورت نیاز به دانش آنها اعتماد نمایند.

  دریافت  منظوراطالعات مرتبط با اعتبارات و تسهیالت بانکی: یکی دیگر از شاخصه هایی است که روستاییان به

اطالعات مورد نیاز زمینه دریافت امتیازات و تسهیالت بانکی و پذیرش ضمانت بانکی برای یکدیگر یکی دیگر از 

 عوامل مه  در بررسی سطح اعتماد جمعی و اجتماعی آنها به شمار می رود.

  بهداشتی و درمانی در اطالعات بهداشتی و درمانی: امروزه این اطالعات به سبب وجود خانه بهداشت و مراکز

مناطق روستایی صورت می گیرد هر چند سابقاً وجود افرادی که به طب سنتی وارد بوده اند در مراجعه ساکنین 

 روستا به آن بی تأثیر نبوده است.

  اطالعات مرتبط با بازار فروش ميصوالت: شناخت بازار مناسب ميصوالت کشاورزی یکی از ضروریات مه  در

ی به شمار می رود و این امر در تشخیص بازارهای مناسب و مقرون به صرفه در افزایش سود اقتصاد روستای



                                                                                                                                   
  

 

345 
 

 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

روستاییان و کاهش زیان آن حایز اهمیت می باشد و در این مورد سطح اعتماد روستاییان به یکدیگر در حد 

 متوسط به باال می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.

 تلف در سطح ميلی، منطقه ای، ملی و فراملی و چگونگی آگاهی از آن اطالعات سیاسی و اجتماعی: وقایع مخ

یکی دیگر از شاخصه های مه  در تشخیص سطح اعتماد اجتماعی اهالی ميسوب می شود برای این منظور تبادل 

ومه ظاطالعات در زمینه فوق معموالً در مساجد، مراکز ميله و یا به هنگام دید و بازدید از یکدیگر در روستاهای من

 رواج دارد.

   اطالعات مرتبط با نوآوری ها و فناوری های جدید: رشد بخش کشاورزی مستلزم به کارگیری فناوری های جدید

در سطح روستاها ميسوب می شود که در این زمینه هر چند در برخی از موارد روستاییان به تبادل اطالعات در 

کشاورزی شهرستان سلطانیه به عنوان عنصر اصلی در رشد  زمینه فوق می پردازند. اما می توان گفت که جهاد

 چنین اطالعاتی به شمار می رود.

  اطالعات مرتبط با خدمات و فعالیت های حمایتی: در این خصوص اعتماد عمومی موجود در روستاهای منظومه

عنصر در این  به سبب عدم اطالع رسانی مناسب کمتر بوده و معموالً مرکز شهرستان به عنوان اساسی ترین

 خصوص عمل می نماید. 

 

 انسجام و اعتماد اجتماعی برون گروهی در سطح روستا 

در این قسمت بیش از آنکه انسجام و اعتماد اجتماعی برون گروهی در سطح روستا مورد توجه باشد بررسی 

بیان نماید. مطالعه و تيقیق این اعتماد در سطح برون روستایی می تواند مهمترین خصوصیات موجود در این زمینه را 

میدانی نشان از آن دارد که اختالفات اساسی که بتواند در تفرق و عدم انسجام و اعتماد اجتماعی مابین روستاهای 

سال گذشته درگیری قومی و قبیله ای مابین  35منظومه باغ حلی را سبب شود چندان قابل توجه نبوده و در طول 

ست هر چند در طی سالهای اخیر به سبب رقابت دو روستای خیرآباد و گوزلدره سفلی روستاهای منظومه رخ نداده ا

بر سر موضوع مرکز بخش بباغ حلید اختالفاتی به وجود آمده است اما در سایر مباحث و مسایل مانند مالکیت زمین، 

 آب و.. اختالف خاصی صورت نگرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                   
  

 

343 
 

 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 سال گذشته در منظومه باغ حلی 38اختالفات و درگیری های برون روستایی در طول (: 28شماره) جدول

 نتایج درگیری گروه های درگیر حوادث ناشی از اختالف موضوع اختالف تاریخ وقوع نام روستا

 - - - - - خرمدرق

 - بر سر بخشداری مشخص نیست خیرآباد
روستاهای گوزل دره 

خیرآباد -سفلی   

اختالف حل 

 نشده

 - - - - - سبزدرق

 - - - - - سرخه دیزج

 - - - - - سلمان کندی

بادشکورآ  - - - - - 

 - - - - - قره بالغ

 - - - - - کاکاآباد

 - - - - - کردرق

 - - - - - کردناب

دره سفلیگوزل  - - - - - 

 - - - - - یوسف اباد

 

موارد اشاره شده روستاییان کمتر به همدیگر مراجعه می نمایند و می اما در زمینه منابع کسب اطالعات در 

 توان گفت که هر یک از آنها از لياظ منابع کسب اطالعات مستقل از یکدیگر عمل می نمایند.

  اعتماد نهادی روستاییان: اعتماد نهادی به عنوان یکی از ابعاد اعتماد اجتماعی به بررسی میزان اعتماد روستاییان

به نهادهای مختلفی می پردازد که مرتبط با جامعه روستایی هستند در این میان روستاییان برای کسب اطالعات 

تان به ویژه جهاد کشاورزی مراجعه می نمایند و در واقع گانه اشاره شده عمدتاً به مرکز شهرس 4مربوط به مسائل 

جهاد کشاورزی به عنوان نهاد شاخص در تأمین منابع اطالعاتی مورد نظر روستاییان در خصوص مسائل فنی 

زراعی، باغی، دامی، دوره های آموزشی و فناوری و نوآوری های جدید عمل می کند. صدا و سیمای مرکز استان 

های ميلی به عنوان منبع دیگری در این خصوص به فعالیت می پردازد و می تواند در اعتماد نهادی نیز با برنامه 

باالخره فضای مجازی و شبکه های موجود اینترنت به روستاییان به عنوان منبع مراجعه مه  ميسوب شود و 

 عنوان نهاد دیگر در خصوص تأمین منابع اطالعاتی روستاییان به شمار می رود. 

کسب اطالعات روستاییان به عنوان سطح اعتماد درون و برون گروهی روستاییان و همچنین سطح  ول ذیل منابعجد

 اعتماد نهادی آنها را در زمینه های مختلف بیان می نماید.
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 محصوالت زراعی، دامی و...(: منابع کسب و دسترسی به دانش و اطالعات در تولید 21جدول شماره)  

 نوع اطالعات

 ميل کسب اطالعات

خود 

 روستا

روستای 

 اطراف
 بخش

مرکز 

 شهرستان
 ملی استان

اینترنت و شبکه 

 های مجازی

رادیو 

 تلوزیون

 3 3   33  4 35 اطالعات فنی زراعی و باغی

 3 3   33  4 33 اطالعات فنی دامی

اطالعات مرتبط با بازار و فروش 

 ميصوالت
3 3  0 0 3 3 3 

اطالعات مرتبط با اعتبارات و 

 تسهیالت بانکی
35 3 3 3 3  9 4 

اطالعات مرتبط با نوآوری ها و 

 فناوری های جدید
0 3  4   3 3 

اطالعات مرتبط با خدمات و 

فعالیت های حمایتی ببرگزاری 

دوره های آموزشی، نمایشگاه، 

 جشنواره، روز مزرعه و...د

9  3 34   3 4 

 3    3 4 3 35 اطالعات بهداشتی درمانی

 33 3   3  3 3 اطالعات سیاسی و اجتماعی

         سایر

 

 مذهبی و...( -فرهنگی )دینی -و هنجارهای اجتماعی ارزشها، باورها -1-1-6
قوانین، رسوم و ارزشها و باورها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی می تواند در قالب مجموعه ای از عرف ها، قواعد و 

سنت های اجتماعی و فرهنگی نمود پیدا نماید که برخی از اینارزشها منبعث از تعالی  دینی و مذهبی بوده و برخی 

دیگر نیز به صورت سنت هایی است که از گذشتگاه رسیده است و در طول سالیان دراز در این سرزمین ریشه دوانده 

ندهای زناشویی، تربیت فرزندان، تعالی  دینی و آموزشی، اعیاد گوناگون و... است. این ویژگی از رسومات مربوط به پیو

قابل بيث و بررسی است. بررسی ارزشهای موجود در منظومه باغ حلی حاکی از آن است که دین اسالم و مذهب شیعه 

مه اسکنین منظو مهمترین نقش را بر استخوانبندی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی آن داشته است به طوری که تمامی

پیرو دین اسالم و مذهب شیعه می باشند و معموالً مراس  مربوط به ایام دهه ميرم به صورت باشکوه در روستاهای آن 

برگزار می گردد. هر کدام از آبادی غالباً دارای یک مسجد برای انجام اعمال دینی و مذهبی هستند ضمن آنکه مساجد 

ون اصلی جهت گردآوری اهالی روستا ميسوب می شود. مساجد از جمله مکانهای در اعیاد مذهبی نیز به عنوان کان

 مهمی است که در آن مراس  های ترحی  برگزار می شود.

پیوندهای زناشویی معموالً مطابق آنچه که در منطقه رواج دارد انجام می پذیرد و این پیوندها طبق دستوران مبانی 

 دینی صورت می گیرد.
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ملی از جمله نوروز، چهارشنبه سوری نیز یکی دیگر از سنت ها و باورهایی است که در سطح منظومه برگزاری اعیاد 

 باغ حلی جریان دارد.

اهالی روستاهای منظومه باغ حلی در طول جنگ تيمیلی به دفاع از کیان ایران پرداخته و در این راه طبق جدول ذیل 

 ایثارگران را تقدی  کشور نموده اند.

 

 

 فرهنگی )با تأکید بر همگرایی و واگرایی( -پهنه بندی اجتماعی -1-1-7
گونگی توزیع جمعیت و پراکنش آن از یک سو و نيوه توزیع خدمات آموزشی و فرهنگی در سطح فضای منظومه از چ

سوی دیگر از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند در تشخیص ویژگیهای همگرایی و واگرایی و در نتیجه پهنه 

بندی منظومه از لياظ اجتماعی و فرهنگی به کار برده شوند در این میان شرایط و عوامل دیگر از جمله ویژگیهای 

کالبدی و بستر طبیعی به لياظ چگونگی دسترسی به سکونتگاه ها از جهت سهولت یا عدم آن از دیگر خصوصیاتی 

ای بررسی شده شرایط طبیعی منظومه باغ حلی نشان هستند که در این زمینه می تواند دخیل باشد. مطابق با ویژگیه

 از آن دارد که در آن سه ویژگی طبیعی مالحظه می شود که عبارتند از:

 شرایط کوهستانی: که این شرایط در بخش شرقی و شمالشرقی و همچنین غربی و جنوبغربی منظومه قرار دارد. -3

رب منظومه به سمت بخش مرکزی اراضی نیمه کوهستانی و شرایط نیمه کوهستانی: عمدتاً با حرکت از شرق و غ -4

 پای دامنه ای واقع شده اند.

 شرایط دشتی: که اراضی هموار را شامل می شود غالبًا در بخش میانی منظومه دیده می شود. -3

قع اهمین شرایط و خصوصیات طبیعی در توزیع فضایی جمعیت و امکانات نیز دخالت داشته است چنانچه روستاهای و

در بخشهای کوهستانی عمدتًا شامل آبادی هایی هستند که از جمعیت و امکانات و خدمات زیربنایی، روبنایی کمتری 

برخوردار می باشند و به عنوان کانونهای جمعیتی مهاجرفرست ميسوب می شوند. شرایط طبیعی منظومه به گونه ای 

ی هموار بر تعداد جمعیت و امکانات و خدمات روستایی عمل نموده که با حرکت از مناطق کوهستانی به سمت اراض

افزوده شده است و غالباً در پای دامنه ها و به خصوص اراضی هموار و دشتی شاهد روستاهایی هستی  که دارای جمعیت 

ه دانبوه و خدماغت در سطح باالتر می باشند که جدول زیر توزیع فضایی جمعیت روستاها را در سطح منظومه ارائه نمو

 است.
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 (: پهنه بندی اجتماعی و فرهنگی آبادی های منظومه باغ حلی22جدول شماره )

شرایط 

 طبیعی
 نام روستا

 الگوی خدمات آموزشی الگوی پراکنش جمعیت

جمعیت در 

 40سال 

روستاهای 

 پرجمعیت

روستاهای با 

جمعیت 

 متوسط

روستاهای با 

 جمعیت ک 

مناطق 

 برخوردار

نیمه 

 برخوردار

ک  

 برخوردار

 کوهستانی

       5 بالوف

       33 چمرود

       43 امیرآباد

       39 پرنگین

       35 چمه

       43 قشالق

       43 برنقور

       33 بوجی

       43 ونونان

       94 کنگه

       43 اقزوج

       5 گوزلدره علیا

       433 سبزدرق

       343 خرمدرق

       43 کردرق

نیمه 

 کوهستانی

       435 کردناب

       3034 گوزلدره سفلی

       334 سلمان کندی

       5 علی آباد

       3539 شکورآباد

       903 کاکاآباد

       393 سرخه دیزج

 دشتی

       003 ساریجالو

       403 آبادیوسف 

       4339 خیرآباد

       3494 قره بالغ

 

 

 

 فرهنگی -جمع بندی قابلیتها و محدودیتهای ساختار اجتماعی -1-1-2
فرهنگی حاک  بر عرصه مطالعاتی بمنظومه باغ حلید پیش از همه تيت تأثیر ميیط و بستر طبیعی  -سازمان اجتماعی

متفاوت و گوناگون اقتصادی موثر بوده است قرار گرفته است. این امر در چگونگی توزیع آن که ایجاد شرایط و ساختار 
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فضایی امکانات مختلف، نيوه پراکنش جمعیت و حتی خصوصیات درون گروهی آنها از جمله ویژگی های جمعیت از 

 لياظ سطح سواد  نیز موثر بوده است.

باغ حلی حاکی از تغییرات جمعیتی خاص در این منظومه  بررسی وضعیت سکونت و استقرار جمعیت در سطح منظومه

است. به دلیل شرایط نامطلوب جمعیتی در مناطق کوهستانی منظومه غالبًا روستاهای ک  جمعیت با رشد منفی باال 

در این بخش  از منظومه استقرار یافته اند در مقابل روستاهای پرجمعیت در پای دامنه و اراضی دشتی از جمله 

مکان گزینی نموده اند این امرل به دلیل دسترسی آسان به های خیرآباد، یوسف آباد، قره بالغ، گوزلدره سفلی روستا

خدمات و امکانات و شریانهای ارتباطی مه  منطقه این از جمله آزادراه، جاده بین شهری، خطوط ریلی و... سبب برآن 

 استقرار یابند.شده تا روستاهای مه  در چنین بخشهایی از فضای منظومه 

بررسی ساختار سنی جمعیت در منظومه باغ حلی طی مقاطع مورد بررسی حاکی از تغییر و انتقال تدریجی جمعیت از 

به  40ساله از درصد در سال  5-39ساختاری جوان به ساختاری میانسال و سالخورده است به طوریکه نسبت جمعیت 

سالهد افزوده شده است. به طوری که  30-39جمعیت میانسال بکاهش یافته و در عوض نسبت  3340درصد در سال 

 افزایش یافته است.  40به درصد در سال  40نسبت این گروه سنی از جمعیت از درصد در سال 

د حاکی از آن است که این نرخ تقریباً روند یکنواختی را 40و  45، 40باسوادی در طول سه دوره آماری ب بررسی نرخ

درصد باقی مانده است هر چند نرخ  34نموده است به طوری که نسبت فوق عمدتاً در ميدوده  در سطح منظومه طی

 40به طوری که نرخ باسوادی در سال فوق برای دو گروه جنسی زن و مرد کاماًل از شرایط متفاوتی برخوردار می باشد 

از سوی دیگر توزیع نرخ باسوادی  درصد حاصل شده است 44درصد و برای گروه مردان  3313برای گروه زنان معادل 

براساس عامل طبیعی حاکی از آن دارد که روستاهای واقع در شرایط نامطلوب طبیعی بکوهستانید که عمدتاً به مشاغل 

دامداری و دامپروری سنتی مبادرت می ورزند از نرخ باسوادی کمتری در مقایسه با آبادی هایی که در مناطق هموار و 

برخوردار می باشند به طور کلی قابلتیها و ميدودیتهای اجتماعی و فرهنگی منظومه باغ حلی به  مطلوب قرار دارند

 شرح ذیل قابل بررسی می باشد.

 الف( قابلیت ها

 عدم وجود اختالفات و درگیری قومی و فرهنگی گسترده در سطح منظومه 

 یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی جمعیت ساکن منظومه از نظر زبان و مذهب 

 روند رو به رشد نرخ باسوادی روستایی 

 وجود نسبت جنسی تقریباً متعادل در سطح منظومه 

 ها محدودیت( ب

 وجود شرایط سخت طبیعی در بخشهای غربی و شرقی منظومه و اثرات آن در پایین بودن تعداد جمعیت آنها 

 روند رشد منفی باال در روستاهای واقع در شرایط نامطلوب طبیعی 

  اختالفات و تفاوت از لياظ نرخ باسوادی مابین دو گروه جنسی زن و مردوجود 
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 ساختار و عملکرد اقتصادی در سطح سکونتگاه ها و منظومه -1-6 
بررسی و شناخت ساختار و عملکرد اقتصادی در سطح سکونتگاه ها یکی از گامهای مه  در جهت برنامه ریزی 

اهبرد کالبدی و فضایی است، چرا که شیوه معیشت و درآمد و یا به عبارتی چگونگی ارتزاق عامل اساسی دوام و ارائه ر

و قوام سکونتگاه های انسانی به شمار می رود، از سوی دیگر با توجه به اهمیت فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستایی 

یی انجام می گیرد در نتیجه بررسی منابع اقتصادی آنها در که عمدتًا در راستای تولیدات استراتژیک همچون مواد غذا

 سطح منظومه امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

 

 منابع اقتصادی منظومه و روستاهای آن -1-6-1
 به چهار دسته تقس  می شوند. باغ حلیمنابع اقتصادی جامعه ساکن در منظومه 

  اختیار انستتتان قرار داده و میزان و مقدار آن ثابت و منابع طبیعی تولید: منابع و امکاناتی که طبیعت در

 خارج از کنترل انسان است. عمده ترین این منابع عبارتند از؛ آب و خال، پوشش گیاهی، شرایط اقلیمی

  منابع انستانی: از جمعیت ناشتی می شتود. اما تعداد جمعیت ستاکن دریک ناحیه نشانگر مفید بودن به

که ستاختار جمعیت ب جمعیت جوان و فعال د به عنوان منبع اقتصادی عنوان منابع اقتصتادی نیستت بل

 اهمیت فراوانی دارد. 

  ،ستتترمایه: می تواند نقدی یا غیر نقدی باشتتتد. بطور کلی موجودی ماشتتتین آالت، ابزار، ستتتاختمانها

 زیرساختها و .. را شامل می شود. 

  و یادگیری بدستتتت می آید. ب تکنولوژی: نوعی ستتترمایه استتتت که بواستتتطه تجربه و تيقیقات علمی

 د 3344میرکتولی و منافی آذر، 

 عبارتند از:  باغ حلیاصلی ترین منابع اقتصادی منظومه 

 

 منابع طبیعی تولید )آب، خاک و...( -1-6-1-1
رایط ش طبیعی تولید مورد بهره برداری در روستاهای مستقر در منظومه باغ حلی عبارتند از اصتلی ترین منابع

، که زمینه و شتترایط الزم را جهت انجام فعالیت های اقتصتتادی و ، پوشتتش گیاهیاقلیمی، آب، خال و منابع اراضتتی

معیشتتتی روستتتایی به ویژه در بخش کشتتاورزیب فعالیت های زراعی و باغی د فراه  نموده اند. ویژگی کلی و قابلیت 

 های انسانی ساکن در منظومه قرارداده اند عبارتند از:  هایی که این منابع جهت بهره برداری در اختیار گروه 

 

  :منابع آبی منظومه باغ حلی 

رودخانه ها و شریانهای اصلی و فرعی مهمترین منابع آبی منظومه باغ حلی ميسوب می شود که در این بین 

از بخش  . این رودخانهرودخانه زنجانرود به عنوان مهمترین منبع تأمین کننده آب و دایمی منظومه ميسوب می شود

میانی آن عبور می نماید و در مشروب نمودن اراضی باغی و زراعی آن سه  عمده ای را به خود اختصاص داده است، 

از سوی دیگر جریانات فصلی و فرعی که در آبادی های منظومه امتداد یافته اند و با سرچشمه گرفتن از کوهها و 

مه  اقتصاد روستاهای منظومه را در بر گرفته است که توزیع فضایی روستاهای ارتفاعات موجود یکی دیگر از منابع 

 منظومه براساس منابع آب سطيی برودخانه و مسیلد به شرح جدول ذیل ارایه می شود.
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 (: ارتباط روستاهای منظومه با جریانات سطحی آب )رودخانه و مسیل(23جدول شماره)  

 نوع جریان سطيی نام روستا

 مسیل رودخانه فرعی و فصلی رودخانه اصلی

 - - * خیرآباد

 - - * یوسف آباد

 - - * قره بالغ

 - - * ساریجالو

 - - * گوزلدره سفلی

 * * - کردناب

 - * - سبزدرق

 - - * خرمدرق

 * - - سلمان کندی

 * - - شکورآباد

 * * - گوزلدره علیا

 - - - علی آباد

 * * - سرخه دیزج

 * - - کاکاآباد

 * * - اقزوج

 - * - پرنگین

 - * - کنگه

 * * - امیرآباد

 - * - ونونان

 - * - قشالق

 - * - برنقور

 - * - چمه

 - * - چمرود

 - * - بالوف
 مأخذ: مطالعات مشاور                                   

 

های آب بخش دیگری از منابع آب منظومه را شامل می از سوی دیگر چاههای عمیق و نیمه عمیق، قنوات و چشمه 

 شود که براساس مطالعات میدانی تعداد هر یک از منابع آبی فوق به شرح ذیل ارایه می شود.

 0/34ها در حدود حلقه چاه مجاز حفر شتده است که جمع تخلیه ساالنه چاه 939درمنظومه  باغ حلی  تعداد 

 میلیون مترمکعب برآورد شده است. 

حلقه چاه به مصتتترف  490حلقته چتاه غیر مجتاز در منظومه در حال بهره برداری استتتت که  493همچنین 

میلیون متر مکعب  استتت. همچنین یک حلق چاه با مصتترف  3/34کشتتاورزی اختصتتاص دارد و دارای تخلیه ای برابر 

 335موع در منظومه  باغ حلیدر مج میلیون میرمکعب در روستای ساریجالو وجود دارد. 40/5شترب خانگی و تخلیه 
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میلیون مترمکعب بر آورد شتده است. از این مقدار آب برداشتی به  9/04حلقه چاه با مجموع تخلیه ستاالنه در حدود 

میلیون مترمکعب جهت مصتتارف کشتتاورزی ، صتتنعت ، شتترب و ستتایرمصتتارف مورد  9/4و  4/3و  4/9،  0/44ترتیب 

 گیرد.استفاده قرار می

صتارف در ستطح روستتاهای منظومه نشتان می دهد که بیشتترین میزان مصرف از چاه های بررستی میزان م

درصتتتد از کل به 3/34و  5/39، 9/3،43/43میلیون مترمکعب ، معادل  3/3و 3/3،  4/33،  3/34موجود بته ترتیب با 

 روستاهای خیرآباد ، قره بالغ ، ساریجالو و یوسف آباد  تعلق دارد.

درصتتتدد به 5/43دهنه ب 393دهنه چشتتتمه وجود دارد که از این تعداد  334تعداد  در منظومته  باغ حلی  

درصدد به چشمه های هوابین تعلق   0/5تعداد ب 4درصدد به چشمه های فصلی و0/34تعداد ب94چشمه های دایمی ، 

آب برداشتی به  میلیون مترمکعب برآورد شده است. از این مقدار 3/9دارد که جمع تخلیه ستاالنه چشمه ها در حدود 

گیرد  میلیون مترمکعب جهت مصتارف کشتاورزی ، شرب و سایرمصارف مورد استفاده قرار می 3/5و  3/5،  3/3ترتیب 

 که سه  اندکی از این میزان در فصل بهار از دسترس خارج می گردد.

مه های بررستی میزان مصتارف در ستطح روستاهای منظومه نشان می دهد که بیشترین میزان مصرف از چش

درصتتد از کل به روستاهای   3/5و  3/5،  9/5،  4/3میلیون مترمکعب ،  9/3و  3/3،  4/35،  4/90موجود به ترتیب با 

 پرنگین ، گوزلدره ، خرمدرق ، امیرآباد تعلق دارد.

میلیون  0/5رشتتته قنات وجود دارد که جمع تخلیه ستتاالنه قنوات در حدود  44در منظومه  باغ حلی  تعداد  

میلیون مترمکعب جهت مصتتتارف  4/5و   3/5ترمکعب برآورد شتتتده استتتت. از این مقدار آب برداشتتتتی به ترتیب م

گیرد. که سه  اندکی از این میزان در فصل بهار از دسترس خارج می کشتاورزی و ستایرمصارف مورد استفاده قرار می

بیشترین میزان مصرف از چشمه های بررستی میزان مصتارف در ستطح روستتاهای منظومه نشان می دهد که  گردد.

درصتتد از کل به روستتتاهای  3/33و93/ 9، 5/90میلیون مترمکعب ، معادل  35/5و 39/5،  30/5موجود به ترتیب با 

 گوزلدره ، ساریجالو و کرده ناب تعلق دارد.

 

 منابع خال: 

مال می شود که این رودخانه و مسیل ها مهمترین اراضی حاصلخیز منظومه را شخاکهای رسوبی حاشیه ای 

خاکها عمدتاً در اراضی پرشیب به سبب کوهستانی بودن منطقه توزیع یافته اند و در این بین غالب مراتع در اراضی 

ه غیر های دی  ب فوق گسترده شده اند از سوی دیگر بخشهای میانی به صورت خاکهای ک  عمق هستند که غالباً کشت

 ن بخش توزیع یافته اند.از حاشیه رودخانه های مسیلها در ای
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کیفیت و کمیت منابع انسانی )سطح اشتغال، نیروی کار، منابع دانشی رسمی و ضمنی،  -1-6-1-2

 مهارتها و...(

 

 سطح اشتغال و نیروی کار 

غول بالفعلی که در حال حاضر مشسنجش و بررسی کمیت و کیفیت نیروی انسانی و آگاهی از تعداد نیروی کار بالقوه و 

انواع فعالیتهای اقتصادی هستند. با بررسی شاخصهای اقتصادی جمعیت امکان پذیر است. شاخص های اقتصادی 

جمعیت نشان دهنده ویژگی های الگوی مشارکت و نقش نسبی جمعیت در نظام اقتصادی یک منطقه است. همچنین 

گی ورود جمعیت به بازار کار و فعالیت آنان در این بازار است که از ویژگیهای اقتصادی جمعیت نشان دهنده چگون

طریق خصوصیات نظام عرضه و تقاضای نیروی انسانی در بازار قابل تيلیل و بررسی است. این تيلیل و بررسی با 

رای ان باستفاده از شاخصها و کمیتهای نسبی انجام می شود که اندازه آنها شدت نسبی مشارکت جمعیت و تمایل آن

ورود به بازار کار و انجام فعالیتهای تولیدی و خدماتی و نیز امکانات و توانمندیهای بخشها و رشته فعالیت های اقتصادی 

 در ایجاد فرصتهای شغلی و جذب نیروی انسانی وارد شده به بازار و متقاضی شغل را نشان می دهد.

الیت اقتصادی و ورود به بازار کار را ندارند. در کشور ما فرض بر از لياظ نظری، همه آحاد یک جامعه توانایی انجام فع

این است که جمعیت واقع در در سنین کمتر از ده سالگی نمی توانند وارد بازار کار شوند. از این رو، در تمام آمارگیریها 

یت ررسی وضعیت فعالو سرشماریهای مربوط به فعالیت و اشتغال جمعیت، جمعیت ده ساله و باالتر مبنای پرسش و ب

 شناخته می شود.« جمعیت در سن فعالیت»و اشتغال قرار می گیرد. بنابراین، جمعیت ده ساله و باالتر به عنوان 

از لياظ عملی، بخشی از جمعیت در سن فعالیت به علل و دالیل مختلف مانند اشتغال به تيصیل، پرداختن به خانه 

و فرهنگی در مورد کار فعالیت مردان و زنان، الگوی تقسی  کار در نظام  داری، آموزه های نظام باورهای اجتماعی

خانوادگی، ناتوانی جسمانی، خروج از بازار کار و استفاده از مزایای تأمین اجتماعی، الزامات قانونی نظام کار و.. وارد بازارا 

ازار می شوند. جمعیتی که خارج از کار نمی شوند و همیشه تنها بخش کوچکتری از جمعیت در سن فعالیت وارد این ب

ده نامی« جمعیت فعال»و جمعیتی که وارد بازار کار می شوند، « جمعیت غیرفعال»بازار کار قرار می گیرند به عنوان 

 می شوند.

به همین ترتیب، همواره بخشی از جمعیت فعال که وارد بازار کار شده و متقاضی شغل و انجام فعالیتهای اقتصادی 

ی توانند برای خود شغلی بیابند و به طور عملی و واقعی به کار و تولید بکاالها و خدماتد بپردازند و بخش هستند، م

ه دوم و گرو« جمعیت شاغل»دیگری از آنان نمی توانند شغلی پیدا کنند و در این بازار جویای کار هستند، گروه اول را 

 می نامند.« جمعیت بیکار»را 

سن فعالیت جامعه به دو گروه جمعیت فعال و جمعیت غیرفعال تقسی  شده و جمعیت فعال  به این ترتیب، جمعیت در

به دو دسته جمعیت شاغل و جمعیت بیکار تفکیک می شوند، به همین ترتیب هر یک از این گروهها را، بسته به مورد، 

و سن، بخش و رشته  به دسته ها و طبقات مختلف می توان تقسی  کرد. جمعیت شاغل را مس توان برحسب جنس

فعالیت اقتصادی ميل کار، موقعیت شغلی و...، جمعیت بیکار را برحسب سن و جنس، مدت بیکاری، وضعیت اشتغال 
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قبل از بیکاری و... و جمعیت غیرفعال را برحسب سن و جنس، وضعیت تيصیل و خانه داری، بهره مندی از درآمد 

 بدون کار و... مورد تيلیل و بررسی قرار داد.

به تيلیل ویژگی های اقتصادی جمعیت  3340براساس نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

منظومه باغ حلی بشامل ویژگیهای اشتغال و بیکارید در دو دهستان آن بگوزلدره و قره بالغد و براساس آبادی های 

 موجود در آن پرداخته می شود.

نفر  4349نفر بوده تعداد  33943که برابر  3340یت منظومه در سرشماری مطابق اطالعات جدول ذیل از کل جمع

درصد از کل جمعیت منظومه را به خود اختصاص داده است از این  43133ساله و بیشتر بوده است که  35جز جمعیت 

ه ساله و بیشتر نفر در دهستان گوزلدره ساکن بوده اند. از کل جمعیت د 3433نفر در دهستان قره بالغ و  0943تعداد 

 4333درصدد جمعیت فعال اقتصادی را شامل می شده که از این تعداد  94104نفر ب 9303در منظومه باغ حلی تعداد 

نفر  3344نفر در دهستان گوزلدره توزیع شده بودند از این جمعیت فعال تعداد  3999نفر در دهستان قره بالغ و 

 333د برابر 3340ه اند که در مقابل تعداد بیکاران آن در همین سال بدرصدد شاغلین منظومه را شامل می شد 4014ب

 نفر بالغ گردیده است.
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 (: توزیع منابع کمی نیروی کار )جمعیت فعال، شاغل و بیکار( برحسب آبادی 24جدول شماره)

 جمعیت نام آبادی
 بیکار شاغل فعالین اقتصادی ساله و بیشتر 35

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 ساریجالو
 تعداد

003 
933 434 434 349 344 34 344 339 4 34 4 9 

 33133 33133 3134 9195 40135 43143 3134 43143 90153 94134 05143 33143 درصد

 شکوراباد
 تعداد

3539 
333 953 330 354 440 33 443 449 33 33 33 5 

 5 355 3104 9134 40134 43194 9143 40133 34135 94134 03133 33104 درصد

 گوزلدره سفلی
 تعداد

3034 
3334 393 334 903 943 39 934 953 40 40 33 4 

 33 39 0194 0134 49143 49104 3193 44103 39139 05140 94150 43154 درصد

 سلمان کندی
 تعداد

334 
434 339 339 44 34 3 43 34 3 3 3 5 

 5 355 3144 3133 43144 44134 3130 43139 35104 05 05 45134 درصد

 کردرق
 تعداد

43 
33 33 95 44 43 4 44 43 4 5 5 5 

 5 5 5 3130 44140 355 3130 44140 33133 03140 94150 40153 درصد

 خرمدرق
 تعداد

343 
344 354 333 444 433 30 445 454 33 4 9 9 

 05 05 3103 0 40 43194 3104 43194 33130 05133 94133 34139 درصد

 کردناب
 تعداد

435 
344 44 354 30 04 3 33 04 0 4 3 3 

 05 05 35153 3149 44153 43144 4149 45133 34144 00153 99149 43154 درصد

 سبزدرق
 تعداد

433 
495 353 333 44 39 4 33 33 3 0 3 4 

 95 35 313 3145 44145 43145 4133 45149 39133 35104 34194 44103 درصد

 قره بالغ
 تعداد

3494 
3594 095 054 953 399 03 339 349 05 43 45 3 

 40143 39153 3139 33133 43133 43143 39144 40134 34194 94133 03144 43144 درصد

 کاکااباد
 تعداد

903 
305 345 335 330 334 3 333 344 3 9 9 5 

 5 355 4143 4135 43135 43153 4143 43133 34103 94104 03194 33143 درصد

 اقزوج
 تعداد

43 
35 39 33 40 43 4 49 44 4 3 3 5 

 5 355 9 4139 43133 43 4 44 30133 03193 94103 43193 درصد

 برنقور
 تعداد

43 
39 34 30 44 44 5 44 44 5 5 5 5 

 5 5 5 5 355 355 5 355 44140 93135 04135 34103 درصد

 پرنگین
 تعداد

39 
30 35 30 43 34 4 43 34 4 5 5 5 

 5 5 5 4103 45193 355 4103 45193 34135 03140 93130 43143 درصد

 چمرود
 تعداد

33 
44 33 34 30 33 4 30 33 4 5 5 5 

 5 5 5 33139 43133 355 33139 43133 03134 93534 04134 43109 درصد

 چمه
 تعداد

35 
35 0 0 3 3 5 3 3 5 5 5 5 

    5 355 355 5 355 35 05 05 355 درصد

 قشالق
 تعداد

43 
43 33 33 9 9 5 9 9 5 5 5 5 

 5 5 5 5 355 355 5 355 30134 05 05 355 درصد

 کنگه
 تعداد

94 
95 43 34 33 33 3 33 33 3 5 5 5 

 5 5 5 0144 49133 355 0144 49133 9410 9310 04150 43133 درصد

 ونونان
 تعداد

43 
45 34 93 44 43 3 44 43 3 5 5 5 

 5 5 5 3104 43194 355 3104 43194 30 03140 94130 43133 درصد

 بوجی
 تعداد

33 
04 44 44 43 43 5 43 43 5 5 5 5 

 5 5 5 5 355 355 5 355 33145 05 05 43143 درصد

 خیراباد
 تعداد

4339 
4439 3335 3539 433 434 99 430 349 93 93 34 3 

 3134 44134 9134 9144 40154 40133 0153 49143 34143 94153 03144 45144 درصد

 سرخه دیزج
 تعداد

393 
034 443 443 444 445 4 434 434 3 35 4 4 

 45 45 9133 3145 43145 40133 3149 43153 34134 05 05 30149 درصد

 امیراباد
 تعداد

43 
43 35 33 4 3 4 4 3 4 5 5 5 

 5 5 5 44143 33133 355 44143 33133 34133 03104 93193 355 درصد

 یوسف اباد
 تعداد

403 
455 954 344 444 433 33 434 405 44 45 33 3 

 30 40 3134 35154 44144 43144 35193 44104 33140 94130 0540 49134 درصد

 3340مرکز آمار سال مأخذ: 
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 دهستان(: توزیع منابع کمی نیروی کار )جمعیت فعال، شاغل و بیکار( برحسب 21جدول شماره)

 جمعیت نام دهستان
 بیکار شاغل فعالین اقتصادی ساله و بیشتر 35

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 گوزل دره
 45 99 39 33 3353 3345 43 3303 3999 3444 3493 3433 9349 تعداد

 33140 34130 9199 0144 49133 40103 3190 43100 33133 45104 94194 43144 93133 درصد

 قره بالغ
 30 44 353 334 3434 4554 309 3494 4333 4333 4455 0933 3344 تعداد

 39103 40193 9144 3143 43153 40134 3134 44134 34139 94139 03140 43109 04144 درصد

 جمع
 30 334 333 434 3333 3344 493 3355 3000 9303 9393 4349 33943 تعداد

 45143 34159 9135 3143 43139 40135 3134 44144 33149 94104 05194 43133 355 درصد

 3340مرکز آمار سال مأخذ: 

 

ساله و بیشتر در منظومه باغ حلی به  18برآورد شاخص های فعالیت و اشتغال جمعیت (: 26جدول شماره)  

  تفکیک دهستان

 جمعیت غیر فعال اقتصادی جمعیت فعال اقتصادی ساله و بیشتر 35 جمعیت نام دهستان

خانه  ميصل کل زن مرد کل زن مرد کل

 دار

دارای درامد 

 بدون کار

اظهار  سایر

 نشده

 - 344 33 3043 995 4943 43 3303 3999 3444 3493 3433 9349 تعداد درهگوزل

 - 30130 3154 33103 33134 33143 3190 43100 33133 45104 94194 43144 93133 درصد

 - 434 495 4533 454 3304 309 3494 4333 4333 4455 0933 3344 تعداد قره بالغ

 - 3134 3130 33133 49135 33133 3134 44134 34139 94139 03140 43109 04144 درصد

 - 343 333 3393 3494 0434 493 3355 3000 9303 9393 4349 33943 تعداد جمع

 - 35133 0194 34190 43133 34133 3134 44144 33149 94104 05194 43133 355 درصد

 3340مرکز آمار سال مأخذ: 

 

 منابع دانش رسمی و ضمنی 

مطابق با بررسی های میدانی در خصوص شناخت منابع دانش رسمی و ضمنی روستاهای منظومه می توان اذعان نمود 

که اطالعات و تجربیات ساکنین روستاهای منظومه سه  قابل توجهی را در تأمین دانش بومی روستاییان بر عهده دارد 

ایل تولیدی در زمینه هایی همچون فعالیت های زراعی، و روستاییان معموالً با مراجعه به یکدیگر در حل و فصل مس

باغی، دامی و... می پردازند به طوری که اطالعات فنی زراعی و باغی و دامی در وهله اول با مراجعه به افراد مجرب 

روستا تأمین می شود، سپس جهاد کشاورزی شهرستان در مرتبه دوم از حیث فوق قرار دارد و معمواًل کارشناسان 

اد کشاورزی شهرستان در ارائه راهکارهای موثر در افزایش راندمان تولید، دفع آفات کشاورزی و... نقش قابل توجهی جه

را در این زمینه بر عهده دارد. این سازمان با برگزاری دوره های متعدد آموزشی در خصوص مسایل مختلف کشاورزی، 

منظومه، نقش آفرین بوده است از سوی دیگر رسانه ميلی و  صنایع دستی و... در ارایه دانش به ساکنین روستاهای

ملی در قالب برنامه های مرتبط با فعالیتهای روستایی که در طول ایام هفته می پردازد مهمترین نقش را در کسب 
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اری با کاطالعات و دانش روستاییان ایفا می نماید. عالوه بر این روستاییان در صورت نیاز به برقراری ارتباط فکری و 

  روستاییان مجاور به صورت ک  و بیش نیز می پردازند.

 

 

  منابع کسب اطالعات بخش باغ حلی(: 27جدول شماره)  

 نوع اطالعات
خود 

 روستا

روستای 

 اطراف
 بخش

مرکز 

 شهرستان
 ملی استان

اینترنت و شبکه 

 های مجازی
 رادیو تلوزیون

 3 3 - - 33 - 4 35 اطالعات فنی زراعی و باغی

 3 3 - - 33 - 4 33 اطالعات فنی دامی

 3 3 3 0 0 - 3 3 اطالعات مرتبط با بازار و فروش ميصوالت

 4 9 - 3 3 3 3 35 اطالعات مرتبط با اعتبارات و تسهیالت بانکی

 3 3 - - 4 - 3 0 اطالعات مرتبط با نوآوری ها و فناوری های جدید

اطالعات مرتبط با خدمات و فعالیت های حمایتی 

ببرگزاری دوره های آموزشی، نمایشگاه، جشنواره، 

 روز مزرعه و...د

9 - 3 34 - - 3 4 

 3 - - - 3 4 3 35 اطالعات بهداشتی درمانی

 33 3 - - 3 - 3 3 اطالعات سیاسی و اجتماعی

 

 مهارت های انسانی در منظومه باغ حلی 

با توجه به اینکه داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن عمدتاً به بررسی ترکیب اشتغال براساس گروه های 

فعالیت می پردازد و اطالعات دقیق در رابطه با وضعیت مهارت نیروی کار بومی ارائه نمی دهد، لذا مهارت نیروی کار 

زمینه زراعت کشت غالت بگندم و جود، حبوبات بنخود و که عمدتاً فعالیت آنها در در سطح روستاهای مورد مطالعه 

لوبیاد، باغداری بغالبًا ميصول سیبد و پرورش دام به ویژه دام های سبک است. براساس مطالعات میدانی می توان 

 گفت که مهارت نیروی کار در تولید ميصوالت کشاورزی غالباً براساس تجربیات بومی و در کنار آن بهره گیری از دوره

های آموزشی جهاد کشاورزی شهرستان و کارشناسان مربوط به آن استوار است از سوی دیگر در خصوص فعالیت های 

دیگر همچون کارگاه های رشته بری که در برخی از روستاها رواج دارد وجود نیروی کار ماهر در خود روستا زمینه 

استقرار صنایع متعدد همچون الیاف هامون، دخانیات، ایجاد مهارت در این خصوص را فراه  آورده است عالوه بر آن 

استقرار آن را در روستا فراه  نموده اند، انجام یافته تولید اسید و... عمدتًا مهارتهای آن توسط کارفرمایانی که زمینه 

شی خاست. ضمن آنکه وجود معادن متعدد در منظومه به سبب قابلیت و پتانسیل موجود در آن سبب بر آن شده تا ب

 از نیروی فعال روستاهای منظومه در فعالیتهای مربوط به آن مهارت الزم را کسب نمایند.
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 منابع انرژی و سوخت -1-6-1-3

 برق 

براساس اطالعات حاصله از شرکت برق منطقه ای استان جمع کل مشترکین برق در سطح منظومه باغ حلی برابر 

 3140مشترل ب 333درصدد به عنوان مشترکین خانگی،  43143مشترل ب 3433مشترل بوده که از این تعداد  9430

مشترل  0درصدد شامل مشترل کشاورزی و  5133ب 33درصدد به عنوان مشترل عمومی،  3ب 340درصدد تجاری، 

 درصدد به عنوان مشترل صنعتی در سطح منظومه از برق بهره برداری می نمایند. 513ب

 

 کین برق برحسب نوع مشترک در سطح منظومه باغ حلیتوزیع مشتر(: 22جدول شماره)  

 نام آبادی دهستان
 تعداد مشترکین

 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 334 5 4 5 3 3 333 ساریجالو گوزل دره

 403 5 0 5 3 4 433 بادشکورآ گوزل دره

 گوزل دره
گوزلدره 

 سفلی
333 33 4 5 34 5 339 

 44 5 5 5 3 9 43 کندی سلمان گوزل دره

 90 5 5 5 3 4 94 کردرق گوزل دره

 433 5 3 5 4 3 493 خرمدرق گوزل دره

 5 5 5 5 5 5 5 کردناب گوزل دره

 354 5 3 5 5 9 353 سبزدرق گوزل دره

 3333 5 04 5 4 99 3034 جمع دهستان

 903 5 30 4 3 30 934 قره بالغ قره بالغ

 333 5 4 5 5 0 335 بادآاکاک قره بالغ

 99 5 3 5 5 3 95 قزوجآ قره بالغ

 09 5 3 5 5 3 05 برنقور قره بالغ

 5 5 5 5 5 5 5 پرنگین قره بالغ

 04 5 5 5 5 3 00 چمرود قره بالغ

 39 5 5 5 5 3 33 چمه قره بالغ

 93 5 5 5 5 4 99 قشالق قره بالغ

 04 5 3 5 5 4 00 کنگه قره بالغ

 44 5 3 5 5 9 49 ونونان قره بالغ

 04 5 3 5 5 4 00 بوجی قره بالغ

 440 5 99 4 4 34 304 بادآخیر قره بالغ

 433 5 4 5 3 35 433 سرخه دیزج قره بالغ

 44 3 5 5 3 3 43 بادامیرآ قره بالغ

 304 5 33 3 3 4 335 بادیوسف آ قره بالغ

 4034 3 40 0 4 43 4304 جمع دهستان

 9430 3 333 0 33 340 3433 جمع بخش



                                                                                                                                   
  

 

340 
 

 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 مأخذ: شرکت برق منطقه ای شهرستان سلطانیه

 

  مواد سوختی 

تأمین منابع نفت، گاز و بنزین و سایر منابع سوختی در حد نیاز توسعه در منطقه نیز با هماهنگی با ارگانهای دولتی 

 43کننده آن از ضروریات های طرح توسعه است. براساس اطالعات ارائه شده از شرکت گاز شهرستان در سال  تأمین

روستا از نعمت گاز بهره مند بوده اند که در این سال در کل  39روستای ساکن و غیرساکن منظومه تعداد  49از میان 

ل خدماتی و تجاری از نعمت گاز بهره مند مشتر 35مشترل صنعتی و  333مشترل خانگی،  3303منظومه تعداد 

مشترل بوده است. میزان گاز مصرفی  3043برابر  40مشترل و در سال  3343برابر  43بوده اند که این میزان در سال 

مترمکعب  413451434این میزان برابر  43مترمکعب و در سال  414341939معادل  40روستاهای منظومه در سال 

 برآورد شده است.

  

 1327گاز مصرفی در منظومه باغ حلی در سال توزیع مشترکین (: 22جدول شماره)  

 نام آبادی دهستان مار سالآ
میزان مصرف گاز  تعداد مشترکین

 تجاری و خدماتی صنعتی خانگی به متر مکعب

43 

 درهگوزل

 - 5 0 444 خرمدرق

 - 5 3 349 ساریجالو

 - 5 4 43 سبزدرق

 - 5 9 350 سلمان کندی

 - 5 4 444 بادشکورآ

 - 5 3 04 کردرق

 - 5 4 44 کردناب

 - 3 94 393 گوزلدره سفلی

 - 3 39 3343 جمع دهستان

 قره بالغ

 - 5 5 3 بادامیرآ

 - 4 33 304 بادخیرآ

 - 4 9 355 سرخه دیزج

 - 4 35 994 قره بالغ

 - 3 3 453 بادکاکاآ

 - 4 44 304 بادیوسف آ

 - 4 354 4533 جمع دهستان

 - 35 333 3303 43جمع کل سال
 شهرستان سلطانیه گازمأخذ: شرکت                    
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 1326توزیع مشترکین و گاز مصرفی در منظومه باغ حلی در سال (: 188جدول شماره) 

مار آ

 سال
 نام آبادی دهستان

میزان مصرف گاز  تعداد مشترکین

 تجاری و خدماتی صنعتی خانگی مکعببه متر 

43 

 درهگوزل

 003،434 5 9 443 خرمدرق

 903،503 5 0 349 ساریجالو

 443،599 5 4 43 سبزدرق

 435،445 5 9 350 سلمان کندی

 355،944 5 4 444 بادشکورآ

 334،359 5 3 03 کردرق

 453،459 5 4 43 کردناب

 3،043،433 3 93 334 گوزلدره سفلی

  9،340،449 3 33 3333 جمع دهستان

 قره بالغ

 4،949 5 5 3 بادامیرآ

 3،403،539 4 33 393 بادخیرآ

 345،335 4 9 445 سرخه دیزج

 3،540،999 4 4 993 قره بالغ

 053،333 3 9 459 بادکاکاآ

 433،404 4 44 303 بادیوسف آ

  0،509،495 4 350 4530 جمع دهستان

  4،345،439 35 333 3343 43جمع کل سال 
 شهرستان سلطانیه گازمأخذ: شرکت                    
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 1321توزیع مشترکین و گاز مصرفی در منظومه باغ حلی در سال (: 181جدول شماره)

 نام آبادی دهستان مار سالآ
میزان مصرف گاز  تعداد مشترکین

 تجاری و خدماتی صنعتی خانگی به متر مکعب

40 

 درهگوزل

 3،035،399 5 95 333 گوزلدره سفلی

 904،544 5 0 344 ساریجالو

 435،445 5 9 350 کندی سلمان

 343،355 5 4 430 ادشکورآب

 433،349 5 4 43 سبزدرق

 343،433 5 3 34 کردناب

 043،354 5 9 434 خرمدرق

 339،333 5 5 09 کردرق

  3،443،303 5 04 3354 جمع دهستان

 بالغ قره

 330،334 4 3 434 دیزج سرخه

 943،439 3 9 343 بادکاکاآ

 434،955 4 44 305 ادآب یوسف

 4،949 5 5 3 بادامیرآ

 3،435،354 4 39 333 بادخیرآ

 3،545،095 4 3 930 بالغ قره

  9،430،354 4 43 3443 جمع دهستان

  4،434،939 4 300 3043 40جمع کل سال 
 شهرستان سلطانیه گازمأخذ: شرکت                    

 

مصرف نفت سفید در روستاهایی که فاقد گاز لوله کشی است یکی از منابع مه  سوختی منظومه ميسوب می شود 

منظومه تأمین می شود که شرکت که در این میان این سوخت توسط شرکت تعاونی توزیع سوخت در درون و برون 

های تعاونی موجود منظومه شامل گوزلدره، سرخه دیزج، ونونان و اقزوج به ارائه و فروش نفت سفید برای روستاهای 

 مورد نیاز می پردازند.
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  مصرف نفت سفید در روستاهای شهرستان سلطانیه(: 182جدول شماره)

 روستاهای تيت پوشش 43نفت سفید 40نفت سفید 49سفید نفت  شهرستان ناحیه منطقه نام مشتری

 چشمه سار 433555 345555 333555 ابهر ابهر زنجان تعاونی ینگی کند ابهر

 گوزلدره 49555 334355 903555 ابهر ابهر زنجان تعاونی گوزلدره

 بوئین 5 5 395055 ابهر ابهر زنجان تعاونی بوئین

 سلطانیه 93555 444555 359555 ابهر ابهر زنجان فروشنده سلطانیه بابایی

 ویک 344555 333555 330555 ابهر ابهر زنجان تعاونی ویک ابهر

 سرخه دیزج 5 305055 404555 ابهر ابهر زنجان تعاونی سرخه دیزج ابهر

 عباس آباد  5 334555 5 ابهر ابهر زنجان تعاونی عباس آباد ابهر

 ونونان 5 49555 5 ابهر ابهر زنجان تعاونی ونونان ابهر

 چپ دره  -شلوار  -ترکانده  335555 5 5 ابهر ابهر زنجان تعاونی کبود گنبد

 آقزوج 49555 34555 34555 زنجان مرکزی زنجان اقزوج

 قره بالغ 304555 445555 440555 زنجان مرکزی زنجان فروشندگی آغبالغ حومه

 سرخه دیزج 3493955 3334555 3433555 طارم مرکزی زنجان تعاونی دستجرده

 استانشرکت نفت  مأخذ:

 

 شرکت های تعاونی توزیع نفت و گاز در منطقه(: 183جدول شماره)  

 توضیيات نوع فرآورده ها وضعیت ناحیه نام روستا یا تعاونی

 - نفتگاز فعال ابهر بویین

 - نفتگاز فعال ابهر خیرآباد

 - نفتگاز فعال ابهر ساریجارو

 روستای سرخه دیزج ابهر نفتگاز فعال ابهر دیزجسرخه 

 - نفتگاز فعال ابهر عباس آباد سفلی

 - نفتگاز فعال ابهر قره بالغ

 - نفتگاز فعال ابهر کبود گنبد

 - نفت سفید ونفتگاز فعال ابهر گوزلدره سفلی

 - نفت سفید فعال ابهر ونونان

 - نفتگاز فعال ابهر ویر

 - نفتگاز فعال ابهر ویک

 - نفتگاز فعال ابهر یوسف اباد

 - نفت سفید غیر فعال ابهر دوسنگان

 - نفت سفید غیر فعال ابهر سلمان کندی

 - نفتگاز غیر فعال ابهر سنبل اباد

 - نفت سفید ونفتگاز غیر فعال ابهر شکوراباد

 - نفت سفید غیر فعال ابهر کاکاآباد

 - نفت سفید ونفتگاز غیر فعال ابهر واالیش
 استانشرکت نفت  مأخذ:             
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 مالکیت عوامل تولید -1-6-2

 مالکیت و ساختار حقوقی بهره برداری آب -1-6-2-1
منابع آب تولید در منظومه باغ حلی شامل آب های سطيی برودخانه های دائمی و فصلید، چاه بعمیق و نیمه عمیقد، 

اراضی زراعی و باغی و مراتع منظومه را مشروب می سازند. قنوات و چشمه های آب می باشد که غالباً ک  و بیش 

مهمترین جریان سطيی مربوط به رودخانه زنجانرود بوده که رودخانه زنجان چای نیز معروف بوده که از چمن سلطانیه 

 و کوههای آغ داغ در آن سرچشمه گرفته و پس از عبور از بخش میانی منظومه در نهایت به رودخانه قزل اوزن می

پیوندد. باغ های سرسبز و پربرکت زنجان چای در طول مسیر این رودخانه قرار گرفته و امکان کشت میوه های درختی، 

 غالت و حبوبات را فراه  آورده است.

در این رودخانه به علت استفاده بیش از حد آب در امر کشاورزی و باغداری که با احداث سدهای ميلی به نام بند 

آب شده و در برخی نقاط کامالً خشک می شود ولی برای بند بعدی به علت زاینده بودن رودخانه1 طول رودخانه ک  

 آب قابل توجهی جمع می شود.

از سوی دیگر جریانات آبهای سطيی دیگری نیز که به طور فصلی در سطح منظومه جریانات دارند بخش دیگری از 

اب انهار بر اراضی زراعی و باغی در برقراری شبکه آبیاری عوامل تولید در این خصوص ميسوب می شود که با انشع

 آنها قابل بهره برداری هستند.

چشمه های آب بخش دیگری از عوامل موثر در زمینه فوق بوده که به علت کوهستانی بودن منطقه تعداد آن قابل 

ر اراضی زراعی و باغی بهره برداری می توجه بوده و معموالً در برخی از مواقع با انجام لوله گذاری از آب حاصل از آن د

گردد و باالخره قنوات نیز در تأمین آب مورد نیاز بخش تولید در فعالیتهای کشاورزی نقش قاطع را در برخی از 

 روستاهای منظومه شامل می گردند.

راساس ماده بررسی میدانی نشان می دهد که مالکیت منابع فوق شامل رودخانه های اصلی و فرعی، چشمه های آب ب

د در اختیار حکومت اسالمی است و طبق مصالح عامه از آن بهره برداری 3333یک قانون توزیع عادالنه آب بمصوب 

می شود و مسئولیت حفظ و اجاره و نظارت در بهره برداری از آنها به دولت ميول شده است. اما در خصوص چاههای 

تصاص در حال بهره برداری بوده و بررسی های میدانی در خصوص عمیق و نیمه عمیق مالکیت به دو شکل مشاعی و اخ

 تعداد و نوع مالکیت بر منابع آبهای زیرزمینی به شکل ذیل ارائه می گردد.

   

 مالکیت زمین و انواع آن -1-6-2-2

 نظام مالکیت اراضی 

براساس بررسی های انجام شده در منظومه باغ حلی سه  باالیی از اراضی زراعی به صورت اختصاصی مورد بهره 

برداری قرار می گیرند. بهره برداریهای دهقانی بخانوارید عامل اصلی توسعه واحدهای اختصاصی در این منظومه 

خرد تشکیل می دهند. در واحدهای تولید دهقانی، است. در این منظومه، اکثریت بهره برداران کشاورزی را دهقانان 

سرپرست خانوار که اغلب مردان هستند، در عین حال که مالک زمین و ابزار تولید نیز هستند. مدیریت امور تولیدی 
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را بر عهده دارند و در انجام کارها به همراه اعضای خانوار مشارکت فعال دارند. منبع اصلی تأمین نیروی کار مورد 

ز در این واحدها بواحدهای دهقانید نیروی کار بدون مزد خانواده است. منشا مالکیت در این نظام، عمدتًا ناشی از نیا

 اصالحات ارضی و ارث است. مالکیت بهره برداریها در منظومه باغ حلی طی سه دوره زمانی قابل بررسی است.

  :قبل از اصالحات ارضی 

در اکثر نقاط واحد خالصه بوده است. به این معنی که کل اراضی یک ده در قبل از اصالحات ارضی مالکیت اراضی 

مالکیت دولت بوده است. این اراضی از طریق دولت در اختیار شیوه  و روسای طوایف قرار می گرفت و شیوخ نیز در 

 پرداختند. مناسبات به بهره برداری از اراضی می« رعیتی -ارباب»چارچوب روابط عشیره ای و طایفه ای در غالب نظام 

 حاک  بر توزیع ميصوالت بین شیخ و زارع نیز در چارچوب روش سه  بری صورت می گرفته است.

  از اصالحات ارضی:بعد 

پس از انجام اصالحات ارضی به خصوص در مرحله دوم آن، اراضی در اختیار مالکین بزرگ و همچنین اراضی خالصه 

ر هر ده واگذار شد. بهره برداری از اراضی نیز در چارچوب نظام بهره در مالکیت دولت به صاحبان نسق ساکن د

 برداری دهقانی بخانوادگید انجام می شد.

   :بعد از انقالب اسالمی 

در سالهای پس از انقالب اسالمی در وضعیت زمین داری و مالکیت اراضی تغییراتی حاصل شد. در این دوره با تشکیل 

زمین بخشی از اراضی تيت تصرف شیوخ و بزرگان طایفه به زراعین واگذار شد. هیئت های هفت نفره واگذاری 

بعضی از بهره برداریها نیز مصادره شده و با تضعیف نظام بهره برداری عشیره ای نوعی تصرف به نام کشت موقت به 

 دیگر دهقانی می باشد.وجود آمد. در حال حاضر نیز مالکیت اراضی و بهره برداری از آنها عمدتًا فردی و به عبارت 

  :امالل موقوفی 

وقف و قوانین مرتبط با آن در روستاهای منظومه ک  و بیش در سطح روستاهای منظومه براساس مطالعات میدانی 

دیده می شود و این امر به ویژگی های اقتصادی، ساختار روابط اجتماعی و مالکیت آن تأثیرگذار بوده است در برخی 

شامل بافت کالبدی و اراضی آن وقفی بوده و در برخی دیگر، بخشی از روستا به صورت وقفی اداره از موارد کل روستا 

ی جهت بررسمی شوند با توجه به اینکه اطالعات ارائه شده از سوی اداره اوقاف در قالب شهرستان ابهر می باشد لذا 

  دقیق تر نتایج حاصل از پرسشنامه به شکل جدول زیر ارائه می شود.

  :مالکیت مراتع 

در ایران قبل از ملی شدن مراتع، عشایر به طور سنتی در مراتع ییالقی، قشالقی و میان بند حق چرا داشتند و بهره 

برداری از هر مرتع به طایفه و عشیره خاصی تعلق داشت. در آن موقع مالکیت مراتع خصوصی و در اختیار خوانین 

 د. 4:3343راتع را به سایر دامداران واگذار می نمود بیوسفی، قرار داشت که با دریافت حق علف چرا، م

بعد از ملی شدن منابع طبیعی، مراتع زیر نظر دولت قرار گرفت. دولت بعد از مدتی با صدور پروانه چرا به صورت 

ر منطقه به مشاع و با حدود معین برای دامداران هر منطقه مراتع را به آنها واگذار نمود. با این حال هنوز ه  عشای

صورت عشیره ای هر قسمت را متعلق به خود می دانند. اما با تغییر مالکیت در جنگل ها و مراتع به دالیل متعددی، 

 این عرصه مه  از منابع طبیعی دچار تغییر و تيوالت کمی و کیفی گردید بهماند.
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 ابعاد و وسعت اراضی زراعی -1-6-2-3
حلی به صورت متناوب بوده و در آن شاهد وجود اشکال زراعی بلوکی و نواری و اراضی زراعی و باغی در منظومه باغ 

یا ترکیب از هر دو را شاهد می باشی . از سوی دیگر وسعت اراضی زراعی و باغی متغیر بوده و در این خصوص براورد 

ارضی خرده مالکی دقیق وسعت هر قطعه اراضی چندان مقدور نمی باشد علیهذا می توان گفت که بعد از اصالحات 

 یکی از وجوه و مشخصه اصلی ابعاد اراضی منظومه را شامل می شود.  

 

 (: اراضی نواری در منظومه باغ حلی 7تصویر شماره)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در منظومه باغ حلی  بلوکی(: اراضی 7تصویر شماره)
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 ساختار تولید و تأسیسات تولیدی -1-6-3

 فعالیت های اقتصادی -1-6-4

 فعالیتهای تولید کشاورزی )شامل زراعت، باغداری، دامپروری و ...(  -1-6-4-1

پس از بررسی و شناخت پراکنش فعالیت ها ، به تشریح ساختار تولیدات بخش کشاورزی و دامپروری 

طالعات ارایه شده در سطح آبادی ها با استفاده از اطالعات اخذ به تفکیک آبادی ها پرداخته شده است.آمار و ا

شده از سازمان جهاد کشاورزی ، آمارنامه های کشاورزی و برداشت های میدانی و اطالعات استخراج شده از 

 پرسشنامه های آبادی تدقیق و بازسازی شده است. 
 

 قلمروهای فعالیت   -1-6-4-1-1

جمعیت ساکن در نقاط روستایی منظومه باغ حلی به تناسب پتانسیل ها و امکانات ميیطی جهت 

زیست و امرارمعاش اقدام به بهره برداری از امکانات ميیطی شامل ذخایر معدنی، منابع آب، منابع خال و ... 

ادهای بالقوه بوده می نماید.این منظومه فاقد نقطه شهری است. هر جا که منابع آب و خال دارای استعد

فعالیتهای کشاورزی شکل گرفته و در غیراین صورت انسان اندیشمند نوع فعالیت خود را با توجه به  سایر 

 قابلیت های ميیطی تغییر داده است. 

جامعه ساکن در منظومه باغ حلی به تناسب امکانات ميیطی، اجتماعی و اقتصادی موجود در این  

 اقتصادی هستند.  -ختلف تولیدی منظومه دارای فعالیتهای م

عمده ترین فعالیت های تولیدی که در این منظومه انجام  می شتود شتامل فعالیت های کشاورزی بزراعی و 

 باغید و فعالیت های دامداری بسنتی و صنعتی دو زنبورداری است. 

شتتده در  در این بخش از  نوشتتتار شتترح مختصتتری در رابطه با هر یک از فعالیت های موجود ذکر

منظومه باغ حلی که یکی از ارکان اصتلی شتکل دهنده ستاختار فضایی منظومه به شمار می آیند ارایه شده 

 است. 

 

 ) زراعی و باغی ( قلمرو فعالیت های کشاورزی  -1-6-4-1-1-1

 

 الف (: فعالیتهای زراعی

 

ومه گسترده شده است. قلمرو فعالیت های زراعی در منظومه عمدتاً به دو صورت متمرکز در سطح منظ

فعالیت زراعی متمرکز و گسترده عمدتاً در اراضی خال دار و دارای قابلیت کشت در انطباق با منابع آب 

 زیرزمینی و سطيی شکل گرفته است. 

جنوبی در حاشیه  –فعالیت های زراعی آبی به شکل متمرکز در بخش میانی منظومه در جهت شمالی 

رودخانه زنجانرود و در ميدوده آبخوان زنجان ادامه می یابد.این اراضی در ميدوده آبخوان  زنجان  گسترده 

 شده اند. 



                                                                                                                                   
  

 

453 
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قلمرو زراعی دی  از عملکرد و بازدهی نسبتامناسبی برخوردار بوده است.این اراضی در حاشیه اراضی 

ا ب.این اراضی عالوه بر نقش موثردر معیشت و اقتصاد خانوار  زراعی آبی و در اراضی مرتفع تر واقع شده است

هدف تولید علوفه و تامین نیاز فعالیت دامپروری و همچنین  تملک  اراضی و حفظ مالکیت اراضی کشت می 

 گردند. 

ميصوالت زراعی آبی در این منظومه از تنوع نسبتاً مناسبی برخوردارند. عمده ميصوالت زراعی آبی  

ميصول گندم از گروه غالت ، گندم ، یونجه ، لوبیا و سیب زمینی است. ه در سطح منظومه شامل تولید شد

یونجه از گروه ميصوالت علوفه ای  ، لوبیا از گروه حبوبات و سیب زمینی از گروه سبزیجات به عنوان ميصول 

 شاخص بیشترین سه  را در این فعالیت دارند.

نه و خیار و سایر ميصوالت سبزیجات شامل گوجه فرنگی ، پیاز ، سیر کشت ميصوالت جالیزی از قبیل هندوا

 در سطوح کوچک  و با هدف تامین نیاز مالی خانوار و خودمصرفی کشت می گردد. و هویج و....

اراضی باغی در این منظومه به شکل خرد و پراکنده و در غرب منظومه باغ حلی استقرار یافته است.         

 تولیدات باغی بعد از ميصوالت زراعی آبی در سطح منظومه از سه  باالیی برخوردار است. 

ی یوسف بخشی از این اراضی در میان پهنه اراضی زراعی آبی و در بخش میانی منظومه و روستاها -

 آباد ، خیرآباد و قره بالغ استقراریافته اند.

بخشی دیگر از این اراضی نیز در قطعات خرد و پراکنده و در بخش میانی منظومه ودر اطراف مراکز   -

 جمعیتی پراکنده شده اند. 

عمده فعالیت باغداری در منظومه باغ حلی شتامل ستیب ، انگور و گردو استت . باغات سیب به عنوان 

 ل غالب در فعالیت باغداری مورد بهره برداری قرار می گیرند.  ميصو

 عالوه بر سیب با توجه به شرایط اقلیمی کشت انگور ، گردو ، هلو و شفتالو در این منظومه رایج است. 

 در نقشه ب    د موقعیت کاربری های اراضی  و قلمرو فعالیت های کشاورزی نشان داده شده است.
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 قلمرو فعالیت های کشاورزی(:  21نقشه شماره ) 
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 فعالیت های دامداری ، دامپروری و پرورش طیور  -1-6-4-1-1-2

 

دامداری و دامپروری از فعالیت های اصیل و قدیمی در منظومه باغ حلی است که به صورت سنتی و به 

رمه گردان طی سالیان متمادی در منظومه جریان داشته است. این فعالیت در اکثرآبادی های دارای  شیوه

شامل نگهداری و پرورش چندین راس دام کوچک و فروش ميصوالت تولیدی و سکنه منظومه رایج است که 

و گاو دورگ بوده و  صورت گاو بومی تعدادی از دام ها در بازارهای ميلی و چند رأس دام بزرگ که بیشتر به

 های دامی آنها با سابقه ای تاریخی تا کنون رایج است.منظور استفاده از شیر و فروش فرآوردهبه 

هداری نگ پرورش دام سبک با غلبه نگهداری گوسفند بره ، بز و بزغاله و گاودورگ در منظومه رایج است.

ه رایج بوده که نسبت به دام سبک بگوسفند و برگاو دورگ و گاو اصیل به دلیل تولید اقتصادی شیر و گوشت 

 و بز و بزغالهد سه  کمی را در ترکیب گله دارد.

فعالیت های دامداری عمدتاً در مناطق کوهستانی و کوهپایه ای انجام می شود. از نظر توزیع و پراکنش 

 فضایی، قلمروهای دامداری با قلمروهای زراعی تا حد زیادی منطبق هستند. 

ر از فعالیت های دامداری در سطح منظومه باغ حلی شامل فعالیت مرغداری صنعتی با هدف یکی دیگ

 تولید گوشت و طیور خانگی با هدف تولید گوشت و تخ  مرغ می باشد. 

 34تن گوشت تولیدی و  3333هزار قطعه و با ظرفیت تولید  944مرغداری صتنعتی در منظومه باغ حلی با 

مرغ تولیدی در حال فعالیت می باشتتد.پراکنش این فعالیت نشتتان می دهد که  تن تخ  3530هزار قطعه با 

 دکاکاآبا، رآبادیخ،  کردناب، ایعل گوزلدرهی ، ستتفل گوزلدرهغ ، بال قره، آباد وستتفعمدتا در ميدوده آبادی ی

 تمرکز یافته است.

 
 ساختار تولید در بخش کشاورزی  -1-6-4-1-2

 
 اراضی زراعی و باغی آبی و دیمسطوح زیر کشت   -1-6-4-1-2-1

 

ستطوح کشتت اراضتی زراعی و باغی آبی و دی  منظومه باغ حلی برپایه اطالعات اخذ شده از سازمان 

دمی باشد. براین اساس مجموع اراضی  353د الی ب 359به شرح جدول ب 3349-40جهاد کشاورزی در سال 

درصدد به  4/33هکتار ب  4393باشد از این میزانهکتار می  33450زراعی آبی و دی  در  منظومه باغ حلی  

 درصدد به اراضی زراعی آبی اختصاص دارد. 4/33هکتار ب 9904اراضی زراعی دی  و  

ستتطوح و ترکیب کشتتت اراضتتی زراعی آبی و دی  در منظومه باغ حلی ارائه د  350و ب د 359ولبادر جد 

درصتتد از باغات  35هکتار دارد.  حدود  039شتتده استتت. در این منظومه باغات آبی و دی  ستتطيی معادل 

 درصد باغات بارور می باشد. 35موجود ، شامل باغات غیرباروربنهالد و 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 
 باغ حلی منظومه در آبی زراعی محصوالت  کشت زیر سطوح( :  184)  جدول

ف
دی

ر
ی 

اد
آب

 

 جمع کل محصوالت علو فه ای محصوالت جالیزی سبزیجات محصوالت صنعتی حبوبات غالت

زا عدس لوبیا نخود سایر جو گندم
کل

 

ی 
رگ

ت ب
جا

زی
سب

شه
ری

و 
ی

ا
ی 

ین
زم

ب 
سی

ی 
نگ

فر
ه 

وج
گ

 

یر
س

از 
پی

ج 
وی

ه
 

یر
سا

نه 
دوا

هن
 

ار
خی

 

 وسعت )هکتار( ذرت علوفه ای یونجه
 سهم نسبی

 )درصد(

 406 284 8 42 8 8 8 8 8 8 2 38 8 8 8 22 8 8 32 63 سرخه دیزج 1

 1204 112 8 182 8 8 8 8 8 8 17 31 8 2 8 111 8 8 22 112 یوسف آباد 2

 102 14 8 2 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 301 8 8 16 28 علی آباد 3

 1204 113 28 121 1 3 2 8 1 8 202 61 8 12 2 32 2 8 73 137 ساریجانلو 1

 1108 662 7 172 8 8 16 8 801 8 18 181 8 8 8 21 6 8 64 123 قره بالغ 7

 108 221 8 22 1 8 8 8 1 8 801 12 8 8 6 12 1 8 34 11 گوزلدره سفلی 2

 108 46 8 18 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 17 12 گوزلدره علیا 2

 102 72 8 27 801 8 8 8 801 8 802 3 8 8 2 4 2 8 13 28 کردناب 18

 101 61 8 21 8 8 8 8 801 8 802 3 8 8 2 3 1 8 12 12 سبزدرق 11

 207 128 8 42 801 8 8 8 801 8 801 7 8 8 11 1 3 8 12 32 خرمدرق 12

 408 128 8 12 801 8 8 8 801 8 4 12 8 2 8 38 8 8 24 42 شکورآباد 13

 102 13 8 21 801 8 8 8 801 8 802 3 8 8 8 1 8 8 2 11 سلمانکندی 14

 802 32 8 11 801 8 8 8 801 8 802 2 8 8 8 3 8 8 7 11 کردرق 17

 3807 1362 38 8 8 8 8 8 8 8 1 388 8 1 3 388 18 481 23 227 خیراباد 34

 802 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 6 چمه 31

 803 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 18 چمرود 36

 804 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 18 امیراباد 37

 803 12 8 3 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 3 8 1 8 1 3 آقزوج 48

 802 2 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 2 3 قشالق 41

 802 18 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 2 3 برنقور 42

 803 13 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 1 8 3 4 ونونان 43

 802 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 1 کنگه 41

 803 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 18 3 پرنگین 46

 204 182 8 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 11 2 8 21 41 کاکاآباد 47

 801 23 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 18 13 بالوف 42

 803 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 7 بوجی 42

 188 4412 17 241 307 3 24 8 301 8 42 126 8 21 44 62101 33 481 171 1117 جمع

   188 103 1202 801 801 801 808 801 808 101 1304 808 801 108 1101 807 201 1202 2101 سهم نسبی)درصد(

   
 . پیمایش میدانی.محاسبات مشاور 1321-26مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی                       
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 باغ حلی   منظومه در دیم زراعی محصوالت  کشت زیر سطوح( :   181)  جدول 

 . پیمایش میدانی.محاسبات مشاور 1321-26مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی 

 

 

 
  

ف
دی

ر
ی 

اد
آب

 

 جمع کل اینباتات علوفه حبوبات غالت

 وسعت )هکتار( یونجه عدس نخود جو گندم
 سهم نسبی

 )درصد(

 202 212 13 7 2 12 721 سرخه دیزج 1

 302 332 8 8 8 31 384 یوسف آباد 2

 102 163 3 2 8 2 118 علی آباد 3

 402 412 2 18 2 18 342 ساریجانلو 4

 406 482 8 8 8 17 341 قره بالغ 1

 1304 1174 26 12 7 21 262 گوزلدره سفلی 6

 101 132 22 4 8 6 188 گوزلدره علیا 7

 401 321 31 11 7 22 318 کردناب 2

 202 121 21 13 4 12 141 سبزدرق 2

 308 262 32 12 7 13 122 خرمدرق 18

 208 722 27 11 2 66 677 شکورآباد 11

 408 311 17 6 3 38 221 سلمانکندی 12

 302 338 22 18 2 12 266 کردرق 13

 1204 1622 178 6 4 127 1321 خیراباد 14

 802 28 8 101 1 3 14 چمه 11

 802 22 8 101 1 3 16 چمرود 16

 804 32 8 3 2 4 38 امیراباد 17

 804 32 12 1 2 3 18 آقزوج 12

 803 22 13 2 1 3 18 قشالق 12

 803 22 1 3 2 3 16 برنقور 28

 803 22 2 4 2 3 12 ونونان 21

 803 21 8 1 2 4 14 کنگه 22

 804 36 8 4 2 28 18 پرنگین 23

 402 412 2 4 8 62 343 کاکاآباد 24

 407 482 8 2 1 28 371 بالوف 21

 107 111 8 1 4 2 134 بوجی 26

 188 2746 118 167 76 733 7268 جمع

   188 102 102 802 204 2308 سهم نسبی)درصد(
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 باغ حلی منظومه در آبی باغی محصوالت  کشت زیر سطوح( :  186) جدول

 

  

ف
دی

ر
 

 نام روستا

ب
سی

ی 
الب

گ
 

لو به
با

آل
جه 

گو
 

لو
آ

لو 
ه

لو 
تا

شف
لو 
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زر

 

ل
لی

ش
 

ور
نگ

ا
ام 

اد
ب

دو 
گر

ق 
ند

ف
 

وسعت 

 )هکتار(

 سهم نسبی

 )درصد(

 303 1701 8 801 602 2 8 101 801 101 801 801 807 801 802 303 سرخه دیزج 1

 803 101 8 801 8 8 8 801 803 802 8 8 8 8 8 8 علی آباد 2

 106 22061 8 201 1 1 801 2 106 103 801 801 1 802 807 1102 یوسف آباد 3

 702 48 8 1 1 2 8 2 8 1801 8 801 2 8 2 12 ساریجانلو 1

 401 2102 8 803 803 801 8 801 8 7 8 803 1 8 803 11 قره بالغ 7

 3207 162 8 602 2 44 4 701 8 7 801 801 404 1 1 2203 گوزلدره سفلی 2

 804 2 8 806 801 803 8 803 8 8 801 801 801 8 8 804 گوزلدره علیا 2

 102 2 8 1 802 302 8 1 8 801 801 801 802 8 801 3 کردناب 18

 102 18 8 1 804 3 8 1 8 801 8 801 801 8 801 402 سبزدرق 11

 2204 111 8 401 1 2102 1 4 8 4 804 803 2 802 801 7103 خرمدرق 12

 802 401 8 1 8 1 8 1 8 8 8 8 8 8 8 101 شکورآباد 13

 104 7 8 1 8 2 8 1 8 8 8 8 8 8 8 3 سلمانکندی 14

 108 1 8 1 8 1 8 1 8 8 8 8 8 8 8 2 کردرق 17

 302 1606 8 1 8 3 8 806 8 8 8 8 8 8 8 12 خیراباد 34

 801 202 8 801 8 801 8 803 8 8 8 8 8 8 8 101 چمه 31

 806 301 8 801 8 801 8 801 8 8 8 8 8 8 8 106 چمرود 36

 202 1101 8 6 8 104 8 1 8 8 8 8 8 8 8 207 امیراباد 37

 203 1107 2 3 8 101 8 101 8 801 803 802 802 801 8 202 آقزوج 48

 101 707 1 2 8 802 8 102 8 8 803 802 804 8 801 107 قشالق 41

 802 406 801 1 8 801 8 807 8 8 8 802 802 801 801 103 برنقور 42

 204 1201 201 4 8 101 8 1 8 802 8 803 802 8 801 203 ونونان 43

 101 101 8 103 8 103 8 103 8 8 8 8 8 8 8 106 کنگه 41

 802 402 8 101 8 801 8 807 8 8 8 8 8 8 8 101 پرنگین 46

 808 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 کاکاآباد 47

 801 204 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 104 بالوف 42

 806 202 8 801 8 801 8 801 8 8 8 8 8 8 8 104 بوجی 42

 188 114 6 43 23 24 6 34 2 32 3 4 13 2 1 242 جمع

   18808 102 204 401 1203 101 601 801 602 801 807 204 803 108 4204 سهم نسبی)درصد(

 

 . پیمایش میدانی.محاسبات مشاور 1321-26مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی  
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 الگو و سطوح زیر کشت و تولیدات زراعی آبی   -1-6-4-1-2-2

 

هکتار به آیش و  455هکتار به کشتتت ميصتتوالت و  9904هکتار کاربری اراضتتی زراعی آبی  9304از    

اراضتی متفرقه اختصتاص دارد. بررسی الگوی کشت اراضی زراعی آبی به تفکیک هر یک از ميصوالت نشان 

درصد 4/33ات بادرصد ، گروه حبوب3/45درصد ،، گروه علوفه با 4/93می دهدکه الگوی کشت ، گروه غالت با 

 4/5درصد و  ميصوالت جالیزی با  0/5درصتد ،ميصوالت صنعتی با 3/30و گروه ميصتوالت ستبزیجات با 

 درصدبه ترتیب بیشترین سه  را در الگوی کشت به خود اختصاص داده اند. 

 بررسی الگوی کشت اراضی زراعی آبی به تفکیک هر یک از ميصوالت نشان می دهدکه 

م وجو قرار می گیرند که بیشتترین سه  مربوط به گندم است. در گروه ميصوالت در گروه غالت گند

ستبزیجات ، ستیب زمینی بیشتترین سته  را دارد و سایر سبزیجات عمدتا شامل گوجه فرنگی ، پیاز و سایر 

ستبزیجات می باشد. گروه علوفه نیز شامل یونجه و ذرت علوفه ای است که یونجه بیشترین سه  را دارد. در 

 بین ميصوالت جالیزی نیز هندوانه بیشترین سه  را دارد.

بررستی ستطوح  زیر کشت اراضی زراعی آبی در سطح آبادی ها نشان می دهد که روستای خیرآباد ، قره 

هکتار به ترتیب سهمی  004و  003،  334،  3334بالغ ، ساریجانلو و یوسف آباد به ترتیب با سطيی برابر  

 35درصتد از کل اراضتی را شتامل می شتوند که نشان می دهد بیش از  9/34و  9/34،  4530، 3/35برابر 

درصتد از اراضتی زراعی آبی در ميدوده  این ستکونتگاهها واقع شده است. اراضی زراعی آبی عمدتا در پهنه 

 های روستایی واقع شده است.

 403و 3344،  3403پراکنش ستطح زیر کشتت ميصول گندم نشان می دهد که بیشترین سه  با وسعتی 

 هکتار به روستای خیرآباد ، قره بالغ ، ساریجانلو و یوسف آباد تعلق دارد.

هکتار  44و  354،  334،  340پراکنش سطح زیر کشت یونجه نشان می دهد که بیشترین سه  با وسعتی 

 ی تعلق دارد. سفل گوزلدره، یوسف آباد و بالغ قره،  جانلویساربه روستای 

منظور بررستتی میزان عملکرد ميصتتوالت زراعی و باغی ، میزان عملکرد ميصتتوالت بر استتاس در ادامه به 

پرستش و پاستخ با مستئولین ميلی و اسناد باال دستی تعیین و این مقادیر با متوسط عملکرد استانی و ملی 

 .ته استمقایسه گردیده است .  بر این اساس تولیدات زراعی و باغی آبی مورد بررسی و تيلیل قرار گرف

 

 عملکرد و تولیدات زراعت آبی 

 بررسی وضع موجود زراعت در این منظومه نتایج زیر را ارائه می نماید:

  غالت 

  درصد بیشتر از متوسط ملی و استانی است. 34و  34عملکرد گندم در منظومه باغ حلی 

   ازمتوسط استانی درصد کمتر  3درصتد بیشتر از متوسط ملی  و 4عملکرد جو در منظومه باغ حلی

 است.

درصد از کل تولیدات زراعی آبی را به خود اختصاص می  3/39تن ،  3945غالت با تولیدی برابر 

 دهد.
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 3/33،  5/45تن ، بته ترتیب معادل   443و  3534،  3495،  3944بیشتتتترین تولیتد غالت بتا 

  جانلویسار، آباد وستف،ی قره بالغ، بادآخیر درصتد از کل تولیدات غالت به روستتاهای4/33و 3/39

 اختصاص دارد.

  حبوبات 

 .عملکرد نخود و عدس در منظومه باغ حلی کمتر از متوسط ملی و استانی است 

   درصد بیشتر ازمتوسط  03درصتد بیشتتر از متوستط ملی  و 43عملکرد لوبیا در منظومه باغ حلی

 استانی است.

تولیدات زراعی آبی را به خود اختصاص می درصد از کل  4/9تن ،  4004حبوبات با تولیدی برابر 

 دهد.

درصد  4/4و  4/49،  3/94تن ، به ترتیب معادل   443و  345،  3490بیشترین تولید حبوبات با 

 اختصاص دارد. قره بالغو  آباد وسف، ی بادآخیراز کل تولیدات حبوبات به روستای 

 

   سبزی و صیفی 

 ترکیب کشت اراضی زراعی آبی نسبت به متوسط  عملکرد ستیب زمینی به عنوان ميصول غالب در

های ملی و استانی  از متوسط عملکرد بیشتری برخوردار است. تولید سیب زمینی در سطح منظومه 

درصتدد برآورد شتده است که عمده ترین ميصول تولیدی در سطح  3/94تن بمعادل  40935برابر

 منظومه بشمار می رود.

 اغ حلی بیشتر از متوسط ملی و استانی است.عملکرد گوجه فرنگی در منظومه ب

 3/30،  4/09تن ، به ترتیب معادل   3405و  4353،  45334بیشترین تولید سبزی و صیفی  با 

درصد از کل تولیدات سبزی و صیفی به  روستای خیرآباد ، قره بالغ و ساریجانلو اختصاص  4/4و 

 دارد.

 

 محصوالت علوفه ای 

درصد بیشتر از متوسط استانی و ملی است که دارای تولیدی  33و  40ز عملکرد ذرت علوفه ای نی -

 درصدد می باشد. 0/3تن بمعادل3459برابر

درصتتد  34درصتتد بیشتتتر ازمتوستتط استتتانی و  99عملکرد یونجه در منظومه باغ حلی به ترتیب  -

تر بیش بیشتتر از متوستط ملی است. شرایط اقلیمی و طول دوره رشد و بهره برداری و تعداد چین

در این ميتدوده موجبات تولید بیشتتتتر را فراه  نموده استتتت. تولید یونجه در ستتتطح منظومه 

 درصدد برآورد شده است. 3/34تن بمعادل  4340برابر

تن ، به ترتیب معادل  3403و  4500،  4434،  9544بیشتتترین تولید ميصتتوالت علوفه ای  با 

ميصوالت علوفه ای به  روستای ساریجانلو ،قره درصتد از کل تولیدات  3/4و 5/30،  3/45، 9/44

 بالغ ، خیرآباد و گوزلدره سفلی اختصاص دارد.
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  محصوالت جالیزی 

  درصد بیشتر  34درصتد بیشتر ازمتوسط استانی و  9عملکرد هندوانه در منظومه باغ حلی به ترتیب

درصدد برآورد شده  3/5تن بمعادل 339از متوستط ملی است. تولید هندوانه در سطح منظومه برابر

 است.عملکردخیار کمتر از متوسط استانی و ملی است.

 بیشترین میزان تولید ميصوالت جالیزی به روستای ساریجانلو و گوزلدره سفلی تعلق دارد.

 تن بوده است. از این میزان:  04333کل تولید زراعی آبی منظومه باغ حلی معادل  -

درصد  3/39درصد سه  ميصوالت علوفه ای،4/43درصد سه  ميصوالت سبزی و صیفی ، 5/09 

درصتتد ستته   3/5درصتتد ستته  ميصتتوالت جالیزی و  0/5درصتتد ستته  حبوبات و  4/9غالت ،

 ميصوالت صنعتی است. 

بررستی کل تولیدات زراعی آبی در ستطح این منظومه نشان می دهد که عمده تولیدات زراعی با 

درصتد در روستتاهای خیرآباد ، قره بالغ و ساریجانلو واقع شده  5/30و  3/33، 4/34ابرستهمی بر

 است. 

د توزیع نستتبی تولید ميصتتوالت زراعی آبی و گروه ميصتتوالت زراعی آبی 39د و ب 33در نمودار ب 

 نشان داده شده است.
 ( : توزیع نسبی تولیدات زراعی آبی در منظومه باغ حلی   33نمودار )  

 . پیمایش میدانی.محاسبات مشاور 1321-26مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی 
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 ( : توزیع نسبی تولیدات گروه محصوالت زراعی آبی در منظومه باغ حلی   34نمودار ) 

 . پیمایش میدانی.محاسبات مشاور 1321-26مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی 

 

 باغی آبی الگو و سطوح زیر کشت و تولیدات    -1-6-4-1-2-3
 

هکتارد،  039آبی منظومهب بررستی الگوی کشتت اراضتی باغی آبی نشان می دهد، از کل سطح باغات

 درصد باغات بارور می باشد. 35درصد از باغات موجود ، شامل باغات غیرباروربنهالد و  35حدود 

 494بررسی الگوی کشت باغی منظومه نشان می دهد که سیب ،انگورو گردو  هر کدام با وسعتی برابر 

 هکتار است.  344بیشترین سه  را به خود اختصاص می دهد. سایر باغات دارای  سطيی برابر  93و  49، 

ی یت باغی آبپراکنش اراضی باغی آبی در ميدوده های آبادی ها نشان می دهد که بیشترین سه  فعال

هکتار به ترتیب به روستاهای گوزلدره سفلی ، خرمدرق و ساریجانلو تعلق  95و  330،  334با ستطيی برابر 

 دارد.

های برنامه توسعه این منظومه در قدم اول بایستی بازسازی و احیاء باغات قدیمی و یکی از سیاست

 د سیست  های آبیاری می باشد.دیده و در کنار آن بهبود روش های انتقال آب و  بهبوآسیب

 

 عملکرد و تولیدات باغ آبی و دیم

 درصد بیشتر از متوسط استانی و ملی است.  43عملکرد ميصول سیب در منظومه باغ حلی  -

درصد از کل تولید باغی آبی منظومه  0/34تن بوده است که 0343تولید سیب در منظومه حدود  -

 را شامل می شود. 
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درصتد بیشتتر از متوستتط استانی و گردو در  93درصتد کمتر از متوستط ملی و  4عملکرد انگور  -

 درصد بیشتر از متوسط استانی است.   43درصدبیشتر از متوسط ملی و  33منظومه باغ حلی 

تن بوده  که ميصتول سیب ، انگور و گردو به لياظ  4344کل تولیدات باغی در این منظومه  برابر 

ی ستطح کشت در ترکیب ميصوالت باغی به عنوان ميصول شاخص از نظر تولید قابل دستیابی نستبت باال

 مورد توجه قرار دارد. 

 د توزیع نسبی تولید ميصوالت باغی آبی نشان داده شده است.  30در نمودار ب  

   
 ( : توزیع نسبی تولیدات گروه محصوالت باغی آبی در بخش باغ حلی 31نمودار ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . پیمایش میدانی.محاسبات مشاور 1321-26مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی 

 

 

 
 الگو و سطوح زیر کشت و تولیدات زراعی دیم  -1-6-4-1-2-4

 

بررستی الگوی کشت اراضی زراعی دی  به تفکیک هر یک از ميصوالت نشان می دهدکه الگوی کشت در 

ميصتوالت علوفه ای است و الگوی کشت اراضی دی  از تنوع اراضتی دی   ،  شتامل گروه غالت ، حبوبات و 

مناستبی برخوردار استت و کشت این ميصول در سال های متوالی موجب بهبود عملکرد و اصالح خال می 

 باشد.

 بررسی الگوی کشت اراضی زراعی دی  به تفکیک هر یک از ميصوالت نشان می دهدکه 

درصد از کل سطح  5/43بیشترین سه  مربوط به گندمبدر گروه غالت گندم وجو قرار می گیرند که 

 درصد  از سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است.  9/4زیر کشتد است و جو 
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درصتد از کل ستتطح زیر کشت را به خود  4/0در گروه ميصتوالت علوفه ای یونجه قرار می گیرد که 

 اختصاص داده است. 

درصتتد از کل  4/5د که بیشتتترین ستته  مربوط به گندمبدرگروه حبوبات نخود و عدس قرار می گیرن

 سطح زیر کشتد است. 

هکتار به روستتتای خیرآباد  404و  3339، 3344بیشتترین سته  اراضتی زراعی دی  با ستطيی برابر 

 ،گوزلدره سفلی و سرخه دیزج اختصاص دارد.
 

 عملکرد و تولیدات زراعی دیم

 

  غالت 

  درصد کمتر از متوسط استانی و ملی است. 33و  4حلیعملکرد گندم دی  در منظومه  باغ 

  درصد کمتر از متوسط  05درصتد کمتر از متوستط استتانی و  30عملکرد جو در منظومه باغ حلی

 ملی است.

درصتتتد تولیدات زراعی دی   3/44تن استتتت که حدود 4533کل تولید گندم وجو دی  منظومه 

 0/45تن ، به ترتیب معادل   434و  443،  3303منظومه شامل می شود. بیشترین تولید غالت با 

درصتد از کل تولیدات غالت به روستاهای خیرآباد ،گوزلدره سفلی و سرخه دیزج  3/35و  4/34، 

 اختصاص دارد.

  حبوبات 
 

 عملکرد نخود و عدس در منظومه باغ حلی کمتر از متوسط ملی و استانی است. -

از کل تولیدات زراعی دی  را به خود اختصاص می  درصتد 4/3تن ،  334حبوبات با تولیدی برابر 

 دهد.

درصتتد از کل تولیدات حبوبات 34تن ، به ترتیب معادل 33و  39،  39بیشتترین تولید حبوبات با 

 به روستاهای خرمدرق ، گوزلدره سفلی و کردناب اختصاص دارد.

  یونجه 

درصد کمتر از متوسط ملی  95درصتد بیشتر از استانی و  33عملکرد یونجه در منظومه باغ حلی  -

 است.

درصد از کل تولیدات زراعی دی  را به خود اختصاص می  4/33تن ،  3043یونجه با تولیدی برابر  -

 دهد.

از کل  4/3و  4/33،  3/33تن ، به ترتیب معادل   354و  433،  043بیشتتتترین تولیتد یونجه با  -

 ردناب اختصاص دارد.تولیدات یونجه به روستاهای خیرآباد ، گوزلدره سفلی و ک
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درصتتد  3/30تن معادل   3343تن بوده  که  4333کل تولیدات زراعی دی  در این منظومه  برابر  -

 به گندم  و مابقی به یونجه دی  ،جو دی  ، نخود و عدس دی  اختصاص دارد.
 تن بوده است.    344353کل تولیدات زراعی و باغی آبی و دی  منظومه باغ حلی   -

تند مربوط به ميصوالت  44499ب  3/43تند مربوط به ميصوالت زراعی آبی و   43944درصد ب 3/33از این میزان              

 تند مربوط به ميصوالت زراعی دی  بوده است. 33435درصد ب 4/35باغی و 

،روستاهای خیرآباد  ، قره بالغ ،  بررسی کل تولیدات بخش کشاورزی نشان می دهد که بیشترین میزان تولیدات در            

درصد از کل تولیدات کشاورزی تمرکز یافته  4/4و  3/34،  9/33،  9/34ساریجانلو و گوزلدره سفلی با سهمی معادل 

 است.

درصد و نسبت به تولیدات  9/34کل تولیدات زراعی در منظومه باغ حلی نسبت به تولیدات زراعی شهرستان برابر 

 درصد می باشد. 9/3ر زراعی استان براب

درصد و نسبت به تولیدات باغی  0/43کل تولیدات باغی در منظومه باغ حلی نسبت به تولیدات باغی شهرستان برابر 

 درصد می باشد. 3/4استان برابر 

ميصوالت زراعی اصلی در سطح منظومه باغ حلی شامل سیب زمینی ، یونجه و گندم بوده که در مقایسه با تولید   

درصد از تولید هر یک از ميصوالت در شهرستان و  3/33و  3/05،  3/93ميصوالت در سطح شهرستان به ترتیب این 

 درصد از تولیدهر یک از ميصوالت در سطح استان را شامل می شود.   3/0و  3/3،  9/35به ترتیب 

گندم در  ب زمینی ، یونجه وسیب زمینی ، یونجه و گندم با بیشترین تولید در سطح منظومه نسبت به تولیدات سی

 درصد است. 3/5و 4/5،  0/5سطح کشور به ترتیب دارای  سهمی برابر 

ميصوالت باغی اصلی در سطح منظومه باغ حلی شامل سیب ، انگور و گردو بوده که در مقایسه با تولید این ميصوالت 

 9/9يصوالت در شهرستان و به ترتیب درصد از تولید هر یک از م 3/33و  0/33، 0/34در سطح شهرستان به ترتیب 

 درصد از تولیدهر یک از ميصوالت در سطح استان را شامل می شود.   9/3و  3/5،

سیب ، انگور و گردو با بیشترین تولید در سطح منظومه نسبت به تولید این ميصوالت در سطح کشور به ترتیب 

 درصد است.  50/5و  53/5، 4/5دارای  سهمی برابر 

د سطوح زیر کشت و تولیدات زراعی آبی و دی  وتولیدات باغی آبی   354ب   الید  353ب  ولادر جد

منظومه در  زراعی و باغی آبی تولیداتنسبی   د سه   33به تفکیک آبادی ها ارایه شده است.در نمودار ب  

 نشان داده شده است.
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 منظومه باغ حلی  در  زراعی و باغی آبی تولیداتنسبی   ( : سهم 36نمودار ) 
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433 
 

 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 باغ حلی   منظومه در آبی زراعی محصوالت  میزان تولید( :   187) جدول

ف
دی

ر
ی 

اد
آب

 

 جمع کل نباتات علوفه ای محصوالت جالیزی سبزیجات محصوالت صنعتی حبوبات غالت

زا عدس لوبیا نخود سایر جو گندم
کل

 

ت 
جا

زی
سب

 و 
ی

رگ
ب

شه
ری

ی
ا

ی 
ین

زم
ب 

سی
ی 

نگ
فر

ه 
وج

گ
 

یر
س

از 
پی

ج 
وی

ه
 

یر
سا

نه 
دوا

هن
 

ار
خی

 

 تولید )تن( ذرت علوفه ای یونجه
 سهم نسبی

 )درصد(

 401 2141 8 232 8 8 8 8 8 8 328 1818 8 8 8 116 8 8 112 311 سرخه دیزج 1

 208 4162 8 171 8 8 8 8 8 8 628 1221 8 8 8 628 8 8 312 768 یوسف آباد 2

 807 322 8 41 8 8 8 8 8 8 8 171 8 8 8 14 8 8 16 22 علی آباد 3

 1108 7218 1378 2612 37 174 124 8 21 8 181 2271 8 24 1 74 2 8 221 781 ساریجانلو 1

 1606 2781 472 2332 8 8 242 8 13 8 428 3671 8 8 8 228 7 8 246 224 قره بالغ 7

 406 2411 8 1211 26 8 8 8 21 8 24 638 8 8 7 22 6 8 131 223 گوزلدره سفلی 2

 806 222 8 136 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 61 22 گوزلدره علیا 2

 103 672 8 367 13 8 8 8 3 8 18 181 8 8 18 2 2 8 18 183 کردناب 18

 101 126 8 348 8 8 8 8 3 8 18 181 8 8 8 7 1 8 23 22 سبزدرق 11

 202 1127 8 171 13 8 8 8 13 8 24 241 8 8 12 12 4 8 62 161 خرمدرق 12

 302 2882 8 626 1 8 8 8 8 8 122 768 8 4 8 28 8 8 26 162 شکورآباد 13

 802 423 8 212 8 8 8 8 8 8 18 128 8 8 8 11 8 8 36 68 سلمانکندی 14

 807 341 8 128 8 8 8 8 8 8 18 78 8 8 8 2 8 8 22 44 کردرق 17

 3202 28312 2811 8 8 8 8 8 8 8 188 11888 8 28 1 1288 48 8 348 1112 خیراباد 34

 801 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 21 31 چمه 31

 801 72 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 21 11 چمرود 36

 802 182 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 33 11 امیراباد 37

 802 23 8 41 8 8 8 8 8 8 8 31 8 8 2 8 1 8 1 3 آقزوج 48

 801 46 8 41 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 2 3 قشالق 41

 801 47 8 41 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 2 3 برنقور 42

 801 18 8 41 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 1 8 3 4 ونونان 43

 808 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 کنگه 41

 808 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 پرنگین 46

 807 367 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 31 4 8 26 232 کاکاآباد 47

 808 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 بالوف 42

 808 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 بوجی 42

 188 12336 3284 2721 28 174 372 8 21 8 2363 21478 8 42 41 2442 62 31 2823 1426 جمع

   18808 701 1207 802 803 807 808 802 808 401 4207 808 801 801 407 801 801 302 1804 سهم نسبی)درصد(

 
 . پیمایش میدانی.محاسبات مشاور 1321-26مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی                                                    
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 حلی  باغ  منظومه در دیم زراعی محصوالت  میزان تولید( :  182) جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . پیمایش میدانی.محاسبات مشاور 1321-26مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی  

 

ف
دی

ر
ی 

اد
آب

 

 جمع کل اینباتات علوفه حبوبات غالت

 تولید )تن( یونجه عدس نخود جو گندم
 سهم نسبی

 )درصد(

 203 281 48 2 1 62 288 سرخه دیزج 1

 306 316 8 8 8 42 314 یوسف آباد 2

 102 122 2 1 8 2 178 علی آباد 3

 401 327 22 3 1 31 338 ساریجانلو 4

 302 367 8 8 8 48 327 قره بالغ 1

 1308 1267 267 18 4 67 228 گوزلدره سفلی 6

 107 178 62 2 8 4 21 گوزلدره علیا 7

 401 436 182 2 4 28 221 کردناب 2

 203 221 61 7 2 2 132 سبزدرق 2

 301 381 22 18 4 2 122 خرمدرق 18

 1204 1287 24 4 4 22 1816 شکورآباد 11

 106 144 13 2 2 41 443 سلمانکندی 12

 103 121 27 4 4 27 322 کردرق 13

 2204 2122 127 3 1 127 1138 خیراباد 14

 803 26 8 3 2 6 11 چمه 11

 803 22 8 3 2 6 12 چمرود 16

 801 12 8 6 4 2 33 امیراباد 17

 801 13 37 2 1 3 18 آقزوج 12

 806 11 48 1 1 3 18 قشالق 12

 804 37 16 1 1 3 16 برنقور 28

 804 42 21 1 1 3 12 ونونان 21

 808 8 8 8 8 8 8 کنگه 22

 808 8 8 8 8 8 8 پرنگین 23

 401 488 22 2 1 43 321 کاکاآباد 24

 808 8 8 8 8 8 8 بالوف 21

 808 8 8 8 8 8 8 بوجی 26

 188 2766 1121 77 41 671 7326 جمع

   188 1602 802 804 602 7107 سهم نسبی)درصد(
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 باغ حلی  منظومه در آبی باغی محصوالت  میزان تولید( :  182 )جدول 

ف
دی

ر
 

 نام روستا

ب
سی

ی 
الب

گ
 

لو به
با

آل
جه 

گو
 

لو
آ

لو 
ه

لو 
تا

شف
لو 

دآ
زر

 

ل
لی

ش
 

ور
نگ

ا
ام 

اد
ب

دو 
گر

ق 
ند

ف
 

 تولید )تن(
 سهم نسبی

 )درصد(

 104 11401 8 8 701 21 8 2401 7 13 1 101 703 8 402 1201 سرخه دیزج 1

 802 1101 8 8 8 8 8 2 302 207 8 8 8 8 8 8 علی آباد 2

 1802 233 8 3601 2 8 1 18 7 11 1 1 11 801 11 621 یوسف آباد 3

 206 782 8 201 2 28 8 36 8 13601 8 1 38 8 48 437 ساریجانلو 1

 406 37702 8 806 806 1 8 2 8 21 8 3 11 8 8 213 قره بالغ 7

2 
گوزلدره 

 سفلی
122202 28 28 66 1 1 21 8 131 12 448 12 17 8 276102 3307 

 803 2202 8 101 802 3 8 104 8 8 1 1 101 8 8 202 گوزلدره علیا 2

 106 13802 8 201 804 32 8 12 8 103 1 1 3 8 2 62 کردناب 18

 102 11307 8 201 802 38 8 12 8 103 8 1 101 8 2 2606 سبزدرق 11

 2102 286701 8 1102 18 212 13 72 8 12 4 3 38 4 18 163202 خرمدرق 12

 806 4702 8 202 8 12 8 12 8 8 8 8 8 8 8 11 شکورآباد 13

 802 7401 8 201 8 24 8 12 8 8 8 8 8 8 8 38 سلمانکندی 14

 806 1201 8 201 8 12 8 12 8 8 8 8 8 8 8 28 کردرق 17

 304 27201 8 201 8 38 8 6 8 8 8 8 8 8 8 248 خیراباد 34

 806 4101 8 201 8 18 8 3 8 8 8 8 8 8 8 38 چمه 31

 806 4701 8 201 8 18 8 1 8 8 8 8 8 8 8 38 چمرود 36

 108 28 8 11 8 18 8 18 8 8 8 8 8 8 8 41 امیراباد 37

 106 12207 207 701 3 11 8 27 8 801 3 2 3 2 8 6404 آقزوج 48

 101 2706 101 1 204 2 8 2106 8 8 3 2 3 8 2 3201 قشالق 41

 807 1202 802 201 1 1 8 1206 8 8 8 2 3 2 8 2202 برنقور 42

 104 113 301 18 3 11 8 12 8 206 8 3 3 8 2 1202 ونونان 43

 808 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 کنگه 41

 808 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 پرنگین 46

 808 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 کاکاآباد 47

 808 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 بالوف 42

 808 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 بوجی 42

 188 2122 2 122 11 228 78 134 12 483 27 32 121 22 24 1627 جمع

   18808 801 106 806 1102 802 601 802 402 803 801 202 803 101 6201 سهم نسبی)درصد(
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 ساختار تولید در بخش دامداری   -1-6-4-1-3

 

ستتنتی بوده و طی آن  عمدتابه پیروی از پیشتتینیان  روستتتاییبطورکلی شتتیوه دامداری   

آزاد و بدون توجه به پتانسیل های آن انجام می پذیرد، بدیهی برداری از امکانات طبیعی بصورت بهره

 است دام انبوه که معموالً با تراک  و افزایش تعداد دام همراه می باشد فشار زیادی را براراضی مرتعی

در نزد گوستتتفند و بره ميتدوده مطتالعتاتی وارد می نمتایتد. در این میتان کار نگهداری و پرورش 

انکار  . به هر ترتیب واقعیتاز رونق بیشتری برخوردار است بیشتراقتصادی صرفه بدلیل  روستتاییان

ی از سال بدور از هر گونه ميدودیتی ادامه می یناپذیر اینستت که فشتار استتفاده از مراتع در ماهها

ميدودیت از طریق خرید علوفه دستی جبران می گردد  صورت کمبود علوفه موردنیاز این یابد و در 

به گرانی قیمت علوفه و مشتکالت تهیه آن بدیهی استتت فشتتار استتتفاده از مراتع در حد که با توجه 

در دامداری رمه گردان و افزایش و توستتتعه تعداد  بستتتیار باالیی می باشتتتد. کاهش جمعیت دامی

دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی کوچک عالوه بر بهبود وضعیت معیشتی بهره برداران، خسارات 

 .ی رمه گردانی به منابع طبیعی را نیز کاهش می دهد ناشی از دامدار

 

 آمار انواع دام در محدوده مطالعاتی  -1-6-4-1-3-1

سازمان از آمار و اطالعات منظومه باغ حلی جهت برآورد جمعیت دامی ميدوده مطالعاتی 

 اصالحاتبدست آمده و با توجه به بررسی و تجزیه و تيلیل اطالعات بدست آمده و جهاد کشاورزی 

 مورد استفاده و تيلیل قرار گرفته است. هکارشناسی آمار دام به عنوان اطالعات پای

براساس اطالعات دریافتی ، انواع دامی که در دامداریهای روستایی ميدوده مطالعاتی پرورش 

 می باشد.  و اصیل داده می شود، شامل گوسفند و بره، بز و بزغاله، گاوهای دورگ

 پرورش داده  ییروستا یها یراس انواع دام در دامدار 94333 یعاتميدوده مطال در

 شود.  یم

درصد به دام سبک و مابقی  0/49راس ، معادل  30334راس دام روستایی ،  94333از کل 

 به دام سنگین تعلق دارد.

درصد از  3/33 دهد. یم لیتشکگوسفند و بره دام را  بیغالب ترک یميدوده مطالعات در

نطقه، م یاهیتشکیل می دهد که با توجه به شرایط پوشش گگوسفند و بره را جمعیت  ترکیب دام

هداری گرایش نگ ،یتصادمنطقه و صرفه اق یتوپوگراف تیوضع نیاستفاده از منابع علوفه ای و همچن

 در میان مردم بیشتر است.  این نوع داماز 

درصد 9/5و ، گاودورگ درصد از جمعیت دام را  3/30 بز و بزغاله ،درصد  4/43 پس از آن

دهد. با توجه به شرایط طبیعی منطقه و نوع زندگی مردم نگهداری از تشکیل می گاو و گوساله اصیل

 دارد.  بیشتری رواج دام سبک
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

درصد از دام منظومه  0/49براین اساس در بخش دامداری ، دام سبک با در اختیار داشتن 

     جدول شماره ب دردرصد از دام نیز به دام سنگین تعلق دارد.  0/30ری دارد و سه  بیشتری در دامدا

  شده است. هیارا و واحد دامی دامانواع  تیبر اساس جمع ميدوده مطالعاتیدام موجود در  تید جمع

 بررسی تعداد دام و پراکنش این فعالیت در آبادی ها و مراکز جمعیتی نشان می دهد که :

راس به روستاهای  4004و  4305،  3533، 34433د دام موجود به ترتیب با بیشترین تعدا -

 خیرآباد ، قره بالغ ، گوزدره علیا ونونان اختصاص دارد. 

تولیدات اصلی با منشاء دامی که در این منظومه تولید می شود شامل شیر انواع دام و  گوشت 

 شود:باشد که ذیالً مشروح آن آورده میقرمز می

 

 تولیدات دامی  -1-6-4-1-3-2

  تولیدات شیر 

برداران روستایی و نیز اطالعات اخذ شده های به عمل آمده و مصاحبه با بهرهبر اساس بررسی 

ر از ه و بزغاله و گوساله از کارشناسان امور دام منطقه بطور متوسط پس از کسر مصرف بره

دکر است که سه  کمی از الزم بدر یک دوره شیردهی قابل استيصال است.  دام زایاراس 

 شیر تولیدی در دام سبک به مصرف خانوار می رسد.

 3345 با این توضیح شیر بدست آمده در دامداریهای ميدوده مطالعاتی در مجموع حدود  

 دام سنگینعمده تولیدات مربوط به  ،باشد. بر اساس توزیع شیر حاصل از انواع دامتن می

درصد از تولیدات شیر به این نوع از دام ها اختصاص  3/43بگاو دورگد بوده که بالغ بر 

 3/0درصد و بزوبزغاله با  3/4درصد و گوسفند وبره با  3/4دارد.بر این اساس گاو اصیل با 

درصد به ترتیب بیشترین سه  را در تولید شیر ميدوده مطالعاتی دارند. گاو و گوساله دورگ 

 ، و میزان شیردهی آن نسبت به دام کوچکبه دلیل دوره شیرواری بدلیل تعداد مناسب و 

 باشد.میدارای سه  بیشتری بوده و از پتانسیل مناسبتری برخوردار 

،  3339بیشترین میزان تولید شیر به خیرآباد ، قره بالغ ، ونونان و گوزلدره علیا با تولیدی 

 شیر اختصاص دارد.درصد از کل تولیدات  4/3و  9/3، 3/33،  4/05تن ، معادل  440و  493، 3304

درصد از کل تولیدات شیر  3/5درصد از کل تولیدات شیر در شهرستان سلطانیه و  4/33

 استان به این منظومه اختصاص دارد.
 

  تولیدات گوشت قرمز 

گوشت قرمز حاصل از دامداریهای ميدوده مطالعاتی از حذف و کشتار دامهای مازاد گله که 

 گوساله و بره های پرواری است بدست می آید.شامل دامهای قصر، پیر، وازده و 

براستاس بررستیهای میدانی صتورت گرفته ومصاحبه با بهره برداران دامدار ودرنظر داشتن 

ضتترایب فنی مربوط به درصتتد باروری، زایش ، تلفات و جایگزینی گله ها، ضتتریب  حذف ستتاالنه 

 برآورد شده است.برای انواع دام کشتاری برای 
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 و اطالعات دریافتی از سازمان جهاد کشاورزی بر اساس مياسبات انجام شدهبا این توضیح 

شود. میگوشت قرمز تولید تن  309ساالنه منظومه باغ حلی د ارایه شده است در 335که در جدول ب

 3/39درصد به دام سنگینب شامل انواع گاودورگ و گاو اصیلد و 4/40از این میزان گوشت تولیدی 

انواع گوسفند و بره و بزو بزغالهد اختصاص دارد. قابل ذکر است گاو گوساله دورگ درصد به دام سبکب

درصد سه  عمده در تولید  3/40بدلیل دوره نگهداری کوتاه  و درصد کشتاری باال و وزن باالتر با 

 گوشت ميدوده مطالعاتی را به خود اختصاص داده است.

درصد از کل تولیدات  3/3ن سلطانیه و درصد از کل تولیدات گوشت قرمز در شهرستا 3/33 

 گوشت قرمز استان به این منظومه اختصاص دارد.

تن گوشتتتت  33و  45، 334، 303به ترتیب با خیرآبتاد ، قره بالغ ، ونونان و گوزلدره علیا 

 تولیدی بیشترین سه  را در تولیدات گوشت به خود اختصاص می دهند.

بخش باغ حلی در گوشتتت حاصتتله در شتتیر و میزان تولید تعداد دام و د  335 در جدول ب

 .منعکس شده است بخش روستایی به تفکیک انواع دام در سکونتگاههای موجود 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 
 (: برآورد جمعیت دامی و میزان  تولید شیر و گوشت قرمز از انواع دام در منظومه باغ حلی  )واحد: تن(  118جدول)   

ش
خ

م ب
نا

 

 جمعیت و تولیدات آبادی

 دام سبک دام سنگین
جمع 

 کل

سهم 

 نسبی)درصد(
گاو 

 اصیل

گاو دو 

 رگ
 جمع

گوسفند و 

 بره

بز و 

 بزغاله
 جمع

 سرخه دیزج 1

 304 1421 1218 8 1218 171 171 8 جمعیت )راس(

 207 122 38 8 38 162 162 8 شیر

 207 17 802 8 802 17 17 8 گوشت

 علی آباد 2

 801 288 288 8 288 8 8 8 جمعیت )راس(

 801 1 1 8 1 8 8 8 شیر

 808 8 808 8 808 8 8 8 گوشت

 یوسف آباد 3

 108 438 318 8 318 28 28 8 جمعیت )راس(

 102 23 2 8 2 74 74 8 شیر

 102 2 801 8 801 2 2 8 گوشت

 ساریجانلو 4

 402 1712 1736 8 1736 23 23 8 جمعیت )راس(

 802 63 42 8 42 21 21 8 شیر

 804 3 803 8 803 2 2 8 گوشت

 قره بالغ 1

 702 3861 1261 8 1261 1288 1288 8 جمعیت )راس(

 1603 1112 41 8 41 1114 1114 8 شیر

 1201 112 803 8 803 112 112 8 گوشت

 گوزلدره سفلی 6

 808 8 8 8 8 8 8 8 جمعیت )راس(

 808 8 8 8 8 8 8 8 شیر

 808 8 808 8 808 8 8 8 گوشت

 گوزلدره علیا 7

 601 2718 2128 221 2222 178 178 8 جمعیت )راس(

 302 221 67 12 11 112 112 8 شیر

 206 17 801 8 804 17 17 8 گوشت

 کردناب 2

 303 1376 1337 171 1166 32 32 8 جمعیت )راس(

 108 71 31 7 22 36 36 8 شیر

 806 4 802 8 802 4 4 8 گوشت

 سبزدرق 2

 306 1183 1426 111 1341 7 7 8 جمعیت )راس(

 806 41 32 6 32 6 6 8 شیر

 801 1 803 8 802 1 1 8 گوشت

 خرمدرق 18

 302 1124 1112 126 1362 36 36 8 جمعیت )راس(

 108 74 41 2 33 33 33 8 شیر

 806 4 803 8 802 4 4 8 گوشت

 شکورآباد 11

 404 1247 1712 322 1431 22 22 8 جمعیت )راس(

 102 122 42 13 34 22 22 8 شیر

 104 2 803 8 802 2 2 8 گوشت

 سلمانکندی 12

 306 1122 1213 132 1114 276 176 188 جمعیت )راس(

 401 312 32 6 27 221 163 122 شیر

 407 31 802 8 802 38 17 13 گوشت

 کردرق 13

 206 1113 271 114 261 132 72 68 جمعیت )راس(

 204 171 21 1 21 146 72 73 شیر

 204 16 802 8 801 16 2 2 گوشت

 خیرآباد 14

 2208 12276 2724 6624 2188 3112 3112 8 جمعیت )راس(

 1802 3614 317 267 11 3226 3226 8 شیر

 1306 311 202 2 803 342 342 8 گوشت

 چمه 11

 803 123 21 11 28 22 22 8 جمعیت )راس(

 804 22 3 1 2 26 26 8 شیر

 804 3 808 8 808 3 3 8 گوشت

 چمرود 16

 204 1833 268 68 288 73 73 8 جمعیت )راس(

 103 22 24 2 22 62 62 8 شیر

 101 7 802 8 801 7 7 8 گوشت

 امیرآباد 17

 103 168 118 18 188 18 18 8 جمعیت )راس(

 803 23 14 2 12 2 2 8 شیر

 802 1 801 8 801 1 1 8 گوشت
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 (: برآورد تولید گوشت قرمز از انواع دام در منظومه باغ حلی  )واحد: تن( 118ادامه جدول)       

 

 مشاور. پیمایش میدانی.مياسیات  3340-43مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی 

 

  تولیدات پشم و کرک و مو 

روستتتایی و نگهداری از  دام  ستتبک  حاصتتل می  حاصتتل از دامداریهای تولیدات پشتت  و کرل و مو

تن کرل و مو تولید شده است.بیشترین میزان تولید  9/3تن پش  و  4/34که از کل دام های موجود ،  گردد.

تن و بیشترین تولید کرل  0/4و  3/4، 4/4پش  گوسفند در روستای ونونان ، گوزلدره علیا و خیر آباد با تولید 

ش
خ

م ب
نا

 

 جمعیت و تولیدات آبادی

 دام سبک دام سنگین

 جمع کل
سهم 

 نسبی)درصد(
گاو 

 اصیل

گاو دو 

 رگ
 جمع

گوسفند 

 و بره

بز و 

 بزغاله
 جمع

 آقزوج 12

 303 1328 1228 8 1228 28 28 8 جمعیت )راس(

 106 111 31 8 31 24 24 8 شیر

 104 2 802 8 802 2 2 8 گوشت

 قشالق 12

 807 317 278 8 278 47 47 8 جمعیت )راس(

 807 18 6 8 6 44 44 8 شیر

 807 1 808 8 808 1 1 8 گوشت

 برنقور 28

 207 1111 1878 8 1878 21 21 8 جمعیت )راس(

 101 181 26 8 26 72 72 8 شیر

 103 2 802 8 802 2 2 8 گوشت

 ونونان 21

 608 2112 2368 8 2368 122 122 8 جمعیت )راس(

 304 241 17 8 17 124 124 8 شیر

 308 28 804 8 804 12 12 8 گوشت

 کاکاآباد 22

 401 1221 1777 438 1347 114 114 8 جمعیت )راس(

 202 116 18 17 32 186 186 8 شیر

 102 12 803 8 802 11 11 8 گوشت

 بوجی 23

 208 232 223 2 214 11 11 8 جمعیت )راس(

 801 34 28 8 28 14 14 8 شیر

 802 2 801 8 801 1 1 8 گوشت

 بالوف 24

 808 8 8 8 8 8 8 8 جمعیت )راس(

 808 8 8 8 8 8 8 8 شیر

 808 8 808 8 808 8 8 8 گوشت

 پرنگین 21

 207 1116 1878 128 228 26 26 8 جمعیت )راس(

 101 182 22 2 21 28 28 8 شیر

 103 2 802 8 801 2 2 8 گوشت

 کنگه 26

 108 443 431 288 231 2 2 8 جمعیت )راس(

 803 21 14 2 6 7 7 8 شیر

 801 1 801 8 808 1 1 8 گوشت

 جمع

   42317 31772 2272 26287 6132 6372 168 جمعیت )راس(

   7128 1886 362 641 6114 1212 121 شیر

   614 7 2 4 647 626 21 گوشت

 سهم نسبی )درصد(

   18808 2401 2102 6303 1101 1101 804 جمعیت )راس(

   18808 1401 101 201 2102 2301 207 شیر

   18808 108 804 807 2208 2107 302 گوشت
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

ا ز کل  3/43تولیدات پشتت  و درصتتد از کل  9/03تن به روستتتای خیرآباد اختصتتاص دارد.. 3/0و موی بز با 

 تولیدات کرل و مو شهرستان به این منظومه اختصاص دارد.
 (: برآورد تولید پشم و  کرک ومو از انواع دام در منظومه باغ حلی  )واحد: تن( 111جدول)  

ف
دی

ر
 

 بز و بزغاله گوسفند و بره آبادی

 515 310 سرخه دیزج 1

 515 514 علی آباد 2

 515 519 آبادیوسف  3

 515 413 ساریجانلو 4

 515 414 قره بالغ 1

 515 515 گوزلدره سفلی 6

 514 413 گوزلدره علیا 7

 513 319 کردناب 2

 513 313 سبزدرق 2

 514 313 خرمدرق 18

 513 313 شکورآباد 11

 513 313 سلمانکندی 12

 513 315 کردرق 13

 013 410 خیراباد 14

 5153 513 چمه 11

 513 313 چمرود 16

 5159 513 امیراباد 17

 515 310 آقزوج 12

 515 513 قشالق 12

 515 313 برنقور 28

 515 414 ونونان 21

 519 313 کاکاآباد 22

 5153 315 بوجی 23

 515 515 بالوف 24

 515 313 پرنگین 21

 515 513 کنگه 26

 319 3414 جمع کل

 . پیمایش میدانی.مياسبات مشاور 3340-43مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی 

                                   

  تولید گوشت و تخم مرغ طیور 

هزار قطعه جوجه و مرغ نگهداری و پرورش می  034باغ حلی براساس آخرین اطالعات اخذ شده در منظومه 

هزار قطعه  0/053شود. از این میزان میتن گوشت مرغ قابل عرضه تولید  3394یابد که از این میزان حدود 

 تن اختصاص دارد و مابقی تولیدات به طیور خانگی تعلق دارد. 3333به طیور صنعتی با تولید 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

درصد از کل تولیدات گوشت سفید استان به این منظومه تعلق دارد.  4/3درصد از تولیدات شهرستان و 9/93

 ای سنبل آباد و واالیش و بویین استقرار یافته است.این فعالیت در حاشیه شهر سلطاتیه  و روستاه

هزار طیور خانگی  35هزار قطعه مرغ تخمگذار صنعتی و  34تن تخ  مرغ از فعالیت نگهداری  3049همپنین 

 در سطح منطومه حاصل می گردد.
 (: برآورد تولید گوشت مرغ در مرغداریهای صنعتی و خانگی  در منظومه باغ حلی112جدول)

ف
دی

ر
 

 آبادی
جمعیت و 

 تولیدات

 طیور صنعتی و سنتی
طیور سنتی و 

 خانگی

غ 
مر

ی
شت

گو
 

غ 
مر

ذار
مگ

خ
ت

 

1 
سرخه 

 دیزج

 8 72888 8 تعداد )قطعه(

 8 8 8 گوشت سفید

 8 1831 8 تخم خوراکی

 یوسف آباد 3

 8 8 36888 تعداد )قطعه(

 8 8 268 گوشت سفید

 8 8 8 تخم خوراکی

 قره بالغ 4

 1888 8 38888 تعداد )قطعه(

 18 8 224 گوشت سفید

 31 8 8 تخم خوراکی

 ساریجانلو 1

 684 8 8 تعداد )قطعه(

 1 8 8 گوشت سفید

 4 8 8 تخم خوراکی

6 
گوزلدره 

 سفلی

 8 8 173888 تعداد )قطعه(

 8 8 1228 گوشت سفید

 8 8 8 تخم خوراکی

 شکورآباد 7

 612 8 8 تعداد )قطعه(

 1 8 8 گوشت سفید

 4 8 8 تخم خوراکی

 سلمانکندی 2

 131 8 8 تعداد )قطعه(

 8 8 8 گوشت سفید

 1 8 8 تخم خوراکی

 کردرق 2

 116 8 8 تعداد )قطعه(

 8 8 8 گوشت سفید

 1 8 8 تخم خوراکی

 خیرآباد 18

 1288 8 21888 تعداد )قطعه(

 413 8 78203 گوشت سفید

 434 8 8 خوراکیتخم 

 چمه 11

 18 8 8 تعداد )قطعه(

 8 8 8 گوشت سفید

 8 8 8 تخم خوراکی
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 

 (: برآورد تولید گوشت مرغ در مرغداریهای صنعتی و خانگی  در منظومه باغ حلی  112ادامه جدول)

ف
دی

ر
 

 آبادی
جمعیت و 

 تولیدات

 طیور صنعتی و سنتی
طیور سنتی و 

 خانگی

غ 
مر

ی
شت

گو
 

غ 
مر

ذار
مگ

خ
ت

 

 چمرود 12

 118 8 8 تعداد )قطعه(

 8 8 8 گوشت سفید

 1 8 8 تخم خوراکی

 امیرآباد 13

 388 8 8 تعداد )قطعه(

 1 8 8 گوشت سفید

 2 8 8 تخم خوراکی

 آقزوج 14

 388 8 8 تعداد )قطعه(

 1 8 8 گوشت سفید

 2 8 8 تخم خوراکی

 قشالق 11

 121 8 8 تعداد )قطعه(

 8 8 8 گوشت سفید

 1 8 8 تخم خوراکی

 برنقور 16

 428 8 8 تعداد )قطعه(

 1 8 8 گوشت سفید

 3 8 8 تخم خوراکی

 ونونان 17

 228 8 8 تعداد )قطعه(

 2 8 8 گوشت سفید

 1 8 8 تخم خوراکی

 کاکاآباد 12

 8 8 21172 تعداد )قطعه(

 8 8 622 گوشت سفید

 8 8 8 تخم خوراکی

 جمع

 18682 72888 422172 تعداد )قطعه(

 471 8 3171 گوشت سفید

 422 1831 8 تخم خوراکی

 

 تولیدات عسل   -1-6-4-1-3-3

که پرورش زنبورعستتل از دیرباز در نواحی  بررستتیهای بعمل آمده در ميدوده مطالعاتی بیانگر آنستتت

رایج بوده و ستتاکنین مناطق مختلف با  با وجود نواحی کوهستتتانی همراه با پوشتتش مرتعی مناستتب،مختلف 

نگهداری زنبور عستتل به صورت توجه به امکانات و فرصتتهای خود اقدام به نگهداری زنبورعستل می نمایند. 

 فصلی بوده و در فصول گرم کوچ و یاجابه جایی صورت می گیرد.

یوستتف آبادو قشتتالق این فعالیت در ميدوده روستتتاهای گوزلدره علیا ، گوزلدره ستتفلی ، امیر آباد ، 

 تن عسل در سطح منظومه تولید می گردد. 3/03بیشترین سه  را دارد. 
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

و در این میان عمده فرصتتت ها متوجه نگهداری و پرورش زنبورعستتل در قالب کندوهای مدرن بوده 

درصتتد از کل تولیدات عستتل شهرستان  0/30کندوهای ستنتی جای خود را به کندوهای مدرن داده استت. 

 درصد از کل تولیدات استان به این منظومه اختصاص دارد. 3/0و  سلطانیه
 

 1321-26در منظومه باغ حلی در سالمقادیر تولید عسل : تعداد کندو و  (113) جدول

 آبادی نام بخش

 زنبور عسل

 سهم نسبی)درصد( میزان عسل تولیدی )کیلوگرم( تعداد کندو

 808 8 8 سرخه دیزج باغ حلی

 807 364 48 علی آباد باغ حلی

 1802 1478 147 یوسف آباد باغ حلی

 601 3221 361 ساریجانلو باغ حلی

 103 623 71 قره بالغ باغ حلی

 1301 7838 783 گوزلدره سفلی باغ حلی

 1701 2168 216 گوزلدره علیا باغ حلی

 102 1818 111 کردناب باغ حلی

 304 1228 288 سبزدرق باغ حلی

 802 411 18 خرمدرق باغ حلی

 802 182 12 شکورآباد باغ حلی

 102 261 186 سلمانکندی باغ حلی

 201 1361 118 کردرق باغ حلی

 108 2783 227 خیراباد باغ حلی

 301 1624 121 چمه باغ حلی

 107 281 22 چمرود باغ حلی

 1107 6272 628 امیراباد باغ حلی

 106 3821 332 آقزوج باغ حلی

 1801 1411 121 قشالق باغ حلی

 808 8 8 برنقور باغ حلی

 302 1732 121 ونونان باغ حلی

 804 237 26 کاکاآباد باغ حلی

 808 8 8 بالوف باغ حلی

 808 8 8 کنگه باغ حلی

 808 8 8 بوجی باغ حلی

 808 8 8 پرنگین باغ حلی

 188 13622 1626 جمع
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 جمع بندی   -1-6-4-1-4
 

تن 43330بخش کشاورزی و دامپروری در کل منظومه باغ حلی نشان می دهد که در حدود بررسی تولیدات  -

انواع ميصوالت کشاورزی و دامی در سطح منظومه تولید می گردد. که ميصوالت  زراعی با تولیدی در 

درصد از کل تولیدات  0/39تن انواع ميصوالت زراعی آبی و دی  بیشترین سه  را دارد و   34354حدود 

درصد از کل تولیدات بیشترین سه   3/49ا به خود اختصاص می دهد در این بین ميصوالت زراعی آبی ر

 را دارند.

 درصد از کل تولیدات در جایگاه بعدی قرار دارد.  4/4تولیدات باغی با سهمی معادل  -

مل می درصد از کل تولیدات را شا 3/30تن ، معادل  33539ميصوالت دامی و شیالتی در کل منظومه 

درصد از کل تولیدات در بخش  9/9و  0/4شود. که تولید شیر و گوشت مرغ به ترتیب با سهمی بالغ بر 

 دامپروری بیشترین سه  را دارد. 

د توزیع نسبی تولیدات بخش کشاورزی و دامپروری در منظومه باغ حلی نشان  33د و نمودار ب   339در جدولب

 داده شده است.
 ( : توزیع نسبی تولیدات بخش کشاورزی و دامپروری در منظومه باغ حلی    114جدول) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سه  نسبیبدرصدد تولیدبتند  

 3910 34354 تولیدات زراعی 

 414 4344 تولیدات باغی

 410 3345 تولید شیر)تن(

 514 309 دام روستایی)تن( -تولید گوشت 

 5159 3414 تولید پشم 

 5153 319 تولید موو کرک

 919 3394 گوشت مرغ

 314 3049 تخم مرغ

 513 0313 تولید عسل

 355 43330 جمع کل
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 ( : توزیع نسبی تولیدات بخش کشاورزی و دامپروری در منظومه باغ حلی    37نمودار )   
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 صنعتی )شامل صنایع کارگاهی، صنایع دستی، صنایع کارخانه ای و...( فعالیتهای تولید -1-6-4-2
واحدهای صنعتی، معدنی و کارگاهی در منظومه باغ حلی براساس مستندات دریافتی از اداره صنعت و معدن استان و 

نه نقش قابل مطالعات میدانی مشاور نشان از آن دارد که ميدوده مطالعاتی به لياظ توانمندی و فعالیت در این زمی

توجهی را بر عهده دارند و در این میان منظومه به دلیل وجود معادن متعدد از قابلیت باالیی در زمینه فوق دارا می 

باشد از سوی دیگر وجود برخی از کارگاه های تولیدی شامل خیاطی و تولید البسه، رشته بری، بوجاری و... بخش 

 عدن را شامل می شود که در زیر به بررسی آنها پرداخته می شود.دیگری از اقتصاد روستا در بخش صنعت و م

 تولیدات صنعتی و کارگاهی -1-6-4-2-1
تولیدات صنعتی و کارگاهی در قالب ساخت انواع ميصوالت پالستیکی، غذایی، ميصوالت کانی غیرفلزی، تولید انواع 

صنایع غذایی قابل بسته بندی و بررسی است که  قالی، تولیدات شیمیایی بشامل اسید، کود و...د و همچنین تولیدات

 در زیر به تشریح آنها پرداخته می شود.

 ساخت انواع محصوالت پالستیکی 

واحد صنعتی شامل صنایع پالستیکی جهاد زمزم که در روستای قره بالغ واقع می باشد مهمترین تولیدات صنعتی در 

 به تولید و ساخت انواع ميصوالت پالستیکی می پردازند. این زمینه است که در منظومه باغ حلی واقع بوده که

 تولیدات غذایی 

براساس اطالعات ارایه شده از سوی سازمان صنایع و معادن و همچنین مطالعات میدانی مشاور کارگاههای رشته بری 

ین زمینه می باشد همچنکه عمدتاً در روستای گوزلدره سفلی به فعالیت می پردازند و مهمترین تولیدات موجود در این 

وجود کارخانه قند و شکر که در روستای خیرآباد به فعالیت می پردازد یکی دیگر از فعالیتهای موجود در این زمینه به 

 شمار می رود.

  تولیدات و صنایع ریسندگی 

ین زمینه مهمترین واحد تولیدی مربوط به الیاف هامون واقع در روستای خیرآباد است که ساخت منسوجات مهمتر

 فعالیتی آن ميسوب می شود.

 صنایع شیمیایی 

این صنایع که به تولید کود و ترکیبات ارت بمستقر در روستای یوسف آبادد و تولید اسید بواقع در روستای خیرآبادد از 

 مهمترین واحدهای تولیدی است که در سطح منظومه باغ حلی به فعالیت می پردازند.
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 فعالیتهای تولید صنعتی منظومه باغ حلی(: 111جدول شماره)  

 رقمی 4گروه فعالیت  رقمی 9گروه فعالیت  اشتغال مجوز آدرس کارگاه شهرستان نام واحد

صنایع پالستی 

 جهاد زمزم
 سلطانیه

 -تهران -جاده زنجان  35یلومترک

 جنب پاسگاه انتظامی قره بالغ
43 

ساخت انواع ميصوالت 

 د4045پالستیکیب

ميصوالت ازالستیک 

 د40وپالستیکب

جی تی آی 

 پارسیان
 053 بعد ازسه راهی سلطانیه سلطانیه

تولیدميصوالت ازتوتون 

 د3355وتنباکوب

ميصوالت ازتوتون 

 د33وتنباکوب

 سلطانیه حمداله خدمت لو
روبروی  -روستای گوزلدره

 درمانگاهپایین تر از  -بخشداری
0 

ساخت ماکارونی رشته 

فرنگی ميصوالت اردی 

 د3099مشابهب

ميصوالت غذائی 

 د30وآشامیدنیهاب

شن وماسه بوئین 

 رود
 سلطانیه

کیلومتری جاده زنجان 30 -زنجان

 تهران ابتدای جاده روستای بوئین
34 

ساخت سایرميصوالت 

کانی غیرفلزی طبقه بندی 

 د4344نشده درجای دیگرب

کانی سایرميصوالت 

 د43غیرفلزیب

تولیدی و صنعتی 

 کریستال ایران
 سلطانیه

جاده تهران  90زنجان کیلومتر 

 منطقه سنبل آباد
355 

ساخت شیشه وميصوالت 

 د4335شیشه ایب

سایرميصوالت کانی 

 د43غیرفلزیب

 سلطانیه فرش سهند
جاده تهران 35زنجان کیلومتر

 روبروی روستای خیرآباد
390 

تولیدانواع قالی 

 د3344وقالیچهب
 د33ساخت منسوجاتب

 سلطانیه کریستال ایران
نبش جاده 90سلطانیه کیلومتر

 90033سنبل آبادص .پ 
303 

ساخت شیشه وميصوالت 

 د4335شیشه ایب

سایرميصوالت کانی 

 د43غیرفلزیب

تعاونی تولیدی 

 مهرجویان ابهر
 سلطانیه

آزاد راه ابهر  94سلطانیه کیلومتر

 زنجان
35 

سایرميصوالت ساخت 

کانی غیرفلزی طبقه بندی 

 د4344نشده درجای دیگرب

سایرميصوالت کانی 

 د43غیرفلزیب

فرآوری شیمیایی 

 زنجان
 سلطانیه

جاده زنجان به  40کیلومتر 

جاده -روستای یوسف آباد-تهران

کارخانه فرآوری شیمیایی -مروارید

 زنجان

330 
ساخت کودهاوترکیبات 

 د4934ازتهب

موادوميصوالت ساخت 

 د49شیمیائیب

 سلطانیه الیاف هامون
-جاده قدی  زنجان 35کیلومتر

 تهران مقابل روستای خیر آباد
33 

اماده سازی وریسندگی 

الیاف نساجی بافندگی 

 د3333منسوجاتب

 د33ساخت منسوجاتب

 سلطانیه یداله لطفی

جاده زنجان تهران 35کیلومتر

روستای خیر آباد باالتر از فرش 

 سهند

 د3094تولید قندوشکرب 4
ميصوالت غذائی 

 د30وآشامیدنیهاب

 43 مجتمع صنعتی شهید باهنر سلطانیه آسیا کانی آرا

استخراج سایرمعادن طبقه 

بندی نشده درجای 

 د3944دیگرب

استخراج 

 د39سایرمعادنب

 سلطانیه مصطفی ميمدی
وستای کبود گنبد خیابان 

 33ولیعربعد پالل 
0 

ساخت ماشین االت 

کشاورزی وجنگل 

 د4443داریب

ساخت ماشین آالت 

 د44وتجهیزاتب
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 تولیدات البسه 

مطالعات میدانی مشاور حاکی از آن است که در سطح روستاهای منظومه از جمله گوزلدره سفلی، سرخه دیزج چندین 

آنها در نهایت به شهر واحد کارگاهی به صورت خیاطی وجود دارد که به تولید انواع البسه می پردازند و ميصوالت 

 تهران صادر می گردد.

 فعالیتهای بخش معدن 

وجود و پراکندگی معادن در سطح منظومه باغ حلی حاکی از آن است که این بخش نقش قابل توجهی در اقتصاد آن 

ت ادرابر عهده دارد و عالوه بر آنکه بخشی از نیروی فعال منظومه در آن مشغول به فعالیت می باشند در تولید و ص

ميصوالت معدنی نیز دارای اهمیت ویژه ای هستند براساس اطالعات موجود عمدتاً ميصوالت معدنی منظومه به موادی 

همچون پوزوالن، آهن و سنگ مس تعلق دارد که در روستاهای سرخه دیزج، گوزلدره و قشالق قرار گرفته اند. زمان 

نفر مشغول فعالیت می باشند.  344تعداد پرسنل موجود در آنها سال بوده که  35بهره برداری از معادن فوق بیش از 

تولیدات معدنی به غیر از آنکه در داخل استان در برخی از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد به ذوب آهن اصفهان و 

 یا کشور چین نیز صادر می گردد.

 

 (: توزیع و پراکندگی معادن در منظومه باغ حلی116جدول شماره)  

 نام بهره بردار نام معدن بخش
مدت بهره 

 برداری

نوع ماده 

 معدنی

تعداد 

 پرسنل

 

مساحت 

ميدوده 

 معدن

مواد خام صادر  ذخیره معدن

شده مناطق 

 روستایی

نوع ماده 

 معدنی
ذخیره 

 قطعی

ذخیره 

 احتمالی

باغ 

 حلی

پوزوالن 

سرخه 

 دیزج

آقای علیرضا 

 بهرامخانی
 پوزوالن داخل استان 0555555 3555555 0133 4 پوزوالن سال35

آهن 

سرخه 

 دیزج

شرکت جهان 

 نمو
 4555555 9555555 319 330 آهن سال35

 -داخل استان

خارج استان و 

صادرات به 

 خارج از کشور

 آهن

اهن 

 گوزلدره

شرکت فراورده 

های معدنی 

گوزلدره 

 سلطانیه

 سال35
اهن 

 مگنتیتی
3 4104 305555 335555 

 -داخل استان

خارج استان و 

صادرات به 

 خارج از کشور

اهن 

 مگنتیتی

مس 

 قشالق

شرکت زرین 

 صنعت چاف
 سال30

سنگ 

 مس
3 44140 335555 495555 

داخل استان و 

 خارج استان

سنگ 

 مس

 مأخذ: اداره صنایع و معادن استان
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 (: معدن جهان نمای روستای سرخه دیزج7تصویر شماره)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و شکل فعالیتهای خدماتی )شامل حمل و نقل، بازرگانی، گردشگری و...(دامنه  -1-6-4-3

 خدمات بهداشتی و درمانی 

 به این موضوع اشاره گردید. 9-3-9-9-3در بخش 

 خدمات ارتباطی 

 به این موضوع اشاره گردید. 3-3-9-9-3در بخش 

 بازرگانی 

 به این موضوع اشاره گردید. 3-3-9-9-3در بخش 

 خدمات فراغتی 

هنری، به دلیل اهمیت و کارآیی آنها در  -سینماها، سالن های نمایش و تناتر، مراکز فرهنگی، نمایشگاه های فرهنگی

برگزاری همایش ها، فستیوالهای هنری و... در سطح ملی و حتی بین المللی، در مطالعه و برنامه ریزی های توسعه به 

ین فضاهای ورزشی، کمپ های اقامتی و پذیرایی از جمله ویژه توسعه گردشگری مورد توجه قرار می گیرد همچن

 فضاهای فراغتی دیگری هستند که می توانند در زمینه فوق مورد توجه واقع شود.

 

 بازار و بازاریابی تولیدات -1-6-1
همجواری شهرستان سلطانیه و به تبع آن منظومه باغ حلی در جوار مرکز استان بشهرستان زنجاند از یک سو و واقع 

شدن در امتداد شریانهای مه  و اساسی که در نهایت به مرکز کشور و مناطق پرجمعیت از سوی دیگر سبب بر آن شده 

ری ایجاد نماید. تکاپوی بازاریابی در ميدوده مورد مطالعه عمدتًا تا بازار پر تقاضای آنها زمینه الزم را برای تبادل تجا

مشتمل بر شناسایی بازارهای هدف، رفتار خریداران، نوسانات عرضه و تقاضا، کنترل ریسکهای عرضه و تقاضا، تيقیقات 

برنامه  والً در چارچوببازار و بازاریابی، مدیریت تقاضا، تبلیغات و فعالیتهای ترویجی و پیشبردی است. این اقدامات اص
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ای منسج  و هماهنگ و در طی زمان های کوتاه، میان و بلندمدت صورت می گیرد. هر اندازه ساختار اقتصادی در 

منظومه دارای ماهیت و سازوکاری رقابتی باشد، فعالیتهای پیش گفته بیشتر اهمیت می یابد. اما نیروهای بازاری منطقه، 

کل کلیدی منطقه نه تخصیص اعتبار مالی که عدم تمرکز فکری مدیریتی بر روی عناصر ناآماده و غیرمتشکل اند، مش

بازاری است و از سویی این منظومه فاقد بازارهای ميلی قطب گونه همچون بازارهای اصفهان، تبریز، یزد و شیراز و نیز 

ان ی صنعتی غیردولتی در استفاقد زنجیره صنایع بزرگ و متوسط احداث شده توسط بخش غیردولتی بسان زنجیره ها

 های اصفهان، آذربایجان شرقی، یزد و حتی قزوین است. به این اعتبار منظومه بازاری دولتی ساخته دارد.

به طور کلی در بررسی میدانی روستاهای منظومه در شناخت بازار و بازاریابی تولیات این واقعیت مسل  نمود پیدا کرد 

 ای داد و ستد زیر قابل بررسی و مطالعه است:که تولیدات آن در قالب رفتاره

 بازار و بازاریابی درون منظومه ای -1-6-1-1
این ویژگی عمدتًا به تبادل کاال و تجارت تولیدات کشاورزی که عمدتاً مربوط به تولید حبوبات نظیر نخود و لوبیاو یا 

که معموالً بین روستاهای منظومه رواج سایر ميصوالت نظیر جو و علوفه و خرید و فروش احشام مربوط می گردد 

داشته و عمدتًا چنین شکلی از داد و ستد بین روستاهای همجوار اتفاق می افتد. در این بین روستای قره بالغ به دلیل 

 دارا بودن سیلو باعث شود تا غالب تولیدات گندم چه در سطح منظومه و چه در سطح شهرستان به آن انتقال داده شود.

 بازارهای هفتگی -1-6-1-2
تيول کننده توسعه روستایی ميسوب می شوند که می توانند تيولی بنیادین بازارهای هفتگی از عمده ترین روشهای م

در کارکرد، کالبد، تولید، اشتغال و در نهایت تغییر ساختار اقتصادی و کالبدی روستاها ایجاد کنند. براین اساس مطالعات 

حاکی از آن است که وجود فعالیت بازارهای هفتگی یکی از شیوه های بازار و بازاریابی میدانی در منظومه باغ حلی 

تولیدات و در نهایت داد و ستد در آن به شمار می رود که در این میان برخی از روستاها به سبب نقش و جایگاه منطقه 

نبه بازاری یکی از مهمترین بازارهایی ای آن دارای چنین روشهای تجارت می باشند. چنانچه در روستای خیرآباد چهارش

است که معموالً به صورت خرده فروشی در آن استقرار یافته و امر داد و ستد در طول هفته در روز فوق انجام می گیرد. 

 این شیوه در غالب روستاهای منظومه که از نقش منطقه ای دارا هستند مرسوم هستند.

 منطقه ایبازار و بازاریابی برون  -1-6-1-3
وجود مراکز پرجمعیت در جوار منظومه همچون شهر زنجان از یک سو و دسترسی آسان منظومه به مراکز پرجمعیت 

خارج از استان به سبب وجود شبکه ارتباطی همچون آزادراه و خط آهن باعث گردیده تا بخشی از تولیدات منظومه به 

نظیر دام زنده بسبک و سنگیند عالوه بر آنکه در سطح منظومه  خارج از منظومه نیز صادر گردد به طوری که ميصوالت

و مابین روستاهای همجوار داد و ستد می شوند. میدان احشام زنجان مهمترین مرکز جهت فروش و یا خرید آن نیز به 

قع می درصد از دام های منظومه در آن مورد خرید و فروش وا 45شمار می رود و براساس بررسی های میدانی بیش از 

شوند، از سوی دیگر شهر تهران به عنوان نقطه ای است که به عنوان بازار فروش ميصوالت و تولیدات دامی همچون 

لبنیات، به خصوص پنیر گوسفند به شمار می رود. ضمن آنکه وجود صنایع لبنی در شهر تبریز که عمدتاً به تولید پنیر 

از سال شیر حاصل به آن صادر گردد. مراجعه تاجرانی از شهر اردبیل  لیقوان مشغول می باشند باعث گردیده در مواقعی
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برای خرید ميصول سیب زمینی از روستاهایی که به تولید آن مبادرت می ورزند باعث شده تا شبکه داد و ستد و 

 بازاریابی منظومه را تيت تأثیر خود قرار دهد.

هان و کشور چین را به طور اخص مورد هدف قرار صادرات مربوط به بخش معدن همچون سنگ آهن ذوب آهن اصف

 داده است.

 فنون بازاریابی و دسترسی به بازار -1-6-1-4
ه  مرز بودن منظومه با شهرستان زنجان از یک سو و جدیداالحداث بودن شهرستان سلطانیه از سوی دیگر سبب بر 

ازار گسترده و قابل توجهی در آن مالحظه نشود و آن شده تا نظام بازار و بازاریابی در آن سطح نازلی قرار گیرد و ب

معموالً جریانات داد و ستد در سطح منظومه عمدتاً در سطح خرده فروشی باقی بماند که غالباً به خریدهای روزمره 

اختصاص می یابد هر چند بخش قابل توجهی از خریدهای روزمره و عمده نیز اختصاص به مراکز تجاری موجود در 

دارد که در این میان بازار سنتی و قدیمی زنجان به عنوان مهمترین ميور مبادالت تجاری برای منظومه شهر زنجان 

باغ حلی به شمار می رود ضمن آنکه مراکز خرید جدید و مدرن که به صورت پاساژ و یا مغازه های کنار خیابان بخش 

 دیگری از فنون بازاریابی ساکنین منظومه را شامل می شود.

 سازوکارهای حاکم بر بازار -1-6-1-1
فروش بعضی از ميصوالت زراعی که با قیمت تعیین شده دولت صورت می گیرد باز جمله ميصول گندمد چه برای 

فروش به مرکز خدمات روستایی و چه برای فروش به واسطه و یا فروش مستقی  به سیلو از طریق دخالت مستقی  و 

ین رابطه سازوکارهای بازار و امثال آن کاربرد چندانی ندارند. در مورد فروش غیرمستقی  دولت هدایت می شود و در ا

سایر ميصوالت نظیر حبوبات، تولیدات باغی و... سازوکار موجود در بازار تعیین کننده بوده و معموالً روستاییان به 

یگر وجود روابط داللی و قیمت را پرداخت می کنند، ميصول خود را می فروشند از سوی دخریدارانی که باالترین 

سلف خری به عنوان یکی از وجود مه  در سازوکارهای حاک  بر بازار به شمار می رود که در این میان چنین سازوکاری 

به ویژه در خرید و فروش ميصوالت زراعی همچون حبوبات حایز اهمیت بوده و دالالنی از سایر مناطق با مراجعه به 

 ستدی در سطح منظومه می نمایند. روستا اقدام به چنین داد و

 سرمایه گذاری و تسهیالت مالی -1-6-6
فرآیند تأمین تسهیالت سرمایه گذاری و دریافت مالی منطقه مورد مطالعه به صورت دریافت وام بانکی از بانک ها و یا 

ی هست. به طور کل سایر موسسات دولتی و خصوصی و یا مبادرت به دریافت وام یا قرض اليسنه از اشخاص حقیقی ه 

می توان گفت که در سطح منظومه موسسات مالی که بتوانند سرمابه گذاری کالن در آن انجام دهند چندان زیاد نمی 

باشد و غالبًا موسساتی به صورت پست بانک مهمترین عوامل سرمایه گذار در منظومه به شمار می رود از سوی دیگر 

مار در سرمایه گذاری منظومه به شمران روستایی یکی دیگر از نقاط ضعف پایین بودن اعتبارات تخصیصی به بخش ع

می رود در حال حاضر سه بانک کشاورزی، پست بانک و مهر ایران از جمله موسسات مه  در امر سرمایه گذاری و ارائه 

   4تسهیالت در سطح شهرستان سلطانیه ميسوب می شوند.

                                                 

فرآیندهای سرمایه گذاری و تسهیالت بانکی مابین در بخش مرکزی و باغ حلی، مطالعات فوق در قالب شهرستان  به علت عدم تفکیک 4

  ارائه می شود.
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ت ارائه شده در بخش تولید، خدمات و بازرگانی عمدتًا توسط سه بانک تسهیال 3343براساس اطالعات موجود در سال 

میلیون  405344کشاورزی، پست بانک و مهر ایران انجام یافته که در این میان بانک کشاورزی با جمع سرمایه گذاری 

و مهر ایران  39504ریال بیشترین سرمایه گذاری را در سطح شهرستان بر عهده داشته است و پس از آن پست بانک با 

 میلیون ریال در رتبه های بعدی قرار داشته اند. 43903با 

مورد باالترین حج  سرمایه  4334میلیون ریال با تعداد تسهیالت  330334بخش کشاورزی با حج  سرمایه گذاری 

 344333یزان مورد و به م 3404گذاری را به خود اختصاص داده است و پس از آن بخش خدمات و بازرگانی با تعداد 

مورد فعالیت تنها در  99میلیون ریال برای  9943میلیون ریال در مرتبه بعدی قرار داشته و در بخش صنعت مبلغ 

سوی پست بانک اختصاص یافته که این امر نشان از ارائه تسهیالت برای واحدهای صنعتی کوچک و خرد را دارد. 

میلیون ریال تسهیالت سرمایه گذاری که  3443به میزان  همچنین برای بخش ساختمان که از سوی سه بانک فوق

 عمدتًا در قالب وام های ساخت مسکن در مناطق روستا ارائه شده است.

 

 (1326سطح تسهیالت مالی و سرمایه گذاری در شهرستان سلطانیه )(: 117جدول شماره)  

 آمار مورد نیاز
 بمیلیون ریالد شهرستان سلطانیه

 جمع مهر ایران بانکپست  بانک کشاورزی

 4334 44 339 4343 تعداد تسهیالت در بخش کشاورزی

 330334 35933 39543 043334 مبلغ تسهیالت در بخش کشاورزی

 99 5 99 5 تعداد تسهیالت در بخش صنعت

 9943 5 9943 5 مبلغ تسهیالت در بخش صنعت

 34 0 39 34 تعداد تسهیالت در بخش ساختمان

 3443 335 333 4499 بخش ساختمانمبلغ تسهیالت در 

 3404 44 995 333 تعداد تسهیالت در بخش خدمات و بازرگانی

 344333 35933 93433 30443 مبلغ تسهیالت در بخش خدمات و بازرگانی

 4343 33 349 3434 میلیون ریال در تمامی بخش ها 355تعداد تسهیالت زیر 

 433333 5 5 433333 روستاها در بانکسپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت 

 3530434 43903 39504 405344 جمع

 

از آنجا که بانک کشاورزی حاوی نقش عمده در سرمایه گذاری و ارائه تسهیالت مالی برای منطق روستایی می باشد 

د را مورد بررسی قرار داد. می توان گفت 43و  43، 40الزم است روند سرمایه گذاری انجام شده را در سه مقطع زمانی ب

 394943نک کشاورزی بوده و در طول سه سال فوق به میزان که توسعه بخش کشاورزی از جمله اهداف اصلی و مه  با

مورد سرمایه گذاری و تسهیالت مالی از سوی آن انجام یافته است. پس از آن بخش خدمات  0034برای میلیون ریال 

 میلیون ریال در مرتبه بعدی قرار داشته است. در این میان 333339مورد و حج  سرمایه گذاری  3349و بازرگانی با 

بخش صنعت از جمله بخش هایی است که مورد توجه بانک کشاورزی واقع نشده و عمالً تسهیالت و سرمایه گذاری 

میلیون  443544مورد تسهیالت به میزان  9444خاصی برای آن صورت نگرفته است. با توجه به اطالعات موجود تعداد 
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رمایه گذاری تسهیالت مالی بانک کشاورزی در ریال از سوی بانک کشاورزی ارائه گشته است به طور کلی حج  س

 میلیون ریال برآورد شده است. 4049333فاصله سه سال مورد بررسی برابر 

 

و  26، 21سرمایه گذاری و تسهیالت مالی ارائه شده بانک کشاورزی در شهرستان سلطانیه )(: 112جدول شماره)  

27) 

 آمار مورد نیاز
 شهرستان سلطانیهبمیلیون ریالد

 جمع 43سال 43سال 40سال

 0034 3359 4343 4354 تعداد تسهیالت در بخش کشاورزی

 3،949،433 944443 043334 939،430 مبلغ تسهیالت در بخش کشاورزی

 5 5 5 5 تعداد تسهیالت در بخش صنعت

 5 5 5 5 مبلغ تسهیالت در بخش صنعت

 33 9 34 4 تعداد تسهیالت در بخش ساختمان

 3394 445 4499 030 در بخش ساختمان مبلغ تسهیالت

 3349 330 333 033 تعداد تسهیالت در بخش خدمات و بازرگانی

 333،339 33394 30434 03،333 مبلغ تسهیالت در بخش خدمات و بازرگانی

 9444 3554 3434 3454 میلیون ریال در تمامی بخش ها 355تعداد تسهیالت زیر 

 443،544 340444 433333 494،344 مدت روستاها در بانکسپرده گذاری کوتاه مدت و بلند 

 4049333 404333 405333 340440 جمع

 

 منابع تأمین سرمایه )رسمی و غیررسمی( -1-6-6-1
همچنانچه اشاره شد تسهیالت و سرمایه گذاری های انجام شده در سطح شهرستان سلطانیه از سوی سه بانک کشاورزی، 

پست بانک و مهر ایران انجام شده که همچنانچه اشاره شد در بخشهای مختلف اقتصادی بکشاورزی، خدمات و بازرگانی، 

م شده که در این میان نقش بانک کشاورزی در تأمین منابع صنعت و ساختماند سرمایه گذاری هایی از سوی آنها انجا

سرمایه قابل توجه بوده است از سوی دیگر منابع غیررسمی و خصوصی بخش دیگر از عوامل موثر در تأمین سرمایه 

برای فعالیتهای متعدد اقتصادی در شهرستان سلطانیه و منظومه باغ حلی به شمار می رود که براساس اطالعات موجود 

که از دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان حاصل شده شرکت اسیدسازان زنجان که در روستای خیرآباد 

تن به فعالیت           می پردازد از جمله شرکت های  99555مستقر می باشد و به تولید اسید سولفوریک با ظرفیت 

 ت.خصوصی است که منابع سرمایه آن توسط بخش خصوصی تأمین شده اس

درصد در حال احداث است  513همچنین بسته بندی حبوبات، غالت، برنج که در روستای قره بالغ با پیشرفت فیزیکی 

میلیون ریال از سوی مجری آن بحمید  3555و توسط مجری بخش خصوصی در حال احداث بوده که سه  آورده آن 

های صنعتی و کارگاهی خصوصی که در بخش مسل د تأمین سرمایه شده است. به طور کلی می توان گفت که واحد

صنعت و معدن اشاره آن رفت غالبًا از سوی منابع دولتی و خصوصی تأمین سرمایه و اعتبار شده اند و ه  اکنون نیز 

 شاهد فعالیت آنها در روستاهای منظومه باغ حلی هستی .

 



                                                                                                                                   
  

 

434 
 

 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 روستاهای شهرستان سلطانیهسرمایه گذاری و تسهیالت لحاظ شده در اقتصاد (: 112جدول شماره)  

 عنوان طرح نام مجری روستا شهرستان
پیشرفت 

 فیزیکی

 سرمایه گذاریبمیلیون ریالد

 جمع تسهیالت آورده اشتغال

 سلطانیه

 40555 45555 0555 40 %05 راسیبافزایشد 055پرورش گاو شیری  شرکت دشت دام روز واالیش

 4955 4555 955 9 514 هزار 45مرغداری گوشتی 33تعاونی مهر  بوئین

 9555 3055 055 9 514 45مرغداری گوشتی ماکیان پرور غرب آذر سنبل آباد

 35555 4555 4555 3 510 راس05پرورش گاو شیری  یوسفعلی هادیلو بوئین

 9555 3555 3555 0 513 بسته بندی حبوبات ،غالت وبرنج حمید مسل  قره بالغ

 339444 395334 49035 394 جمع

 

 حجم و دامنه سرمایه گذاری )با تأکید بر قابلیتها و موانع( -1-6-6-2
در منظومه باغ حلی سایت مخصوص و ویژه جهت سرمایه گذاری برای فعالیتهای مختلف در حال حاضر موجود نمی 

زنجان صورت گرفته  -ابهرباشد و غالباً سرمایه گذاری های صورت گرفته به صورت پراکنده و عمدتًا در امتداد ميور 

است و این امر به دلیل مزیت ویژه در جهت سهولت حمل و نقل جاده ای بوده که در آن واحدهایی همچون کارخانه 

قند و شکر، الیاف هامون، شرکت اسیدسازان، سیلوی قره بالغ و... مستقر می باشند عالوه بر آن براساس اطالعات حاصل 

ایه گذاری سه واحد تولیدی شامل دو واحد پرورش گاو شیری و یک واحد ذرت علوفه از دفتر جذب و حمایت از سرم

سیب زمینی در روستای بقره بالغ، خیرآباد و یوسف آبادد مورد هدف سرمایه گذاری است که میزان تسهیالت  -ای

 نفر لياظ شده است. 0میلیون ریال بوده که جهت اشتغال  3055پیشنهادی برای آنها برابر 

   

 سهم سرمایه گذاری و تسهیالت پیشنهادی برای واحدهای تولیدی در شهرستان سلطانیه(: 128جدول شماره)  

 روستا شهرستان
میزان تسهیالت 

 پیشنهادی
 ظرفیت زیر بخش نوع فعالیت

 اشتغال بنفرد

 تثبیتی ایجادی

 سلطانیه

 4 - راس مولد 35 اموردام گاوشیری 345 قره بالغ

 35 - هکتار 45 باغبانی باغ مخلوط 3395 حومه

 455 بادیوسف آ
 -ذرت علوفه ای

 سیب زمینی
 3 - هکتار 30 زراعت

 3 - راس مادر05 اموردام گوسفند داشتی 405 واالیش

 4 - راس مادر35 اموردام پرورش گاو شیری 445 بادخیرآ

 - - راس 30 اموردام گاو شیری 955 سلطانیه

 

 مسایل دسترسی به منابع مالی و تأمین سرمایهظرفیتها و  -1-6-6-3
داد شریانهای مه  و اساسی متا از یک سو و قرارگیری آن درموقعیت خاص منظومه به دلیل همجواری با مرکز استان 

زنجام و شبکه ریلی نشان از آن دارد که منطقه از نظر موقعیت جغرافیایی از قابلیت و  -همچون آزادراه، ميور اهبر

مناسبی جهت انجام سرمایه گذاری برخوردار بوده و می تواند تولیدات حاصل را به راحتی و سرعت به بازارهای ظرفیت 
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هدفانتقال داده و زمینه الزم برای جریانات داد و ستد را در سطح منظومه برقرار سازد از سوی دیگر با توجه به منطقه 

تولیدات غالت، حبوبات، صیفی جات، پرورش دام های سبک و از لياظ از فعالیتهای کشاورزی به ویژه زراعت شامل 

سنگین، باغداری و زنبورداری دارای توان بالقوه و بالفعل باالیی است لذا هدایت سرمایه گذاری به سمت آنها از جمله 

ت آن نیاظرفیتهای موثر آن به شمار می رود و با توجه به اینکه برخی از تولیدات منظومه از جمله ميصول سیب و لب

از کیفیت ویژه ای برخوردار است لذا می تواند بستر و ظرفیت ویژه ای را برای سرمایه گذاری در پی داشته باشد. از 

سوی دیگر توزیع معادن در سطح منظومه که دامنه صدور آن فراتر از منطقه و استان و حتی کشور را نیز شامل می 

 اری آن ميسوب می شود.شود بخش دیگری از ظرفیتهای انجام سرمایه گذ

 

 توان و ظرفیت های کارآفرینی -1-6-7
جهت دستیابی مناسب مناسب و اصولی فرآیند توسعه اقتصادی در مناطق روستایی، توجه ویژه به ایده های مختلف 

 کارآفرینی امری حیاتی و ضروری به نظر می رسد، چرا که تأکید بر بخش های اقتصادی موجود در مناطق روستایی به

تنهایی نخواهند توانست منجر به توسعه در ابعاد مختلف و رشد اشتغال و ریشه کنی فقر، افزایش درآمد روستاییان 

گردد از سوی دیگر برای نیل به اقتصاد مقاوتی که مهمترین سیاست کالن اقتصادی کشور را شکل می دهد، بهره گیری 

 را اجتناب ناپذیر می نماید.از تمام ظرفیتها و توانهای موجود در مناطق روستایی 

به طور کلی کارآفرینی روستایی به عنوان یک راهبرد اساسی برای توسعه روستایی می تواند کمک شایانی برای توسعه 

روستاها کرده و منجر به کاهش بیکاری و افزایش اشتغال و در نتیجه افزایش درآمد، متنوع سازی اقتصاد، استفاده 

زندگی روستاییان شود. بنابراین هر فعالیتی در روستاها مستلزم پاسخ گویی به دو مشکل عمده  بهینه از منابع و بهبود

و اساسی بیکاری و فقر در نواحی روستایی است. با توجه به توانمندی ها و پتانسیل های انکارناپذیر موجود در روستاها، 

استه شود. روستاها در عصر حاضر با تيوالت و می توان به ایجاد زمینه در کارآفرینی تا حدودی از این مشکالت ک

از این رو، تضمین و تداوم حیات و بقای روستاها نیازمند یافتن راه حل ها و روش  تهدیدات گسترده ای روبه رو هستند؛

های جدید بستگی دارد؛ بنابراین توسعه روستایی در مقایسه با گذشته، پیوند گسترده ای با مفهوم کارآفرینی دارد 

 د.443:3343اسبانی، بپ

در مناطق روستایی هر بخش از اقتصاد می توان یک بستری برای کارآفرینی ميسوب گردد و به عبارتی در هر بخشی 

بکشاورزی، صنعت و خدماتد می توان ایده های موثر و قابل توجهی را در زمینه کارآفرینی به دست آورد. هر چند در 

ور توسعه در مناطق روستایی، بخشی است که جهت تولیدات و کارآفرینی در این راستا بخش کشاورزی به عنوان مي

بخش های وابسته، دارای توان های افزایش غیر قابل مقایسه با بخش های اقتصادی دیگر است و به جرأت می توان 

تغال و اش گفت که توسعه سایر بخش ها به آن وابسته است. در هر صورت به منظور نیل به فرآیند توسعه اقتصادی

زایی الزم است به ایده های مختلف و موثر در هر بخش اقتصادی به صورت عمیق و اساسی نگریست که در زیر ایده 

 های مرتبط با طرح های کارآفرینی مستقل در روستا به طور جداگانه مورد بيث و بررسی قرار می گیرند.

، صنعت و خدمات از نظر بنیادی مفهومی مشابه کارآفرینی در بخش های کشاورزی ایده های بخش کشاورزی: -1

رزی فعالیت های مرتبط با کشاو دارند. بر این اساس، کارآفرینی در کشاورزی به معنای به کارگیری خالقیت و نوآوری در
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است و زمینه های کارآفرینی متنوعی در این بخش وجود دارد. در واقع نواحی روستایی، ميیط بکر بروز کارآفرینی 

فعالیت هایی از جمله زراعت، باغداری، گلخانه، پرورش دام و طیور، زنبورعسل، فعالیت های جنگل داری،  است.

آبخیزداری، حفظ و توسعه ميیط زیست و... مه  ترین زمینه های بروز کارآفرینی در بخش کشاورزی هستند، که هر 

روستا و مناطق پیرامون را به وجود آورند به عبارتی کدام از این فعالیت ها می توانند زنجیره ای از مشاغل را در سطح 

ایده های کارآفرینی در بخش کشاورزی در ایجاد تنوع تولید، رهایی از تولید مواد خام، تولید برای بازارهای خاص، 

ه ت کاستفاده از ظرفیت های کشاورزی، دامپروری و... حایز اهمیت می باشند. بنابراین با توجه به موارد فوق الزم اس

جهت نیل به فرآیند توسعه مطلوب در سطح روستا با توجه به پتانسیل و توانهای موجود آن الزم است اوالً به ایده های 

مورد نظر روستاییان در خصوص کارآفرینی پرداخت و ثانیًا مشاور نیز ایده پردازی های ضروری و اساسی را بتواند به 

د که براساس مورد فوق ایده های مه  و اساسی در زیرشاخه های بخش تسریع این فرآیند منجر شود، اقدام نمای

 کشاورزی برای روستاییان مورد مطالعه به شرح ذیل ارائه شده است:

 مشاغل کشاورزی و زیرشاخه های آن   -الف

 زراعت 

مورد برداشت قرار می گیرند که این ميصوالت  روستاهاگندم، جو و عدس مهمترین ميصول زراعی است که در سطح 

 غالباً به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرند:

 بخشی از ميصول مورد خود مصرفی روستا می گردد. -3

 می گردد. بخشی دیگر که مربوط به مازاد تولید می باشد به سایر مناطق به صورت خام و مواد اولیه صادر -4

تولید و توزیع ميصوالت غذایی می توان از تولیدات موجود روستا اقدام به ایجاد و توسعه در مقابل فرآیند و چرخه 

 فرآیندی تولیدی زیر را نمود:

 فهرست تولیدات مرتبط با ميصوالت غالت 

 جو پرل -

 گندم پرل -

 گندم پوست کنده -

 جو پوست کنده -

 بلغور جو -

 بلغور گندم -

 ته آش، تالیاتلیرشته و ماکارونی شامل الزانیا، رش -

 فهرست تولیدات مرتبط با حبوبات 

با توجه به اینکه عدس مهمترین ميصول تولیدی روستا در خصوص حبوبات به شمار می رود لذا ایجاد واحد کارگاهی 

 مرتبط با بسته بندی ميصول فوق یکی از ایده های کارآفرینی مرتبط با آن به شمار می رود.

 پرورش قارچ 

 ای در زمینه انواع ميصوالت صیفی جات نظیر خیار و گوجه فرنگیتولیدات گلخانه 
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دامداری و دامپروری یکی از عرصه های اقتصاد مقاومتی و از جمله عرصه هایی است  تولیدات دامی و دامپروری: -2

ی یکه از یک سو ارتباط تنگاتنگی با سالمت مردم و از سوی دیگر به دلیل سه  ویژه ميصوالت دامی در بعد غذا

 خانوارها دارد، بستر مناسبی برای تولید، کارآفرینی و اشتغال به شمار می رود.

وجود مراتع و چراگاه های مناسب براساس آنچه که در تيلیل و تبیین منابع طبیعی روستا ارائه شد بستر مناسبی برای 

و سنگین به صورت توامان دام های سبک  روستاهاتوسعه فعالیتهای فوق به شمار می رود که در این خصوص در 

پرورش و نگهداری می شوند که در زمینه ایجاد واحدهای دامداری مدرن و صنفی به همراه اصالح نژاد و توسعه نژادهای 

می تواند در توسعه اقتصادی و افزایش درآمد ساکنین  دامی زود بازده و مقرون به صرفه مهمترین ایده هایی هستند که

 روستا موثر واقع شوند.

 تولید انواع طیور 

پرورش مدرن و صنعتی انواع طیور یکی از گامهای موثر و اساسی در خصوص اقتصاد مقاومتی است که در این زمینه  

این زمینه شغلی قابل اجرا و دستیابی می باشد که اه  آنها که قابلیت ایجاد اشتغال در روستا را دارد  روستاهادر سطح 

 شامل:

 ایجاد مرغداری -

 پرورش و نگهداری بوقلمون -

 پرورش و نگهداری کبک -

 پرورش و نگهداری بلدرچین -

 پرورش و نگهداری شترمرغ -

 پرورش و نگهداری اردل -

 پرورش و نگهداری غاز -

 پرورش انواع طیور ميلی و بومی -

 پرورش زنبور عسل 

ر عسل است از این رو است که ارزش درصد از ميصوالت کشاورزی وابسته به زنبو 93این نکته قابل توجه است که 

برابر ارزش تولید شده در سال مياسبه می کنند. تولید عسل و فرآورده  355الی  40اقتصادی زنبورعسل را در دنیا 

های مرتبط با آن هر چند مهمترین و اساسی ترین فعالیت در زنبورداری است و می توان گفت که اشتغال غالب را در 

را شامل می شود اما ایجاد و ساخت تجهیزات ضروری و مورد نیاز زنبورداری بخش دیگری از  این فعالیت کشاورزی

 شغل های ایجاد شده با این فعالیت را در بر می گیرد. تجهیزاتی مانند:

 صندوق زنبورعسل -

 تخته مانع ملکه -

 دود پمپ -

 ماشین عسل کشی -

 لباس های ميافظتی -
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بایستی توسط افرادی به غیر از زنبوردار تولید گردد. بنابراین مشاغل موجود در زمینه از جمله ابزار آالتی هستند که 

زنبورداری از تنوع و تعدد قابل توجهی برخوردار می باشند. به طور کلی تولیدات مرتبط با       زنبور عسل به قرار زیر 

 می باشند.

 ندوک از خارج به آنها یافتن برای زنبور که هستند ميصوالتی اول دسته. هستند نوع دو اصوال عسل زنبور ميصوالت

 کندو از خارج ميصوالت اصطالحاً  که ميصوالت نوع این. آورد می کندو به خود با پیداکردن از پس و کند می پرواز

 هستند ميصوالتی دوم دسته. باشند می گل گرده و موم بره عسلک، عسل،: همچون مواردی شامل شوند می نامیده

 اًاصطالح که دهد می قرار استفاده مورد کندو در و کند می تولید خود بدن داخل در معینی غدد وسیله به زنبور که

 و... رویال ژله زهر، موم، مانند شوند می نامیده کندو داخل ميصوالت

 کندو از در خارج عسل زنبور ميصوالت 

 موجود آب مقدار. کنند می درست کردنشان غلیظ و مختلف گیاهان شهد آوری جمع از زنبورها را عسل: عسل 

 دارند قرار ها گل  انتهای در که مخصوصی غدد توسط شهد. باشد می درصد 45 تا 40 بین معموال ها گل شهد در

 قرار بدنش در که مخصوصی کیسه داخل در کردن آوری جمع از پس را شهدها این عسل زنبور. گردد می تولید

 این دادن قرار از پس زنبورها. کند می انبار موقت طور به شده درست شهد ذخیره و آوری جمع برای فقط و دارد

 تا را آنها آب مقدار دهند می انجام شهدها روی بر مکرر طور به که خاصی فرآیندهای طی کندو درون ها شهد

 عسل شود می سبب نهایت در که شود می شهدها این غلظت افزایش موجب و داده کاهش درصد 34 الی 33

 .شود حاصل موردنظر

 پروراند، می و میاورد کندو به و آوری جمع ها گل شهد از را آن زنبور که عسلی مقابل در: برگ عسل یا عسلک 

 از ورزنب را عسل این. نیست یکدیگر از آنها تشخیص به قادر کننده مصرف دارد که وجود ه  عسل از دیگری نوع

 مانند صمغ یا چسبندگی حالت و شوند می دیده درختان های برگ روی اوقات برخی در که شیرین های شیره

 .نامی  می برگ عسل یا عسلک اصطالحا را عسل نوع این.کند می جمع دهند می ها برگ به

 می ترشح خصوصی به نقاط در مختلف های درخت و گیاهان وسیله به که است درختان صمغ موم بره: موم بره 

 همان به و آوری جمع غیره و آلو تبریزی، نارون، بیدمشک، بید، همچون درختانی روی از را آن زنبور و گردد

 داخل را آن هرگز ولی آورد می کندو به و چسبانده خود عقب پاهای به نماید می حمل را گل گرده که طریقی

 قطرشان که کندو درزهای و ها سوراخ از عده آن کردن مسدود برای موم بره از زنبورها. کند نمی انبار ها سلول

 جای در کامال تا چسبانند می کندو به را ها قاب سر آن با عالوه به. کنند می استفاده باشد متر میلی 9 از کمتر

 .نخورند تکان و شده فیکس خود

 مواد زیادی مقدار شیمیایی نظر از آن ترکیبات در. است گیاهان مثل تولید در نر های سلول گل گرده: گرده گل 

. نددار نیاز آن به خود نوزادان رشد برای زنبورها که هستند چیزی دقیقا مواد این و دارد وجود چربی و پروتئینی

 از سرشار گل گرده. باشد می درصد 30 تا 33 بین چیزی و بوده متفاوت مختلف های گرده در پروتئین مقدار

 یکدیگر با مختلف های گل در ها گرده شکل و ها گرده تعداد. باشد می A,B,C,D,E نظیر اصلی های ویتامین

 در س آ و آلرژی میزان افزایش عوامل از یکی و هستند جابجایی قابل باد توسط ها گرده این که باشد می متفاوت
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 فاوتمت یکدیگر با و ندارند زنبورها برای یکسانی غذایی ارزش ها گرده این.باشند می ها گرده همین بهار فصل

 زنبورها ایبر آن نوع بدترین کاج مانند سوزنی برگ درختان گرده و بهترین بیدمشک گل گرده مثال برای. هستند

 .هستند

 کندو در داخل عسل زنبور ميصوالت 

 از مخصوص غده یک توسط زنبور بدن داخل در که است ای ماده عسل زنبور ميصوالت از یکی: عسل زهر زنبور 

 بدنش در ذخیره برای که را زهری کیسه پانزده  روز در حدوداً  و نموده ترشح به شروع تولد پس روز دومین

 مشخص کامالً آن ترکیبات است گرفته صورت زهر این روی بر که آزمایشاتی با امروزه .نماید می پر دارد وجود

 که خود نیش با تواند می عسل زنبور. دارد وجود مار زهر در که است ترکیبی همان دارای تقریبا و است شده

 با عسل زنبور زهر. کند تزریق جانوران سایر یا انسان بدن داخل به را زهرش دارد متر میلی 3 حدود در طولی

 کاهش سبب نتیجه در که شده ها رگ شدن گشاد باعث و گردد میخون  انعقاد مانع خود قربانی بدن به ورود

 استفاده آن از ها رماتیس  از برخی درمان در امروزه و نیست مضر کامال عسل زنبور زهر اما. شود می خون فشار

 شود. می

 که است زنبورها ملکه مخصوص غذای که است ای ماده عسل زنبور ميصوالت ارزشمندترین از یکی: ژله رویال 

 غذایی ماده این به ملکه های فعالیت تکامل و رشد. کند می تغذیه آن از عمرش روز آخرین تا تولد روز اولین از

 می تشکیل اسیدی از آن وزن درصد 35 که است شده تشکیل مختلفی مواد از رویال ژله. دارد کامل وابستگی

 .است موجود ضروری های ویتامین تمام ژله این در. نیست شده شناخته ه  هنوز آن ترکیب که شود

 خصوصی به سنین در و کارگر زنبورهای زیرشکمی های غده از جفت سه وسیله به که است ای ماده موم: موم 

 ماده این کمک به عسل زنبور جمعیت .گردد می ترشح تولدش از پس روز هیجدهمین تا  سیزدهمین از یعنی

 باید موم کیلو 3 کردن درست برای متوسط طور به عسل زنبور. نماید می مرتفع را خود زندگی اساسی نیازهای

 رارق زنبورهایش اختیار در زده قالب موم امکان حد تا که است زنبوردار نفع به بنابراین. بخورد عسل کیلو 34

 هر از بیشتری عسل ميصول سال آخر در نتیجه در و کند استفاده کمتری عسل از موم تولید برای زنبور تا بدهد

 بیاورد. دست به عسل زنبور کندوی

از آنجا که تولیدات کشاورزی به عنوان مواد اولیه مورد نیاز صنایع به شمار می روند لذا مهمترین صنایعی  صنایع: -3

که می توانند در سطح مناطق روستایی ایجاد گردند صنایع غذایی می باشد که با توجه به اینکه غالت و تولیدات دامی 

غذایی شامل بیسکوییت سازی، صنایع لبنی و گوشتی است لذا صنایع  روستاهاو عسل مهمترین تولیدات کشاورزی 

 مهمترین صنایعی هستند که می توانند در سطح روستا دایر و ایجاد گردند.

 ایده تولید انواع شیرآالت صنعتی 

که این صنایع به غیر از صنایع غذایی هستند که با توجه به درخواست کنندگان ایجاد آنها در سطح روستا می توانند 

 ز ایجاد اشتغال گردند.زمینه سا
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دایر شوند عالوه بر انواع مغازه های خرده فروشی می  روستاهافعالیتهای خدماتی که می توانند در سطح خدمات:  -4

به طور کلی پنج دسته کسب و کارهای یی از گردشگران روستایی می باشند. توان به واحدهای اقامتی جهت پذیرا

 کده های گردشگری توسعه داد:صنعت گردشگری را به شرح ذیل در ده

 غذایی گردشگری 

 دوره های فروشنده از آن های جنبه ی همه بلکه شودنمی غذا خوردن شامل فقط و است عمومی فعالیت یک واقع در

 ارد،د ارتباط غذا با شکلی هر به که کسی هر دیگر، عبارت به گیرد، می بر در را لوکس های رستوران تا گرفته گرد

 طقهمن هر غذاهای تخصصی بررسی معنای به غذایی گردشگری که کنند می فکر ها خیلی. است صنعت این از جزیی

 وبميس آن از کوچکی قسمت واقع در اما هست آن از بخشی البته نیست، اینطور اما است آشپزی در خبره افراد توسط

 تایید آشپزی های خبره توسط دنیا سراسر غذاهای از درصد 413فقط  شده، انجام تيقیقات اساس بر واقع در. شود می

 وجهت نوشیدنی و غذا کیفیت و طع  به فقط مردم اکثر که درحالی شوند می شناخته ممتاز غذای عنوان به و شوند می

 جذابیت کنار در. کنند نمی احساس ممتاز برچسب با و قیمت گران های رستوران در آن خوردن به نیازی و کنند می

 اردد زیادی اهمیت ه  آن بودن طبیعی و ارگانیک و عطر و طع  بودن، بفرد منيصر تازگی، کیفیت، و طع  نظر از غذا

 از شود. هدف می گردشگر جذب باعث و دهد می شکل را منطقه یک آشپزی فرهنگ که هاست این ی همه و

. تاس تخصصی نظرهای دادن یا بندی رده بدون مناطق غذایی فرهنگ و مختلف غذاهای با آشنایی غذایی، گردشگری

 دارد. بیشتری جذابیت باشد، تر ساده غذا چه هر گردشگری، نوع این در واقع در

 اقامتی و مسافرتی خدمات 

 امیدهن اقامتی تاسیسات دهند می ارائه آنرا به وابسته یا و اقامتی خدمات گردشگران، اقامت برای که واحدهایی مجموعه

 و ورزر خدمات دیگر طرف از و خصوصی وبالهای پانسیون، توریستی، ميتمع مسافرخانه، متل، هتل، مانند. شوند می

 میشود. شامل و... را سفر ریزی برنامه

 نقل و حمل 

 ها،فرودگاه مکانی موقعیت و تعداد باشد منطقه یا کشور یک به ورود آسانی گردشگران، برای مه  تسهیالت از یکی شاید

 رسیدن برای گاهی گردشگران. است برخوردار اساسی اهمیت از نقل و حمل هایشبکه دیگر و هاجاده توسعه و بندرها

 وچرخهد روی، پیاده. برندمی بهره زمینی –هوایی یا دریایی –هوایی نقل و حمل از ترکیبی ازطریق بازگشت و مقصد به

 و حمل گوناگون اشکال از هوایی و دریایی ریلی، ترددهای همگانی، ایجاده نقلیه وسایل شخصی، هایماشین سواری،

 یجادا حال در نیز کشورها از برخی. است گردشگران مسافرت وسایل ترینرایج از یکی شوند. هواپیمامی ميسوب نقل

 ظ من پروازهای با هامسافرت و هاگردش تفریيات، بیشتر. هستند ماه کره و زمین مدار به فضایی پروازهای توسعه و

 رارق تأثیر تيت را هواپیمایی خطوط هایفعالیت تواندمی تروریستی اقدامات و سوخت قیمت فصل،.  شودمی انجام

 دهد.

 گردشی و تفریيی 

 در را زیمجا گردشگران تا گرفته تفریيی و مذهبی درمانی، از گردشگری مختلف های گونه کلیدی و اصلی دسته این

 میدهد. جای خود
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  سالمت توریس 

 مانساز شده باعث که است جهان گردشگری صنعت های بخش رشدترین به رو از امروزه بهداشتی و درمانی گردشگری

 رایب و جلب توریس  صنعت از بخش این به را خود توجه گردشگری توسعه به عالقمند کشورهای و اندرکار دست های

 رایب نیز را نیازهایی و دارد همراه خود با را الزاماتی دنیا کشورهای بیشتر در صنعتی زندگی .کنند ریزی برنامه آن

 ا،ه ویتامین و طبیعی منابع از استفاده اندام، تناسب برای مردم تمایل امروزه .است کرده ایجاد مختلف جوامع مردم

 خشب سه به سالمت است. توریس  چشمگیر بسیار جس  و روان و روح سالمت افزایش و استرس بر تسلط درد، کاهش

 :درمانی توریس  پزشک، دخالت بدون معدنی آب های چشمه و سالمت های دهکده به مسافرت: تندرستی تورییس 

 توریس  و پزشک، مداخله و نظارت و... تيت گیر آفتاب مناطق طبیعی، های لجن نمک، معدنی، های آب از استفاده

 درمان پیگیری نیز و درمانی مراکز در پزشکان نظر زیر جراحی انجام و بیماری درمان منظور به مسافرت: پزشکی

 میباشد.
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 زنجیره عرضه و ارزش فعالیتهای اقتصادی -1-6-2
منابع در اختیار بشر ميدود می باشند و رقابت جهانی برای تصرف سه  بیشتر بازار از سوی شرکت ها شدت گرفته 

بسیار ضروری است. تعدد بنگاه ها و شیوه های نوین تولید، است، داشتن یک استراتژی رقابتی موثر برای یک شرکت 

استفاده از منابع را بیشتر و سریعتر کرده است. رقابت بین شرکت ها برای دستیابی به منابع بیشتر، بیش از پیش باال 

سود  کسب گرفته است. از طرفی شرکت ها به دنبال راهی برای ایجاد مزیت رقابتی از طریق کاهش هزنیه های تولید و

 بارزش افزودهد بیشتر در فرآیند تولیدشان هستند.

 (: تصویر شماتیک زنجیره ارزش1) رشمارهیتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از مدل هایی که برای مياسبه میزان ارزش افزوده تولید سازمان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد مدل 

 زنجیره ارزش پورتر است.

عملیات هایی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می پذیرد تا به خلق زنجیره ارزش مجموعه ای از 

ارزش منجر شود. ميصوالت از حلقه های این زنجیره عبور می کنند و در هر حلقه، ارزشی به ميصول نهایی افزوده 

توان  ا و شرکت هایی کهمی شود مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر کمک می کند تا بتوانی  تيلیل دقیق تری از سازمانه

 ایجاد ارزش و مزیت رقابتی دارند داشته باشی .

می توان نتیجه گرفت بکارگیری مفهوم زنجیره ارزش منجر به شکل گیری نگاه یکپارچه به فعالیت ها و وظایف مختلف 

ی است لذا اگر شرکتو به تبع آن منابع سازمان می گردد. از آنجایی که زنجیره ارزش برای بنگاه های مختلف متفاوت 

بتواند در شناسایی و تيلیل فعالیت های ارزش زای تولیدی به درستی عمل کند و آن را مدیریت نماید در این صورت 

می تواند میزان تأثیر هر فعالیت در فازهای تولید را مياسبه و جهت حذف یا توسعه فعالیتی خاص با آگاهی کامل از 

نمود. معمواًل زنجیره ارزش یک شرکت به زنجیره ارزش شرکت های دیگر متصل وضعیت موجود و نتیجه آتی اقدام 

می شود و خود عضوی از زنجیره ای بزرگتر است. عده ای معتقد هستند استفاده از واژه شبکه به جای زنجیره بهتر 

 است.

ار نگاه یا سازمان به شمبه طور کلی مدل زنجیره ارزش پورتر به عنوان ابزاری مناسب برای تيلیل فعالیت های یک ب

 می رود.

مفهوم زنجیره ارزش ابزاری است که به وسیله آن امکان برخورد سینماتیک با تمام حوزه های کاری یک بنگاه مزاح  

شده و با تجزیه و تيلیل رفتار این حوزه های کاری می توان هر حوزه را در ارتباط با مزیت های رقابتی و عملکردی 

بهبود کیفیت خروجید در کل سازمان ارزیابی کرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت بکارگیری مفهوم بک  کردن هزینه و 

زنجیره ارزش منجر به شکل گیری نگاه یکپارچه به فعالیت ها و وظایف مختلف و به تبع آن منابع سازمان می گردد. 
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جه و ارزیابی قرار گیرند. از آنجایی که این امر کمک می کند که منابع سازمان در جهت مزیت های سازمان مورد تو

زنجیره ارزش برای بنگاه های مختلف متفاوت است، لذا مجموعه حوزه های کاری تشکیل دهنده زنجیره ارزش در بنگاه 

 د.3343های مختلف تأثیرات متفاوتی بر ارزش و توان رقابتی و اجرایی ایجاد شد، بجای گذارد. باحمدوند، عبدالصمد، 

 ل پورتر حوزه های کاری زنجیره ارزش سازمان به دو دسته تقسی  می شوند:براساس مد

 حوزه های کاری مأموریت اصلی 

 حوزه های کاری مأموریت پشتیبانی 

 شکل زیر حالت کلی مدل الماس پورتر نشان می دهد.

 
 (: حالت کلی مدل الماس پورتر2) رشمارهیتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

از نظرات پورتر می باشد که امروزه مفهوم خوشه های صنعتی بخش مهمی ایجاد خوشه های کسب و کار بخش دیگر 

 از مکانیزم های اساسی توسعه منطقه ای پویا شمرده می شود.

کشورها نه در صنایع جدا از ه ، بلکه در خوشه های صنایع پیوسته به ه  از روابط افقی و عمودی  -3به عقیده پورتر: 

 موفق می شوند.

میان بنگاه های قرار گرفته در خوشه های صنعتی نقش مهمی در بهبود بهره وری و تشویق همجواری فضایی  -4

 نوآوری مداوم بازی می کند.

خوشه تمرکز فضایی شرکتهای به  مرتبط، تأمین کنندگان تخصص و خدمات برای بنگاهها در صنایع مرتبط و  -3

بازرگانید است این نهادها در همان حال که با بنگاههای  نهادهای مربوط بدانشگاه ها، موسسات استاندارد و انجمن های

 د.3444دیگر رقابت می کنند با آنها همکاری نیز دارند بپورتر، 

 شکل زیر ویژگی ها و عناصر اصلی یک خوشه صنعتی را نشان می دهد.

  

 

 

 

 

 

 ویژگی ها و عناصر اصلی خوشه های صنعتی(: 3) رشمارهیتصو
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توجه به مبانی نظری فوق ایجاد هرگونه زنجیره های ارزش، تولید و خوشه های کسب و کار می تواند در سطح بخش با 

و منظومه صورت گیرد چرا که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و ميیطی موجود در سطح بخش و منظومه پتانسیل 

این امر با شناخت عمیق و دقیق از ظرفیت های تولید الزم جهت ایجاد چنین زنجیره هایی را مهیا و میسر می سازد و 

 موجود روستاهای هدف امکان پذیر خواهد بود.

 زمینه های زیر حایز شرایط الزم جهت ایجاد زنجیره های تولید را دارا می باشند. باغ حلی منظومهدر سطح 

 تولیدات لبنی 

 تولید گیاهان دارویی 

 د و صنایع مرتبط با آنپرورش انواع دام شمال بدام کوچک و بزرگ 

 گردشگری 

 تولیدات مربوط به طیور و انواع آن 

 تولیدات باغی 

 و صنایع مکمل مرتبط با انواع غالت و حبوبات  تولیدات زراعی شامل ميصول گندم، جو و عدس 

 زنبورداری و تولیدات مرتبط با آن 

 انواع ميصوالت صیفی جات شامل گوجه فرنگی، سیب زمینی 
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میدانی کشت انواع غالت و پرورش انواع دام به ویژه دام های کوچک جز اقتصاد غالب در روستاهای براساس مطالعات 

هدف به شمار می رود و می توان با توجه به تولید مواد اولیه مطابق با آنچه که مورد اشاره واقع شد اقدام به ایجاد 

 وان به موارد زیر اشاره نمود:زنجیره هایی از ارزش تولید را در سطح منطقه نمود. از جمله می ت

وجود کارگاههای رشته بری در روستاهای خرمدرق و گوزلدره سفلی این پتانسیل را برای روستاهای فوق به وجود  -3

آورده که در صورت توسعه آن قابلیت الزم برای جذب مواد اولیه تولید شده بشامل گندم و جود را در سطح روستاهای 

والت غالت برداشت شده با فن آوری الزم به صنایع تبدیلی و تکمیلی تبدیل گردد و در نهایت فوق فراه  نمود تا ميص

 ميصوالتی همچون رشته پلویی، الزانیا، ماکارونی تولید گردد.

  

 (: نمونه ای از کارگاههای رشته بری در روستای گوزلدره سفلی4) رشمارهیتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاضر در برخی از روستاهای هدف میتوان به جمع آوری ميصول فوق پرداخت که  تولید گیاهان دارویی: در حال -4

 عالوه بر آن اقدامات الزم جهت تکمیل زنجیره ارزش تولید نیز شامل:

 مرحله جمع آوری 

 مرحله پشتیبانی 

 مرحله خشک کنی و بسته بندی 

 مرحله فروش 

 را برای ميصول فوق در سطح روستاهای هدف و منطقه ایجاد نمود. 
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 (: نقشه زنجیره ارزش تولید گیاهان دارویی22شماره ) نقشه
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تولیدات دامی: تولیدات دامی در سطح منطقه غالباً مربوط به دام های سبک است که هر چند می توان بر روی دام  -3

الزم انجام داد با توجه به اینکه دامداری یکی از مهمترین شیوه های معیشتی در سطح  های بزرگ نیز برنامه ریزی

منطقه به شمار می رود برقراری رابطه ارزش تولید زمینه را برای بهره وری هرچه بهتر در سطح منطقه فراه  خواهد 

ت که می تواند در جهت رونق ساخت در حال حاضر ایجاد صنایع کارگاهی جهت تولید مواد لبنی یکی از مواردی اس

اقتصادی و اشتغالزایی در سطح روستاهای منطقه فراه  سازد. در این زمینه مراحل ذیل جز زنجیره های ارزش تولید 

 در خصوص تولیدات دامی ميسوب می شود.

 مرحله نگهداری دام به صورت سنتی و نیمه مدرن 

 مرحله جمع آوری شیر 

  مرحله پشتیبانی شامل ارائه خدمات دامپزشکی و مکان جمع آوری ميصوالت اولیه 

 مرحله تبدیل شیر به انواع مواد لبنی 

 مرحله فروش 

در این زمینه روستاهای خرمدرق، ساریجالو، گوزلدره سفلی، سرخه دیزج، کنگه و شکورآباد از ویژگیهای الزم و ضروری 

تای خیرآباد به عنوان مکان پشتیبان کننده و تولید مواد لبنی می تواند مورد در این خصوص برخوردار هستند و روس

 توجه قرار گیرد.
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 (: نقشه زنجیره ارزش تولید محصوالت لبنی23شماره ) نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   
  

 

409 
 

 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

شامل شترمرغ، تولیدات مربوط به پرورش انواع طیور: نگهداری و تولید ميصوالت مرتبط با پرورش انواع طیور  -9

بوقلمون، مرغ، اردل به صورت سنتی و مدرن از جمله زمینه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در سطح منطقه به 

شمار می رود که می توان در خصوص تولیدات غذایی شامل تخ  مرغ، گوشت سفید، انواع گوشت های صنعتی برنامه 

ید می تواند در بهره وری هرچه بهتر و افزایش درآمد تولیدات فوق بسیار ریزی الزم را انجام داد. ایجاد زنجیره ارزش تول

 موثر مواقع گردد از جمله مراحل فوق در جهت زنجیره فوق می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 مرحله ایجاد پرورش انواع طیور بمرغداری، بوقلمون، شترمرغ و..د 

 مرحله پشتیبانی شامل تأمین مواد تغذیه طیور 

 مرحله انتقال تولیدات طیور شامل زنده به کشتارگاه و تولید انواع گوشت سفید و سایر موارد تولیدی 

 مرحله انتقال تخ  مرغ و بسته بندی آن 

  مرحله فروش در بازارهای ميلی، منطقه ای و فرامنطقه ای 
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 (: نقشه زنجیره ارزش تولیدات انواع طیور24شماره ) نقشه
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تولیدات باغی: وجود روستایی با تولید انواع ميصوالت باغی از جمله در روستاهای شکورآباد، خرمدرق، گوزلدره  -0

سفلی و... باعث آن شده تا باغداری نیز یکی از وجوه مه  اقتصاد روستاهای هدف قرار گیرد. به طوری که بخش قابل 

های فرامنطقه ای برخوردار هستند لذا ایجاد یک زنجیره ارزش تولید توجهی از تولیدات باغی روستاهای هدف از بازار

زمینه را بریا توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال روستایی فراه  خواهد نمود. از جمله فرآیندهای مرتبط با این مورد 

 بزنجیره ارزش تولیدد برای باغداری عبارتند از:

 مرحله وجود باغات میوه در روستاهای هدف 

 پشتیبانی شامل تولید نهال و فراه  نمودن خدمات مرتبط شامل سه  و ادوات باغبانی مرحله 

  مرحله تولید ادوات الزم جهت برداشت ميصول و جمع آوری آن شامل جعبه 

 مرحله انبار و سردخانه 

 مرحله فروش 

 

 (: نمونه ای از باغات روستاهای مورد مطالعه1) رشمارهیتصو
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 (: نقشه زنجیره ارزش تولیدات باغی21شماره ) نقشه
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زنبورداری: زنبورداری یکی دیگر از فعالیتهایی است که در برخی از روستاهای هدف مورد تأکید است و برخی از  -3

ساکنین آن به طور خاص و ویژه به این فعالیت می پردازند. چنانچه در روستای گوزلدره سفلی فعالیت فوق یکی از 

زمینه های فعالیتی آن ميسوب می شود که معموالً عسل حاصل از آن در بازارهای زنجان به فروش می رسد جهت 

بهبود و افزایش ارزش تولیدی آن در سطح روستاهای منطقه ایجاد زنجیره فوق می تواند یکی از گامهای مه  توسعه 

 اقتصادی به شمار آید.

 داری از جمله کندو و...مرحله پشتیبانی شامل ساخت ادوات زنبور 

 مرحله ایجاد زنبورداری 

  مرحله جمع آوری عسل 

 مرحله بسته بندی 

 مرحله فروش 

 

 (: نمونه ای از زنبورداری در روستای گوزلدره سفلی6) رشمارهیتصو
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 (: نقشه زنجیره ارزش زنبورداری26شماره ) نقشه
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 منظومهوضعیت رقابت پذیری  -1-6-2
مایلک پورتر رقابت پذیری را از منظر اقتصادی، مترادف با بهره وری و چگونگی استفاده یک سازمان یا ملت از منبع 

انسانی، سرمایه و منابع طبیعی خود تعریف می کند. در مقیاس خرد، رقابت پذیری به ارزشی که یک ميصول در 

 و این امر به دو عامل مه  بستگی دارد. مقایسه با رقیب برای مشتری می آفریند باز می گردد

 میزان مطلوبیت های برآورد شده از تملک یا تصرف یک ميصول برای مشتری بمنافعد -3

 میزان هزینه ایجاد شده از تملک یا تصرف آن ميصول برای مشتری  -4

 سرآمدی در هر یک از این دو عامل سازمان را رقابت پذیر می سازد.

ارائه شده رقابت پذیری را حاصل « مزیت رقابتی ملت ها»در کتاب  3445یکل پورتر که در سال براساس مدل الماس ما

 تعاملی و بره  کنش چهار عامل اصلی می داند که عبارتند از:

 فاکتورهای درونی -3

 شرایط تقاضای داخلی -4

 صنایع مرتبط و حمایت کننده -3

 استراتژی ساختار و رقابت -9

 

 مدل الماس مایکل پورتر(: 32نمودار شماره)

 
 

 

این چهار عنصر عناصر اصلی رقابت پذیری مدل الماس مایکل پورتر بوده که سایر عوامل موثر بر رقابت پذیری عالوه 

بر اینها می توان بر اتفاقات پیش بینی شده و دولت نیز اشاره نمود به طور کلی براساس مبانی نظری فوق می توان 

 یری در منظومه باغ حلی را به شرح ذیل مورد بيث و بررسی قرار داد.شرایط و وضعیت رقابت پذ

فاکتورهای درونی

شرایط تقاضای 
داخلی

صنایع مرتبط و 
حمایت کننده

استراتژی ساختار و
رقابت
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 فاکتورهای درونی -1

فاکتورهای درونی منظومه باغ حلی در قالب عوامل و عناصر نیروی انسانی، ظرفیت و پتانسیل اقتصادی، ميیط و 

ه در بخشهای گذشته اشاره شد بسترهای طبیعی و... می توان مورد بيث و بررسی قرار داد که براساس نتایج حاصل ک

غالب نیروی انسانی منظومه در فعالیت های کشاورزی بزراعت، دامداری و باغدارید مشغول فعالیت بوده و       می 

توان گفت که تولید کشاورزی به همراه فعالیتهای معدنی از جمله فاکتورهای مه  منطقه از لياظ رقابت پذیری ميسوب 

نظیر حبوبات از جمله نخود و لوبیا و ميصوالتی باغی به ویژه سیب به همراه تولیدات دامی  می شود تولید ميصوالتی

این توان و پتانسیل های طبیعی همچون منابع خال، آب، پوشش گیاهی، توزیع و پراکندگی معادن بخش دیگری از 

 توان درونی منظومه در عرصه رقابت های منطقه ای به شمار می رود.

 ای درونیشرایط تقاض -2

تولیدات غذایی همچون ميصوالت غالت، حبوبات، صیفی جات، ميصوالت باغی به همراه صنایع مرتبط با آن از جمله 

کارگاههای رشته بری به عنوان ميورهای اساسی در ایجاد تقاضای درونی منظومه موثر واقع شده اند هر چند این تقاضا 

رد تولیدات فوق به خارج از منظومه نیز سرایت نموده است چنانچه تولید تنها در سطح منظومه برقرار نبوده بلکه عملک

ميصوالت حبوبات در بوجاری های مناطق پیرامونی همچون شهرستان ابهر مورد استفاده واقع شده که پس از بسته 

 بندی ميصوالت وارد چرخه توزیع و مصرف می گردند، همچنین ميصوالت باغی مانند سیب به شهرهای مه  و

 پرجمعیت همچون تهران و زنجان صادر شده و به عنوان بخش مهمی از مراکز تقاضا برای آنها به شمار می رود.

 صنایع مرتبط و حمایت کننده -3

وجود صنایع مرتبط و حمایت کننده می تواند عرصه رقابت را برای تولیدات منطقه و منظومه به نيو شایسته فراه  

درآمد آن نیز گردد. هر چند منظومه باغ حلی در تولیدات بسیاری از ميصوالت کشاورزی  آورده و سبب افزایش بازده و

و معدنی حایز اهمیت می باشد اما فقدان صنایع مرتبط با آن از جمله صنایع غذایی و کارخانه ای باعث گردیده تا توان 

ا به سایر مناطق و منظومه ها واگذار منظومه به لياظ رقابت پذیری دچار نقصان و ضعف گردد و نتیجه عرصه رقابت ر

 نماید.

 استراتژی ساختار و رقابت -4

وجود یک استراتژی ساختاری که بتواند زمینه را برای افزایش توان رقابتی برای منظومه فراه  آورد از جمله ضروریاتی 

است که در حال حاضر منظومه با نبود آن دست به گریبان می باشد در واقع ارائه راهبردهای اقتصادی و اجتماعی 

به طور کلی برای موفقیت اساسی در عرصه منظومه فراه  سازد.  مناسب می تواند زمینه را برای افزایش قدرت رقابتی

 رقابت منطقه ای وجود عوامل تعیین کننده ذیل از جمله گاههای اساسی خواهد بود.

 

 

 

 

 عوامل تعیین کننده موفقتی در رقابت پذیری(: 32نمودار شماره)
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 پهنه بندی اقتصادی -1-6-18
ی جغرافیایی نمودی از پهنه بندی اقتصاد را در پی خواهد داشت و این امر با توزیع فعالیتهای اقتصادی در سطح فضا

شناخت نیروهای فعال در بخشهای مختلف اقتصادی میزان تولید و صدور کاال و خدمات به سایر مناطق انجام می گردد 

کشاورزی شامل  هر چند در بررسی ویژگی های اقتصادی روستاهای منطقه می توان ترکیبی از فعالیتهای متنوع

بزراعت، باغداری، دامداری، زنبوردارید را به دست آورد اما نقش غالب هر یک از فعالیتها خود بیان کننده همگرایی یا 

واگرایی اقتصادی را در ميدوده مطالعاتی خواهد شد براین اساس در منظومه باغ حلی علیرغ  آنکه فعالیتهای زراعت، 

خصه اساسی اقتصادی آن ميسوب می شود با وجود این می توان به برتری و غلبه این دامداری، باغداری به عنوان مش

 گونه تولیدات و فعالیتها در مناطقی از منظومه دست یافته که این ميدوده عبارتند از:

 پهنه فعالیتهای زراعی -1

این فعالیتها ک  و بیش در تمامی بخشهای منظومه قابل رویت بوده ولی توزیع اراضی زراعی به همراه تولیدات مربوط 

میانی به عنوان پهنه اصلی و مه  منطقه از لياظ فعالیتهای زراعی ميسوب می به آن نشان از آن دارد که ميدوده 

از لياظ اقتصاد متکی بر فعالیتها و تولیدات زراعی به شمار می شود و این فعالیتها به عنوان رکن اصلی و مه  منطقه 

رود. مهمترین ميصوالت تولید شده در این بخش شامل غالت بگندم و جود، حبوبات بنخود و لوبیاد و در برخی از 

و  غروستاهای سرخه دیزج، کاکاآباد، یوسف آباد، خیرآباد، قره بالمواقع سیب زمینی ميسوب می شود در این بخش 

درصدد از کل اراضی زراعی ميدوده را به خود اختصاص داده  39133هکتار ب 435313ساریجالو واقع بوده که مجموعاً 

 اند.

 

 (: پهنه بندی فعالیتهای زراعی در منظومه باغ حلی121جدول شماره)

عوامل تعیین
ت کننده موفقی
در رقابت 
پذیری

ساختار 
اقتصادی

نوآوری و 
یکارآفرین

هویت 
منطقه ای

ميیط 
زیست

مراکز 
تصمی 

ساختار 
اجتماعی

تخصص 
ر نیروی کا

قابلیت 
دسترسی 
منطقه ای
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 نام روستا ميدوده
سطح اراضی 

 بهکتارد زراعی
 درصد

سطح تولید انواع 

 بتند ميصوالت زراعی
 درصد

 شرقی

 5143 30314 5134 03 امیرآباد

 5155 5 4144 934 بالوف

 5130 35313 5140 3310 چمرود

 5155 5 5139 94 پرنگین

 5134 4910 5143 3510 چمه

 5139 35310 5143 34 قشالق

 5159 4314 5144 94 ونونان

 5155 5 5143 33 کنگه

 5133 33313 5135 99 اقزوج

 میانی

 9133 353914 3133 3533 سرخه دیزج

 3144 444913 3194 43310 علی آباد

 3153 334133 3133 043 کاکاآباد

 3133 4433 3139 443 یوسف آباد

 33193 4933913 43139 353313 خیرآباد

 49143 3453313 33133 403510 قره بالغ

 33133 449319 3135 43414 ساریجالو

 غربی

 0153 3343140 4139 334410 گوزلدره سفلی

 3104 3354143 3143 93314 کردناب

 3190 3504190 4134 95919 سلمان کندی

 3144 443150 4109 33419 کردرق

 5130 934140 3143 334 گوزلدره علیا

 3133 454130 3134 43513 سبزدرق

 9190 3434100 3134 43413 شکورآباد

 3143 393310 4133 34310 خرمدرق

 355 34445133 355 3905314 جمع کل

 

 پهنه فعالیتهای باغداری -2

هر چند این فعالیتها نیز در سطح منظومه ک  و بیش توزیع شده اما می توان گفت که در برخی از ميدوده ها به عنوان 

فوق متکی بر فعالیتهای باغداری و رکن اصلی اقتصاد روستا به شمار می رود و می توان گفت که اقتصاد روستاهای 

درآمد حاصل از آن استوار است پهنه های باغی عمدتاً در طول جریانات آبهای سطيی توزیع یافته و غالباً ميدوده های 

، خرمدرق، شکورآباد، سبزدرق، سلمان کندی را می توان به عنوان پهنه غربی منظومه شامل روستاهای گوزلدره سفلی

باغداری تصور نمود. مقایسه سه بخش منظومه باغ حلی از لياظ سه  اراضی باغی و تولید انواع غالب فعالیتهای 

هکتار اراضی باغی بوده که میزان تولید ميصوالت  34510ميصوالت مرتبط با آن نشان می دهد که ميدوده غربی دارای 

درصد از کل تولیدات باغی منظومه را شامل می شود. بخش میانی دارای  30143تن می باشد که  0354145باغی برابر 
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هکتار اراضی باغی  3513تن تولید ميصوالت باغی بوده و باالخره بخش شرقی از  434313هکتار اراضی باغی،  340150

 تن ميصوالت مرتبط با آن برخوردار می باشد. 05313

 

 داری در منظومه باغ حلی(: پهنه بندی فعالیتهای باغ122جدول شماره)  

 نام روستا ميدوده
سطح اراضی 

 باغی بهکتارد
 درصد

میزان تولید 

 بتند
 درصد

 شرقی

 5144 45 4134 3313 امیرآباد

 5155 5 5193 419 بالوف

 5104 9310 5133 313 چمرود

 5155 5 5143 914 پرنگین

 5103 9010 5100 414 چمه

 3154 4313 3104 313 قشالق

 3134 333 4134 3413 ونونان

 5155 5 3154 010 کنگه

 3104 34413 4133 3313 اقزوج

 میانی

 3195 33913 3134 3313 سرخه دیزج

 5134 3010 5135 310 علی آباد

 5155 5 5155 5 کاکاآباد

 35143 433 0133 44130 یوسف آباد

 3194 43410 3144 3313 خیرآباد

 9133 33314 9134 4314 قره بالغ

 4133 354 3145 95 ساریجالو

 غربی

 33143 433314 33134 334 گوزلدره سفلی

 3135 33514 3134 4 کردناب

 5144  3910 3134 3 سلمان کندی

 5139 0410 5144 0 کردرق

 5144 4414 5195 4 گوزلدره علیا

 3144 30313 3144 35 سبزدرق

 5104 9314 5144 910 شکورآباد

 40134 453313 44134 330 خرمدرق

 355 439510 355 053130 جمع کل

 

 پهنه فعالیتهای دامداری -3

فعالیتهای دامداری که عمدتًا به پرورش و نگهداری دام های سبک و سنگین ارتباط پیدا می کند به مانند فعالیتهای 

بزراعت و باغدارید هر چند در تمامی فضای جغرافیایی منظومه رواج دارد اما می توان گفت که بهره برداری از آن که 

گیرد غالباً در ميدوده هایی که از مراتع قابل توجهی برخوردار  عمدتاً به صورت سنتی و در مراتع منظومه صورت می

هستند و وجود شرایط کوهستانی و اراضی ناهموار فضا را برای سایر فعالیتهای کشاورزی ميدوده ساخته رواج ویژه ای 
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پهنه  ه عنواندارد که در این میان بخشهای شرقی و شمالشرقی منظومه باغ حلی به دلیل وجود شرایط فوق می تواند ب

اصلی و مه  فعالیتهای دامداری به شکل سنتی مورد توجه قرار گیرد. براساس اطالعات موجود کل دامهای سبک و 

راس شامل دامهای سبک بگوسفند و  3535راس بوده که از این تعداد،  3035سنگین ميدوده شرقی منظومه برابر 

یزان از تعداد دامها نسبت به جمعیت ساکن در ميدوده فوق این مراس شامل دامهای سنگین می باشد.  095برهد و 

که عمدتاً از جمعیت کمتری برخوردار هستند حایز اهمیت است. جدول ذیل چگونگی توزیع فضایی فعالیتهای دامداری 

 در منظومه باغ حلی را بیان می دارد.

 

 (: پهنه بندی فعالیتهای دامداری در منظومه باغ حلی123جدول شماره)  

 نام روستا ميدوده
تعداد دامهای سبک 

 بگوسفند و برهد
 درصد

تعداد دامهای 

 سنگین
 درصد

 شرقی

 5133 35 3134 005 امیرآباد

 5155 5 5155 5 بالوف

 3133 33 4143 435 چمرود

 3139 43 3133 3535 پرنگین

 5193 44 5144 40 چمه

 5133 93 5145 435 قشالق

 3154 344 3143 4335 ونونان

 5134 4 3144 930 کنگه

 3195 45 3143 3445 اقزوج

 میانی

 4134 330 3134 3405 سرخه دیزج

 5155 5 5104 455 علی آباد

 3133 339 0149 3333 کاکاآباد

 3149 45 3153 305 یوسف آباد

 00133 3004 40130 4349 خیرآباد

 34139 3455 0194 3433 قره بالغ

 5133 43 0134 3333 ساریجالو

 غربی

 5155 5 5155 5 گوزلدره سفلی

 5133 34 3140 3333 کردناب

 9144 433 3135 3403 سلمان کندی

 4139 334 4144 430 کردرق

 4139 335 3133 4045 گوزلدره علیا

 5133 3 9193 3943 سبزدرق

 3133 44 0٫54 3304 شکورآباد

 5103 33 9135 3004 خرمدرق

 355 3934 355 33443 کل جمع
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 پهنه فعالیتهای صنعتی و معدنی -4

در ارتباط با دو عامل وجود مواد اولیه و شریانهای ارتباطی انجام یافته  استقرار صنایع موجود در منظومه باغ حلی غالباً

فعالیتهای فوق بوده است از است که در این میان وجود معادن در برخی از روستاها یکی از عوامل مه  در مورد ایجاد 

زنجان و در مجاورت روستاهای بزرگ همچون یوسف آباد، خیرآباد  -سوی دیگر غالب صنایع منظومه در امتداد جاده ابهر

و قره بالغ انجام یافته است که توضیيات آن در بخش مربوط به فعالیتهای صنعتی و کارگاهی اشاره شده است بنابراین 

میانی منظومه عالوه بر آنکه به عنوان پهنه مه  در خصوص فعالیتهای زراعی ميسوب می می توان گفت که بخش 

 شود می تواند به عنوان پهنه اصلی در خصوص استقرار و فعالیتهای صنعتی و معدنی نیز قلمداد شود.

 جمعبندی: قابلیت ها و محدودیتهای فعالیتهای اقتصادی -1-6-11 
باغ حلی نشان می دهد که منابع آب، خال و پوشش گیاهی به عنوان اصلی ترین  بررسی ویژگیهای اقتصادی منظومه

منابع اقتصادی روستاهای مستقر در آن به شمار می رود که زمینه الزم را برای انجام فعالیتهای اقتصادی و معیشتی 

یک سو و وجود شریانهای  روستایی به ویژه در بخش کشاورزی بفعالیتهای زراعی، باغداری، دامداری و زنبوردارید از

ارتباطی همچون جاده بین شهری، آزادراه، شبکه ریلی از سوی دیگر که ناشی از موقعیت ویژه جغرافیایی منظومه است 

زمینه را برای استقرار برخی از صنایع در آن مهیا نموده است. مجموعه فعالیتهای فوق توانسته بخشی از نیروی واقع 

ساله و  35نفر از جمعیت  4349به طوری که از مجموع ی منظومه را به خود جذب نمایند. در این فعالیتهای اقتصاد

 درصدد از نظر اقتصادی جز جمعیت فعال اقتصادی ميسوب می شوند. 33149نفر ب 3000بیشتر 

ست. از ابررسی ساختار تولید روستایی در منظومه باغ حلی حاکی از توسعه فعالیتهای تولید کشاورزی در این منظومه 

هکتار اراضی به اراضی زراعی و باغی اختصاص دارد. گندم، جو، نخود،  3055140مجموع وسعت این منظومه حدود 

ن ميصوالت لوبیا و در برخی از آبادی ها سیب زمینی به عنوان مهمترین ميصول زراعی به شمار می رود عالوه بر آ

را شامل می شود. ضمن آنکه تولیدات حاصل از فعالیتهای  مله ميصوالت مه  باغی منظومهباغی به ویژه سیب از ج

دامداری شامل دام زنده، ميصوالت لبنی و... نیز به عنوان یکی دیگر از ارکان اقتصاد منظومه باغ حلی را به خود 

 اختصاص داده است.

فرآوری    تن عسل و  3453913کندو بوده که میزان  0343در فعالیتهای زنبورداری تعداد کل کندوهای منظومه برابر 

 های مربوط به آن در سطح منظومه تولید می گردد.

در فعالیتهای آبزی پروری، وجود مراکز آبزی پروری در روستاهای خیرآباد، قره بالغ و ساریجالو از جمله آبادی هایی 

ی مربوط به آن به تن از حاصل فعالیتها 330هستند که به پرورش ماهیان سرد آبی مبادرت می ورزند که مجموعاً 

 دست آمده است.

فعالیتهای مربوط به پرورش طیور سنتی و صنعتی در منظومه باغ حلی یکی دیگر از زمینه های اشتغال آن ميسوب 

قطعه مرغ تخمگذار  34555قطعه مرغ گوشتی،  944034منظومه باغ حلی دارای  40می گردد که براساس آمار سال 

د که سبب زمینه لیدات تخ  مرغ و گوشت بدست می آیاز حاصل فعالیتهای آن توقطعه مرغ بومی بوده که  4444و 

 اشتغال و فعالیت بخشی از نیروی فعال ساکنین روستاهای منظومه را سبب می گردد.
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براساس ویژگی های ذکر شده از ساختار اقتصادی ميدوده مطالعات عمده ترین قابلیتها و ميدودیتهای اقتصادی 

 از:منظومه عبارتند 

 الف( قابلیت ها

 دسترسی به نیروی کار بالقوه و بالفعل 

 وجود پیشینه کشاورزی و خصوصاً کشت و کار در منظومه 

 ش گیاهان دارویی، توسعه فعالیتهای زنبورداریوجود مراتع و قابلیت توسعه فعالیتهای دامداری، پرور 

 تنوع نسبی در تولیدات زراعی، باغی و دامی 

  آبهای سطيی و زیرزمینیوجود منابع آبی شامل 

 قابلیت مناسب خال برای فعالیتهای کشاورزی 

 موقعیت ارتباطی مناسب در بخش میانی منظومه به سبب وجود شریانهای ارتباطی مه  و اساسی 

 وجود سیلوی قره بالغ 

 وجود کارگاههای رشته بری در برخی از روستاها از جمله روستاهای گوزلدره سفلی 

  با کیفیت باال از جمله ميصول سیبتولید ميصوالت باغی 

  وجود صنایع کارخانه ای در امتداد جاده ارتباطی و امکان فعالیت برای فعالین اقتصادی منظومه 

 وجود نیروی متخصص در مزینه برخی از فعالیتهای صنعتی از جمله صنایع غذایی برشته برید، تولید البسه 

  معدن جهان نمای سرخه دیزج وجود معادن مه  با ظرفیت باالی تولید مانند 

 نزدیک بودن منظومه به مرکز استان 

 ها محدودیت( ب

 عدم وجود و یا کمبود صنایع تکمیلی مرتبط با تولیدات کشاورزی 

 مشکالت راههای دسترسی به بخش های شمالشرقی و شرقی ميدوده 

 مهاجرت نیروی فعال روستاهای واقع در مناطق صعب العبور 

 بزراعی، باغی، دامی و زنبوردارید وجود آفتهای کشاورزی 

 وجود روابط داللی و سلف خری در خرید ميصوالت زراعی و باغی 

  دامداری و پاغیین بودن راندمان تولیدسنتی بودن تولیدات کشاورزی به ویژه 

  وستاهای رضعف و یا نابودی برخی از فعالیتهای مربوط به صنایع دستی و به حاشیه رفتن زنان روستایی در اقتصاد

 منظومه

 .مشکالت مالکیت اراضی به دلیل وجود روستاهایی که به صورت وقفی اداره می شوند 

مدیریتی در سطح سکونتگاهها و  -ویژگی ساختارها و عملکردهای سیاسی -1-7

منظومه 
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 ساختار و عملکرد نظام فضایی شبکة سکونتگاهی منظومه -1-2
 جزای تشکیل دهنده شبکه سکونتگاهیا -1-2-1

 

 نقاط -1-2-1-1

آبادی استقرار 43در منظومه  3340بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

ته به هفت دسدر منظومه بر اساس مقیاس و سلسله مراتب جمعیتی های مسکونی آبادییافته اند. 

  .اصلی به شکل زیر تقسی  شد

  نفرد 355آبادی بکمتر از  -

 نفرد 355-494روستای کوچک ب -

  دنفر 405-944روستای متوسط  -

  نفرد 055-444روستای بزرگ ب -

  نفرد 3555-4944روستای مرکزی ب -

  نفر و بیشترد 4055شهر ب –روستا  -

 شهر بنقاط دارای شهردارید -

باغ منظومه  درمستقر آبادی مسکونی  43مرکز آمار ایران، از بین  3340بر اساس آمار سال  

روستای متوسط 3د،  %3/9کوچک بروستای  3، نفر جمعیت 355کمتر از  د% 4/93آبادی ب 33 حلی،

نفر  4055شهر با بیش از -روستا 3د % 33روستای مرکزی ب 3د و %9/33روستای بزرگ ب 9د، %33ب

  قره بالغو  درهگوزل های، های مذکور دهستانبه تبع داده. انددر این منظومه پراکنده شدهجمعیت 

  باشند.آبادی می 30و  4به ترتیب هر یک دارای 

 
 آبادیها در منظومه باغ حلی  سلسله مراتب(: 124جدول )

 1321 –سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: 

 محاسبات مشاور-          

 رده بندی طبقه بندی
 منظومه باغ حلی گوزل دره قره بالغ

 جمعیت خانوار آبادی جمعیت خانوار آبادی جمعیت خانوار آبادی

 344 445 33 43 34 3 094 344 35 نفر 355کمتر از  نفر 355کمتر از 

 435 33 3 435 33 3       494-355 روستای کوچک

 3503 333 3 353 345 4 903 333 3 944-405 روستای متوسط

 3543 494 9 3339 945 4 3344 044 4 444-055 روستای بزرگ

 3344 3440 3 4093 499 4 3494 343 3 4944-3555 روستای مرکزی

 4339 443 3       4339 443 3 نفر و بیشتر 4055 شهر -روستا 

 33943 3350 43 9349 3004 4 3344 4503 30 جمع
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و خانوار در منظومه باغ حلی بر اساس سلسله مراتب جمعیت  ،آبادی نسبی(: توزیع 121جدول )

  جمعیتی

 1321 –سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مأخذ: 

 محاسبات مشاور-          

 

 روابط بین نقاط و پهنه ها ) خطوط مهم ( -1-2-1-2

روابط بین نقاط وپهنه ها در فضا از طریق خطوط ممکنمی شود. خطوط مه  در منظومه شنبه 

 و طسوج عبارتند از: 

 قزوین و راه های دسترسی فرعی بین روستایی   –ابهر ، بزرگراه زنجان  -جاده ارتباطی زنجان -

 تبریز-خط سراسری راه آهن تهران  -

 

 سطوح ) پهنه ها ی مهم (  -1-2-1-3

 ای مه  در در منظومه باغ حلی عبارتند از: پهنه ه

درصد از وسعت منظومه به پهنه مرتعی اختصاص دارد.  9/94  پهنه های مرتعی: حدود -

پهنه مرتعی بجز لکه های ميدودی که به پهنه های جنگلی و زراعی و باغی اختصاص دارد 

 کل سطح منظومه ر ا تيت پوشش دارد.

این پهنه عمدتاً در اراضی مرتفع و کوهستانی شمال شرقی پهنه های بیشه زار و بوته زار:  -

 درصد از وسعت منظومه را تيت پوشش دارد.  4/3منظومه گسترده شده است. این پهنه 

پهنه فعالیت های زراعی و باغی: این پهنه شامل فعالیت های زراعی آبی، دی  و باغات آبی  -

 و دی  می شود. 

 رده بندی طبقه بندی
 منظومه باغ حلی گوزل دره قره بالغ

 جمعیت خانوار آبادی جمعیت خانوار آبادی جمعیت خانوار آبادی

 010 313 9314 313 413 3410 414 414 3313 نفر 355کمتر از  نفر 355کمتر از 

 415 413 913 914 914 3410 515 515 515 494-355 روستای کوچک

 414 413 3315 3413 3313 4015 314 310 313 944-405 روستای متوسط

 4313 4313 3319 4314 4313 4015 4013 4013 3313 444-055 روستای بزرگ

 3315 3915 3315 0313 0919 4015 3410 3413 313 4944-3555 روستای مرکزی

 4915 4414 913 515 515 515 9313 9513 313 نفر و بیشتر 4055 شهر -روستا 

 355 355 355 355 355 355 355 355 355 جمع
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  درصد از وسعت منظومه به خود در مرکز  5/4پهنه زراعت آبی با اختصاص

 منظومه متمرکز شده است. 

  درصد از وسعت منظومه به خود به  4/5پهنه فعالیت باغی با اختصاص

 صورت لکه های خرد و پراکنده در حاشیه آبراهه ها گسترده شده است. 

 نظومه از گستردگی زیادی پهنه زراعت دی  نیز با توجه به شرایط اقلیمی م

برخوردار بوده و در اراضی نسبتاً مرتفع و کوهپایه ای در شمال و نواحی 

درصد از  4/30دشتی جنوب منظومه گسترده شده اند. این پهنه حدود 

 وسعت منظومه را به خود اختصاص داده است.

 

 ساختار فضایی منظومه -1-2-2
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 (: ساختار فضایی منظومه باغ حلی 27نقشه ) 

 



                                                                                                                                   
  

 

434 
 

 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 بخش دوم
 

 جایگاه منظومه در برنامه ها و طرح های فرادست -2-1
 

بررسی و شناخت سیاستها و برنامه های پیشنهادی در طرح های فرادست به عنوان سندی مصوب است که می توانند 

مطالعاتی مورد توجه واقع شوند. بخشی از طرح های فرادست مورد در برنامه ریزی و ارائه طرح برای روستاهای منظومه 

مطالعاتی تيت عنوان سیاستهای کلی است که به ارائه راهبردهای الزم در این خصوص می تواند طرح را یاری نماید و 

ژه را در سطح در مقابل طرح های مصوبی هستند که عالوه بر ارائه راهبرد و برنامه، اهداف خاصی از جمله پیشنهاد پرو

استان، شهرستان و بخش پرداخته اند بنابراین طرح های فرادستی که در این بخش مورد مطالعه واقع خواهد شد 

 عبارتند از:

 های راهبردی و سیاستگذاری شامل:طرح  -3

 جهت گیری های ملی آمایش سرزمین 

 ه. ش 3959در افق  مجموعه اسناد توسعه باسناد پایهد سند چش  انداز جمهوری اسالمی ایران 

  قانون جمهوری اسالمی ایران 99مجموعه اسناد توسعه باسناد پایهد سیاستهای کلی اصل 

 سیاستهای کلی برنامه پنج ساله شش  توسعه 

 مجموعه اسناد توسعه باسناد پایهد نظریه پایه توسعه استان زنجان 

 مجموعه اسناد توسعه باسناد پایهد سند ملی توسعه استان زنجان 

 اقتصادی مقاومتی 

 طرح های ميلی و استان شامل -4

 طرح آمایش استان زنجان 

 طرح جامع توسعه و عمران ناحیه ابهر 

 

 طرح های آمایش و توسعه استان -2-1-1

 طرح های راهبردی و سیاستگذاری -2-1-1-1
می توانند در مناطق طرح های راهبردی و سیاستگذاری مجموعه ای از راهبردهای کلی توسعه را شامل می شوند که 

 مختلف و در تهیه طرح های مطالعاتی و عملیاتی مورد توجه واقع شوند که اه  این طرح ها به قرار زیر می باشند:

 جهت گیری های ملی آمایش سرزمین -2-1-1-1-1 

. ستاافیایی آمایش سرزمین برنامه ای بلندمدت برای سازمان دهی بهینه زندگی انسان و فعالیت های او در فضای جغر

یکی از اسناد پایه نیل به توسعه پایدار و در برگیرنده مجموعه اهداف، راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی است 

که توسط بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در ابعاد مختلف طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی 

می گیرد. به همین منظور جهت تهیه طرح های آمایش سرزمین از سوی مطابق با جهت گیری های کالن ملی انجام 
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 34ماده  به استناد 4/0/43شورای عالی آمایش سرزمین کشور جهت گیری ملی آمایش سرزمین در جلسه مورخه 

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مورد تصویب قرار گرفت. در واقع جهت گیری ملی آمایش سرزمین مجموعه ای 

ز رویکردها، رهنمودها و سیاستهایی است که رعایت آن ها منجر به تيقق تصویر درازمدت سازمان فضایی مطلوب ا

توسعه می گردد. از آنجا که این تصویر، بازتاب سرزمینی چش  انداز توسعه ملی، در چهارچوب اصول آمایش سرزمین 

  اهداف چش  انداز ایفا می نماید.می باشد، لذا این سند نقشی بسیار مه  و تأثیرگذار در تيقق 

با در نظر گرفتن سیاست های کلی آمایش سرزمین ابالغیه مقام معظ  رهبری مبنی بر تعامل و همکاری با کشورهای 

اسالمی با تقویت نقش آفرینی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور  –منطقه و جهان به ویژه حوزه تمدن ایرانی

مشترل و همچنین روند روبه افزایش تغییرات اقلیمی و بطور کلی تيوالت گسترده ای که طی در جهت منافع ملی یا 

ده سال گذشته در سطوح ملی و بین المللی اتفاق افتاده است، لزوم بازنگری در اولین سند ضوابط ملی آمایش بمصوب 

که ساختار، روش ها و رویه های د مطرح گردید. این بازنگری نه تنها شامل مضامین ضوابط می باشد، بل3343سال 

تدوین آنها را نیز در بر می گیرد. خاطر نشان می سازد رعایت مولفه های چهارگانه آمایش سرزمین یعنی جامع نگری، 

کل گرایی، دور اندیشی و توان مطرح بوده و از ورود به مفاهی  جزئی تر و نتیجه گیری های مکانی خارج از حیطه 

 ت.آمایش، اجتناب شده اس

فرازهای این سند مجموعه ای از بایدها و نبایدها است که الگوی اسکان جمعیت، ساختار فضایی فعالیت ها و چگونگی 

شکل بندی، بسط و گسترش شبکه های زیر بنایی را متناسب با اهداف و الزامات اسناد پایه مذکور، تبیین می نماید از 

خش دولتی و خصوصی الزامی می باشد. از آنجا که این سند در ابعاد این رو مراعات آنها در تمامی مداخالت فضایی ب

مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فضایی و کالبدی و... مورد تصویب و تایید قرار گرفته در ذیل با توجه به اهداف 

باشد  با آن میطرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی و طرح توسعه پایدار منظومه روستایی مواردی که مرتبط 

 آورده می شود.

 :جهت گیری اقتصادی 

موارد زیر در سند جهت گیری ملی آمایش سرزمین در راستای توسعه و بالندگی اقتصادی و پیشرفت و اقتدار همه 

و نیل به سازمان فضایی مطلوب و مناسب کشور در  3959جانبه و پایدار کشور، تيقق اهداف سند چش  انداز ایران 

ل هشت گانه آمایش سرزمین بکارایی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت چارچوب اصو

ایرانی و حراست از  -اجتماعی و تعادل منطقه ایی، حفاظت ميیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسالمی

ی میت ها به خصوص در مناطق روستایمیراث فرهنگی، تسهیل و تنظی  روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور و رفع ميرو

 کشور و مالحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیر عاملد مشتمل بر موارد زیر است:

رعایت تناسب بین نیازهای استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیت های آن و رعایت مقیاس مناسب  -3

 شش بازارهای داخلی و خارجیاقتصادی برای فعالیت در یک مکان با توجه به ظرفیت و ک

افزایش همگرایی و تقویت هویت ملی در طراحی و اجرای طرح های ملی و منطقه ای و تخصصی شدن عملکرد  -4

اقتصادی براساس قابلیت ها و مزیت های نسبی مناطق برای تقویت وابستگی های متقابل منطقه ای و یکپارچگی ملی 

 فعالیت ها در یک قلمرو جغرافیاییو پرهیز از تنوع و گسترش همه نوع 
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 هماهنگ سازی، انتظام بخشی و کنترل اقدامات و فرآیندهای توسعه ای بخش های مختلف اقتصادی -3

بسترسازی، انجام ترتیبات نهادی و فراه  سازی الزامات مورد نیاز در قلمروهای سرزمینی به منظور ارتقا سرمایه  -9

نسانی و پرورش انسان های باانگیزه، شاداب، متدین، وطن دوست، جمع گرا، نظ  های اجتماعی، توسعه سرمایه های ا

 پذیر و  قانون گرا به عنوان مهمترین ارکان توسعه

توزیع مناسب جمعیت و فعالیتهای اقتصادی در قلمرو سرزمین در راستای ایجاد تعادل بیشتر بین نیمه غربی و  -0

شمالغربی کشور و نیمه شرق و جنوب شرقی بر مبنای کارایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست ميیطی و استفاده 

 از ظرفیت ها  

 

 تگاهی(:جهت گیری فضایی و توزیع جمعیت )شبکه سکون 

ایجاد زمینه های الزم برای استقرار جمعیت در نواحی مستعد از طریق فراه  ساختن زیرساخت ها و تأسیسات  -3

 مورد نیاز و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی به ویژه صنعتی و خدمات عمومی

فعالیت در سرزمین از ساماندهی و هدایت هدفمند جریان های مهاجرت در راستای استراتژی توزیع جمعیت و  -4

 طریق:

زمینه سازی به منظور تيول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن رونق به اقتصاد روستایی بکشاورزی، دامداری، صنایع  -

 دستی و...د در چارچوب مقتضیات و مزیت های ميلی

ها و تسهیالت متناسب با تشویق سرمایه گذاری در طرح های اشتغالزا، توسعه ارائه خدمات عمومی و ارائه مشوق  -

مقتضیات ميلی در روستاها و شهرهای کوچک به منظور ماندگاری جمعیت در شهرهای کوچک و نواحی روستایی و 

 کاهش روند مهارجت به کالنشهرها و شهرهای پرتراک 

هش سازماندهی شبکه سکونتگاهی کشور با هدف ارتقا بهره وری از سرزمین با مالحظات زیست ميیطی و کا -3

 مشکالت و چالش های موجود

تقویت و سازماندهی سکونتگاه ها و عرصه های روستایی با هدف حفظ ارتباط پویا و سازنده بین نواحی شهری و  -9

 روستایی و تقویت زنجیره های ارزش با تأکید بر استقرار صنایع کوچک و اشتغالزا

ونتگاه های روستایی به شهر با هدف ماندگاری جمعیت انتظام بخشی به فرآیندها و رویه های تبدیل و الياق سک -0

 مولد در روستاها و حفظ و بهره وری از اراضی قابل کشت

تقویت زمینه های اسکان جمعیت بیشتر و گسترش فعالیت های اقتصادی در جزایر خلیج فارس با تأکید بر تقسی   -3

قلمروهای خشکی مجاور و تمهید ترتیبات توسعه پایدار  کار متناسب با ظرفیت ها و توان ميیطی، بازآرایی تعامالت با

 و متوازن در آنها به ویژه در جزایر راهبردی

 :جهت گیری سازمان فضایی مطلوب 

ممنوعیت تغییر کاربری زمین خارج از برنامه ها و طرح های مصوب و مغایر با مالحظات زیست ميیطی از طریق  -3

و کارهای نظارتی موثر و کارآمد و بازنگری ضوابط و معیارهای تغییر کاربری اراضی اتخاذ تدابیر، ضوابط و مقررات و ساز 

 متناسب با ویژگی های بوم شناختی هر قلمرو 
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جنوب و  -توسعه و تجهیز ميورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای حمل و نقل بین المللی بجاده اید شمال -4

از تهران، با اولویت مسیرهای منتهی به دروازه های اقتصادی آبی و زمینی غربی کشور با تأکید بر تمرکززدایی  -شرقی

 کشور

توسعه زیرساخت های ارتباطی و خدماتی گردشگری با هدف تسهیل دسترسی و استفاده از اماکن، ابنیه و ميوطه  -3

یراث فرهنگی و های باارزش تاریخی ثبت جهانی و ثبت ملی شده و قطب ها و مناطق نمونه گردشگری باز جنبه م

 طبیعید

 :جهت گیری حفاظت زیست محیطی 

تنوع بخشی در منابع تولید انرژی و افزایش سه  انرژی های تجدیدپذیر ببه ویژه بادی و خورشیدید در تولید و  -3

 تأمین بهینه انرژی هر منطقه از کشور متناسب با ظرفیت هر منطقه

 اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع آب -4

 ممنوعیت برداشت بی رویه و ناپایدار از منابع آب های زیرزمینی و سطيی کشور -3

رعایت نیازهای پایه زیست ميیطی رودخانه ها، تاالب ها، دریاچه ها، براساس میزان تجدیدشوندگی آب و ظرفیت  -9

 قابل تيمل حوضه های آبریز در مهار و کنترل آب های سطيی کشور

 آب در جانمایی و استقرار فعالیت های اقتصادی آب بر در قلمروهای مختلف کشورتوجه به ميدودیت منابع  -0

بازنگری و تجدیدنظر در تخصیص آب از سدها به نفع تقویت مخازن دریاچه ها و تاالب ها در پایین دست و حفظ  -3

 حقابه های زیست ميیطی رودخانه ها و تاالب ها

 منابع آب تجدیدشونده متناسب با ظرفیت هر منطقه کاهش نسبت حج  آب مصرفی کل کشور به حج  -3

استفاده بهینه از دیپلماسی به منظور تأمین و تضمین پایداری دریافت آب از منابع برون مرزی با نالحظه فرصت ها  -4

 و تهدیدهای ژئوپلیتیکی

یاری و زهکشی پایین ایجاد تناسب و هماهنگی در اجرای طرح های سد، آبخیزداری، آبخوانداری و شبکه های آب -4

 دست

الزام به رعایت مالحظات زیست ميیطی بتوان اکولوژیک و ظرفیت تيمل ميیط زیستد در استقرار فعالیت های  -35

 توسعه ای در پهنه سرزمین

 :جهت گیری توسعه اقتصاد کشاورزی 

 قلیمی، ارتقا بهره وری وسازماندهی بخش کشاورزی در پهنه سرزمین به منظور ایجاد تيول متناسب با مقتضیات ا -3

 تأمین امنیت غذایی

 تدوین الگوهای بهینه کشت در دشت ها بواحدهای هیدرولوژیکید با تأکید بر ارزش اقتصادی آب -4

ارتقا بهره وری آب و بکارگیری روش های مناسب آبیاری متناسب با شرایط اقلیمی و منطقه ای در راستای صرفه  -3

 نابع آب با توجه به ميدودیت های ناشی از تغییرات آب و هواییجویی و استفاده بهینه از م

حفاظت، پیشگیری و کاهش آلودگی و فرسایش خال و تغذیه آبخوان ها با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان  -9

 داری در حوضه های آبخیز کشور
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 ميدودیت کشت ميصوالت با نیاز آبی باال در فضاهای باز و جایگزینی در موارد ممکن از طریق کشت گلخانه ای  -0

 ایجاد و توسعه مجتمع های کشت و صنعت متناسب با قابلیت های قلمروهای مختلف کشور -3

ات کشاورزی و مقتضی ساماندهی روابط بین بخش کشاورزی و صنعت متناسب با نیازهای پسین و پیشین بخش -3

 سرزمینی

 :جهت گیری توسعه و حفظ منابع طبیعی 

 توسعه، حفاظت و احیا جنگل ها و مراتع کشور -3

حفاظت از تنوع زیستی و حفظ ذخایر ژنتیکی و زمینه سازی برای بهره مندی جوامع ميلی از آن در زمینه هایی  -4

 مانند گردشگری طبیعی

 :جهت گیری توسعه صنعتی 

دهی مجتمع های صنعتی اع  ازب شهرل ها و نواحی صنعتی در پهنه سرزمین متناسب با مقتضیات و ظرفیت سامان -3

 های هر یک از قلمروهای جغرافیایی

استقرار صنایع فرآوری اولیه منابع معدنی در جوار ذخائر معدنی، استقرار صنایع واسطه ای و سرمایه ای در مکان  -4

 متناسب با موقعیت مکانی بازارهای نهاده و ميصول مناسب و استقرار صنایع مصرفی

 گانه براساس مزیت های نسبی و رقابتی 4توسعه صنایع مبتنی بر فناوری های نوین و برتر در مراکز راهبردی  -3

عدم استقرار صنایع پرخطر بمطابق تعاریف شورایعالی امنیت ملید در ميدوده سکونتگاهها و رعایت حری  های  -9

 امنیتی مورد نیازایمنی و 

 :جهت گیری توسعه علمی و فن آوری 

توزیع جغرافیایی و ساماندهی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در سطح کشور و جذب دانشجوی آنها براساس  -3

 مقتضایت و اولویت های توسعه ملی، منطقه ای و استانی و کارویژه های هر منطقه

ناسب با اقتضائات برنامه درسی، استاندارهای تربیتی، تيوالت جمعیتی، اصول طراحی و ساخت  فضاهای تربیت مت -4

 شهرسازی و معماری و شرایط اقلیمی

مأموریت گرا شدن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی متناسب با فعالیت های ميل استقرار و حوزه  -3

 عملکردی آن در سطوح بین المللی، ملی، منطقه ای و استانی

 

 

 

 

 ه .ش 1484سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  -1-1-2–2-1

یکی از جمله اسناد راهبردی است که در آن به تيقق اسناد توسعه مطلوب در ابعاد  3959سند چش  انداز بیست ساله 

 اهداف سند مختلف اقتصادی، اجتماعی، فضایی، فرهنگی و... پرداخته شده است. ویژگیهای زیر جزء مه  ترین رکن

 چش  انداز توسعه را شامل می شود.
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توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخالقی و ارزش های اسالمی،  -3

ملی و انقالبی، با تأکید بر مردم ساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و 

 ه مندی از امنیت اجتماعی و قضاییبهر

برخوردار از دانش پیشرفته، توان در تولید عل  و فناوری، متکی بر سه  برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در  -4

 تولید ملی

 امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت -3

مت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستيک  برخوردار از سال -9

 خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره مند از ميیط زیست مطلوب

فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری  -0

 متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن اجتماعی،

دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی بشامل آسیای میانه،  -3

ی، مستمر اقتصاد قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایهد با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید عل ، رشد پرشتاب و

 ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسالم با تيکی  الگوی مردم ساالری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخالقی،  -3

دیشه های سالمی و اننواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقه ای بر اساس تعالی  ا

 امام خمینی برهد

 دارای تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصليت -4

از آنجا که توسعه روستایی جزء هدف مه  در طرح منظومه های روستایی و طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی 

 ط با روستا به شرح ذیل آورده می شود.است در نتیجه موارد مرتبط در سند چش  انداز در ارتبا

 :مالحظات آمایش سرزمین شامل 

 مالحظات امنیتی و دفاعی -3

 کارایی و بازدهی اقتصادی -4

 وحدت و یکپارچگی سرزمین -3

 گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه ای -9

 حفظ ميیط زیست و احیاء منابع طبیعی -0

 تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور -3

 ميرومیت ها خصوصاً در مناطق روستایی کشوررفع  -3

 :مالحظات مناطق روستایی 

 هویت بخشی به سیمای شهر و روستا -3
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ارتقا سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیر ساختهای مناسب تولید و تنوع بخشی  -4

مات نوین، باتاکید بر اصالح نظام قیمت گذاری و گسترش فعالیتهای مکمل به ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خد

 ميصوالت 

تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید بر خودکفایی در تولید ميصوالت اساسی  -3

 کشاورزی

 سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه -1-1-3–2-1

گردیده در امور مختلف اهداف گوناگونی را پیگیری و مدنظر خواهد ابالغ  4/9/3349برنامه شش  توسعه که در مورخه 

 داشت که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 :امور اقتصادی 

 4رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا به گونه ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت های کشور، متوسط رشد  -3

 ق شود.درصد در طول برنامه ميق

 بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازارها -4

مشارکت و بهره گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آن ها در تيقق  -3

 اقتصاد مقاومتی

یژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ای کشور به و -9

 تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانژیتی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت 

گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن ببازار پول، بازار سرمایه و بیمه هاد با مشارکت اشخاص  -0

و خارجی و افزایش سه  موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه گذاری و ثبات و پایداری  حقیقی و حقوقی داخلی

 و کاهش خطرپذیری فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقا شفافیت و سالمت نظام مالی

 تأمین مالی فعالیت های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی -3

جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن ببازارهای رقابتی، بیمه اتکایی و...د با مشارکت اشخاص ارتقا کیفی و کمی نظام  -3

حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت های 

 تجاری و اقتصادی کشور.

 الزم های مشوق و انگیزه ایجاد با خارجی گذاران سرمایه و کشور از خارج ایرانیان سرمایه جذب -4

 و مؤسسات ساماندهی و اعتباری و بانکی پولی، مؤسسات و بازار بر مرکزی بانک فراگیر و کامل نظارت اعمال -4

 تسهیالت به مطالبات غیرجاری نسبتِ کاهش و سالمت و شفافیت ارتقاء جهت در مالی و پولی غیرمتشکل بازارهای

 منابع و سرمایه های زاینده»به  عمومی بودجه تأمین منبع از آن، از حاصل درآمدهای و گاز و نفت به نگاه تغییر -35

 منابع از درصد 35 ساالنه واریز و موجود اساسنامه تنفیذ با ملی توسعه صندوق اساسنامه شدن دائمی و« اقتصادی

 واحد درصد 4حداقل  افزایش و ملی توسعه صندوق به گاز صادرات خالص و گازی میعانات و نفت صادرات از حاصل

 سالیانه به آن 

 مرکزی بانک از ها حساب مدیریت استقالل -3-35



                                                                                                                                   
  

 

434 
 

 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 ارزی صورت به غیردولتی های بخش به ملی توسعه صندوق منابع از تسهیالت ارائه -4-35

 عادی قوانین و ای بودجه تکالیف از ملی توسعه صندوق مصارف استقالل -3-35

 اعتباری خط اخذ قبال در عامل های بانک نزد صندوق، ورودی منابع درصد از 45حداکثر  ارزی گذاری سپرده -9-35

 معرفی با و تعاونی متوسط و کوچک صنایع کشاورزی، بخش به ریالی تسهیالت ارائه برای مذکور های بانک از ریالی

 ملی توسعه صندوق

 انرژی شدت کاهش و گاز و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل -33

 برداری مالکیتد، بهره اکتشاف بنه های فعالیت در گذاری سرمایه برای غیردولتی های شرکت تأسیس از حمایت -34

 99اصل  کلی های سیاست چارچوب در مشترل میادین ویژه به کشور گاز و نفت میادین توسعه و

 مقیاس کوچک و پراکنده های نیروگاه گسترش و نوین و تجدیدپذیر های انرژی سه  افزایش -33

 ارتقاء و انرژی شدت کاهش وری، بهره و اشتغال تولید، افزایش جهت در ها یارانه هدفمندسازی کامل تيقق -39

 اجتماعی عدالت های شاخص

 و نفت میادین کلیه در تولید همراه گازهای از برداری بهره و کنترل مهار، آوری، جمع های طرح واگذاری -30

 مردم به نفت صنعت تأسیسات

بهینه  بازدهی دارای کاالهای تولید توسعه و گاز و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل طریق از افزوده ارزش افزایش -33

 انرژید مصرف شدت شاخص اساس ببر

 برای بنیان دانش های شرکت تقویت و تأسیس با گاز و نفت دستی پایین و باالدستی صنایع نمودن بنیان دانش -33

 خودکفایی افزایش منظور به فناوری انتقال و تجهیزات نصب ساخت، مهندسی، طراحی،

 گاز و نفت های چاه و مخازن از نهایی برداشت و بازیافت ضریب مستمر افزایش -34

 در آن الزامات رعایت با کشور جزایر و سواحل و نواحی ها، استان مناطق، در ملی نقش تعیین و کار تقسی  -34

 در مناطق گذاری سرمایه از دولت حمایت و ملی ثروت تولید افزایش منظور به مربوط، کلی های سیاست چارچوب

 روستایی و یافته توسعه کمتر

 مناطق به مهاجرت تشویق و جمعیت تثبیت برای کشور روستایی توسعه جهت اجرایی اقدامات و ها برنامه اتخاذ -45

 و ميلی، ای منطقه ملی، سطح در بهینه مدیریت و ریزی برنامه با آفرینید ارزش و تولید عشایری بکانون و روستایی

 های و حمایت اقتصادی جدید های فرصت ایجاد اجتماعی، منزلت و شأن ارتقاء و منابع توزیع در واقعی سه  تعیین

 روستایی اماکنو  ها زیرساخت و تأسیسات سازی مقاوم و بومی دار مزیت زایی اشتغال و کارآفرینی های فعالیت از ویژه

  کشاورزی کلی های سیاست 4 بند بر تأکید با

 مکران سواحل بر تأکید با خرمشهر -چابهار ميور در کشور جنوب دریایی اقتصاد توسعه -43

 5193جینی  ضریب به دستیابی برای ریزی برنامه -44

 مزیت دارای های زمینه در اقتصادی مه  مناطق ایجاد و دریایی بازارهای توسعه -43

 آن برای رقابتی مزیت ایجاد و نقل و حمل توسعه در ریلی بخش اولویت -49
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 اقتصادی، بزرگ مراکز به شبکه اتصال و باری های پایانه و شبکه تجهیز اولویت با باری ریلی نقل و حمل توسعه -40

 شمال ویژه کریدور به جهانی و ای منطقه ریلی های شبکه و کشور مه  خروجی و ورودی مبادی و صنعتی و تجاری

  بار ترانزیت و صادرات توسعه هدف با جنوب

 با آن ميصوالت صادرات افزایش و معدنی صنایع و معدن صنعت، های بخش افزوده ارزش رشد نرخ افزایش -43

 معدن و صنعت کلی های سیاست اجرای

 حضور تقویت و تجاری سازی نشان آن، به وابسته خدمات و صنعتی ميصوالت و تولید شیوه نمودن بنیان دانش -43

 جهان و منطقه بازارهای در

 موادپیشرفته، ونقل، حمل پتروشیمی، گاز، نفت، صنایع قبیل صنعتی باز راهبردی های حوزه به دادن اولویت -44

 در پیشرفته های نفوذ فناوری ضریب افزایش کشاورزید و و آب دریا، هوافضا، ارتباطات، و اطالعات فناوری ساختمان،

 ها آن

 مواد افزوده ارزش زنجیره ظرفیت تکمیل بر تأکید با کشور داخلی صنایع مورد نیاز مواد تأمین به دادن اولویت -44

  معدن کلی های سیاست 3 بند اجرای و معدنی

 کیفیت مدیریت و کشور استانداردسازی نظام تيول راه نقشه و جامع سند اجرای و تدوین -35

 کشور اطالعات و آمار کارآمد و جامع نظام استقرار -33

 :نظریه پایه توسعه استان زنجان 

توسعه بخش صنعت و ایجاد خوشه های صنعتی با تأکید بر صنایع متالوژی و ذوب فلزات، قطعه سازی و ماشین  -3

 آالت، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع نساجی و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی

برداری از مواد معدنی و توسعه واحدهای صنعتی فرآوری آن با توجه به قابلیت های استان در زمینه گسترش و بهره  -4

 مواد معدنی شیمیایی با تأکید بر معادن سرب، روی و مس

توسعه کشاورزی با بهره برداری از پتانسیل منابع آب، خال، اقلی  و ارتقا سطح فناوری و نوین سازی ساختار بخش  -3

با اولویت زیربخش باغداری ببا تأکید بر ميصوالتی نظیر زیتون و میوه های سردسیرید و زراعت ببا تأکید بر در استان 

 نباتات علوفه اید و توسعه دامپروری صنعتی، زراعت چوب

حفاظت و بهره برداری متعادل و اقتصادی از منابع آبهای زیرزمینی، مهار و بهره برداری مناسب از جریان های  -9

 ی بدایمی و فصلید در چارچوب راهبردهای ملی توزیع منابع آبسطي

ایجاد و توسعه امکانات و خدمات نوین بازرگانی با توجه به چش  انداز توسعه صنعتی آن به منظور بهره گیری از  -0

 مزیت های تولیدی و فضایی

ابرسان، مشاوران حقوقی، موسسات توسعه و ارتقا بخش خدمات برتر در زمینه مهندسان مشاور و پیمانکاران، حس -3

 بازاریابی، مالی ببیمه و بانکدارید و بازارهای سرمایه به منظور پشتیبانی از فرآیند توسعه استان

ه سیاحتی در عرص -حفظ و احیا آثار تاریخی، ایجاد و توسعه زیر ساخت های گردشگری، تجهیز کانون های تفریيی -3

 عملکرد ملی و فراملی و توسعه کیفی هنرهای سنتی و صنایع دستیهای گردشگری استان متناسب با سطح 
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توسعه زیرساخت ها و شبکه های حمل و نقل برای تسهیل ارتباطات فراملی، با توجه به قرارگیری در مسیر کریدور  -4

 اصلی حمل و نقل و گسترش پیوندهای اقتصادی درون استانی و بین استانی

یع انرژی متناسب با موقعیت فضایی استان در شمالغرب و پراکندگی جمعیت و گسترش و تجهیز شبکه های توز -4

 فعالیت در سطح استان

 ایجاد و توسعه زیرساخت های ارتباطی و اطالعاتی و کاربردی فناوری اطالعات و ارتباطات -35

رد نیاز انی متخصص موتوسعه فعالیتهای آموزشی و تيقیقاتی مراکز آموزش عالی استان با هدف تربیت نیروی انس -33

در سطح ملی در گروه علوم پایه و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز با توجه به چش  انداز فعالیتهای تخصصی 

 و نقش استان در تمرکززدایی از تهران در سایر رشته ها

ن آوری در قالب پارل توسعه فعالیتهای دانش پایه از طریق ساماندهی مجموعه ای از مراکز علمی، پژوهشی و ف -34

 علمی و فن آوری و مراکز رشد تخصصی و گسترش فعالیتهای پژوهشی در گرایش های اصلی توسعه استان

 تقویت و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی استان با هدف ارتقا عرضه خدمات درمانی -33

 تخصصی فعالیتها در سطح ملی توسعه آموزش های فنی و حرفه ای با توجه به الزامات توسعه و گرایش های -39

تقویت و تجهیز مراکز مستعد جمعیت و فعالیت با تأکید بر نواحی شمالی و جنوبی استان به منظور تعادل بخشی  -30

 به سازمان فضایی استان و تعدیل حرکت های جمعیتی به سوی تهران با رعایت اصول پدافند غیرعامل

توسعه استان به منظور ارتقا سطح پایداری توسعه با تأکید بر حفاظت  رعایت مالحظات ميیط زیستی در فرآیند -33

 از منابع طبیعی و تنوع زیستی از طریق اعمال مدیریت جامع زیست بومی مبتنی بر رویکرد مشارکتی

 ارتقا شاخص های توسعه انسانی، سرمایه اجتماعی، هویت فرهنگی و احیا میراث معنوی -33

 

 عمران )جامع( ناحیه ای طرح های توسعه و  -2–2-1

 طرح های محلی و استانی  -2-1–2-1
طرح های استانی و ميلی شامل آن دسته از طرح هایی هستند که در یک افق معین تهیه و تدوین می گردد. این طرح 

ه بها در قالب شرح خدمات مشخص به مطالعه و بررسی ابعاد گوناگون توسعه استان و شهرستان پرداخته و در نهایت 

ارائه پیشنهادات الزم براساس یافته ها و شناخت وضع موجود می پردازد که از مهمترین طرح های انجام شده در سطح 

 استان و شهرستان می توان به طرح های زیر اشاره نمود:

 طرح آمایش استان -3

 طرح جامع توسعه و عمران ناحیه ابهر -4

 ن زنجانطرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی استا -3

هر یک از طرح های فوق متناسب با شرح خدمات خود زمینه های مختلف توسعه استان را در ابعاد مختلف فضایی 

شامل استان، ناحیه های کالن، خرد و ... پرداخته اند که شناخت دیدگاههای آنها می تواند زمینه را برای برنامه ریزی 

 یی فراه  سازد که در زیر به بررسی آنها پرداخته می شود:مناسب در سطح توسعه پایدار منظومه های روستا

 



                                                                                                                                   
  

 

444 
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 طرح آمایش استان -2-1-1–2-1

آمایش سرزمین برنامه ای بلند مدت برای سازمان دهی بهینه زندگی انسان و فعالیت های او در فضای جغرافیایی است 

هبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی است و یکی از اسناد پایه نیل به توسعه پایدار و در برگیرنده مجموعه اهداف، را

که توسط بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در ابعاد مختلف طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی 

مطابق با جهت گیری های کالن ملی انجام می گیرد. هدف آمایش سرزمین، سازماندهی فضای جغرافیایی برای حفظ 

دانه از پهنه سرزمین است که بر پایه مزیتهای ميیط طبیعی و انسان ساخت با رویکردی سیستمی و بهره برداری خردمن

و همه سو نگر در چارچوب توسعه پایدار انجام می گیرد. این برنامه می کوشد جنبه های مختلف زندگی و فعالیت های 

فضای جغرافیایی را بشناسد و امکان تيقق انسانی را مطالعه نماید و عدم تعادل های موجود بین عناصر تشکیل دهنده 

توسعه فضایی همه جانبه و پایدار را فراه  سازد. نکته ای که در بیش از پنجاه سال نظام برنامه ریزی کشور کمتر بر 

 آن توجه شده است.

ابلیت ها ق براین اساس طرح آمایش سرزمین استان زنجان به مانند سایر نقاط کشور تهیه و تدوین گردید و متناسب با

و توان های نواحی مختلف استان برنامه های متناسب ارائه شده است که مجموعه راهبردها و سیاستگذاری های توسعه 

برای منظومه مطالعاتی و طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی که جزیی از شهرستان سلطانیه به شمار می رود 

 به قرار زیر بوده است.

به تصویب هیئت دولت وقت رسیده است مناطق برنامه  3344ی آمایش سرزمین که در اسفند براساس منطقه بند

 منطقه به شرح زیر می باشد. 4ریزی کشور به 

 منطقه ساحلی شمال: گیالن، مازندران و گلستان -

 منطقه آذربایجان: آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل بشمالغربد -

 ردستان، لرستان و ایالممنطقه زاگرس: همدان، کرمانشاه، ک -

 منطقه خوزستان: خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد بجنوب غربد -

 منطقه فارس: فارس و بوشهر -

 منطقه البرز جنوبی: تهران، مرکزی، زنجان، سمنان، ق ، قزوین و البرز -

 منطقه مرکزی: اصفهان، یزد و چهارميال و بختیاری -

 و بلوچستان و هرمزگانمنطقه جنوب شرقی: کرمان، سیستان  -

 منطقه خراسان: خراسان جنوبی، رضوی و شمالی  -
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 (: مناطق برنامه ریزی آمایش سرزمین11شماره) نقشه
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عالوه بر آن کل استان نیز براساس مولفه ها و معیارهای مختلف از جمله جمعیت، وسعت، همگنی طبیعی و کارکردی، 

زیر به تفصیل اشاره شده به پنج منطقه برنامه ریزی و دسته بندی شده است که عبارتند دسترسی، فاصله که در جدول 

د منطقه 9د منطقه برنامه ریزی خدابنده، ایجرود، 3د منطقه برنامه ریزی طارم، 4د منطقه برنامه ریزی زنجان، ابهر، 3از: 

 د منطقه برنامه ریزی نیک پی.0برنامه ریزی ماهنشان، 

 

 : معیارهای بهینه سازی مناطق برنامه ریزی استان(17جدول شماره)

عرصه های 

 تصمی  گیری
 اهداف

 اقدامات

 مکانی رفتاری

نظام استقرار 

 جمعیت

اصالح، کنترل و ساماندهی نظام 

 استقرار جمعیت

تقویت جایگاه نظام شهری و روستایی، 

تقویت پیوند فضایی با مراکز اصلی جمعیت 

عملکردی و فعالیت، گسترش نقش 

 شهرهای میانی، کوچک و روستا شهرها

تعدیل گسست و انفصال فضایی در نظام استقرار 

جمعیت، گسترش سرمایه گذاری ها و امکانات 

 زیربنایی در نواحی مستعد حاشیه ای و مرکزی

سازمان یابی 

 فضایی

اصالح و کنترل سازمان فضایی 

 استان

گسترش نقش عملکردی زیر مناطق 

 حاشیه ای

ه توان های فضایی، کارکردی در زیر توسع

 مناطق توسعه نیافته استان

 نظام کارکردی
بهبود سطح بندی کارکردی 

 سازمان فضایی استان

افزایش نقش کارکردی مراکز فعالیت و 

 سکونت

انتقال بخشی از کارکردها به سمت نواحی 

 مستعد و ارتقا سطح کیفی این کارکردها

سلسله مراتب 

 سکونتگاهی

نظام سلسله مراتب بهبود 

 سکونتگاهی استان

تقویت و گسترش نقش شهرهای میانی، 

 کوچک و روستا شهرها

تقویت پیوند فضایی، عملکردی منطقه ای و 

 درون منطقه ای

نظام مدیریت و 

 برنامه ریزی

اصالح ساختار نظام تصمی  گیری 

 استان

افزایش استفاده مطلوب از قابلیت های 

 نظام برنامه ریزی
 اختیارات نهادهای ميلیگسترش 

 حرکات جمعیتی
کنترل و تنظی  جریان های 

 مهاجرتی شهری و روستایی

افزایش امکانات رفاهی، عمومی و درآمد در 

 شهرهای کوچک و روستاشهرها و روستاها

گسترش و توسعه استفاده از توان مناطق 

مهاجرت فرست و هدایت جریان های مهاجرتی 

 به سمت مناطق مستعد

مدیریت و نظام 

 اقتصادی متمرکز

بهبود نظام مدیریت و اقتصادی 

 جهت تمرکززدایی نسبی

اصالح ساختار دولت و اقتصاد دولتی در 

 جهت تمرکززدایی

تفویض اختیار به مناطق در فرآیند برنامه ریزی 

 و رشد و توسعه نواحی مستعد

 کاهش تمرکزگرایی نظام تمرکززدایی
جهت تلفیق تمرکززدایی و ایجاد تعادل در 

 اقتصادی و سیاسی نواحی

تمرکز بهینه منابع در مرکز استان و تقویت زیر 

 مناطق مستعد در جهت تمرکززدایی

 اشتغال
اصالح و کنترل الگوی اشتغال 

 استان

گسترش ظرفیت های شغلی در ساختار 

 اقتصادی موجود و آینده
 توسعه مراکز اشتغال در نواحی مستعد استان

 نظام فن آوری
الح و بهبود سطح فن آوری در اص

 استان

افزایش استفاده مطلوب از ظرفیت های فن 

 آوری در استان

توسعه مراکز فن آوری و تيقیقاتی در نواحی 

 مستعد و استفاده مناسب از قابلیت های بومی

نظام منابع 

طبیعی و ميیط 

 زیست

حفاظت بهتر از منابع طبیعی و 

 بهبود استفاده از این منابع

مطلوب سطح استفاده از توان های  افزایش

 ميیطی

استفاده مناسب از منابع در جهت توسعه نواحی 

 مستعد
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 (: مناطق برنامه ریزی استان زنجان12شماره) نقشه
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 :منطقه برنامه ریزی زنجان، ابهر 

شهرستانهای ابهر، خرمدره، سلطانیه ابهر از نظر تقسیمات اداری سیاسی منطبق بر ميدوده  –منطقه برنامه ریزی زنجان

و بخش جنوبی شهرستان زنجان است. این منطقه بصورت نواری در بخش سیاسی استان و در بین سایر مناطق برنامه 

ریزی واقع شده است و از شمال شرق به منطقه برنامه ریزی طارم، از شمال و شمال غرب به منطقه ی برنامه ریزی 

برنامه ریزی ماهنشان، از جنوب به منطقه برنامه ریزی خدابنده و از شرق به استان قزوین  نیک پی، از غرب به منطقه

 ميدود شده است.

 

 (: منطقه برنامه ریزی زنجان، ابهر13شماره) نقشه
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 از مه  ترین توان های منطقه زنجان، ابهر موارد زیر حائز اهمیت است:

امکانات زیربنایی، شبکه ارتباطی بآزادراه، راه اصلی و فرعید، شبکه های مه  ترین ویژگی منطقه زنجان رشد خطی  -3

انتقال سوخت و انرژی و تاسیسات جانبی شبکه انتقال دیتا بفیبر نورید، شبکه های مخابراتی و اطالعات نیروگاه ها و 

این ویژگی منطقه زنجان را به  مراکز تخلیه بار در ميور راه ترانزیت و مسیر آزاد راه قزوین زنجان در این منطقه است.

 مجهزترین بخش استان از نظر فعالیت و سکونت تبدیل کرده است.

این ميور قطب فعالیتهای اقتصادی و همچنین ميل تمرکز مه  ترین مراکز اسکان جمعیت در استان زنجان است.  -4

 نعتی در این ميدوه قرار گرفته است.مه  ترین و بزرگترین شهرهای استان، مه  ترین شهرل ها، مجتمع ها و مراکز ص

در ميدوده منطقه زنجان، ابهر دو دشت ارزشمند ابهر، خرمدره و سلطانیه، زنجان واقع شده است. وجود اراضی  -3

مسطح و دسترسی به منابع آب سطيی و زیرزمینی شرایط مطلوبی برای انجام فعالیت های کشاورزی ایجاد کرده است. 

فعالیت های کشاورزی، دامپروری و مراکز زیست شهری و روستایی خود فرصت ها و توان  این دو دشت با مجموعه

 های مناسبی برای توسعه ایجاد کرده اند.

برخی از بخش های این منطقه به ویژه دشت ابهر خرمدره توان مناسبی برای کشت ميصوالت باغی و ميصوالت  -9

 زراعی آبی دارد.

کشت آبی و تولیدات آبی استان به منطقه زنجان اختصاص دارد. بیش از نیمی از اراضی بیشترین میزان سطوح زیر  -0

کشت آبی و تولیدات کشت آبی استان به این ميدوده مربوط است. این منطقه از نظر تولیدات باغی نیز بسیار حائز 

این منطقه از تولیدات باغی  درصد از اراضی باغی استان در این منطقه قرار گرفته است و سه  90اهمیت است، حدود 

درصد است. بیشترین سطح باغات گردو و انگور استان که از جمله مهمترین ميصوالت تولیدی استان  30استان حدود 

 به شمار می روند در این منطقه قرار گرفته است.

سل مرغ صنعتی و عمنطقه زنجان قطب تولید ميصوالت دامی استان شامل شیر، گوشت قرمز، طیور صنعتی و تخ   -3

 است.

درصد واحدهای صنعتی استان در این منطقه  44منطقه زنجان قطب فعالیت های صنعتی استان است. بیش از  -3

درصد شاغالن بخش صنعت استان نیز به منطقه زنجان اختصاص دارد. این آمار  40واقع شده است. همچنین بیش از 

یت های صنعتی حکایت دارد. بیشترین تعداد شهرل های صنعتی استان از برتری مطلق منطقه زنجان در استقرار فعال

 نیز در این منطقه قرار گرفته است.

منطقه زنجان از نظر فعالیت های معدنی نیز حائز اهمیت است، با وجود توانمندی های شهرستان ماهنشان در  -4

عادن فعال و غیرفعال غنی ترین منطقه استان فعالیت های معدنی، منطقه زنجان از نظر میزان ذخایر معدنی و تعداد م

 است. بیشترین واحدهای فرآوری مواد معدنی نیز در این منطقه مستقر شده است.

درصد از کل سرمایه  33تمرکز اصلی سرمایه گذاری های انجام شده در استان زنجان در این منطقه است، حدود  -4

این منطقه صورت می گیرد. بررسی ها نشان می دهد حتی  گذاری های انجام شده در استان زنجان در ميدوده

درآمدهای درون منطقه ای در شهرستان های حاشیه ای نیز در قالب جریان سرمایه به سود این منطقه و به ویژه شهر 

 زنجان سرمایه گذاری می شود.
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 و منطقه این نصیب نیز تیدول بودجه های غالب سه  منطقه، این در سرمایه گذاری ها اصلی تمرکز بر افزون -35

 ميور این در شده واقع شهرهای به درصد 43 حدود استان بودجه های کل از میشود، آن در واقع مه  های سکونتگاه

 .می یابد تخصیص

 زنجان منطقه جذب بارها درصد 44 از بیش می دهد نشان کاال و بار سرمایه، ارتباطی، جریانات و سمت بررسی -33

 نیز مسافر جریانات و جابجایی خصوص در است. همچنین اندل بسیار جریانات این از مناطق سایر سه  و میشود

 .است ابهر زنجان، منطقه ی به مربوط سفرها این درصد 49 از بیش

 این در سیلوها و سردخانه ها انبارها، شامل پشتیبان خدمات مراکز و بازرگانی و تولیدی زیرساخت های بیشترین -34

  .است یافته استقرار منطقه

 این در واقع سکونتگاه های در استان غیردولتی عالی آموزش مراکز بیشتر و دولتی عالی آموزش مراکز تمامی -33

 .شده اند متمرکز ميدوده

 بین راهی واحدهای درصد 95 حدود میدهد نشان رفاهی و پذیرایی و اقامتی واحدهای پراکندگی الگوی بررسی -39

 .است شده مستقر منطقه این در استان

 در زنجان استان منطقه ای کارکردهای درصد 40 و زنجان استان سکونتگاه های ملی و فراملی کارکردهای تمام -30

 .است شده واقع منطقه این

 کرده ایجاد جانوری گونه های برخی برای زیستگاه هایی منطقه این بخش های از برخی در طبیعی ویژگیهای -33

 شکار است. منطقه شده تعریف منطقه این در ممنوع شکار منطقه ی یک گونه ها این از حراست منظور به و است

 .است آهو زیستگاه و است گرفته قرار ابهر شهرستان ميدوده ی در خراسانلو ممنوع

 .است زنجان استان مناطق سایر جوان کار نیروی و مهاجران مقصد و جذب قطب زنجان منطقه ی -33

 است. حدود اهمیت حائز نیز نفر 3555 از بیش جمعیت با پرجمعیت روستاهای داشتن حیث از زنجان منطقه ی -34

 بیش جمعیت با روستاهای از برخی اند، گرفته قرار ميدوده این در زنجان استان پرجمعیت روستاهای از درصد 9310

 .یافته اند استقرار زنجان منطقه ی ميدوده ی در نیز نفر 3555 از

 شهرهای میان در جاذبه بیشترین می دهد نشان استان شهرهای میان در متقابل تأثیر و ارتباط میزان بررسی -34

 به زنجان و خرمدره و ابهر شهرهای بین قوی دارد. پیوندی وجود خرمدره و ابهر شهر دو و زنجان شهر بین استان

 دالیل جمله از اجتماعی و اقتصادی جمعیتی، پیوندهای سایر کنار در راه آهن و آزادراه اصلی، راه خطوط وجود دلیل

 .است زنجان شهر و خرمدره و ابهر شهر دو بین جاذبه ی بودن باال

 د:کر اشاره زیر موارد به میتوان ابهر زنجان، منطقه ی ميدودیت های و چالشها جمله از

 هیدج، خرمدره، ابهر، جمله از منطقه این پرجمعیت شهرهای ميدوده ی شامل زنجان منطقه ی از عمده ای بخش -3

 شامل شبکه های توسعه زیرساخت های اصلی ترین ی ميدوده همچنین و زنجان شهر و سلطانیه قلعه، صائین

 گرفته قرار لرزه خیزی باالی خطر با ميدوده ی در آن جانبی تأسیسات و انرژی و سوخت انتقال شبکه های ارتباطی،

 .است
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 تعداد بیشترین میدهد نشان بررسی ها است، سرمازدگی پدیده ی وقوع منطقه این در موجود هایچالش  جمله از -4

 منطقه این در نیز تگرگ بارش رخداد میزان است. همچنین بوده زنجان منطقه ی به مربوط استان در پدیده این وقوع

 .باالست

 دهه در عمیق نیمه و عمیق چاه های حفر گسترش دلیل به زنجان منطقه ی در زیرزمینی آب های سطح افت -3

 بیالن با منطقه این زیرزمینی آب منابع شده باعث که است منطقه این زیست ميیطی تهدیدات جمله از اخیر های

 زنجان منطقه ی در زیرزمینی آب سفره های از بهره برداری حج  بیشترین و چاه تعداد شود. بیشترین مواجه منفی

 .میشود مشاهده

 پسماند با صنعتی فعالیتهای استقرار به ویژه و منطقه این در صنعتی واحدهای بیشترین گیری به قرار توجه با -9

 آالینده ها انواع ورود ميدوده، این در فعالیت و جمعیت استقرار مراکز و زیرساختها شدید تمرکز همچنین خطرنال،

 این کنونی چالش های جمله از آن در زیست ميیطی آلودگی های انواع گسترش و منطقه این آب و خال منابع به

 .است منطقه

 ت:اس زیر شرح به ابهر زنجان، منطقه ی توسعه اولویت های مه  ترین فوق به مراتب بنا

 فعالیت غالب بخش و است داده جای خود در را فرااستانی کارکرد و مقیاس با فعالیت های ميور این از آنجا که -3

 جذب برای مناسب بستری ابهر زنجان، برنامه ریزی منطقه ی میشود، شامل را استان پیشروی و برتر مدرن، های

 .است فراملی و ملی سرمایه گذاری جریان های

 دسترسی و دارد تبریز و تهران کشور، مه  کالن شهرهای با قوی زیرساختی و ارتباطی پیوندهای منطقه این -4

 را فراملی و ملی منطقه ای، ناحیه ای، ميلی، عملکردهای میتواند و دارد شهرها این مصرف ی عمده بازار به مناسبی

 .شود عهده دار مختلف سطوح در

 خدمات ارائه ی برای الزم ظرفیت مناسب، حمل و نقل ی شبکه و زیربنایی امکانات تمرکز دلیل به منطقه این -3

 فراملی، و ملی کارکرد با انبارداری و حمل و نقل خدمات نوین، و برتر بازرگانی دارد. خدمات را بین المللی و استانیافر

 .است شده ذکر خدمات جمله از برتر مشاوره خدمات مراکز و گردشگری پشتیبان خدمات

 گردشگری جاذبه های تعداد است. بیشترین اهمیت حائز بسیار نیز گردشگری فعالیتهای نظر از زنجان منطقه ی -9

 همچنین است، گرفته قرار منطقه این در خارجی گردشگران جذب توان با و بین المللی جاذبه های ویژه به استان

 .است شده متمرکز منطقه این در گردشگری بخش پذیرایی و اقامتی رفاهی، امکانات بیشترین

 :تخصص های اصلی منطقه برنامه ریزی زنجان، ابهر 

 سناریوی تيقق برای موجود های توان و آمایش منظر از استان توسعه اهداف به دستیابی برای پایه شرایط به عنایت با

 د:میگرد تعیین زیر شرح به ابهر زنجان، برنامه ریزی منطقه در اصلی تخصص های مجموعه استان ی توسعه مطلوب

 

 پهنه اصلی توسعه کشاورزی: -1
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 واقع در استان شرق از خطی به صورت زنجان سلطانیه، دشت و خرمدره ابهر، های دشت در کشاورزی توسعه ميور

 ذیل به عنوان دالیل به آمایشی منظر از که یابد می امتداد زنجان شهرستان غرب شمال تا و شروع ابهر شهرستان

 میشود: تعیین کشاورزی توسعه ميور

 دارد. قرار ميور این در ارضی قابلیت نظر از استان آبی زراعت مناسب زمین های  

 توسعه اصلی زیرساخت های به دسترسی آن به تبع و استان یافته تجهیز ممتاز و اصلی ميور در قرارگیری 

 ... و انرژی شبکه ارتباطی، شبکه همانند کشاورزی

 روستایی و شهری سکونتگاه های مه  ترین وجود و استان کشاورزی ميصوالت مصرف عمده بازارهای استقرار 

به  استان از عمده مصرف خارج بازارهای با ميدوده این قوی فضایی پیوند همچنین و ميور این در استان بزرگ

 تبریز و تهران کالن شهری منطقه ویژه

 اما است بوده کشاورزی های فعالیت انجام ميل دیرباز از زنجان سلطانیه و خرمدره ابهر دشت دو این باوجوداینکه 

 به دارد تا ضرورت استان خدماتی و صنعتی شهری، جمعیت استقرار اصلی ميور با ميدوده این انطباق دلیل به

 اتخاذ با و بدین ترتیب گیرد، قرار تأکید مورد کشاورزی توسعه اصلی های ميدوده از یکی به عنوان متمرکز صورت

 ميدوده، این در و روستایی شهری سکونتگاهی نظام تقویت و صنعتی و کشاورزی فعالیتهای به بخشی تعادل راهبرد

 صنعتی های فعالیت ویژه بخش ها به و فعالیت ها سایر توسعه نفع به ميور این در کشاورزی فعالیت های رکود از

 .آمد خواهد عمل به جلوگیری خدماتی و

 توسعه صنعتی: 1محور درجه  -2

 فعالیت های توسعه ميور اصلی ترین به عنوان آن جغرافیایی ویژگی های به توجه با ابهر زنجان، برنامه ریزی منطقه

 فعالیتها گسترش روند به مربوط مطالعات هرچند دارد، و داشته ویژه ای بسیار نقش استان فضایی سازمان در صنعتی

 صنعتی واحدهای متمرکز استقرار ویژه به اقتصادی فعالیت های تمرکز دلیل به است حاکی استان مختلف مناطق در

 زاویه تا دارد ضرورت رو این از است، شده استان سطح در تعادل هایی عدم بروز سبب باال جمعیت پذیری با همراه

 را خود انکارناپذیر نقش کالبدی واقعیت یک به عنوان منطقه این که درعین حال و داد تغییر را ميور این به نگرش

 جهت ميدوده این ظرفیت های از منطقی تقسی  کار و مناسب برنامه ریزی با کند، می ایفا استان توسعه هدایت در

 ميورهای تکاملی فرایند یک در می دهد نشان نیز کنونی شد. روند بهره مند استان حاشیه ای مناطق به توسعه بسط

 موضوعی هستند، گسترش و نشر حال در استان مناطق سایر به و منشعب منطقه این از استان صنعتی توسعه 4 درجه

 .شد خواهد پرداخته آن به بعدی مباحث در که

 لياظ با استان از پهنه این در جمعیت استقرار و فعالیت متورم رشد منفی جنبه های گرفتن نظر در ضمن بنابراین

 یافت: خواهد استقرار منطقه این در استان صنعتی توسعه 3 درجه ميور ذیل، موارد نمودن

 و تأثیرات تا شد خواهد سبب کشاورزی و توسعه صنعتی سازی متعادل طرحهای همزمان اجرای و پیاده سازی 

 در صورت صنعتی فعالیت های انجام این، بر برسد. افزون حداقل به ميدوده این در صنعت رشد منفی پیامدهای

 توسعه خواهد شد، منطقه این کشاورزی بخش پایدار ی توسعه پشتیبان مناسب مقیاس در فعالیتها صيیح انتخاب

 .است ها فعالیت این جمله از مرتبط غذایی صنایع دیگر و بندی بسته فراوری، صنایع ی
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 اینکه به مشروط شد، خواهد استان دیگر مناطق توسعه صنعتی تيریک سبب ميور این در صنعتی فعالیت های 

 اولویت استقرار طرح این باشد. در متناسب فعالیت ها استقرار برای استان فضایی تقسی  کار در ميدوده این نقش

 استقرار فعالیتهای و است فراملی و ملی برد با صنعتی واحدهای توسعه زمینه سازی و تشویق صنعتی فعالیتهای

سلسله  استان با برنامه ریزی دیگر مناطق به ميدوده این با صنعتی پیوند در ميلی و منطقه ای برد با صنعتی

 .شد خواهد واگذار پایینتر مراتب

 بود خواهد باال فن آوری با مقیاسبزرگ  باالدستی صنایع استقرار ميل ميدوده این صنعتی، پیوندهای لياظ به 

 با توجه که به گونه ای دارد، کشور و استان صنعت بخش با قوی صنعتی پیوند برقراری جهت باالیی توانمندی که

 فضای ملی، تقسی  کار در تبریز و قزوین تهران، کالن شهری توسعه یافته مناطق با ميور این فعال ارتباطات به

 جدید پذیرش نقشهای و مذکور مناطق صنعت بخش با صنعتی پیوند برقراری در صنعتی توسعه به قادر ميور این

  کشور در صنعتی فعال و

 باالدستی صنایع با پیوند برقراری فرایند بود در خواهند قادر پایین دستی صنایع از برخی دیگر سوی بود. از خواهد 

 .یابند استقرار صنعتی توسعه پایین تر مراتب سلسله در

 شود  جلوگیری منطقه این در استان حاشیه ای مناطق نسبی مزیت های بر متکی صنایع استقرار از دارد ضرورت

 .تأکید شود منطقه این باالدستی صنایع با آن پیوند برقراری به حاشیه ای مناطق به فعالیت ها این هدایت ضمن و

 کانون های صنعتی: -3

است،  زیر شرح به منطقه این صنعتی کانون های مه  ترین منطقه، این در صنعتی مه  نقش های تعریف به توجه با

 بود: خواهند منطقه صنعتی فعالیت های استقرار اصلی بخش های کانون ها این

 و منفرد صنعتی واحدهای که است استان صنعتی پهنه متمرکزترین زنجان شهر حوزه در واقع صنعتی کانون 

 .است داده جای خود در را صنعتی شهرکهای همچنین

 شهرل های همچنین و منفرد صنعتی واحدهای که هیدج و ابهر شهرهای حد فاصل در واقع شرق صنعتی کانون 

 .میشود شامل را صنعتی

 خواهد سرمایه بر و بزرگ مقیاس صنعتی کارگاه های تمرکز ميل طارم جاده ابتدای در بناب ذاکر، صنعتی کانون 

 .بود

 زنجان خرمدره، ابهر، صنعتی مناطق با پیوند در که سلطانیه ميدوده شهر در گیریشکل  حال در صنعتی کانون 

 .دارد قرار توسعه استان اصلی ميور در

 

 

 

 خدماتی: 1محور درجه  -4

 مل وی کارکردها پذیرش برای باال ظرفیت و جغرافیایی ممتاز موقعیت به توجه با ابهر زنجان، ریزی منطقه برنامه

پیوندهای  دلیل به منطقه این است، خدماتی فعالیت های استقرار برای ها ميدوده متمرکزترین از یکی فراملی،
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و  حمل و نقل بین المللی کریدورهای مسیر در قرارگیری تبریز، و تهران منطقه کالن شهری دو با قوی جغرافیایی

برد  لياظ میشود. به تعیین استان خدماتی 3 درجه ميور به عنوان استان اصلی سکونتگاه های استقرار همچنین

 این جایگاه به توجه دارد. با قرار نخست اولویت در ميور این در بین المللی و ملی عملکرد با خدمات استقرار فعالیت،

 پذیری سکونت و صنعت و کشاورزی زمینه های در استان فضایی سازمان در آن برای شده تعریف نقش های و ميور

 بود: خواهد اولویت در ميور این در استقرار جهت ذیل خدماتی فعالیت های مجموعه روستایی و شهری باالی

 بنگاه  واردات، و صادرات های شرکت المللی، بین و ملی نقل و حمل مؤسسات همانند نوین و برتر بازرگانی خدمات

 معدنی، خدمات و صنعتی و کشاورزی ميصوالت بورس فصلی، و دائمی های نمایشگاه گمرل، بازاریابی، های

گیرد.  جای می ميدوده این در فراملی و ملی کارکرد با اقتصاد چهارم بخش مجموع، در و بزرگ مقیاس تجاری

 اصلی پیرامون شهرهای یا درون میتوانند الزم زیرساخت های به دسترسی و زمین وجود به توجه با خدمات این

 .یابند استقرار

 این دیگر مه  کارکرد و نقش فراملی و ملی کارکرد با کاال انبارداری و حمل و نقل ارائه خدمات مراکز استقرار 

 ها برای ميدودیت گرفتن نظر در با همچنین و دارند نیاز وسیع اراضی به ها فعالیت این که آنجا است. از منطقه

 ها، این کاربری ناسازگار و نامطلوب های همجواری ایجاد دلیل به شهرها ميدوده در ها فعالیت این جانمایی

 تسهیل با هدف یابند. همچنین استقرار اصلی شهرهای ميدوده از خارج در ها فعالیت این که است آن ترجیح

 .یابند قزوین استقرار ابهر، زنجان، آزادراه با همجواری در خدمات این شود می توصیه جابه جایی ها و دسترسی

 تا زنجان شهر حد فاصل در استقرار اولویت با فراملی و ملی کارکردی مقیاس در برتر گردشگری پشتیبان خدمات 

 گردشگری تخصص خدمات استقرار ثقل مرکز و کانونی منطقه عنوان به کیلومتر، 95 حدود مسافتی در سلطانیه

 ميدوده شهرهای از خارج و ميدوده در استقرار امکان به تناسب خدمات است. این منطقه این برای دیگر مه 

 .داشت خواهند سلطانیه و زنجان شهر به ویژه منطقه، اصلی

 پذیرایی مراکز تیرپارل ها، و رفاهی خدماتی، مجتمع های شامل بزرگ مقیاس جاده ای حمل و نقل توسعه خدمات 

 اقدامات از دیگر قزوین ابهر، زنجان، بزرگراه با همجواری در جانمایی اولویت با گردشگری های بازارچه اقامتی، و

 .است ميدوده این ضروری

 ایجاد، هدف با اینترنت سرویس دهنده مراکز دیتا، مراکز شامل اطالعاتی و مخابراتی شبکه های به مربوط خدمات 

 ميدوده این در توسعه نیازمند فراملی و ملی مقیاس در استانی فرا الکترونیک پیوندهای تقویت و توسعه

 است. 

 و فرااستانی مقیاس در هوایی و ریلی زمینی، از اع  مسافر و نقل حمل خدمات ارائه مراکز و ها پایانه ی توسعه 

 .سلطانیه خرمدره ابهر، زنجان، شهرهای در فراملی

 کشاورزی و صنعتی های فعالیت استقرار جهت فنی و علمی پشتیبانی هدف با مشاوره برتر خدمات ارائه مراکز 

 توسعه و تيقیق مراکز همچنین و باال فن آوری سطح با برتر و مقیاس بزرگ
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 طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش باغ حلی  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

 شمالی، جنوبی(: 1محور گردشگری ممتاز )محور گردشگری درجه  -1

بغربید است.  3منطقه  سبالند وب 4ه منطق یعنی کشور گردشگری منطقه دو دهنده پیوند ميور این فرااستانی بعد در

 مه  استان های از که خورد می پیوند گیالن استان با شمال از و دارد امتداد استان جنوب به شمال از ميور این

می شود.  خت  همدان استان به جنوب از ميور شود. این می ميسوب کشور گردشگری 4 منطقه در گردشگرپذیر

 بخشی و زنجان ریزی منطقه برنامه در بخشی طارم، ریزی منطقه برنامه در گردشگری ميور این از بخشی بنابراین

 .است شده واقع ایجرود منطقه خدابنده، در دیگر

 و کشور گردشگری جامع طرح پیشنهاد همدان استان تا قیدار سلطانیه، زنجان، ميور شامل ميور این جنوبی بخش

 عملکرد با زنجان 3 درجه گردشگری کانال عنوان با که است زنجان استان گردشگری ی توسعه جامع طرح همچنین

 .است شده پیشنهاد استانی فرا و استانی

 با میباشد ازاینرو شمال زنجان، ارتباطی راه احداث راه، بخش در آینده استان برنامه های از یکی اینکه به توجه با

 ميور اصلی ترین به عنوان و کرد خواهد پیدا توسعه شمال سمت به استان ممتاز گردشگری ميور راه، این افتتاح

 .نمود خواهد نقش ایفای استان فضایی سازمان در گردشگری

زمینه  که دارد متنوعی گردشگری فرصت های و منابع خود مسیر طول در ميور این گردشگری کارکردهای لياظ به

 شهری گردشگری فرهنگی، و تاریخی گردشگری ژئوتوریس ، و گردی بوم طبیعی، گردشگری توسعه برای متنوع های

 .دارد خود در را استان عبوری گردشگری همچنین و روستایی و

 گردشگری منابع و استان مرکز به عنوان زنجان شهر شامل استان مه  گردشگری منابع از بخشی است ذکر به الزم

 است. الزم گرفته قرار ميور این در جهانی شهرت با گردشگری جاذبه های به عنوان سلطانیه گنبد و ارگ و آن شهری

 ميور این با متقابل ارتباط در و شود می منشعب ميور این از به نوعی استان گردشگری ميورهای سایر است ذکر به

 .نمود خواهند نقش ایفای

 شرقی، غربی(: 1استان )محور گردشگری درجه  1محور گردشگری عبوری درجه  -6

 کشورد قرار فرست گردشگر و پذیر گردشگر اصلی مناطق ازز بتبری و تهران کالن شهری منطقه دو بین ميور این

سبالند  منطقه به موسومب 4ه منطق البرزد و منطقه به بموسوم 3منطقه  یعنی کشور گردشگری منطقه دو و است گرفته

 تقسی  جنوبی و شمالی نیمه دو به را استان و دارد امتداد استان غرب به شرق از ميور میدهد. این پیوند یکدیگر به را

 استان جنوبی شمالی، ممتاز گردشگری ميور با زنجان شهر تا سلطانیه حد فاصل در مسیر طول در ميور می کند. این

 که است این ی گردشگری توسعه در آن نقش و ميور این خصوص در فراروی اساسی و مه  ی کند. نکته می تالقی

 حاضر حال دهد. در افزایش نیز را استان گردشگران جذب میزان ميور این عبوری گردشگران ماندگاری افزایش ضمن

 نظر از استان بخش یافته ترین تجهیز ميور این تبریز، و تهران کالن شهری مناطق با ميور این پیوند به توجه با

 عدم به توجه با بااین حال است، ارتباطی راه های به ویژه شبکه ای و زیرساختی خدمات و امکانات از برخورداری

 گردشگران ميور، این در موجود گردشگری منابع خاص به طور و استان گردشگری فرصت های و ظرفیت ها توسعه

 ی توسعه با هستند. بنابراین ميدود ماندگاری ضریب با عبوری گردشگران شامل بیشتر ميور، این از تردد حال در

 استان در آنها اقامت مدت افزایش و گردشگران بیشتر جذب امکان ميور این در گردشگری های زیرساخت و امکانات

 خواهد شایانی کمک استان گردشگری توسعه به نهایت در و شود می فراه  گردشگری منابع از بیشتر ی استفاده و

 .نمود

 استان های در ارتباطی راه پروژه های افتتاح به توجه با و است شده واقع نیک پی منطقه در ميور این غربی بخش

 ميور این عبوری گردشگران شمار می شود پیش بینی تبریز زنجان، بزرگراه با پیوند جهت غربی آذربایجان و اردبیل



                                                                                                                                   
  

 

449 
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 پیوندند می یکدیگر به سرچ  منطقه در واقع استان غرب منتهی الیه در مذکور راههای کند، پیدا قابل توجهی افزایش

 تجهیز آتی سال های در استان گردشگری مه  سیاست های از یکی بنابراین میشود؛ متصل تبریز زنجان، بزرگراه به و

 توسعه درنتیجه و استان به ورودی گردشگران ماندگاری ضریب افزایش هدف با گردشگری های زیرساخت به ميور این

 استقرار در آن اساسی نقش و ميور این اهمیت فوق سیاست داشتن نظر در با بود، خواهد استان گردشگری بخش ی

 .شد خواهد آشکار پیش از بیش ميدوده این در گردشگری با مرتبط های فعالیت فضایی

 شمالی، ممتاز گردشگری ميور جایگاه گردشگری، های زیرساخت و منابع به ميور این تجهیز با است ذکر شایان

 .شد خواهد تقویت استان گردشگری توسعه در آن نقش و یابد می ارتقاء نیز استان جنوبی

ری گردشگپهنه ثقل استقرار زیرساخت ها و خدمات گردشگری برتر استان )منطه پیشاهنگی توسعه  -7

 استان(:

حد  در منطقه ای در استان گردشگری های فعالیت فضایی سازمان در استان پیشنهادی گردشگری ميورهای توزیع

 جنوبی شمالی، 3 درجه گردشگری ميور مشترل پوشش دلیل به واقع میرسند. در ه  به سلطانیه و زنجان شهر فاصل

ضرورت  به توجه با کیلومتر، 95 تقریبی فاصله به زنجان شهر تا سلطانیه شهر حد فاصل در استان غربی شرقی، ميور و

 پیشنهاد استان برتر گردشگری خدمات و زیرساخت ها استقرار ثقل منطقه به عنوان منطقه این آمایشی اهداف و ها

 است: اهمیت حائز زیر موارد زمینه این در ميدوده این توانمندی های می شود. از

 و غربید   شرقی و جنوبی شمالی، استان بميور گردشگری 3 درجه ميور دو مرکز بر جغرافیایی لياظ از منطقه این

 استقرار خدمات لذا میرسد، حداکثر به منطقه این در عبوری گردشگران شمار اینکه به توجه با لذا دارد قرار

 فعالیتهای توسعه به وابسته های فعالیت دیگر و پذیرایی و اقامت و تبلیغات حوزه در به ویژه برتر گردشگری

 .نمود خواهد شایانی کمک استان گردشگری

 به منطقه این در نیز پایین تر مراتب و سطوح در گردشگری ميورهای دیگر شده، یاد اصلی ميور دو بر افزون 

 منطقه به عبوری گردشگران انتقال در ميورها این از هریک اینکه به توجه با می شوند، متصل 3 درجه ميورهای

 این به نیز 3و  4درجه  گردشگری ميورهای از حاصل ورودی گردشگران شمار درنتیجه دارند، نقش فوق کانونی

 تيت را گردشگران بیشتری منطقه این در برتر گردشگری خدمات استقرار که ای گونه به یابد می افزایش منطقه

 .داد خواهد قرار تأثیر

 و آن شده شناخته گردشگری منابع با استان مرکز به عنوان زنجان شهر استان، گردشگری شهرهای مه  ترین 

زیرساخت های  تقویت بنابراین دارند، قرار منطقه این در سلطانیه گنبد استقرار ميل به عنوان سلطانیه شهر

گردشگری  منابع از بیشتر بهره مندی جهت استان عبوری گردشگران هدایت و جذب در منطقه این گردشگری

 شده و شهرها این اقتصاد تيریک و انگیزش عامل خود نوبه به امر داشت. این خواهد بسزایی تأثیر شهر دو این

 .بخشید خواهد ارتقا را شهرها این اقتصادی جایگاه

 استقرار جهت الزم توجیه آنها در واقع گردشگری مناطق و استان فرعی گردشگری ميورهای اینکه به توجه با 

 خدمات گردشگری استقرار بنابراین ندارند را پذیرایی و اقامت ی زمینه در به ویژه برتر گردشگری خدمات از برخی

زیرساخت  تورگردانی، ایجاد خدمات ی ارائه و گردشگری منابع رسانی اطالع خصوص در به ویژه منطقه این در برتر

 را استان ماندگاری گردشگری ضریب کارآزموده، تورگردان های استقرار همچنین و مدرن اقامتی تسهیالت و ها

 روزانه به صورت رفت و آمد گردشگری منابع از بهره مندی و استفاده امکان رود می و انتظار داد خواهد افزایش

 گردد. فراه  پیرامونی ميورهای گردشگری منابع و کانونی منطقه این بین گردشگران
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 :تصویر سازمان فضایی محدوده مطالعاتی در افق طرح 

سازمان فضایی بخش زراعی پهنه های توسعه شده برای زراعت آبی و زراعت دی  را  سازمان فضایی بخش زراعت: -3

 در بر می گیرد.

 توزیع فضایی زمین های توصیه شده برای زراعت آبی بصورت نوار باریکی پیرامون آب های سطيی گسترده شده است.

د اختصاص داده است و در واقع زراعت دی  سیمای مناسب اراضی در مقابل اراضی دی  پهنه های وسیعی را به خو

 زراعی استان را تشکیل خواهد داد.

در منظومه مطالعاتی اراضی دی  در شرق و غرب آن گسترده بوده و در مقابل اراضی آب بصورت نواری با جهت شمال 

 غرب به جنوبشرق امتداد خواهد یافت. 

 

 های اراضی اصلی استان در افق طرح(: وضعیت کاربری 14شماره) نقشه
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سازمان فضایی بخش صنعت: برای طرح آمایش استان جهت استقرار و ایجاد شهرل های صنعتی سه مکان جهت  -4

 این امر اختصاص یافته که منظومه مورد مطالعاتی خارج از ميدوده مورد اشاره شده طرح فوق می باشند.

توسعه صنعتی در سازمان فضایی آتی استان ميور زنجان، ابهر بعنوان ميور درجه از سوی دیگر یکی از ميورهای اصلی 

توسعه صنعتی با اولویت استقرار صنایع باال دستی بزرگ مقیاس با فن آوری باال مورد تاکید واقع شده است که ميور  3

 فوق از دل منظومه باغ حلی عبور خواهد کرد.
 

 
 های اصلی توسعه صنعتی استان به تفکیک نوع و درجه پیوند صنعتی(: سازمان فضایی محور11شماره) نقشه
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خدماتی با اولویت استقرار خدمات با عملکرد  3سازمان فضایی بخش خدمات: ميور زنجان، ابهر بعنوان ميور درجه  -3

 ملی و بین المللی تعیین شده که این ميور منظومه باغ حلی را نیز در دل خود جای داده است.

خدماتی سلطانیه، قیدار، زرین رود برای ارائه خدمات پشتیبان کشاورزی و فعالیت های وابسته  4مچنین ميور درجه ه

برای گردشگران عبوری  4در مقیاس بزرگ، برتر و مدرن با عملکرد ملی و استانی و خدمات پشتیبان گردشگری درجه 

ی و ایجاد توسعه مراکز و موسسات ارائه ی خدمات حمل بویژه در حوزه خدمات گردشگری بین راهی، اقامت و پذیرای

 و نقل کاال و جابجایی مسافر در سطوح ملی و بین المللی

سازمان فضایی بخش گردشگری: در سازمان فضایی آتی استان ميور گردشگری سلطانیه، زنجان بعنوان مهمترین  -9

رزش همچون گنبد سلطانیه در آن لياظ شده است ميور منظور شده است که این امر به سبب وجود آثار تاریخی باا

در واقع، این ميور به عنوان منطقه پیشاهنگی توسعه گردشگری استان در حد فاصل شهر زنجان و سلطانیه بعنوان 

 منطقه ثقل استقرار زیر ساخت ها و خدمات گردشگری برتر استان لياظ گردیده است.

 
 ش گردشگری(: سازمان فضایی فعالیت بخ16شماره) نقشه

 

 طرح جامع توسعه و عمران )ناحیه ابهر( -2-1-2–2-1

طرح جامع توسعه و عمران ناحیه ابهر بخش دیگری از مطالعات طرح فرادست می باشد که در راستای توسعه و عمران 

ستان شهرناحیه فوق مورد تصویب و تدوین واقع شده است. این منطقه جزیی از منطقه البرز جنوبی است که شامل دو 
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ابهر و خدابنده بوده که در حال حاضر طرح فوق می تواند برای شهرستان های خرمدره و سلطانیه نیز مورد توجه واقع 

شود. ضرورت توجه دقیق به وضعیت توسعه شهرستان ها و تهیه پرسش های سطوح پایین تر طرح آمایش استان و 

 عمده تهیه طرح های فوق بوده است. تهیه برنامه مدون و هماهنگ برای توسعه شهرستان هدف

 طرح جامع توسعه و عمران ناحیه ابهر با توجه به اهداف و اصول موجود در برنامه استان که شامل: 

 توسعه بخش کشاورزی -

 توسعه بخش صنعتی -

 توسعه رفاه عمومی -

 توزیع جمعیتی -

 توسعه خدمات -

اقتصادی، عمرانی، توزیع متناسب جمعیت و سطح بندی مراکز طرح جامع توسعه و عمران در بخش های مختلف 

جمعیتی و خدماتی تهیه و ارائه شده است که در زیر به اختصار برنامه های تدوین شده برای شهرستان سلطانیه که 

 منظومه و طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی باغ حلی نیز جزئی از آن به شمار می رود پرداخته می شود.

مقصود از پهنه بندی جمعیتی و خدماتی پیشنهاد و ایجاد یک نظام سلسله : بندی مراکز جمعیتی و خدماتیسطح  -3

مراتب سکونتگاهی در منطقه مفروض است. به طوری که ه  مردم ساکن منطقه بدانند که برای هر یک از نیازها برده 

بخش خصوصی یا عمومی بدانند که سرمایه  بندی شدهد خود به کدام آبادی بایستی مراجعه نمایند و ه  نهادهای

گذاری مشخص خود را در کدام یک از سکونتگاهها و با کدام اولویت مجاز هستند که انجام دهند نظام سکونتگاهی راه 

های مناسبی است ه  برای توزیع عادالنه خدمات در بین مردم منطقه و ه  برای تشخیص نیاز و بازار مناسب برای 

 ای بخش خدمات و تسهیالت عمومی و زیربنایی منطقه.سرمایه گذاری ه

در جلسه مورخه « استانداردها و  ضوابط خدمات روستایی کشور»و « الگوی سطح بندی مناطق و مراکز روستا»طرح 

مورخه  34345/335شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید این مصوبه در نامه شماره  3/35/34

این مصوبه آمده است که رعایت مفاد این مصوبه  0ابالغ گردید. در بند « تانداران ميترم کلیه استانهااس»به  35/33/34

در سطح بندی مناطق و مراکز روستایی و استانداردهای خدمات رسانی روستایی برای کلیه دستگاه های زیربط الزامی 

بجامعد ناحیه ای، دستگاههای تهیه کننده اینگونه در تهیه طرح های توسعه و عمران »نیز آمده است:  3است. در بند 

 .«طرح ها موظفند الگوی سطح بندی مناطق و مراکز روستایی موضوع این مصوبه را مورد توجه و استفاده قرار دهند

بر این اساس در طرح جامع توسعه و عمران ناحیه ابهر شهرستان سلطانیه که در زمان تهیه طرح بعنوان بخش سلطانیه 

منظومه روستایی و یک حوزه شهری بشرح جدول و نقشه زیر 3مجموعه روستایی،  3حوزه روستایی،  3است از  بوده

 تشکیل شده بود.

 

 (: سطح حوزه روستایی بخش سلطانیه شهرستان ابهر12جدول شماره)

نام جوزه 

 روستایی

 د3330جمعیت حوزه ب دهستان نام روستاهای زیر پوشش تعداد روستای زیر پوشش
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 4433 سلطانیه الملکی -قره بالغ 4 قره بالغ

 9 خیرآباد
 -مشک آباد -یوسف آباد -خیرآباد

 کاکاباد
 9344 سلطانیه

 3434 سلطانیه امیرآباد -علی آباد -سرخه دیزج 3 سرخه دیزج

 3 سنبل آباد
 -حسین آباد -دوسنگان -بویین -والیش

 نیمه ایستگاه سنبل آباد -سنبل آباد
 9493 سنبل آباد

 3 ویر
 -ویک -اسدآباد -ویر -قیاسیه -ترکانده

 شلوار
 9434 سنبل آباد

 35 گوزلدره سفلی

 -خرمدرق -سلمان کندی -ساریجالو

 -سبزدرق -گوزلدره سفلی -شکورآباد

معدن گوزلدره  -کردناب -گوزلدره علیا

 سنگ پارز

 3343 گوزلدره

 35 ونونان
 -قشالق -آقزوج -چمرود -ونونان -بالوف

 یبوج -تازه کند -پرنگین -چمه -برنقور
 3433 سلطانیه

حوزه شهری 

 سلطانیه
4 

 -اولنگ -چپ دره -کبودگنبد -قلعه

 -طهماسب آباد -عباس آباد -ارجین

 دربند خرابه -ندیرآباد

 4453 سلطانیه

 مأخذ: طرح ناحیه ابهر

 

 (: سطح مجموعه و منظومه روستایی بخش سلطانیه شهرستان ابهر12جدول شماره)

مرکز منظومه  نام و

 بجمعیتد

تعداد  حوزه های روستایی تابعه نام و مرکز

 روستا

 جمعیت دهستان

 د43333سلطانیه ب
 مجموعه

 قره بالغ
سرخه  -خیرآباد -قره بالغ

 ونونان -دیزج
 4533 سلطانیه 34

 4533 سنبل آباد 34 ویر -سنبل آباد سنبل آباد

 3343 گوزلدره 35 گوزلدره سفلی گوزلدره

 3433 سلطانیه 35 - ونونان

 4453 سلطانیه 4 - سلطانیه حوزه شهری

 مأخذ: طرح ناحیه ابهر

تهیه طرح ها و برنامه های توسعه و عمران: طرح ها و برنامه های پیشنهادی غالباً در قالب نقشه های کاربری اراضی  -4

موجود هر یک از مناطق و حوزه های شهری و  پیشنهادی ارائه شده است. این اسناد با توجه به شرایط و قابلیت های

روستایی و با توجه به موقعیت و استقرار آنها طرح هایی ارائه شده است بر این اساس نقشه منطقه بندی اراضی شامل 

قابلیت ها و ميدودیت های زمین، برای انواع کاربری های کشاورزی، مرتع، جنگل، حری  های طبیعی یا مصنوعی، 

ها و مراکز عمده صنعتی، زمینهای شهری، شامل شهرهای موجود و زمین های مناسب برای توسعه معادن، شهرل 

بلند مدت آنها، روستاهایی که به شهر تبدیل می گردند، شهرل ها و سایر مراکز سکونت جدید و ... می باشد. در نقشه 

 الب موارد زیر قابل دسته بندی بوده است.کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع توسعه و عمران ناحیه ابهر طرح ها در ق
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  پهنه های مناسب برای کاربری های اصلی: در این پهنه اراضی در چهار رده  شامل زراعت آبی، زراعت دی ، مرتع و

اراضی بایر و حفاظتی دسته بندی شده است که در منظومه باغ حلی کاربری اراضی پیشنهادی در قالب اراضی 

 ئه شده است.زراعت دی  و مرتع ارا

  پهنه های مناسب برای ساخت و ساز: کاربری ارائه شده براساس دو طرح پیشنهادی طرح جامع ناحیه ابهر و پیشنهاد

طرح کالبدی ملی ایران تهیه و تدوین شده است که برنامه های پیشنهادی هر یک از طرح های فوق به شرح ذیل 

 می باشد:

 رح های زیر می باشد:پیشنهاد طرح جامع ناحیه ابهر شامل ط -

 پهنه های مناسب برای ایجاد شهرهای جدید باولویت یکد 

 پهنه های مناسب برای ایجاد شهرهای جدید باولویت دود 

 پهنه های مناسب برای گسترش شهرهای موجود 

 نیاز به مطالعه بیشتر 

 پیشنهاد طرح کالبد ملی ایران که طرح عبارتند از : -

  شهرهای جدید باولویت یکدپهنه های مناسب برای ایجاد 

 پهنه های مناسب برای ایجاد شهرههای جدید باولویت دود 

 پهنه های مناسب برای گسترش شهرهای موجود 

که از بین پهنه های پیشنهادی طرح های فوق در منظومه و طرح توسعه اقتصادی و اشتغازایی بخش باغ حلی در 

اد شهرهای جدید اولویت یک  و دو جزء مهمترین برنامه های بخشهای شمالشرق و غرب آن پهنه های مربوط به ایج

 این طرح ها بوده است.

 پهنه های مناسب برای ایجاد فعالیت های شهرل های صنعتی -

کاربری و برنامه های موردنظر در طرح جامع توسعه و عمران ناحیه ابهر برای پهنه های فوق طیف زیر مورد نظر قرار 

 گرفته است .

 ز با رعایت ضوابط و مقررات و عدم مغایرتها باولویت یکدکاربری مجا 

 کاربری مجاز با رعایت ضوابط و مقررات و عدم مغایرتها باولویت دود 

  کاربری مجاز با تایید تبصره یک قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات با رعایت ضوابط و مقررات و عدم مغایرتها

 باولویت یکد

  یک قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات با رعایت ضوابط و مقررات و عدم مغایرتها کاربری مجاز با تایید تبصره

 باولویت دود

که از بین پهنه های فوق پهنه های سه و چهار در شرق و غرب منظومه و طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی 

 بخش باغ حلی مورد توجه و پیشنهاد واقع شده است.

 :محورهای توسعه 

 ميور بشرح ذیل بعنوان ميورهای توسعه آتی آن منظور شده است که این ميورها عبارتند از: 3ناحیه ابهر  در طرح

و اصلی توسعه  3جلفا که در ناحیه ابهر قرار دارد بعنوان ميور درجه  –تبریز  –قطعه ای از راه ترانزیت تهران  -3

 عمومی، صنعتی ناحیه ابهر

 خدماتی ناحیه -توسعه صنعتی 4بیجار بعنوان ميور  -خورخوره -ارقید -ابهر -راه جدید ترانزیت -4
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توسعه صنعتی و خدماتی ناحیه را  4همدان که می تواند دومین ميور درجه  –قیدار  -سلطانیه -راه جدید ترانزیت -3

 تشکیل دهد.

منظومه و طرح توسعه  از بین ميورهای فوق دو ميور اول و دوم بعنوان ميورهای اساسی و مه  تاثیرگذار بر توسعه

اقتصادی و اشتغالزایی روستایی بخش باغ حلی می تواند مورد توجه واقع شوند، عالوه بر آن ساختار توسعه آتی در 

منظومه مطالعاتی نشان می دهد که منظومه و طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی بخش باغ حلی در مسیر 

بری اراضی پیشنهادی واقع شده شاورزی و ميور توسعه صنعتی تیپ در کارعبور ميورهای گردشگری، ميور توسعه ک

 .است

 


