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هاي جغرافيايي و اقليميبررسي ويژگي-1-2

هاي جغرافياييويژگي-1-1-2

موقعيت جغرافيايي) الف

هاي ماهنشان، زنجان، ايجرود و طـارم بـا مسـاحتي معـادل     ناحية زنجان مشتمل بر شهرستان

درصد از سطح اسـتان را تحـت پوشـش قـرار داده     61كيلومترمربع مساحت نزديك به 3/135541

كيلومترمربع مسـاحت بـا در   7/6423از كل مساحت ناحية مورد بررسي شهرستان زنجان با .است

هـاي  درصـد از سـطح ناحيـه بزرگتـرين شهرسـتان ناحيـه بـوده و شهرسـتان        6/49اختيار داشتن 

، )درصـد از سـطح كـل ناحيـه    5/20(كيلومترمربـع  7/2784ماهنشان، طارم و ايجرود به ترتيب با 

درصـد از  4/13(كيلومترمربـع  5/1815و ) درصد از سطح كل ناحيـه 4/16(ع كيلومترمرب4/2230

.اندگرفتهدر مراتب بعدي قرار ) سطح ناحيه

دقيقـة عـرض   15درجـه و  37دقيقـه تـا   34درجه و 35اين ناحيه كه در موقعيت جغرافيايي 

يده، از سـمت شـمال   دقيقة طول شرقي واقع گرد19درجه و 49دقيقه تا 10درجه و 47شمالي و 

به استان اردبيل و آذربايجان شرقي و از شمال شرقي به استان گيالن، از شرق به شهرستان ابهـر،  

غربـي بـه اسـتان كردسـتان، از غـرب بـه اسـتان        از جنوب شرق به شهرستان خدابنـده، از جنـوب  

.باشدآذربايجان غربي محدود مي

اي موارد به دليل استفاده از پايه مالك عمل به دست آمده اما در پارههاياين مساحت براساس محاسبه سطوح نقشه-�
كيلومترمربع به دست آمده است كه ناشي از اختالفات مقياس 18/13682مساحت ناحيه ... هاي اطلس شيب و نقشه
.باشدها مينقشه
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وضعيت توپوگرافي) ب

در (متر 300ر وضعيت پستي و بلندي داراي تنوع بسيار زيادي بوده و از ارتفاع اين ناحيه از نظ

.باشددر آن قابل مشاهده مي) در منطقة ماهنشان(متر 3200تا بيش از ) منطقة گيلوان

متر ارتفاع از سطح دريـا بلنـدترين نقطـة    3214در شهرستان ماهنشان با كوه قيزالرقلعه سي 

به خود اختصاص داده و ديگر ارتفاعات مهم ناحيه عبارتند از كوه ابـدال واقـع در   ارتفاعي ناحيه را

غرب شهرستان غرب شهرسـتان  متر ارتفاع، كوه وليدر واقع در جنوب3099شهرستان ماهنشان با 

متـر ارتفـاع در شـرق شهرسـتان ماهنشـان، كـوه       2850متر ارتفاع، كوه زنگين بـا  2873طارم با 

متر ارتفاع واقع در غرب 2735سي با قيهمتر ارتفاع، كوه تكه2793ان زنجان با قيزقلعه در شهرست

متـر ارتفـاع، كـوه لوشـان در غـرب      2617شهرستان زنجان، كوه گلهرود در شهرستان زنجان بـا  

.متر ارتفاع در شهرستان طارم2531متر ارتفاع و كوه سوره خواني با 2599شهرستان ماهنشان با 
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بندي آنهاهاي اصلي موثر در سطح ناحيه و منطقهبررسي شيب) پ

هـاي اطلـس شـيب ايـران كـه      منظور بررسي وضعيت شيب در سطح ناحية زنجان از نقشهبه

خصوص ذكر ايـن  در اين. توسط موسسة جغرافياي دانشگاه تهران تهيه گرديده، استفاده شده است

هـايي از  هاي شمالي ناحيه كه بخـش تنكته ضروري است كه موسسة مذكور براي بخشي از قسم

اين محدوده كـه  . هاي شيب را تهيه ننموده استنقشه،گرددشهرستان زنجان و طارم را شامل مي

.باشدهاي پيوست مشخص ميگردد در نقشهدرصد از اراضي ناحيه را شامل مي7/13حدود 

دهـد كـه حـدود    نشان ميبندي آندر مجموع، بررسي وضعيت شيب در سطح ناحيه و منطقه

ها باشد و همين بررسيدرصد مي15درصد از اراضي مطالعه شدة ناحيه داراي شيبي بيش از 8/36

درصـد بـوده   10تا 5مطالعه شدة ناحيه داراي شيبي بين حاكي است كه بيشترين بخش از اراضي 

درصد به ترتيـب  50درصد و بيشتر از 30الي 15هاي بين و پس از آن شيب) درصد7/17حدود (

.انددرصد از اراضي ناحيه بيشترين سهم را دارا بوده84/13و 14/14با اشغال 

نحوة توزيع شيب در ناحية زنجان: 1جدول شمارة
درصد به كلمساحت به هكتاربندي شيبطبقه

4/49404/0كمتر از يك درصد
6/1791081/13درصد3تا 1
6/1091760/8صددر5تا 3
3/2419317/17درصد10تا 5

7/1437655/10درصد15تا 10
3/1934541/14درصد30تا 15
9/1211189/8درصد 50تا 30
9/1894388/13درصد و بيشتر50

9/28492/0درياچة سد منجيل و محدوده شهر زنجان
6/1868777/13مطالعه نشده

2/13682160/100جمع كل ناحيه
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شناسيبررسي وضعيت زمين-2-1-2

هـا  شناسي و چگونگي تكامل آن براي توجيه اشكال مختلف ناهمواريبررسي ساختمان زمين

هـا  ايـن بررسـي  . و منشأ پيدايش بسياري از منابع كانساري موجـود داراي اهميـت فراوانـي اسـت    

ي يك رابطة معتدل ميان انسـان و محـيط از   برداري اصولي از محيط و برقرارهمچنين براي بهره

نظر جغرافيايي امري ضروري بوده و شناخت امكانات بالقوة موجود در ساختار زمين از نظر ارزيـابي  

.هاي محيط طبيعي حايز اهميت استتوان

دهـد كـه در محـدودة مطالعـاتي سـازندهاي مختلـف       هـاي انجـام شـده نشـان مـي     بررسي

:اين سازندها عبارتند از. باشندكامبرين تا عهد حاضر داراي گسترش ميرپدورة شناسي زمين

ـ سازند كهر

سـنگ  هاي رسوبي بوده و پـي باشد از جمله اليهاين سازند كه متعلق به دوران پركامبرين مي

.دهدهاي جديدتر را تشكيل مياليه

دار  در رشـته  هـاي سيريسـيت  متر همواره با رس1600هاي سبزرنگ كهر با ضخامت حدود شيل

.هاي جنوب غربي زنجان گسترش داردكوه

ـ گرانيت دوران

در نزديكي آبادي دوران تودة گرانيتي الكالن به رنگ سفيد تا صورتي با بافـت پورفيريـك بـه    

از نظر سني با توجه به اينكه سازند كهر را قطع نموده و خـود  . گرددنام گرانيت دوران مشاهده مي

توان سني در حد سازندهاي كهر و بايندور بـراي آن  ه وسيلة سازند بايندور پوشيده شده است، ميب

سنگ پركامبرين از اينفراكامبرين شـناخته  منظور نمود و در نتيجه گرانيت دوران تودة جداكنندة پي

.شودمي
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ـ سازند بايندور

در ايـران بـوده و سـن آن بــه    تـرين ســازندهاي شـناخته شـده    ايـن سـازند يكـي از قـديمي    

سازند باينـدور  . شود و بالفاصله در زيرسازند سلطانيه قرار گرفته استاينفراكامبرين نسبت داده مي

اي تشـكيل شـده   هاي بين اليـه اي با  دولوميتسنگ، شيل سيليسي و ماسهاز سري رسوبي ماسه

لة رسـوبات دولـوميتي سـلطانيه    كه با سطح فرسايش روي گرانيت دوران قرار گرفته و خود به وسي

متر بوده و آثار جلبك مانند اسـتروماتوليت، اركئوسـياتيد   498ضخامت اين سازند . شودپوشيده مي

.شوددر آنها مشاهده مي

ـ سازند سلطانيه

-در دشـت زنجـان  (متـر در ارتفاعـات سـلطانيه    900دولوميت سلطانيه به ضخامت تقريبـي  

بخـش زيـرين آن شـامل    . وجود دارد) دندي-انگوران-در دشت ماهنشان(متر 1300و ) سلطانيه

50بندي منظم حاوي نوارهاي سياه و سفيد چرتي بـه ضـخامت حـداكثر    دولوميت زردرنگ با اليه

متر است و بخش فوقـاني آن از دولوميـت، ماسـيف و متبلـور بـه رنـگ خاكسـتري روشـن         سانتي

رسي و -هاي سيليسيشيل245بخش مذكور حدود بين دو. هاي چرتي تشكيل شده استباندول

هـاي  باشـد و در قسـمت  سيلتي ميكادار قرار دارد كه رنگ آن از رنگ خاكستري تا سياه متغير مـي 

بخش . هاي آهكي تشكيل شده استاي و شيلهاي آهكي ورقهفوقاني همين بخش مياني از اليه

و chualiavشـيل ميـاني حـاوي فسـيل     دولوميتي داراي آثاري از جلبك اسـتروماتوليت و بخـش   

.نمايدفوكوئيده است كه اينفراكامبرين را مشخص مي

ـ سازند باروت

هـاي  اي ميكادار به رنـگ هاي رسي و ماسههاي رسوبي شامل شيلاين سازند از سري سنگ

ر  ارغواني، سبز، خاكستري، بنفش و سياه همراه با دولوميت و آهك تشكيل شده است كـه بـه طـو   

هـاي سـلطانيه رخنمـون    غرب كـوه گيرد و در شمالشيب روي واحد دولوميتي سلطانيه قرار ميهم
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شناسي با مرزهاي پيوسته كه روي سـازند سـلطانيه و   سن اين سازند با توجه به موقعيت چينه. دارد

.زيرسازند زايگون قرار دارد، اينفراكامبرين در نظر گرفته شده است

ـ سازند زايگون

هاي رسي تا سيلتي تشكيل شده اسـت  ريز و شيلاي دانههاي شيلي ماسهاين سازند در سنگ

ايـن واحـد آخـرين    . اي پيـدا كـرده اسـت   فرسايش يافته و تيپ دره"بودن سريعاو به علت سست

.باشدمتر مي270نمايد و ضخامت آن حدود سكانس رسوبي اينفراكامبرين را معرفي مي

ـ سازند اللون

هـاي سـلطانيه بـه خـوبي رخنمـون دارد كـه از       هاي اللون در نواحي مختلف كوهسنگماسه

بـا سـيمان سيليسـي و    ) ميـزان ذرات كـاني فلدسـپات در آنهـا باالسـت     (هاي اركوزي سنگماسه

متر اولين سـري از رسـوبات   600بندي متقاطع به رنگ صورتي تا ارغواني به ضخامت حدود چينه

هـا نتيجـة تخريـب تـودة گرانيتـي و      سـنگ رسد اين ماسـه به نظر مي. دهديل ميكامبرين را تشك

عمق دريايي هاي فسفات در آنها محيط كمهاي گلوكني و دانهرسوبات دگرگوني باشد، وجود كاني

بـه  "سنگ سفيدرنگ قرار دارد كه اصـطالحا در قسمت فوقاني اين سازند ماسه. نمايدرا معرفي مي

.گوينديي ميآن كوارتزيت باال

ـ سازند ميال

هـاي  هاي اللون قـرار دارد، در كـوه  سنگشيب بر روي ماسهاين سري رسوبي كه به طور هم

متـر مشـتمل بـر    200بخـش زيـرين بـه ضـخامت تقريبـي      : سلطانيه از سه بخش تشكيل شـده 

هـايي از  و رگههاهاي ضخيم اليه به رنگ خاكستري تا آبي تيره كه در داخل آنها نودولدولوميت

.هاي دولوميتي زردرنگ تا صورت وجود داردچرت تيره همراه با كوارتزيت و مارن

هـاي دولـوميتي بـه    متر كه به طور عمده از تناوب اليـه 180بخش مياني به ضخامت حدود 

رنـگ كـه در بـين آن نيـز تعـدادي      هاي متراكم ريزدانة متورق تيـره رنگ خاكستري تيره و سنگ
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در ايـن قسـمت   . هاي ضخيم سنگ آهكي به رنگ روشـن وجـود دارد، تشـكيل شـده اسـت     اليه

.هاي مختلف ازجمله تريلوبيت مشاهده شده استفسيل

اليه متراكم كه به شـدت نودولراسـت   هاي آهكي نازكبخش فوقاني اين سازند ميال از سنگ

ضخامت آن از چند ده متر تا بيش از شود و رنگ آن بين سبز، قرمز و زرد متغير بوده و تشكيل مي

وجـود ايـن   . هاي زيـاد ازجملـه تريلوبيـت و براكيوپـود در آن وجـود دارد     فسيل. باشدمتر مي100

ضـخامت تمـامي   . رسـاند ها سن بخش فوقاني ميال را به كامبرين فوقاني تا اردويشـين مـي  فسيل

غربي از ضـخامت آن  طرف شمالباشد كه بهمتر مي500هاي سلطانيه حداكثر بخش ميال در كوه

رسد و اين امر مبين فرسايش در اردويشين و پرمين تحتاني در اين ناحيه كاسته شده و به صفر مي

.است

ـ سازند دورود

هـاي صـورتي و بـا    هـاي كوارتزيـت، ماسـه و شـيل    هاي سلطانيه از اليهسازند دورود در كوه

هـاي شـيل،   ه كـه در بـين اليـه   دمتر تشكيل ش120هاي گوناگون ديگر با ضخامت حداكثر رنگ

شـود و در آن  متـر ديـده مـي   8هاي آهكي و دولـوميتي بـه ضـخامت تقريبـي     سنگ، سنگماسه

سن ايـن سـري پـرمين تحتـاني     . هاي فوزلين و براكيوپود پيدا شده استهايي از نوع مرجانفسيل

گيرد، به ر روي سازند ميال قرار مياست كه در نواحي مختلف ارتفاعات سلطانيه به طور دگرشيب ب

.هاي اللون قرار داردسنگبر روي ماسه"آباد كه مستقيماجز در قرية رحيم

ـ سازند روته

بندي خوب و به رنگ خاكستري تيره تا سياه مايل بـه قرمـز كـه بـه     هاي آهكي با اليهسنگ

هـاي  رند، معرف سـازند روتـه كـوه   سنگي و شيلي دورود قرار داشيب بر روي طبقات ماسهطور هم

حد بين دو سازند به وسيلة يك طبقة سنگ آهك كرينوئيدي قرمزرنگ كه به طـور  . سلطانيه است

در اين سـازند فسـيل فراوانـي پيـدا شـده و سـن آن       . باشدممتد گسترش دارد، قابل تشخيص مي
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سـيلة سـازند   متـر و بـه و  200ضـخامت آن حـدود   . مربوط به بخش زيرين پرمين فوقـاني اسـت  

.شودشمشك پوشيده مي

ـ سازند شمشك

هاي سياه ذغـالي و  اي به رنگ سبز تيره، شيلاين سازند در ناحية زنجانرود شامل شيل ماسه

ضخامت سـازند شمشـك در   . باشدهاي نازك ذغالي ميسنگ به رنگ خاكستري سبز و اليهماسه

سـن  . شـود ماندة گياهي در آن به وفور يافت مـي باشد و باقيمتر مي1000هاي سلطانيه حدود كوه

تعيين شده ) Toarcian(هاي آمونيت، توآرسين ديزج براساس فسيلسازند شمشك در شمال سرخه

اي تشكيل شده است، ولـي وجـود   هاي قارهگرچه بخش وسيعي از سازند شمشك در محيط. است

Pseudoliocerasهـاي  وجود فسيل. باشدها مؤيد يك پيشروي سريع دريايي در آن مياين فسيل

سـازند  . باشـد هاي سلطانيه مياي از پيشروي دريا در اشكوب توآرسين از البرز مركزي تا كوهنشانه

. تر با سطح فرسايش نامنظم با درجـة دگرشـيبي متغيـر قـرار دارد    هاي قديميشمشك روي سنگ

تي مربـوط بـه دورة فرسـايش    بايسـ عدم وجود سازند ترياس زيرين و مياني در زير شمشك را مي

.ترياس فوقاني دانست

هاي روته قرار دارد، ولي در بعضي ط اين سازند روي آهكاهاي سلطانيه در بسياري نقدر كوه

.از موارد روي سازند ميال قرار گرفته است

ـ سازند الر

طانيه بـه طـور   هاي سـل هاي سازند شمشك در كوهسنگهاي نرم فرسايش يافته و ماسهشيل

هاي آهكي به رنـگ روشـن متعلـق بـه سـازند الر      شيب به وسيلة يك واحد مشخص از سنگهم

هـايي از جـنس آهـك    متـر بـا اليـه   50به غير از بعضي نقاط كه ضخامت آن به . شودپوشيده مي

هـاي دليچـاي   بندي نازك حاوي فسيل آمونيت كه متعلـق بـه واحـد سـنگ    مارني و مارن با اليه
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هاي سلطانيه سازند آهكي ژوراسـيك فوقـاني متعلـق بـه الر     رسد در بقية مناطق كوهد، ميباشمي

.باشدمتر مي500گسترش دارد كه ضخامت آن حدود 

هاي كرتاسهـ نهشته

دنـدي شناسـايي   ،انگـوران ،هاي كرتاسه در غرب ناحية زنجان و در دشت ماهنشـان رخنمون

متر ضخامت مربوط به كرتاسـة  300دار با هاي اوربيتولينآهكهاي اين دوره شامل شده و نهشته

متر ضخامت متعلـق بـه كرتاسـة بـااليي     400رنگ حاوي گلوبوترونكانا با هاي سياهزيرين و شيل

.باشدمي

ـ سازند زيارت

متـر و در دشـت   150داغـي سـلطانيه بـا ضـخامت تقريبـي      هـاي جهـان  اين سازند در كـوه 

رنـگ  . شيب بر روي كنگلومراي فجن قـرار دارد متر به طور هم60ن با ضخامت انگورا-ماهنشان

اي و بـه طـور بخشـي    سنگ آهـك مزبـور كمـي ماسـه    . باشدبندي خوب ميآن زرد و داراي اليه

هاي فراوانـي  باشد كه در آن خردههاي مارني به رنگ قرمز و زرد ميگلوكونيتي بوده و داراي اليه

هـاي آن فسـيل   همچنـين در بعضـي از اليـه   . ايان و اكينوئيدها وجود دارداز صدف استراها، شكمپ

.شودسن اين سازند به آئوسن نسبت داده مي. نوموليت ديده شده است

ـ سازند كرج

هـاي ولكـانيكي و   به غير از سازندهاي فوق سكانس ائوسن در ناحية زنجان، متشكل از سنگ

ارز سـازند كـرج شناسـايي شـده     زدگي دارد كه همبيرونرسوبات توفي با ضخامت زياد گسترش و

.است

هاي طارمـ سازند كرج در كوه

. هاي طارم به طور كلي در دو بخش كردكنـد و آمنـد تقسـيم شـده اسـت     سازند كرج در كوه

بخـش  . انـد بخش تحتاني به نام كردكند به دو قسمت و بخش آمند به شش قسمت تقسـيم شـده  
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سـنگي، سـنگ رس،   هـاي ماسـه  متـر شـامل تنـاوبي از اليـه    2400تقريبـي  كردكند به ضخامت

بخش آمند بـا  . باشدهاي مختلف ميبندي و به رنگهاي متخلخل با اليهگدازه، اندزيتي، توفتوف

، انـدزيت،  )پاسنگ(هاي متخلخل سنگ، توف، الپيلي، توفمتر شامل ماسه1500ضخامتي حدود 

اي ماسـه -سـازند كردكنـد و آمنـد بـا رسـوبات رس     . گوناگون استهاي ريوليت و داسيت با رنگ

شروع شده كه در فازهاي مياني مواد ولكانيكي بيشتر شده و به طرف باال نيز از مقدار مواد رسوبي 

.باشداين دو بخش خود  معرف دو فاز فعال ولكانيكي در اين ناحيه مي. شودكاسته مي

هاي سلطانيهـ سازند كرج در كوه

شود كـه شـامل   متر برآورد مي4000تا 3000هاي سلطانيه بين ضخامت سازند كرج در كوه

هاي مختلـف  سنگ با سنگماسه-، اگلومرا، برش توفييهاي جريانهاي توفي، گدازهها، شيلتوف

.باشدمي

هاي دوران سومـ گرانيت و گرانوديوريت

نمايد كه به طـور عمـده از نـوع    فاعات طارم قطع ميتودة نفوذي وسيعي سازند كرج را در ارت

. باشـد اي متوسط تا درشـت مـي  ها داراي بافت دانهاين سنگ. باشدهاي و گرانيت ميگرانوديوريت

هاي آن هاي اصلي آن عبارتند از هورنبالند، بيوتيت، پالژيوكالز و كوارتز تشكيل شده و كانيكاني

تخمـين  تحتـاني  در آخرين بررسي سن آن را اوليگوسن . ت و آهنزيركس، اورتوز، اپاتي: عبارتند از

.اندزده

ـ اوليگوميوسن

هاي رسوبي از آهك، شيل هاي سلطانيه و در سمت غرب آن به صورت اليهسازند قم در كوه

شـود كـه در هسـتة آن گـدازة انـدزيتي و روي آن      و مارن در يك طاقديس كوچك مشـاهده مـي  

.گيردبه ميوسن قرار ميطبقات قرمز مربوط 
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هاي رنگين حاوي گـچ و نمـك مربـوط بـه دورة     سازند قرمز رويين كه به طور عمده از مارن

را پوشـانده و سـنگ كـف دره را    ) طـارم (اوزن در شـمال ناحيـه   باشد، سرتاسر درة قزلآئوسن مي

.دهدتشكيل مي

ـ پليوسن

سوبات پليوسن گسترش دارد كه شامل مارن و غربي زنجان، ردر سمت جنوب شرقي و شمال

در . باشـد هايي از ماسه سنگ مـي اي، زرد تا صورتي همراه با اليهدار به رنگ قهوهرس سيلتي گچ

. باشد، فسيل استراكود وجـود دارد برخي از طبقات كه از جنس مارن سيلتي به رنگ سبز روشن مي

شناسي شبيه سازند قرمز رويين اسـت  ظ سنگاز لحا. باشدمتر مي200حداكثر ضخامت اين سري 

اوزن در شـمال  اين رسوبات همچنين در حواشي روخانة قـزل . باشدكه معرف رسوبات تبخيري مي

.باشددندي قابل مشاهد مي،انگوران،هايي از دشت ماهنشانناحية مورد بررسي و نيز در بخش

ـ عهد حاضر

هـا وجـود   ورس با تراكم ضعيف در اطراف رودخانـه اسهچندين پادگانة آبرفتي شامل گراول، م

رسوبات آبرفتي جديد نيز به صـورت  . متر گسترش دارد1450تا 1950اين رسوبات از ارتفاع . دارد

شوند، گذاشـته شـده اسـت و    هايي كه وارد دشت ميافكنه در دهانة تمامي مسيلرسوبات مخروط

اي پوشانيده است كه ايـن رسـوبات   ت آبرفتي رودخانهها را رسوباها و مسيلهمچنين بستر روخانه

.باشدسنگ، شن و رس ميشامل قلوه
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بررسي مسايل هواشناسي-3-1-2

هاي اقليميويژگي) الف

هاي اقليمي مطالعات استاني نيز عنوان گرديد، تغييرات اقليمـي  همانگونه كه در بخش ويژگي

هـاي  متأثر از دو عامـل مهـم ورود جبهـه   "د بررسي عمدتادر اين استان و به تبع آن در ناحية مور

در همين راستا مشخص گرديد كـه  . باشدعظيم رطوبتي و حرارتي و ميزان ارتفاع از سطح دريا مي

جبهة هواي قطبي دريايي كه از سـمت دريـاي مديترانـه و اقيـانوس اطلـس و از جهـت غـرب و        

ماه تحـت  8ي است كه اين استان را به مدت شود، مهمترين جبهة هوايغرب وارد كشور ميشمال

غـرب وارد  باشـد و از سـمت شـمال   بري كه يك تودة سرد ميتودة هواي قطبي. دهدتأثير قرار مي

هـاي شـمالي ناحيـة    شود و نيز تودة هواي خزري كه منشأ آن درياي خزر بوده و قسـمت ناحيه مي

گيـري  هاي مـؤثر در شـكل  ، از ديگر تودهدهدرا تحت تأثير قرار مي) شهرستان طارم(مورد بررسي 

.روندوضعيت اقليمي ناحية زنجان به شمار مي

ها بر وضعيت اقليمي ناحيه به ايـن صـورت اسـت كـه نفـوذ تـودة       نحوة تأثيرگذاري اين توده

هواي قطبي دريايي كه از اوايـل مهرمـاه تـا اواسـط ارديبهشـت فعـال بـوده و اوج فعاليـت آن در         

هاي پاييز و بهار بارش رگبارهاي شديد و همچنين وقوع طوفان و رعـد  باشد، در فصلزمستان مي

گيـري و  بـري همـواره بـا شـكل    همچنـين نفـوذ تـودة هـواي قطبـي     . گـردد و برق را موجب مـي 

هاي جوي و افت شديد دما در ناحيه شـده و نفـوذ   ترشدن تودة پرفشار سيبري، باعث ريزشعميق

شهرسـتان  (شرقي ناحيه هاي شمالش بيشتر نزوالت جوي در قسمتتودة هواي خزري باعث ريز

.گرددنسبت به ديگر نقاط ناحية مورد بررسي و نيز استان زنجان مي) طارم

كننـدة اقليمـي   به منظور بررسي وضعيت اقليمي يك منطقه الزم است ابتدا متغيرهاي تعيـين 

بـراي ايـن منظـور    . يمـي را شناسـايي نمـود   هاي عمدة اقلمورد بررسي قرار گرفته و سپس ويژگي

پارامترهاي اقليمي در ناحية زنجان مورد بررسي قرار گرفته و سپس با توجه به اين پارامترها "ذيال



17دمطالعات محيط طبيعي وضع موجو-بازنگري در مطالعات طرح جامع ناحية زنجان

هـاي اقليمـي   هاي مـؤثر ويژگـي  هاي انجام شده در اين خصوص توسط ديگر سازمانو نيز بررسي

ز آمارهاي ايستگاه سينوپتيك زنجان در يـك  براي اين منظور ا. ناحية زنجان تشريح خواهد گرديد

هاي هواشناسي واقـع در  و نيز تعدادي از ايستگاه) ميالدي1995الي 1988از سال (ساله 8مقطع 

.استفاده گرديده است) 1374الي 1365از سال (ناحية مذكور و در يك مقطع ده ساله 

دماي هوا) ب

هـاي مـورد بررسـي در ناحيـة     هوا در سطح ايسـتگاه بررسي آمار مربوط به پارامترهاي دماي 

دهد كه دامنة نوسانات درجه حرارت در طرح ناحيه بسيار متفاوت بوده و از حداقل زنجان نشان مي

درجة سانتيگراد در ايسـتگاه  5/47درجة سانتيگراد در ايستگاه سينوپتيك زنجان تا حداكثر -6/28

در دورة آماري مـورد بررسـي ايسـتگاه قلتـوق بـا      . باشدداش واقع در شمال زنجان متغير ميتكمه

درجة سـانتيگراد كمتـرين ميـزان دمـاي متوسـط را دارا بـوده و       2/9متوسط درجه حرارت ساليانة 

درجـة سـانتيگراد داراي بيشـترين دمـاي متوسـط      3/13ايستگاه مشمپا در شهرستان ماهنشان بـا  

هـاي هواشناسـي   جه حرات ماهيانـه در ايسـتگاه  متوسط در3و 2جداول شمارة . ساليانه بوده است

.دهندناحية زنجان را در دورة مورد بررسي نشان مي
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درجه سانتيگراد: احدو1365-74هاي ناحية زنجان در دورة متوسط درجه حرارت ماهيانه در ايستگاه: 2جدول شمارة 

ماه

سال

ساالنهاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردين

3/02/9- 7/4- 0/73/122/175/217/229/187/120/74/03/4قلتوق

6/43/13- 9/0- 3/116/165/223/268/266/236/162/105/37/1مشمپا

0/14/10- 2/3- 6/75/128/182/223/230/217/140/98/15/3داشتكمه

9/18/10- 4/2- 4/84/130/190/237/235/203/147/89/14/2)سارمساقلو(آبادحسين

4/17/10- 2/3- 5/79/128/187/229/230/218/149/82/20/3معدن سرب انگوران

اي استان زنجانسازمان آب منطقه: مأخذ

درجه سانتيگراد: واحد1988-1995سينوپتيك زنجان در دورة آماري متوسط درجه حرارت ماهيانه در ايستگاه: 3جدول شمارة

ساالنهدسامبرنوامبراكتبرسپتامبراوتژوئيهژوئنمهآوريلمارسفوريهژانويهماه

3/31/107/137/188/222/229/172/124/60/00/10- 9/2- 3/4متوسط درجه حرارت

هاي هواشناسيسالنامه-هواشناسي كشورسازمان : مأخذ
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هـاي مـورد بررسـي و در    هاي مربوط به ميانگين حداقل و حداكثر دما در ايستگاهسي دادهبرر

بـا ميـانگين   آباد و قلتوق به ترتيب هاي حسيندهد كه ايستگاههاي آماري موردنظر نشان ميدوره

درجـة سـانتيگراد سـردترين و ايسـتگاه مشـمپا بـا       -3/4و -4/4حداقل درجه حرارتي بـه ميـزان   

درجـة سـانتيگراد گرمتـرين ايسـتگاه در ناحيـة زنجـان       26ميانگين حداكثر درجه حرارتي معـادل  

).7و 6، 5، 4ارة مجداول ش(باشند مي

اقل مطلق درجه حـرارت مربـوط بـه ايسـتگاه     اين در حالي است كه در دورة مورد بررسي حد

داش حداكثر مطلق درجه حـرارت  باشد و ايستگاه تكمهدرجة سانتيگراد مي-6/28زنجان و معادل 

جـداول  . باشد، به خود اختصـاص داده اسـت  درجة سانتيگراد مي5/47در سطح ناحيه را كه معادل 

هـاي زمـاني مـوردنظر و در    را در دورهحداكثر و حداقل مطلق درجه حرارت11و 10، 9، 8شمارة 

.دهدهاي مورد بررسي نشان ميايستگاه

درجه سانتيگراد: واحد1365-74آماري ناحية زنجان در دورة هواشناسي هاي درجه حرارت ماهيانه در ايستگاهحداكثر يانگينم: 4جدول شمارة 

ماه

سال

ساالنهاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيردادخرارديبهشتفروردين

1/201/247/293/355/359/321/264/207/126/75/69/108/21قلتوق

4/259/283/352/398/396/365/309/235/164/94/107/1526مشمپا

6/188/241/313/364/366/348/271/227/132/73/73/116/22داشتكمه

5/237/266/320/381/384/354/290/234/150/113/97/147/24)سارمساقلو(آبادحسين

6/202/253/313/369/36348/281/229/145/75/70/121/23معدن سرب انگوران

اي استان زنجانسازمان آب منطقه: مأخذ

درجه سانتيگراد: واحد1988-1995سينوپتيك زنجان در دورة آماري هيانه در ايستگاهدرجه حرارت ماميانگين حداكثر : 5دول شمارة ج

ساالنهدسامبرنوامبراكتبرسپتامبراوتژوئيهژوئنمهآوريلمارسفوريهژانويهماه

7/00/29/80/172/215/276/311/313/279/194/121/51/17حرارتحداكثردرجهميانگين

هاي هواشناسيسالنامه-هواشناسي كشورسازمان : مأخذ
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درجه سانتيگراد: واحد1365-74آماري ناحية زنجان در دورة هواشناسي هاي درجه حرارت ماهيانه در ايستگاهحداقل يانگينم: 6دول شمارة ج

ماه

سال

ساالنهاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرادخردارديبهشتفروردين

- 3/4- 2/14- 8/18- 9/17- 5/12- 0/6- 8/46/65/96/32/0- 1/0- 9/5قلتوق

5/1- 8/6- 6/11- 4/12- 1/6- 9/41/106/130/152/103/43/2- 6/0مشمپا

- 7/2- 5/12- 16-3- 8/16- 0/12- 8/07/63/88/97/71/26/4- 1/5داشتكمه

- 4/4- 4/13- 1/18- 0/18- 4/12- 0/7- 1/42/71/93/41/1- 7/0- 6-2)سارمساقلو(آبادحسين

- 0/2- 8/10- 0/16- 4/15- 1/9- 7/05/66/86/103/68/21/3- 0/5معدن سرب انگوران

اي استان زنجانسازمان آب منطقه: مأخذ

درجه سانتيگراد: واحد1988-1995سينوپتيك زنجان در دورة آماري حرارت ماهيانه در ايستگاهدرجه ميانگين حداقل : 7جدول شمارة 

ساالنهدسامبرنوامبراكتبرسپتامبراوتژوئيهژوئنمهآوريلمارسفوريهژانويهماه

0/3- 3/32/69/90/142/135/86/44/00/5- 3/2- 9/7- 2/9ماهيانهحرارتدرجهحداقلميانگين

هاي هواشناسيسالنامه-هواشناسي كشورسازمان : مأخذ







27دمطالعات محيط طبيعي وضع موجو-بازنگري در مطالعات طرح جامع ناحية زنجان

درجه سانتيگراد: واحد1365-74آماري ناحية زنجان در دورة هواشناسي هاي درجه حرارت ماهيانه در ايستگاهمطلق يانگينم: 8جدول شمارة 

ماه

لسا

ساالنهاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردين

5/225/270/320/375/375/350/305/225/160/120/125/145/37قلتوق

0/300/320/385/410/410/395/340/270/220/130/170/205/41مشمپا

5/305/305/395/425/475/465/325/285/195/135/125/155/47داشتكمه

0/290/300/370/410/425/375/310/260/190/155/140/1842)سارمساقلو(آبادحسين

5/245/280/355/370/380/360/315/245/170/120/135/1438معدن سرب انگوران

اي استان زنجانسازمان آب منطقه: مأخذ

درجه سانتيگراد: واحد1988-1995سينوپتيك زنجان در دورة آماري درجه حرارت در ايستگاهحداكثر مطلق : 9جدول شمارة 

ساالنهدسامبرنوامبراكتبرسپتامبراوتژوئيهژوئنمهآوريلمارسفوريهژانويهماه

8/110/124/207/266/296/360/386/376/350/280/226/170/38حرارتحداكثر مطلق درجه 

هاي هواشناسيسالنامه-هواشناسي كشورسازمان : مأخذ

درجه سانتيگراد: واحد1365-74آماري ناحية زنجان در دورة هواشناسي هاي درجه حرارت ماهيانه در ايستگاهحداقل مطلق : 10جدول شمارة 

ماه

سال

ساالنهاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردين

- 5/27- 5/23- 5/27- 5/24-19- 5/9- 5/10/45/65/05/3- 5/3- 0/10قلتوق

- 0/25- 0/14- 0/25- 5/21- 5/9- 0/50/50/90/110/60/20/11- 5/3مشمپا

- 5/25- 5/21- 5/25- 5/25- 5/18- 5/8- 5/45/25/75/55/4- 5/4- 5/9داشتكمه

- 0/28- 5/20- 0/28- 0/26- 0/20- 0/15- 5/6- 0/00/20/70/3- 0/6- 5/13)سارمساقلو(آبادحسين

- 0/25- 0/15- 0/25- 0/23- 5/14- 0/30/40/60/40/00/8- 0/3- 5/9معدن سرب انگوران

زنجاناي استانسازمان آب منطقه: مأخذ
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درجه سانتيگراد: واحد1988-1995سينوپتيك زنجان در دورة آماري درجه حرارت در ايستگاهحداقل مطلق : 11جدول شمارة 

ساالنهدسامبرنوامبراكتبرسپتامبراوتژوئيهژوئنمهآوريلمارسفوريهژانويهماه

- 6/28- 8/21- 4/11- 4/24/56/50/06/0- 6/1- 8/6- 6/19- 6/28- 8/27حرارتحداقل مطلق درجه

هاي هواشناسيسالنامه-هواشناسي كشورسازمان : مأخذ

دهد كه تغييرات درجـه  هاي انجام شده در زمينة تغييرات دما در سطح ناحيه نشان ميبررسي

فزايش ارتفاع از ميـزان درجـه حـرارت كاسـته     حرارت در ناحية زنجان تحت تأثير ارتفاع بوده و با ا

در همين راستا و به منظور بررسي تأثير عامل ارتفاع در تغييرات دمايي، در مطالعات طـرح  . شودمي

هاي هواشناسي موجـود در منطقـه، مـدل    هاي ايستگاهجامع آب كشور ضمن تجزيه و تحليل داده

12ارتفاع و دمـا بـه شـرح جـدول شـمارة      رياضي مناسب ارائه و معادالت خطي همبستگي رابطة 

ارتفاع از سطح دريا بـر  Zمتوسط درجه حرارت روزانه و Tدر جدول مذكور . محاسبه گرديده است

.باشدحسب كيلومتر مي

)سانتيگراد(هاي مختلف سال با درجة صدبخشي معادالت خطي همبستگي رابطة متوسط دماي روزانه و ارتفاع در ماه: 12جدول شمارة 

دارسطح معنيضريب همبستگيماه
)بدون درصد(

نيم دامنة اعتماد 
)L/2(

مدل رياضي

13/1Z7/6 -4/19=T- 972/0فروردين
15/1Z2/6-1/23=T- 955/0ارديبهشت

17/1Z4/6 -3/28=T- 946/0خرداد
11/2Z6/5 -5/31=T- 906/0تير

11/2Z1/5 -4/31=T- 888/0مرداد
16/1Z2/5 -5/28=T- 933/0شهريور

12/1Z2/5 -5/22=T- 956/0مهر
13/1Z9/5 -3/17=T- 961/0آبان
12Z4/6 -1/12=T- 932/0آذر
11/2Z7-1/9=T- 932/0دي

11/2Z2/7 -4/9=T- 937/0بهمن
11/2Z3/7 -4/13=T- 937/0اسفند

19/0Z2/6 -5/20=T- 984/0ميانگين ساالنه
جلد اول-اجتماعي و فرهنگي استان زنجان-مطالعة توسعة اقتصادي-سازمان برنامه و بودجه استان زنجان: مأخذ
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ميزان بارندگي) پ

هـاي  هاي مورد بررسـي در دوره بررسي ميزان بارندگي ساليانه براساس آمار موجود از ايستگاه

دهد كه ميزان بارنـدگي سـاليانه در سـطح ناحيـة زنجـان از حـداقل       زماني مورد بررسي نشان مي

تـا  ) اوزن سـفلي در درة قـزل (متر در ايستگاه مشمپا در شـمال شهرسـتان ماهنشـان    ميلي2/272

باشـد، متغيـر   متر در ايستگاه قلتوق كه در جنوب شهرستان زنجـان واقـع مـي   ميلي2/367حداكثر 

گردد كه پـس  هاي مورد بررسي مشخص مياليانه در ايستگاهبا توجه به ميانگين بارندگي س. است

آباد، معدن سرب انگوران و زنجان بـه ترتيـب در   داش، حسينهاي تكمهاز ايستگاه قلتوق، ايستگاه

هـاي  ميانگين بارندگي سـاليانه را در ايسـتگاه  14و 13جدول شمارة . اندهاي بعدي قرار گرفتهرده

.دهدمورد بررسي نشان مي

مترميلي: دواح1365-74آماري دورة به تفكيك ماه در ناحية زنجان هواشناسي هاي در ايستگاهميانگين بارندگي ساليانه : 13دول شمارة ج

ماه

سال

ساالنهاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردين

7/526/653/198/24/50/11/253/503/321/323/313/492/367قلتوق

8/417/476/132/39/46/2149/328/202/286/239/382/272مشمپا

4/512/510/274/38/30/34/199/433/237/377/293/401/334داشتكمه

2/391/553/235/24/24/34/224/397/295/252/327/428/308)سارمساقلو(آبادحسين

8/382/459/149/53/21/06/185/437/220/349/283/452/300معدن سرب انگوران

اي استان زنجانسازمان آب منطقه: مأخذ
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مترميلي: واحد1988-1995سينوپتيك زنجان در دورة آماري ر ايستگاهميانگين بارندگي ساليانه د: 14شمارة ول جد

ساالنهدسامبرنوامبراكتبرسپتامبراوتژوئيهژوئنمهآوريلمارسفوريهژانويهماه

5/284/308/494/443/339/111/24/67/17/167/369/288/290ميانگين بارندگي ساليانه

هاي هواشناسيسالنامه-هواشناسي كشورسازمان : مأخذ
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اي مؤثر در تغييـرات ميـزان   ترين عامل منطقهدهد كه عمدههاي انجام شده نشان ميبررسي

. بارندگي ساالنه در نواحي مختـلف محدودة مطالـعاتي، عامل تغيـير ارتـفاع از ســطح دريـا اسـت   

به طوري كه براساس مطالعات انجام گرفته، رابطة زيـر بـه صـورت معادلـة خطـي بـين بارنـدگي        

1.هاي مورد بررسي برقرار استه و ارتفاع از سطح دريا براي شهرستانساليان

-3 Z10 ×159 +4/108 =P
ارتفاع از سطح دريا بـر حسـب متـر    Zمتر و ميانگين بارندگي ساليانه به ميليPدر اين رابطه 

درخصوص رابطة فوق بهتر است به منظور كاهش مقدار خطـا، نسـبت بـه اعمـال مقـدار      . باشدمي

هـاي  در صـورت وجـود ايسـتگاه   (گيـري شـده   هـاي نقـاط انـدازه   براساس بارش+ Eخطايي برابر 

.در مناطق موردنظر اقدام شود) گيرياندازه

گردد كه رژيم بارندگي در سطح مشخص مي14و 13براساس ارقام مندرج در جداول شمارة 

درصـد از بارنـدگي سـاالنه در بهـار اتفـاق      1/36به طوري كه . باشدناحية مورد بررسي بهاري مي

درصـد  8/27درصد در زمستان، 1/33ي همچنين از كل بارندگي ساالنة ناحية مورد بررس. افتدمي

.افتددرصد نيز در فصل تابستان اتفاق مي3در پاييز و 

دهـد بيشـترين ميـزان    بررسي رژيم بارندگي ماهيانه در سطح ناحيـة زنجـان نيـز نشـان مـي     

درصد از كل بـارش سـاالنه اسـت، مربـوط بـه ارديبهشـت مـاه        9/15بارندگي ماهيانه كه معادل 

هـاي  درصـد در رده 2/13و 2/14، 3/14هاي فروردين، اسفند و آبان به ترتيـب بـا   ماهباشد ومي

رژيم بارندگي ماهيانـه و فصـلي در سـطح ناحيـة زنجـان را      15جدول شمارة . اندبعدي قرار گرفته

.دهدنشان مي

جلد اول- اجتماعي و فرهنگي استان زنجان-سعة اقتصادي.ة تومطالع-امه و بودجه استان زنجانسازمان برن1
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رژيم بارندگي بر حسب ماه و فصل در سطح ناحية زنجان: 15جدول شمارة 

بارندگيميزان ماه و فصل

M.M

ميزان بارندگيماه و فصلدرصد

M.M

درصد

2/1162/6مهر3/2683/14فروردين

7/2462/13آبان1/2989/15ارديبهشت

7/1574/8آذر1109/5خرداد

6/5208/27پاييز4/6761/36بهار

1869/9دي9/191/1تير

1/1679/8بهمن2/253/1مرداد

3/2662/14اسفند8/116/0شهريور

4/6191/33زمستان9/560/3تابستان

14و 13همانند جداول شمارة : مأخذ

رطوبت نسبي) ت

هـاي مختلـف هواشناسـي واقـع در     بررسي آمار مربوط به ميزان رطوبـت نسـبي در ايسـتگاه   

) سارمسـاقلو (آبـاد  ندرصد در ايستگاه حسي5/51دهد كه اين ميزان از محدودة مطالعاتي نشان مي

در (شـان  ندرصد در ايستگاه مشمپا واقع در شمال شهرستان ماه7/68واقع در شهرستان زنجان تا 

داش و قلتـوق بـه   هـاي تكمـه  پس از ايستگاه مشمپا، ايستگاه. باشدمتغير مي) اوزن سفليدرة قزل

هـاي معـدن سـرب    اهدرصد داراي بيشترين ميزان رطوبت نسبي بوده و ايسـتگ 58و 65ترتيب با 

آبـاد، كمتـرين ميـزان    درصد پـس از ايسـتگاه حسـين   1/54و 2/52انگوران و زنجان به ترتيب با 

متوسـط ماهانـة رطوبـت نسـبي را در     17و 16جـداول شـمارة   . باشـند رطوبت نسـبي را دارا مـي  

.دهدهاي مورد بررسي نشان ميايستگاه
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درصد: واحد1365- 74آماري ناحية زنجان در دورة هواشناسي هاي ر ايستگاهدمتوسط ماهانة رطوبت نسبي : 16جدول شمارة 

ماه

سال

ساالنهاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردين

4/634/516/454/429/407/383/444/630/742/780/781/760/58قلتوق

3/670/647/608/614/651/664/669/711/770/749/730/767/68مشمپا

3/709/649/660/661/608/611/608/633/675/634/641/710/65داشتكمه

0/521/480/371/359/372/354/426/529/649/726/724/675/51)سارمساقلو(آبادحسين

2/589/453/368/333/340/311/422/531/679/734/762/742/52معدن سرب انگوران

اي استان زنجانسازمان آب منطقه: مأخذ

درصد: واحد1988-1995سينوپتيك زنجان در دورة آماري در ايستگاهمتوسط ماهانة رطوبت نسبي : 17جدول شمارة 

ساالنهدسامبرنوامبراكتبرسپتامبراوتژوئيهژوئنمهآوريلارسمفوريهژانويهماه

736/68644/536/513/431/401/409/370/504/586/681/54متوسط ماهانة رطوبت نسبي

هاي هواشناسيسالنامه-هواشناسي كشورسازمان : مأخذ
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تعداد روزهاي يخبندان) ث

هاي مورد بررسي به طور متوسـط در سـطح ناحيـه و در يـك     ستگاهبراساس آمار موجود از اي

ليكن اين رقم در كـل ناحيـه يكسـان نبـوده و     . يخبندان وجود دارد) ماه4حدود (روز 7/119سال 

روز در ايسـتگاه مشـمپا تـا    3/85يابد، بـه نحـوي كـه از حـداقل     همراه با افزايش ارتفاع تغيير مي

پـس از ايسـتگاه قلتـوق، بيشـترين روزهـاي      . لتـوق نوسـان دارد  روز در ايسـتگاه ق 2/137حداكثر 

.روز اتفاق افتاده است1/128و 9/129آباد و زنجان به ترتيب با هاي حسينيخبندان در ايستگاه

هاي مورد بررسي تعداد روزهاي يخبندان را به تفكيك ماه در ايستگاه19و 18جداول شمارة 

.دهدنشان مي

1365-73آماري ناحية زنجان در دورة هواشناسي هاي ايستگاهمتوسط تعداد روزهاي يخبندان در : 18دول شمارة ج

ماه

سال

جمـعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردين

8/13/128/261/298/294/262/137----3/107/0قلتوق

8/37/166/251/251/133/85------1/1مشمپا

3/07/76/243/287/278/217/117----9/64/0داشتكمه

4/23/92/247/291/293/259/129----4/93/0)سارمساقلو(آبادحسين

9/45/222/299/291/232/120-----3/93/1معدن سرب انگوران

اي استان زنجانسازمان آب منطقه: مأخذ

1988-1995سينوپتيك زنجان در دورة آماري ايستگاهمتوسط تعداد روزهاي يخبندان در : 19جدول شمارة 

ماه

ساالنهدسامبرنوامبراكتبرسپتامبراوتيهژوئژوئنمهآوريلمارسفوريهژانويه

2/04/24/137/261/128---9/299/259/211/76/0تعداد روزهاي يخبندان

هاي هواشناسيسالنامه-هواشناسي كشورسازمان : مأخذ
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از"گردد، در سطح ناحية زنجان يخبندان تقريبـا همانگونه كه در جداول فوق نيز مالحظه مي

.بايدمهرماه آغاز و تا اردييهشت ماه نيز ادامه مي

بـاد) ج

ك يبه منظور بررسي مشخصات فراواني و جهات باد از آمارهاي مربـوط بـه ايسـتگاه سـينوپت    

.استفاده گرديده است1989-95زنجان در دورة آماري 

دهـد كـه وزش   نشان ميك زنجان يگانة باد در ايستگاه سينوپتبررسي فراواني و جهات هشت

هاي سال داراي بيشترين فراواني بـوده و وزش بـاد از جهـات ديگـر در     بادهاي شرقي در كلية ماه

دهد كه پس از بادهـاي شـرقي از   بررسي آمار مربوطه نشان مي. باشدهاي مختلف متفاوت ميماه

وزنـد بـوده و در   ت غرب مياوايل پاييز تا اواخر بهار، بيشترين فراواني مربوط به بادهايي كه از سم

.باشدشرق ميفصل تابستان بيشترين فراواني از آن بادهاي شمال

همچنين بررسي جمع ساالنة ميانگين فراواني و جهـات بادهـا در دورة مـورد بررسـي نشـان      

بر. باشددرصد از مواقع سال بدون باد بوده و در واقع هوا آرام مي7/31دهد كه به طور متوسط مي

درصد از مواقع سال باد از سمت شـرق داراي وزش بـوده و پـس از آن    26همين اساس در حدود 

جـداول و نمودارهـاي پيوسـت    . انددرصد در رتبة بعدي قرار گرفته10تعداد بادهاي غربي با حدود 

.دهدك نشان مييفراواني و جهات باد را در ايستگاه سينوپت

دهـد كـه در   و گلبادهاي مشخص شده نشـان مـي  20ل شمارة بررسي آمار ارائه شده در جدو

وزند، بادهاي اصلي و غالب بوده و پـس از آن بادهـاي   اين محدوده بادهايي كه از سمت شرق مي

.اندهاي بعدي قرار گرفتهغربي در ردهغربي و شمال
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1989-95ي فراواني و جهات باد در ايستگاه سينوپتيك زنجان در دورة آمار: 20جدول شمارة 

ماه                                                                             

سال

سپتاماوتژوئيهژوئنمهآوريلمارسفوريهژانويه

بر

جــمعدسامبرنوامبراكتبر

ساالنه

0/831/620/766/690/789/796/671/809/810/827/793/892/929تعداد هواي آرام

6/13/11/28/34/43/46/36/24/26/16/17/10/31تعداد باد شمالي

1/96/107/123/93/177/281/487/396/240/213/101/85/239يشرقتعداد باد شمال

9/774/729/599/450/456/477/646/686/670/726/603/775/759تعداد باد شرقي

1/179/154/174/151/154/164/289/281/181/200/190/178/228تعداد باد جنوب شرقي

7/64/76/77/106/63/67/31/39/36/51/117/44/77تعداد باد جنوبي

4/179/173/231/283/306/234/129/111/206/150/240/226/246تعداد باد جنوب غربي

6/273/276/311/376/336/227/146/154/164/216/233/218/292داد باد غربيتع

6/73/104/174/207/177/107/39/50/57/81/106/61/124تعداد باد شمال غربي

0/1651/1630/1727/1700/1702/1603/1793/1761/1580/1663/1607/1587/1999مجموع تعداد باد
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بندي اقليمي ناحيه زنجانحوزه) چ

هاي اقليمـي مختلـف   پس از بررسي پارامترهاي مختلف اقليمي در اين بخش از گزارش حوزه

.در ناحيه زنجان مشخص و مورد بررسي قرار خواهد گرفت

بندي انجام شده توسط مهندسان مشاور جاماب در مطالعات طرح جـامع  براي اين منظور حوزه

, بندي مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    روشي كه در اين حوزه. كشور مالك عمل قرار گرفته استآب

.باشدمي) گسترش يافته جاماب(روش دو مارتن 

باشــد و از رابطــه      بنــدي اقليمــي براســاس شــاخص خشــكي مــي در روش دو مــارتن طبقــه

انگين يـ مp،شـاخص خشـكي  Aiن براساس اين رابطـه كـه در آ  . آيدميبه دست Ai= ــــــــ 

تيپ اقليمي از خشك تا بسيار مرطوب 7دو مارتن , درجه حرارت ساالنه استTبارندگي ساليانه و 

.را تعريف نموده است

گردد كـه بـا افـزايش بارنـدگي سـاليانه و كـاهش دمـاي        با  توجه به رابطه فوق مشخص مي

بنـدي افـزايش ارتفـاع در منـاطق مرتفـع      بقـه در ايـن ط . يابدشاخص خشكي افزايش مي،ساالنه

در حـالي كـه از نظـر    ،بردمقدار شاخص خشكي را تا حد مناطق خيلي مرطوب باال مي،كوهستاني

به همين دليـل و  . اقليمي اين مناطق با نواحي پرباران ولي معتدل درياي خزر تفاوت فاحشي دارند

هـاي حرارتـي   دو مـارتن را بـا آسـتانه   براي رفع اين مشكل مهندسان مشاور جاماب روش اصـلي  

مشخص شده توسط سيستم آمبرژه توسعه داده است كه نتيجه آن مشـخص شـدن چهـارگروه در    

باشد و تحت عنـوان  روش دو مـارتن گسـترش    داخل هشت اقليم تعيين شده توسط دو مارتن مي

22و 21اره جـداول شـم  . تيپ اقليمـي قابـل شناسـايي اسـت    32شود كه در آن يافته شناخته مي

.دهدهاي دو مارتن و آمبرژه نشان ميبندي اقليمي را در روشطبقه

P
T+10
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بندي اقليمي به روش دو مارتن براساس شاخص خشكيطبقه: 21جدول شماره 

Aiنماد نام آشكوب اقليمي)Ai(حدود  شاخص خشكي 

 A1-1)فراخشك(خشك 5-0

 A2-2)بياباني(خشك 10-5

 A2نيمه خشك20-10

 A3ايمديترانه24-20

 A4نيمه مرطوب28-24

 A5مرطوب35-28

 A6)نوع الف(خيلي مرطوب 55-35

 A7)نوع ب(خيلي مرطوب <55

جلد اول-اجتماعي و فرهنگي استان زنجان-مطالعه توسعه اقتصادي: ماخذ

هاي اقليمي براساس حداقل دماي سردترين  ماه سال به روش آمبرژهگروه: 22جدول شماره 

mjنماد گروه اقليميmjدرجه حرارت سردترين ماه سال 

miفرا سرد يا ارتفاعي>-7

 m2سرد-7صفر الي 

 m3معتدلالي صفر5

 m4گرم<5

)سازمان برنامه و بودجه استان زنجان(جلد اول , ناجتماعي و فرهنگي استان زنجا-مطالعه توسعه اقتصادي: ماخذ

بندي انجام شده توسط مهندسان مشاور جاماب از روش به جداول صفحه قبل و اقليمبا توجه

دو مارتن گسترش يافته و براساس نقشـه اقليمـي اسـتان كـه از انطبـاق نقشـه اسـتان بـا نقشـه          

اور جاماب تهيه گرديـده و در مطالعـات اسـتاني    بندي اقليمي تهيه شده توسط مهندسان مشتقسيم

بـرهمين  . باشـد اقليم قابل شناسـايي مـي  12در ناحيه مورد مطالعه در مجموع ،ارايه گرديده است

،اقلـيم 5هاي مختلف متفـاوت بـوده و شهرسـتان زنجـان شـامل      شهرستان،اساس وضعيت اقليم
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3اقليم و شهرستان ايجرود شـامل  12ستان طارم شامل رشه،اقليم16شهرستان ماهنشان شامل 

هاي موجود در ناحيـه را بـه تفكيـك    مساحت هريك از اقليم23جدول شماره . باشندنوع اقليم مي

. دهدشهرستان نشان مي

كيلومتر مربع: ها به تفكيك شهرستان               واحدتقسيمات اقليمي ناحيه و مساحت هريك از اقليم: 23جدول شماره 
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طارم
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هـاي  اقليم غالب در سطح ناحيـه و نيـز شهرسـتان   , گرددگونه كه در جداول مالحظه ميهمان

درصـد  3/39(درصـد  3/66دن باشد كه با  تحت پوشش قـراردا خشك ميمورد بررسي اقليم نيمه

بيشـترين سـطح را بـه خـود     , از سطح ناحيه) درصد نيمه خشك سرد95/26خشك فراسرد و نيمه

.اي پس از آن بيشترين سطح را تحت پوشش قرار داده استاختصاص داده است و اقليم مديترانه
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هاي اقتصاديبررسي اثرات اقليمي بر استقرار جمعيت و فعاليت) ح

هاي انجام شده توسط سازمان برنامه و بودجـه اسـتان زنجـان در مطالعـات     ه استناد بررسيب

و به تبـع  (استقرار جمعيت در شهرهاي استان , اجتماعي و فرهنگي استان زنجان،توسعه اقتصادي

همچنين پراكندگي روستاها در تمام . باشدتابعي از اقليم آن شهرها نمي) آن در ناحيه مورد بررسي 

به جـز در منـاطقي كـه    (صورت يكنواخت بوده است به) و ناحيه مورد بررسي(واحي اقليمي استان ن

و اين نشانگر آن است كه تنوع اقليمـي  ) باشندداراي محدوديت توپوگرافي و منابع آب و خاك مي

1. باشندها نبوده و عوامل ديگري نيز در آن دخيل ميدر حد تاثيرگذار بر استقرار آبادي

نيـز  ) و ناحيه مـورد مطالعـه  (هاي اقتصادي استان درخصوص نحوه تاثيرگذاري اقليم بر فعاليت

داري مستقيما در ارتباط با اقليم بوده و ميزان هاي كشاورزي و جنگلدهد كه تنها فعاليتنشان مي

عمل بههايبرهمين اساس بررسي. باشدهاي مختلف متفاوت ميو نوع توليد آنها تحت تاثير اقليم

مناسـب پيـدايي   ) هـاي خـاص  جـز مكـان  بـه (-و ناحيـه -هاي استاندهد كه اقليمآمده نشان مي

بـه شـدت تـابعي از    , هاي زراعيبرداري بوده است و در نتيجه فعاليتهاي طبيعي قابل بهرهجنگل

از ورياين امر باعث محدود شدن فصل رشـد و ميـزان بهـره   . باشدپارامتر دمايي اقليم منطقه مي

حـداقل دو وعـده در سـال    , طوري كه در اقليم خشك بياباني معتدلگردد بهبعضي محصوالت مي

اي چند برداري از محصوالت علوفهزمين مورد كشت محصوالت يك ساله واقع شده و ميزان بهره

) يونجـه (اي در صورتي كه همين محصول علوفه،رسدساله از قبيل يونجه به حدود هفت چين مي

تـوان اعـالم نمـود    بنابراين قطعا مي. شودخشك فراسرد حداكثر سه چين برداشت ميليم نيمهدر اق

هاي كشاورزي تاثير مستقيم داشته هاي مختلف بر عملكرد و ميزان بهره اقتصادي فعاليتكه اقليم

2.هاي كشاورزي منطبق بر شرايط آب و هوايي هر محل باشدو الزم است انجام فعاليت

.3- 2-1بند - جلد اول-اجتماعي و فرهنگي استان زنجان،مطالعه توسعه اقتصادي-1
همان ماخذ-2
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ها در ناحيههاي سطحي و موقعيت مسيلتم حركت آبسيس-4-1-2

تنـوع  ،هاي سطحي در يك منطقه تحت تاثير شـرايط توپـوگرافي  سيستم و جهت حركت آب

ناحيـه مـورد   . گيرندساخت فيزيوگرافيكي و جهت شيب زمين شكل مي،نظام بارش،اوضاع اقليمي

ترين جريان سـطحي  ودخانه بزرگترين و اصلياوزن واقع گرديده و اين ربررسي در حوزه آبريز قزل

تـر و نيـز   هـاي فرعـي  هاي سطحي ناحيه را از طريق رودخانـه رود كه تمامي آبشمار ميناحيه به

چشمه كردستان و همـدان  اين رودخانه كه از چهل. نمايدها جذب نموده و از ناحيه خارج ميمسيل

ي شهرستان ماهنشـان وارد ناحيـه زنجـان    سرچشمه  گرفته است در مسير  خود و در قسمت جنوب

) شرقيشمال-غربيو بخشي از آن با جهت جنوب(غربي شمال-شرقيهاي جنوبشده و با جهت

غربي شهرستان زنجان از ناحيه خـارج و پـس از طـي مسـافتي مجـددا از غـرب       در قسمت شمال

و در ) تان طارم شـده شهرس(شرق وارد ناحيه زنجان جنوب-غربشهرستان طارم و با جهت شمال

.شودشرق ناحيه به سد درياچه منجيل وارد ميشمال

ايـن رودخانـه از ابتـداي    . باشدزنجانرود بزرگترين رودخانه ناحيه مي،اوزنپس از رودخانه قزل

غرب حركت نموده و در شمال روسـتاي  شمال-شرقسلطانيه آغاز و با جهت جنوب-دشت زنجان

) بدر جنو(و سلطانيه ) در شمال(اين رودخانه توسط ارتفاعات طارم . پيونددمياوزن قيطول به قزل

گيـرد و تهـم و   هـاي رامـين كـه از ارتفاعـات سـلطانيه سرچشـمه مـي       گردد و رودخانـه تغذيه مي

كننده اين رود بـوده  هاي دايمي تغذيهرودخانه, گيرندسارمساقلو كه از ارتفاعات طارم سرچشمه مي

.نمايندمسيل فصلي نيز آب تشكيل شده در ارتفاعات را به اين رودخانه منتقل ميو تعداد زيادي 

باشـد كـه از دشـت سـجاس سرچشـمه      هاي دايمي اين ناحيه ميرود از ديگر رودخانهسجاس

غـرب  شـمال -شرقاين رودخانه داراي جهت جنوب. گرددهاي اطراف تغذيه ميگرفته وتوسط كوه

به نام رودخانه خويين جريان ) در شهرستان ايجرود(دره به آن رودخانه اوزنبوده و پس از پيوستن 

دره كـه  عـالوه بـر رودخانـه اوزن   . پيونـدد اوزن مـي كنـد بـه قـزل   يافته و در حوالي روستاي ينگي
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هاي شمالي تعداد زيادي مسيل فصلي و دايمي با جهت،باشدبزرگترين منبع تغديه اين رودخانه مي

.نمايندذيه اين رودخانه ايفاي نقش ميو جنوبي در تغ

موجود  در غرب رودخانـه  ينيز از جمله جريانات سطحي دايم) رودخانه انگوران(انگوران چاي 

ايـن  . باشـد كاكا و حلب مي. لواله،باشد كه داراي چهار شاخه اصلي به اسامي انگوراناوزن ميقزل

است از ارتفاعات غرب ناحيه سرچشمه گرفتـه و  شرق شمال-غربرودخانه كه داراي جهت جنوب

هـاي دايمـي ناحيـه    چـاي از ديگـر رودخانـه   قلعـه . پيوندداوزن ميدر شمال روستاي ليالند به قزل

اوزن واقع گرديده و از ارتفاعـات غربـي ناحيـه سرچشـمه     رود كه در غرب رودخانه قزلشمار ميبه

.گيردمي

كر تعدادي رودخانـه دايمـي كوچـك نيـز در دوطـرف رودخانـه       الذهاي فوقعالوه بر رودخانه

. انـد اوزن وجود دارد كه از ارتفاعات دو طرف رودخانه در شهرستان ماهنشان سرچشمه گرفتـه قزل

همچنـين در شـمال ناحيـه    . گير و دربندلجام, شوراب, رودها عبارتند از تلخهمهمترين اين رودخانه

هـاي  كه با توجه به ارتفاع كوهسـتان دارندهاي زيادي جريان هزنجان و در شهرستان طارم رودخان

ها داراي آب اكثر اين رودخانه،دو طرف اين رودخانه و نيز وضعيت بارندگي در اين قسمت از ناحيه

.باشنددايمي مي

ت رودخانه قال،بررودخانه آب،رودسياه،گينرودخانه چمن: ها عبارتند ازمهمترين اين رودخانه

.چايزوجو آق

هاي دايمي مشخص شده تعداد زيادي مسـيل فصـلي نيـز در سـطح ناحيـه      عالوه بر رودخانه

. دننمايهاي دايمي منتقل ميهاي ايجاد شده را به رودخانهوجود دارد كه در مواقع بارندگي سيالب

. دهدهاي سطحي ناحيه را نشان ميسيستم حركت آب،هاي پيوستنقشه
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بررسي منابع طبيعي و كشاورزي-2-2

وضعيت حيات گياهي و جانوري-1-2-2

كـه از  ( توپوگرافي خاص ناحيه زنجان و تغييرات فاحشي كه از نظر ارقام ارتفاع از سطح دريـا  

بـا گراديـان افـت    ،خـورد در آن به چشم مي) گرددمتر در آن مشاهده مي3200متر تا 400ارتفاع 

به همراه ،شودهر يكصدمتر ارتفاع نيم تا يك درجه سانيتگراد كاهش را سبب ميدمايي كه به ازاء 

اند كه هاي حياتي متفاوتي در استان زنجان شدهموجب بروز اقليم،هاي هوايي موثر در منطقهتوده

.شودطور كلي به آنها اشاره ميذيال به

عليـا و ارتفاعـات زاگـرس در    طـارم شمال ناحيه مورد بررسي و در ارتفاعات البرز در شهرسـتان 

تنوعي از گياهان مرتعي ،غرب ناحيه در شهرستان ماهنشان با برخورداري از بارندگي مناسبجنوب

،خرس،بز،كل،ميش،همچنين در اين مناطق پستانداران و پرندگاني چون قوچ. خوردبه چشم مي

شـكاري وجـود دارد كـه اهميـت     تيهو و انواع بازهـاي ،چيلكبك،كبك،دريكبك،پلنگ،خوك

.اي را به اين اكوسيستم داده استويژه

هـا  هاي ارتفاعـات مرتفـع و كوهپايـه   هاي مذكور كه به عنوان اكوسيستمعالوه بر اكوسيستم

هــاي ديگــري نيــز در ســطح ناحيــه قابــل شناســايي اســت كــه  اكوسيســتم،شــوندشــناخته مــي

هاي سهرين و سارمسـاقلو از جملـه ايـن    جمله است و دشتهاي دشتي و بياباني از آن اكوسيستم

دليل پراكندگي و ميزان بارندگي ها بهاين اكوسيستم. روندشمار ميها در ناحيه زنجان بهمتاكوسيس

هـا  ايـن اكوسيسـتم  . باشدداراي سيماي استپي با گياهان شور و قشالقي مي،كم و بافت نوع خاك

ي ايران بوده و دشت سهرين واقع در غرب زنجـان بـا دارا بـودن    هاي آهويكي از بهترين زيستگاه

غـرب كشـور محسـوب    هاي مهم و با ارزش آهـوي شـمال  يكي از زيستگاه،راس آهو600بالغ بر 

.گرددمي
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. باشـد هاي قابل شناسايي در ناحيه مـي اي و تاالبي از ديگر اكوسيستمهاي رودخانهاكوسيستم

اي و تـاالب  هـاي رودخانـه  هـاي مهـم آن از اكوسيسـتم   اوزن و سرشـاخه حوزه آبريز رودخانه قزل

هكتار مساخت واقع در شهرستان ماهنشان و درياچه سد منجيل در شـمال ناحيـه از   70خندقلو با 

ايـن منـاطق در فصـل بهـار و زمسـتان      . رونـد شمار مـي هاي تاالبي موجود در ناحيه بهاكوسيستم

اي و پرورشي محسـوب  آبزي و همچنين زيستگاه ماهيان رودخانهزيستگاه موقتي پرندگان مهاجر 

.گردندمي

ايـن  . باشـد هاي جنگلـي مـي  اكوسيستم،هاي شناسايي شده در سطح ناحيهاز ديگر اكوسيستم

هاي درختي نـادري چـون   اند و  گونهها در شمال ناحيه و در شهرستان طارم قرار گرفتهاكوسيستم

آلبـالو تلخـه و   ،وليـك ،داغـداقان ،افـرا ،تلـو سـياه ،زالزالـك ،ازگيـل ،بنه،وگرد،كاج،بلوط،اورس

آبـاد وحوشـي چـون     خصوص در منطقـه سـرخ  در اين اكوسيستم و به. كوهي در آن وجود داردبادام

.دري و كبك وجود داردكبك،خوك،پلنگ،خرس،بز،كل

طبيعيمحيطي و مناظرنواحي با ارزش و يا حفاظت شده زيست-2-2-2

در سطح ناحيه مورد بررسي سه منطقه داراي استعدادهاي بالقوه و بالفعل از نظر حفظ و احيـاء  

هـاي خـاص از   هـا و ويژگـي  تكثير و پرورش جانوران وحشي بوده و داراي پديده،ها و حفظرستني

حفاظـت  اين مناطق كه از نظـر قـانوني جـزو منـاطق چهارگانـه تحـت       . باشندنظر آثار طبيعي مي

:اند عبارتند ازسازمان محيط زيست قرار گرفته

منطقه حفاظت شده انگوران)االف

منطقه پناهگاه حيات وحش انگوران)ب

آبادمنطقه حفاظت شده سرخ)ج
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.باشدهاي هريك از مناطق فوق به شرح ذيل ميويژگي

منطقه حفاظت شده انگوران) الف

غرب شهر زنجان در شهرستان ماهنشان و بخش افشار جنوبيمترصدكيلواين منطقه در يك

حفظ و تكثير و پـرورش قـوچ و مـيش    ،ها و مراتعتكاب قرار دارد و به منظور حفظ و احياء رستني

از سـال  ،هاي طبيعـي آن هاي وحوش و اكوسيستموحشي ارمني و حفظ مناسبات زيستي زيستگاه

تحـت عنـوان   ،هكتار در محدوده جغرافيايي استان زنجـان 90000ابتدا در مساحتي بالغ بر 1350

با نصب تـابلو  ،منطقه حفاظت شده به تصويب رسيده و محدوده آن ضمن آگهي در روزنامه رسمي

عنوان پناهگاه قسمتي از شرق اين منطقه به1354در سال . گذاري شده استدر منطقه نيز عالمت

غربـي آن  محدوده قبلي آن كسر و در قسـمت جنـوب  هكتار از 35000به تاييد و تصويب رسيد و 

غربي به محدوده آن اضافه گرديد و مصوبه شـوراي  هكتار از بخش تكاب آذربايجان35000مقدار 

هكتار تحت كنترل ونظـارت  90000عالي مجددا در روزنامه رسمي آگهي و هم اكنون در مساحت 

چهارجهـت محـدوده   . باشداستان زنجان ميغربي نيز بر عهده مديريت بخش آذربايجان. قرار دارد

:شرح استاين فعلي منطقه حفاظت شده انگوران به 

موسـي تـا   اوزن از روستاي سريك تا ماهنشان و روستاي اوجرودخانه قزل: از طرف شمال-

دربندقاطرچي و سپس در امتداد راه مالرو دربندقاطرچي تا روستاي سهند و از آنجا پس از 

آباد و لحبين تا روستاي قزلچـه و از  كندي و حسنجوق و قاضيقلعهگذشتن از روستاهاي

.بالخيرخقالراس قله كندي و خطرو تا روستاي علمآنجا از طريق راه جيپ

بلقـيس و سـپس در امتـداد آبريـز و     بالخ تا قلهشوبند و قيرخاز آبريزان قله: از طرف غرب-

آباد در امتداد جاده تـا روسـتاي بابـانظر    تآباد و از روستاي نصررودخانه تا روستاي نصرت

بـالغ و از آنجـا  تـا روسـتاي     سليمان تـا روسـتاي آق  پس از گذشتن از آثار باستاني تخت

.كند قراولخانه و تا روستاي اميرآبادتازه
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از روستاي اميرآباد از طريق رودخانه تا روستاي كاكا و گالبلو و ينگجـه و  : از طرف جنوب-

رو از طريق روسـتاهاي كوسـج و خضرشـاه    نگجه در امتداد جاده جيپسپس از روستاي ي

.تادندي

بـالغ  داد جاده شوسه دندي ماهنشان تا روستاي آقتاز روستاي دندي در ام: از طرف شرق-

بالغ به بلند پـرچين و از آنجـا در امتـداد راه    رو آقخان و از آنجا در امتداد جاده مالحسن

. اوزنز بيانلو تا روستاي سريك در حاشيه قزلمالرو تا روستاي بيانلو و ا

هاي مهـم قـوچ و مـيش ارمنـي اسـت و ايـن       يكي از زيستگاه،منطقه حفاظت شده انگوران

هرگونه شكار و صيد و تيرانـدازي بـدون   1350از سال . باشدحيوان گونه جانوري غالب منطقه مي

كليه مراتـع  . دام نيز مستلزم مجوز قانوني استباشد و تعليفدر اين منطقه ممنوع مي،پروانه ويژه

منطقه اعم از مراتع ملي ييالقي مورد استفاده دامداران مهاجر و مراتع حريم روسـتاهاي مسـكوني   

داري از سـال  هاي تعليف دام صادر و طرح مرتـع توسط هيئت مميزي تعيين ظرفيت شده و پروانه

شـترك بـراي منطقـه تهيـه و بـه مـورد اجـرا        طور متوسط منابع طبيعي و محيط زيست به1369

.گذاشته شده است

زيسـت  ها از منطقه بر عهـده مـاموران محـيط   كنترل تعليف احشام و خروج دام مازاد بر پروانه

.باشدمي

هاي انجام شـده بـين   نامههاي زيستي در منطقه براساس موافقتمنظور حفظ و احياء هستهبه

تـوان  تع و حفظ محيط زيست به ميزان يك پنجم از مساحت منطقه را مـي ها و مراسازمان جنگل

تحـت اختيـار محـيط    ،صورت قرق و مرتع شاهدبه عنوان منطقه امن از مميزها مستثني كرد و به

دد عـ علـت كثـرت دام در منطقـه و فقـر فرهنگـي و مشـكالت مت      زيست قرار داد كه متاسفانه بـه 

باشد و فقـط دو  ق در مساحت يك پنجم كل منطقه مقدور نميامكان برقراري قر،دامداران منطقه

:باشداين امر اختصاص يافته است كه اسامي آنها به شرح زير ميمنطقه كوچك به
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هاي كوه بلقيس در هكتار كه در دامنه3000منطقه امن ييالقي بلقيس به مساحت حدود -

طقـه يكـي از بـارزترين    كيلومتري غرب معدن سرب انگوران واقع شده است و اين من10

.باشدمراتع ييالقي  استان مي

هكتار كه در محدوده بين روستاهاي مـراش  6000تاج به مساحت حدود منطقه امن گرده-

هـاي فرسايشـي   و خضرشاه و دندي قرار دارد و اين منطقه از ماهورهايي كه داراي خـاك 

لـزوم  . گـردد ب مـي تشكيل شده است و از اراضي بدلنـد و شـور محسـو   ،باشنديد ميدش

جلوگيري از فرسايش شديد خاك و قرق و احياء پوشش گياهي آن يكي از داليل انتخاب 

.باشدعنوان منطقه امن ميآن به

82راس قـوچ و مـيش و   600تعـداد  ،انجام شده است1373براساس آمارگيري كه در سال 

هـاي قبـل از   نسـبت بـه  سـال   دادتعكند كه اين راس كل و بز در منطقه حفاظت شده زندگي مي

انقالب  تقليل  فاحشي  يافته است  ولي اخيرا كه تجهيز و ساماندهي منـاطق و احـداث و تجهيـز    

وحش منطقـه  نسبت به احياء و جلوگيري از انهدام حيات،زيست انجام شده استهاي محيطپاسگاه

.اقدام موثري معمول گرديده و منطقه رو به بهبود گذاشته است

سـيس و  اطومارخانلو و بلنـدپرچين ت ،دندي،اكنون چهار واحد حفاظتي در مناطق ماهنشانهم

غربـي در  منظور كنترل قسـمت آذربايجـان  استقرار يافته است و يك واحد نيز در منطقه اميرآباد به

القـي  هـا در مراتـع يي  دو واحد سيار با احـداث چـادر در تابسـتان   . دست احداث و استقرار قرار دارد

هـاي  مراتـع ملـي  و نظـارت بـر طـرح     ،كنتـرل تعليـف احشـام   ،چمن و ارتفاعات خورجهانساري

.مرتعداري را برعهده دارند

هاي قـوچ و مـيش در پـنج سـال     روند تكثير و افزايش جمعيت قوچ و ميش و امنيت زيستگاه

و حوش تا هـزار  عدادتاحتمال افزايش 1374گذشته وضعيت مطلوبي را نشان داده است و در سال 

هاي ايجاد شده از نظر رشد و توسعه روسـتاها و  شود كه با توجه به محدوديتراس تخمين زده مي
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معـدني و اقتصـادي در منطقـه و تخريـب و     ،هـاي صـنعتي  هـاي عمرانـي و  فعاليـت   اجراي طرح

راس بـا  1000و نگهداري قـوچ و مـيش در حـد بـيش از     تعدادافزايش ،هاگاهدگرگوني در زيست

راس همـه سـاله در   1000برداري و شكار مـازاد بـر   اشكاالت زيادي مواجه شده است و بايد بهره

.منطقه انجام پذيرد

پناهگاه حيات وحش انگوران) ب

35000بخشي از منطقه حفاظت شده سابق انگـوران كـه مسـاحتي قريـب بـه      1354از سال 

ـ  . باشدهكتار را دارا مي اي كـه از نظـر زمسـتان گـذراني و انجـام مراحـل       ژهبه علت حساسـيت وي

به عنوان پناهگاه حيات وحش به ،هاي قوچ و ميش وحشي داردگيري و زايمان و پرورش برهجفت

زيست رسيده و محـدوده آن در روزنامـه رسـمي آگهـي و بـا      تصويب شوراي عالي حفاظت محيط

صـفحة بعـد  منطقه مذكور به شـرح  محدوده مصوب. گذاري شده استنصب تابلو اقدام به عالمت

:باشدمي

اوزن پـس از گذشـتن از   از روستاي ابراهيم آباد در امتـداد رودخانـه قـزل   : از طرف شمال-

بهستان تا روستاي سريك  و دره حاجي ،باتالققره،كنديخان،ايمير،خانروستاي حمزه

.غايب در مقابل روستاي ميرآخور

رو و بيانلو به بلنـدپرچين و از آنجـا تـا    ر امتداد راه مالغايب داز دره حاجي: از طرف غرب-

عينك و آق بالغ حسن خان و سپس در امتداد جاده شوسه ماهنشان دنـدي  روستاي حاج

.جوقخان تا رودخانه  قشالقبالغ حسناز روستاي آق

جوق در امتداد رودخانـه تـا تالقـي آن بـا رودخانـه      از پل رودخانه قشالق: از طرف جنوب-

.دنديچاي تا پلنگوران چاي و سپس در امتداد رودخانه انگورانا

پـس از گذشـتن از   از روستاي دندي در امتـداد جـاده زنجـان بـه دنـدي     : از طرف مشرق-

.اوزنآباد و رودخانه قزلدره تا روستاي ابراهيمروستاي قره
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اعات منطقه حفاظت شده باشد و در زمستان كه ارتفهاي اين منطقه قشالقي ميكليه زيستگاه

كليـه قـوچ و   ،مانـد گونه پوشش گياهي بيرون از برف نمـي شود و هيچانگوران پوشيده از برف مي

ها جمعيت قوچ و ميش آن بـه  آورند و در زمستانهاي وحشي مناطق به اين منطقه روي ميميش

حيات قـوچ و مـيش   هاي زيستي براي بقا و تداوم ترين هستهيكي از حساس. رسدحداكثر خود مي

سال گذشـته در  20باشد كه از مي"بوققره"منطقه امن -و استان زنجان–ارمني در سطح ناحيه 

صورت خالي از سكنه اين منطقه قشالقي كه به. حمايت و حفاظت محيط زيست قرار دارد،تصرف

شود و يـك مرتـع   ه ميالتعليف ادارهاي انساني در زمره مراتع ملي ممنوعبه دور از فعاليت،باشدمي

آيد كه تنوع پوشش گياهي و حيات وحش آن مانند يـك پـارك   حساب ميقشالقي نمونه استان به

هاي فرسايشي و فيزيـوگرافي  باشد و آثار طبيعي جالبي از اشكال ويژه توپوگرافي و پديدهوحش مي

.باشددارا مي"بهستانقلعه"و"كنديكلر"را همچون 

آبادسرخمنطقه حفاظت شده ) پ

هـايي  غربي شهر زنجان واقع گرديده و بخـش هكتار در شمال100000اين منطقه با مساحت 

اين منطقه كه يـك اكوسيسـتم جنگلـي اسـت     . گرددهاي زنجان و طارم را شامل مياز شهرستان

هاي تحـت حفاظـت قـرار گرفتـه و داراي     هاي درختي و درختچهمنظور حفظ اكوسيستم و گونهبه

.باشدتوريستي و حفاظتي از نظر تنوع زيستي مي،هاي تحقيقاتيليتقاب

منطقه ممنوع سهرين) ت

صـورت منطقـه   عالي محيط زيست نبـوده و بـه  اين منطقه جزو مناطق ممنوعه مصوب شوراي

هاي دشـتي و بيابـاني ناحيـه محسـوب گرديـده و      از جمله اكوسيستم،شودممنوعه شكار اداره مي

.فظ گونه در حال انقراض و حمايت شده آهن تحت كنترل قرار گرفته استمنظور حبه
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1هاي آبي منابع تأمين كنندة آب و ظرفيت-2-2- 3

هاي سطحيآب-1-3-2-2

اوزن واقـع  ناحية زنجان در حوزة آبريز درياي خزر و در محـدودة حـوزة آبريـز رودخانـة قـزل     

جان از تعدادي زيرحوزه تشكيل گرديده است كـه شـامل   اين حوزة آبريز در ناحية زن. گرديده است

چـاي و تعـداد ديگـري زيرحـوزة كوچـك      هاي زنجانرود، سجاسرود، انگوران چـاي، قلعـه  زيرحوزه

:اي كه در اين ناحيه جريان دارند، عبارتند ازهاي عمدهرودخانه. باشدمي

اوزنـ رودخانة قزل

تـرين جريـان سـطحي    هاي موجود در ناحيه است، اصلياين رودخانه كه آبريز اصلي رودخانه

چشمة كردستان و همدان سرچشـمه گرفتـه و پـس از    اين رودخانه از چهل. رودناحيه به شمار مي

پيوستن روخانة شاهرود به آن در منطقة منجيـل بـه سـفيدرود تغييرنـام يافتـه و بـه دريـاي خـزر         

غـرب  شهرستان ماهنشان شده و با جهت شـمال اين رودخانه از قسمت جنوبي ناحيه وارد. ريزدمي

شـرق شهرسـتان طـارم  وارد    از شمال"شود و پس از طي مسافتي مجددااز شمال ناحيه خارج مي

رژيـم  . ريـزد ناحيه شده و با جهت جنوب شرقي به درياچة سد منجيل در شرق شهرستان طارم مي

اسر حـوزه، رودخانـه در بخـش پايـاب     اوزن برفي بوده و با وجود مصرف آب در سرآبي روخانة قزل

.باشدداراي آب دايم بوده و دورة پرآبي آن در فصل بهار مي

.ستاطالعات مربوط به اين بخش از گزارش از مطالعات طرح جامع آب كشور برداشت گرديده ا-1
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ـ زنجانرود

اوزن بزرگترين رودخانة ناحيه به شمار اين رودخانه كه در مركز ناحيه جريان دارد، پس از قزل

غـرب در انتهـاي   الشـم -سلطانيه آغاز و با جهت جنوب شـرق -رود و از ابتداي دشت زنجانمي

اين رودخانه در مسير خود توسط ارتفاعـات شـمالي و   . پيوندداوزن ميدشت مذكور به رودخانة قزل

باشـد كـه   ارتفاعات شمالي رودخانه، جبهة جنوبي البـرز در ايـن ناحيـه مـي    . گرددجنوبي تغديه مي

ودخانـة سارمسـاقلو،   متر بـوده و تعـدادي رودخانـة دايمـي ماننـد ر     3000ارتفاع قلل آن در حدود 

ارتفاعـات جنـوبي   . پيونـدد چريان و رودخانة سهرين از اين ارتفاعات به زنجـانرود مـي  رودخانة قره

تـر و  گـردد از ارتفاعـات شـمالي كوتـاه    هاي سلطانيه را شامل ميرودخانه نيز كه جبهة شمالي كوه

تفاعـات بـه زنجـانرود وارد    تر بوده و رودخانة رامين تنها جريان دايمـي اسـت كـه از ايـن ار    آبكم

ي و نيز زهكشي آب زيرزميني بوده و دورة پرآبي آن در فصـل  فرژيم رودخانة زنجانرود بر. شودمي

هاي باالي حوزة آبريز، ايـن  هاي زنجانرود در قسمتبه علت مصرف آب در سرشاخه. باشدبهار مي

.باشدرودخانه در فصل تابستان داراي جريان قابل توجهي نمي

جاسرودـ س

غـرب از  باشد كه با جهت شمالسرچشمة آن رودخانة دشت سجاس در شهرستان خدابنده مي

دره به آن در شهرسـتان ايجـرود   شرق شهرستان ايجرود وارد ناحيه و پس از پيوستن رودخانة اوزن

اوزن قزلكند به رودخانة يبا نام رودخانة خويين به سمت جنوب غرب جريان يافته و در حوالي ينگ

داغ و مقانلو كـه در  اغ، قرهدبينجي، كتسي، سلماندرههاي چپاين رودخانه توسط كوه. پيونددمي

ي بـوده و دورة پرآبـي آن فصـل    فـ رژيم سجاسرود بر. گردداند، تغذيه ميدو طرف آن واقع گرديده

.باشدبهار مي
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ـ انگوران چاي

شرقي رستان ماهنشان جريان داشته و با جهت شمالاين رودخانه در غرب ناحية زنجان و شه

هـاي ابـدال،   اين رودخانـه كـه از ارتفاعـات غـرب زنجـان از كـوه      . پيوندداوزن ميبه رودخانة قزل

گيرد، داراي چهارشاخة اصلي به اسامي انگوران، سرچشمه مي... تون، سفيد و خاسي، چالهقيزلرقلعه

هـاي  بـودن و قـرار گـرفتن در معـرض جبهـه     دليـل كوهسـتاني  باشد كه به لو، كاكا و حلب مياله

.باشداي داراي آبدهي بالنسبه خوبي ميمديترانه

چايـ قلعه

اين رودخانه نيز در غـرب ناحيـة زنجـان و شـمال شهرسـتان ماهنشـان جريـان داشـته و از         

گيـرد و بخشـي از   مـي سرچشـمه  ...) ياغدي، ابدال، چال و هاي قارياز كوه(ارتفاعات غربي ناحيه 

چاي از دو شاخة اصلي بـه  رودخانة قلعه. حوزة آبريز آن در استان آذربايجان شرقي قرار گرفته است

تشكيل گرديده كه در حـوالي روسـتاهاي انجمـن بـاال و     ) چايپري(يورد چاي و تختههاي قلعهنام

يايـد تـا در حـوالي    يـان مـي  چاي و با جهت جنوب شرقي جرپايين به يكديگر پيوسته و به نام قلعه

.پيوندداوزن ميروستاي مشمپا به قزل

: هاي مذكور تعداد ديگري رودخانه در سطح ناحيه جريان دارند كه عبارتند ازعالوه بر رودخانه

.گيرچاي، رودخانة دربند، شوداب و رودخانة لجامرود، بيوكتلخه

.دهدهاي ناحيه را نشان ميرودخانهميانگين آبدهي برخي از 24جدول شمارة 
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هاي هيدرومترياي، ساالنه و توزيع درصدي ماهانة آبدهي رودخانة ناحية زنجان در ايستگاهميانگين آبدهي لحظه: 24جدول شمارة 

امـــن

ايستگاه

امــن

رودخانه

دورةطول

ارگيريـآم

)سال(

)درصد(درصد توزيع ماهانة آبدهي ميانگين آبدهي

m3/sMCM123456789101112جمع

1101/4804/151480/2450/2430/1025/140/043/050/345/550/730/66/697/8100اوزنقزلماهنشان

2398/3413/110350/3165/2340/615/148/082/035/255/465/470/430/645/13100اوزنقزلگونيقره

3111/11197/350360/2760/2525/975/194/004/119/218/484/493/474/594/11100اوزنزلقگيلوان

2829/429/13560/2500/1960/445/008/030/027/380/740/800/850/800/14100سجاسرودكندينگي

3172/485/14880/3490/2900/708/002/020/030/000/250/390/480/550/11100زنجانرودسرچم

15104/1182/3439/4065/2630/620/150/050/050/117/250/310/394/325/10100چايتهمپالتلو

760/092/1820/346/2510/900/350/150/150/150/190/290/240/490/9100رامينرامين

جلد اول-اجتماعي و فرهنگي استان زنجان-تان زنجان، مطالعة اقتصاديسازمان برنامه و بودجه اس: مأخذ
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هاي  سطحيكيفيت آب-2-3-2-2

كيفيت آب براي كشاورزي) الف

25بنـدي ويلكـوكس كـه در جـدول شـمارة      هاي سطحي ناحيـه براسـاس طبقـه   كيفيت آب

اورزي بـه شـرح زيـر    گيري براي مصـارف كشـ  هاي اندازهمشخص گرديده است در محل ايستگاه

:باشدمي

گـوني بـه علـت عبـور از     گيري قـره اوزن در محل ايستگاه اندازهكيفيت آب رودخانة قزل-

كه بدترين نـوع آب يـا هـدايت    C4S4هاي شور فرعي در طبقة تشكيالت شور و ورود آب

آب رودخانه پـس از عبـور از   . باشدمتر ميميكرومهوس بر سانتي5000الكتريكي بيش از 

هاي آب شيرين به تـدريج داراي كيفيـت متوسـط تـا     شكيالت نمكي با دريافت رودخانهت

شود، به طـوري كـه در ايسـتگاه گيلـوان در بـدترين      مناسب براي مصارف كشاورزي مي

ميكرومهـوس بـر   2250تـا  750كه در آن هدايت الكتريكـي آب بـين    C3S2شرايط از 

.باشدقابل قبول براي مصارف كشاورزي ميكند و آب متر متغير است، متجاور نميسانتي

قـرار   C3S2تـا   C2S1هـاي  كنـد در رده آب رودخانة سجاسرود در محل ايسـتگاه ينگـي  -

.گيرد و محدوديتي براي آن در مصارف كشاورزي متصور نيستمي

باشـد و در  مـي  C3S2تا  C2S1رودخانة زنجانرود در ايستگاه سرچم داراي آبي با كيفيت -

حال آنكه در ابتداي حـوزة زنجـانرود   . ي مصارف كشاورزي محدوديتي ندارداين مقطع برا

به طـور مثـال آب رودخانـة تهـم و     . باشدهاي آن كيفيت آب بسيار مناسب ميو سرشاخه

 C2S1در تمام طـول سـال داراي كيفيـت بهتـر از     "رودخانة رامين در محل رامي، تقريبا

رسـد و  متـر مـي  مهوس بر سانتيوميكر750باشند و حداكثر هدايت الكتريكي آنها بهمي

.مناسب براي مصارف شرب، صنعت و كشاورزي است
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هاي كشاورزيهكيفيت آب در زمينة استفاد: 25جدول شمارة 

C1S1 هدايت الكتريكي

Mhos/cm

نسبت جذب سديم

)خطر سديم(

كيفيت آب

C1S1 250-100 /خيلي خوبكم/0-10كم

C2S1750-250 /خوبكم/0-10متوسط

C1S2250-100 /خوبمتوسط/10-18كم

C2S2750-250/خوب"نسبتامتوسط/10-18متوسط

C3S12250-750 /متوسطكم/0-10زياد

C3S22250-750 /قابل قبولمتوسط/10-18زياد

C2S3750-250 /آميز براي مصرفاحتياطزياد/18-26متوسط

C4S15000-2250 /آميز براي مصرفاحتياطكم/0-10خيلي زياد

C1S3250-100 /آميز براي مصرفاحتياطزياد/18-26كم

C4S25000-2250 /بدكم/0-10دخيلي زيا

C2S3750-250 /بدزياد/18-26متوسط

C3S12250-750 /بدزياد/18-26زياد

C4S35000-2250 /خيلي بدزياد/18-26خيلي زياد

C1S4250-100/خيلي بدخيلي زياد/ 26بيش از كم

C2S4750-250 /خيلي بدخيلي زياد/ 26بيش از متوسط

C3S42250-750 /بسيار بدخيلي زياد/ 26بيش از زياد

C4S4500-2250 /بسيار بدخيلي زياد/ 26بيش از خيلي زياد

جلد اول-اجتماعي و فرهنگي استان زنجان-اقتصاديسازمان برنامه و بودجه استان زنجان، مطالعة: مأخذ



64دمطالعات محيط طبيعي وضع موجو-بازنگري در مطالعات طرح جامع ناحية زنجان

كيفيت آب براي شرب) ب

هـاي  از سرشـاخه "رامين"و "سهرين"، "تهم"هاي هاي ناحيه، آب رودخانهاز مجموعة روخانه

تصفية مناسب بـراي شـرب بسـيار    زنجانرود با انجام تصفية فيزيكي ساده مانند فيلتراسيون با پيش

اشند و آب سجاسرود و ابتداي زنجانرود با تصفية مناسب قابـل اسـتفاده بـراي شـرب     بمطلوب مي

چاي به علت وجود معادن فلـزات سـنگين در حـوزة    چاي و قلعههاي انگورانآب رودخانه. باشندمي

از نظـر كيفيـت   ... آبريز آنها و زنجانرود به علت وجود صنايع سرب، مس، مخازن بزرگ سوخت و 

هاي صنعتي به منظور مصارف شـرب  مال آلودگي به سموم فلزات سنگين و آلودگيشيميايي و احت

.و كشاورزي بايستي كنترل شوند

هاي زيرزمينيآب-3-3-2-2

بندي انجام شـده در مطالعـات طـرح جـامع آب كشـور، در ناحيـة زنجـان در        براساس تقسيم

دنـدي قابـل   ،انگـوران ،نشـان حلب، طـارم و ماه -سلطانيه، سجاس-مجموع چهار دشت زنجان

.گردده مييها در زير اراشناسايي است كه وضعيت هر يك از اين دشت

سلطانيه-دشت زنجان) الف

هـاي  اوزن بـين محـدوده  سلطانيه در شـرق حـوزة رودخانـة قـزل    -مطالعاتي زنجانهمحدود

در جنـوب و در طـول   حلـب  ،خلخال در شمال، سـجاس ،نيارك و طارم،منجيل،مطالعاتي گيلوان

37دقيقه تا 20درجه و 36درجة شرقي و عرض جغرافيايي 49دقيقه تا 50درجه و 47جغرافيايي 

كيلومترمربـع  4610سلطانيه -وسعت محدودة مطالعاتي زنجان. دقيقة شمالي قرار دارد15درجه و 

هـاي  دشـت هـاي زنجـان و سـلطانيه و ديگـر    آن دشـت ) درصد46(كيلومترمربع 2114است كه 

. دهدبقيه را ارتفاعات تشكيل مي) درصد54(غربي دشت قرار دارند و در بخش"پراكنده كه عمدتا

در اين خصوص ذكر اين نكته ضروري است كه قسمت شرقي اين دشت كه شامل دشت سلطانيه 

كـه از  باشدزنجانرود مي،رودخانة اصلي اين دشت. باشدباشد خارج از محدودة ناحية زنجان ميمي
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هـاي  هاي كوچـك و مسـيل  ها، رودخانهشرق به غرب جريان داشته و از ارتفاعات مشرف به دشت

ديـزج، ذاكـر، زرنـان و چورنـا،     ، سرخنبويي: گردد كه عمدة آنها عبارتند ازفراواني به آن منتهي مي

شـمالي  هـا از ارتفاعـات   هاي كوچـك و مسـيل  چاي، سهرين، ارمغانخانه كه همة اين رودخانهتهم

زنجانرود پس از عبور از سرچم كـه ايسـتگاه   . گردددشت سرچشمه گرفته و به زنجانرود منتهي مي

دشـت  . ريـزد اوزن مـي دختـر بـه قـزل   باشد، در باالدست پـل گيري خروجي اين محدوده مياندازه

غربي با شيب ظاهري بـين  اي از شرق به سمت شمالسلطانيه به صورت مستطيل كشيده-زنجان

سنگ، از پادگانة آبرفتي شامل قلوه"اي كه عمومادر هزار انباشته از رسوبات آبرفتي و واريزه6ا ت3

هـا تشـكيل   هـا و مسـيل  هايي در دامنة ارتفاعات در دهانة رودخانهافكنهشن، ماسه، رس و مخروط

نـوبي  هاي شـرقي و دامنـة ارتفاعـات شـمالي و ج    ها در قسمتحداكثر ارتفاع دشت. باشدمي،شده

.رسدمتر مي1250هاي انتهاي غربي به متر و حداقل آن در قسمت1850

هاي سلطانيه به علت دارابودن درز و شكاف هاي كربناته در رشته كوهوجود و گسترش سنگ

.زياد نقش اساسي در تغذية جانبي دشت زنجان دارد

. باشـد هاي فرورو مـي براي آبهاي آهكي موجود معبريشبكة درز و شكاف موجود در سنگ

نمايد و تكـرار آن  ها در حين نفوذ، امالح كربنات را در خود حل نموده و از محيط خارج مياين آب

هاي افقي و قائمي را ايجاد نموده است كه نزوالت جوي به راحتي از آن عبـور  به مروز زمان كانال

اعـات طـارم كـه مشـرف بـه دشـت زنجـان        ارتف. شوندكرده و در بعضي از موارد در آن ذخيره مي

هـاي  هاي جرياني تشكيل شـده و در اثـر شكسـتگي   هاي آذرين و گدازهاز سنگ"باشد، عمومامي

متري آن شـبكه درز و شـكاف بـه هـم ارتبـاط      60تا 50هاي رويي تا ضخامت فراوان در قسمت

سـارهاي  هـا، چشـمه  ياي و بريـدگ هاي درهدر قسمت. هاي فرورو هستندداشته و مفري براي آب

تعـداد ايـن   . باشندهاي متعدد اين ناحيه ميگردد كه سرچشمة رودخانهها خارج ميفراواني از سنگ

از "رسـوبات آبرفتـي در ايـن دشـت عمـدتا     . باشـد اي آنها كم ميها زياد ولي آبدهي لحظهچشمه
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ه و در مجمـوع ضـخامتي   اي يكي شـد هاي دامنههاي آبرفيت بوده و اين رسوبات با واريزهپادگانه

سنگ، شن، ماسه بـا  اين رسوبات شامل قلوه. اندمتر را در دشت زنجان به وجود آورده200بيش از 

اين رسوبات آبرفتي جديد با ضـخامت كـم در حواشـي    . سيمان از رس بوده كه فشرده نشده است

نـزوالت جـوي از   توسـط  داند و مجمـوع آن ضـمن تغذيـه از رو   ها نهشته شدهها و مسيلرودخانه

رسوبات نئوژن كه بيشتر از رسوبات تبخيري هستند، داراي . شوندطريق ارتفاعات تغذية جانبي مي

هـاي انتهـايي دشـت زنجـان بيشـتر      غربي و بخـش هاي شمالباشند و در قسمتدار ميمارن گچ

گسـترش  شوند، ولي چون وجود و گسترش داشته و باعث باالرفتن امالح محلول آب زيرزميني مي

باشد، اثر نامطلوبي بـر سـفرة آب   هاي انتهايي و خروجي دشت مياين رسوبات تبخيري در قسمت

.زيرزميني دشت زنجان ندارند

هاي آبدارخصوصيات اليه) الف-1

ـ رسوبات آبرفتي

عالوه بـر  . غربي امتداد دارددشت زنجان به صورت مستطيل طويلي از جنوب شرقي به شمال

2114اي در ارتفاعــات وجــود دارد كــه وســعت مجموعــة آن ي كوچــك و پراكنــدههــاآن دشــت

هـاي  آن رسـوبات پادگانـة آبرفتـي و واريـزه    ) درصـد 94(كيلومترمربـع  1992. كيلومترمربع است

رسـوبات آبرفتـي   ) درصـد 5بـيش از  (كيلومترمربـع  117هـاي كوچـك،   افكنـه اي و مخروطدامنه

رسـوبات  . گـردد هايي است كه داخل ارتفاعات مشاهده مـي شتاي و كمتر از يك درصد درودخانه

سنگ، شن، ماسه با سيمان سستي از سرتاسر دشت را پوشانيده و شامل قلوه"پادگانة آبرفتي تقريبا

باشـد  اين دشت افتادگي بين دو رشته كوه مي.  متر است200ضخامت آن بيش از . باشدرسي مي

ه اسـت و چـون سـنگ كـف داراي پسـتي و بلنـدي زيـادي        كه توسط رسوبات آبرفتي انباشته شد

باشد، ضخامت رسوبات آبرفتي يكنواخت نيست، به طوري كه ضخامت آن در دامنـه كـم و بـه    مي

رسـوبات  . رسـد متر در بخـش مركـزي دشـت مـي    250شود و حداكثر آن به حدود تدريج زياد مي
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همچنـين  . درشت و داراي زاويـه هسـتند  دانه "اي كه در دامنة ارتفاعات نهشته شده، عمدتاواريزه

شـوند و گسـترش چنـداني    هايي كه از كـوه وارد دشـت مـي   ها و مسيلهاي رودخانهافكنهمخروط

هاي آب زمينـي محلـي بـا گسـترش محـدود      در دامنة ارتفاعات شمالي دشت زنجان سفره. ندارند

سوبات آب زيرزميني دشت وجود دارد كه توسط ارتفاعات و نزوالت جوي تغذيه شده و سرريز آن ر

هاي محدود محلي كه به صورت معلق هستند، سطح آب زيرزميني سفره. نمايدزنجان را تغذيه مي

باشـد و گـاهي تـا    باال بوده، در صورتي كه سطح آب در سفرة آب زيرزميني اصلي دشت پايين مي

در مجـاورت زنجـانرود   "اي عمـدتا رسوبات آبرفتي رودخانـه . متر اختالف دارند70الي 40بيش از 

سـطح آب زيرزمينـي در   "معموال. باشدسنگ، شن، ماسه و مقداري رس ميقرار دارد و شامل قلوه

به عالوه ضـخامت ايـن نـوع رسـوبات زيـاد      . سطح آب زنجانرود استاين رسوبات باال بوده و هم

به خصوص در (دارد هاي ديگر كه در ارتفاعات وجود در دشت. گرددمتر برآورد مي20نبوده، حدود 

پوشش نازكي از خاك زراعـي بـوده كـه در اثـر تخريـب و فرسـايش       ) قسمت جنوب غربي زنجان

فاقـد سـفرة آب زيرزمينـي    "باشـد و عمومـا  ها به وجود آمده و داراي ضخامت نـاچيزي مـي  سنگ

دهـد كـه   برداري در اين دشت نشان مـي هاي بهرههاي انجام شده در خصوص چاهبررسي. هستند

اي ييرات ضخامت رسوبات آبرفتي دشت بسيار زياد است، به نحوي كه در بعضي از نواحي دامنـه تغ

هـاي حاشـية   متـر و در قسـمت  250هاي شرقي و مركزي دشـت ضـخامت آن بـيش از    و بخش

با توجه به توزيع ضخامت رسوبات آبرفتي، متوسط ضخامت رسـوبات  . رسدمتر مي25زنجانرود به 

سـفرة آب زيرزمينـي در قسـت شـرقي     . گـردد متر برآورد مـي 75ن سلطانيه آبرفتي در دشت زنجا

اي رسـد در حواشـي رودخانـه   هاي غربـي بـه نظـر مـي    زنجان گسترش خوبي دارد ولي در قسمت

گفتـه شـده اسـت در دامنـة     "همانطوري كه قبال. زنجانرود سفرة آب زيرزميني تشكيل شده باشد

محدود و به صورت معلق وجود دارد كه ارتباطي با سـفرة  ارتفاعات سفرة آب زيرزميني با گسترش 
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وسعت سفرة اصلي دشت زنجان كه در بخش شرقي تشكيل شده اسـت  . اصلي دشت زنجان ندارد

هاي ابهـررود و زنجـانرود تـا غـرب     باشد، از حد حوزة رودخانهو از نوع سفرة آب زيرزميني آزاد مي

در . گـردد كيلومترمربـع بـرآورد مـي   750ود حـدود  شهر زنجان محل تالقي رودخانة تهم با زنجانر

بخش غربي دشت سفرة آب زيرزميني با عرض كم در طول رودخانة زنجانرود تـا حـدود ايسـتگاه    

هـاي محـدود و محلـي    غربي دشت سـفره هاي شمالسرچم كشيده شده و عالوه بر آن در قسمت

ـ كوچكي وجود دارد كه توسط ارتفاعات مشرف تغذيه شده و بهره رداري چنـداني از آن بـه علـت    ب

تغذية سفرة آب اصلي زنجـان توسـط ارتفاعـات مجـاور     . گيردگسترش رسوبات نئوژن صورت نمي

پوشـاند، تغذيـة مسـتقيم از نـزوالت     شود و چون رسوبات دانه درشت سطح دشت را مـي انجام مي

طانيه وجـود  اي به نـام چمـن سـل   در قسمت جنوب غربي سلطانيه محوطه. شودجوي نيز انجام مي

ريز شامل سيلت و رس با ضخامت زياد باعث شـده اسـت، آب   دارد كه به علت تمركز رسوبات دانه

زيرزميني به صورت زهاب به سطح زمين راه يابد و محيط تبخيري بـه وجـود آورد، عـالوه بـر آن     

سرچشمة زنجانرود از همين محل شروع شده و از ميانـة دشـت زنجـان عبـور كـرده و بـه علـت        

نمايد و پس از البودن عمق سطح آب زيرزميني در تمام طول سفرة آب زيرزميني را زهكشي ميبا

.ريزداوزن ميبه رودخانة قزل) كوهقافالن(دختر عبور از زنجان و سرچم در باالدست پل

ـ سطح سفرة آب زيرزميني

بـه نحـوي كـه در    باشد، سلطانيه بسيار متغير مي-عمق سطح آب زيرزميني در دشت زنجان

هـاي  باشد، سطح آب باال بوده و در قسـمت هاي دامنة شمالي كه داراي سفرة آب معلق ميقسمت

همچنين در حواشي زنجانرود نيز سطح . باشدشرقي و دامنة ارتفاعات آن عمق سطح آب پايين مي

شـود  يده مـي نام"چمن سلطانيه"اي در جنوب غربي ناحيه كه آب زيرزميني باال بوده و در محوطه

اين ناحيـه حـدود   . باشدهايي از آن كمتر از يك متر ميعمق سطح آب كم بوده و حتي در قسمت

حـداكثر عمـق سـطح آب در دشـت     . باشدكيلومتر مربع وسعت دارد و جزء مناطق تبخيري مي12
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10گيري و عمق متوسط سطح برخورد به آب زيرزميني متر اندازه1متر و حداقل آن كمتر از 108

در اين دشت تغييرات سطح آب زيرزميني توسط زنجانرود كه زهكش ايـن  . متر محاسبه شده است

.گردددشت است، كنترل و تنظيم مي

ـ مطالعات ژئوفيزيك و حفاري اكتشافي

190بـا  "سلطانيه در دو مرحله جمعا-مطالعات ژتوفيزيك در محدودة مطالعاتي دشت زنجان

اين عمليات . باشدمتر مي2000ام شده است و حداكثر طول فرستندة جريان سونداژ ژئوفيزيك انج

ها و مقاطع به طور كلي از بررسي مجموع نقشه. مقطع در سطح دشت صورت پذيرفته است25در 

:آيدوفيزيكي تهيه شده نتايج زير به دست ميئژ

ده و در طـول رسـوبات   بـو دشـت گذاري از دامنة ارتفاعات به سمت مركز مسير اصلي رسوب

هـا عمـق سـطح آب پـايين و     در ايـن قسـمت  . افكنه مشخص گسترش دارداي چند مخروطدامنه

بندي درشت ولي بدون آب بيش مقاومت مخصوص اليه با دانه. مقاومت مخصوص اليه باال است

تـا 30اهم متر و رسوبات آبرفتي حاوي سفرة آب زيرزميني داراي مقاومت مخصوص بين 100از 

ريز حاوي سفرة آب زيرزميني داراي مقاومت مخصوص رسوبات آبرفتي دانه. باشنداهم متر مي70

. باشـد متر مياهم10اهم متر و سنگ كف مارني داراي مقاومت مخصوص كمتر از 15تا 30بين 

نمايد كه ضخامت رسوبات آبرفتي از چند متر تا بررسي سونداژها و مقاطع ژئوفيزيكي مشخص مي

شرقي، شـرق و  هاي شمالحداكثر ضخامت رسوبات آبرفتي در بخش. متر متغير است200از بيش

. اي ارتفاعات جنوبي گسـترش دارد هاي دامنهغربي زنجان و حداقل آن در مجاورت رخنمونشمال

و بخش سرچشمة زنجانرود مقاومت ) چمن سلطانيه(هاي مركزي دشت، جنوب سلطانيه در قسمت

باشد رس و سيلت مي"ريز عمدتااين به لحاظ وجود و گسترش رسوبات دانهمخصوص كم بوده و

گيـرد و  و به لحاظ نفوذپذيري كمي كه دارند حركت آب زيرزميني در آنهـا بـه كنـدي انجـام مـي     

شـدن مقاومـت مخصـوص اليـه     تماس زياد آب با خاك كيفيت آب را نامطلوب كرده و باعث كم
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ي ريز در بخش علياي زنجانرود از قسـمت شـرق تـا حـدود شـهر      بندوجود آبرفت با دانه. شودمي

تـر شـده و مقاومـت    بنـدي درشـت  هـاي پـايين دسـت دانـه    گردد و در قسمتزنجان مشاهده مي

هاي انتهاي غربي دشت به علت وجـود و گسـترش رسـوبات    در قسمت. شودمخصوص بيشتر مي

.رسدداقل خود ميريزبودن رسوبات آبرفتي مقاومت مخصوص به حتبخيري و دانه

حفاري چاه اكتشافي-

حلقـه  5(متر حفـر شـده اسـت    1244حلقه چاه اكتشافي با متراژ 9در اين محدودة مطالعاتي 

متـر و  170تـرين حفـاري   عميق). توسط شركت سهامي زراعي سلطانيه و بقيه توسط وزارت نيرو

شافي حفاري به رسوبات مارن رنگـين و  هاي اكتدر بعضي از چاه. متر است104ترين آنها عمقكم

كنگلومراي نئوژن برخورد نموده و در تعدادي از آنها بدون اينكـه بـه سـنگ كـف برخـورد نمايـد،       

.حفاري اكتشافي قطع شده است

شناسـي  برداري و مقاطع زمينهاي بهرهبا بررسي مطالعات ژئوفيزيك، حفاري اكتشافي و چاه

شود كـه دو بخـش متمـايز در ايـن دشـت      اند، مشخص ميي قرار گرفتهآنها كه مورد كنترل حفار

هاي شرق، شمال و اي در قسمتافكنهاي مخروطهاي دامنهبخش اول آبرفت. قابل مالحظه است

هـاي حـوالي   و در قسـمت ) متـر 150به طور متوسـط  (غرب كه داراي ضخامت آبرفت زياد شمال

و ضخامت متوسط آبرفت استسطح آب زيرزميني باال زنجانرود داراي ضخامت آبرفت كم بوده و 

با توجه به گسترش مناطق مختلف، متوسط ضخامت رسوبات آبرفتي . شودمتر برآورد مي25حدود 

هـاي غربـي دشـت در حاشـية     رسوبات آبرفتـي در بخـش  . متر در نظر گرفته شده است75حدود 

غربي ضخامت رسوبات آبرفتـي كـه   لمتر و در بخش شما20زنجانرود كم بوده و به طور متوسط 

.باشدمتر مي200هاي آبرفتي است، داراي ضخامتي بيش از از پادگانه"عموما
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ـ تراز سطح سفرة آب زيرزميني

گيري درازمدت در دشت سلطانيه تا غـرب شـهر   اي و اندازههاي مشاهدههاي چاهوجود شبكه

"همانطوريكـه قـبال  . ب تهيه و مورد بررسي قرار گيـرد دهد كه نقشة تراز آزنجان اين امكان را مي

د از دشـت عبـور كـرده كـه     روسلطانيه و ابهر-هاي مطالعاتي زنجانگفته شد خط تقسيم محدوده

باشد و براي خط تقسيم آب زيرزميني الزم بود كه خطوط تـراز سـطح   داراي توپوگرافي ماليم مي

بنابراين . وط جريان دو ناحيه را از هم تفكيك كردآب زيرزميني در اين محل تهيه تا به وسيلة خط

خطوط تراز آب زيرزميني در حد شرقي ناحيه اين وضـعيت را كـه خيلـي پيچيـده بـود، مشـخص       

دهندة تغذية جـانبي سـفرة آب   نمايد و در ضمن خطوط تراز آب موازي ارتفاعات است كه نشانمي

تراز آب به سمت شرق بـوده و نشـان   هاي مركزي دشت تحدب خطوطدر قسمت. باشداز آنها مي

ميـزان گراديـان هيـدروليك در    . نمايـد دهد كه زنجانرود سفرة آب زيرزمينـي را زهكشـي مـي   مي

در هـزار محاسـبه   3تا 5هاي مركزي و خروجي در هزار و در قسمت4تا 12ها زياد و حدود دامنه

و به طـور كلـي از شـرق بـه     ها به سمت مركز دشت جهت عمومي جريان آب از دامنه. شده است

.باشدغرب مي

ـ ضرايب هيدروديناميكي سفرة آب زيرزميني

سـلطانيه مشـخص   -برداري در دشـت زنجـان  حلقه چاه اكتشافي و بهره26از نتايج آزمايش 

افكنه به اي و مخروطدرشت دامنهگردد كه حداكثر ضريب قابليت انتقال در رسوبات آبرفتي دانهمي

ريز حوالي زنجـانرود  مترمربع در روز در رسوبات دانه150مترمربع در روز و حداقل آن 1250مقدار 

باال بـوده و ميـزان تغييـرات آن بـين     "در بخش شرقي ميزان ضريب قابليت انتقال نسبتا. رسدمي

مترمربـع در روز بـه   150تـا  300باشد و در كنار زنجانرود بـين  مترمربع در روز مي400تا 1000

خـوب بـوده و   "اي و شـرقي نسـبتا  هاي دامنـه ميزان ضريب ذخيره نيز در بخش. ت آمده استدس
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بـه طـور متوسـط    . رسـد درصد مـي 1هاي جنوبي و حوالي زنجانرود به درصد و در بخش3حدود 

.گردددرصد برآورد مي2سلطانيه -ميزان ضريب ذخيرة سفرة آب زيرزميني دشت زنجان

نابع آب زيرزمينيبرداري از مبهره) الف-2

سـارها در ايـن ناحيـة كوهسـتاني از ادوار گذشـته      برداري از آب زيرزميني توسط چشـمه بهره

تاكنون متداول بوده و هم اينك نيز مقدار قابل توجهي از آب زيرزميني توسط اين منبع بـه دسـت   

داشته و تعداد زيادي قنـات در  االيام در اين سامان رواج برداري از قنات از قديمحفر و بهره. آيدمي

اين محدودة مطالعاتي وجود دارد، ولي برداشت از آب زيرزميني توسط چاه تا قبل از دهة چهـل در  

برداري حفر شـده بودنـد و   هاي بهرهدرصد چاه9در دهة چهل فقط . اين ناحيه معمول نبوده است

انـد و  و مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه   برداري حفر هاي بهرهدرصد چاه80در طول دهة پنجاه بيش از 

گردد كه در حال حاضـر حفـر و   با اين روند مالحظه مي. اندبقية آنها پس از دهة پنجاه حفر گرديده

بـرداري از  در حال حاضر حفر و بهـره . ها متداول شده استبرداري از آب زيرزميني توسط چاهبهره

ميليـون  148يـه اسـت كـه از ايـن ميـزان      ميليون مترمكعب در سـال پا 317منابع آب زيرزميني 

77رشته قنـات و  367ميليون مترمكعب توسط 92برداري، حلقه چاه بهره1549مترمكعب توسط 

.گردددهنه چشمه برداشت مي666ميليون مترمكعب توسط 

كيفيت آب) الف-3

ايـن ناحيـه   هـاي  سلطانيه متأثر از سـنگ -كيفيت شيميايي منابع آب زيرزميني دشت زنجان

ها در هاي آذرين بوده و اين سنگدهندة ارتفاعات از سنگهاي تشكيلچون بيشتر سنگ. باشدمي

مقابل فرسايش فيزيكوشيميايي مقاومت زيادي دارند، به اين دليل امالح محلـول رسـوبات خيلـي    

روند . باشديباال نبوده و به خصوص در نواحي تغذية سفرة آب زيرزميني مقدار امالح بسيار اندك م

تغييرات امالح محلول آب زيرزميني در طول جريان آب زيرزميني رو به افزايش بوده و ميـزان آن  

.رسدشود، به طوري كه در محل خروجي از دشت زنجان به مقدار حداكثر خود ميزياد مي
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ـ هدايت الكتريكي

امنة ارتفاعـات شـمالي و   تغييرات هدايت الكتريكي در قسمت شرقي دشت زنجان و در روي د

هـاي  متر است كـه بـه طـرف قسـمت    ميكرومهوس بر سانتي500تا 250جنوبي اين ناحيه حدود 

آبـاد  رسد و در قسمت جنوبي قرية سنبلمتر ميميكرومهوس بر سانتي1000مياني دشت به حدود 

متـر  سانتيميكرومهوس بر 1300كه عمق سطح آب زيرزميني باال است، ميزان هدايت الكتريكي 

ميكرومهـوس بـر   1500(هاي انتهايي دشت زنجـانرود بـه حـداكثر خـود     گردد و در بخشبالغ مي

تغييرات هدايت الكتريك از محل تغذيه به محل تخليه رو به افـزايش بـوده و   . رسدمي) مترسانتي

.شوددر جهت جريان آب زيرزميني ميزان امالح محلول آن زياد مي

ـ يون كلر يا شوري آب

ميزان شوري آب زيرزميني همانند هدايت  الكتريكي در جهـت جريـان آب زيرزمينـي رو بـه     

هاي بزرگ مقدار يون كلـر پـايين   افزايش بوده، به نحوي كه در حواشي ارتفاعات و برخي از مسيل

ر آن به آباد مقدادر اطراف قرية سنبل. اشدبگرم در ليتر ميميلي15تا 2/7و حدود تغييرات آن بين 

رسد و اين به لحاظ باالبودن عمق سطح آب زيرزميني و ناشـي از  گرم در ليتر ميميلي100تا 70

هـاي انتهـايي دشـت زنجـانرود نيـز زيـاد       ميزان يون كلر در قسـمت . باشدتبخير در اين ناحيه مي

.باشدمي

نبـوده، فقـط در   عامل شوركنندة عمدة آب در اين محدودة مطالعاتي داراي گسـترش زيـادي  

حوالي چمن سلطانيه به علت عمق سطح آب زيرزميني مقدار تبخير از سفرة آب زيرزمينـي زيـاد و   

زياد است و در قسمت انتهايي دشت بـه علـت   "باعث افزايش امالح محلول شده و مقدار آن نسبتا

آب را باال گسترش رسوبات نئوژن كه داراي مقداري مارن و امالح تبخيري هستند، امالح محلول

.به غير از دو مورد فوق عامل شوركنندة ديگري در اين دشت شناخته نشده است. بردمي
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بندي آب از نظر شرب، صنعت و كشاورزيـ طبقه

"سلطانيه در حـدي اسـت كـه ظـاهرا    -ميزان امالح محلول آب در محدودة مطالعاتي زنجان

اگرام شولر براي شـرب كـه از تجزيـة شـيميايي     بررسي دي. براي مصارف مختلف محدوديتي ندارد

دهد كه كيفيت آب در منطقة خوب و متوسط بـوده و بـراي   ها تهيه شده است، نشان مينمونة آب

كـه حـداقل آن كمتـر از    S.A.Rبا توجه به ميزان تغييـرات  . شرب مشكلي را به وجود نياورده است

ميـزان هـدايت الكتريكـي آب زيرزمينـي در     باشد و با در نظر گرفتن مي9يك و حداكثر آن حدود 

شود كه ميزان امالح محلول آب در حدي است كه براي مصارف كشاورزي اين دشت مشخص مي

58شـود كـه بـيش از    به طوري كه با بررسي جداول ويلكـوكس مشـخص مـي   . باشدمطلوب مي

رصـد در طبقـة   د1و حدود C3S1درصد در طبقة 38، حدود C2S1درصد آب آزمايش شده در طبقة

C4S1 و بقيه از طبقةC1S1بنابر جدول ويلكوكس مصـرف آب در ايـن دشـت محـدويتي     . باشدمي

هاي ديگر دشت هاي زيرزميني بخش شرقي دشت از قسمتبه خصوص آب. براي كشاورزي ندارد

هاي سـطحي كـه بـه وسـيلة     هاي اين محدوده در مقطع خروجي آبترين آبنامرغوب. بهتر است

.باشدنئوژن پوشيده شده، ميرسوبات 

ـ نوسانات سطح آب زيرزميني

5حـدود  1365لغايـت  1359سلطانيه از سـال  -هيدروگراف معرف محدودة مطالعاتي زنجان

سال ترسيم شده است كه تغييرات آن سينوسي بوده و حداقل سطح سفرة آب زيرزميني در مهرماه 

بوده و در ايـن مـدت عمـق    ) ماه7(بنابراين دورة تر . تدافو حداكثر آن در ارديبهشت ماه اتفاق مي

حدود يك متر افت ) ماه5(متر باال آمده است و در دورة خشك 5/0سطح آب زيرزميني به ميزان 

لذا عمق سطح آب زيرزمينـي در طـي   . به لحاظ برداشت از سفرة آب زيرزميني به وجود آمده است

هاي پرباران مقداري از اين افـت  طور كلي در سالبهودهدنشان ميمتر افت5/0يك سال حدود 

نمايـد  اي را دنبال مـي هدر مجموع عمق سطح سفرة آب زيرزميني سير پايين روند. شودجبران مي
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متر افـت بـه وجـود    سانتي24متر است و به طور متوسط سالي 21/1سال 5كه مقدار آن در طي 

توسط زنجانرود كماكان ادامه دارد ولي مقدار آن بـه  زهكشي از سفرة آب زيرزميني"ضمنا. آيدمي

ميزان نوسانات سطح سفرة آب زيرزمينـي در دامنـة ارتفاعـات    . مرور در باالدست كاسته شده است

باشد و شـدت نوسـانات سـطح سـفرة آب زيرزمينـي در      هاي مركزي و شرقي ميشديدتر از بخش

.باشدجاورت زنجانرود ميبخش غربي زيادتر از بقية جاهاست و حداقل آن در م

حلب-سجاسدشت)ب

هـاي مطالعـاتي   اوزن بين محـدوده محدوده مطالعاتي سجاس در قسمت شرقي سر شاخه قزل

50درجـه و  48دقيقه تـا  40درجه و 47آب و زنجان بين طول جغرافيايي گرم-آبادزرين-تپهگل

دقيقـه شـمالي واقـع    45درجه و 36ه تا دقيق10درجه و 36دقيقه شرقي و بين عرض جغرافيايي 

55(كيلومتر مربع 1349كيلومترمربع است كه 2444وسعت محدوده مطالعاتي سجاس . شده است

. دهدبقيه را ارتفاعات تشكيل مي) درصد45(اي و هاي ناهموار تپه ماهوري و درهدشت) درصد آن

باشـد در  امل دشت سجاس ميخصوص الزم به ذكر است كه بخش شرقي اين دشت كه شدر اين

خارج از محدوده طرح جامع ناحيه زنجان واقع گرديده است و تنهـا مركـز و غـرب ايـن دشـت در      

هايي كـه در  محـدوده جريـان    ترين رودخانهعمده. باشدواقع مي) شهرستان ايجرود(ناحيه زنجان 

دسـت  خـويين در پـايين  دره است كه بعد از به هم پيوستن بـه نـام رودخانـه    رود اوزندارد سجاس

.ريزداوزن ميگوني به رودخانه قزلگيري قرهايستگاه اندازه

اي و ناهموار هستند كـه توسـط ارتفاعـات    ماهوري و درهصورت تپهها در اين محدوده بهدشت

ـ . باشندهاي پليوپلئيستوسن كم ارتفاع عموما از رسوبات پادگانه آبرفتي ميبلند و يا نهشته ه در دامن

حـوزه  . اي نهشـته شـده اسـت   ها رسوبات رودخانهها و مسيلها و در بستر رودخانهارتفاعات واريزه

خـط تقسـيم توپـوگرافي ايـن دو حـوزه را      . رودخانه سجاس در شرق با حوزه خر رود مجاور اسـت 

خـوبي مشـخص   كند ولي خط تقسيم آب زيرزميني در اين ناحيه بهرسوبات پليوپلئيستوسن جدا مي
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ماهور هستند و در مجموع در سجاس دشت هموار و مسـطحي  صورت تپهها عموما بهدشت. تنيس

خوردگي سنگ كف و پسـتي و بلنـدي   ها بيشتر به علت چينسفره آب زيرزميني دشت. وجود ندارد

هـا در ايـن محـدوده    دشـت , و ناهمواري سطحي از هم جدا بوده و ارتباط هيدروليكي با هم ندارد

شمالي و شرقي ناحيه و  حـداقل  , هاي جنوبيمتر در قسمت2000حداكثر ارتفاع آن مرتفع بوده و 

.باشدهاي غربي حوزه ميمتر در قسمت1500آن حدود 

, قـرار دارد ) غرب شـهر قيـدار  (هاي جنوب دشت سجاس هاي الگوميوسن كه در قسمتآهك

ايـن ناحيـه حـايز اهميـت  فراوانـي      داراي گسترش نسبتا زياد بوده و در تغذيه سفره آب زيرزميني 

علـت دارا بـودن  درز و شـكاف و شكسـتگي خاصـيت      هـاي آهكـي اليگوميوسـن بـه    سنگ. است

هـاي آهكـي   گسترش سنگ. نمايندميني را تغذيه مينفوذپذيري زيادي پيدا نموده و سفره آب زيرز

ايـن  . باشـد هاي ژوراسـيك مـي  هاي شمالي دشت نسبتا كمتر بوده و بيشتر شامل آهكدر قسمت

علت به, هاي كنگلومرايي و ماسه سنگي متعلق به سازند شمشك قرار دارندها كه روي سنگآهك

شـمال دشـت سـجاس حـايز اهميـت      هـاي  خردشدگي زياد در تغذيه سفره آب زيرزميني قسـمت 

سنگي خرد شده در حاشيه شمالي دشت كه گسترش نسـبتا زيـادي    سازند ماسهنهمچني،باشدمي

شرقي دشـت  تغذيه  سفره در قسمت شمال. باشد در تغذيه سفره آب زيرزميني موثر استرا دارا مي

درز و شـكاف و  هـاي آهكـي داراي  شمال سـنگ (به وسيله ارتفاعات محصوركننده شمال وجنوب 

دار حاشـيه دشـت   سازند ماسه سنگي كامال خرد شده و شكاف،گيردصورت مي) خردشدگي فراوان

تخليـه طبيعـي   . باشـد تـاثير نمـي  در تغذيه طبيعي سفره آب زيرزميني در اين قسمت از دشت بـي 

كـي  سـارهاي آه ويـژه چشـمه  هاي موجود در ارتفاعات بهزيرزميني در اين قسمت به وسيله چشمه

رود كـه در  هـاي سـجاس  شرقي دشـت بـه وسـيله سرشـاخه    اليه شمالشود و در منتهيانجام  مي

غربـي بـه وسـيله    هـاي جنـوب  تغذيه سـفره در قسـمت  . شوندسرچشمه آن قرار دارند زهكشي مي

دره كوچك كه از شمال روستاي قـوزان  اي و تخليه توسط رودخانه اوزنارتفاعات و رسوبات واريزه
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تخليـه كـل دشـت سـجاس     . پـذيرد انجـام مـي  ،گيردكندي سرچشمه ميستاي خاتونو جنوب رو

،گـردد اوزن مـي گوني وارد قزلدست ايستگاه قرهشود و در پايينوسيله رودخانه خويين انجام ميبه

دار وجود رسوبات تبخيري مانند سازند قرمز رويين و رسوبات پليوپلئيستوسن كـه داراي مـارن گـچ   

ماهوري سجاس گسترش زيادي دارد باعث باالبردن امـالح محلـول   سطح دشت تپهباشد و در مي

هاي آب زيرزميني در اين ناحيـه  با در نظر گرفتن اينكه سنگ كف سفره. شوددر آب زيرزميني مي

هاي متعدد و جدا از هم تشكيل شده و توسط ارتفاعات مشـرف بـه  خـود    خوردگي دارد سفرهچين

اي قرار بگيـرد سـفره آب زيرزمينـي    اگر رسوبات تبخيري در مجاورت سفرهشود و احياناتغذيه مي

هاي ديگر نـدارد آلـودگي آن بـه سـفره مجـاور      آلوده خواهد شد و چون ارتباط هيدروليكي با سفره

هاي شرقي ناحيه حد تقسيم حوزه سجاس و خـررود بـه وسـيله رسـوبات      در قسمت. تاثيري  ندارد

جنوبي حـدودا  -طور شماليحد تقسيم به. گردددر سطح  زمين جدا ميپليوپلئيستوسن  ظاهر شده 

رسـد كـه دو   نظر مـي گذرد و در ظاهر چون به وسيله آبرفت جديد پوشيده شده بهاز شهر قيدار مي

.حوزه به هم ارتباط دارند

هاي آبدارخصوصيات اليه)ب-1

رسوبات آبرفتي-

كيلومترمربـع اسـت كـه    1349حلـب  -شت سجاسماهوري دهاي پراكنده و تپهوسعت دشت

آن را رسوبات پادگانه آبرفتي با پوشش نازكي از خاك زراعـي بـر   ) درصد91(كيلومتر مربع 1228

7حـدود  (كيلـومتر مربـع   91،)مـارن ،رس(هاي پليوپلئيستوسن و ديگر رسوبات نـرم  روي نهشته

بقيـه را  ) درصـد 2حـدود  (ومترمربـع  كيل30آن را رسوبات آبرفتي جوان با ضخامت كـم و  ) درصد

درصد وسعت 91رسوبات پادگانه آبرفتي كه بيش از . اي تشكيل داده استرسوبات آبرفتي رودخانه

شن و ماسه و سيلت بـوده و عمومـا   ،سنگهاي سجاس را به خود اختصاص داده شامل قلوهدشت

د و معمـوال فاقـد سـفره    هاي مرتفع دشت گسترش دارند و داراي ضخامت زيادي نيستندر قسمت
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نهشـته شـده باشـند سـفره آب     ) هـا در داخـل دره (ها رسوبات پادگانه آبرفتي كه بين تپه،باشندمي

رسـوبات پادگانـه   ،در قسمت شـرقي ناحيـه دشـت سـجاس    . دهندزيرزميني ضعيفي را تشكيل مي

ن رسـوبات  پوشـاند كـه زيـر آ   رود و خـر رود را در رو مـي  آبرفتي سطح زيـادي از  حـوزه سـجاس   

ولـي رسـوبات پادگانـه    . ها خالي از اشكال نيستلذا تشخيص حد حوزه. پليوپلئيستوسن وجود دارد

هاي شمالي و جنوبي دشت بر روي واريزه نهشـته شـده اسـت و سـفره آبرفتـي      آبرفتي در  قسمت

هـاي عليـاي   در قسـمت , درصـد اسـت  7حلب حـدود  -جوان  كه گسترش آن در دشت  سجاس

باشـد  رود و خويين گسترش رسوبات آبرفتي جوان با اينكه داراي گسترش كم مـي سرودخانه سجا

،سـنگ اي شـامل قلـوه  رسوبات رودخانه. ولي از نظر تشكيل سفره آب زيرزميني حايز اهميت است

هـاي سـجاس و خـويين نهشـته     باشد كه در بستر رودخانهشن و ماسه و مقداري رس و سيلت مي

. باشـد متر مـي 8كيلومتر مربع و داراي ضخامت متوسط حدود 30ت وسعت اين رسوبا. شده است

ها در همـين رسـوبات حفـر و مـورد     اين رسوبات از آن نظر داراي اهميت زياد است كه بيشتر چاه

ايـن رسـوبات توسـط رودخانـه مجـاور در باالدسـت تغذيـه شـده و در         . گيرندبرداري قرار ميبهره

و اين تبادالت آبي در طـول بسـتر رودخانـه حـاكم اسـت      شونددست توسط آن زهكشي ميپايين

اي حدود چند متر تا بـيش از يـك كيلـومتر در سـاحل رودخانـه مشـاهده       عرض رسوبات رودخانه

هاي مختلف و گسترش آن  مشخص شـده اسـت   با توجه به شرح رسوبات آبرفتي دشت. گرددمي

باشـد و چـون ايـن رسـوبات     يهـا عمـدتا از رسـوبات پليوپلئيستوسـن مـ     كه سنگ كف اين دشت

وجود آمده كه ارتباط هيدروليكي با هاي محلي  و كوچكي در سطح دشت بهخورده است سفرهچين

ضـخامت رسـوبات آبرفتـي كـم و      . گردنـد هم نداشته و توسط ارتفاعات مشرف به خود تغذيه مـي 

هـا از  برداريبهرهبيشتر . باشدضخامت سفره آب زيرزميني كه در آن تشكيل شده است نيز كم مي

نحـوي كـه   باشـد بـه  ها عموما كـم مـي  عمق چاه،گيردها انجام ميسفره آب زيرزميني توسط چاه

ضخامت رسـوبات و در نتيجـه ضـخامت سـفره آب زيرزمينـي بيشـتر در       ،دهدها نشان ميبررسي
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بديهي است كه . دباشنها قرار داشته و دايما با آنها در تبادالت آبي ميها و مسيلمجاورت رودخانه

هاي محلـي و  هاي آب زيرزميني از نوع سفره آزاد بوده و گسترش آن با اينكه عموما از سفرهسفره

.گرددكيلومتر مربع برآورد مي500مجموعا ،بدون ارتباط هيدروليكي هستند

سطح سفرة آب زيرزميني-

كف، رونـد تغييـرات سـطح    خوردگي سنگهاي آب زيرزميني متعدد و چينعلت وجود سفرهبه

نمايد و به همين دليل دامنة تغييرات آب زيرزميني يكنواخت نبوده و از توپوگرافي دشت تبعيت مي

حـداقل عمـق برخـورد بـه آب زيرزمينـي كمتـر از       . باشـد عمق سطح سفرة آب زيرزميني زياد مي

زيرزمينـي در ايـن   طور متوسط عمق سطح برخـورد بـه آب  باشد و بهمتر مي78متر و حداكثر يك

.گرددمتر برآورد مي5دشت 

مطالعات ژئوفيزيك و حفاري اكتشافي-

سونداژ الكتريكي با طول فرسـتنده  63در دشت سجاس با 1354مطالعات ژئوفيزيك در سال 

اي و آبرفت جـوان  مقاومت مخصوص رسوبات رودخانه. متر انجام شده است2000جريان حداكثر 

20هـا  متر و در قسمت علياي رودخانهاهم40تا 20هاي سجاس و خويين بين نهدر مجاورت روخا

100هـاي سـطحي در سـطح دشـت تـا      متر متغير بوده و ميزان مقاومت مخصوص اليهاهم60تا 

هاي پليويلئيستوسـن كـه داراي گسـترش زيـادي هسـتند و      نهشته. گيري شده استمتر اندازهاهم

10دهنـد داراي مقاومـت مخصـوص كمتـر از     ني را تشـكيل مـي  هاي آب زيرزميسنگ كف سفره

هاي آهكي و آذرين حواشي دشت داراي مقاومت مخصـوص زيـاد بـوده و    سنگ. باشندمتر مياهم

هـا داراي مقاومـت   رسوبات قرمز رويين و مـارن . هاي مختلف تفاوت دارندكامال با مقاومت آبرفت

50هاي آبرفتي در اين ناحيه حدود ر ضخامت اليهحداكث. باشداهم متر مي10وصي كمتر از صمخ

, اندها نهشته شدهباشد و چون رسوبات آبرفتي در داخل درهمتر مي10متر و حداقل كمتر از 70تا 

.دهدمتر را نشان مي40تا 30ها حدود طور كلي اليهتغييرات ضخامت آن بسيار شديد بوده و به
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حفاري اكتشافي-

بـرداري نظـارت و   هاي بهرهي اكتشافي در اين ناحيه انجام نشده است ولي از چاهتاكنون حفار

شـود ضـخامت   ها مشخص مـي شناسي اين چاهعمل آمده با بررسي مقاطع زمينكنترل حفاري به

علت توپوگرافي سطح دشت دامنه تغييرات ضخافت سفره زياد وده و بهبرسوبات آبرفتي آبدار زياد ن

رسـد و  متر و گاهي به كمتـر از يـك متـر مـي    30ر بعضي از موارد به بيش از نحوي كه داست به

متـر  20طور متوسط ضخامت سفره آب زيرزميني در دشت ناهموار و تپه ماهوري سجاس حدود به

.گرددبرآورد مي

ضريب هيدروديناميكي سفره آب زيرزميني-

كوهسـتاني بـودن   و سـنگ كـف   خوردگيطوري كه در فوق شرح داده شد به علت چينهمان

هاي مجاور جدا از هم بـوده و  هاي محدودههاي آب زيرزميني اين دشت همانند دشتسفره،ناحيه

ارتباط هيدروديناميكي با هم ندارند و از طرف ديگر چون در  اين دشت چاه اكتشـافي حفـر نشـده     

ه قـ حل9ي آب زيرزميني در هامنظور محاسبه ضرايب هيدروديناميكي سفرهآزمايش پمپاژ به،است

ضـرايب  ،باشـند ها متعدد و جـدا از هـم مـي   برداري انجام شده  است و چون سفرههاي بهرهاز چاه

حـداكثر  . هاي آب زيرزميني اين دشـت داراي دامنـه تغييـرات زيـادي اسـت     هيدروديناميكي سفره

متـر  100قل آن حدود مترمربع در روز در بستر رودخانه سجاس و حدا1000ضريب قابليت انتقال 

درصـد  3خيره حداكثر ذميزان ضريب . در دامنه شرقي و جنوبي دشت سجاس به دست آمده است

هـاي شـرق ناحيـه    ها و دامنه شمالي ارتفاعات و حداقل يك درصـد در  قسـمت  در حاشيه رودخانه

حلـب دو درصـد بـرآورد    -طور متوسط مقدار ضريب ذخيره دشت سـجاس محاسبه شده است و به

.گرديده است
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برداري از منابع زيرزمينيبهره)ب-2

شده و هم اكنون سارها استفاده ميااليام از آب زيرزميني توسط چشمهدر اين محدوده از قديم

بعـدها بـا حفـر    . شودسارها انجام ميبرداري از آب زيرزميني به وسيله چشمهنيز ركن اساسي بهره

در ايـن  . انـد برداري بيشتر از آب زيرزميني اقدام نمـوده اي به بهرهاي و دامنهقنات در رسوبات دره

اي بودن و ضخامت كم رسوبات آبرفتي و همچنين ضخامت كم ناحيه به لحاظ تپه ماهوري و دره

الوصـف  بـرداري در آن حفـر شـده اسـت مـع     هاي آب زيرزميني گرچه تعداد زيادي چاه بهرهسفره

هاي آب زيرزميني توسط برداري از سفرهحفاري و بهره. اي نيستهبرداري از آن مقدار مالحظبهره

نحوي كه تا قبل از دهه چهل چاه آبي در اين هاي اخير در اين ناحيه متداول شده بهها در دههچاه

بـيش  . برداري قرار گرفته استناحيه حفر نشده بود و در دهه چهل فقط سه حلقه حفر و مورد بهره

. انـد ها پس از دهه پنجاه حفـر گرديـده  برداري در دهه پنجاه و  بقيه چاهبهرههايدرصد چاه65از 

طـور  ها در دو دهه اخير توسعه يافته و بهبرداري از منابع آب زيرزميني توسط  چاهروند حفر و بهره

ميليـون  140برداري از منابع آب زيرزميني ميزان بهره. هاي آينده ادامه خواهد داشتيقين در سال

حلقه 699ميليون مترمكعب توسط 11مترمكعب در سال پايه محاسبه شده است كه از اين ميزان 

ميليـون مترمكعـب توسـط    100رشته قنـات و  198ميليون مترمكعب توسط 29،برداريچاه بهره

.گردددهنه چشمه برداشت مي1198

كيفيت آبي)ب-3

اوزن هاي غربي اطـراف رودخانـه قـزل   ر قسمتويژه دكيفيت شيميايي منابع آب زيرزميني به

هـاي  علت جدا بودن سـفره ولي به،زياد مناسب نيست) گچ و نمك(علت وجود رسوبات تبخيري به

هاي آبرفتي در تماس با سازندهاي تنها سفره مجاور اين طبقات آلوده بوده و آبخوان،آب زيرزميني

هاي شمالي و جنوبي و حتـي شـرقي ناحيـه    تدر قسم. فاقد امالح گچ و نمك كيفيت خوبي دارند

.باشدها بسيار كم ميميزان امالح محلول آب
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هدايت الكتريكي-

متـر در دامنـه   ميكرومهـوس بـر سـانتي   250ي در ايـن دشـت   كـ ميزان حداقل هدايت الكتري

هـاي انتهـايي و   متـر در بخـش  ميكرومهوس بر سـانتي 2100ارتفاعات شمالي و جنوبي و حداكثر 

افزايش ميزان هدايت الكتريكي در طول خط . غربي دشت سجاس و مجاور رسوبات تبخيري است

نحوي كه در محل تغذيه حداقل و در محل تخليـه آب زيرزمينـي   به. باشدجريان آب زيرزميني مي

.باشدحداكثر مي

يون كلر يا شوري آب-

باشـد و در طـول خـط    ين ناحيـه مـي  مقدار يون كلر متناسب با تغييرات هدايت الكتريكي در ا

افـزايش محسوسـي مشـاهده    ،هاي سـطحي تبعيـت دارد  جريان آب زيرزميني كه حدودا از جريان

340گرم در ليتر در دامنه شمالي و جنوبي و حـداكثر آن  ميلي5/3حداقل ميزان يون كلر . گرددمي

.تبخيري مشاهده شده استهاي انتهايي دشت در مجاورت با رسوباتگرم در ليتر در قسمتميلي

علت گسترش رسـوبات تبخيـري ماننـد سـازند     باالبودن يون كلر در آب زيرزميني اين دشت به

, علـت ديگـر  . باشـد مي،دار استقرمز رويين و رسوبات پليوپلئيستوسن كه داراي مارن گچ و نمك

ني است كـه باعـث   عمق كم سطح سفره آب زيرزميني به واسطه تبخير از سطح سفره آب زيرزمي

.گرددلظت و ميزان امالح محلول در آب ميغباالرفتن 

بندي آب از نظر شرب و صنعت و كشاورزيطبقه-

دهد كه كيفيت شيميايي آب در اين دشت براي شـرب در  بررسي دياگرام شرب شولر نشان مي

هـا نيـز   فاعات و دامنهها در ارتطبقه خوب و متوسط بوده و محدوديتي براي آن ندارد و آب چشمه

درصـد  80دهد كه بيش از لوكس نشان مييبررسي جدول و. داراي كيفيت خوبي براي شرب است

حـداقل كمتـر از يـك در دامنـه ارتفاعـات      S.A.Rقرار دارند و تغييـرات   C2S1ها در كالس آب

به ميـزان  با توجه . هاي انتهايي دشت به دست آمده استدر قسمت10شمالي و جنوبي و حداكثر 
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كيفيت آب زيرزمينـي ايـن دشـت درحـدي اسـت كـه بـراي        S.A.Rتغييرات هدايت الكتريكي و 

 C3S2ندرت آبي در كالس كشاورزي متداول در ناحيه محدوديتي ندارد و در جدول ويلكوكس به

.مشاهده شده است

نوسانات سطح آب زيرزميني-

ـ  در اين ناحيه چين اي مـاهوري و دره ودن و همچنـين تپـه  خوردگي سنگ كف و كوهسـتاني ب

. هاي آب زيرزميني كوچك و محلي جدا از هم تشكيل شوندبودن دشت باعث شده است كه سفره

بررسـي هيـدروگراف    . بدين سبب تغييرات و نوسانات سـطح سـفره آب زيرزمينـي متفـاوت اسـت     

وره تخليـه از  كنـد كـه دوره خشـك يـا د    اي در دو دوره تر و خشك مشخص ميهاي مشاهدهچاه

يابـد و دوره تغذيـه   ادامه مـي ) ماه5به مدت (سفره آب زيرزميني از ارديبهشت شروع و تا شهريور 

ميزان نوسانات  سطح سفره آب . كشدطول مي) ماه7به مدت (سفره آب از مهر آغاز و تا فروردين 

ولـي در مجـاورت   رسـد متر مـي 8تا 7شديد بوده به  حدود ،اي پرشيبزيرزميني در بخش دامنه

دهـد نوسـانات سـطح    ها نشان ميبررسي.باشدها كمتر از يك ميرودخانه و قسمت انتهايي دشت

اين تعادل سـطح سـفره آب زيرزمينـي    . باشدآب زياد نبوده و سطح سفره آب زيرزميني متعادل مي

دسـت آن را  ايينلحاظ وجود تبادالت آبي است كه بين سفره آب زيرزميني را تغذيه نموده و در پبه

هاي انتهـايي ايـن دشـت سـفره آب زيرزمينـي بـه وسـيله رودخانـه          در قسمت.نمايدزهكشي مي

نظـر  با وجود زهكشي كه مقـدار آن قابـل مالحظـه اسـت بـه     . شودسجاس و خويين زهكشي مي

هـاي  رسد كه نوسانات سطح سفره اب زيرزميني ناچيز باشد بديهي است با احـداث شـبكه چـاه   مي

پذير گيري مستمر عمق سطح آب زيرزميني امكاناندازه. اي كه قرار است بزودي اجرا شوددهمشاه

جهت جريان آب زيرزميني با سطح توپوگرافي مطابقت داشته از شمال به سمت جنوب . خواهد بود

از جنوب به سمت شمال تـا رودخانـه سـجاس يعنـي از دو طـرف بـه سـمت        ،تا رودخانه سجاس
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ميـزان گراديـان هيـدروليك در دامنـه     . و از آن پس از شرق به غرب جريان داردباشدرودخانه مي

.باشددر هزار مي8رسد و در اواسط دشت حدود در هزار مي12ارتفاعات باالبوده به حدود 

دندي-انگوران-دشت ماهنشان) پ

اوزن بـين  لدندي در قسمت جنوبي حوزه رودخانه قـز -انگوران-محدوده مطالعاتي ماهنشان

محـدوده  , شـرق بيجـار در جنـوب  -درههشترود در شـمال و ديـوان  -هاي مطالعاتي ميانهمحدوده

10درجـه و  48دقيقـه تـا   5درجه و 47حلب و زنجانرود بين طول جغرافيايي -مطالعاتي سجاس

فته دقيه شمالي قرار گر25درجه و 37دقيقه تا 15درجه و 36دقيقه شرقي بين عرض جغرافيايي 

هـاي  آن را دشـت ) درصـد 15(كيلومتر مربـع  996كيلومتر مربع است كه 6442وسعت آن ،است

در ناحيـه  . دهـد درصـد بقيـه را ارتفاعـات تشـكيل مـي     85و ) ايكنار رودخانـه (اي پراكنده و دره

ا ترين آنهـ هاي فراواني وجود دارد كه عمدهها و درهها و مسيلدندي رودخانه-انگوران-ماهنشان

اوزن كه از جنوب به شمال اين ناحيه جريان دارد رود در شرق به قزلچاي در غرب و تلخهانگوران

جـز در قسـمت   ،در محدوده مطالعاتي دشت مسطح و هموار با گسترش زياد وجود نـدارد . ريزدمي

هـا در  بقيـه دشـت  ،صورت تپه مـاهوري گسـترش دارد  كه به) هاي دنديدشت(جنوبي اين ناحيه 

هاي تنگ قرار ها در درهچون اين دشت.شودها با وسعت كم ديده ميها و كناره رودخانهل درهداخ

هـا را از  هاي عميق ايـن دشـت  ارتفاعات بلند و دره. اند داراي شيب و توپوگرافي زياد هستندگرفته

هـا را رسـوبات   سـطح عمـومي دشـت   وهم جدا كرده و ارتباط بين آنهـا را مشـكل نمـوده اسـت    

صـورت  ها بـه خورده هستند منظره عمومي دشتيوپلئيستوسن پوشانيده و چون اين رسوبات چينپل

هاي آبرفتي بلند در اين محدوده مطالعـاتي  صورت پادگانهرسوبات آبرفتي كه به. تپه ماهوري است

باشند داراي ضخامتي ناچيز بـوده و سـفره آب زيرزمينـي در آن تشـكيل شـده      داراي گسترش مي

صورت قطعاتي جدا از هم در سطح محدوده پراكنده است از رسوبات اضي كشاورزي كه بهار. است

انـد  وجـود آمـده  هاي ارتفاعات بـه جديد آبرفتي بوده و اين رسوبات كه از فرسايش و تخريب سنگ
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ضخامت زيادي نداشته و در بعضي از موارد فقـط قشـر نـازكي از خـاك زراعـي روي سـازندهاي       

ضخامت اين اليه معمـوال  (تشكيل شده است ،اندفرسايش  زياد قرار گرفتهشناسي كه تحتزمين

هـا نهشـته شـده در    اي كـه در مسـير رودخانـه   رسوبات آبرفتي رودخانه). باشدكمتر از يك متر مي

وجـود آورده و در آن  رسوباتي با عرض حدود يك كيلومتر بـه ،بعضي از موارد در اثر پهن بودن دره

سـطح  . آزاد ولي محدود و كوچـك در حواشـي رودخانـه تشـكيل شـده اسـت      سفره آب زيرزميني

توپوگرافي حوزه اين محدوده مطالعـاتي كـامال كوهسـتاني بـوده و در آن پسـتي و بلنـدي شـديد        

سـفره آزاد  ،چاي در بعضي از مـوارد عـرض دره پهـن بـوده    هاي حوزه انگوراندر قسمت. باشدمي

) ناحيـه دنـدي  (هـاي جنـوبي دشـت    مچنين در قسمته.محلي كوچكي در آن تشكيل شده است

حـداكثر ارتفـاع   . گـردد هاي تپه ماهوري كه دامنه گسترش آن نسبتا خوب است مشاهده ميدشت

اوزن هـاي رودخانـه قـزل   متـر در كنـاره  1500هاي غربي و حداقل آن متر در قسمت2300دشت 

گـردد كـه نـاهمواري در سـطح     هـا مشـخص مـي   با توجه به اختالف ارتفاع شديد دشت. باشدمي

.آيندچشم مياي بهصورت تپه ماهوري و درههاي كوچك و پراكنده زياد بوده و عموما بهدشت

-باشد در ناحيـه ماهنشـان  شناسي ميهاي مختلف زمينهاي كربناته كه مربوط به دورهسنگ

كاف و شكسـتگي  هـا داراي درز و شـ  دندي گسترش زيادي داشته و چـون ايـن سـنگ   -انگوران

هـاي افقـي و   شـبكه كانـال  و هاي فرو رو باعث انحالل كربنات كلسـيم شـده   با عبور آب،هستند

هان و متعدد در سطح محدودوسارهاي فراعمودي زيادي در آنها ايجاد شده است  كه وجود چشمه

ت شيل كـه  هاي كربناته داراي ضخامت زياد بوده و در زير آن رسوباعالوه سنگبه. مويد آن است

بندي زيـادي  بنابراين رودخانه آبدار انگوران كه داراي شاخه. باشد قرار گرفته استغيرقابل نفوذ مي

هـاي  گسـترش سـنگ  ،دهـد ها را زهكشي كرده و رودخانه دايمي را تشكيل ميباشد اين آهكمي

هاي سـطحي  آذرين از انواع مختلف در اين محدوده  زياد بوده و شبكه درز و شكاف كه در قسمت

امـا كـم   , موجب عبور نزوالت جوي شده و چشمه سارهاي فراوان،وجود آمده استها بهاين سنگ
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وجود و گسترش رسـوبات تبخيـري ماننـد مـارن در ايـن       . باشدها ميآب از اختصاصات اين سنگ

سـرعت از آنهـا عبـور   هاي سطحي بهناحيه باعث باالرفتن ميزان امالح محلول شده ولي چون آب

نقـش چنـداني در   ،شـوند اوزن مـي رودخانـه قـرل  دها در ايـن ناحيـه وار  نمايند و توسط مسيلمي

ها را گسترش رسوبات پليوپلئيستوسن كه سطح دره. هاي سطحي ندارندباالبردن امالح محلول آب

خـوردگي رسـوبات فـوق    گردد و اين به لحاظ چـين صورت تپه ماهورهايي مشاهده ميبه،پوشانده

هـاي آب زيرزمينـي كوچـك و محلـي را  كـه در      همين رسوبات سنگ كف اكثـر سـفره  . شدبامي

هـاي آبرفتـي بلنـد كـه عمومـا      رسوبات پادگانـه . دهدتشكيل مي،هاي انگوران چاي قرار دارنددره

علت باالبودن و گسترش و اند و بهباشند در روي ارتفاعات نهشته شدهداراي ضخامت چنداني نمي

سفره آبي در آنها تشكيل ،اندهاي متعدد بريده شدهها و آبراههكه دارند و توسط درهضخامت ناچيز 

ها را  پوشانده است توسط ارتفاعـات مجـاور تغذيـه    رسوبات آبرقتي جوان كه كف دره. نشده است

.اندوجود آوردهشده و سفره آب زيرزميني كوچك و محدود محلي را به

هاي آبدارخصوصيات اليه)پ-1

رسوبات آبرفتي-

-انگـوران -اي محـدوده مطالعـاتي ماهنشـان   هاي پراكنده و تپه مـاهوري و دره وسعت دشت

رسـوبات   ) درصـد 51(كيلومترمربـع  509،از ايـن سـطح  ،كيلومترمربع اسـت 996دندي مجموعا 

ماننـد  هاي آبرفتي بلند با پوشش نازكي از اليه خاك  زراعي كـه بـر روي سـازندهاي نـرم     پادگانه

را رسوبات آبرفتي جوان كه ضخامت آن كم ) درصد31(كيلومتر مربع 308شيل قرار گرفته ،مارن

را رسـوبات  ) درصـد 18(كيلومترمربع 179بوده و روي رسوبات پليوپلئيستوسن را پوشانيده است و 

.پوشاندمي،ها نهشته شدهها كه  عمدتا در بستر رودخانهآبرفتي رودخانه

هـا نهشـته شـده شـامل     هـاي فوقـاني رودخانـه   هاي آبرفتي بلند در قسـمت بات پادگانهرسو

صـورت كنگلـومرا  سـخت نشـده بـا      شن و ماسه با مقدار زيادي رس كه مجموعـا بـه  ،سنگقلوه
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ايـن  ،گـردد صـورت پراكنـده مشـاهده مـي    هاي مختلف بهسطحي نسبتا مسطح و هموار در محل

زياد و قرار گرفتن در  سطحي باالتر از رودخانه فاقد سفره آب علت ضخامت كم و رس رسوبات به

زيرزميني بوده و اصوال سفره آب  زيرزميني در اين نهشته تشكيل نشـده و در بعضـي از مـوارد بـا      

.شناسي گذاشته شده استهاي زمينضخامتي  در حدود يك متر روي رخنمون

هـا و در طـول   باشـد در دره قـداري رس مـي  رسوبات آبرفتي جوان كه شامل شن و ماسه و م

ضخات اين رسوبات زيـاد  . گرددصورت پراكنده در  سطح حوزه مشاهده ميها و يا بهمسير رودخانه

هـا قـرار   قسمتي از اين رسوبات كـه در مجـاورت  رودخانـه   . گرددمتر برآورد مي20نبوده و حدود 

ها به هم ارتبـاط  چون دشت. اندل دادهيتشكسفره آب زيرزميني كوچك محدود محلي را ،اندگرفته

هاي آب زيرزميني كه در آنها تشـكيل شـده اسـت داراي ارتبـاط هيـدروليكي      چنداني ندارند سفره

گـردد  هـا مشـاهده مـي   هـا و مسـيل و دره  اي كه در بستر رودخانهرسوبات آبرفتي رودخانه. نيستند

در داخل اين رسوبات سـفره آب زيرزمينـي   در ناحيه ماهنشان . شن و ماسه است،سنگشامل قلوه

يعني رودخانـه در باالدسـت   . كوچك محلي تشكيل شده كه دايما در تبادالت آبي با رودخانه است

ضـخامت  . نمايـد دست آن را زهكشي ميسفره آب كوچك محلي را تغديه نموده ودر قسمت پايين

سنگ كـف  . باشدا بسيار ناچيز ميهمتر است و در بعضي از قسمت10اي كمتر از رسوبات رودخانه

هـاي  بررسـي . باشـد هاي آب زيرزميني كوچك محدود محلي از رسوبات پليوپلئيستوسن مـي سفره

هـا  دهد كه ضخامت سفره آب زيرزميني محدود و محلي كه در طول رودخانهانجام شده نشان مي

هـاي درز و  ط سـنگ سـ تونـوع سـفره آب آزاد بـوده و   . باشـد متر مي20طور متوسط اند بهپراكنده

هـا گسـترش چنـداني ندارنـد و وسـعت آن در      ها تغذيه شده ولي سفرهدار مجاور و رودخانهشكاف

هـاي  چـون در ايـن ناحيـه چـاه    . گـردد كيلومتر مربـع بـرآورد مـي   300مجموع در سطح محدوده 

لـي  تغييرات عمق سطح آب زيرزمينـي نامشـخص بـوده و   ،اي تاكنون انتخاب نشده استمشاهده

تغييـرات سـطح آب   ،ها در كنار رودخانه قرار دارند و در ارتباط دايمي با آن هسـتند چون اين سفره
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زيـرا در هـر زمـان كـه     ،هاي آب زيرزميني را نشـان دهـد  تواند تغييرات سطح سفرهها ميرودخانه

ب حداكثر عمق برخورد بـه آ . رودخانه خشك شود سفره آب زيرزميني مجاوز نيز خشك خواهد شد

متـر  5طور متوسط عمـق برخـورد بـه آب    متر و حداقل آن كمتر از يك متر و به54در اين دشت 

. جهت جريان آب زيرزميني در اين محدوده از هر طرف محاسـبه شـده اسـت   . محاسبه شده است

ها بـوده و گراديـان   جهت جريان آب زيرزميني در اين محدوده از هر طرف به سمت محور رودخانه

هـا  باشد و با توپوگرافي سـطح دره هاي آب زيرزميني زياد مياي بودن سفرهعلت درهههيدروليك ب

.مطابقت دارد

برداري از منابع آب زيرزمينيبهره)پ-2

برداري از منابع آب زيرزميني در اين ناحيه كوهستاني از قديم متـداول بـوده و   استفاده و بهره

ـ ،سارهاي فـراوان علت وجود چشمهبه هـاي بزرگـي در مجـاور آنهـا تشـكيل شـده اسـت و        اديآب

صنعت حفر قنـات  . باشدها ميبرداري از چشمهبهره،اكنون ركن اصلي استفاده از آب زيرزمينيهم

اي اين ناحيـه از ادوار گذشـته رواج داشـته و    اي و دامنههاي درهدر رسوبات آبرفتي جوان در بخش

بـرداري از آب  حفاري و بهـره . گيردات در حوزه صورت ميبرداري توسط قندر حال حاضر نيز بهره

سارهاي زياد تـا  هاي سطحي و وجود چشمهرغم فراواني آبزيرزميني توسط چاه در اين ناحيه علي

هاي دسترسي به عدم حفـر چـاه   البته كوهستاني بودن ناحيه و نبودن راه. باشدحدودي معمول مي

.در اين  ناحيه كمك كرده است

دهـد كـه فقـط در دو دهـه اخيـر      برداري توسط چاه در اين ناحيه نشـان مـي  وند حفر و بهرهر

سـارها و تـا   هـاي سـطحي و چشـمه   حفرچاه در اين محدوده متداول شده اسـت و قبـل از آن آب  

ميليـون  109بـرداري از منـابع آب زيرزمينـي    ميزان بهـره . شده استحدودي از قنوات استفاده مي

10،حلفـه چـاه  684ميليـون مترمكعـب توسـط    11پايه است كه از اين ميزان مترمكعب در سال 
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دهنه چشمه برداشـت  765ميليون مترمكعب توسط 88رشته قنات و 59ميليون مترمكعب توسط 

.گرددمي

كيفيت آبي)پ-3

هاي آب زيرزميني دشت و كيفيت شواهد و داليل مبين باالبودن ميزان امالح محلول در سفره

ها و كوچك هاي آب زيرزميني با رودخانهدليل مجاورت سفرهليكن به،يميايي نامطلوب آن استش

هاي زيرزمينـي دايمـا در حـال    آب سفره،هاوسيله رودخانهو محلي بودن سفره و تغديه و تخليه به

خارج اوزن ريخته و از ناحيه ها به رودخانه قزلباشند و آب زهكشي شده توسط رودخانهتعويض مي

هـاي  توان اظهارنظر نمود كه كيفيت شيميايي آب در اين محدوده همانند  محدودهلذا مي،شودمي

خصـوص آب  بـه . مجاور خود بوده و  محدوديتي براي مصارف شرب و صنعت و كشاورزي ندارنـد 

باشـد و  نماينـد داراي كيفيـت شـيميايي مناسـب مـي     سارها كه از ارتفاعات آهكي تغذيه ميچشمه

.شوند داراي كيفيت شيميايي مطلوب هستندهاي آذرين ظاهر ميسارهايي كه از سنگهچشم

تنهـا پديـده شـوركننده منــابع آب در ايـن دشـت رســوبات تبخيـري دوران سـوم و رســوبات        

گچي و نمكي باعث افزايش امـالح محلـول   ،لحاظ وجود رسوبات مارنيپليوپلئيسوسن است كه به

باالبودن عمـق سـطح   نهمچني. نمايدن  كلر را باال برده و آب را شور  ميدر آب شده و ميزان يو

نمايـد  آب زيرزميني كمك مـي لهاي آب زيرزميني تا حدودي به افزايش ميزان امالح محلوسفره

.ولي اثر آن چندان زياد نخواهد بود
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1دشت طارم عليا) ت

غربـي حـوزه   در قسـمت شـمال  باشـد كـه   خلخال مي-اين دشت شامل بخشي از دشت طارم

15درجـه و  49درجه تا 48گيالن و زنجان بين طول جغرافيايي , هاي اردبيلاوزن و در استانقزل

.انددرجه شمالي قرار گرفته38دقيقه تا 40درجه و 36دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي 

ي خلخال و طـارم   هاكيلومترمربع است  كه شامل دشت6589وسعت اين محدوده در مجموع 

درصد بقيـه بـه   94هاي پراكنده و به دشت) درصد6(كيلومتر مربع 415،باشد كه از اين سطحمي

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

ب بـه شـرق   اوزن از غررا دشت طارم اشتغال نموده است كه در كف دره  قزل) هادرصد دشت35(

.باشدمتر مي500كشيده شده و حداقل ارتفاع آن 

هـاي كـوچكتر در سـازندهاي ايـن     هاي بزرگ همراه  بـا گسـل  در سطح اين دشت شكستگي

هـا  وجود آمدن درز و شكاف فـراوان در سـنگ  اين امر باعث به. طور فراواني وجود داردمحدوده به

. هاي زيرزميني بزرگي را فراهم نموده اسـت مان شبكه آببه مرور ز،هاي فروروشده و  با نفوذ آب

ولـي در  ،گـردد تـري ظـاهر مـي   صورت ظريفها بههاي آذرين و  ماسه سنگاين شبكه در سنگ

هـاي قـايم  و افقـي بـراي     اند كه كانـال هاي فرورو در طول زمان باعث شدههاي آهكي آبسنگ

وجـود و  . موارد غارهايي نيـز تشـكيل شـده اسـت    وجود بيايد و در  بعضي ازعبور آب زيرزميني به

گردنـد  هاي آبدار كه از آنها ظاهر ميهاي آهكي در محدوده نسبتا مناسب و چشمهگسترش سنگ

هاي مربوط به آنها نيـز از همـين    ها و سرشاخهرودخانهكه باشددليل ديگري بر آبدار بودن آنها مي

اوزن از رسـوبات تبخيـري   هاي اطراف رودخانه قزلگسن. شوندسارها تغديه شده و آبدار ميچشمه

امالح محلول ،علت حل شدن در آباين رسوبات به. دار تشكيل شده استشامل مران گچ و نمك

و مطالعات طرح جامع آب ) جلد اول(اجتماعي و فرهنگي استان زنجان -اطالعات مربوط از گزارشات توسعه اقتصادي-1
.كشور برداشت گرديده است
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هـاي شـور در حواشـي دره    وجـود چشـمه  . نمايدآن را باال برده و كيفيت شيميايي را نامتناسب مي

ب زيرزميني محدود و محلي كه در ايـن ناحيـه   هاي آسنگ كف سفره. باشدطارم به اين دليل مي

.باشدتشكيل شده از رسوبات تبخيري نئوژن مي

هاي آبدارخصوصيات اليه)ت-1

رسوبات آبرفتي-

هاي آبرفتي كه از تخريب و فرسايش ارتفاعات اطراف حاصل شده اسـت در دامنـه آن   پادگانه

هاي مرتفع قـرار دارنـد معمـوال    در قسمتنهشته شده و عموما فاقد ضخامت مناسب بوده و چون

شناسي پوشـش نـازكي   در بعضي از موارد روي سازندهاي زمين. باشندفاقد سفره آب زيرزميني مي

اين رسـوبات داراي  . نمايداز خاك وجود دارد كه از رخنمون شدن سازندهاي زير خود جلوگيري مي

.شودي تشكيل نميضخامت ناچيز بوده و اصوال در آنها سفره  آب زيرزمين

اي اوزن از مواد دانه درشـت رودخانـه  خصوص دره قزلها بهرسوبات آبرفتي كف بستر رودخانه

شن و ماسه با مقداري رس تشـكيل يافتـه كـه در حاشـيه رودخانـه و بسـتر آن       ،سنگشامل قلوه

. آمده استنهشته شده و در نواحي داراي گسترش و ضخامت مناسب سفره آب زيرزميني به وجود

علت عدم گسترش رسوبات آبرفتـي و سـفره آب   عمل آمده مشخص شده است بههاي بهبا بررسي

ابعـاد سـفره آب   . باشـد برداري از چاه متداول نمـي حفر و بهره،زيرزميني در اين محدوده مطالعاتي

متـر  25كيلومتر مربع با ضخامت متوسـط  120باشد و گسترشي حدود زميني دشت از نوع آزاد مي

ضخامت رسوبات آبرفتي در ايـن ناحيـه حـداكثر    (اوزن است در قسمت انتهاي شرقي رودخانه قزل

اوزن قـرار دارد در  سـفره آب زيرزمينـي آزاد كـه در مجـاورت  رودخانـه قـزل      ). باشـد متر مـي 30

. گـردد هاي انتهايي زهكشي ميهاي باالدست توسط همين رودخانه تغذيه شده و در بخشقسمت

شـود و   ها از طريق ارتفاعات تغذيه جانبي مياي و مخروط افكنهه بر آن توسط رسوبات واريزهعالو

علـت شـيب   ميزان تغذيه جانبي با در نظر گرفتن گسـترش سـفره آب زيرزمينـي زيـاد بـوده و بـه      
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هـاي زيرزمينـي وارد   اوزن زهكشـي شـده و آب  سطح سفره توسـط رودخانـه قـزل   ،توپوگرافي تند

.گرددطحي ميهاي سجريان

هاي آب زيرزمينيسطح سفره-

سـطح  ،هاي پراكنده محدوده مطالعـاتي اي بودن دشتعلت ناهمواري و تپه ماهوري و درهبه

بررسـي  . باشدهاي سطحي آن ميآب زيرزميني در آنها بسيار متغير بوده و در هر محل تابع جريان

حداقل عمق سـطح آب  ،دهدي شده نشان ميحلقه چاه كه در دشت طارم آماربردار16مشخصات 

متر و عمق برخورد به آب در بقيـه  21ها صفر و حداكثر آن در دامنه ارتفاعات در مجاورت رودخانه

متـر محاسـبه   6طور متوسط عمق برخورد به آب متر هستند و به10برداري كمتر از هاي بهرهچاه

توپوگرافي بـوده و مقـدرا آن نسـبتا زيـاد     شيب سطح سفره آب زيرزميني همانند شيب . شده است

جهت جريـان آب زيرزمينـي از دو طـرف    . در هزار است8تا 12باشد و ميزان تغييرات آن بين مي

دهـد رودخانـه سـفره آب زيرزمينـي را     طرف محور رودخانه بوده و نشـان مـي  اوزن بهرودخانه قزل

اي بودن سـفره آب زيـاد بـوده و    درهعلتنوسانات سطح سفره آب زيرزميني به. نمايدزهكشي مي

نمايد و سفره آب محدود محلي در دو طرف آن اوزن از وسط دره عبور ميچون رودخانه پرآب قزل

قرار دارد سطح سفره آب زيرزميني همواره متعادل بوده و تغييـر محسوسـي   ) بيشتر در ساحل چپ(

.ندارد

كيفيت آب)ت-2

هـاي  اين محدوده مطالعاتي با درنظر گرفتن گسترش سـنگ كيفيت شيميايي آب زيرزميني در

سنگ و آهك نسبتا مناسب بوده و ميزان امالح محلول آب زيرزميني زياد نيسـت بـه   ماسه،آذرين

اوزن كه توسط رسوبات تبخيري ميوسـن و نئـورن پوشـيده شـده و     هايي از دره قزلجز در قسمت

منـابع آب زيرزمينـي در ايـن ناحيـه     ،باشـد نمك ميهاي الوان همراه با گچ و شامل رسوبات مارن

ها و آذرين سنگماسه،هاي آهكيسارها بوده كه در سطح محدوده پراكنده و از سنگبيشتر چشمه
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دشت آبرفتي در اين محـدوده گسـترش نـدارد و سـفره آب زيرزمينـي در حاشـيه       . گردندخارج مي

.تشكيل شده استاوزن در قسمت انتهايي با وسعت زياديرودخانه قزل

هدايت الكتريكي-

ميكرومهـوس بـر    250هاي زيرزمينـي در ايـن محـدوده حـدود     حداقل هدايت الكتريكي آب

250اند داراي هدايت الكتريكي بين هايي كه در سطح حوزه پراكندهمتر بوده و عموما چشمهسانتي

ميكرومهوس بـر  1500ت الكتريكي حداكثر ميزان هداي. متر هستندميكرومهوس بر سانتي750تا 

هاي داراي هـدايت الكتريكـي   تعداد چشمه. شوداوزن مشاهده ميمتر در حاشيه رودخانه قزلسانتي

.باشدمتر زياد نميميكرومهوس بر سانتي1000بيش از 

يون كلر يا شوري آب-

اراي كيفيـت مناسـب و   ها دميزان تغييرات يون كلر همانند هدايت الكتريكي بوده و عموما آب

ميليگرم 50ميليگرم در ليتر و حداكثر حدود 5حداقل ميزان يون كلر . ميزان يون كلر پايين هستند

.باشدگرم در ليتر ميميلي35تا 11عمده  تغييرات يون كلر بين . گيري شده استدر ليتر اندازه

نئوژن بوده و ) دارمارن گچ و نمك(عامل شوركننده منابع آب اين ناحيه فقط رسوبات تبخيري 

1000اوزن بـيش از  البته ميـزان هـدايت الكتريكـي آب رودخانـه قـزل     . پديده ديگري وجود ندارد

ميكرومهوس بر سانتيمتر بوده و ميزان امـالح محلـول آن نيـز نسـبتا بـاال اسـت ولـي در بعضـي         

ر سانتيمتر و ميزان امالح ميكرومهوس ب1000ها در سطح حوزه هدايت الكتريكي  كمتر از چشمه

.محلول آن ناچيز است

صنعت و كشاورزي،بندي آب از نظر شربطبقه-

بندي شرب در رده خوب و متوسـط  با بررسي دياگرام شولر آب زيرزميني محدوده از نظر طبقه

بـا توجـه بـه ميـزان هـدايت      . باشـند سارها در داخل ارتفاعات عموما خـوب مـي  بوده و آب چشمه

طـوري كـه   كيفيت آب زيرزميني طبق جدول ويلكوكس خوب بوده بـه S.A.Rكتريكي و مقدار ال
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43حـدود  ،C2S1درصد در كالس C1S1،38هاي آزمايش شده در كالس درصد آب11حدود 

بـدين ترتيـب ميـزان    . انـد قرار گرفته C4S2درصد بقيه در كالس 8و  C3S1درصد و در كالس 

.رحدي است كه محدوديتي براي مصارف مختلف نداردامالح محلول آب زيرزميني د

نوسانات سطح سفره آب زيرزميني -

علت عدم گسـترش سـفره آب زيرزمينـي انتخـاب     اي بههاي مشاهدهدر اين دشت شبكه چاه

ولـي وضـعيت   ) هيدروگراف معرف(نشده بنابر اين تغييرات عمق كم آب زيرزميني مشخص نيست 

لحاظ عرض كم و تغذيـه نسـبتا    تا خوب جانبي  و وجود زهكشي از  سفره بهسفره آب و تغذيه نسب

رودخانـه   (لحـاظ عـرض كـم و شـيب زيـاد سـطح آن       خوب جانبي و وجود زهكشي  از سـفره بـه  

و ) نمايـد اوزن از وسط دره طارم كه سفره آب  زيرزميني در  آن تشكيل شده است عبـور مـي  قزل

سفره آب زيرزمينـي افتـي   ،توان گفتراي عمق كمي هستند ميبرداري كه عموما داهاي بهرهچاه

.نداشته و تغييرات چنداني ندارد

وضعيت اراضي از نظر كشاورزي و غيره-4-2-2

بررسي وضعيت اراضي-1-4-2-2

هـاي  وري صـحيح از منـابع خـاك در طـرح    منظور بهرههاي مختلف اراضي بهشناخت قابليت

هـاي  از اين رو در اين بخش از گزارش منـابع خـاك و قابليـت   .اي استتوسعه داراي اهميت ويژه

منظور شناخت اراضي مناسب و مستعد براي عملكردهاي مختلف مورد بررسـي قـرار   مختلف آن به

براي اين منظور از مطالعات انجـام شـده توسـط موسسـه تحقيقـات خـاك و آب و        . خواهد گرفت

.تهيه شده توسط اين موسسه استفاده گرديده است،زنجانهاي منابع و قابليت اراضي استاننقشه

واحـد  16براساس اين مطالعات در ناحيه زنجان در مجموع پـنج تيـپ مشـخص مشـتمل بـر      

:گردداراضي قابل شناسايي است كه مشخصات هريك ذيال ارايه مي
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هاتيپ كوه) الف

هاي سطح زمين ايجـاد  خوردگياثر چيندر،ترين اراضي منطقه استاين تيپ كه شامل مرتفع

باشد و اصـوال  بـدون   و در جهات مختلف مي)  درصد25معموال بيش از (شده و داراي شيب زياد 

هكتـار  26/681933ايـن تيـپ اراضـي    . باشددار ميعمق سنگريزهخاك بوده و يا داراي خاك كم

هـاي  ين سطح را در بـين سـاير تيـپ   از اراضي ناحيه را اشغال نموده و بيشتر) درصد8/49معادل (

هاي مختلف ناحيه متفاوت بـوده و  ليكن اين سطح در قسمت, اراضي به خود  اختصاص داده است

درصد در شهرسـتان طـارم متفـاوت    87/83درصد در شهرستان ايجرود تا حداكثر 6/18از حداقل 

مشخص گرديده و در ناحيـه  1هاي اراضي با شماره اين تيپ اراضي در نقشه منابع و قابليت. است

:اين واحدها عبارتند از. واحد اراضي مختلف تفكيك  گرديده است5زنجان به 

1.1واحد اراضي -

هـاي زنجـان و طـارم را شـامل     هكتار از اراضي شهرسـتان 19/216574اين واحد اراضي كه 

هاي سـخت آهكـي   هاي آذرين خروجي و يا سنگشناسي متشكل از  سنگاز نظر زمين،گرددمي

هـاي مرتفـع بـا قلـل تيـز و      صورت كـوه از نظر توپوگرافي داراي وضعيت بسيار ناهموار و به. است

3010الـي  400درصـد و بـه ارتفـاع    100تا بيش از 40اين اراضي داراي شيب تند . كشيده است

صـورت  هـا بـه  اي بـوده و بعضـي از قسـمت   عمـق و داراي فرسـايش ورقـه   هـاي كـم  خـاك ،متر

قابليت كاربري اين اراضـي از ديـدگاه حفاظـت آب و خـاك و حفـظ      . هاي سنگي استزدگيرونب

برداري اصولي و علمي از توليد علوفه ساالنه پوشـش گيـاهي   بهره،هاي مرتعيپايداري اكوسيستم

.باشدمي) مراتع(

1.2واحد اراضي -

،هـاي رنجـان  در شهرسـتان (هكتـار در سـطح ناحيـه    74/163804اين واحد اراضي با وسعت 

از . باشـد هاي آهكي و دگرگوني ميشناسي غالبا متشكل از سنگاز نظر زمين،)ايجرود و ماهنشان
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هاي نسبتا فرسايش يافته با قلـل مـدور اسـت    صورت كوهنظر توپوگرافي داراي وضعيت ناهموار به

عمـق  هاي كمخاك, متر2700الي 1400درصد با ارتفاع 100تا 25هاي تند بين كه داراي شيب

باشـد و بعضـي   اي و شـياري مـي  دار و نوع فرسايش ورقهريزهعميق با بافت سبك و سنگتا نيمه

هـاي پراكنـده   اين اراضي در حال حاضر براي زراعـت . زدگي سنگي استصورت برونها بهقسمت

حفاظـت آب و خـاك و   گيرد و قابليت كاربري آن از نظـر   ديم و چراي دام  مورد استفاده قرار مي

برداري اصولي و علمي از توليد علوفـه سـاالنه   بهره،هاي مرتعي و جنگليحفظ پايداري اكوسيستم

.باشدمي) مراتع(پوشش گياهي 

1.3واحد اراضي -

شناسـي  از نظـر زمـين  ،گـردد هكتار از اراضي ناحيـه را شـامل مـي   88/56773اين اراضي كه 

از نظر توپوگرافي داراي وضعيت نـاهموار  . باشدگرگوني و آذرين ميد،هاي آهكيمتشكل از سنگ

هـا و نـوع   عمق سـنگالخي در دامنـه  هاي كمهاي تيز ودرههاي نسبتا مرتفع با قلهصورت كوهو به

هاي پراكنده ديـم  اين اراضي در حال حاضر براي زراعت. شياري و خندقي است،ايفرسايش ورقه

گيرد و قابليت كـاربردي آن از ديـدگاه حفاظـت  آب و خـاك و     قرار ميو چراي دام مورد  استفاده

برداري اصولي و علمي از توليد علوفه سـاليانه و پوشـش   بهره،هاي مرتعيحفظ پايداري اكوسيستم

.باشدمي) مراتع(گياهي 

1.4واحد اراضي -

متشـكل از  شناسـي هكتـار مسـاحت در سـطح ناحيـه از نظـر زمـين      27/174272اين واحـد  

از نظـر توپـوگرافي داراي وضـعيت    . باشدسنگ ميهايي از ماسههاي گچي و نمكي و با اليهمارن

تا 30اين اراضي داراي شيب . هاي شديدا فرسايش يافته و بريده بريده استصورت كوهناهموار به

متوسـط تـا   عمق تا نسبتا عميق بـا بافـت  هاي كمخاكومتر2700الي 1500ارتفاع ودرصد80

اين اراضي در . سوليفلكسون و لغزشي است،خندقي،شياري،ايهاي ورقهسنگين و انواع فرسايش
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گيرد و قابليت كاربردي هاي پراكنده ديم و چراي دام مورد استفاده قرار ميحال حاضر براي زراعت

ضـي و  هـاي گيـاهي حفاظـت كامـل از ارا    آن از ديدگاه حفاظت آب وخـاك پايـداري اكوسيسـتم   

.جلوگيري مطلق از چراي دام است

1.8واحد اراضي -

هكتـار از سـطح   18/70508اين واحد اراضي كه تنها در شهرستان ماهنشان وجـود داشـته و   

اي هـاي آهكـي و صـخره   شناسي غالبا متشـكل از سـنگ  از نظر زمين. ناحيه را اشغال نموده است

هـاي بسـيار مرتفـع و    صورت كـوه عيت ناهموار و بهدگرگوني  است و از نظر توپوگرافي داراي وض

درصد با ارتفاع 100تا بيش از 40هاي تند بين اين اراضي داراي شيب. باشداغلب با قلل مدور مي

با بافت سنگين كه بر روي مـواد آهكـي   ،عمق تا نسبتا عميقهاي كمخاك،متر3200الي 2800

صـورت  ها بهدر دامنه و در بعضي قسمت،چراگاه فصليصورت متراكم قرار دارد و در حال حاضر به

قابليت كـاربري آن از ديـدگاه حفاظـت آب و خـاك و     . گيردكاري غالت مورد استفاده قرار ميديم

برداري اصولي و علمي با اعمال كنترل چرا و هاي مرتعي و جنگلي و بهرهحفظ پايداري اكوسيستم

.باشدبراي چراي تحت كنترل ميهاحفاظت خاك و جلوگيري از شخم در شيب

هاتيپ اراضي تپه)ب

شود كه براثـر فرسـايش شـديد چنـان     سطوح ژئوفيزيك قديم زمين اطالق ميها معموال بهتپه

شود ولي شدت پستي و بلندي و شـيب در آنهـا   اند كه سطوح صاف در آنها رويت نميتخريب شده

40تا 25درصد و حداكثر 25تا 8در اين تيپ معموال  شيب كلي . ها  استنسبتا كمتر از تيپ كوه

ها در اين تيـپ  شدت اختالف ارتفاع بين قله و دره. درصد بدون داشتن شيب جانبي مشخص است

.متر متغير است500تا 50از 



98دمطالعات محيط طبيعي وضع موجو-بازنگري در مطالعات طرح جامع ناحية زنجان

هـا بيشـترين   درصد از اراضي ناحيـه  پـس از تيـپ كـوه    3/31اين تيپ اراضي با اشغال حدود 

2اين تيپ كه در روي نقشه قابليت اراضي بـا شـماره   . ناحيه را اشغال نموده استسطح از اراضي

:باشدواحد مجزا به شرح زير مي3مشخص گرديده است در ناحيه زنجان شامل 

2.1واحد اراضي -

شناسي متشـكل از  از نظر زمين, هكتار در سطح ناحيه56/136090اين واحد اراضي با وسعت 

از نظـر توپـوگرافي داراي وضـعيت نـاهموار و     . آهكي و دگرگوني و آذرين اسـت هاي سخت سنگ

درصد، 100الي 20اين اراضي داراي شيب . مرتفع با قلل بالنسبه تيز استهاي نسبتا صورت تپهبه

هاي كم عمق سنگالخي با بافت هاي سنگ مادر، خاكزدگيمتر، با بيرون2400الي 1800ارتفاع 

ي هـاي پراكنـده  در حال حاضر براي زراعت. باشداي و شياري ميهاي ورقهايشسبك و انواع فرس

ديم و چراي دارم مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت و قابليـت كـاربري آن از ديـدگاه حفاظـت آب و       

.باشدمي) مرتع(ي  ساالنه و پوشش گياهي برداري اصولي و علمي از توليد علوفهخاك، بهره

2.2واحد اراضي-

شناسـي   هكتار از سطح ناحيه را اشغال نمـوده اسـت، از نظـرزمين   59/48480ين واحد اراضي كه ا

باشـد و از نظـر توپـوگرافي    هاي آهكي، دگرگوني و خاكسترهاي آتشفشـاني مـي  متشكل از سنگ

.هايي با قلل مدور و فرسايش متوسط استداراي وضعيت نسبتا ناهموار و به صورت تپه

عمـق و  كـم هـاي ، خـاك متر1800الي 1600درصد، ارتفاع 50الي 12يب اين اراضي داراي ش

اي و شـياري  هـاي  ورقـه  دار بر روي تجمعي از مواد آهكي و انواع فرسـايش نسبتا عميق سنگريزه

گيرد و قابليت هاي  ديم و چراي دام مورد استفاده قرار ميباشد، كه در حال حاضر براي زراعتمي

ي سـاالنة  برداري اصولي و علمـي از توليـد علوفـه   اه حفاظت آب و خاك، بهرهكاربري آن از ديدگ

هـاي بـا   در دامنـه هاي ديـم  پوشش گياهي و انجام عمليات بهينة شخم و شيار براي انجام زراعت

.باشدمي) درصد20كمتر از (شيب كم 
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2.4واحد اراضي-

ــار از ســطح ناحيــه را تحــت پو07/243093ايــن واحــد اراضــي  شــش قــرار داده و از نظــر هكت

از نظـر  . باشـد هاي گچـي و نمكـي مـي   هاي نرم رسوبي يعني مارنشناسي متشكل از سنگزمين

هاي شديدا فرسايش يافته و بريـده بريـده برخـوردار    توپوگرافي از وضعيت ناهموار و به صورت تپه

هـاي بسـيار   ر، خاكمت1600الي 1300ارتفاعدرصد، 70الي 20اين اراضي داراي شيب. باشدمي

اي، شياري، خنـدقي، سوليفلكسـيون و لغزشـي    هاي ورقهبا بافت سنگين و انواع فرسايشعمق كم

گيـرد و  هاي پراكندة ديم و چراي دام مورد استفاده قـرار مـي  است، كه در حال حاضر براي زراعت

گيري از چـراي  قابليت كاربري آن از ديدگاه حفاظت آب و خاك، حفاظت وقرق كامل اراضي و جلو

.باشددام مي

هاي فوقانيها و تراستيپ اراضي فالت)پ

اين تيپ متشكل از سطوح ژئومرفيك قديمي است كه بر اثر فرسايش و افـزايش قسـمتي از   

شيب ماليم سطوح اولية اراضي هنـوز  هاي مسطح و يا داراي كه قسمتآن تخريب شده به طوري

درصـد  5فرسايش در آنها كم و شيب اصلي آن معمـوال كمتـر از   باقيمانده است و همچنين شدت 

ها و سطوح اصـلي معمـوال كمتـر از    اختالف ارتفاع بين دره. رسددرصد مي25ولي شيب جانبي تا 

ته با عمق كم تا نسبتا فها در اين تيپ معموال تكامل ياخاك. رسدمتر مي50متر و به ندرت تا 25

مشـخص گرديـده،   3هاي اراضي با شـمارة  در نقشة منابع و قابليتاين تيپ اراضي كه. زياد است

واحـد اراضـي مختلـف    4درصد از اراضي ناحيه را شامل شده و در ناحية مورد بررسي از 17حدود 

:اين واحدها عبارتند از. تشكيل گرديده است
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3.1واحد اراضي-

هـا و  متشـكل از فـالت  . گـردد ميهكتار از اراضي ناحيه را شامل9/176889اين اراضي كه 

) كـواترنر (شناسـي  هاي فوقاني مرتفع با پستي و بلندي متوسط بوده و جزء دورة چهارم زمينتراس

12الي 5هاي جانبي درصد و شيب8تا 3از نظر توپوگرافي نسبتا هموار با شيب عمومي . باشدمي

نگين بر روي تجمعي از مواد آهكـي  هاي نسبتا عميق تا عميق با بافت سداراي خاك. درصد است

عموما زراعت ديم غالت با آيش . اي، شياري و خندقي استهاي ورقهو سنگريزه و انواع فرسايش

قابليت كـاربري ايـن اراضـي بـا رعايـت اصـول       . گيردها چراي دام صورت ميو در بعضي قسمت

.هاي ديم و مرتعداري استحفاظت آب و خاك، مساعد براي انجام زراعت

3.2واحد اراضي -

هكتـار از سـطح ناحيـه را    9/12873اين واحد كه تنها در شهرسـتان زنجـان وجـود دارد    

هاي فوقاني با پسـتي و بلنـدي   ها و تراسشناسي متشكل از فالتاشغال نموده و از نظر زمين

گرافي تـا  از نظـر توپـو  . باشـد مي) كواترنر(شناسي كم تا متوسط بوده و جزء دورة چهارم زمين

داراي . درصـد اسـت  8تـا  5هاي جـانبي  درصد و شيب5تا 2حدودي هموار با شيب عمومي 

. اي و شياري اسـت هاي ورقههاي نسبتا عميق تا عميق با بافت سنگين و انواع فرسايشخاك

هـا  عموما براي زراعت ديم غالت با آيش، زراعت آبي توام با درختكاري و در بعضي از قسمت

قابليت كاربري اين اراضي با رعايـت اصـول آب و   . گيردمرتع مورد استفاده قرار ميبه صورت 

.هاي ديم و مرتعداري استخاك، مساعد براي انجام زراعت

3.3واحد اراضي-

هكتـار مسـاحت بـه جـز در شهرسـتان ايجـرود درسـاير        75/41905اين واحد اراضي بـا  

با پسـتي و بلنـدي   هاي ها و تراستشكل از فالتمورد بررسي وجود داشته و مهايشهرستان

بـا  ،از نظـر توپـوگرافي نـاهموار   .باشـد مي) كواترنر(شناسي زياد بوده و جزو دوره چهارم زمين
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تـا  عمـق هاي كمداراي خاك.باشددرصد مي35درصد و شيب جانبي تا 8تا 3شيب عمومي 

مـواد آهكـي و سـنگريزه و انـواع     نسبتا عميق با بافت سبك تا متوسـط، بـر روي تجمعـي از    

ها زراعت ديم غـالت در آنهـا   در بعضي قسمت. اي، شياري و خندقي استهاي ورقهفرسايش

. باشـند صورت مرتع براي چـراي دام مـورد اسـتفاده مـي    ها، بهمعمول است و در ديگر قسمت

و داراي داري اسـت قابليت كاربري اين اراضي با رعايت اصول حفاظت آب و خاك براي مرتع

. باشندقابليت كم براي زراعت ديم مي

3.4واحد اراضي -

هكتار از سطح ناحيـه را  3/996اراضي نيز تنها در شهرستان زنجان وجود داشته و اين واحد 

هاي فوقـاني بـا پسـتي و بلنـدي     ها و تراسشناسي متشكل از فالتو از نظر زمينگردد شامل مي

هـاي نسـبتا   درصد بوده و داراي خـاك 20تا 6نظر توپوگرافي ناهموار و داراي شيب از. زياد است

هـاي سـطحي، شـياري و    عمق و سنگالخي بر روي سنگريزه و مواد گچـي و انـواع فرسـايش   كم

اين اراضي با رعايت اصول علم . گيرندخندقي است و عموما براي چراي دام مورد استفاده قرار مي

.برداري از رشد پوشش گياهي ساالنه استابليت كاربري متوسط براي بهرهداري داراي قمرتع

ايهاي دامنهتيپ اراضي دشت) ت

درصــد از اراضــي ناحيــه را تشــكيل داده اســت از تعــداد زيــادي 6/1ايــن تيــپ كــه حــدود 

رار هـا قـ  صورت نواري در دامنـه كـوه  هاي ريزبافت به هم پيوسته تشكيل شده كه بهافكنهمخروط

گذاري شده به موازات كه اين نوار كه با شيب ماليمي در جهت اراضي پست رسوبطوريدارند، به

درصد و اخـتالف سـطوح پسـت و بلنـد آن     5شيب كلي اين اراضي حداكثر . يابدها امتداد ميكوه

هاي اين تيپ اراضي معموال عميق تا نسبتا عميـق بـا درجـات تكـاملي     خاك. متر است5كمتر از 

4اي كه در نقشه قابليـت اراضـي بـا شـماره     هاي دامنهدشت. هاي رسوبي استمتفاوت و يا خاك

اند، برحسـب شـدت پسـتي و بلنـدي، فرسـايش، شـكل ظـاهري، قـدمت مـواد          مشخص گرديده
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گـردد كـه   گذاري شده و يا ميزان شوري و قلياييت، به واحدهاي اراضي مختلفي تقسيم ميرسوب

:واحد تشكيل شده است كه عبارتند از2ز در سطح ناحيه زنجان ا

4.1واحد اراضي -

هـاي  هكتـار مسـاحت در سـطح ناحيـه، متشـكل از دشـت      3/5988اين واحد اراضي با حدود 

از نظـر  . شناسي جـزو دوره كـوارترنر هسـتند   باشد و عموما از نظر زميناي با شيب ماليم ميدامنه

هاي عميق با بافـت ريـز و عمومـا    داراي خاك. باشندد ميدرص5تا 2توپوگرافي همواره، با شيب 

هـا  اي و خندقي در كنار آبراههبدون سنگريزه بر روي تجمعي از مواد آهكي و انواع فرسايش ورقه

كـاري بـر روي ايـن اراضـي     هاي آبي، كشت صيفي و درختهاي ديم غالت، زراعتزراعت. است

صـحيح آبيـاري و جلـوگيري از    هـاي  عايـت روش قابليت كاربري اين اراضـي بـا ر  . معمول است

.باشدهاي آبي ميشستشوي خاك براي انجام زراعت

4.2واحد اراضي -

اي بـا  هـاي دامنـه  هكتار در سطح ناحيه متشكل از دشت9/15444اين واحد اراضي با وسعت 

صـد اسـت و از   در5تـا  2اي نسبتا مسطح با شيب هاي پايين حاشيه رودخانهشيب ماليم و تراس

هاي نسبتا عميق تا عميق با بافت متوسط داراي خاك. باشدشناسي جزو دورة كواترنر مينظر زمين

زراعت آبي، كشت صـيفي  . اي استهاي ورقهتا ريز بر روي شن و سنگريزه و تا حدودي فرسايش

هـاي  اث شبكهباشد و قابليت كاربري اين اراضي با احدو درختكاري بر روي اين اراضي معمول مي

.باشدهاي آبي ميمنظور انجام زراعتآبياري به

دارهاي بادبزني شكل سنگريزهتيپ واريزه) ث

دار و هكتــار از اراضــي ناحيــه را تشــكيل داده و شــامل اراضــي شــيب 79/1669ايــن تيــپ 

هاي فصلي اههدار كه به وسيله آبرها است كه از مواد ريز و درشت و سنگريزهاي پاي كوهسنگريزه

ها، دشتي سنگالخي را صورت نواري به موازات كوهاين اراضي به. حمل شده تشكيل گرديده است
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هـاي موجـود در ايـن    به دليل كمي بعد مسافت، حمل مواد سنگريزه. وجود آورده استدر دامنه به

ـ     5شيب اين اراضي معموال . دار استها اغلب گوشهدشت ي در درصـد و تقريبـا محـدب اسـت ول

اين تيپ در روي نقشـه منـابع اراضـي بـا     . درصد نيز برسد15نزديك كوه امكان دارد كه شيب تا 

:واحد اراضي به شرح زير تشكيل شده است2مشخص گرديده و در ناحية زنجان از 8شمارة 

8.1واحد اراضي -

يجـرود و  هـاي ا هكتار مسـاحت بخشـي از اراضـي شهرسـتان    39/1241اين واحد اراضي با 

دار با هاي بادبزني شكل سنگريزهشناسي متشكل از واريريزهماهنشان را شامل شده و از نظر زمين

هاي عميق با سنگريزة زياد و بافـت  ي داراي خاكضاين ارا. درصد است6تا 2شيب ماليم حدود 

باشـد  هاي آهكي ميسبك تا متوسط و سنگين بر روي تجمع سنگريزه، سنگ و گاهي اوقات اليه

واحد اراضـي  . گيردها و چراي دام مورد استفاده قرار ميهاي آبي، باغو در حال حاضر براي زراعت

گيري است و با عنايت به محـدوديت عمـق خـاك،    هاي زياد توام با خطر سيلمزبور داراي مسيل

ب و بـراي  خو، ها، قابليت كاربري آن با رعايت اصول مرتعداري براي مرتع، زياد و مسيلهسنگريز

.هاي مسطح در حد متوسط استباغداري و درختكاري در قسمت

8.2واحد اراضي -

هكتار مساحت بخشي از اراضي شهرسـتان ايجـرود را شـامل شـده و     37/428اين اراضي با 

ايـن  . درصـد اسـت  5الـي  1شيب ماليم دار پايين و هاي بادبزني شكل سنگريزهمتشكل از واريزه

هاي نسبتا عميق بـا سـنگريزة متوسـط و بافـت متوسـط تـا سـنگين بـر روي         خاكاراضي داراي 

ها مورد باشد و در حال حاضر براي چراي دام، زراعت ديم و باغسنگريزه و مواد آهكي و گچي مي

.گيرداستفاده قرار مي
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گيري و فرسايش خنـدقي اسـت و   واحد اراضي مزبور داراي محدوديت عمق خاك، خطر سيل

ليت كاربري آن با رعايت اصول حفاظت خاك و آب و حفاظـت از اراضـي بـراي درختكـاري و     قاب

.باشدمناسب ميداريمرتع

.دهدمشخصات كلي واحدهاي اراضي و مساحت هريك را نشان مي27و 26جداول شمارة 

فكيك شهرستانها و واحدهاي اراضي در ناحية زنجان به تمساحت تيپ: 26جدول شمارة 
كل ناحيهواحد اراضيتيپ اراضي

درصدمساحت
119/21657483/15-1هاكوه

2-174/16380497/11
3-188/5677315/4
4-127/17427274/12
8-118/7050815/5

26/68193384/49جمع تيپ
256/13609095/9-1هاتپه

2-259/4848054/3
4-207/24309377/17

22/42766426/31جمع تيپ
388/17688993/12-1هاي فوقانيفالتها و تراس

2-390/1287394/0
3-375/4190506/3
4-330/99607/0

83/233266500/17جمع تيپ
427/598844/0-1ايهاي دامنهدشت

2-493/1544413/1
2/2143357/1جمع تيپ

839/124109/0-1دارزني شكل سنگريزههاي بادبواريزه
2-837/42803/0

76/166912/0جمع تيپ
93/455/03/0درياچه سد منجيل

00/239417/0شهر زنجان
2/1368216100جمع
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مشخصات واحدهاي اراضي ناحية زنجان: 27جدول شمارة 

شاخص و تيپ اراضي

شماره 

واحد 

اراضي

استفاده از نحوةمشخصات كلي واحد اراضي

اراضي در حال 

حاضر

پوشش گياهي 

موجود

هاي محدوديت

اراضي در وضع 

موجود

عمليات عمراني 

مورد نياز

قابليت اراضي پس 

از انجام عمليات 

عمراني

شماره 

تيپ

نوع 

تيپ

هاي بسيار مرتفع ناهموار بـا قلـل   كوه1-1هاكوه1

هـاي  تيز و كشيده متشـكل از سـنگ  

سخت آهكي و يا آذرين خروجيبسيار 

در بعضــــــــــــي اراضي باير-

ــمت ــان و قس هادرخت

هـــــا و درختچـــــه

هاي پراكندهبوته

ــيار  - ــيب بس ش

تنـــــــــــــد                      

نداشـــــــتن -

ــاكي         ــش خ پوش

فرسايش بسيار -

شديد

ــت - حفاظــــــ

هـاي آبريـز            حوزه

ــوگيري از - جلــ

چراي دام

اراضي باير-

هايحفاظت حوزه-

ــز  ــه (آبخيــ منطقــ

)حفاظتي

هاي نسبتا مرتفع نسـبتا فرسـايش   كوه2-1

قلل مدور اغلب بـر روي مـواد   يافته با 

مادر آهكي و دگرگوني

چــراي فعلــي        -

زراعـــت ديـــم -

غــالت در كنــار        

هاها و دامنهدره-

پوشش كم تا متوسط

گياهان استپي

ــد          - ــيب تنـ شـ

خطر فرسايش -

شـــــــــــديد     

ــدوديت - محـــ

عمـــق خـــاك          

رخنمـــــــون -

ســـــــــنگي و 

خنـدقي  فرسايش

ــي  در بعضــــــ

ها            قسمت

انجام عمليـات  -

آبخيـــــــزداري 

ــرا           - ــرل چـ كنتـ

ــوگيري از - جلــ

ــم در   ــت دي زراع

هاي تند                      شيب

ــط  - ــت متوس قابلي

بـراي چـراي تحــت   

كنترل

اي نسبتا مرتفـع بـا قلـل تيـز و     هكوه3-1

هـاي  هاي متعدد متشكل از سنگدره

آهكي، دگرگوني و آذرين 

هـا  در بعضي قسـمت اراضي باير-

ــم  ــي ك ــش خيل پوش

گياهان استپي

ــيار  - ــيب بس ش

تنـــــــــــــد                     

فرسايش بسيار -

نداشتن -شديد  

پوشش خاكي

ــت - حفاظــــــ

هـاي آبخيـز           حوزه

ــوگيري از - جلــ

چراي دام

اراضي باير-

هاي حفاظت حوزه-

ــز  ــه (آبخيــ منطقــ

)حفاظتي
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27ادامة جدول شمارة 
شاخص و تيپ اراضي

شماره 

واحد 

اراضي

استفاده از نحوةمشخصات كلي واحد اراضي

اراضي در حال 

حاضر

پوشش گياهي 

موجود

هاي محدوديت

اراضي در وضع 

موجود

عمليات عمراني 

مورد نياز

پس قابليت اراضي

از انجام عمليات 

عمراني

هاكوه

هــاي شــديدا فرســايش يافتــه و كــوه4-1

هاي گچي، بريده متشكل از مارنبريده

ماسه نمكي و سنگ

ــاير        - ــي بـ اراضـ

چراي اتفاقي-

هــا قســمتدربعضــي

پراكندةگياهان پوشش

استپي

فرسايش خيلي -

ــديد          -شـ

ــد           ــيب تنــ شــ

ــدوديت- محـــ

ــاكعمــــق خــ

شـــــوري در -

هابعضي قسمت

حفاظت خاك-

ــوگيري از - جلــ

چراي دام

اراضي باير-

هاي حفاظت حوزه-

ــز  ــه (آبخيــ منطقــ

حفاظتي

هاي بسيار مرتفـع اغلـب بـا قلـل     كوه8-1

آهكـي و  هـاي  مدور عموما بـر سـنگ  

هاي دگرگونيصخره

ــي    - ــاه فعل چراگ

ــي  – در بعضــــ

كاري هاديمقسمت

ها       دردامنهالتغ–

پوشـــش متـــراكم  

گياهان استپي

ــد           - ــيب تنـ شـ

محــــــدوديت -

ــاك         ــق خـ عميـ

فرسايش زياد-

كنتــرل چــرا و  -

ــول  رعايـــت اصـ

مرتعداري

حفاظت خاك و -

جلوگيري از شخم 

هاي تند در شيب

احياء و توسـعة  -

مراتع

قابليت متوسط تـا  -

ــراي  نســبتا خــوب ب

چراي تحت كنترل
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27امة جدول شمارة اد
شاخص و تيپ اراضي

شماره 

واحد 

اراضي

استفاده از نحوةمشخصات كلي واحد اراضي

اراضي در حال 

حاضر

پوشش گياهي 

موجود

هاي محدوديت

اراضي در وضع 

موجود

عمليات عمراني 

مورد نياز

قابليت اراضي پس 

از انجام عمليات 

عمراني

2

مرتفع با قلل نسبتا تيـز  هاي نسبتا تپه2-1هاتپه

هاي سـخت  آهكـي   متشكل از سنگ

دگرگوني و آذرين

اراضي باير-

چراي اتفاقي-

ــمتها   ــي قس در بعض

پوشـش كـم نباتـات    

استپي

شيب تند-

زيادفرسايش-

ــدوديت - محـــ

عمق خاك

حفاظــت حــوزة -

آبخيز

ــوگيري از - جلــ

چراي دام

اراضي باير-

هاي حفاظت حوزه-

ــز  ــة (آبخيــ منطقــ

)اظتيحف

هــاي بــا قلــل مــدور و فرســايش تپــه2-2

متوسط بر روي مواد آهكي، دگرگـوني  

و خاكسترهاي آتشفشاني

چراي فصلي-

در بعضـــــــي -

ــت   ــمتها زراع قس

ــالت و   ــم غـ ديـ

حبوبـــــــات در 

هادامنه

پوشــش متوســط تــا 

زياد نباتات استپي

ــبتا  - ــيب نس ش

زياد

ــايش - فرســــ

متوسط

ــدوديت - محـــ

عمق خاك

حفاظت خاك و -

جلوگيري از شخم

ــرا و  - ــرل چ كنت

ــوال  ــت امـ رعايـ

مرتعداري

احياء و توسـعة  -

مراتع

ــب - ــبتا مناسـ نسـ

بـراي چـراي تحــت   

كنترل

هاي شديدا فرسايش يافته و بريـده  تپه4-2

هاي نرم و گچي بريده متشكل از مارن

و نمكي

اراضي باير-

چراي اتفاقي                 -

ــمتها   ــي قس در بعض

ــات ا ــه  نبات ــتپي ب س

صورت پراكنده

شيب تند-

ــايش - فرســــ

خندقي شديد

ــدوديت - محـــ

عمق خاك

سست بودن مواد 

مادري

حفاظت خاك و -

ــش  ــزايش پوش اف

گياهي 

ــوگيري از - جلــ

چراي دام

اراضي باير -

هاي حفاظت حوزه-

ــز  ــه (آبخيــ منطقــ

)حفاظتي
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بررسي قابليت اراضي-2-4-2-2

دهـد كـه از كـل    هاي مختلـف نشـان مـي   ية زنجان براي كاربريبررسي قابليت اراضي ناح

درصد از اراضي ناحيه داراي قابليت براي انجام 57/1هكتار معادل 2/21433اراضي موجود ناحيه، 

به عبارت ديگر درصورت وجود آب اين اراضي قابليت انجام زراعت آبـي  . باشندميهاي آبي زراعت

.را خواهد داشت

هـاي از اراضي ناحيه بـراي زراعـت  ) درصد87/13(هكتار 78/189763مجموع همچنين در

هاي زنجان، ايجرود و ماهنشـان  اين اراضي كال در شهرستان. باشندديم داراي قابليت مناسب مي

.استقرار دارند و شهرستان طارم تقريبا فاقد اينگونه اراضي است

هكتار از اراضي ناحيـة زنجـان را تحـت    35/327365اراضي داراي قابليت براي كاربري مرتع 

.گردددرصد از اراضي ناحيه را شامل مي92/23پوشش قرار داده است كه 

گردد بـراي هـيچ   درصد از كل اراضي را شامل مي43/60ساير اراضي ناحية زنجان كه حدود 

. انـد ر تعريـف گرديـده  هاي فوق قابليت نداشته و تحت عنوان اراضي حفاظتي و بـاي يك از كاربري

هـاي  منظور جلوگيري از فرسايش و لخت شـدن اراضـي بـا اعمـال روش    اين اراضي الزم است به

.اصالحي حفاظت شوند
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وسعت اراضي برحسب واحد اراضي و نوع قابليت كاربري در ناحية زنجان: 28جدول شمارة 

درصدجمع)هكتار(واحد اراضي و مساحت آن نوع كاربري

20/2143357/1-----1/42/4واحد اراضييزراعت آب

-----27/598893/15444مساحت

78/18976387/13-----1/22/3واحد اراضيزراعت ديم 

-----88/17688990/12873مساحت

2/18/12/23/34/31/82/832/32736592/23واحد اراضيمرتع

74/16380418/7050859/484075/4190530/99639/124137/428مساحت

اراضي حفـاظتي و  

باير

97/82680343/60--1/13/14/11/24/2واحد اراضي

--19/21657488/5677327/17427256/13609007/243093مساحت

درياچة سد منجيل 

ــهر   ــدودة ش و مح

زنجان

93/284921/0

20/1368216100جمع كل اراضي

دهد كه از مجموع اراضـي  هاي مختلف نشان ميبررسي چگونگي توزيع اراضي داراي قابليت

درصد در شهرسـتان ايجـرود قـرار دارد و ايـن شهرسـتان      51/40داراي قابليت براي زراعت آبي، 

) ناحيـه درصد از كـل  3/13حدود (ها رغم برخورداري از كمترين سطح در بين ساير شهرستانعلي

هاي زنجان، طارم و ماهنشان پس از ايجرود شهرستان. باشداز اين نظر داراي بهترين وضعيت مي

از كـل اراضـي   . باشـند به ترتيب داراي بيشترين سهم از اراضي داراي قابليت براي زراعت آبي مي

بـوده و  درصد32/58داراي قابليت براي زراعت ديم، بيشترين سهم مربوط به شهرستان زنجان با 

شهرستان ماهنشان نيز . شهرستان طارم هيچ سهمي از اين اراضي را به خود اختصاص نداده است

.بيشترين سهم از اراضي داراي قابليت براي مرتع را به خود اختصاص داده
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نحوة توزيع اراضي ناحية زنجان برحسب قابليت : 29جدول شمارة 

درصد به كلمساحت به هكتارنوع قابليت

2/214336/1زراعت آبي

8/1897639/13زراعت ديم

3/3273650/24مرتع

8268040/60حفاظتي و باير

3/13653660/100جمع ناحيه

بررسي عوامل موثر در تخريب اراضي-3-4-2-2

غـذايي و حفـظ پايـداري    منابع خاك به عنوان يكي از مهمترين منـابع پايـه در توليـد مـواد     

ها داراي نقش اساسي بوده و در توسعة اقتصادي و اجتماعي منـاطق نقـش بـه سـزايي     اكوسيستم

رو استفادة بهينه از اين منابع و نيـز جلـوگيري از عوامـل تخريبـي آنهـا بايـد در كليـة        از اين. دارد

.ها مدنظر قرار گيردريزيبرنامه

بنـدي  توان به دو دستة كلي به شرح زيـر دسـته  خاك را ميدر مجموع عوامل تخريب كنندة

:نمود

عوامل شيميايي و ارگانيكي-

ي كعوامل فيزي-
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:گردندباشد كه ذيال بيان ميپيدايي هريك از اين عوامل به داليل خاص مي

عوامل شيميايي و ارگانيكي تخريب كنندة خاك) الف

افزايش شوري-

تواند به داليل وضعيت طبيعي، ژئومورفولوژيكي و يا مصـنوعي و  ها مينپديدة شورشدن زمي

هـاي كشـت آبـي در آنهـا صـورت      هاي نسبتا مسطح ناحيه كه فعاليتدر زمين. توسط انسان باشد

به دليل آبياري غلط و به ويژه ايجاد شرايط مانـدابي در نوارهـاي پـايين دسـت اراضـي،      . گيردمي

شود و سپس حركت معكوس رطوبت توام بـا امـالح را بـه دليـل     ميموجب پيدايي حالت ماندابي

هاي پايين را در سطح خـاك فـراهم   گردد و تجمع امالح اليهپديدة تبخير از سطح خاك باعث مي

.شودآورد كه بدين ترتيب از ميزان كارآيي خاك كاسته ميمي

خيزي و عناصر اصلي مورد نياز گياهانكاهش حاصل-

زير اكوسيستمي است كـه  هاي زنده، خود يك نوان يكي از عناصر اصلي اكوسيستمخاك به ع

صـورت خودكـار   تشكيل دهندة آن يعني عوامل زنده و غيرزنده در يك وضـعيت طبيعـي بـه   اجزاء

در حـال حاضـر بـه دليـل دخالـت انسـان، در ايـن        . كندعمل نموده و در مسير تكامل حركت مي

تـوان بـه   و از توان توليدي آن كاسته شده است كه از آن جمله مـي خودگرداني اختالل ايجاد شده

هـاي بـيش از انـدازه    بـرداري دليل بهـره كاهش ميزان عناصر غذايي مورد نياز گياهان در خاك، به

هـاي  هاي زراعتـي آبـي و ديـم و زمـين    هاي زمينهاي ناحيه اعم از خاكبيشتر خاك. اشاره نمود

انـد و همـين امـر از    ايي گياه، يعني ازت و فسفر دچار كمبود بـوده مرتعي از حيث عناصر اصلي غذ

.وري آن كاسته استميزان بهره
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هاآلودگي شيميايي خاك-

آور هـاي زيـان  ها و وجود عناصر مسموم كننده در آنها يكـي از پديـده  آلودگي شيميايي خاك

هـا  توسـط كشـاورزان    گسترش تكنولوژي و صنعت و عدم كـاربري درسـت سـموم و دفـع آفـت     

ها موجب برهم خوردن توازن عناصر غذايي گياه بـه دليـل ايجـاد    آلودگي شيميايي خاك. باشدمي

در حـال  . هاي ميكروارگانيسـمي خـاك اسـت   شرايط آنتاگونيستي و از بين رفتن يا كاهش جمعيت

ـ  هاي ناحيه از طريق عواملي از قبيل استفاده از سـموم دفـع آفـت   حاضر خاك هـا،  كـش فهـا و عل

هاي صنعتي روية كودهاي شيميايي در بعضي از اراضي آبي، رها شدن فاضالب كارخانهمصرف بي

.گيرندهاي حاوي مواد معلق در فضا مورد تخريب شيميايي قرار ميو در مواقعي وقوع باران

كاهش مواد آلي خاك-

صورت خـودگردان، قبـل   بههمانگونه كه ذكر گرديد خاك، خود به عنوان يك زير اكوسيستم

نموده و به دليل وجود پوشـش گياهـان طبيعـي و ريـزش شـاخ و بـرگ       از دخالت انسان عمل مي

گياهان در سطح خاك و تجريه و فسادپذيري آنها باعث پيدايي حالت پايـدار مـواد آلـي خـاك در     

اضـي مرتعـي و   ارولي در حال حاضر در بيشـتر  . گرديدمقابل تجزيه و تغذية آن توسط گياهان مي

برداري ساالنة محصول و عدم انجام اعمال صحيح زراعي از ميزان مواد آلـي  زراعتي به دليل بهره

.كندوري آن افت ميشود و توان بهرهها با گذشت زمان كاسته ميخاك

عوامل فيزيكي تخريب كنندة خاك) ب

تغيير بافت خاك-

رفتاري خاك در مقابـل حفـظ رطوبـت و مـواد     بافت خاك يكي از فاكتورهاي مهم در واكنش 

باشد كه و شن مي) سيلت(بافت خاك متشكل از ذرات رس، الي . هاي گازي استغذايي و تبادل

صـورت  در حال حاضر اراضي زراعـي بـه  . هاي آبي و بادي هستنددو جزء اول حساس به فرسايش

بـرداري شـديد از   ز تحت بهرهشوند و اراضي مرتعي نيآيش و عاري از پوشش گياهي نگهداري مي
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حفاظ ماندن اراضي در مقابل عوامل فرساينده گيرد و در نهايت موجب بيطريق چراي دام قرار مي

هـاي آبـي   گياهي دچار فرسايشبا بارش باران در بهار، اكثر اراضي لخت و بدون پوشش . شوندمي

.شوندمي

تغيير ساختمان خاك-

باشـد، يكـي از فاكتورهـاي    وة به هم پيوستن ذرات خـاك مـي  ساختمان خاك كه حاصل نح

بـرخالف  . آيدكنندة ميزان توانايي و تهويه و پايداري در مقابل عوامل فرسايش به حساب ميتعيين

بافت و سطح ويژه كه براي خاك معيني تقريبا مقدار ثابتي اسـت، سـاختمان خـاك داراي ويژگـي     

در نقـاطي از اراضـي   . باشـد جانداران و كشـت و كـار مـي   متغير در مقابل شرايط محيطي، فعاليت

كشاورزي، آبياري غلط و غرقاب آالتمرتعي و زراعي ناحيه به دليل تردد بيش از حد دام و ماشين

نمودن بخشي از خاك، به مدت طوالني و كاهش مواد آلي به دليل سوء مديريت، ساختمان خـاك  

.كندبي عمل ميصورت عامل تخريشود و بهدچار انهدام مي

پيدايي الية غيرقابل نفوذ در اراضي-

در زمينـة  هـاي كشـاورزي   برداران از منابع خاك در نحوة استفاده از ماشـين عدم آشنايي بهره

هـاي دراز موجـب پيـدايي يـك اليـة      زني، در طول سالآماده نمودن زمين و انجام كارهاي شخم

ردد كه موجب  عدم توسعة مناسب ريشة محصـول و نفـوذ   گد رخاك مي) Hard Fan(غيرقابل نفوذ 

.شودآب در خاك مي

كاهش عمق خاك-

دار كه عموما نيز به كشت ديم اختصاص دارند به دليل فرسـايش آبـي   در بيشتر اراضي شيب

هـاي زيـرين در سـطح    االرضي شسته شده و باعث نمايان شدن اليـه ميزان زيادي از خاكم سطح

دار از جملـه منـاطق ماهنشـان و طـارم وقـوع چنـين       گشت و گذاري در مناطق شيببا. گرددمي
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خيـزي و  اي موجب كاهش حاصلوقوع چنين پديده. باشداي كامال قابل درك و مشاهده ميپديده

.گرددافزايش بياباني شدن مناطق مي

كاهش سطح اراضي-

گسـترش روزافـزون صـنعت و    سـطح، يكي از موارد تخريبي در مورد اراضي ديـم و نسـبتا م  

اي را وقوع چنين پديـده . باشدها و كاستن از ميزان مساحت و پيوستگي اراضي مياستقرار كارخانه

نظر به اينكه منـابع اراضـي مناسـب از    . تهران مالحظه كرد-توان در كنار جادة زنجانويژه ميبه

هاي نـوين  ضي مذكور با گسترش روشباشند و امكان آبي كردن ارانظر سطح غيرقابل توسعه مي

.هاي مذكور موجب انهدام اراضي گرديده استلذا اقدام. آبياري وجود دارد

ترهاي كوچكتبديل اراضي زراعي به قطعه-

شمسـي تقسـيم زمـين بـه     1341متاسفانه يكي از ابعاد منفي انجام اصالحات ارضي در سال 

شيب زمين و با عرض كم در جهت عمود بر شـيب بـوده   هاي كوچكتر با طول زياد در جهتقطعه

ضي، باز هم بر كوچك شدن و قطعه قطعـه شـدن اراضـي    ابعد از آن هم با تقسيم به ارث ار. است

چنين حالتي در اكثر اراضي مسطح آبي و ديم مشـهود اسـت و موجـب كـاهش     . افزوده شده است

وري ين و در نهايت كاهش ميزان بهـره هاي كشاورزي و تحرك زياد تراكتور در زمبازدهي ماشين

.اراضي شده است

بررسي وضعيت معادن-5-2-2

با عنايت به اينكه در گزارش مطالعات اقتصادي ناحيـة زنجـان بـه بررسـي وضـعيت معـادن       

هاي شناخته شده در اين زمينه به تفصيل پرداخته شده است لـذا در ايـن   موجود در ناحيه و قابليت

.مطلب خودداري گرديده استبخش از تكرار
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محيطيبررسي معضالت حاد زيست-6-2-2

اجتماعي و فرهنگي استان زنجان، هـيچ  -براساس مندرجات گزارش جلد اول توسعة اقتصادي

يك از شهرهاي اين استان و به تبع آن ناحية مورد مطالعه از نظر وضعيت آب، خاك و هوا در حـد  

. ورد بررسي از اين نظر در حد اخطار قـرار دارد متنها شهر زنجان در ناحية اند و بحراني قرار نگرفته

توانـد منجـر بـه ايجـاد معضـالت      هاي مختلف آب، خاك و هوا كه مـي در گزارش مذكور آالينده

مورد بررسي قرار گرفته است كه آن بخش از اين مطالعات كـه مربـوط بـه    ،محيطي گردندزيست

:گرددرايه ميباشد ذيال انجان ميناحية ز

هاي آبآالينده) الف

اوزن در نواحي جنـوبي  ها و به خصوص در قزلترين آلودگي طبيعي كه در تمام رودخانهعمده

گـذارد،  شود و در كيفيت، سختي، امـالح و شـوري آب تـاثير مـي    و غربي و شمالي ناحيه ديده مي

.هاي شديد اراضي بدلند استفرسايش

هاي هنگام جريان سيالب. گرم در ليتر نيز ديده شده است23گل آلودي آن تا وجود امالح و

هاي بهاري در بعضي نقاط انحالل بيش از يك هزار تن خاك در يك كيلومترمربع بر اثر فرسايش

وجود اين امالح در فصول سـيالبي موجـب   . اوزن به ثبت رسيده استكناري و خندقي در آب قزل

.ماهي گرديده استهاها و انهدام ميليونخفگي و پرشدن برانشي

قـره بوتـه،   (ها، مخصوصات در نواحي چايپاره سموم كشاورزي مصرفي در مزارع حاشية رودخانه-

باشـد، موجـب   و ماهنشان و طارم عليا كه كشت برنج در آنها متـداول مـي  ) قيطول، حصار، مشمپا

.شوداوزن ميهاي شيميايي آب رودخانة قزلآلودگي

كارخانة فلوتاسيون و تغليظ سرب و روي دندي و نشتي پساب صنعتي اين كارخانه بـه رودخانـة   -

.رودهاي منطقة انگوران به شمار ميدندي نيز از موارد مهم آالينده
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اكثر روستاها و شهرهاي ناحيه براساس نياز، در گذشته بر كنـارة رودخانـه و يـا در حاشـيه و در     -

هاي هاي خانگي و هرزآباند، از اين رو اكثر فاضالباحداث و قرار گرفتههاي رو به رودخانه شيب

هاي طبيعي داخـل روسـتاها و شـهرها كـه بـا      ها به مسيلسطحي و خياباني از طريق شبكة جوي

هاي ناحيه داراي شـبكة  از آنجا كه هيچكدام از سكونتگاه. شوندسرازير مي،رودخانه مرتبط هستند

هـا بسـيار شـديد و    اضالب نيستند، در بعضي مناطق وضعيت آلودگي رودخانهفآوري و تصفيةجمع

هـاي حاصـله   هـا قـادر بـه پـااليش آلـودگي     بحراني است و توان اكولوژيكي و خودپااليي رودخانه

.گرددباشد و هر روز بر وضعيت حاد آلودگي آنها افزوده مينمي

هايي را متحمـل  ر و بناب هرچند كه آلودگيرودخانة زنجانرود از سرمنشاء خود تا روستاهاي ذاك-

باشد تا محدودة مذكور قـادر  گردد ولي به علت نوع آلودگي كه اكثرا از مواد آلي قابل تجزيه ميمي

كيلومتري شرق شهر زنجـان  12ولي از . يابدباشد و در حد قابل قبولي جريان ميبه خودپااليي مي

هـاي روسـتاهاي ديـزج و    ابتدا فاضـالب . شودن ميوضعيت فيزيكي و شيميايي آن به كلي دگرگو

هـاي ناشـي از سـرريز    هاي محوطة كارخانة سرب و روي و بعـد فاضـالب  سايان و سپس هرزآب

هـاي ايـران   هاي كارخانـه شويي و پس از آن هرزآبكارگاه شن و ماسههاي ترسيب چند حوضچه

خانـة كارخانـة شـير پاسـتوريزه و     ترانسفو، پارس سويچ، منسوج نبافته و بـاالخره سـرريز تصـفيه    

پيوندند و با چنين آلـودگي وارد بخـش جنـوبي شـهر زنجـان      آرد تابان به آن ميفاضالب كارخانة 

هاي سرب و روي دپو شده گردد و در آنجا به امالح حاصل از شستشوي باران و پراكنش خاكمي

طريـق چهـار مسـيل بـزرگ و     شـود و از به وسيلة باد در محوطة انبار شركت كالسيمين آلوده مي

هـا و  فاضـالب گرمابـه  . پيونـدد هاي شـهر زنجـان بـه آن مـي    هاي متعدد، مجموع فاضالبكانال

اند، در جنوب شهر به آن رودخانه منتهـي  هاي زيرزمين هدات شدهمسجدهاي قديمي كه به كانال

ة سـنتي از همـين   هاي زنجان درهمين بخش واقع شده و با استفادكاريمتاسفانه سبزي. شوندمي

هـاي انگلـي و بـا سـيلي و كلـي      كنند و آلودگيها اقدام به كشت و آبياري سبزيجات ميفاضالب
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استان رسـيده  شتيهاي بهدادهند، كه اين موضوع بارها به تاييد مقامفرمي و ميكربي را اشاعه مي

شـهر فاضـالب   در قسـمت غـرب  . ها ادامـه دارد است، ولي كماكان روند آلودگي و اشاعة بيماري

و سپس فاضـالب كشـتارگاه شـهرداري    آباد هاي جديداالحداث اسالم آباد و عليپادگان و شهرك

رساند كه اكثر ايام سال اين پيوندد و شدت آلودگي را در اين رودخانه به حدي ميزنجان به آن مي

. شـود مـي رودخانه به يك كانال بزرگ فاضالب بيشتر شباهت دارد و يك رودخانة مرده محسوب

هـاي روسـتاهاي   ها و جنگـل كـاري  چون اكثر فضاهاي سبز و باغات جنوبي زنجان و صنوبركاري

باشـد، آلـودگي مـذكور بـه تـدريج در      غربي زنجان متكي به استفاده از آب رودخانة زنجانرود مـي 

دسـت را بـا مخـاطرة جـدي مواجـه      گذارد و سالمت روستاهاي پـايين نابودي اين اراضي تاثير مي

.سازديم

هـاي زيرزمينـي در حـد بـااليي قـرار دارد،      آباد زنجـان كـه سـطح ايسـتايي آب    در شهرك علي-

منظور دفع آنها يكي از معضالت مهـم آلـودگي   هاي جاذب حفر شده بههاي خانگي و چاهفاضالب

هاي فاضالب منازل در نقاط مذكور به آب رسيده اسـت و  هاي زيرزميني است و چون اكثر چاهآب

شـوند، امكـان   هاي زيرزميني تغذيه ميهاي آب آشاميدني شهر زنجان از همين سفرهعضي از چاهب

هـا،  هاي آشـاميدني حاصـل از ايـن سـفره    هرچند كه آلودگي آب. رسدنظر نميآلودگي آنها بعيد به

توسط هيچ ارگاني اعالن نشده است ولي ادامة روند دفع فاضالب در اين شهر و ادامة برداشت آب 

.ها در آيندة نه چندان دور آلودگي شديدي را به ثبوت خواهد رساندآشاميدني از اين سفره

هاي خاكآالينده) ب

هاي استان و ناحية مورد بررسي شور و آهكي و براون آهكي است با توجه به اينكه اكثر خاك

د براي كشـاورزي هـم   هاي شور و قليايي وجود دارد و در مناطق مستعو حتي درنقاط زيادي خاك

خـورد  و بـه   هايي است كه فقر مواد آلي در آنها به وضوح بـه چشـم مـي   ها، از نوع رسنوع خاك



119دمطالعات محيط طبيعي وضع موجو-بازنگري در مطالعات طرح جامع ناحية زنجان

ثبوت رسيده است، افزايش هرگونه موادي كه به نحوي در باالبردن عناصـر مضـر بـراي گياهـان     

.ذيردهاي طبيعي موثر باشد، بايد با احتياط كامل و حساب شده انجام پزراعي و رستني

متاسفانه توصيه، مصرف و ترويج بي روية كودهاي شيميايي در مناطق، بـه شـوري و افـزاش    

ها افزوده است و اين مورد در مناطقي كه كشت ديم معمول است و متكي بـه  امالح تخريب خاك

. هـا نيـز كـم اسـت، در حـد خطرنـاكي قـرار دارد       باشند و شستشو و نفوذپذيري خاكآب باران مي

هـاي حـريم   ها، در نهايت به خاكفادة ساليانة هزاران تن نمك در فصل زمستان در طول جادهاست

به دليـل  هاي شهر زنجان، ها و فضاهاي سبز حاشية خياباندر تمامي پارك. شودها اضافه ميجاده

درختان و رنگ پريدگي آنها نمايانگر عدم توانـايي هاي زرد شدةوجود امالح آهكي در خاك، برگ

گردد باشد كه اين يون در مجاورت آهك جذب گياه نميهاي آهن مورد نياز ميگياه در جذب يون

. شـود رود و اين امر در اكثر نقاط به خوبي مشاهده ميو در نتيجه سبزينة گياه به تدريج از بين مي

مـك رواج  هـا، اسـتفاده از ن  ها توسط شـهرداري هاي زمستاني در خيابانمتاسفانه هنگام رفتن برف

كند بلكـه عـالوه بـر پاشـيده شـدن نمـك توسـط        دارد كه نه تنها مشكل فضاي سبز را حل نمي

گـردد و  زدگـي آنهـا مـي   خودروها و تجمع آن در پاي گياهان و درختان، موجـب خشـكيدن و يـخ   

به عالوه هزاران متر جدول سيماني حاشـية  . هرساله كاشت مجدد و تعويض خاك را به دنبال دارد

.سازدها را هم متالشي ميها و آسفالت خيابانباغچه

هـا تـن از   باشـند كـه سـاالنه ميليـون    هاي خـاك مـي  هاي آجرپزي از ديگر آاليندهكوره-

افـزون بـر آن مصـرف نمـك در توليـد آجـر و       . سازدهاي مناطق مذكور را نابود ميخاك

منـاطق  هـاي هاي اطراف، موجب تجمع و باالبردن غلظت خاكپخش ذرات آن در خاك

.گرددهمجوار مي

ها و مـواد نـايلوني كـه در حـريم     ها و مواد زايد و جامد صنعتي و نخالهعدم بازيافت زباله-

هـا،  داريگـردد، بـه همـراه مـواد زايـد مـرغ      هـا دفـع مـي   هاي اصلي توسـط كارخانـه  راه
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سـه،  بندي شن و ماهاي دانههاي گچ و آهك، كارخانهها، كورهها، سنگبريسازيموزاييك

هاي بـين راهـي از ديگـر عوامـل آالينـدة      كارخانة گچ و پودرهاي ميكرونيزه و غذاخوري

هـا و  آوري و دفع اصولي مواد زايد اين كارخانهنظر به اينكه جمع. شوندخاك محسوب مي

در . هاي شهري متولي مسـتقيمي نـدارد  محدودهزواحدهاي صنعتي و خدماتي، در خارج ا

صـورت  كنـد و در اكثـر مـوارد ايـن كـار بـه      اد زايد خود را دفع مينتيجه هر واحد راسا مو

را فـراهم  هـا  پذيرد و پخش و پراكنش مـواد، موجـب آلـودگي خـاك    غيراصولي انجام مي

.سازدمي

هاي شن و ماسه در تمام هاي نابهنجار كارخانههاي معدني و برداشتها و فعاليتاحداث راه-

ها و به جاي گذاردن آثار تخريب بـدون  بجايي خاكشهرها و مناطق، سبب دگرگوني در جا

هـاي  به عـالوه پراكنـدگي باطلـه   . شودهايي را در محيط سبب ميبازسازي شده و نازيبايي

هـا را  ماند نوعي آاليندگي خـاك ها كه در محيط به جا ميمعدني و مازادهاي آسفالت ريزي

.سازدفراهم مي

اهميت به سزايي دارد، فقدان يك مركز دفع اي كه در حال حاضريكي از مشكالت عمده-

هاي صنعتي حاوي سموم و فلزات سـنگين اسـت   سموم فاسد شدة كشاورزي و پس مانده

كه اين محل تاكنون شناسايي و تجهيـز و احـداث نشـده اسـت و چـون مـوارد مختلفـي        

هاي مجـاز تعيـين شـده از طـرف    منظور دفع اين ضايعات به خارج از استان و به محلبه

سازمان محيط زيست كه در كوير مركزي و ساوه قرار دارند انتقال يافته است، ولي ادامـة  

آورد اين روند به علت مشكالتي كه براي ارگان اجرايي و كارگاه توليد كننده به وجود مـي 

هـا،  و بعد مسافتي كه محل دارد، در دفع غيراصولي اين مواد و در نهايت در آلودگي خاك

.گذاردميتاثير فراواني
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هاي بزرگ و كوچك توليد كنندة اين مواد در سطح ناحية مورد هاي اخير تعداد كارگاهدر سال

هاي آسكارلي خـود بـا   بررسي افزايش يافته است، مانند كارخانة ايران ترانسفو كه براي دفع روغن

و فلـزات سـنگين   هاي آنها حـاوي سـيانور  هاي آبكاري كه پس ماندهمشكل مواجه است و كارگاه

هـاي اطـراف   نمايند، ضايعات خود را در محـيط صورت سنتي و ناشناخته فعاليت مياست و اكثرا به

،شان مشكل و به علت نبود يك مركز دفع اصـولي در اسـتان  نمايند كه كنترلفعاليت خود دفع مي

.عمال مديريت و نظارت نيز تا حدودي غير ممكن شده استا

هاي شهري است كـه در حـريم هـر    ها، مراكز دفع زبالهموارد مهم آلودگي خاكيكي ديگر از 

انـد  اين مراكز كه از گذشته دايـر بـوده  . شهر از طرف شهرداري براي اين امر اختصاص يافته است

نامناسب بودن محل، به دليل عدم انجام مراحل بازيافت و دفع غيراصـولي مـواد و تجمـع و    ضمن 

هاي ولگـرد شـده   بر روي هم، موجب جلب حشرات و جوندگان موذي و سگتراكم نامتناسب آنها

پارچـه و كاغـذ   هاي سبك و ذرات است و با ايجاد تعفن و مناظر ناهنجار موجبات پراكندگي نايلون

هـاي ديگـري را نيـز    هـا، آلـودگي  هاي زيرزميني و جريان آنها در مسيلدر آببا نفوذ شيرابة مواد،

آوري و دفـع زبالـة شـهرها    ين رو چندين نقطه به وسيلة كارشناسان براي جمـع از ا. اندموجب شده

بـا وجـود ايـن دفـع و دفـن      . اند و تا حدودي مشكل حل گرديده اسـت يابي و شناسايي شدهمكان

كشد و در بعضي موارد غيرقابل تجزيه و فسـاد هسـتند   موادي كه تجزية آنها صدها سال طول مي

.هاي بازيافت زباله در تمام شهرها وجود داردبه كارخانهاصولي نبوده و نياز مبرمي
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هاي هواآالينده) پ

هـاي كوچـك   هـاي منـازل مسـكوني و كارگـاه    ها و آبگـرمكن وسايط نقلية موتوري و بخاري

هـاي عمـومي كـه از سـوخت     ها و گرمابـه هاي سنتي و نانواييها و قندريزيآهنگري و صافكاري

شوند كه خوشـبختانه  هاي هواي شهرها محسوب ميترين آاليندهند، از عمدهكنفسيلي استفاده مي

به علت گازسوز شدن آنها و توسعة شبكة گازرساني اين معضل تا حد زيادي در حال برطرف شـده  

هاي كارگاهي شهرها، مراحـل نهـايي خـود را طـي كننـد و انتقـال       است و در صورتي كه سياست

هـاي مسـكوني و تجـاري شـهرها     ندة هوا كه از گذشته در بافـت واحدهاي صنعتي و خدماتي آالي

اند انجام پذيرد، مشكل آلودگي هوا، از نظر گازهاي حاصل از سوخت مـواد نفتـي بـه    استقرار يافته

هاي انجام شـده توسـط سـازمان حفاظـت محـيط      با توجه به نمونه برداري. كلي مرتفع خواهد شد

نجان كه باالترين رقم را از نظر دارا بـودن وسـايط نقليـة    هاي مختلف در شهر ززيست در ايستگاه

هاي خدماتي در سـطح شـهرهاي اسـتان داشـته اسـت،      هاي گرمايشي و كارگاهموتوري و سيستم

از اسـتاندارد  تـر ها در حد پايينها و دودكشميزان آلودگي ناشي از گازهاي خروجي از اگزوز ماشين

هاي خدماتي شهرهاي استان، آالينـدة مـداوم و مسـتمري    بوده است و در نتيجه در داخل محدوده

.كه بتوان از آن نام برد وجود ندارد

هاي خدماتي شـهرها قـرار دارنـد و    هاي هوا در سطح استان اكثرا در خارج از محدودهآالينده

ز ايـن  ا. نوع آلودگي آنها بستگي به نوع فرآيند توليد هر واحد و موقعيت استقرار آن، متفاوت اسـت 

:اندبندي و به شرح ذيل مورد ارزيابي قرار گرفتهرو اين واحدها در چهارگروه تقسيم

واحدهاي داراي دود قابل رويت-

واحدها داراي ذرات معلق و گرد و غبار-

هاي سميزواحدهاي داراي گا-

واحدهاي داراي تعفن و بوي نامطلوب-
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بخـش خصوصـي و سـه واحـد كارخانـة      سازي و قير سفت كنـي  آسفالتشش واحد كارخانة 

پزي سنتي در جادة بيجار و جادة ترانزيتي آسفالت شهرداري و راه و ترابري و سه كورة آهك و گچ

ها بـا  كارگاهاين . اندشهر زنجان در گروه اول واحدهاي آلوده كنندة هوا قرار گرفتهتهران د رحومة 

هـاي خـود، باعـث    حاصل از احتراق در كورهCO2و Coاستفاده از سوخت مازوت و ايجاد گازهاي 

.گرددآلودگي هوا مي

هاي نمك كـوبي، توليـد پودرهـاي ميكرونيـزه و تعـدا كارخانـة گـچ از گـروه دوم         كارگاه-

.هاي هوا هستندآالينده

جادة تبريز و بيجار كه با استقرار نامناسب و غيرمجاز خـود  2هاي ذوب مس كيلومتر كوره-

هاي رسد در گروه سوم آاليندهواحد مي60جان كه تعدادشان به در جنوب و غرب شهر زن

هـاي مـس و   هـاي روپـوش دار و قراضـه   ها بـا اسـتفاده از سـيم   اين كوره. هوا قرار دارند

گري و صنايع مهمات سازي تهران اقدام به استحصـال  هاي ريختههاي سربارة كورهخاك

از احتراق ناقص مازوت مصرفي و نمايد كه، دود و گازهاي حاصلو توليد شمش مس مي

. شـوند سوختن عناصر مضر موجود در مواد اولية مصرفي، سبب آلودگي بسيار شديدي مي

ها به كلي تعطيل شـده  زيست اين كارگاهبا اقدامات انجام شده توسط ادارة حفاظت محيط

وب نـورد  بودند ولي با مهلتي كه از طرف مقامات قضايي تا انتقال دايم آنها بـه مجتمـع ذ  

.مس جادة دندي داده شده بود، در حال حاضر به طور موقت فعال هستند

12يكي از مراكز مهم آلودگي هواي شهر زنجان كارخانة سرب و روي واقـع در كيلـومتر   -

منظـور  رغـم داشـتن لـوازم و تكنولـوژي مـدرن بـه      اين كارخانـه علـي  . جادة تهران است

تفادة بهينه از امكانات موجود، بعضـي مواقـع در   جلوگيري از آلودگي هوا، به علت عدم اس

هزار مترمكعب گرد و غبار و گازهاي مضر ناشي از فرآيند توليد سـرب را وارد  22ساعت، 
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سازد و به دليل واقع شدن در مسير باد غالب به شهر، آلودگي شديدي را تـا شـعاع   هوا مي

.نمايدسه كيلومتر خود ايجاد مي

كيلـومتري  10آاليندة هوا، واحد توليدي پودر گوشـت واقـع در   در گروه چهارم واحدهاي -

اين واحد توليدي به علت ايجاد تعفن بيش از حد در محيط اطـراف  . باشدغرب زنجان مي

خود به وسيلة سازمان حفاظت محيط زيست به كلي تعطيل گرديده است و در حال حاضر 

.از ايجاد آلودگي آن جلوگيري به عمل آمده است

بررسي وضعيت دام در ناحية زنجان-7-2-2

براساس آخرين اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان و وفق منـدرجات  

در كل محدودة ناحية زنجـان كـه مشـتمل بـر چهـار      1380سالنامة آماري استان زنجان، در سال 

راس دام اعم از كوچـك  820540باشد در مجموع شهرستان ايجرود، زنجان، طارم و ماهنشان مي

درصـد  8/37راس دام بـا  309800از اين تعـداد  . و بزرگ در ناحية مورد نظر نگهداري شده است

درصـد در  2/20درصـد در محـدودة شهرسـتان ماهنشـان،     3/31كل آنها در شهرسـتان زنجـان،   

.داندرصد باقيمانده در محدودة شهرستان ايجرود نگهداري شده7/10شهرستان طارم و 

هاي كوچـك يعنـي   هاي موجود را دامدرصد كل دام7/86راس يا 711690از كل دام موجود 

درصد گوسفند و بره و بقيـه  1/86اند كه از اين ميان دادهگوسفند و بره و يا بز و بزغاله تشكيل مي

.اندبز و بزغاله گزارش گرديده

6/17درصـد را گـاو و گوسـالة اصـيل،     5/6راس گاو و گوسالة موجود در ناحيـه 108850از 

.انددادههاي بومي تشكيل ميدرصد را گاو وگوساله9/75درصد را گاو و گوسالة دورگ و 

از آنجا كه در مبحث بررسي وضعيت بخش كشاورزي در گـزارش مطالعـات اقتصـادي ناحيـه     

ست، لذا در اين قسمت بـه همـين   مسالة دام و دامداري از ناحيه به تفصيل مورد بحث قرار گرفته ا
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بـديهي اسـت در گـزارش بررسـي وضـعيت      . مختصر بسنده نموده تا از اطالة كالم جلوگيري گردد

.نيز ارايه خواهد شد... اقتصادي ناحيه بحث كندوداري، مرغداري و 




