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 158 ........................................................... رود  نهیبز  ییروستا  منظومه  در  یدست  عیصنا  غالب  یها  مهارت  عیتوز  -59-1  نقشه

 161 ................................................... نهرود یبز  منظومه  یروستاها   در  یگردشگر  و  یخیتار  ،یعیطب  یجاذبهها   اهم  -60-1  نقشه

 182 ................................................................. خدابنده   رود  نهیبز  ییروستا  منظومه  یکشاورز  بخش  یبند  پهنه  -61-1  نقشه

 183 ............................................................ خدابنده   رود  نهیبز  ییروستا  منظومه  یکشاورز   ریغ  بخش  یبند  پهنه  -62-1  نقشه

 183 ............................................................. خدابنده   رود  نهیبز  ییروستا  منظومه  یدست  صنابع  بخش  یبند  پهنه  -63-1  نقشه

 184 ............................................................... رود  نهی بز  ییروستا  منظومه  یها یآباد  یاقتصاد  یکل  یتوانمند  رتبه  -64-1  نقشه

 205 ...................................................................................................... رود  نهیبز  منظومه  ییفضا  ساختار  -65-1  نقشه

 210 ........................................................ بزینهرود   منظومه  در  افراد(  منظومه  برون  و  درون)   شغلی  سفرهای  جریان  -66-1  نقشه

 211 ....................................... مقصد   به  مبدأ  از  جریان  شدت  حسب  بر  افراد  ای  منظومه  درون  شغلی  سفرهای  جریان  -67-1  نقشه

 211 .................................... جریان   اندازه  حسب  بر  بزینهرود  منظومه  در  افراد  منظومهای  درون  شغلی  سفرهای  جریان  -68-1  نقشه

 212 ......................................... مقصد   به  مبدأ  از  جریان  شدت  حسب  بر  افراد  منظومهای  برون  شغلی  سفرهای  جریان  -69-1  نقشه

 213 .................................... جریان   اندازه  حسب  بر  بزینهرود  منظومه  در  افراد  منظومهای  برون  شغلی  سفرهای  جریان  -70-1  نقشه

 216 ......................................................... بزینهرود   منظومه  در  محصول(  منظومه  برون  و  درون)  جریان  کلی  نقشه  -71-1  نقشه

 217 ....................... مقصد   به  مبدأ  از  جریان  شدت  حسب  بر  بزینهرود  منظومه  در  محصول  منظومهای  درون  جریان  نقشه  -72-1  نقشه

 217 ........................................... جریان   اندازه  حسب  بر  بزینهرود  منظومه  در  محصول  منظومهای  درون  جریان  نقشه  -73-1  نقشه

 218 ....................... مقصد   به  مبدأ  از  جریان  شدت  حسب  بر  بزینهرود  منظومه  در  محصول  منظومهای  برون  جریان  نقشه  -74-1  نقشه

 219 ............................................ جریان   اندازه  حسب  بر  بزینهرود  منظومه  در  محصول  منظومهای  برون  جریان  نقشه  -75-1  نقشه

 222 ......................................................... بزینهرود   منظومه  در(  منظومه   برون  و  درون)  خدمات  جریان  کلی  نقشه  -76-1  نقشه

 223 ........................................... جریان  شدت  حسب  بر  بزینهرود  منظومه  در  خدمات  منظومهای  درون  جریان  نقشه  -77-1  نقشه

 223 ............................................ جریان   اندازه  حسب  بر  بزینهرود  منظومه  در  خدمات  منظومهای  درون  جریان  نقشه  -78-1  نقشه

 224 ............................... مقصد   به  مبدأ  از  جریان  شدت  حسب  بر  بزینهرود  منظومه  در  خدمات  منظومهای   برون  جریان  -79-1  نقشه

 225 .............................................جریان   اندازه  حسب  بر  بزینهرود  منظومه  در  خدمات  منظومهای  برون  جریان  نقشه  -80-1  نقشه

 226 ................................................................ بزینهرود   منظومه  در  سرمایه(  منظومه  برون  و  درون)  جریان  نقشه  -81-1  نقشه

 227 ............................................ جریان  شدت  حسب  بر  بزینهرود  منظومه  در  سرمایه  منظومهای  درون  جریان  نقشه  -82-1  نقشه

 228 .......................................................................... بزینهرود   منظومه  در  سرمایه  برونمنظومهای  جریان  نقشه  -83-1  نقشه

 228 ............................................... جریان   شدت  حسب  بر  بزینهرود  منظومه  در  سرمایه  برونمنظومهای  جریان  نقشه  -84-1  نقشه

 234 ......................................................................... رود   نهیبز  منظومه  در  یفرهنگ  -یاجتماع   یوندهایپ  نقشه  -85-1  نقشه

 236 ...................................................................................... رود  نهیبز  منظومه  در  یاقتصاد   یوندهایپ  نقشه  -86-1  نقشه

 237 ...................................................................................... رود  نهیبز  منظومه  در  یاقتصاد   یوندهایپ  نقشه  -87-1  نقشه

 241 .............................................................................. رود   نهیبز  منظومه  یسکونتگاه  شبکه  یعملکرد  مراکز  -88-1  نقشه

 242 ............................................................................. رود   نهیبز  منظومه  یسکونتگاه  شبکه   یعملکرد   سطوح  -89-1  نقشه



م

 245 ........................................................................ منظومه   یها   یآباد   دردرداخل  حاکم  یانها یجر  انواع  وندیپ  -90-1  نقشه

 246 .................................................................... بزینهرود  منظومه  در  برونمنظومهای  جریانهای  انواع  کلی  نقشه  -91-1  نقشه

 247 ......................................... منظومه   از  خارج  نقاط  به  رود  نهیبز  منظومه  ها  یدرآباد   حاکم  یها  انیجر  انواع  وندیپ  -92-1  نقشه

 248 ............................................. خدابنده   شهرستان  رود  نهیبز  ییروستا  منظومه موجود وضع ییفضا سازمان  نقشه  -93-1  نقشه

 

 فهرست اشکال

 

 62 .............................................................................................................. خدابنده   ستگاهیا  ساالنه  گلباد  -1-1  شکل

 63 ........................................................ (1994-2013)  یآمار   دوره  یط  خدابنده  ستگاهیا  در  دیشد  باد  وزش  گلباد  -2-1  شکل

 75 ................................................................. منظومه  یکل  یشناخت  بوم  یها   تیمحدود  و  تیقابل  یعموم  یابیارز  -3-1  شکل

 100 ..................................................................... منظومه   یکل  یکالبد   یها   تیمحدود  و  تیقابل  یعموم  یابیارز  -4-1  شکل

 151 ........................................................................... رود   نهیبز  منظومه  یاقتصاد   یها  تیفعال  و  درآمد  ساختار  -5-1  شکل

 172 .............................................................................................................. ( پورتر:  منبع)   ارزش  رهیزنج  -6-1  شکل

 173 ......................................................................................... پورتر   مدل  در  یریپذ  رقابت  بر  اثرگذار  عوامل  -7-1  شکل

 174 ................................................................. رود  نهیبز  منظومه  در  یکشاورز   موجود  یاصل  یتیفعال  یها   خوشه  -8-1  شکل

 176 .......................................................................................................... جو   و  گندم  دی تول  ارزش  رهیزنج  -9-1  شکل

 177 ................................................... ( جو  و  گندم)  یزراع   محصوالت  ارزش  رهیزنج  لیتکم  و   تیتقو  موانع  و  عوامل  -10-1  شکل

 178 ......................................................................................................... یدام  محصوالت  ارزش  رهیزنج  -11-1  شکل

 179 .................................................................... یدام   محصوالت  ارزش  رهیزنج  لیتکم  و   تیتقو  موانع  و  عوامل -12-1  شکل

 179 ........................................................... رود  نهیبز  منظومه  در  یدست  عیصنا  موجود  یاصل  یتیفعال  یها   خوشه  -13-1  شکل

 180 ................................................................................ شم یابر  فرش  و  فرش  تابلو  دیتول   ارزش  ناقص  رهیزنج  -14-1  شکل

 188 ................................................................... منظومه  یکل  یکالبد  یها   تیمحدود  و  تیقابل  یعموم  یابیارز  -15-1  شکل

 

 فهرست نمودارها

 

 19 .................................................................... منظومه   یدیکل  مسائل  ییشناسا  در  یمحل مردم مشارکت، نحوه  -1-1  نمودار

 36 ........................ خدابنده   کیسنوپت  ستگاهیا  در  گرادیسانت  درجه  حسب  بر  ماهانه  یدما   حداکثر  نیانگیم  راتییتغ  میرژ  -2-1  نمودار

 36 ............................................................. گراد یسانت  درجه  حسب  بر  ماهانه  یدما  حداقل  نیانگیم  راتییتغ  میرژ  -3-1  نمودار

 37 ....................................................................... گراد یسانت  درجه  حسب  بر  ماهانه  یدما   متوسط  راتییتغ  میرژ  -4-1  نمودار

 39 ..................................... خدابنده   کیسنوپت  ستگاهیا  در  درصد  حسب  بر  ماهانه  ینسب  رطوبت  حداکثر  راتییتغ  میرژ  -5-1  نمودار

 40 ........................... خدابنده   کیسنوپت  ستگاهیا  در  درصد  حسب   بر  ماهانه  ینسب  رطوبت  حداقل  نیانگیم  راتییتغ  میرژ  -6-1  نمودار



ن

 40 ..................................... خدابنده   کیسنوپت  ستگاهیا  در  درصد  برحسب  ماهانه  ینسب  رطوبت  نیانگیم  راتییتغ  میرژ  -7-1  نمودار

 62 ................ (2000-2018)  یآمار   دوره  یط  گرماب  و  خدابنده  ستگاهیا  دیشد  باد  با  همراه  یروزها  تعداد  ماهانه  نیانگیم  -8-1  نمودار

 79 ......................................................................................... رود  نهیبز  منظومه  یها  سکونتگاه  یبند  سطح  -9-1  نمودار

 83 .................................................................................................. ( درصد )  یمسکون  یبناها   اسکلت  نوع  -10-1  نمودار

 83 ................................................................................................... ( درصد )  یمسکون  یبناها  مصالح  نوع  -11-1  نمودار

 84 .......................................................................................... ی مسکون  یبناها  یانیاع   مساحت  سهم  عیتوز  -12-1  نمودار

 84 ................................................................................................. ی جاریاست  ای  یملک   منازل  سهم  عیتوز  -13-1  نمودار

 102 .......................................................................... 1395  سال  در  نهرودیبز  منظومه  خانوار   تیجمع بیترک  -14-1  نمودار

 105 ................................................................... خدابنده   شهرستان  یمنظومهها   در  ییروستا  تیجمع  راتییتغ  -15-1  نمودار

 106 .................................... 1345-1395  ساله  50  افق  در  خدابنده(  یبخشها )  یمنظومهها   یتیجمع  سهم  راتییتغ  -16-1  نمودار

 111 ......................................................... خدابنده   شهرستان  یمنظومهها  در  ییروستا  یخانوارها  تعداد  راتییتغ  -17-1  نمودار

 114 .................................................................................... 1395  سال  در  نهرودیبز  منظومه   یتیجمع  هرم  -18-1  نمودار

 115 .............................................. ساله  50  تا  5  دوره  در  منظومهها  سایر  به  نسبت  نهرودیبز  منظومه  جمعیت  رشد  -19-1  نمودار

 116 ............................................................. خدابنده   شهرستان  در  ییروستا  یخانوارها   تعداد  متوسط  رشد  نرخ  -20-1  نمودار

 121 .................................................... یلیتحص  مقاطع  در  ییروستا  یها   گاه  سکونت  آموزان  دانش  تعداد  و  عیتوز  -21-1  نمودار

 122 ............................................. خدابنده   شهرستان  نهرودیبز  بخش  یروستاها  در  تیجنس  کیتفک  به  سواد  سطح  -22-1  نمودار

 125 ............................................ انها   وزن  و  تیاهم  به  توجه  با  رود  نهیبز  منظومه  ژهیو  یها  مهارت   یکییموزا  نقشه  -23-1  نمودار

 130 .......................................................... رود  نهیبز  منظومه  در  یاجتماع  هیسرما  هیپا  یها  شاخص  یبند   ازیامت  -24-1  نمودار

 146 ..............................................................................1395  یسرشمار   آمار  در  مرد  و  زن  نیشاغل  تیوضع  -25-1  نمودار

 148 ................................................................................................... ( نفر)  موجود  اشتغال  یدانیم  براورد  -26-1  نمودار

 155 .....................................................................رود  نهیبز  منظومه  در  خانوار  هر  در  نیسنگ    سبک  دام  سرانه  -27-1  نمودار

 191 ..................................................................................................... روستا   تیریمد  التیتشک  ساختار  -28-1  نمودار

 202 ............................................................... رود  نهیبز  منظومه  یسکونتگاه  شبکه  دهنده  لیتشک  یاجزا   سهم  -29-1  نمودار

 202 ................................................................................................................... یی فضا  ساختار  ارکان  -30-1  نمودار

 207 ................................................................................ بزینهرود   منظومه  در(  شغلی  سفرهای)  افراد  جریان  -31-1  نمودار

 214 ....................................................................................... بزینهرود   منظومه  در(  تولید )  محصول  جریان  -32-1  نمودار

 220 ................................................................................................. بزینهرود   منظومه  در  خدمات  جریان  -33-1  نمودار

 229 ......................................................................... باغی   -زراعی  نوآوریهای  و  اطالعات  جریان  شدت  و  مکان  -34-1  نمودار

 230 .................................................................................. دامی  نوآوریهای  و  اطالعات  جریان  شدت  و  مکان  -35-1  نمودار

 230 .......................................................... عمومی   خدمات  سایر  و  تسهیالت  بازار،  اطالعات  جریان  شدت  و  مکان  -36-1  نمودار

 



س

 

 

 فهرست تصاویر

 

 20................................................ ه یاول  یرسم  یها  یهماهنگ   انجام  و  خدابنده  شهرستان  یز یر  برنامه  تهیکم  جلسه  -1-1  ریتصو

 20.......................................... رود  نهیبز  منظومه  یروستاها  یاسالم  یشوراها   یاعضا   و  ارانیده   یهیتوج  جلسه  نیاول  -2-1  ریتصو

 21.................................................. رود   نهیبز  منظومه  در  مشاور  میت  یدانیم  و  یمشارکت  جلسات  ریتصاو  از  یا  نمونه  -3-1  ریتصو

 43............................... یفصل  یسطح  یها  آب  انیجر  یرو  بر  سیو  غالم  یروستا  در  یاهال  توسط  یدست  بند  آب  جادیا  -4-1  ریتصو

 44........................................................................................... رود   نهیبز  رودخانه  یرو   بر  یانحراف  بند  جادیا  -5-1  ریتصو

 68 ..................................................................... قجور   یروستا   ،یکشاورز   یها  نیزم  به  یسطح  یها  اب  تیهدا  -6-1  ریتصو

 132 .............................................................................................................. کهال   یروستا  جامع  مسجد  -7-1  ریتصو

 148 ........................................................ رود  نهیبز  منظومه  یروستاها   در  فرش  تابلو  بافت  یها   کارگاه  از  یا  نمونه  -8-1  ریتصو

 149 .................................................رود  نهیبز  منظومه  بالغ  قزل  یروستا   در  یساز   مجسمه  یها   کارگاه  از  یا  نمونه  -9-1  ریتصو

 150 ...................................................... (قیعم  مهین  چاه   موتورخانه  در  لییگازو  از  استفاده)    خلج  محمد  یروستا  -10-1  ریتصو

 162 ................................................................................................................... ن یبز  یروستا  چشمه  -11-1  ریتصو

 162 .................................................................................................. کهال   یروستا   یباش  دار  اسلحه  قلعه  -12-1  ریتصو

 163 ................................................................................................................... غار   نیزر  از  یریتصاو  -13-1  ریتصو
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 فصل نخست

تحلیل و شناخت
 منظومه کارکردی ساختاری  وژیگیهای 
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 های اول، دوم و سوم:بخش 

 منظومه موقعیت  •

 محلی جامعه نگاه  از منظومه کلیدی مسائل شناسایی •

شناختیبوم محیطی نظام عملکردی و ساختاری هایویژگی •



 

  رود شهرستان خدابنده و روستاهای هدفموقعیت جغرافیایی منظومه بزینه 
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 هدف روستاهای وشهرستان خدابنده   رودبزینه منظومه  جغرافیایی  موقعیت -1-1

شمالی نسبت به خط استوا واقع   53-35تا    35-35و از    48-45تا    48-15رود در طول جغرافیایی  بزینهبخش  

استان همدان، از شرق به  این بخش از شمال به بخش مرکزی خدابنده، از جنوب به بخش شیرین سوی شده  است.

 42رود از مرکز شهرستان )قیدار(  فاصله بخش بزینه  .شودخدابنده منتهی می بخش افشارو از غرب به   شهرستان رزن

 کیلومتر است.  124کیلومتر و از مرکز استان )زنجان( 

به لحاظ موقعیت جغرافیایی و همسایه بودن این بخش با استان همدان و عبور خط ترانزیتی و جاده اصلی 

، زیر ساخت مهمی های حیاتی حمل و نقلزنجان به همدان از مرکز این بخش، این منطقه یکی از مهمترین شریان

  .شوددر توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محسوب می

وجود رودخانه پر آب بزینه رود که از شاخه های اصلی رودخانه قزل اوزن می باشد نام  به دلیل وجه تسمیه:

ودخانه روی این ر بند انحرافی جهت استفاده مصارف کشاورزی بر 20بیش از  این منطقه را بزینه رود گذاشتند و

 ها قابل استفاده نیست.با خشکی منابع سطحی بخش مهمی از آنکه  ایجاد شده است

 شهرستاندر سطح استان و  رودبزینه بخش موقعیت -1-1 نقشه

 
روستا بخش  39با داشتن بیش از  از بخش گرماب انتزاع و 1368: بخشداری این بخش در سال تاریخچه بخشداری

 تشکیل شده است. )زرین رود(بزینه رود به مرکزیت زرین آباد 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1


 

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

 فرایند مشارکت و مطالعات میدانی  -1-2-1

و  های روستایی بر ترغیب حکمروایی محلی از طریق مشارکت مردمیپایدار منظومه محتوای طرح توسعه         

لحاظ درونی و اقتصادی واحدهای سکونتگاهی منظومه، هم به -اجتماعیتقویت روابط و مناسبات کارآمد 

 .( 1394) بنیاد مسکن انقالب اسالمی  ورزدای تاکید میسکونتگاهی و از نظر برونی و بین منظومهبین

لزوم توجه به نقش مشااارکت روسااتائیان در برنامه های توسااعه، و بررساای زمینه های مشااارکت به دالیل  

رو میزان مشاارکت افراد  مختلف دارای اهمیت و ضارورت اسات. از آنجا که مشاارکت یک کنش اجتماعی اسات از این

 دارد.  در فعالیتهای مربوط به آن تحت تاثیر ویژگیهای فردی و اجتماعی افراد قرار 

های جامعه مورد مطالعه در زمینه مشارکت این جامعه که در بسیاری  ها و پتانسیلپس از شاناساایی قابلیت

از طرحها و پروژه های توساعه، جامعه ای روساتایی را در برمی گیرد. نحوه مشاارکت جامعه روساتایی در طرح توساعه 

ثر در  ؤفرآیند تصاامیم سااازی، معرفی پروزه های مپایدار منظومه های روسااتایی می تواند به صااورت مشااارکت در 

های توساعه محلی، مدیریت طرح، مشاارکت در تامین مالی طرح و مشاارکت  ها و پروژهعه منظومه، اجرای طرحتوسا 

 .در تامین نیروی انسانی باشد

 می دهد. نمایش را طرح مراحل فرایند از یک  هر در محلی مردم مشارکت، نحوه زیر دیاگرام

 محلی در شناسایی مسائل کلیدی منظومه مردم ، مشارکت نحوه -1- 1 نمودار
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 یند مشارکت و مطالعات میدانی مطالعه مراحل زیر طی شد:آدر فر

طرح موضوع و توجیه جایگاه طرح و اهداف مورد انتظار مطالعه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان  -1

و درخواست ی رسمی و سازمان های متولی روستا با نهادهاخدابنده و انجام هماهنگی های رسمی اولیه 

  مشارکت حداکثری

ظومه بزینه رود به منظور طرح تشکیل جلسه توجیهی دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی روستاهای من -2

 موضوع و توجیه جایگاه طرح و اهداف مورد انتظار مطالعه

 ارائه پرسش نامه به اعضا و ارائه راهنمایی بند به بند برای تکمیل آن و نحوه برگشت آن -2-1

پس از با پیش آگاهی تشکیل جلسات مشارکتی و میدانی تیم مشاور در روستاهای منظومه بزینه رود  -3

 ع آوری اولیه اطالعات ثبتی سازمان ها و اطالعات پرسش نامه ها جم

 تصاویری از جلسات برگزار شده در بخش زیر مشاهده می شود:

 

 جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خدابنده و انجام هماهنگی های رسمی اولیه -1-1 تصویر

 
 بزینه رود  منظومهدهیاران و اعضای شوراهای اسالمی روستاهای  اولین جلسه توجیهی   -2-1 تصویر
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 جلسات مشارکتی و میدانی تیم مشاور در منظومه بزینه رودنمونه ای از تصاویر   -3-1 تصویر
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های  شتاز نگاه جامعه محلی و بردا های مهم منظومهبندی مسائل و محدودیت فهرست -1-2-2

 :میدانی

 منابع اب سطحی به ویژه در مناطق شمالی منظومهیا افت آب کشاورزی و خشکی شدید محدودیت  .1

روستای  11به ویژه در فقدان و یا محدودیت زیاد منابع آب شرب )شوری، سنگینی زیاد و یا نیترات باال(  .2

 منظومه

 کشاورزی و وجود زمین های آهکی و با کیفیت پایین در شمال منظومه 1فقدان زمین درجه  .3

 های دارای کشت سیب زمینی در روستاهای دارای چاه عمیق تخریب منابع خاک به ویژه در زمین .4

 سیل خیزی روستاهای واقع در حاشیه رودخانه ها .5

درصد  18درصد منابع آبی عمیق و نیمه عمیق کشاورزی در  75توزیع نامتوازن منابع آب: قرار گرفتن  .6

 روستا( 7)در  روستاها

 روستا  11شرب در فرسودگی شدید یا  فقدان شبکه توزیع، ناسالم بودن اب  .7

 عدم نوسازی مطلوب واحدهای مسکونی روستایی .8

 عدم اجرای تمام فازهای طرح هادی .9

 انجام شده( 97روستا تا مهرماه  5فقدان گازکشی  به همه روستاهای متوسط به باال ) .10

 محدودیت توسعه روستا و شکل گیری مهاجرت به دلیل تکمیل شدن محدوده .11

 ش زمینمشکل اخد سند برای خرید و فرو .12

 عدم آنتن دهی تلفن همراه و تلویزیون  .13

 فقدان کانال کشی و سیل بند مکفی .14

 و سالن ورزشی هکمبود امکانات ورزشی مانند باشگا .15

 روستا و شکل گیری مهاجرت پهنه ای 14نرخ مهاجرت باال در  .16

 کاهش سرمایه اجتماعی با منشا کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش تعاون و همیاری  .17

 درصدی در مقطع متوسطه به ویژه دختران 50ش از ترک تحصیل بی .18

 شیوع اعتیاد باال و اسیب های اجتماعی عمدتا با منشا بیکاری .19

دوری از عادت به کار سخت در دوره نوجوانی و فراموشی فرهنگ کار به دلیل عدم نیاز به کار بر روی  .20

 زمین های عمدتا دیمی

اختصاصی هر پایه و نیز مدارس راهنمایی در کاهش کیفیت آموزش با کاهش جمعیت و فقدان معلم  .21

 غالب روستاها

 فقدان اثربخشی آموزش های ترویجی کشاورزی .22

 بدبینی شدید روستاییان  به مسئولین به خاطر بازدیدها و قول و وعدهای بدون عمل طی سالیان اخیر .23

 کارورز در خانه های بهداشت 2فقدان اثر بخشی وجود  .24
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 محصوالت و ارسال عالئم اشتباهتغییرات زیاد قیمت  .25

 دامداری کامال سنتی با مرگ و میر باالی دام و دارای محدودیت گسترش به دلیل محدودیت منابع ابی .26

درصد  50دیم پایه بودن کشاورزی و درامد و اشتغال پذیری محدود زمین های دیمی گندم در  .27

 روستاهای منظومه

 مقیاس کوچک زمین های بهره برداری .28

 آب با روش های ابیاری سنتیهدر رفت  .29

 دستمزدی بودن تولیدقالی و تابلو فرش ابریشم و تولید آن با برند قم  .30

 سرمایه گذاری محدود با خروج سرمایه توسط عمده مالکان .31

 اجاره زمین برای کاشت سیب زمینی به سیب زمینی کاران سایر استان ها .32

 تار یک نفر اشتغال ناقص(هک 15محدودیت زمین دیم در ایجاد اشتغال و درامد )هر  .33

 درصد( روستاها 10) 4درصد چاه های عمیق توسط  90توزیع نامتوازن بهره برداری  .34

 فقدان الگوی بهینه کشت .35

 وافزایش هزینه های تمام شده آنان روستای قزل بالغ وضع مالیات بر مجسمه سازان .36

 خشیاری بردی ناعادالنه در اجرا و سیاست گزرویه های نامتوازن و در موا .37

 مراحل سخت و آزار دهنده تضمین های بانکی .38

 ضعیف بودن آموزش های کاربردی جهاد کشاورزی .39

 مسیر طوالنی، زمان بر و هزینه بر صدور مجوزها .40

 مصرف اب شرب در بخش کشاورزی در تابستان و محدودیت اب شرب .41

 یعیعدم ممانعت و پیگیری نهادهای متولی به ویژه منابع طبیعی از شخم زدن منابع طب .42

 فقدان نظارت برکیفیت خوراک دام و  ترکیب آن .43

 پیوندهای ضعیف با استان و ارتباط زیاد با قم؛ تهران و همدان  .44

 استقرار منظومه در ناحیه مرزی استان و شهرستان .45

 

 منظومه  مسائل کلیدی اولویت بندی   -1-2-3

روستاهای  غالبدیم پایه بودن کشاورزی و درامد و اشتغال پذیری محدود زمین های دیمی گندم در  .1

 وجودهکتار یک نفر اشتغال ناقص( و  15منظومه و محدودیت زمین دیم در ایجاد اشتغال و درامد )هر 

 بیکاری گسترده

  در دهستان زرینه رودویژه    به  آب کشاورزی و خشکی منابع اب سطحی  بسیار زیاد  یا افت  شدید  محدودیت .2

روستای  11در به ویژه فقدان و یا محدودیت زیاد منابع آب شرب )شوری، سنگینی زیاد و یا نیترات باال(  .3

 منظومه
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درصد  18درصد منابع آبی عمیق و نیمه عمیق کشاورزی در  75توزیع نامتوازن منابع آب: قرار گرفتن  .4

 ن بزینه رود(تاس)عمدتا در روستاهای بزرگ ده روستاها

 دامداری کامال سنتی با مرگ و میر باالی دام و دارای محدودیت گسترش به دلیل محدودیت منابع ابی .5

 تخریب منابع خاک به ویژه در زمین های دارای کشت سیب زمینی در روستاهای دارای چاه عمیق .6

 سیل خیزی روستاهای واقع در حاشیه رودخانه ها .7

 روستا  11شبکه توزیع، ناسالم بودن اب شرب در فرسودگی شدید یا  فقدان  .8

 درصدی در مقطع متوسطه به ویژه دختران 50ترک تحصیل بیش از  .9

 اسیب های اجتماعی عمدتا با منشا بیکاری وشیوع اعتیاد  .10

کاهش کیفیت آموزش با کاهش جمعیت و فقدان معلم اختصاصی هر پایه و نیز مدارس راهنمایی در غالب  .11

 روستاها

 شدید روستاییان  به مسئولین به خاطر بازدیدها و قول و وعدهای بدون عمل طی سالیان اخیربدبینی  .12

 هدر رفت آب با روش های ابیاری سنتی .13

 دستمزدی بودن تولیدقالی و تابلو فرش ابریشم و تولید آن با برند قم  .14

 از روستاها سرمایه گذاری محدود با خروج سرمایه توسط عمده مالکان .15

 رای کاشت سیب زمینی به سیب زمینی کاران سایر استان هااجاره زمین ب .16

 عدم ممانعت و پیگیری نهادهای متولی به ویژه منابع طبیعی از شخم زدن منابع طبیعی .17
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 بوم شناختی   محیطی نظام عملکردی و ساختاری  ویژگیهای -1-3

 ناهمواری  اشکال و زمین ساختار -1-3-1

 شناسی   زمین ساختار -1-3-1-1

درصد بخش بزینه رود از نوع سازند گچساران یا همان ترکیبات انیدریت، نمک،  9/47از نظر زمین شناسی 

 7/20مارن های دگرسان شده خاکستری و قرمز با انیدریت آهک آرژیلی می باشد. گلسنگ، ژیپس و ماسه سنگ با 

درصد در جایگاه دوم قرار دارد. لذا می توان چنین استدالل نمود که سازندهای منطقه نیز از نوع آهکی و مارنی بوده 

 و نشانی از تشکیالت آذرین دیده نمی شوند. مقادیر دیگر در جدول زیر نمایش داده شده است.

 رود شهرستان خدابندهبزینه  منظومهتشکیالت زمین شناسی  -1-1 جدول

 درصد شناسیتشکیالت زمین  

9/47 انیدریت، نمک، مارنهای دگرسان شده خاکستری و قرمز با انیدریت آهک آرزیلی)سازند گچساران(   

3/2 ذخایر تراسی و مخروط افکنه های کوهپایه ای جدید کم ارتفاع  

6/10 ذخایر تراسی و مخروط افکنه های کوهپایه ای قدیمی مرتفع   

 1 الیه تا توده ای)سازند تیزکوه( سنگ آهک اربیتولین دار ضخیم  

2/6 سنگ آهک ریفی توده ای تا ضخیم الیه  

4/1 کنگلومرا و ماسه سنگ   

7/20 گلسنگ، ژیپس و ماسه سنگ   

6/2 مارن و مارن ژیپس دار با میان الیه های ماسه سنگ   

7/2 مارن، شیل، ماسه سنگ و سنگ آهک )سازند دره زنجیر(   

 

در تحلیل تشکیالت زمین شناسی مشاهده می شود که بخش اعظمی از نواحی شرق بخش بزینه رود از نمک، 

مارن های دگرسان شده خاکستری و قرمز و آهک تشکیل شده و با عنوان سازند گچساران معروف است. از نظر زمین 

 وم زمین شناسی داشته است. شناسی وجود این حجم از آهک گویای استقرار دریای عمیق در دوران دوم و س

سایر سازندهای زمین شناسی را می توان به صورت لکه در تمام بخش بزینه رود مشاهده نمود. به غیر از 

تشکیالت آهکی و نمکی می توان ماسه سنگ ها و مارن ها را مشاهده نمود. آن چیزی که جالب به نظر می رسد 

نی را نمی توان در این بخش مشاهده نبود تشکیالت آذرین و دگرگونی می باشد لذا شاهدی از فعالیت های آتشفشا

نمود. بخش وسیعی از غرب بزینه رود از تشکیالت آهکی شکل گرفته است. در این تشکیالت آهک به تنهایی مشاهده 

می شود. با توجه موقعیت قرارگیری سازندهای آهکی می توان چنین عنوان کرد که بخش اعظم جلگه خروجی بزینه 

 ده است. رود در این تشکیالت واقع ش

  نوع  این وجود باشد. می نئوژن دوره رسوبات گویای نمکی و سنگی ماسه آهکی، رسوبات از حجم این وجود

 سنگی ماسه تشکیالت وجود است. بوده مستقر منطقه این در میوسن دوره در که دارد دریایی عمق به اشاره رسوبات

 زیرا  شود  می  مشاهده  پدیده این  عکس  فعلی زمان  در  که حالی  در  است.  میوسن  دریای کم  عمق  گویای  غرب  نواحی  در
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 حرکات  ان  از  تبعیت  به  و  رود  بزینه  شرق  در  تکتونیکی  حرکات  امر  این  علت  برخوردارند.  ارتفاع  بیشترین  از  شرقی  نواحی

   است.  بوده  پاسادنین  و  ساوین  کوهزایی  فاز با  ارتباط  در حرکات  این  احتماال  است.  داشته  بخش  این  در  کوهزایی

 رودبزینه منظومه شناسیاختار زمینس -2-1 نقشه

 
 

 تحلیل ناهمواری و ارتفاع  -1-3-1-2

متر بوده که در بخش غربی واقع شده   1600شود کمترین ارتفاع حدود  در تحلیل نقشه توپوگرافی مشاهده می

روستای   ترین روستای بخش جنوبیمتر در بخش های غربی واقع شده است. مرتفع  2280و بیشترین ارتفاع در حدود  

های ترین بخشباشد و در مرتفعترین روستاهای بخش شرقی روستاهای اورگنجه و داش تپه میغالم ویس و مرتفع

شمالی روستاهای دوراخلو، اغوزلو و سقرچین و تمرکز اصلی روستاها در بخش غربی و در ارتفاعات پایین دست واقع 

 شده است. 

شود که ارتفاعات منطقه در بخش های شرقی، شمال و جنوبی مشاهده میدر تحلیل مدل سطوح ارتفاعی 

دهند. جهت جریان آب از جنوب شرق به شمال غرب بوده و اند. ارتفاعات خط تقسیم آب را نمایش میواقع شده

 ای بیشترینهای رنگ قهوهباشد. تنای که درست در بخش میانی وقع شده به سمت شمال غربی جاری میرودخانه

ای از ارتفاعات کمتری برخوردار بوده و لیکن های قهوههای رنگ سبز به نسبت تنسطوح ارتفاعی را نشان داده و تن

 دهد که بستر اصلی رودخانه در آن قسمت واقع شده است.رنگ سفید کمترین سطوح ارتفاعی را نشان می
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 رودبزینه  منظومهتوپوگرافی  -3-1 نقشه

 
 

 جهت شیب شیب و درجات  تحلیل -1-3-1-3

درصد  65تا  30درصد از منطقه از شیب بین  6/0توان مشاهده کرد که شیب می درجات نقشهدر تحلیل 

رود از درصد بخش بزینه 88درصد را دارا می باشد. بیش از  65درصد شیبی بیش از  02/0برخوردار بوده و تنها 

اهمواری ها تنها باشد. ندهنده هموار بودن این بخش میدرصد برخوردار است که این امر نشان 30تا  1شیبی بین 

 اند.های کوچکی از شمال شرق و جنوب غرب پراکنده شدهدر بخش
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 رودبزینه  منظومهدرجات شیب   -4-1 نقشه

 
 رودبزینه منظومه  در  شیب  جهات  نقشه   -5-1 نقشه
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گانه شیب های رو به شمال بخش کمی را به خود اختصاص  8در بین جهت های براساس نقشه جهت شیب، 

داده اند. در حالیکه بخش غالب شیب ها به سمت جنوب شرقی و مغرب می باشد. در نیمکره شمالی دامنه های رو 

وارد این به شمال از شیب های بیشتر و رطوبت بیشتری برخوردارند. این امر در ارتباط با سیکلون هایی است که 

اقلیم سرد و نیمه خشک در این منطقه بوده است.  غلبهبخش می شود. وجود همین دامنه های رو به جنوب گویای 

 این امر پدیده غالب نواحی ایران مرکزی می باشد. 

ناطق رود از مبخش بزینهکه در نقشه طبقات ارتفاعی نیز قابل استنباط بود مشاهده می شود که    رطو  نهما

درصد   8درصد این بخش دارای شیب کمتر از    80آید به گونه ای که بیش از  بسیار کم به شمار می با شیب  

درصد مشاهده  8و تنها در باریکه های بسیار کوچکی از شمال و جنوب می توان مناطقی را با شیب بیش از  بوده

  جنوب در بر می گیرد. درصد شیب باریکه های کوچکی را در شمال و 30نمود. در این بین مناطق بیش از 

 

  هوایی و  آب هایویژگی  -1-3-2

 و ساعات آفتابی   تعداد روزهای یخبندان -1-3-2-1

  کرده  تجربه  را  یخبندان  روز  100 از  بیش  رود  بزینه  منطقه  که  شود می  مشاهده  یخبندان  روزهای  به  مربوط  نقشه  در 

روزهای یخبندان حدودا از میانه آذرماه تا اواخر اسفندماه را شامل می شود. با توجه به استقرار اقلیم نیمه خشک    است. 

 .از یخبندان بدیهی به نظر می رسد. سرد در این منطقه وجود این حجم  

 رودبزینهنظومه  تعداد روزهای یخبندان م  -6-1 نقشه
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ساعت آفتابی را  3050درصد منطقه  61شود که در بخش بزینه رود در نقشه مربوط به ساعات آفتابی مشاهده می

 3000درصد که در بخش جنوب غرب واقع شده  39تجربه می کنند که شمال شرق بخش را در بر گرفته و تنها 

 البته این اختالف را در منظومه بزینه رود نمی توان معنی دار محسوب نمود. گذارند.ساعت آفتابی را پشت سر می

 

 رودبزینه  منظومهساعت آفتابی ساالنه   -7-1 نقشه



 

 هم بارانی  -2- 1-3-2

میلیمتر   400درصد بخش بزینه رود از بارندگی در حدود    4/36تحلیل نقشه هم باران مشاهده می شود که  از  

میلیمتر واقع شده است. مشاهده می شود که در حرکت  350درصد منطقه در خط هم باران  6/28برخوردار بوده و 

حداقل ها می باشد با کاهش در سطح میلیمتر که حداکثر ها و  250میلیمتر و زیر  450به سمت بارندگی باالی 

 یابد. برخوردار هستیم. کامال مشهود است که از حرکت از غرب به سمت شرق میزان بارندگی افزایش می

در تشریح نقشه خطوط همباران ساالنه اختالف قابل توجهی در میزان بارندگی مشاهده می شود بدین صورت 

میلیمتر رسیده است. بیشترین   450میلیمتر به    250که از غرب به شرق بارش به شکل قابل توجهی افزایش یافته و از  

رود قرار گرفته است. این امر گویای رخداد بارش های میزان بارندگی به تبعیت از استقرار ناهمواری ها در شرق بزینه  

تا  400اروگرافیک در این محدوده بوده است. تنها دو روستای اورگنجه و داش تپه در محدوده بیشینه بارش بین 

میلیمتر واقع شده است. در حرکت از سمت شرق به غرب میزان بارندگی به شکل محسوسی کاهش یافته و در   450
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دامنه تغییر بارش را می توان مشاهده نمود. آن چیزی   5میلیمتر رسیده است. در این جهت    250ار به  مرز بخش افش

 میلیمتر در سال داشته است.  300که مشخص است این است که تقریبا نیمی از بخش بزینه رود بارشی کمتر از 

ود که منشأ ان استدالل نمتوباران واقع شده است لذا چنین می رود نیز در این خطوط هممنطقه بزینه

ضه در غرب اند از بیشترین میزان بارندگی برخوردار بوده و خروجی حورود قرار گرفتهها که در شرق بزینهرودخانه

ی این نکته مند بوده است. این امر شاید گویال شده از کمترین میزان بارش بهرهای را شامقرار گرفته و بخش جلگه

 رود مستقر شده است. ر این محدوده در شرق بزینهای پر جمعیت دهباشد که چرا سکونتگاه

 رودبزینه  میزان بارندگی منظومه -2-1 جدول

 درصد خط هم باران 

450 3/10  

400 4/36  

350 6/28  

300 8/21  

250 3 

 

 خطوط هم بارانی در منظومه بزینه رود -8-1 نقشه
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 دمایی هم -3- 1-3-2

رود واقع شده اند در د منطقه که در شرق بخش بزینهدرص 63شود که دما مشاهده میدر بررسی نقشه هم

درصد را در برگرفته است در خط   37گراد قرار گرفته و بخش غربی منطقه که معادل  درجه سانتی  10دمای  خط هم

 درصد قرار دارد.  37دمای هم

نی از بابت در نقشه خطوط همدما آن چیزی که مشاهده می شود گویای این است که اختالف دمایی چندا

درجه به صورت خط عمود بخش  12و  11خطوط همدمای فوق در بخش بزینه رود حاکم نبوده و خط همدمای 

بزینه رود را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم نموده و این امر گویای خطوط همدمای باالتر در نیمه غربی داشته 

درجه سانتیگراد بخش وسیعی   10می باشد. خط همدمای  که این امر نشان از استقرار دمای باالتر در بخش جلگه ای  

از نیمه شرقی را در بر گرفته است. با توجه به استقرار ناهمواریها در شرق بخش بزینه ود وجود دماهای پایین تر در 

  این نواحی امری بدیهی به شمار می رود.

 شهرستان خدابنده  رودبزینه  منظومهدما خطوط هم  -9-1 نقشه

 

 

گردد ، این انرژی تبدیل به انرژی حرارتی انرژی تابشی خورشید توسط عوارض مختلف زمین جذب میمقداری از 

باشند. انرژی دریافت شده به های اساسی میمناطق مختلف از لحاظ جذب انرژی خورشیدی دارای تفاوت شود.می

ی حاصل از تابش کوتاه خورشیدی در ترین عامل در ایجاد دما، انرژکند. اصلی صورت دما یا درجه حرارت جلوه می

باالترین درجه حرارت در  سطح زمین است. در بحث مربوط به دما سه پارامتر اصلی متوسط حداکثر دما که معرف
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ترین درجه حرارت در مواقع مختلف سال و متوسط کننده پایینزمانهای مختلف سال ، متوسط حداقل دما که بیان

شود. باشد، مطرح میهای مختلف سال میترین درجه حرارت در زمانباالترین و پایین  میانگین دما که مبین میانگین

حداقل درجه حرارت روزانه، درست مقارن طلوع آفتاب و حداکثر آن، بعد از ظهر، یعنی پس از پایان زمان بیشترین 

در جدول شماره گیرند.  قرار میها به صورت ماهانه و ساالنه مورد بررسی  ها و حداکثرتابش است. مجموع این حداقل

سینوپتیک خدابنده مورد بررسی قرار  در ایستگاه ماهانه رژیم تغییرات حداکثر، حداقل، و میانگین دمای ،(1-3)

رژیم تغییرات میانگین حداکثر دمای ماهانه در ایستگاه های سینوپتیک واقع در ایستگاه  (،2-1نمودار )در . گرفتند

ترین دهد که باالترین درجه حرارت هوا در مرداد ماه و پایینشان میه است. بررسی این نمودار نخدابنده نشان داده شد

 ه است. دی ماه رخ داد درجه حرارت بهمن ماه و

 بر حسب درجه سانتیگراد  خدابندهدمای ماهانه ایستگاه های سینوپتیک   -3-1 جدول

 
گاه
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 خدابنده

 2/7 6/1 8/1 6/5 1/13 5/21 5/28 6/31 3/30 6/25 1/19 5/13 حداکثر دما 

 7/6 -7/6 -2/6 -2/1 4/3 4/9 4/14 4/17 8/15 2/12 7/7 9/2 حداقل دما

 7/2 -5/2 -2/2 8/1 2/8 5/15 4/21 5/24 1/23 9/18 4/13 2/8 متوسط دما

 منبع: اداره کل هواشناسی

 

سینوپتیک خدابنده   در ایستگاه  ساالنه  رژیم تغییرات حداکثر، حداقل، و میانگین دمای  ،(4-1در جدول شماره )

 .مورد بررسی قرار گرفتند

 دمای ساالنه ایستگاه  سینوپتیک خدابنده بر حسب درجه سانتیگراد -4-1 جدول

 پارامترهای دما  خدابنده

6/16 حداکثر دما میانگین     

2/6  میانگین حداقل دما  

1/11  میانگین دما  

 

گراد و متوسط درجه سانتی6/16دهند که خدابنده با متوسط حداکثر دمای ساالنه  نتایج بدست آمده نشان می

گراد کمترین دمای درجه سانتی 1/11گراد و متوسط میانگین دمای ساالنه درجه سانتی 2/6حداقل دمای ساالنه 

 رود.ایستگاه به شمار می
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 در ایستگاه سنوپتیک خدابنده  رژیم تغییرات میانگین حداکثر دمای ماهانه بر حسب درجه سانتیگراد -2- 1 نمودار

 
 

 رژیم تغییرات میانگین حداقل دمای ماهانه بر حسب درجه سانتیگراد -3- 1 نمودار
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 رژیم تغییرات متوسط دمای ماهانه بر حسب درجه سانتیگراد -4- 1 نمودار

 
 

دول زیر استخراج ل دما و میانگین کل دما به شرح  جداق حبا توجه به اطالعات فوق میانگین حداکثر دما، 

 رود در تقسیم بندی مناطق سردسیر قرار می گیرد.ه به اطالعات دمایی منظومه بزینهبا توج شده است.

 

 تبخیری هم  -4- 1-3-2

میلیمتر  260درصد منطقه از تبخیر بیش از  30توان مشاهده کرد که حدود در تحلیل نقشه تبخیر می

اند. منطقه گرماب نیز در این محدوده واقع شده است. برخوردارند که تماما در بخش جنوب غربی منطقه متمرکز شده

یط خشکی منطقه با توجه به برخورداری منطقه از اقلیم نیمه خشک و سرد، میزان تبخیر می تواند باعث تشدید شرا

 گردد. 

بندی نمود. میزان تبخیر در بخش رود تقسیمطبقه را در کل منطقه بزینه 5وان در نقشه هم تبخیر می ت

های شرقی کم بوده و در بخش غربی به باالترین میزان خود می رسد. در منطقه شرقی که تبخیر کمتر بوده ناهمواری 

میلیمتر می باشد. بنابراین در تلفیق نقشه هم باران و هم تبخیر   400از  های مرتفع واقع شده و میزان بارندگی بیش  

می توان به ارتباط معکوس این دو پارامتر پی برد. بخش وسیعی از نیمه غربی بزینه رود از مقادیر تبخیر باال برخوردار 

  بوده است.
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 رودبزینهمیزان تبخیر منظومه   -10-1 نقشه

 
 

 رطوبت  -5- 1-3-2

از متغیرهای اقلیمی است که عالوه بر تأثیرات محیطی، بر روی افراد نیز تأثیرات فراوانی دارد به رطوبت نسبی یکی 

تواند غیر قابل تحمل نماید. رطوبت نسبی عبارت از نسبت طوری که افزایش میزان رطوبت در جو، یک منطقه را می

بود . داشت به صورت اشباع میحرارت می مقدار بخار آب موجود در هوا به مقدار بخار آبی که اگر در همان درجه

 شود.همیشه به صورت درصد بیان می این نسبت

 6:30های نسابی قرائت شاده در سااعت متوساط حداکثر رطوبت نسابی: این پارامتر عبارت اسات از معدل رطوبت

های نسبی قرائت شده  رطوبتروزهای ماه مورد نظر، متوسط حداقل رطوبت نسبی: این پارامتر عبارت است از معدل 

روزهای ماه مورد نظر. در جدول  آمار مربوط به روند تغییرات حداکثر، حداقل و میانگین رطوبت   12:30در ساااعت 

، آهنگ تغییرات متوسط  (5-1) های هواشناسی ایستگاه خدابنده مورد بررسی قرار گرفته است. نمودارنسبی ایستگاه

درصاد نم  3/44دهد. ایساتگاه خدابنده در فصال تابساتان با در خدابنده نمایش می حداکثر رطوبت نسابی ماهانه را

( تغییرات متوساط حداقل رطوبت نسابی  6-1. نمودار )شاودنسابی در شاهریور ماه خشاک ترین نقطه محساوب می

رین و همچنین  تدرصد در شهریور ماه خشک  3/14دهد، در این رابطه خدابنده با ماهانه را در خدابنده را نمایش می

ترین ایساتگاه ها در اساتان به شامار  درصاد رطوبت نسابی در بهمن ماه مرطوب 3/57این شاهرساتان)خدابنده( با 
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ی آماری مشااخص می باشااد. بیانگر تغییرات میانگین رطوبت نساابی خدابنده در طی دوره ( ،7-1آیند. نمودار )می

 ین ایستگاه در استان بوده است.درصد در شهریورماه خشک تر 4/29ایستگاه خدابنده با 

 روددر منظومه بزینه  میانگین، حداکثر و حداقل رطوبت نسبی ماهانه برحسب درصد -5-1 جدول
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 خدابنده

حداکثر رطوبت  

 نسبی

4/72 4/68 8/54 7/52 46 3/44 54 5/71 3/80 9/82 6/85 5/78 

حداقل رطوبت  

 نسبی

9/33 9/27 3/21 2/19 2/16 3/14 7/20 3/36 5/48 55 3/57 5/43 

متوسط رطوبت 

 نسبی

8/52 1/48 1/3

8 

8/35 2/31 4/2

9 

4/3

7 

2/53 5/6

4 

65 5/71 61 

 : اداره هواشناسی عمنب

 

 در ایستگاه سنوپتیک خدابنده  درصدرژیم تغییرات حداکثر رطوبت نسبی ماهانه بر حسب   -5- 1 نمودار
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 در ایستگاه سنوپتیک خدابنده  رطوبت نسبی ماهانه بر حسب درصد حداقلرژیم تغییرات میانگین   -6- 1 نمودار

 
 

 در ایستگاه سنوپتیک خدابنده  رژیم تغییرات میانگین رطوبت نسبی ماهانه برحسب درصد -7- 1 نمودار

 
    

شود، بیشترین طور که مالحظه میهمان .دهدرا نشان می استانمتوسط رطوبت نسبی ساالنه در سطح  نقشه زیر

شرق و کمترین میزان در بخش شمال غرب، جنوب وجنوب شرق قرار دارد. بیشترین حداکثر حداقل رطوبت در شمال

ل مشاهده است. بیشترین های جنوب و شمال غربی قابرطوبت در شمال شرق و شرق، کمترین حداکثر در بخش

 های جنوب، جنوب شرق و شمال شرقی دیده می شود.های شمال شرق و کمترین در بخشمتوسط رطوبت در بخش
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 بندی متوسط رطوبت نسبی ساالنه خدابنده بر حسب درصد در موقعیت مقایسه ای با کل استانپهنه -11-1 نقشه

 
 

 

 طبقه بندی اقلیمی  -6- 1-3-2

حرارتی   متاثر از دو عامل مهم یعنی نحوه ورود جبهه های عظیم رطوبتی و  منظومه بزینه رودخدابنده و  اقلیم  

 و وضعیت توپوگرافی و ارتفاع از سطح دریا می باشد. 

درصد بخش بزینه رود   97تحلیل طبقه بندی اقلیمی مشاهده می شود که بخش اعظم منطقه که حدود  در  

 3سرد بوده و تنها باریکه کوچکی که در بخش شرقی واقع شده به میزان را شامل می شود دارای اقلیم نیمه خشک 

این باریکه از شکل استقرار ناهمواریها و کوه ها در بخش درصد در محدوده اقلیم مرطوب معتدل واقع شده است. 

ی بزینه شرقی تبعیت نموده است. وجود پهنه وسیع اقلیم نیمه خشک سرد نشان از غلبه این اقلیم در بخش جلگه ا

تمام روستاهای این منطقه در نیمه خشک سرد واقع شده  تقریبا رود می باشد. تقریبا می توان چنین عنوان کرد که 

 است.
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 رود بزینه  منظومهبندی اقلیمی  طبقه -12-1 نقشه
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   زیرزمینی و  سطحی آب منابع هایقابلیت و هاویژگی  -1-3-3

  سطحی رواناب  جریان -1-3-3-1

های سطحی منظومه است. وضعیت رود تغییرات گسترده در جریان ابویژگی بارز منظومه بزینهیک از 

رودخانه و شبکه های آبراهه ای در منطقه بزینه رود به صورتی است که به تبعیت از ناهمواری ها و جهت شیب از 

با تشت وده را به شکل یک جنوب شرقی به شمال غربی می باشد. جهت ناهمواری ها به گونه ای است که این محد

انحنای غربی درآورده و کامال از سمت شرق توسط ناهمواری ها محصور شده است لذا تمرکز ارتفاعات در شرق بوده 

 و تمرکز جلگه در غرب می باشد. 

 رودخانه اصلی منظومه

در محدوده درصد است که   3/1کیلومتر و شیب متوسط   75یک رود فصلی به درازای  :  رودخانه بزینه رود

کیلومتری جنوب خاوری خدابنده   60شهرستان خدابنده جریان دارد. این رودخانه از دامنه های باختری کوه خرقان در

 2500سرچشمه گرفته و در دهستان بزینه رود شهرستان خدابنده جریان می یابد. ارتفاع سرچشمه این رودخانه 

جمله مالبداخ، حی، کهال، بزین، شرور، قره محمد، سرین،  متر است و در طی مسیر خود از روستاهای بسیاری از

زرین آباد، حصار باال و حصار پایین عبور کرده و این مناطق را سیراب می کند. رودخانه بزینه رود پس از طی مسیری 

ی کیلومتری شمال باختری کبودرآهنگ م  86کیلومتری شمال خاوری گرماب و    3نسبتاً طوالنی به رودخانه شور در  

 . متر است 1550ریزد و ارتفاع ریزشگاه آن 

در کنار رودخانه دائمی رودخانه های فصلی فراوانی نیز دیده می شود که از قانون استرالر در رتبه بندی 

رودخانه ها تبعیت می کند به گونه ای که به وفور می توان رودخانه های فصلی فراوان را در آن مشاهده نمود. بخش 

دخانه بیش از نیمی از بخش را به خود اختصاص داده است لیکن به وضوح می توان مشاهده کرد که جلگه ای این رو

ارتفاعات بخش اعظم منطقه بزینه رود را در بر نگرفته اند و این امر شاید بیان کننده شیب کم این بخش باشد. با 

اه های برخوردار از تراکم باالی جمعیتی این حال با توجه به نقشه پراکنش سکونتگاه ها مشاهده می شود که سکونتگ

 در  کوهپایه همین ارتفاعات مشرف بر شرق بزینه رود واقع شده اند. 

 ب های سطحی فصلیر روستای غالم ویس بر روی جریان آایجاد آب بند دستی توسط اهالی د -4-1 تصویر
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 ایجاد بند انحرافی بر روی رودخانه بزینه رود  -5-1 تصویر

 
 

 بزینه رودب های سطحی منظومه  آ -13-1 نقشه

 

. فقدان و یا کاهش معنی داری رودخانه بزینه رود در سال های اخیر، خشکی کامل را نیز تجربه نموده است

منابع تغذیه ای برف رودخانه در مناطق سرچشمه در دو دهه گذشته از عوامل کم آبی این رودخانه بوده و عالوه برآن 

ی اولیه رودخانه در روستاهای مرزی استان همدان و روستاهای برداشت گسترده از منابع اب های عمیق در مسیرها

مجاور آن در استان زنجان )مرز منظومه بزینه رود با استان همدان( توان آبدهی رودخانه به پایین دست به شدت 
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شت فاقد ظرفیت بردامنشعب از این رودخانه در روستاهای پایین دست،  بسیاری از بندهای انحرافی  کاهش داده است.  

 نیاز آبی می باشد. زمان های در  منابع آبی بوده و یا آب موجود بسیار ضعیف

نقشه زیر توزیع انواع منابع آبی منظومه را نشان می هد. چاه های عمیق قوی منظومه در سه روستای حی، 

 باشند.کهال و بزین متمرکز است. بقیه منابع با وجود تعدد توان محدود آبی دارند و یا فصلی می 

 

 منابع آبی روستاهای منظومه بزینه رود   انواع  توزیع -14-1 نقشه

 
 و اطالعات آب منطقه ای   منبع: مطالعات میدانی مشاور       

   اراضی از استفاده  قابلیت و (1)پدولوژی  ها خاک انواع پراکنش و خصوصیات -1-3-4

 نوع خاک  -1-3-4-1

از نوع خاک نیمه عمیق تا عمیق با بافت سنگین  بزینه روددرصد خاک بخش  34/45حدود (، 5-1جدول )براساس 

روی تجمعی از مواد آهکی بوده و خاک نیمه عمیق تا عمیق با بافت سنگین روی تجمعی از مواد آهکی و سنگریزه 

درصد خاک منطقه نشان دهنده جایگاه  72درصد در جایگاه دوم قرار دارد. این دو نو ع خاک با در برگرفتن    6/26با  

 باشند. مابقی خاک ها در جدول زیر آورده شده است.مواد کارستی و آهکی در منطقه می

  

 
1 . Pedology 
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 رودنوع خاک بخش بزینه -6-1 جدول

 درصد  نوع خاک

34/45 خاک خیلی کم عمق تا کم عمق سنگالخی در دامنه ها   

6/26 خاک نیمه عمیق تا عمیق با بافت سنگین روی تجمعی از مواد آهکی   

3/5 عمیق آبرفتی با بافت متوسط تا ریز روی شن و سنگریزهخاک نسبتا عمیق تا    

3/5 نوع خاک متناسب با واحدهای تشکیل دهنده متغیر است.   

 5 خاک کم عمق تا نسبتا عمیق سنگریزه دار روی تجمعی از مواد آهکی 

5/4 لیتوسول )بدلند(   

8/4 خاک کم عمق سنگالخی لیتوسول   

11/0 سنگریزه روی تجمعی از مواد آهکی و سنگریزه خاک عمیق با بافت ریز بدون    

 

 نوع خاک منظومه بزینه رود -15-1 نقشه

 

 

 

 

 

 



 

  شناختیهای ساختاری و عملکردی نظام محیطی بومویژگی 
 

47

 خاک و حاصل خیزی زهکشی  -2- 1-3-4

زهکشی خاک در این منطقه به دو طبقه کامل و متوسط خوب تقسیم شده و زهکشی (،  16-1نقشه )اساس    بر

بخش اعظم محدوده را در بر می گیرد. زهکشی کامل درصد در جایگاه نخست قرار گرفته و  4/81متوسط خوب با 

 های زیر آمده است.درصد بخش بزینه رود را شامل می گردد. که مقادیر فوق در شکل 6/18تنها 

ای بزینه رود از زهکشی ضعیف برخوردار توان عنوان کرد که هیچ نقطهدر تشریح قابلیت زهکشی چنین می

صورت متوسط خوب و کامل می باشد لیکن زهکشی کامل به صورت باریکه نبوده و زهکشی در تمام این بخش به 

  وار رودخانه قرار گرفته است.در ج ای از جنوب شرق به شمال غرب

 زهکشی خاک منظومه بزینه رود -16-1 نقشه

 

 

 خاک فرسایش  -3- 1-3-4

اعظم این چهار طبقه فرسایش را می توان در بخش بزینه رود مشاهده نمود. بخش (، 17-1نقشه )براساس 

منطقه دارای فرسایش خفیف می باشد. لذا می توان چنین استنباط نمود که فرسایش در این منطقه خطر جدی به 

شمار نمی آید. منطقه بدون فرسایش نیز بخش قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. این منطقه به صورت 

ه کوچکی از بخش شمالی و جنوبی بزینه رود از فرسایش باریکه ای در امتداد رودخانه اصلی قرار گرفته است. باریک

شدید و نسبتا شدید برخوردار است. فرسایش نسبتا شدید را تنها می توان در غرب بزینه رود مشاهده نمود که با 

  بخش جلگه ای همخوانی دارد.
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ابع آب های تخریب منابع خاکی در روستاهای دارای مندر مطالعات میدانی مشخص شد در سال های اخیر 

اجاره  که به صورتدر زمین های دارای کشت سیب زمینی  یتخریب منابع خاکعمیق گسترش زیادی یافته است. 

کید رد توجه مدیران محلی روستاها و تأشود موهای مجاور همدان داده میه برداران دیگر به ویژه از استانبه بهر ای

 جدی آنها نیز قرار داشت.

 منظومه بزینه رودفرسایش خاک   -17-1 نقشه
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 تیپ اراضی تحلیل  -1-3-4-4

درصد بیشترین بخش از منطقه را در  5/55شود که فالت ها با در تحلیل تیپ اراضی منطقه مشاهده می

درصد در پایین ترین   5درصد در جایگاه بعدی قرار دارند. این در حالی است که کوه ها با    5/23ها با  اند و تپهبرگرفته

د واقع شده اند. این امر نشان دهنده هموار بودن منطقه دارد. کوه ها تنها باریکه هایی را در شمال و جنوب بخش ح

 اند. بزینه رود در برگرفته

تیپ اراضی تپه، فالت، کوه و دشت دامنه ای را می توان مشاهده نمود. کوه ها به صورت  4در این منطقه 

شمال و جنوب واقع شده اند. آن چیزی که چشم انداز غالب را در این منطقه شامل باریکه های بسیار کوچکی در 

می شود تیعیت دشت های دامنه ای در امتداد رودخانه اصلی به شمار می آید. بخش اعظم بزینه رود حالت فالتی را 

  در بر می گیرد.

 شهرستان خدابنده  رودبزینهتیپ اراضی بخش   -7-1 جدول

 درصد  تیپ اراضی 

ها فالت  5/55  

5/23 تپه  

ای های دامنه دشت   16 

هاکوه   5 

 

 رودبزینهتیپ اراضی منظومه   -18-1 نقشه
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 کاربری اراضی -1-3-4-5 

درصد بیشترین سهم را به خود   3/67شود که کاربری اراضی دیم با میزان  در تحلیل نقشه کاربری اراضی مشاهده می

درصد در جایگاه دوم قرار دارد. مابقی کاربری ها سهم   1/16اختصاص داده و پس از آن مراتع به همراه دیم به میزان  

 اند. بسیار کمی را به خود اختصاص داده

 شهرستان خدابنده  رودمنظومه بزینهضی  کاربری ارا -8-1 جدول

 درصد  کاربری اراضی 

3/67 دیم  

1/16 مراتع به همراه دیم  

 2 زراعت آبی 

 1 شهر و روستا 

5/5 مراتع متوسط تا خوب   

 3 مراتع ضعیف تا متوسط

 3 مخلوط زراعت آبی و باغ 

5/1 اراضی بایر شور   

5/0 باغات و مجتمع های درختی  

 1397های مشاور،  منبع: یافته                       

 رودبزینهکاربری اراضی منظومه   -19-1 نقشه
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 7/18درصد منطقه از حاصلخیزی متوسط برخوردار بوده و حاصلخیزی خوب با  3/66از نظر حاصلخیزی 

 باشند.  از حاصلخیزی خیلی کم برخوردار میدرصد در جایگاه بعدی و بقیه 

 

 ها  آن از استفاده  قابلیت و گیاهی پوشش پراکنش و خصوصیات -1-3-5

 نقشه آن، تکمیل خواهد شد.اطالعات این بند در صورت دسترسی به 

 )حفاظت قابل و شده  حفاظتی )محیط زیست ارزش با های عرصه  -1-3-6

با توجه به استعالم از اداره کل منابع طبیعی و سازمان محیط زیست، در این منظومه عرصه با ارزش زیست محیطی 

 وجود ندارد.
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 ...(و  خشکسالی طوفان،  سیل،  زلزله، ( طبیعی سوانح  -1-3-7

 بالیای جوی  -1-3-7-1

طبیعی براساس داده های مرکز ستاد مدیریت بحران استان در شهرستان خدابنده و  مهم ترین سوانحزیر جدول 

 را نشان می دهد. سال اخیر 15منظومه بزینه رود در 

 طبیعی در شهرستان خدابنده مهم ترین سوانح -9-1 جدول

 محل وقوع  نوع بالیای جوی  تاریخ وقوع  ردیف 

مبلغ خسارات به  

میلیون ریال  به قیمت  

 سال گزارش 

   سطح شهرستان   یخبندان و کوالک بهمن و اسفند  1

 84 سطح شهرستان   یخ زدگی 89/11/2 2

   سطح شهرستان   موریانه  96درطول سال   3

   سطح شهرستان   غارت پرندگان  96/8/13 4

 930 سطح شهرستان   طوفان  88/1/1 5

 10 سطح شهرستان   طوفان  88/10/14 6

7 92/2/23 30و24و  300 سطح شهرستان   طوفان  

 2450 سطح شهرستان   سیل و تگرگ  94/4/28 8

 759063 سطح شهرستان   سیل و تگرگ  96/2/13 9

 سیل و تگرگ  96/2/13 10
روستای ها    -سیلوی داش بالغ

 ی تابعه  
  

 16260 سطح شهرستان   سیل 84مرداد   11

 1480 سطح شهرستان   سیل 91/6/21 12

 32126 سطح شهرستان   سیل 91پاییز و زمستان 13

 16315 سطح شهرستان   سیل 93/2/21 14

15 93/4/13 14و    33109 سطح شهرستان   سیل 

16 94/1/23 24و  279960 سطح شهرستان   سیل 

 100 سطح شهرستان   سیل 94/7/3 17

 5382 سطح شهرستان   سیل 94/8/8 18

 48977 سطح شهرستان   سیل 95/1/8 19

20 97/2/1 97/3/1تا  سیل 
- بخش افشار ) خلیفه قشالق

 یساول(   -توتورقان
  

 سیل 96/2/8 21
حسین  -سازین-گوگجه ییالق

  -گل تپه  -آباد
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-کسیک  -منطش  -حسام آباد

قوشه  -قشقجه-ترپاخلو  -زاغه لو

  -نوربهار  -دوالب-قزل بالغ-کند

-اینچه  -دوراخلو  -آبی سفلی  

- محمد لو-چغلوی علیا-توحیدلو

- کهال آباد-سعید آباد-تیمور لو

 -بیگم آقا  -آقبالغ

 1444457 سطح شهرستان   سرمازدگی و تگرگ  92اردیبهشت 22

 18000 سطح شهرستان   سرمازدگی 82/2/7 23

 27090 سطح شهرستان   سرمازدگی 94اردیبهشت 24

   سطح شهرستان  سرمازدگی 97/1/28 25

   - گرماب سرمازدگی 96/1/11 26

 35000 سطح شهرستان   خشکسالی)تدریجی( 82/8/28 27

 15000 سطح شهرستان   تگرگ و سیل  85/3/2 28

 539 سطح شهرستان   تگرگ و سیل  85آذر   29

 35000 سطح شهرستان   تگرگ و سرمازدگی  83/1/28 30

 12500 سطح شهرستان   تگرگ  82/3/8 31

 26820 سطح شهرستان   تگرگ  84خرداد   32

 21080 سطح شهرستان   تگرگ  85/2/6 33

 2592 سطح شهرستان   تگرگ  89/2/22 34

35 
اردیبهشت و  

 90فرودین
 4592 سطح شهرستان   تگرگ 

36 96/2/8 96/2/13تا  1815 سطح شهرستان   تگرگ  

   راههای اصلی و فرعی   برف و یخبندان  95بهمن و اسفند   37

 14769 سطح شهرستان   برف و کوالک  86/10/17 38

 16000 سطح شهرستان   برف سنگین  92/12/21 39

 35000 سطح شهرستان   بارندگی  94فروردین 40

 110 سطح شهرستان   تگرگ و سیل -باران   90/4/2 41

 12 سطح شهرستان   آتش سوزی مراتع  94مرداد 42

 356 سطح شهرستان   آتش سوزی   تابستان  43

   گمش تپه  -حصار   آتش سوزی   96/1/14 44

 1397منبع: ستاد مدیریت بحران استان       

تولید می  و پهنه ای داده های مرکز ستاد مدیریت بحران استان که اطالعات آنها عمدتا در سطح شهرستان

 :به ترتیبشود، نشان می دهد که 
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 سیل •

 تگرگ •

  سرمازدگی  •

 است. خدابنده بالیای طبیعی این شهرستان عارضه مهمسه 

در جمع آوری اطالعات میدانی موضوع سوانح طبیعی در همه روستاهای مورد مراجعه نیز مورد پرسش قرار 

 سال اخیر 5طبیعی براساس اطالعات میدانی در منظومه بزینه رود در  مهم ترین سوانحگرفت. در تصویر زیر نقشه 

 جمع بندی شده است.

سال   5طبیعی براساس اطالعات میدانی در منظومه بزینه رود در   بالیایمهم ترین   -10-1 جدول

 اخیر

 سیل نام روستا 
  لغزشرانش/ 

 زمین 
 آفات  سرمازدگی  تگرگ  طوفان 

   95-94-93-92-91       96-94-92   امیرلو 

             اردهین 

 هر ساله  هر ساله          ارقین بالغ 

 هر ساله  هر ساله          استرود 

   96 96     96 آغوزلو 

   97و    96           امام کهریز 

   96 95و    94          اورگنجه 

 هر ساله  هر ساله          بزین 

   96       95 بصرک 

 سال اخیر   5در           پیرمرزبان 
سال    5در  

 اخیر 

 توزلو
95 

  
   مکرر      95

           97-93   حی

           96و    95   حسام آباد 

   96   96   خانالر 
  91-92-

93-94-95 
 94 سال اخیر   5در همه  

   90و    89 89  و  88       96   داشبالغ

 96و    95   96   96       95   داش تپه

             دربند 

     97       97و    96   دوراخلو 

   94   90         زاغج 
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     96       96   زاغه لو

   97       96   سراب 

             سرشبار 

             سقرچین 

   97     97     سرئین 

 هر ساله  هر ساله          شرور 

 هر ساله  94       شهید آباد 
سال  

1391 

 هر ساله   1392       مکرر  غالم ویس 

             قجور 

1393-1397 قره کهریز       1396 93-94-95-96-97    

             قره محمد 

97-96-95-94       1394   قزل بالغ    

   1396 1395       قشقجه

96-92 قیاسکندی       93-95-96  92-93-96-97  932-94  

   87 هر ساله    81 96 کهال

97-96 گل تپه         97   

1397-1396       95 محمد خلج     

   96       95 یاستی بالغ 

 منبع: مطالعات میدانی       

 وستاها نشان می دهد که به ترتیب رداده های جمع آوری شده از مطالعات میدانی در 

 سرمازدگی •

 سیل  •

 تگرگ •

 آفات •

 است.با توجه به نظر اهالی بوده سال اخیر بوده  5چهار عارضه مهم بالیای طبیعی این منظومه در  

های در معرض احتمال باالی سیل و رانش سکونتگاه  (20-1)خی جمع آوری شده، نقشه  با توجه به سوابق تاری

 زمین را نشان می دهد:
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 روستاهای با تجربه سیل و رانش زمین -20-1 نقشه

 
 مشاور   میدانی  منبع: مطالعات        

 

 پهنه بندی  بیشترین وقوع سیل در منظومه روستایی بزینه رود خدابنده -21-1 نقشه
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دهد؛ مناطق جنوب و شمال شرقی منظومه و نیز بندی سیل در منظومه را نشان میپهنهنقشه های فوق، 

 شمال غربی منظومه بیشترین ظرفیت بروز سیل را دارا هستند.

( ترسیم شده است که نشان می 22-1با توجه به اطالعات میدانی نقشه پهنه بندی تگرگ در منظومه )نقشه  

 ه و نیز نواحی مرکزی منظومه بیشترین ظرفیت بروز تگرگ را دارا هستند.دهد مناطق شمال شرقی و غربی منظو

 پهنه بندی بیشترین وقوع تگرک در منظومه روستایی بزینه رود خدابنده -22-1 نقشه

 
 

( ترسیم شده است که نشان 23-1بندی وقوع آفات در منظومه )نقشه با توجه به اطالعات میدانی نقشه پهنه

ستان بزینه رود و نیز روستاهای قزل بالغ و ارقین بالغ یشترین ظرفیت بروز آفات دهد مناطق شمال و مرکزی دهمی

 کشاورزی را دارا هستند.
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 پهنه های در معرض بیشترین وقوع آفات کشاورزی در منظومه روستایی بزینه رود خدابنده -23-1 نقشه

 
روستاهای توزلو و غالم ویس در دهد. رانش زمین در منظومه را نشان میبندی وقوع (، پهنه24-1نقشه )

 دهستان بزینه رود بشترین ظرفیت بروز رانش را دارا هستند.
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 محدوده های در معرض بیشترین رانش زمین منظومه روستایی بزینه رود خدابنده -24-1 نقشه

 

نواحی شرقی دهد. منظومه را نشان میهای در معرض بیشترین سرمازدگی در محدودهبندی (، پهنه25-1نقشه )

 زدگی هستند.معرض سرمابیشترین در  محدوده روستاهای توزلو، غالم ویس و استرود منظومه و شمال غربی و نیز

 

 محدوده های در معرض بیشترین سرمازدگی در منظومه روستایی بزینه رود -25-1 نقشه
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 هاروستا در کاهش سوانح طبیعی  برای مهمترین اقدامات -

برای مقابله با بالیای طبیعی در بخش سیل محدود به اقدامات کالبدی زیر یوده عمده اقدامات انجام شده 

است. در خصوص اقدامات مواجه با کنترل آثار تگرگ و سرمازدگی و آفات اقدامات فنی و فناورانه خاصی در سطح 

ه های خسارت در روستاهای منظومه مشاهده نشد و صرفا در جهت جبران آثار بالیای مذکور استفاده از ظرفیت بیم

 بخشی از بهره برداران کشاورز مشهود بود.

 طبیعی بالیایمهمترین اقدامات صورت گرفته شده در زمینه کاهش   -11-1 جدول

 نام ارگان متولی  نوع اقدام  نام روستا 
کرد  میزان هزینه 

 )میلیون تومان( 

میزان تأثیر  

 در روستا 

 توزلو
احداث سیل   -نوسازی پل ها و ساختمان ها

 برگردان سنتی 

توسط    -بنیاد مسکن

 اهالی 

میلیون و   500به ترتیب  

 میلیون  200
 بسیار زیاد

 آغوزلو 
مقاوم سازی خانه های روستایی با استفاده  

 از وام 
     بنیاد مسکن 

   250 بنیاد مسکن  مقاوم سازی خانه ها   شهید آباد 

 بسیار زیاد 500 بنیاد مسکن  ساخت و ساز مقاوم  ارقین بالغ 

   500 بنیاد مسکن  ساخت و ساز مقاوم  بزین 

 دهیاری   -راه و ترابری پل   –دیوار ساحلی   امام کهریز 
 12میلیون و    20به ترتیب  

 میلیون
 بسیار زیاد

 متوسط  100 دهیاری  بستن سیل بند استرود 

 متوسط  1 جهاد کشاورزی  آموزش های مختلف در زمینه کاهش آفات خانالر 

 قزل بالغ
  -کشاورزان )سرمازدگی و آفات(آموزش  

 احداث پل داخل روستا 

  -جهاد کشاورزی

 دهیاری 

 میلیون تومان   30

   
  

 بسیار زیاد 120 دهیاری  ایجاد کانال هدایت سیل  امیرلو 

 بسیار زیاد 100 بخشداری  ایجاد سیل بند و دیوار ساحلی  سراب 

 تا حدودی  36 دهیاری  احداث کانال  حسام آباد 

یاستی  

 بالغ
   زیاد دهیاری  احداث کانال 

 کهال
مقاوم سازی    -احداث سیل برگردان

 ساختمان ها 

بنیاد    -جهاد کشاورزی

 مسکن 

  10توسط بنیاد مسکن    

 میلیارد

بسیار    -زیاد

 زیاد

 غالم ویس 
احداث دیوار ساحلی جهت جلوگیری از  

 سیل
 بسیار زیاد 400 بنیاد مسکن   -دهیاری  

 متوسط  50 دهیاری  ساحلی در ورودی روستا احداث پل و دیوار   دربند 

 قیاسکندی 
آموزش پیشگیری    -احداث پل روی رودخانه

 از آفات و سوانح طبیعی

اداره جهاد    -دهیاری

 کشاورزی و دهیاری 

 10میلیون و    40به ترتیب  

 میلیون

  -بسیار زیاد

 بسیار زیاد
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 زیاد 50 بخشداری  احداث پل  داش تپه

 بسیار زیاد 200 دهیاری  سیل برگردان اجرای نهر و   قره کهریز 

 متوسط    دهیاری  اجرای نهر و سیل برگردان  داشبالغ

 منبع: مطالعات میدانی مشاور 

 

 روستاهای اولویت دار در کنترل آثار سیل -

 با توجه به مراجعات میدانی روستاهای اولویت دار برای کنترل سیل به شرح جدول زیر استخراج شده است:

 روستاهای اولویت دار برای کنترل سیلاحصا   -12-1 جدول

 اقدامات مورد نیاز برای کاهش یا کنترل تخریب سیل در روستا  روستا 

 اجرای کانال هدایت سیل  قره کهریز 

 ایجاد دیوارهای مقابله با سیل وپل  امام کهریز 

 ایجاد سیل بند عموکندی 

 ایجاد پل بر مسیل سیل  قیاسکندی 

در وردی روستا ایجاد سیل بند   دربند   

 ایجاد سیل بند بصرک 

 منبع: مطالعات مشاور                   

 آن  عوارض و بادها شدت و جریان  -1-3-7-2

 دو نوع باد عمده را در منطقه می توان تشخیص داد. بادهای فوق به قرار زیر هستند:

 باد مه

دریای خزر را به این نواحی منتقل نموده و باشد و رطوبت جهت باد مه در منطقه، از شمال به جنوب می

 گردد.موجب برودت )سرما( و کاسته شدن درجه حرارت می

  باد شره

باد شره از جنوب غربی به شمال شرقی حرکت کرده و رطوبت حاصل از تبخیر دریای مدیترانه را در منطقه 

شود که جب خشکی هوا در این منطقه میکند. این باد در خرداد ماه با از دست دادن رطوبت خود، موسرازیر می

 کند.گاهی اوقات به کشاورزی خساراتی وارد می

نموداری است که سرعت، جهت و تواتر بادهای یک مکان معین را با استفاده از یک دستگاه مختصات   گلباد

 دهد.مرکزی نشان می

در این . دهدگاه خدابنده نشان میگلباد ساالنه سرعت و جهت باد و فراوانی سرعت باد را در ایست شکل زیر

 36باشند. باد غالب این ایستگاه )درصد از بادها دارای سمت و سرعت می 98/94درصد بادها آرام و  02/5ایستگاه 

 12متر بر ثانیه،  4/1درصد باد غالب با سرعت کمتر از  11که ( می باشد به طوریNدرصد از کل بادها( شمالی )

درصد باد 2، متر بر ثانیه 4/5تا  9/3درصد باد غالب با سرعت 9متر بر ثانیه ، 8/3تا  4/2ت درصد باد غالب با سرع
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درصد باد غالب با سرعت 2، متر بر ثانیه 4/8تا  7متر بر ثانیه درصد باد غالب با سرعت  10تا  5/8غالب با سرعت 

 .وزدر بر ثانیه از طرف شمال میمت 1/10درصد باد غالب با سرعت بیشتر از  4متر بر ثانیه و  10تا  5/8

 گلباد ساالنه ایستگاه خدابنده -1-1 شکل

 

-2018ی )میانگین ماهانه تعداد روزهای همراه با باد شدید ایستگاه خدابنده و گرماب طی دوره آمار -8- 1 نمودار

2000 )  

 

 

 شدید ایستگاه خدابنده تفسیر گلبادهای باد

به شمال شرق   غرب غالب در خدابنده از جنوبشود وزش باد شدید  ( مشاهده می2-1) همانطور که در شکل

غربی   ماه از سال باد غالب جهت غربی و جنوب 10با بررسی گلباد های ماهانه خدابنده مشاهده می شود در است. 
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بقیه جهات تقریباً باد شدید رخ  شرقی است و در های اوت و ژوئیه( باد غالب جنوبماه باقیمانده )ماه 2دارد. در 

 نداده است.

 (1994-2013خدابنده طی دوره آماری )در ایستگاه گلباد وزش باد شدید  -2-1 شکل

 

 

 خشکسالی  و خشکی  -1-3-7-3

 تکمیل خواهد شد.

 زلزله  -1-3-7-4

در بررسی های صورت گرفته مشاهده می شود که منطقه ای که دارای میزان خطر باال در زلزله باشد در این 

 17درصد منطقه در طبقه بندی با خطر زلزله خیزی متوسط واقع شده و تنها  83قسمت وجود نداشته لیکن حدود 

شمال شرقی بخش بزینه رود واقع شده درصد منطقه از خطر پایین در زمینه زلزله برخوردار است. این بخش در 

 است. 

شناسی اشاره شد وجود یکسری رخدادهای تکتونیکی باعث باالآمدگی طور که در تشریح نقشه زمینهمان

نیمه شرقی منطقه شده است. به وضوح می توان استقرار انبوهی از گسل ها را در شمال شرقی این منطقه مشاهده 

جهت شمال غربی به جنوب شرقی گسل ها می باشد که از جهت غالب ناهمواری ها  نمود. نکته جالب در این زمینه

 در ایران تبعیت نموده و گویای تاثیر مشترک بلوک خزر و بلوک عربی در این منطقه می باشد. 
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 رود شدت خطر زلزله در منظومه بزینه -26-1 نقشه
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 محیطی  زیست مسایل -1-3-8

 رواناب هدایت و آب هرز ، فاضالب دفع نحوه  -1-3-8-1

بررسی   رود هستند.ترین مشکالت زیست محیطی در منظومه بزینهضعف در سیستم دفع فاضالب و دفع زباله از مهم

کدام از روستاهای این رود، حاکی از آن است که هیچآمار مربوط به وضعیت دفع فاضالب در روستاهای منظومه بزینه

درصد از فاضالب کل روستاهای این  3/44فاضالب برخوردار نیستند؛ به طوری که منظومه از سیستم کارآمد دفع 

های زیادی در منظومه شود که یقینًا موجب انتشار مشکالت و بیماریها جاری میها و رودخانهمنظومه در کانال

های در آلودگی آبشود که دفع فاضالب به این شیوه  های جذبی دفع میدرصد فاضالب هم توسط چاه  7/27شود.  می

شود که این روش درصد از فاضالب روستاهای منظومه در معابر روستاها جاری می 9/16زیر زمینی تأثیرگذار است. 

رود درصد از فاضالب منظومه بزینه  11  کند. تنها  ای در منطقه ایجاد میدفع نیز به نوبه خود مشکالت بهداشتی عدیده

درصد از فاضالب به روش سپتیک تانک   8/3گردد؛  متمرکز، سپتیک تانک( دفع میآوری  بهداشتی )جمع  هایبه روش

 گردد.آوری متمرکز دفع میرود به روش جمعدرصد از فاضالب منظومه بزینه 2/7و 

 رود ، هرزآب و هدایت رواناب در منظومه بزینهنحوه دفع فاضالب -13-1 جدول

 چاه جذبی نام روستا 
سپتیک  

 تانک 

کانال و  

 رودخانه 

  جاری شدن 

 در معابر 

آوری  جمع

 متمرکز 

 95       5 امیرلو 

           اردهین 

   29 70   1 ارقین بالغ 

       50 50 استرود 

   100       آغوزلو 

     60     امام کهریز 

     100     اورگنجه

   29 70   1 بزین 

         100 بصرک 

     70   30 پیرمرزبان 

     5 5 20 توزلو 

     70   30 حی

   100       حسام آباد 

   10 70   20 خانالر 

           داشبالغ 

   100       داش تپه

     100     دربند

   20 15   20 دوراخلو 

     100     زاغج 
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 10 30 50   5 زاغه لو 

   50 50     سراب 

 20   50   30 سرشبار 

           سقرچین 

     100     سرئین 

       50 50 شرور 

 40 10 20 10 20 شهید آباد 

     100     غالم ویس 

           قجور

     70   30 قره کهریز 

 50       50 قره محمد 

     40   60 قزل بالغ 

     80   20 قشقجه

     10   90 قیاسکندی 

   10 10   80 کهال 

   20 20   20 گل تپه

           محمد خلج 

         100 یاستی بالغ

 7.2 16.9 44.3 3.8 27.7 میانگین 

 منبع: اطالعات میدانی مشاور                         

. بررسی آمار مربوط به را در منظومه بزینه رود نشان می دهد رواناب و آب هرزجدول زیر نحوه دفع و هدایت 

رود سیستم درصد از روستاهای بزینه  8/65دهد که در  نشان میهای سطحی  آوری آبها و جمعوضعیت هدایت رواناب

 های سطحی تعبیه شده است.ها و آبآوری روانابجمع

 رودی منظومه بزینههاآوری شده از سطح روستاسطحی جمع  هایبهرزآب و رواناهای هدایت  مسیر -14-1 جدول

 نام روستا 

در چند درصد از معابر روستاها،  

سطحی های آوری آب سیستم جمع

 شامل کانال و کانیور اجرا شده است؟

آوری شده چگونه  های سطحی جمعمسیر هدایت آب 

 است؟

 جذب زمین  
به سمت اراضی   

 کشاورزی 
 رودخانه یا مسیل  

       90 امیرلو 

 /     90 اردهین

 /     70 ارقین بالغ

 / / / 70 استرود

 /     70 آغوزلو

 /     50 امام كهريز
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 /     90 اورگنجه

 /     80 بزين

       70 بصرك

 /     70 پیرمرزبان 

 /     60 توزلو

   /   80 حی

 /     80 حسام آباد

 /     80 خانالر

 / /   80 داشبالغ

 /     0 داش تپه

 /     50 دربند

   / / 0 دوراخلو

       90 زاغج

 /     60 زاغه لو

   /   20 سراب

     / 70 سرشبار

 /     40 سقرچین

   /   70 سرئین

     / 80 شرور

   /   0 شهید آباد

 /     95 غالم ويس

         قجور

   /   80 قره كهريز

     / 80 قره محمد

 /   / 80 قزل بالغ

   /   70 قشقجه

 /     85 قیاسکندی

 /     60 كهال

       90 گل تپه

       80 محمد خلج

 /   / 40 ياستی بالغ

 56.8 24.3 18.9 65.8 میانگین

 منبع: اطالعات میدانی مشاور     
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 هدایت اب های سطحی به زمین های کشاورزی، روستای قجور  -6-1 تصویر

 
 

 زباله  دفع -1-3-8-2

منظومه بزینه رود ستاهای  جدول زیر نحوه دفن زباله، حجم زباله تولید شده و تعداد دفعات جمع آوری زباله را در رو

 دهد.نشان می

شود.  عمده آوری مییک بار زباله توسط دهیاری ها جمعبه استثنای روستای کهال و توزلو در باقی روستاها هفته ای  

 و دفن و سوزاندن روش غالب نحوه انتقال و دفن زباله است. هستندروستاها دارای مکان دفن زباله 

 

 روددر روستاهای منظومه بزینه  نحوه دفن زباله، حجم زباله تولید شده و تعداد دفعات جمع آوری زباله -15-1 جدول

 نام روستا

تعداد 

دفعات 

جمع 

آوری در 

 هفته

میانگین 

تولید زباله 

نه در روزا

  روستا )تن(

 نحوه انتقال و دفن

انتقال به محل دفن 

ذکر ) ایزباله مجموعه

روستاهای مشترک و 

 (موقعیت مکانی

ذکر ) دفن

موقعیت مکانی 

   (هادفن زباله

  دفن و سوزاندن

ذکر موقعیت مکانی )

 ها(سوزاندن زباله

عدم دفع و رها سازی 

ذکر ) در اطراف بافت

ی رهاسازی موقعیت مکان 

 (هازباله

   0.2 1 امیرلو
دفن در محل 

 زباله خود روستا
    

           1 اردهین

   بیرون از روستا     0.5 1 ارقین بالغ

   در کنار روستا     0.7 1 استرود

   0.2 1 آغوزلو
 600با فاصله 

 متر از روستا
    

       امیرلو   1 امام کهریز

         0.2 1 اورگنجه

   بیرون از روستا     0.5 1 بزین
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       دفن زباله مجموعه ای   1 بصرک

       در مسیر روستای قجور   1 پیرمرزبان

       در حاشیه روستا 2 2 توزلو

     0.4 1 حی
متری  500در فاصله 

 روستا
  

         1.5 1 حسام آباد

 0.25 1 خانالر

کیلومتری  6در 

مشترک با روستاهای 

اطراف و بخش زرین 

 رود

    
روستا در بعضی اطراف 

 موارد

   دفن و سوزاندن     0.1 1 داشبالغ

           1 داش تپه

   1 دربند
مکانی در نزدیکی شهر 

 زرین رود
      

           1 دوراخلو

   دفن و سوزاندن     1 1 زاغج

       دفن زباله مجموعه ای   1 زاغه لو

         0.5 1 سراب

       زباله مجموعه ایدفن  0.1 1 سرشبار 

           1 سقرچین

     در خود روستا   1 سرئین
در اطراف زمین های 

 کشاورزی روستا

   سه کیلومتری روستا     0.9 1 شرور

       زرین رود 1 1 شهید آباد

   1 1 غالم ویس

غرب روستا که 

متر از  600

روستا فاصله 

 دارد

   دفن و سوزاندن

           1 قجور

     0.4 1 قره کهریز 

دفن و سوزاندن در 

متری از  500فاصله 

 روستا

1 

           1 قره محمد

 0.3 1 قزل بالغ

انتقال به محل دفن 

زباله که توسط خود 

دهیاری ایجاد گردیده 

است و فقط برای خود 

 روستاست

    

رهاسازی پسماند 

سازی در اطراف  مجسمه

جاده ها و محورهای 

اصلی روستا و روستاهای 

 همجوار
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   0.5 1 قشقجه
دفن در خارج از 

 روستا
    

 0.5 1 قیاسکندی
انتقال به محل دفن 

 زباله خود روستا
    

کنار جاده اصلی روستا و 

 اطراف روستا

 2 3 کهال
انتقال به محل دفن در 

 حاشیه خود روستا
  

سوزاندن در محل  

 دفن
  

 1 1 گل تپه
انتقال به محل دفن 

 زباله مجموعه ای
      

     0.5 1 محمد خلج
دفن و سوزاندن در 

 روستا
  

 2 1 یاستی بالغ
انتقال به محل دفن 

 زباله مجموعه ای
      

 منبع: اطالعات میدانی مشاور 

 

 محیط بهداشت -1-3-8-3

 پسماندهای کشاورزی وضعیت نگهداری  -1-3-8-3-1

-(، اطالعات مربوط به نگهداری پسماندهای کشاورزی )فضوالت دامی( در روستاهای بخش بزینه3در جدول )

 32درصد از فضوالت دامی در روستا در کوچه محله و  48ود آورده شده است. با توجه به اطالعات استخراج شده، ر

شود که در هر دوی این موارد، محل نگهداری پسماندها بسیار نگهداری میهای روستایی درصد نیز در حیاط خانه

 نزدیک به محل سکونت سکونت روستاییان است.

نگهداری فضوالت در نزدیکی محل سکونت روستاییان از لحاظ بهداشتی قابل قبول نبوده و باید از طریق  

درصد(   8درصد از فضوالت دامی در فضاهای دامی )  20های مربوط تدابیری اندیشید. تنها  سازی توسط ارگانفرهنگ 

   شوند.درصد( نگهداری می 12و بیرون روستا )

 های منظومه بزینه رودنگهداری پسماندهای کشاورزی )فضوالت دامی( در روستانحوه   -16-1 جدول

 نام روستا 
نگهداری در کوچه   

 محله 

فضاهای   

 دامی
 بیرون روستا  داخل حیاط

   / / / امیرلو 

       / اردهین 

   /   / ارقین بالغ 

   /     استرود 

 / /   / آغوزلو 

       / امام کهریز 

       / اورگنجه

         بزین 
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       / بصرک 

 /       پیرمرزبان 

 / / /   توزلو 

   /     حی

       / حسام آباد 

   /   / خانالر 

   /   / داشبالغ 

       / داش تپه

       / دربند

       / دوراخلو 

       / زاغج 

         زاغه لو 

   /   / سراب 

       / سرشبار 

         سقرچین 

       / سرئین 

   /     شرور 

 /       شهید آباد 

 / /   / غالم ویس 

         قجور

   /     قره کهریز 

   /   / قره محمد 

   /   / قزل بالغ 

   /   / قشقجه

     / / قیاسکندی 

 / / /   کهال 

       / گل تپه

       / محمد خلج 

 12.0 32.0 8.0 48.0 میانگین 

 ر منبع: اطالعات میدانی مشاو                  

 

 واحدهای تولیدی آالینده  -2- 1-3-8-3

گونه که از جدول و وجود واحدهای صنعتی کم در این بخش، همان  رودبزینهبا توجه به صنعتی نبودن بخش  

رود بزینه بخشآالینده صنعتی در  6( نیز پیداست، تعداد صنایع آالینده در این بخش نیز کم بوده و تنها 1-17)

 وجود دارد. 
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 رود شهرستان خدابندهبزینه  منظومهنوع و تعداد صنایع آالینده در -17-1 جدول

 شهرستان  بخش  دهستان ع آلودگی نو تعداد صنایع آالینده 

3 
6 

 رود بزینه هوا 
 خدابنده  رود بزینه

 رودزرینه پساب  3

 1397منبع: اداره محیط زیست استان،       

 

 طبیعی  منابع از حفاظت و برخورد  نحوه  -1-3-8-4 

 گرفته توسط اهالی روستاها و اداره منابع طبیعیاقدامات صورت   -1-3-8-4-1

رود، اطالعات استخراج شده از نحوه برخورد و حفاظت از منابع طبیعی توسط روستاییان منظومه بزینهبر اساس  

های گیاهی و های طبیعی روستا )گونهاند که نسبت به ارزشدرصد از روستاهای منظومه اظهار داشته 30حدود 

د، جلوگیری از تخریب مراتع، عدم شخم شو( مالحظه می18-1طور که در جدول )جانوری( توجه الزم را دارند. همان

های گیاهی، کنترل مراتع های جانوری و همچنین حفظ گونهزدن مراتع، تذکر به گردشگران برای عدم شکار گونه

های توسط اداره منابع طبیعی و مردم جهت جلوگیری از تخریب از جمله اقداماتی بوده است که در راستای حفظ ارزش

 الی روستا و اداره منابع طبیعی صورت گرفته است.طبیعی روستا توسط اه

 در توجه به منابع طبیعی روستارود  منظومه بزنیهروستاهای شاخص  -18-1 جدول

 اقدام صورت گرفته در روستا  روستا 

 جلوگیری از تخریب مراتع  بصرک 

 عدم شخم زدن مراتع  توزلو 

 گیاهیتذکر به گردشگران برای عدم شکار و حفظ گونه های   داشبالغ 

 کنترل عدم تخریب مراتع توسط ادراه منابع  شهید آباد 

 درخواست دوره های اموزشی کنترل منابع و مراتع روستا  قره کهریز 

 کنترل عدم تخریب مراتع و شکار توسط مردم  قیاسکندی 

 کنترل عدم تخریب مراتع و شکار توسط مردم  کهال 

 توسط مردم کنترل عدم تخریب مراتع و شکار   یاستی بالغ

 منبع: اطالعات میدانی مشاور                        

 

عدم پاسخگویی به شکایات اهالی   ،های اهالی برخی از روستا نسبت به عملکرد نهادهای حاکمیتییکی از شکایت

تخریب منابع، شخم زدن و چرای بی رویه آنها بوده است. روستاهای زیر بیشترین   نسبت بهیا اعضای شورا و دهیاری  

 اند:ای از پیگیری دریافت ننمودهنتیجهموارد هم  اغلباند که در پیگیری در این خصوص را داشتهشکایت و 
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 شکایت های اهالی برخی از روستا نسبت به عملکرد نهادهای حاکمیتی -19-1 جدول

 مطالبه عنوان  نام روستا 

 عدم پیگیری شکایات اهالی از شخم زدن منابع طبیعی توسط نهادهای ناظر  استرود 

 عدم پیگیری شکایات اهالی از شخم زدن منابع طبیعی توسط نهادهای ناظر  آغوزلو 

 عدم پیگیری شکایات اهالی از شخم زدن منابع طبیعی توسط نهادهای ناظر  زاغه لو 

 شکایات اهالی از شخم زدن منابع طبیعی توسط نهادهای ناظر عدم پیگیری   غالم ویس 

 عدم پیگیری شکایات اهالی از شخم زدن منابع طبیعی توسط نهادهای ناظر  قزل بالغ 

 منبع: اطالعات میدانی مشاور

 

 پوشش زمین   -1-3-9

 .با دریافت اطالعات تکمیل خواهد شد 

 منظومه  شناختی بوم پهنه بندی محیطی -1-3-10

عناصر پهنه های منابع آبی سطحی و عمیق، کیفیت و حاصل خیزی خاک،  ،پهنه بندی بوم شناختی منظومهدر 

عوامل تعیین کننده در ظرفیت و شکل دهی به مهم ترین منظومه ارتفاعات و درجات شیب، اقلیم و سیل خیزی 

 ه اند.ساختار اکولوژیک آن هستند. در نقشه های زیر این پهنه ها کنار هم قرار گرفت

 

 

تحلیل پهنه های فوق نشان می دهد که منظومه بزینه رود بسیار کم شیب، با اقلیم تقریبا یکنواخت، دارای منابع 

آب های سطحی و آبراهه های فصلی و منابع بسیار خوب آب در پهنه هم مسیر با رودخانه فصلی بزینه رود دهستان 

جلگه ای و حاصلخیز را برای پایین دست خود که نوار باریکی است ایجاد بزینه رود است. مسیر رودخانه مسیری 

نموده است. براثر تغییرات اقلیمی و برداشت گسترده از آب های زیر زمینی مزیت اب های سطحی در منظومه از بین 

 در مجموع ظرفیت بوم شناختی منظومه خوب ارزیابی می شود. رفته و عمده منابع سطحی خشک شده اند.
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  منظومه شناختی بوم  -محیطی های محدودیت و ها بلیتقا بندی معج -1-3-11 

 قابلیت ها  -1-3-11-1

های منظومه رود اهم و اولویت قابلیته بزینهساختاری و بوم شناختی منظومهای با توجه تشریح ویژگی

 رود در نمودار زیر تلخیص شده است:بزینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 







 محدودیت ها -1-3-11-2 

با توجه تشریح ویژگی های ساختاری و بوم شناختی منظومه بزینه رود اهم و اولویت قابلیت های منظومه بزینه رود 

 :نمودار زیر تلخیص شده استدر 

 

 

 

 

 

 ها قابلیت

2 

3 

4 

5 

6 

1 
 منظومه در زلزله پایین خطر

 در جاری رود بزینه فصلی رودخانه وجود

 بسیار عمیق های اب منابع منظومه، کل

 رود بزینه دهستان در خوب

 فرسایش ،زهکشی مناسب خاک

 محدود

 

 گسنرده فالت و شیب کم دشت

 زراعت برای مساعد ای جلگه های زمین

 رود بزینه دهستان در ویژه به

 در ها اب روان و سطحی های اب تجمیع و کنترل امکان

 استخر و داری ابخوان قابلیت با منظومه جنوبی بخش

 ذخیره
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-محدودیت و هار در مقایسه وزن اثرگذاری قابلیتبندی کلی منظومه روابط زیدهد در پهنهارزیابی مطالعه نشان می

 تواند برقرار باشد. ها در توسعه منظومه می

 کلی منظومهبوم شناختی ارزیابی عمومی قابلیت و محدودیت های  -3-1 شکل

 

محدودیت ها قابلیت ها

 01 خشکی رودخانه بزینه رود و اب های سطحی مناطق شمالی منظومه 

برداشت غیر مجاز اب های زیر زمینی به ویژه در دهستان بزینه رود و در روستاهای 

 )همدان( استان مجاور
02 

روستا  7آبی عمیق و نیمه عمیق کشاورزی در درصد منابع  80توزیع نامتوازن منابع آب: قرار گرفتن 

 عمدتا در دهستان بزینه رود

03 

 کشاورزی و وجود زمین های آهکی و با کیفیت پایین  در شمال منظومه 1فقدان زمین درجه 

 

04 

 سیل خیزی روستاهای واقع در حاشیه رودخانه ها و آبراهه های اصلی

 

05 

ویژه در زمین های دارای کشت سیب زمینی در روستاهای دارای چاه عمیق و تخریب منابع خاک به 

 اجاره ای زمین های
06 

شکل گیری رقابت در بهره برداری از منابع مشترک و  ،فقدان توجه کافی اهالی به حفظ منابع طبیعی

 رودخانه هادفع عمده فاضالب در کانال ها و  /کافی از  سوی مراجع نظارتی عدم نظارت
07 
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ارزیابی وقتی برقرار است که کل منظومه را به عنوان یک پهنه واحد ارزیابی شود. در حالیکه با پهنه بندی البته این 

( سنگینی این رابطه به نفع قابلیت ها بسیار زیاد است. 1نی مشاهده می شود در دهستان بزینه رود )پهنه شماره  ودر

این رابطه  3محدودیت نیز وجود دارد ولی در پهنه شماره ، عمدتا به اندازه قابلیت ها، 2در حالیکه در پهنه شمار 

 معکوس می شود و وزن محدودیت ها بیش از قابلیت می شود.

 دار است.های خدابنده معنیود این ارزیابی نسبی بوده و عمدتًا در مقایسه با سایر منظومهشیادآوری می

 



 

  های منظومههای نظام کالبدی در سطح سکونتگاهویژگی 
 

77

 

 
 

 بخش چهارم:

 منظومه  و هاسکونتگاه سطح در کالبدی نظام هایویژگی
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 منظومه   و هاسکونتگاه  سطح  در کالبدی نظام هایویژگی -1-4

 )روستایی و شهری از اعم) اسکونتگاه ه مکانی پراکنش و وسعت تعداد،  -1-4-1

درصد از مساحت کل استان زنجان را شامل  21/5کیلومتر مربع در حدود  1135رود با مساحت بخش بزینه

های رود( و دو دهستان )با نامرود دارای یک شهر )زرینشود. بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی، بخش بزینهمی

روستا  28با رود دهستان زرینه باشد.رود به مرکزیت روستای کهال( میرود و بزینهرود به مرکزیت شهر زرینزرینه

 روستا است. 11رود با دارای مساحت بزرگتری نسبت به دهستان بزینه

 تقسیمات سیاسی منظومه بزینه رود -27-1 نقشه

 

 های شهری و روستایی در سطح منظومهتعداد سکونتگاه -20-1 جدول

 بخش 
دهستان/ 

 شهر 
 روستا  دهستان شهر  منطقه

روستای  

 دارای سکنه 

روستای دارای  

 خانوار  20بیش از  

 دهستان بزینه رود 
 11 11 12 1   رود بزینه

 28 28 28   1 رودزرینه

 1395منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری           
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های بزرگ منظومه در دهستان روستادهد؛ نشان می رود رابزینه های منظومهبندی سکونتگاهسطح(، 21-1)جدول 

 کوچک و متوسط هستند. ،رودروستاهای دهستان زرینه اغلبست و رود واقع شده ابزینه

 رودبزینه  منظومه  روستایی  هایگاهبندی سکونتطبقه -21-1 جدول

 کل منظومه  رود هدهستان زرین رود دهستان بزینه  خانوار 

 1 0 1 خالی از سکنه 

 1 1 0  20تا  

21-49  3 3 6 

50-99    8 8 

100-199    9 9 

200-499  4 7 11 

 4 0 4 500بیشتر از  

 1395منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری                               

 

ط و کوچک منظومه در دهد که روستاهای متوس، نشان میهای منظومهبندی سکونتگاهسطح(، 9-1) نمودار

 رود واقع شده است.دهستان زرینه

 بزینه رودگاه های منظومه  سطح بندی سکونت -9- 1 نمودار

 
 

مشخص شده است.  اندازه خانواررود بر اساس های موجود منظومه بزینهپراکنش سکونتگاه (،28-1)در نقشه 

رود دارای رود قرار دارد، خالی از سکنه است اما سایر روستاهای منظومه بزینهکه در دهستان بزینه اراغولروستای 

از جمله روستاهایی هستند که پر  ویس، حسام آباد و محمد خلجسکنه هستند. روستاهای توزلو، کهال، بزین، غالم

 اند. جمعیت بوده و خانوارهای بیشتری را در خود جای داده

1 1 0

2

6

0 1

3

8

9

6

1
0

1

2

3
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5

6

7

8

9

10

خالیازسکنه 20تا 49-21 99-50 199-100 399-200 400بیشتراز

بزینهرود زرینرود
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رود است ولی هر چند تعداد روستاها بیشتر از دو برابر تعداد روستاهای دهستان بزینه رودزرینهدر دهستان 

های بزرگترین روستاها از جهت اندازه زمین  عنوانویس و کهال بهباشد. توزلو، محمد خلج، غالمتر میها کوچک اندازه آن

 اند.رود واقع شدهدیمی و آبی هستند که در دهستان بزینه

 رود( در منظومه بزینهخانوارهای موجود )بر حسب  پراکنش سکونتگاه -28-1 نقشه

 
 

 ای  منظومه برون و (منظومه های سکونتگاه  بینای ) منظومه درون ارتباطی شبکه -1-4-2

سفالته بوده و به علت تعدد روستاهای که همه روستاها دارای راه آدر بررسی شبکه راه ها مشاهده می شود 

رود، کهال به عنوان مرکز در بخش بزینه های روستایی گسترده است.چک در دهستان زرینه رود شبکه راهکو نوعاً

 رت که این منطقه از کمترین شبکه های ارتباطیفرد و جالبی برخوردار است، بدین صو  به  دهستان از وضعیت منحصر

ای واقع شده است که صرفا ارتباط خطی با روستاهای مجاور بوده و در منطقهبا مناطق مجاور برخوردار  شبکه ای

 دارد.

رود ان گفت که شهر زرینتور نظر بگیریم میها دو هورتن را در زمینه خط تقسیم آببندی استراهلر  اگر طبقه

 رسند. برخوردار بوده و شبکه های آبراهه ای به یکدیگر می 5ای واقع شده که از امتیاز قهدر منط
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 درون منظومه و برون منظومه ای رودبزینه منظومهشبکه ارتباطی روستاهای  -29-1 نقشه

 

 شامل راه های زیر است: راه های برون منظومه ای بزینه رودشبکه اصلی 

آهنگ و همدان. مسیر دو بانده این جاده هم اکنون کبودر -زرین رود  –قیدار  –سلطانیه ت جاده ترانزی -1

 در دست احداث است.

 و بیجار جاده زرین رود به گرماب -2

 به رزن و آوج )آخرین روستای بزینه رود( جاده حی -3

 شوسه اورگنجه به آب گرم قزوین جاده -4
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 منظومه   سطح  در مختلف های کاربری کیفیت و کمیت -1-4-3

 :نقشه زیر کاربری اراضی منظومه بزینه رود را نشان می دهد

 رودبزینه  کاربری اراضی منظومه -30-1 نقشه

 
 

درصد بیشترین سهم را به  3/67شود که کاربری اراضی دیم با میزان در تحلیل نقشه کاربری اراضی مشاهده می

درصد در جایگاه دوم قرار دارد. مابقی کاربری  1/16خود اختصاص داده و پس از آن مراتع به همراه دیم به میزان 

 ها سهم بسیار کمی را به خود اختصاص داده اند.

 رودبزینه  منظومهکاربری اراضی   -22-1 جدول

 درصد  کاربری اراضی 

 3/67 دیم

 1/16 مراتع به همراه دیم 

 2 زراعت آبی 

 1 شهر و روستا 

 5/5 مراتع متوسط تا خوب 

 3 مراتع ضعیف تا متوسط 

 3 مخلوط زراعت آبی و باغ 

 5/1 اراضی بایر شور 

 5/0 باغات و مجتمع های درختی 
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 1397های مشاور،  منبع: یافته       

 7/18درصد منطقه از حاصلخیزی متوسط برخوردار بوده و حاصلخیزی خوب با  3/66از نظر حاصلخیزی 

 درصد در جایگاه بعدی و بقیه از حاصلخیزی خیلی کم برخوردار می باشند.  

 

 کیفیت سکونتگاه ها-1-4-3-1

 .دهدهای مختلف را نشان مینمودارهای زیر کیفیت بناهای مسکونی از جنبه

 )درصد(   اسکلت بناهای مسکونینوع   -10- 1 نمودار

 
 1395سرشماری    منبع:        

 )درصد(   نوع مصالح بناهای مسکونی -11- 1 نمودار

 
 1395سرشماری    :منبع        
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اسکلت
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22.37

8.77
4.61

0.66 0.33 0.19 0.06 0.04
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 سهم مساحت اعیانی بناهای مسکونیتوزیع   -12- 1 نمودار

 
 1395منبع: سرشماری         

 

 سهم منازل ملکی یا استیجاریتوزیع   -13- 1 نمودار

 
 1395منبع: سرشماری                    

 

درصد ساکنین در منازل استیجاری  10اطالعات فوق نشان می دهد کیفیت منازل مسکونی نسبتا مناسب و کمتر  

 هستند.
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 ها راه  شبکهکیفیت -2- 1-4-3

با این وجود برای تسهیل و می باشد. دارای دسترسی آسفالته هم اکنون تمام راه های روستایی منظومه بزینه رود 

تعامالت بیشتر اقتصادی و نیز افزایش ضریب ایمنی جاده ها نیازهای ضروری زیر برای تقویت ظرفیت سازی برای 

 شبکه راه های روستایی از مطالعات میدانی احصا شده است.

 احصا نیازمندی های افزایش کیفیت شبکه راه های منظومه -23-1 جدول

 نیازمندی  روستا 
غالم ویس   -توزلو  -احداث راه بزین توزلو   

نفر فوت نمده اند   6میدان و بلوار در ورودی روستا که  ایجاد   حی  

 قشقجه
کیلومتر    5احداث جاده اسفالته از روستای  سرشبار و حسام اباد و گل تپه به روستای قشقجه به طول   

کلیومتر به زرین اباد رفت و امد می کنند.   45که االن از مسیر روستای پیرمرزبان به طول    

 نصب گاردیل در کناره پل ها   شهیداباد 

 ایجاد دو پل بتنی اردهین 

 ساخت  پیاده روها  و محل عبور  و تردد روستاییان از دو سمت روستا  به  جاده اصلی   شهیداباد 

 راه ارتباطی به توزلو  غالم ویس 

 منبع: مطالعات میدانی مشاور    

 

 کیفیت طرح های کالبدی طرح هادی  -3- 1-4-3

 هد به استثنای روستای دوراخلو تمامی روستاها دارای طرح هادی است.دنشان مینقشه زیر 

 وضعیت طرح هادی در روستاهای منظومه بزینه رود -31-1 نقشه
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 وضعیت طرح هادی در روستاهای منظومه -24-1 جدول

 بازنگری مجدد  بازنگری  روستا 

  دارد  کهال

  دارد  غالم ویس 

 دارد  دارد  توزلو

  دارد  بزین 

  دارد  شرور 

  دارد  محمدخلج 

  دارد  قشقجه

  دارد  زاغج 

  دارد  اغوزلو 

  دارد  حسام اباد 

  دارد  ارقین بالغ 
 1397منبع: بنیاد مسکن استان                                                   

 

 نیز  اهالی جدیدمهاجرت  موجب  ها  عواملی است که در برخی از روستا  تکمیل شدن محدوده در طرح هادی از

 اهالی بوده است.بسیاز زیاد . نیاز به بازنگری طرح هادی در روستاهای زیر مورد تاکید و پیگیری می شود

 

 احصا محدودیت ایجاد شده با طرح هادی برای روستا -25-1 جدول

 روستا محدودیت ایجاد شده با طرح هادی برای   نام روستا 

 بازنگری با فوریت در طرح هادی که باعث مهاجرت می شود  قشقجه

 بازنگری طرح هادی و افزایش حریم و محدوده روستا  شهیداباد 

 کانال کشی مسیر عبور سیالب از داخل روستا  پنبه زبان

 کمبود محدوده و حریم روستا و نیازمند بازنگری طرح هادی  قزل بالغ 

 محدوده و نیازمندی به زمین های جدید مسکونی تکمیل شدن   غالم ویس 

 رفع مشکل محدوده  قره کهریز 

 بازنگری طرح هادی و رفع مشکل محدوده  حی

 بازنگری و اصالح طرح هادی روستایی پیرمرزبان 

 منبع: مطالعات میدانی مشاور                             

 

 موجود وضع در خدمات کیفیت و پراکنش -1-4-4

 ...( و راه  گاز،  برق،  آب، ) زیرساختها -1-4-4-1

 آب شرب  -1-4-4-1-1
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با توجه به را نشان می دهد.  روستاهای تحت پوشش یا در دایره خدمات شرکت آبفای روستایی زیر جدول

روستا دارای منابع تامین آب شرب بوده و یا تحت  30روستای منظومه بزینه رود صرفا  38اطالعات جدول فوق از 

 نبوده اند. 1396پوشش شرکت آبفای روستایی هستند. بقیه روستا در دایره آمار شرکت مذکور تا سال 

 روستاهای تحت پوشش یا در دایره خدمات شرکت آبفای روستایی -26-1 جدول

 اسامی منابع تامین و تولید منابع تولید یا تامین آب شرب  نام روستا 
پوشش شرکت آبفای  

 روستایی 

 محمدخلج 

   محمدخلجچاه  چاه ها 

دریافت از خط انتقال آب تصفیه 

 شده یا آب شرب 
 تحت پوشش می باشد  دریافت از خط انتقال آب مجتمع زاغج

   چشمه داش تپه چشمه ها  داش تپه

 بزین 

 چاه ها 
 تحت پوشش می باشد  بزین 1چاه 

 تحت پوشش می باشد  بزین 2چاه 

دریافت از خط انتقال آب تصفیه 

 شرب شده یا آب  
 تحت پوشش می باشد  دریافت از خط انتقال آب مجتمع زاغج

 شرور 

   چاه شرور چاه ها 

دریافت از خط انتقال آب تصفیه 

 شده یا آب شرب 
 تحت پوشش می باشد  دریافت از خط انتقال آب مجتمع زاغج

 تحت پوشش می باشد  چاه حی چاه ها  حی

 تحت پوشش می باشد  چاه کهال چاه ها  کهال 

   چشمه استرود چشمه ها  استرود 

 توزلو 

 تحت پوشش می باشد  چاه توزلو چاه ها 

دریافت از خط انتقال آب تصفیه 

 شده یا آب شرب 
 تحت پوشش می باشد  دریافت از خط انتقال آب مجتمع زاغج

 غالم ویس 

 چاه ها 
 تحت پوشش می باشد  غالم ویس 1چاه 

 تحت پوشش می باشد  غالم ویس 2چاه 

   چشمه غالم ویس چشمه ها 

   قنات غالم ویس قنوات 

 چاه های مجتمع  مجتمع زاغج 
 تحت پوشش می باشد  مجتمع زاغج 1چاه 

 تحت پوشش می باشد  مجتمع زاغج 2چاه 

 زاغه لو 

   چشمه زاغه لو چشمه ها 

دریافت از خط انتقال آب تصفیه 

 شده یا آب شرب 
  زاغجدریافت از خط انتقال آب مجتمع 

 تحت پوشش می باشد  چاه سرشبار چاه ها  سرشبار 
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دریافت از خط انتقال آب تصفیه 

 شده یا آب شرب 
 تحت پوشش می باشد  دریافت از خط انتقال آب مجتمع زاغج

 حسام آباد 
 تحت پوشش می باشد  چاه حسام آباد چاه ها 

   قنات حسام آباد قنوات 

 ارقین بالغ 
 تحت پوشش می باشد  چاه ارقین بالغ چاه ها 

   قنات ارقین بالغ قنوات 

 قنوات  قزل بالغ 
   قزلبالغ 1قنات 
   قزلبالغ 2قنات 

   چشمه امیرلو چشمه ها  امیرلو 

 بصرک 
 تحت پوشش می باشد  چاه بصرک چاه ها 

   چشمه بصرک چشمه ها 

 امام کهریز 
 تحت پوشش می باشد  چاه امام کهریز چاه ها 

   امام کهریزقنات  قنوات 

 تحت پوشش می باشد  چاه یاستی بوالغ چاهها  یاستی بوالغ

 تحت پوشش می باشد  چاه داشبالغ چاه ها  داشبالغ 

   قنات قیاسکندی قنوات  قیاسکندی 

   چشمه دربند چشمه ها  دربند

   قنات عموکندی قنوات  عموکندی 

 تحت پوشش می باشد  چاه قشقجه چاه ها  قشقجه

 تحت پوشش می باشد  چاه شهید آباد چاه ها  شهیدآباد 

 قجور

 تحت پوشش می باشد  چاه قجور چاه ها 

دریافت از خط انتقال آب تصفیه 

 شده یا آب شرب 
 تحت پوشش می باشد  دریافت از خط انتقال آب مجتمع زاغج

 زاغج 

   قنات زاغج قنوات 

دریافت از خط انتقال آب تصفیه 

 شده یا آب شرب 
 تحت پوشش می باشد  دریافت از خط انتقال آب مجتمع زاغج

 آغوزلو 

 تحت پوشش می باشد  چاه آغوزلو چاه ها 

   چشمه آغوزلو چشمه ها 

دریافت از خط انتقال آب تصفیه 

 شده یا آب شرب 
 تحت پوشش می باشد  دریافت از خط انتقال آب مجتمع زاغج

 پیرمرزبان 

تصفیه دریافت از خط انتقال آب  

 شده یا آب شرب مجتمع 
 تحت پوشش می باشد  دریافت از خط انتقال آب مجتمع زاغج

   چشمه پیرمرزبان چشمه ها 

 پنبه زبان
دریافت از خط انتقال آب تصفیه 

 شده یا آب شرب مجتمع 
 تحت پوشش می باشد  دریافت از خط انتقال آب مجتمع زاغج

 1396منبع: شرکت آبفای روستایی  
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وجود اینکه در آمار رسمی شرکت مذکور غالب روستاها دارای اب شرب بهداشتی هستند ولی در عمل با 

 بخش زیادی از این روستاها قادر به استفاده از آب بهداشتی نیستند.

در روستا مین یا تولید و یا توزیع آب شرب درصد روستاها تا 60 زدر مطالعات میدانی مشخص شد در بیش ا

های زیر به دلیل محدودیت    مین آب شرب بهداشتیأت  سطح متوسط تا بسیار زیاد بوده است. مشکل  دارای مشکل از

 ایجاد شده است:

 به دلیل خشکی یا افت شدید فشار  آب منابع تولید و تامینمحدودیت  •

 کیفیت پایین و غیرقابل استفاده منابع آبی برای شرب •

 فرسودگی شبکه توزیع داخل روستا  •

رود است که تبعات بهداشتی و های مهم کالبدی در منظومه بزینهشرب بهداشتی از محدودیتفقدان آب 

 مین یا تولید وأتروستاهایی که در  در نقشه زیر، داشته است.های مختلف به ویژه در ایجاد انواع بیماری نیز سالمتی

. کمبود است  اند، مشخص شدهاد بودهدارای مشکل از سطح متوسط تا بسیار زی  توزیع آب شربدر    موارد معدودی  در

 شود.ب شرب از دالیل مهاجرت از روستاها محسوب میآمنابع 

 در مطالعات میدانی   یا توزیع آب شرب  ، کیفیت ورتبه بندی روستاهای دارای مشکالت تامین -32-1 نقشه

 
 منبع: مطالعات میدانی مشاور 

خیلی شدید تامین آب شرب بهداشتی را بندی روستاهای با مشکالت شدید و شدت و پهنه(، 33-1) نقشه

شود روستاهای واقع در شمال غربی و جنوب شرقی بیشترین مشکالت همان طور که مشاهده میدهد. نشان می

 باشد.تامین توزیع آب شرب را دارند. مشکالت آب شرب از عوامل مهاجرت در منظومه می
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 پهنه های روستایی دارای مشکالت تامین یا توزیع آب شرب -33-1 نقشه

 
 

 بکه توزیع گازش -1-4-4-1-2

گازکشی 1397تا پایان مهر ماه درصد روستاهای این منظومه  17با توجه به اطالعات دریافتی از شرکت گاز، 

 اند.شده است. بقیه روستاهای منظومه در مرحله احداث خط انتقال یا شبکه توزیع بوده

 1397تا پایان مهر ماه    -  منظومه بزینه رود  روستایی گاز  گزارش تجمعی مشترکین

 روستا  دهستان بخش  ردیف 
 تعداد مشترکین 

 تجاری  صنعتی خانگی

 0 2 222 ارقین بالغ  زرینه رود بزینه رود 1

 0 9 226 شهیداباد  زرینه رود بزینه رود 2

 0 0 2 قره محمد  زرینه رود بزینه رود 3

 0 1 149 قزل بالغ  زرینه رود بزینه رود 4

 0 4 190 قشقجه زرینه رود بزینه رود 5

 1397منبع: شرکت گاز،       

 با توجه به نقشه زیر غالب روستاهای بزینه رود در مرحله اجرای شبکه گاز هستند.
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 اولویت بندی روستاهای برای توسعه شبکه گاز  -34-1 نقشه

 

 شبکه راه ها -1-4-4-1-3

شبکه راه های روستایی و ترانزیتی منظومه  زیر آسفالت شده است. نقشهکلیه راه های روستایی منظومه بزینه رود 

 را نشان می دهد: بزینه رود

 شبکه راه های روستایی و ترانزیتی منظومه بزینه رود -35-1 نقشه
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 شبکه اصلی راه های برون منظومه ای بزینه رود شامل راه های زیر است:

کبودرآهنگ و همدان. مسیر دو بانده این جاده هم اکنون  -زرین رود  –قیدار  –جاده ترانزیت سلطانیه  •

 در دست احداث است.

 جاده زرین رود به گرماب و بیجار •

 جاده حی )آخرین روستای بزینه رود( به رزن و آوج •

 جاده شوسه اورگنجه به آب گرم قزوین •

منظومه نیازمند دو محور مواصالتی جدید است که مبادله و دسترسی دورن منظومه ای به  بررسی میدانی نشان داد

 ویژه به مرکز منظومه و نقاط پر جمعیت را تسریع می کند:

 کیلومتر 12غالم ویس حدود  -توزلو -احداث جاده بزین -1

 کیلومتر 5قشقجه حدود  –احداث جاده سرشبار  -2

 

 زیرساخت های ورزشی  -1-4-4-1-4

 درصد امکانات احداثی تربیت بدنی شهرستان خدابنده در منظومه بزینه رود است. 30توجه به جدول زیر با 

 امکانات احداث شده تربیت بدنی شهرستان خدابنده و بزینه رود  -27-1 جدول

 ردیف 
عنوان مکان  

 ورزشی 
 محل اجرا  منظومه 

زمین  

 ورزشی 

سالن  

 ورزشی 
 استخر 

در دست  

 احداث 

 فضای ورزشی  1

 يزينه رود

زمین چمن    1 توزلو

    1 غالم ويس فضای ورزشی  2 مصنوعی 

    1 حسام اباد فضای ورزشی  3

 سالن ورزشی   1 كهال  فضای ورزشی  4

    1 محمد خلج فضای ورزشی  5

 سالن ورزشی 6

ساير منظومه 

 های شهرستان 

   1  دوتپه

   1  گوگرچینک سالن ورزشی 7

   1  محمودآباد سالن ورزشی 8

    1 قلعه جوق  فضای ورزشی  9

    1 اولی بیک فضای ورزشی  10

    1 الچوان فضای ورزشی  11

    1 پسکوهان  فضای ورزشی  12

    1 گل تپه  فضای ورزشی  13

    1 محمودآباد فضای ورزشی  14

    1 جرين فضای ورزشی  15

    1 بوالماجی  فضای ورزشی  16

    1 ينگجه فضای ورزشی  17

    1 خمارك فضای ورزشی  18
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    1 پابند فضای ورزشی  19

    1 زرزر فضای ورزشی  20

    1 حصارعلیا فضای ورزشی  21

    1 حی  فضای ورزشی  22

 1397سازمان تربیت بدنی استان:  :منبع  

 

 تلفن و خدمات ارتباطات و اطالعات  -1-4-4-1-5

 روستا مشکل انتن دهی تلفن همراه و دریافت خدمات اینترنت به صورت متوسط تا شدید وجود دارد.درصد  47در 

مشکل نبود امکانات تقویت کننده و تجهیزات مورد نیار برای تقویت شبکه از عوامل اصلی ضعف ارتباطات تلفن همراه 

 و اینترنت است.

 5بندی امتیاز از خیلی زیاد از  مشکل انتن دهی تلفن همراه و اینترنت با درجه   -36-1 نقشه

 
 منبع: مطالعات میدانی مشاور 
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  نقل،  و حمل و ارتباطی درمانی،  -بهداشتی آموزشی،  خدمات) یعموم خدمات -1-4-4-2

 و ...( فراغتی  -رفاهی

 خدمات آموزشی  -1-4-4-2-1

 دهد:رود را نشان میات آموزشی روستاهای منظومه بزینهجدول زیر امکان

 منظومه بزینه رودروستاهای  توزیع امکانات آموزش پایه در  -28-1 جدول

 

جمعمتوسطه دوممتوسطه اولابتداییپیش دبستانیروستا

12238کهال

21115گل تپه

3227توزلو

1124حسام آباد

2226غالمویس

1113اردهین

1113ارقین بالغ

1113استرود

1113امیرلو

2215بزین

112پیرمرزبان

1113حی

1113زاغج

1113سقرچین

1113شرور

1113قره کهریز

112قشقجه

1113قیاسکندی

1113محمد خلج

11آغوزاو

11امام کهریز

112اورگنجه

11بصرک

112پنبه زبان

11جهانشاه کهریز

112خانالر

11داش تپه

112داشبالغ

11داشتپه

11دربند

112دوراخلو

11زاغه لو

112سراب

112سرشبار

11سرین

11سرئین

11شهید آباد

112عموکندی

112قجور

112قره محمد

112قزلبالغ

112یاستی بالغ
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 امکانات آموزشی روستاهای منظومه بزینه رود -29-1 جدول

 متوسط دانش آموز در هر مدرسه  تعداد مدرسه  دوره
 44 43 ابتدایی  

 40 23 متوسطه اول 

 56 4 متوسطه دوم 

 64 70 مجموع

 

 خدمات بهداشتی  -1-4-4-2-2

بقیه روستاها یا دارای  نقطه روستایی، مرکز خدمات جامع سالمت وجود دارد. 5مشاهده می شود در در نقشه زیر 

 خانه بهداشت هستند یا تحت پوشش روستای مجاور هستند.

 پوشش مراکز و خانه های بهداشت در منظومه بزینه رود -37-1 نقشه
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 بزینه روددر منظومه  و تعداد مراجعین  پوشش مراکز و خانه های بهداشت   -30-1 جدول

 واقع در روستای  خانه بهداشت  مرکز خدمات جامع سالمت 
روستاهای  

 تحت پوشش 

تعداد 

مراجعین   

ساالنه خانه  

بهداشت  

 96سال 

 روستایی کهال 

 7434 _ کهال  کهال 

 2775 _ شرور  شرور 

 6922 _ بزین  بزین 

 4471 _ حی حی

شهری / روستایی شبانه روزی  

 زرین رود خدابنده 

 1574 خانالر  قره محمد  محمد قره  

 5668 _ قشقجه قشقجه

 2668 _ ارقین بالغ  ارقین بالغ 

 1426 _ سرئین  سرئین 

 3761 _ شهید آباد  شهید آباد 

 4004 _ قزلبالغ  قزلبالغ 

 روستایی قیاسکندی 

 2285 یاستی بالغ سراب  سراب 

 3227 دربند اردهین  اردهین 

 امیرلو  امیرلو 
 امام کهریز 

2845 
 بصرک 

 1979 _ قره کهریز  قره کهریز 

 2960 _ داشبالق  داشبالق 

 3070 عموکندی  قیاسکندی  قیاسکندی 

 روستایی توزلو 

 3180 _ استرود  استرود 

 6441 _ غالم ویس  غالم ویس 

 12998 _ توزلو  توزلو 

)مشترک  روستایی گوگجه ییالق

 با بخش مرکزی( 

 2979 محمد سعید   هیرآباد  هیرآباد 

 5610 سازین  گوگجه ییالق گوگجه ییالق

 2923 _ آغوزلو  آغوزلو 

 3630 پنبه زبان پیرمرزبان  پیرمرزبان 

 3102 دالیر علیا قلعلی قلعلی

 3109 گمش تپه بیگم آغا  بیگم آغا 

 حسین آباد  حسین آباد 
 دوالتاب

7918 
 منطش 

 1472 _ کوسج آباد  کوسج آباد 

 روستایی زاغج 

 5162 _ زاغج  زاغج 

 2337 _ سقرچین  سقرچین 

 5534 _ محمد خلج  محمد خلج 

 3543 اورگنجه شعبان شعبان

 2390 _ قجور قجور
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 روستایی حسام آباد 

 گل تپه گل تپه

 سرشبار 

 زاغه لو  3802

 دوراخلو 

 3865 قازخلو  برون  برون 

 6031 مسگر  حسام آباد  حسام آباد 

 1397منبع: دانشگاه علوم پزشکی زنجان                

 

 منظومه  کالبدی بندی پهنه -1-4-5

 برای پهنه بندی کالبدی منظومه از اطالعات و الیه های زیر استفاده شده است:

، کالبدی منازل، کیفیت داخل روستا ، زیر ساخت هایانتن دهی تلفن و اینترنت ،آب آشامیدنیدسترسی و کیفیت 

 آسفالته و امکانات آموزشی استفاده است. راهدسترسی به 

 

 پهنه بندی کالبدی منظومه روستایی بزینه رود خدابنده -38-1 نقشه

 
 منبع: یافته های مشاور

کالبدی نشان می دهد که بهترین وضعیت کالبدی منظومه در دهستان  پهنه بندیهمان طور که انتظار می رفت 

بزینه رود و روستاهای بزرگ آن است. پهنه های با رنگ متمایل به نارنجی عمدتا روستاهای تخلیه شده یا با حداقل 

 جمعیت منظومه هستند. در مجاورت روستاهای حی و کهال ناحیه نارنجی مناطق کوهستانی است.
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 منظومه  کالبدی های  محدودیت و ها قابلیت تدوین :بندی جمع  -1-4-6

 ها: قابلیت -1-4-6-1

رود در نمودار های منظومه بزینهمنظومه بزینه رود، اهم و اولویت قابلیت  کالبدی با توجه تشریح ویژگی ساختار

 زیر تلخیص شده است:

































 محدودیت ها: -6-2- 1-4 

منظومه بزینه رود اهم و اولویت قابلیت های منظومه بزینه رود  کالبدی با توجه تشریح ویژگی های ساختار

 در نمودار زیر تلخیص شده است:

 

 

 

 

 

 

 عمده در روستایی مسکن غالب بخشی استحکام و بازسازی

 بزرگ روستاهای

 ابتدایی مدارس کامل پوشش

 گاز شبکه توسعه حال در پوشش

 بهداشت شبکه نسبی پوشش

 اجرای برای ها دهیاری اعتبار شدن پایدار و اعتبار افزایش

 هادی طرح

 های راه شبکه به روستاها همه دسترسی شبکه تکمیل

 اسفالته روستایی

 انرژی های حامل و برق شبکه کامل پوشش
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محدودیت   ارزیابی مطالعه نشان می دهد در پهنه بندی کلی منظومه روابط زیر در مقایسه وزن اثرگذاری قابلیت ها و

با وجود اینکه آب شرب در کیفیت زندگی اهالی و ارزش دهی به چارچوب ها در توسعه منظومه می تواند برقرار باشد.  

کالبدی مطلوب نقش مهمی دارد ولی مجموع سرمایه گذاری ها زیرساختی می تواند در ارزیابی عمومی کمیت و 

ر می رود قابلیت های کالبدی منظومه بر محدودیت های آن کیفیت کالبدی منظومه برجسته تر دیده شود. لذا انتظا

 بچربد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلویزیون و همراه تلفن دهی آنتن عدم

 مکفی بند سیل و کشی کانال فقدان

 الزم اعتبارات بودن ناکافی و هادی طرح فازهای تمام اجرای عدم

 روستایی مسکونی واحدهای مطلوب نوسازی عدم

 ها محدودیت

،توزیع شبکه فقدان  یا شدید فرسودگی

 روستا11 در شرب اب بودن ناسالم

 5) باال به متوسط روستاهای همه به گازکشی فقدان

 انجام شده( 97روستا تا مهرماه 

 گیری شکل و روستا توسعه محدودیت

 محدوده شدن تکمیل دلیل به مهاجرت
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 کلی منظومهکالبدی ارزیابی عمومی قابلیت و محدودیت های  -4-1 شکل

 

که در مورد برخی   عالوه بر محدودیت های فوق، ضعف های زیر نیز در رویکرد کالبدی به منظومه مشاهده شد

 :از روستاها بسیار اثرگذار است

 مشکل اخد سند برای خرید و فروش زمین •

 فقدان کانال کشی و سیل بند مکفی •

 و سالن ورزشی هکمبود امکانات ورزشی مانند باشگا •

  2فقدان پوشش مدارس پایه  •

 تکمیل شدن محدوده طرح هادی در چندین روستا •

وقتی برقرار است که کل منظومه را به عنوان یک پهنه واحد ارزیابی شود. در حالیکه با پهنه   فوق  البته ارزیابی

( سنگینی این رابطه به نفع قابلیت ها بسیار زیاد 1مشاهده می شود در دهستان بزینه رود )پهنه شماره    درونیبندی  

این  3نیز وجود دارد ولی در پهنه شماره  ، عمدتا به اندازه قابلیت ها، محدودیت2است. در حالیکه در پهنه شمار 

 رابطه معکوس می شود و وزن محدودیت ها بیش از قابلیت می شود.

 یاداوری می شود این ارزیابی نسبی بوده و عمدتا در مقایسه با سایر منظومه های خدابنده معنی دار است.

 

 

 

  

محدودیت ها قابلیت ها
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 بخش پنجم:

 منظومه و هاسکونتگاه سطح در فرهنگی -اجتماعی عملکرد و ساختار
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  منظومه و هاسکونتگاه  سطح  در فرهنگی -اجتماعی  عملکرد و ساختار -1-5

 و روند تغییرات بلند مدت جمعیت ترکیب و ساختار -1-5-1

رود مشاخص شده است. بر روساتایی( جمعیت منظومه بزینه(، سااختار و ترکیب )شاهری و 31-1در جدول )

 4/79نفر اسات که ساهم جمعیت روساتایی   31159رود، اسااس آخرین اطالعات موجود، جمعیت کل منظومه بزینه

درصااد از جمعیت روسااتایی در دهسااتان   4/40باشااد. درصااد می 6/17درصااد و سااهم جمعیت شااهری منظومه 

 است.  رود تمرکز یافتهتان زرینهدرصد آن در دهس 39رود و بزینه

درصااد از خانوارها در دهسااتان    40.55باشااد که خانوار می  9390رود تعداد کل خانوارهای منظومه بزینه

رود سااکن هساتند. سارانه جمعیتی یا  درصاد در شاهر زرین 16.98رود و درصاد در دهساتان زرینه  42.47رود، بزینه

ترتیب رود بهرود و زرینههای بزینهباشااد. بعد خانوار در دهسااتاننفر می 32/3د روبعد خانوار در کل منظومه بزینه

 نفر است. 55/3رود نفر و در شهر زرین 39و  4/40

 1395در سال    رودجمعیت منظومه بزینه ترکیب و ساختار -31-1 جدول

 تعداد خانوار  منطقه دهستان/ شهر  بخش 

سهم خانوارهای  

هر دهستان/ شهر  

 خانوارها از کل 

 جمعیت
سهم  

 جمعیتی

سرانه جمعیتی  

خانوارهای هر  

 دهستان/ شهر 

 بزینه رود 
 دهستان

 3.41 40.4 12971 40.55 3808 بزینه رود

 3.14 39.0 12524 42.47 3988 زرینه رود

 3.55 17.6 5664 16.98 1594 زرین رود شهر 

 3.32 100.0 31159 100.0 9390 کل

 .مرکز آمار، سرشماری  منبع:

 نزدیک به هم است. جمعیت بین دو دهستان تقریباً عدر نمودار هم مشخص است توزی

 1395در سال    رودمنظومه بزینهخانوار  جمعیت   ترکیب -14- 1 نمودار
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روستای  24درصد،  75روستای اول حدود  16درصد،  50روستای اول حدود  8جدول زیر نشان می دهد که 

رود ستای بزرگ و اول در دهستان بزینهرو 6جمعیت روستایی منظومه را تشکیل می دهند. درصد  90اول حدود 

 واقع شده است.

 سهم جمعیتی و جمعیت انباشته روستاها در منظومه بزینه رود -32-1 جدول

 سهم انباشته جمعیتی  جمعیت نام روستا  ردیف 
  سهم جمعیت

 انباشته 
 9.0 2307 توزلو  1

52 

 16.7 1947 کهال  2

 23.9 1861 بزین  3

 30.5 1686 غالم ویس  4

 36.7 1580 حسام اباد  5

 42.7 1518 محمدخلج  6

 47.8 1318 حی 7

 52.1 1100 قشقجه 8

 55.9 951 زاغج  9

76 

 59.4 909 استرود  10

 62.9 880 شرور  11

 65.7 732 پیرمرزبان  12

 68.6 728 ارقین بالغ  13

 71.3 691 گل تپه 14

 73.9 673 شهیداباد  15

 76.3 615 اردهین  16

 78.5 561 اغوزلو  17

90 

 80.5 508 امیرلو  18

 82.5 505 قره کهریز  19

 84.4 479 سقرچین  20

 86.1 446 قجور 21

 87.6 391 پنبه زبان 22

 89.0 344 زاغه لو  23

 90.3 333 قیاسکندی  24

 91.5 317 سرئین  25

100 

 92.5 249 سراب  26

 93.4 232 یاستی بوالغ 27

 94.3 223 بصرک  28

 95.1 206 قره محمد  29

 95.9 202 امام کهریز  30

 96.6 193 داشبالغ  31

 97.3 177 عموکندی  32
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 98.0 175 خانالر  33

 98.7 172 سرشبار  34

 99.2 122 دربند 35

 99.5 83 اورگنجه 36

 99.8 81 داش تپه 37

 100 46 دوراخلو  38

 1395منبع: مرکز آمار، سرشماری  

چگالی   در نقشه زیر چگالی جمعیت روستایی منظومه بزینه رود مشاهده می شود. همان طور که مشخص است

 جمعیتی منظومه در مسیر رودخانه بزینه رود و تمرکز اصلی آن در دهستان بزینه رود است.

 1395در سال     رودچگالی جمعیت روستایی منظومه بزینه   -39-1 نقشه

 
 

های شهرستان خدابنده مشخص رود و سایر منظومه( تغییرات جمعیت روستایی منظومه بزینه33-1در جدول )

سال گذشته  20شهرستان خدابنده، در از جمعیت روستایی دهد که شده است. اطالعات جمعیتی موجود نشان می

و این خروج بیشتر درصد کاهش داشته است(  20)جمعیت روستایی نسبت به اوج جمعیتی است  مقداری کم شده

 رود اتفاق افتاده است. در بخش افشار و سجاس

کاهش یافته و  -59/0سال گذشته منظومه با نرخ متوسط   20رود نیز در طی  جمعیت روستایی منظومه بزینه

دهنده خروج جمعیت روستایی از رسیده است که نشان 1395نفر در سال  25541به  1375نفر در سال  28324از 

  منظومه بوده است.
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 های دیگر خدابندهرود نسبت به منظومهتغییرات جمعیت روستایی منظومه بزینه -33-1 جدول

 1395 1390 1385 1375 1365 1355 1345 بخش / سال 

 8601 11282 13404 17305 18294 15575 12833 منظومه افشار 

 25541 27739 28324 28745 28319 22865 17621 رودبزینه منظومه 

 19895 21322 21950 23166 23155 20804 18066 رود منظومه سجاس

 44003 48192 48150 50018 45928 37330 30113 منظومه مرکزی 

 97448 108535 111828 119234 115696 96574 78633 جمع )خدابنده(  

 ها.آمار، سرشماری  منبع:  

 های شهرستان خدابندهتغییرات جمعیت روستایی در منظومه -15- 1 نمودار

 

های شاهرساتان خدابنده )به اساتثنای منظومه  شاود که جمعیت روساتایی منظومهدر نمودار فوق مالحظه می

له از ساا 20افزایش یافته اما پس از آن طی یک دوره   1375تا ساال  1345سااله از ساال  30افشاار( طی یک دوره 

 روند کاهشی داشته است.  1395تا سال  1375سال 

، پس از منظوماه مرکزی دومین جاایگااه جمعیتی را باه خود 1375-1395رود طی دوره زماانی منظوماه بزیناه

 اختصاص داده است. 

دهد که متغیرهای اقتصاااادی و اجتمااعی متعددی در افزایش مهاجرت و خروج مطاالعاات میادانی نشاااان می

، فقدان  محدودیت توان بوم شااناختی مناطقتوان به جمعیت روسااتایی شااهرسااتان خدابنده داشااته اساات که می

های اشاتغال و درآمدهای غیرکشااورزی، کمبود منابع )آب، خاک و اراضای کشااورزی( و کمبود امکانات و زیرسااخت

 خدمات عمومی اشاره نمود.

 



 

 ها و منظومهفرهنگی در سطح سکونتگاه -و عملکرد اجتماعی ساختار 
 

106

 1345-1395ساله    50ابنده در افق  های( خد)بخش  یهاسهم جمعیتی منظومهتغییرات   -16- 1 نمودار



 ها منبع: مرکز آمار، سرشماری

دهد که منظومه  های شاهرساتان خدابنده نشاان میمقایساه ساهم جمعیتی منظومه(، 16-1با توجه به نمودار )

ساال گذشاته همواره جمعیت خود را از دسات  50معیتی داشاته و در طی جها خروج بیش از ساایر منظومهافشاار 

کاهش   1395درصاد در ساال  83/8به  1345ل درصاد در ساا 32/16طوری که ساهم جمعیتی افشاار از داده اسات به

 یافته است. 

درصاد کاهش یافته اسات  65/19به  98/22ساال گذشاته از  45رود نیز در طی ساهم جمعیتی منظومه بزینه

و تا حدودی ارتقا دهد. ساهم جمعیتی  توانساته اسات ساهم جمعیتی خود را حفظ   1390-1395اما در دوره زمانی 

 .سال گذشته افزایش یافته است 50رود و مرکزی  در طی های بزینهمنظومه

 1395تا سال  1345های ده ساله از سال الگوی تغییرات تراکم جمعیت روستایی در دوره -1-1- 1-5

های ده سااله از  ربع( در دورههای زیر الگوی تغییرات تراکم جمعیت روساتایی )جمعیت در کیلومتر مدر نقشاه

ای مشاخص شاده اسات از تراکم جمعیت  نمایش داده شاده اسات. مناطقی که با رنگ قهوه 1395تا ساال  1345ساال 

 بیشتر و مناطق آبی از تراکم جمعیت کمتری برخوردار هستند.
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 1345چگالی )تراکم( جمعیت روستایی پهنه جغرافیایی شهرستان خدابنده در سال   -40-1 نقشه

 

 1355چگالی )تراکم( جمعیت روستایی پهنه جغرافیایی شهرستان خدابنده در سال   -41-1 نقشه
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 1365چگالی )تراکم( جمعیت روستایی پهنه جغرافیایی شهرستان خدابنده در سال   -42-1 نقشه

 

 1375چگالی )تراکم( جمعیت روستایی پهنه جغرافیایی شهرستان خدابنده در سال   -43-1 نقشه
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 1385 پهنه جغرافیایی شهرستان خدابنده در سالچگالی )تراکم( جمعیت روستایی   -44-1 نقشه

 

 1395چگالی )تراکم( جمعیت روستایی پهنه جغرافیایی شهرستان خدابنده در سال   -45-1 نقشه

 
 

 1345های ده ساله از سال  الگوی تغییرات تراکم جمعیت روستایی )جمعیت در کیلومتر مربع( در دورهتحلیل  

رخ نداده است. نواحی  تراکم جمعیتی شهرستان خدابندهتغییرات گسترده ای در نشان می دهد.  1395تا سال 

پرجمعیت همچنان پرجمعیت هستند و به صورت موردی در برخی از روستاها کاهش شدید جمعیتی رخ داده است. 
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عمدتا در نواحی جمعیتی خدابنده و منظومه های روستایی آن تمرکز بلندمدت مشخص می شود  با تحلیل نقشه ها

 زیر تمرکز داشته است:

 قیدار و قیدار به محمودآباد و جرین  –شکل مسیر دوتپه    Uمحدوده -1

 دهستان بزینه رود -2

 یینیز تراکم باال رودخانه های سجاس رود و بزینه رودبا مسیر روستای های هم پایین تر تراکم ح ودر سط

 .دارند

جمعیتی خدابنده )نقشه های قبلی( قابل مقایسه است. نقشه زیر در نقشه زیر تراکم جمعیتی استان با تراکم 

 نیز نشان می دهد کانون های تمرکز جمعیت روستایی خدابنده همان محورهای فوق الذکر است.

 و خدابندهزنجان  تراکم جمعیتی استان  مقایسه ای   -46-1 نقشه

 
 

روستاهای مستقر در کانون های تراکم جمعیتی خدابنده از بزرگترین روستاهای استان براساس مدل فوق 

 نیز محسوب می شوند.

 1395تا سال   1345های ده ساله از سال  خانوار روستایی در دوره تعدادبررسی تغییرات  -1-2- 1-5

پرداخته ها  ت به سایر منظومهنسبرود  های منظومه بزینهخانوارهای ساکن در آبادی  مقایسه وضعیتدر ادامه به  

ها مشخص شده های شهرستان خدابنده به تفکیک منظومهتعداد خانوارهای ساکن در آبادی زیردر جدول  شود.می

خانوار بوده  27850، تعداد خانوارهای روستایی شهرستان خدابنده 1395است. بر اساس آخرین سرشماری در سال 
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درصد در منظومه  11/21رود، درصد در منظومه بزینه 48/26درصد از خانوارها در منظومه مرکزی،  89/43است که 

 د.درصد در منظومه افشار ساکن هستن 51/8رود و سجاس

خانوار   7375به  1375خانوار در سال    4924رود از  ساله، تعداد خانوارهای منظومه بزینه  20در یک دوره زمانی  

رود با نرخ طور که قبالً اشاره شد در دوره زمانی مذکور، جمعیت منظومه بزینهرسیده است؛ همان 1395در سال 

درصد بوده  04/2درصد کاهش یافته است، در حالی که در این دوره زمانی نرخ رشد ساالنه تعداد خانوار    59/0منفی  

 باشد.میدهنده افزایش مستمر تعداد خانوار )با کوچک شدن ابعاد خانوارها( نشانکه 

 ساله  50ها در دوره  ومهرود نسبت به سایر منظهای منظومه بزینهخانوارهای ساکن در آبادی -34-1 جدول

 1395 1390 1385 1375 1365 1355 1345 بخش / سال 

 2370 2955 2777 3062 3300 3180 2713 منظومه افشار 

 7375 7439 5982 4924 4776 4451 3661 رود منظومه بزینه

 5881 5789 4753 4104 4248 4141 3819 رود منظومه سجاس

 12224 13103 10286 8749 8763 7197 6347 منظومه مرکزی 

 27850 29286 23798 20839 21087 18969 16540 جمع )خدابنده(   

 نمودار زیر متناسب با جدول فوق ترسیم شده است.

 های شهرستان خدابندهتغییرات تعداد خانوارهای روستایی در منظومه -17- 1 نمودار
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ها در دوره افشار، تعداد خانوارهای سایر منظومهبه جز منظومه شود طور که در نمودار فوق مالحظه میهمان

ی ها( تعداد خانوارهای منظومه1390-1395ساله آخر ) 5اند. اما در دوره زمانی افزایش یافته 1390-1345زمانی 

شده از روستا بوده یافته که این کاهش ناشی از مهاجرت خانوارهای تازه تشکیل محدودی کاهش رودمرکزی و بزینه

 است. 

 

 ساختار سنی و جنسی    -1-5-1-3

رود را درصد از کل جمعیت منظومه بزینه 54/50، 1395بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 

و به آن  دهدزن را نشان می 100مرد در مقابل هر   102که  دهنددرصد از آن را زنان تشکیل می 46/49مردان و 

 شود. نسبت جنسی گفته می

در جدول )( ساختار  دهد.بر حسب سن و جنس نشان میرا ساختار سنی و جنسی جمعیت، توزیع جمعیت 

 رود مشخص شده است.سنی و جنسی جمعیت منظومه بزینه

 رود ساختار سنی و جنسی جمعیت منظومه بزینه -35-1 جدول

 درصد زنان  درصد مردان  رده سنی 
نسبت مردان به  

 زنان 

4-0  5.96 4.95 1.20 

9-5  4.40 4.27 1.03 

14-10  4.23 3.62 1.17 

19-15  3.13 3.28 0.96 

24-20  5.23 4.74 1.10 

29-25  5.62 4.99 1.13 

34-30  4.32 4.29 1.01 

39-35  4.21 4.12 1.02 

44-40  2.98 3.12 0.96 

49-45  2.03 2.64 0.77 

54-50  2.33 2.21 1.05 

59-55  2.10 2.39 0.88 

64-60  1.17 1.62 0.72 

69-65  0.68 1.25 0.55 

74-70  0.54 0.59 0.92 

75 +  1.60 1.38 1.16 

 1.02 49.46 50.54 سهم مجموع

 1395منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری                                
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دارای بیشترین سهم جمعیتی نسبت به درصد 61/10و  91/10سال به ترتیب با  25-29و  0-4دو گروه سنی 

 های سنی هستند. سایر گروه

سال،  0-14رود در گروه سنی جمعیت منظومه بزینه 43/27دهد که بررسی سه گروه عمده سنی نشان می

طور که سال قرار دارند. همان 65درصد در گروه سنی باالی  04/6سال و  15-64درصد در گروه سنی  52/66

سال )جمعیت در حال فعالیت( بوده و این  15-64سنی شود بیشترین سهم جمعیتی مربوط به گروه مالحظه می

قرار داده است که اگر از این فرصت به صورت بهینه  2"پنجره جمعیتی"یا  "فرصت جمعیتی"نسبت، منظومه را در 

 استفاده گردد، گام مهمی در رشد و توسعه اقتصادی منظومه خواهد بود. 

دهند که از این میزان، سال( تشکیل می  64های سنی باالی  درصد از جمعیت منظومه را سالخوردگان )گروه  04/6

درصد مربوط به زنان است. مقایسه نسبت سالخوردگان زن و مرد حاکی از  22/3درصد مربوط به مردان و  82/2

 رود است.افزایش امید به زندگی در بین زنان منظومه بزینه

رود نساابت کار میه جوانی باز نظر پیری و  گیری ترکیب سنی جمعیتهایی که برای اندازهیکی از شاخص

و سال( 65)نسبت جمعیت باالی در جمعیت  سال(، نسبت کهنساالن 15)نسبت جمعیت زیر  در جمعیت ساالنکم

درصد   40سال بزرگتر یا مساوی    15سااهم نسبی جمعیت زیر  چنانچه    ساالن است.کمنسبت    کهنساالن به  نساابت  

درصد پیر و سالخورده  30درصد جمعیت میانسال و کمتر از  40تا  30جوان، بین کل جمعیت باشد آن جمعیت 

رود، سال در منظومه بزینه  15. بر این اساس و بر اساس آخرین اطالعات استخراج شده، سهم نسبی جمعیت زیر  است

رود در ینهجمعیت منظومه بزباشد؛ به عبارت دیگر درصد بوده که حاکی از میانسال بودن جمعیت می 43/27

سال منظومه نیز گواه دیگری بر گذار   5/29باشد. میانگین سنی  می حال گذار از سن جوانی به سن سالخوردگی 

 جمعیت از جوانی به سالخوردگی است.

دهی یا ثر در شکلؤعوامل منمایش داده شده است.  1395در سال رود در نمودار )( هرم جمعیتی منظومه بزینه

و در هر برهه زمانی نقش باشد ( میمرگ و میر و مهاجرت، باروری)تغییرات ساختار سنی و جنسی شامل سه عامل 

 .عامل را در خود دارد 3تواند متفاوت باشد. شکل کلی هرم سنی نیز ترکیب این ثیر هر کدام میأو ت

 

 

 

 

 
درصد کل جمعیت برسد  30سال به کمتر از  15کند که در آن  نسبت جمعیت زیر ای تعریف میملل پنجره فرصت را دوره. بخش جمعیت سازمان 1

شود که کمتر از یک سوم ای اطالق میدرصد باشد. در تعریف دیگر، پنجره جمعیتی به دوره 15سال، هنوز کمتر از  65و نسبت جمعیت باالتر از 

  باشند.و بیش از دو سوم جمعیت در سن فعالیت قرار داشتهجمعیت خارج از سن فعالیت 
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 1395در سال    رودهرم جمعیتی منظومه بزینه -18- 1 نمودار

 

سال  0-4قاعده هرم که شامل گروه سنی شود، رود مالحظه میر هرم جمعیتی منظومه بزینهطور که دهمان

درصد  91/10و این گروه سنی با  سال اخیر است 5دهنده افزایش تعداد موالید در طی پهن بوده و نشان ،باشدمی

شود که جمعیت ده میمشاه منظومهدر هرم سنی بیشترین سهم جمعیتی منظومه را به خود اختصاص داده است. 

هستند که به   60همان متولدین دهه    ساله بیش از دیگر سنین است که این افراد  25-29ویژه سنین  سنین میانی به

به سرعت رو به های کنترل جمعیت( )به دلیل سیاستباروری ، 70دهه واسط باشند. از انسل انفجاری مشهور می

سالگی  20از  شود. کاهش جمعیت در سنین قبلکه در هرم سنی این کاهش به روشنی دیده می گذاشتهکاهش 

افزایش یافته جمعیت در سنین اولیه  از آن مجدداً  به همین عامل نسبت داد. اما پستوان سال( را می 20تا  5)بین 

( بوده است که این 70و اوایل دهه  60است که این افزایش به دلیل ازدواج  افراد در سنین باروری )متولدین دهه 

 افراد خود دارای سهم جمعیتی قابل توجهی در هرم سنی هستند.

 

 )نرخ رشد، میزان باروری، مرگ و میر و مانند آن( رشد جمعیتبررسی بلندمدت  -1-5-1-4

 1345-1395در دوره زمانی رود های منظومه بزینه(، متوسط نرخ رشد جمعیت در آبادی36-1در جدول )

رشد جمعیت روستایی شهرستان خدابنده مثبت بوده  ،ساله 50و  40زمانی  هایمشخص شده است. تنها در دوره

 را تجربه نموده است.  57/0، 1، 37/1، 13/2های منفیترتیب نرخساله به 30تا  5. در دوره است
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 ساله  50تا    5ها در دوره  منظومهرود نسبت به سایر رشد جمعیت منظومه بزینه -36-1 جدول
 

 ساله   5رشد   ساله  10رشد   ساله  20رشد   ساله  30رشد   ساله  40رشد   ساله  50رشد  

 1395-1390 1395-1385 1395-1375 1395-1365 1395-1355 1395-1345 بخش / سال 

 5.28- 4.34- 3.44- 2.48- 1.47- 0.80- منظومه افشار 

 1.64- 1.03- 0.59- 0.34- 0.28 0.75 رود منظومه بزینه

 1.38- 0.98- 0.76- 0.50- 0.11- 0.19 رود منظومه سجاس

 1.80- 0.90- 0.64- 0.14- 0.41 0.76 منظومه مرکزی 

 2.132- 1.367- 1.004- 0.571- 0.023 0.430 جمع )خدابنده(   

 

بوده است که حاکی از خروج ساله منفی  30تا  5های رود نیز در دورهروند نرخ رشد جمعیت روستایی بزینه

ترین دالیل جمعیت از روستاها بوده است. بیکاری، عدم رضایت از زندگی در روستا، نبود منابع زراعی با کیفیت، عمده

 ویژه مهاجرت جوانان است.مهاجرت روستاییان به

ار سهم قابل توجهی از منظومه افش(، 1345-1395ساله ) 50در کل دوره زمانی شود که در نمودار فوق مالحظه می

ساله،  30تا  5های نرخ رشد جمعیت سه منظومه دیگر در طی دوره جمعیت روستایی خود را از دست داده است.

 ( خروج جمعیتی با شدت بیشتری صورت گرفته است.1390-1395ساله اخیر ) 5منفی بوده و طی دوره 

 ساله  50تا    5دوره  ها در  نسبت به سایر منظومه  رودبزینهرشد جمعیت منظومه   -19- 1 نمودار
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 بررسی بلندمدت رشد تعداد خانوار  -1-5-1-5

-1395رود در دوره زمانی  های منظومه بزینه(، متوسط نرخ رشد خانوارهای ساکن در آبادی37-1در جدول )

 50تا  10های زمانی مشخص شده است. متوسط نرخ رشد خانوارهای روستایی شهرستان خدابنده در دوره 1345

 (، از تعداد خانوارهای روستایی کاسته شده است. 1390-1395ساله اخیر ) 5ساله مثبت بوده است اما در دوره 

 ساله 50تا    5رشد خانوار ساکن در آبادی های منظومه افشار نسبت به سایر منظومه ها در دوره   -37-1 جدول
 

 ساله  5رشد  ساله  10رشد  ساله  20رشد  ساله  30رشد  ساله  40رشد  ساله  50رشد 

 1395-1390 1395-1385 1395-1375 1395-1365 1395-1355 1395-1345 بخش / سال 

 4.32- 1.57- 1.27- 1.10- 0.73- 0.27- منظومه افشار 

 0.17- 2.12 2.04 1.46 1.27 1.41 منظومه بزینه رود 

 0.32 2.15 1.82 1.09 0.88 0.87 منظومه سجاس رود 

 1.38- 1.74 1.69 1.12 1.33 1.32 مرکزی منظومه 

 1.000- 1.585 1.461 0.932 0.965 1.048 جمع )خدابنده(  

 

 نمودار زیر متناسب با جدول فوق ترسیم شده است:

 نرخ رشد متوسط تعداد خانوارهای روستایی در شهرستان خدابنده -20- 1 نمودار

 

نرخ رشد تعداد خانوارها  1390-1395زمانی رود، در دوره دهد که به جز منظومه سجاسنمودار فوق نشان می

 اند.منفی بوده است و خانوارهای تازه تشکیل شده مهاجرت کرده

 

 مهاجرت  و جمعیت تحرک -1-5-1-6
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نسبت خالص خانوار های مهاجر )مهاجرت سال گذشته از    5در    نسبت خالص مهاجرت به خانوارشاخص  

 به دست آمده است.  1395خانوار در سال منهای مهاجرت معکوس( به تعداد جمعیت 

 فوق را نشان می دهد: صدر جدول زیر اطالعات محاسبات شاخ

در روستاهای سرشبار، دوراخلو، گل تپه، یاستی بوالغ، داشبالغ، دربند، سراب، عموکندی، ارقین بالغ، اردهین، 

باالتر از میانگین مجموع روستاهای سرئین، قیاسکندی، شرور و شهیدآباد شاخص نسبت خالص مهاجرت به خانوار 

 رود بوده است. منظومه بزینه

است. این مقدار به این  2/70سال گذشته در روستای سرشبار  5مقدار نسبت خالص مهاجرت به خانوار در 

 سال گذشته مهاجرت نموده اند. 5در طول  1395درصد جمعیت روستا در سال  70مفهوم است که در حدود 

 1395رود در سال  جرت در روستاهای منظومه بزینه نسبت خالص مها -38-1 جدول

نسبت خالص مهاجرت به خانوار   نام روستا  ردیف 

 70.2 سرشبار 1 سال گذشته  5در 
 60.0 دوراخلو 2

 57.2 گل تپه 3

 53.6 ياستی بوالغ 4
 42.4 داشبالغ 5

 39.4 دربند 6

 38.3 سراب 7
 38.3 عموكندی 8

 30.0 ارقین بالغ 9

 23.8 اردهین 10
 21.7 سرئین 11

 21.5 قیاسکندی 12

 18.8 شرور 13
 18.0 شهیداباد 14

 17.5 استرود 15

 17.5 بصرك 16

 14.6 پیرمرزبان  17

 13.3 بزين 18

 12.2 خانالر 19
 10.0 داش تپه 20

 8.5 اغوزلو 21

 7.6 امام كهريز 22
 7.0 قزل بالغ 23

 6.4 زاغه لو  24

 5.0 حی 25
 4.5 حسام اباد 26

 4.1 قره محمد 27



 

 ها و منظومهفرهنگی در سطح سکونتگاه -و عملکرد اجتماعی ساختار 
 

118

 3.8 سقرچین 28
 3.8 غالم ويس 29

 3.5 محمدخلج 30

 3.4 قجور 31
 2.9 قشقجه 32

 1.8 پنبه زبان 33

 1.3 قره كهريز 34
 0.0 توزلو 35

 0.0 امیرلو  36

 1.7- زاغج 37

 5.3- كهال 38

 8.7- اورگنجه 39
 منبع: اطالعات میدانی مشاور                               

های کشاورزی بوده است. کاهش ترین دالیل مهاجرت کاهش شدید منابع آبدر بخش شمالی منظومه، عمده

رود، عامل محوری ها و چشمه ها و نیز خشک شدن یا کم آب شدن شدید بزینههای سطحی، خشکی قناتشدید آب

 ه است.مهاجرت عنوان شد

تر می باشد که در در بخش جنوبی منظومه محدودیت آب شرب و شوری و باال بودن نیترات، عامل محوری

 مراجعات میدانی از آن یاد شده است.

 در مجموع عوامل کلیدی زیر در مطالعات میدانی در اثرگذاری بر مهاجرت منظومه مهم تشخیص داده شد:

 هاترتیب شامل آب و زمین و عدم امکان توسعه آنمحدودیت منابع پایه کشاورزی به  -1

 سطح پایین درآمد در روستاها و عدم کفایت درآمدی با توجه خرده مالکی گسترده  -2

گیری دومینوی مهاجرتی )انتقال فرهنگی روستا( در برخی از روستاها به ویژه ارقین بالغ: در این شکل -3

 مشخصی از کرج کوچ کردند.نفر به حومه  500ساله حدود  3روستا در یک دوره 

 محدودیت و یا فقدان آب شرب سالم و بهداشتی -4

 های اقتصادی در روستاهاضعف زیرساخت -5

 

که  روستاهاگذشته برخی از  5در نقشه مهاجرت و کانون های مهاجرفرستی  و پذیری منظومه بزینه رود در 

دهنده نشاناند. در روستاهای با رنگ آبی شده مشخصدر دهستان زرین رود هستند  که عمدتاًای تیره با رنگ قهوه

 مهاجرت معکوس و افزایش جمعیت در این مناطق است.
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 گذشته  5و کانون های مهاجرفرستی  و پذیری منظومه بزینه رود در    یمهاجرتنقشه  -47-1 نقشه

 
 

 آموزشی  ساختارهای  -1-5-2

 های سنی و جنسی( سطح آموزش و سواد )با تأکید بر ساخت آموزشی  و امکانات  -1-5-2-1

است اما امکانات بر اساس مطالعات میدانی، امکانات آموزش تحصیلی در مقطع ابتدایی در حد قابل قبولی 

رود از داشتن مدارس موجود در مقاطع اول و دوم متوسطه کافی نبوده و تعداد قابل توجهی از روستاهای بخش بزینه

دوره اول و دوم متوسطه محروم هستند؛ با توجه به اینکه رفت و آمد به شهر و روستاهای اطراف جهت ادامه تحصیل 

 اند.آموزان از ادامه تحصیل بازماندهرو برخی از دانشدنبال دارد، از این در مقاطع باالتر مشکالت متعددی را به

 دانش آموزان روستاهای منظومه بزینه رود به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی -39-1 جدول

آموزان جمع دانش شرح  آموزان دخترجمع دانش  آموزان پسر جمع دانش    

 1412 1339 2751 ابتدایی 

 597 420 1017 متوسطه اول 

 103 56 159 متوسطه دوم 

 2112 1815 3927 جمع کل 

 

رود به تفکیک آموزان روستاهای بخش بزینهشود تعداد دانش( مالحظه می39-1طور که در جدول )مانه

رود در سه مقطع ابتدایی، متوسط اول آموز در بخش بزینهدانش  3927اند. در مجموع  مقاطع و جنسیت مشخص شده
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درصد از  54آموزان را دختران و درصد از دانش 46و متوسطه دوم مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد  

هال و گل تپه دایر است و دانش آموزان کدر روستای    اًدوره دوم متوسطه صرفدهند.  آموزان را پسران تشکیل میدانش

 ا می آیند.روستاهای دیگر به آنج

 تعداد دانش آموزان مقاطع مختلف در روستای منظومه بزینه رود  -48-1 نقشه

 
 بع: اداره آموزش و پرورش استان زنجاننم

در نمودار زیر  های روستایی در مقاطع تحصیلیتوزیع و تعداد دانش آموزان سکونتگاه  (39-1)براساس جدول 

 مشاهده می شود:
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 آموزان سکونت گاه های روستایی در مقاطع تحصیلیتوزیع و تعداد دانش  -21- 1 نمودار

 
 بع: اداره آموزش و پرورش استان زنجان نم          

درصد در  9/25رود در مقطع ابتدایی، آموزان بخش بزینهدرصد از دانش 05/70با توجه به اطالعات موجود، 

 هستند. درصد در مقطع متوسط دوم مشغول به تحصیل  05/4مقطع متوسطه اول و تنها 

رود موجب ترک تحصیل دختران و پسران روستایی نبود مدارس مقطع متوسطه دوم در اکثر روستاهای بزینه

شده است و تعداد کمی قادر به ادامه تحصیل در مقاطع باالتر هستند. البته عالوه بر کمبود تعداد مدارس مقطع 

ها برای زودرس دختران و همچنین اجازه ندادن والدین به آنمتوسطه برای دختران، دالیل دیگری از جمله ازدواج 

 ادامه تحصیل در ترک تحصیل دختران روستایی دخیل بوده است. 

ویژه پسران برای ادامه تحصیل در مقطع متوسطه به آموزان بهالبته الزم به ذکر است که برخی از دانش

 لحاظ نشده است. رودبخش بزینه کنند که در آماررود مراجعه میهای شهر زریندبیرستان

کاهش کیفیت آموزش با کاهش جمعیت و فقدان معلم اختصاصی هر پایه و نیز مدارس راهنمایی در غالب 

 از دیگر مشکالت اصلی آموزش پایه در منظومه است.  روستاها

   رود شهرستان خدابنده به تفکیک مقاطع تحصیلیبزینه  منظومهآموزان روستاهای دانش  توزیع -40-1 جدول

 جمع )درصد(  پسر )درصد(  دختر مقطع  

 70 67 74 ابتدایی 

 26 28 23 متوسطه اول 

 4 5 3 متوسطه دوم 

 100 100 100 جمع کل 

 منبع: جدول قبل                   
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 سطح سواد  -2- 1-5-2

مشخص رود ( اطالعات مربوط به سطح سواد به تفکیک جنسیت در روستاهای بخش بزینه22-1) نموداردر 

درصد بوده  39/66درصد و نرخ باسوادی زنان  80/79شده است. با توجه به اطالعات موجود، نرخ باسوادی مردان 

درصد و نسبت جمعیت   49/41ساله،    6است. همچنین نسبت جمعیت مردان محصل داخل به جمعیت مردان باالتر از  

 باشد.د میدرص 45/16ساله،  6زنان محصل داخل به جمعیت زنان باالتر از 

 رود شهرستان خدابندهسطح سواد به تفکیک جنسیت در روستاهای بخش بزینه -22- 1 نمودار

 
 1395منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری          

 

 ای اجرا شده های آموزشی فنی و حرفهدوره   -3- 1-5-2

 640(، 97)منتهی به سال سال اخیر  4ای استان در با توجه به اطالعات ارائه شده توسط اداره فنی و حرفه

   اند. ای استان جهت اخذ مدرک مربوطه شرکت نمودههای الزم در آزمون اداره فنی و حرفهکارآموز پس از کسب آموزش

سال منتهی به    4ای اجرا شده در روستاهای منظومه بزینه رود در  های آموزشی فنی و حرفهدوره -41-1 جدول

1397 

 نام دوره  روستا 
تعداد کارآموز معرفی   

 شده به آزمون 

 40 2درجه  ICDLرایانه کار   قره محمد 

 WORD 29کارور   قره محمد 

 18 راسته دوز  سرشبار 

 20 گلیم باف سرشبار 

 19 مانتو دوز  سرشبار 

 17 پرورش دهنده زنبور عسل  شهیداباد 
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 23 گلیم باف شهیداباد 

 16 )کار و دانش(   2گلیم باف درجه   شهیداباد 

 15 1درجه    ICDLرایانه کار   عموکندی 

 13 ای )کار و دانش( طراح گرافیک رایانه  عموکندی 

 11 عکاس پرتره و اتلیه  عموکندی 

 14 کاربر نرم افزار اداری *  عموکندی 

 53 راسته دوز  پیرمرزبان 

 22 )کار و دانش(   2پرده دوز درجه   سقرچین 

 12 دوزنده کیف چرمی با دست  سقرچین 

 16 انجام دوخت اولیه  شهیداباد 

 17 مانتو دوز * شهیداباد 

 31 )سطح مقدماتی( کارافرینی   امام کهریز 

 26 1درجه  ICDLرایانه کار   کهال 

 14 گلیم باف زاغج 

 10 مانتو دوز  زاغج 

 8 بافنده گلیم تابلویی)تاپستری(  گل تپه

 15 پرورش دهنده زنبور عسل  گل تپه

 23 مانتو دوز  قجور

 20 )کار و دانش(   2گلیم باف درجه   اردهین 

 20 راسته دوز  قره کهریز 

 12 راسته دوز  قیاسکندی 

 7 عکاس دیجیتال  قیاسکندی 

 18 لوله کش گاز خانگی و تجاری  دوراخلو 

 17 الگو ساز و برشکار لباس زنانه ) تکدوزی ( سریین 

 15 راسته دوز  ارقین بالغ 

 15 راسته دوز  حی

 13 دوزنده کیف اداری و مردانه چرمی قزل بالغ 

 11 قالب باف چرم و جیر  داشبالغ 

 10 مانتو دوز  زاغه لو 

 640   مجموع 

 1397 ،ای استانمنبع: اداره کل فنی حرفه                         
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 گروهی  و فردی مهارتهای - 1-5-3

در منظومه زیر به صورت زیر رتبه بندی  حرف و مهارت های اصلیبا توجه به یافته های میدانی عمده ترین 

طبقه مهارتی را به صورت مجرا در این منظومه شناسایی و دسته  6با توجه به اطالعات موجود می توان  شده است.

بندی نمود. ویژگی مهمی که در این منظومه مشهود است وجود مهارت های خاص و تخصصی است که عالوه بر 

 ود دارد.قابلیت ارتقا ی برند محسوب شده و توان برند سازی آن نیز به صورت بالقوه وج

مهارت های و هنر مجسمه سازی، عایق کاری سردخانه ها، نصب و کار در ارتفاع دکل های برق، ملیله کاری 

 های کمیاب منظومه است.از جمله مهارت

 مهارت های اصلی منظومه بزینه رود -42-1 جدول

 حرف و مهارت های اصلی  طبقه فراوانی و اولویت 

 زراعت  1

 دامداری  2

 ساختمانی مشاغل   3

4 
 فرش بافی )ابریشم( 

 تابلوفرش 

5 

 اجاره کاری زمین های زراعی 

 مشاغل  خرد، تعمیرکاری 

 خدماتی و اداری 

 سنگ ساب و کف ساب 

 لوله کشی 

 مجسمه سازی 

 مشاغل خدماتی: جوشکار، تعمیرکار، خیاط 

6 

 عایق کاری 

 پرورش شترمرغ و زنبور عسل 

 مشاغل خانگی 

 کاریدکل  

 تولید کننده بذر 

 سفال و آجرپزی 

 ملیله کار

 منبع: مطالعات میدانی مشاور                           
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اين نمودار   را نشان می دهد.  نهاآنقشه موزايیکی مهارت های ويژه منظومه بزينه رود با توجه به اهمیت و وزن    زير  نمودار

 نشان می دهد تنوع خوبی در ساختار اشتغال و مهارت های منظومه بزينه رود وجود دارد.

 

 مهارت های ویژه منظومه بزینه رود با توجه به اهمیت و وزن انهاموزاییکی   نقشه -23- 1 نمودار

 
 منبع: جداول قبل 

هر چند برخی مهارت ها سهم کمی در اشتغال منظومه دارند ولی به دلیل خاص بودن نظیر دکل کاری یا ملیله کار 

 توان توسعه خوبی دارند.

 

 3منظومه های سکونتگاه  سطح  بندی طایفه -1-5-4

در خدابنده، ایالت خدابنده لو و افشار با اقوام بومی در هم آمیخته و نژادی را پدید آورده اند از منظر تاریخی 

که از نظر تیولوژی با نژاد موسوم به زنجانی قابل مقایسه می باشد. گویش مردمان منطقه به زبان آذری بالهجه ی 

 خاص محلی است. 

 و جنگی های هجوم ایالت، سیاسی انتقاالت و نقل منطقه، تاریخی سوابق به توجه با انسانی، تیپولوژی نظر از

 باشند. نمی یکدست قومیت نظر از شهرستان این مردم که گردد می استنتاج گونه این انسانی نژاد های تیپ بررسی

 
 منابع:  3

 1380زنجان،   دانشگاهاستان زنجان سرزمین اقوام افشار،    محمد خالقی مقدم،-1

 1390    نباتی:ناشر  دنیا افشارالری )افشارالرین تاریخی، اولوالری، شیوه لری(  سیامک حسینعلی زاده،-2

 
 
 

https://www.adinehbook.com/gp/product/6009138418/ref=sr_2_1000_title_2
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 مختلفی  های  تیپ  و  بوده  ساکن  منطقه  در  میالد  از  قبل  دوم  ی  هزاره  اواخر  در  که  آریایی  اقوام  از  امتزاجی  و  اختالط  بلکه

 در که گرجی اقوام همچنین گردیده، سرازیر منطقه در هجری هفتم قرن در قنغور ی طایفه نام با که ترک، اقوام از

 حاشیه و ها جلگه در که را منطقه این مخصوص تیپ خمسه، ایالت قبایل با شده کوچانیده آذربایجان از صفویه دوران

 .است  آورده  وجود  به  کنند  می  زندگی منطقه  های  رودخانه  ی

 :است  شرح  بدین  گردید  ذکر که  خمسه  ی  گانه پنج  ایالت

 قبایل  از  وسیعی  ی  اتحادیه  شامل  رفته،  می  شمار  به  منطقه  ی  عمده  ایالت  از  که  سون  شاه  ایل  سون:  شاه  ایل -1

 طایفه از افشار خان حسن محمد سرکردگی به افشار ایل نموده، مهاجرت گیالن از که طالشی های سون شاه قزلباش،

 گردیده مهاجرت به مجبور اترک رود حوالی در استرآباد از نادرشاه فشار اثر در هجری 10 قرن اواخر در باش اشاقی ی

 .است  یافته  تشکیل  اند،

 .اندشده  تقسیم  تری  کوچک   قبایل  به  هریک   که  یافته  تشکیل  دویرانی  و  افشاری  بزرگ  ایل  دو  از  عمدتاً  سون  شاه

 می  حرکت  سلطانیه  شمال  در  طارم  های  کوه  به  ییالق  جهت   و  بوده  خانوار  هزار  5  حدود  خمسه  محل  در  افشار  ای  طایفه

 ایالت گروه نمودند. می اتراق است معروف افشار قشالقات به امروزه که اوزن قزل به شرق اراضی در را قشالق و کردند

 و بود یافته تشکیل مختلفی طوایف از ندکرد می زندگی کوه قافالن تا گروس از اوزن قزل غربی سواحل در که دویرانی

 .اند  بوده  خانه  باب  هزار  سه  دارای

 دامپروری به  شهرستان  مرکز  در و  کرده مهاجرت  مراغه  جنوب  از  که است  خمسه  دیگر  ایالت  از  اوصانلو:  ایل   -2

 .اند  گذرانیده می  روزگار کشاورزی  و

 نقش صفویه ی سلسله تشکیل در که روند می رشما به پونلوقو آق ایل بزرگ طوایف از یکی مقدم: ایل  -3

 بیگلربیگی خان احمد اند، شده ساکن منطقه این در که مقدم ی طایفه جداعالی اند. نموده ایفا اساسی

 .است  رفته  می  شمار  به  قشون  نام  به  سرداران  از  هرات  به  السلطنه  حسام  کشی  لشکر در که  بوده  آذربایجان

 .اند  بوده  ساکن  منطقه  این  در دیرباز  از  لو خدابنده  و  بیات  ایالت  -5و 4

 هجوم  از  قبل  است  مسلم  چه  آن  ولی  است.  نبوده  یکدست  ها  آن  نژاد  همچون  منطقه  اهالی  زبان  شهرستان:  گویش

 انش  زبان  نوشته:  االقالیم  صور  در  است.  بوده  ایرانی  های  زبان  دیگر  از  و  فارسی  منطقه  اهالی  بومی  اهالی  زبان  مغول،  اقوام

 گرفته،  انجام  گوناگون  نژادهای  از  هایی  ترک  که  هایی  مهاجرت  و  منطقه  در  ترک  اقوام  استقرار  از  پس  است.  راست  پهلوی

 تشکیل دارد، وجود آن در نیز کردی زبان کلمات که پارسی زبان و پهلوی آذری جغتایی، ترکی های زبان از مخلوطی

 .است  یافته

 نتیجه در و گردیده متداول ها خانواده در فارسی زبان تهران منطقه نزدیکی و آمدها و رفت کثرت اثر در اخیراً

 .است  شده  موسوم  روزمره  محاورات  در  فارسی لغات  استعمال
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 تقسیم بندی شهرت های محلی- 1-5-4-1

 ساکنین در زیادی دستی یک  اکنون هم و ندارد وجود متمایزی بندی طایفه رود بزینه منظومه در مجموع در

 ندارد.  وجود  منظومه  این  در نیز  عشایر   از  ای  طایفه  شود. می  مشاهده  رود  بزینه  منظومه

 در بندی تقسیم این دهد. می نشان را رود بزنیه منظومه روستاهای محلی های شهرت بندی تقسیم زیر جدول

 گردد.  می  باز  محلی  های  قومیت نسبی و  سببی  انساب  بندی  تقسیم  به  بیشتر  و  نبوده  بندی  طایفه  حکم

 اسامی یا شهرت طایفه های با بیشترین فراوانی -43-1 جدول

 اسامی یا شهرت طایفه های با بیشترین فراوانی  نام روستا 

 خدابنده لو  علیشیر زاده  بیگدلی  زنگنه سرئین 

     رحیمی یاقمورلی  اورگنجه

   صالحی خدابخشی  خانی  بصرک 

   احمدی  گروسی  خانلرلو  داش تپه

 حسنی حسینی قاسمی یوسفی  زاغه لو 

 حسینی چراغی  بیگدلو  محمدی  خانالر 

 محمودی   خدابنده لو  ترک  علیمرادی  زاغج 

 سایر  بیگدلو  محمدی  بیگدلی  قجور

     خدابنده لو  خانی  قیاسکندی 

 اینانلو   -افشار خدابنده لو -محمدی بیگدلی  یعقوبی   کهال 

       فرخنده  امیرلو 

   صفرلو  خانالرار  مالخان  بزین 

     خدابنده لو  بیگدلی  قزل بالغ 

 خدابنده لو  رحیمی اسالمی  قاسملو  گل تپه

   آهلل غلو  قراخانلو  سادات  محمد خلج 

 بیگلو  رستمخانی  صارمی  خوئینی  آغوزلو 

 نوروزی  شریفی خدابنده لو  محمدی  پیرمرزبان 

 فتحی بیگدلی  کریمی حیدری  دوراخلو 

 سلیمانی میرزایی  اسکندری  بیگدلی  شهید آباد 

 محمدی  خانقلی  نوری  بدرخانلو  غالم ویس 

 سیدلر  صادقلو قاسملو  هادی لو  ارقین بالغ 

   صفری  محمدی  کردلو  حی

       گروسی  سقرچین 

   کردی  حاجتی یار محمدی  شرور 

 مشاور  میدانی مطالعات منبع:                 
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 گروهی  و فردی مناسبات و روابط -1-5-5

 سرمایه اجتماعی    -1-5-5-1

 دانست.  6اجتماعی  مشارکت  و  5اجتماعی  ،انسجام4اجتماعی  اعتماد  مولفه  سه  از  متشکل  توان  می  را  اجتماعی  سرمایه

 است.  دیگری  کننده  تقویت  کدام  هر  و  اندگرفته قرار  متعامل  رابطه  یک   در  لفهمؤ  سه  این

 ابعاد تمامی طورکلی به و فرهنگی و اقتصادی سیاسی، درحیات انسانها فعاالنه شرکت: اجتماعی  مشارکت

 جامعه یک  اعضاء آن ازطریق که دارد داللت ارادی ازفعالیتهای دسته آن به اجتماعی مشارکت باشد. می حیات

  .دارند مشارکت  اجتماعی  حیات  دادن شکل  در غیرمستقیم یا  طورمستقیم  به  روستا  شهرو  درامورمحله،

 ایی  درجامعه  ها  شبکه  این  هرچه  و  باشند  می  اجتماعی  سرمایه  ضروری  ازاشکال  یکی  مدنی  مشارکت  های  شبکه 

 هنجارهای مدنی مشارکت های شبکه است. بیشتر متقابل منافع درجهت شهروندان همکاری احتمال ترباشند متراکم

 عهد به وفای و شهرت حسن کسب به که ارتباطی های شبکه هنجارها این کنند. می تقویت را متقابل معامله قوی

 .گرداند می  تقویت  را  است  متکی  محلی رفتارجامعه  هنجارهای  وپذیرش

 بهبود  افراد  بودن  قبول  قابل  درمورد  را  اطالعات  جریان  و  کنند  می  تسهیل  را  ارتباطات  مدنی  مشارکت  های  شبکه 

 درانتخابات  مشارکت  به  عمومی  حوزه  شود.  می  تقسیم  داوطلبانه  و  میعمو  دوحوزه  به  مشارکت  پوتنام  کار  در  بخشند.  می

 .پذیرد  می  انجام  فرد  خواست  به  که  است  مشارکتهایی  انواع  درامرداوطلبانه  و  است  شهروندی  وظایف  به  مربوط  مسائل  و

 و  ارزشی نظام کردن درونی و پذیرش حاصل که جامعه یک  اعضاء میان جمعی توافق: اجتماعی  انسجام

 انسجام  مفهوم  دو  دورکیم  است.  جامعه  آن  افراد  درمیان  تعامل  ازوجود  تراکمی  و  جمعی  تعلق  وجود  و  جامعه  یک   هنجاری

 های شبکه و مکانیکی برانسجام مبتنی سنتی جوامع تفکیک دراین کند. متمایزمی هم از را ارگانیکی و مکانیکی

 است  آمده  ابزاری  روابط  با  ارگانیکی  برانسجام  مبتنی  مدرن  معجوا  و  است  ابرازی  روابط پایه  بر  و  هم  به  نزدیک   اجتماعی

 تنظیم فرهنگی نمادهای بوسیله افراد عواطف که دهد می رخ وقتی انسجام گوید می ازدورکیم نقل به ترنر جاناتان

 اهنگهم  هنجارها  بوسیله  و  شده  تنظیم  کنشها  که  جایی  باشند،  شده  اجتماعی  جماعت،  به  متصل  افراد  که  جایی  شوند،

 .شوند  می  تصور  قانونی  نابرابریها  که وجایی  اند  شده

 شرکت  گرفتاریها،  هنگام  به  کمک   تعهدات،  به  پایبندی  میزان  همچون  هایی  معرف  با  را  اجتماعی  انسجام  تحقیق  این  در    

 .دهیم قرارمی  سنجش  مورد  مناسب  متغیرهای  تعیین  نهایتا  و  بزرگتر  به  کوچکتر احترام  خانوادگی،  درمراسم

 یکدیگرو به نسبت افراد که اجتماعی لحاظ به شده وتایید اکتسابی تعهدات و برانتظارات داللت :اجتماعی  اعتماد

   دارند.  اجتماعیشان  زندگی  به  مربوط  ونهادهای  سازمانها  به  نسبت

 
4-Social Trust 

5- Social Cohesion 

6-Social Partiwpation 
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 و  عیاجتما اعتماد فاقد که جوامعی متقابل. سود و انتظارهمکاری شخصی، امنیت باشد. می دوبعد دارای اعتماد

 آنتونی گردد. می مشاهده اجتماعی گروههای میان ژرفی شکافهای و گسیختگی هستند افراد بین متقابل همکاری

 درحال و دربحرانها انتقالها و درنقل را منفرد انسانی موجود که داند می وجودی امنیت احساس عامل را اعتماد گیدنز

 .بخشد  می  قلب  قوت  احتمالی  ازخطرهای  آکنده  وهوایی

 مناسب متغیرهای تعیین و و... عهد به وفای انصاف، عدالت، صداقت، همچون معرفهایی با اجتماعی اعتماد

 نهادهای  و  حکومت  به  مردم  اعتماد  یکدیگر،  به  مردم  اعتماد  مثل  مختلفی  وجوه  دارای  اجتماعی  اعتماد  شود.  می  سنجیده

  باشد.  می  مردم  به انهاده  و  حکومت  یکدیگرواعتماد  به  نهادها  اعتماد  جامعه،  اصلی

 ارزیابی شاخص های پایه سرمایه اجتماعی در منظومه بزینه رود  -2- 1-5-5

در مطالعات میدانی و جلسات مشارکتی اطالعات شاخص های اصلی سرمایه اجتماعی به شرح جدول زیر 

 احصا شد.

 امتیاز بندی شاخص های پایه سرمایه اجتماعی در منظومه بزینه رود -44-1 جدول

شاخص زیر   شاخص  میانگین  امتیاز ارزیابی محلی  

مشارکت  

 اجتماعی 

 5 مشارکت در مراسم آیینی، مذهبی

4.3 
 5 مشارکت در انتخابات 

مشارکت در مراسم عمومی و همفکری برای ارتقا  

 روستا 
3 

اعتماد  

 اجتماعی 

 3.5 اعتماد مردم به مردم 

2.2 
 1 اعتماد مردم به دولت وعوامل دولتی 

اعتماد به گروه های مرجع )علما، معلمین، ریش  

 سفیدان..( 
2 

انسجام  

 اجتماعی 

 3 احساس رضایت از زندگی

 2 عالقه به حل مشکالت جمع  2.8

 3.5 محوریت آداب و رسوم 

تعاون و  

 همیاری 

 2.5 خودیاری و دیگریاری)کارهای عامالمنفعه(

 1 مشارکت در بهبود منابع آبی  1.2

 0 مشارکت در حفظ مراتع 

 منبع: مطالعات میدانی مشاور                 

براساس اطالعات جمع اوری شده در سطح روستاها  با توجه به جدول فوق ترسیم شده است. (24-1)نمودار 

 .شاخص مشارکت اجتماعی وضعیت خوبی دارد. انسجام اجتماعی در وضعیت متوسط است

 اعتماد اجتماعی و به ویژه تعاون همیاری در وضعیت ضعیفی قرار دارد.   یافته ها نشان می دهد
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 منظومه بزینه رودامتیاز بندی شاخص های پایه سرمایه اجتماعی در   -24- 1 نمودار

 
 منبع: اطالعات میدانی               

 همیاری  و مشارکتمصادیق  -3- 1-5-5

 نتایج تحلیل است. منظومه روستاهای اجتماعی و اقتصادی مشارکت های اولویت تشخیص مطالعه اهداف از یکی

 در است. منظومه روستاهای اهالی مشارکت اول های زمینه ابیاری و بآ و مدرسه ساخت ،مسجد ساخت داد نشان

 وزن ها اولویت سایر و دارد را روستا اجتماعی مشارکت در وزن بیشترین مسجد ساخت شد مشخص میدانی بررسی

 دارند. کمتری

 اجتماعی ساکنان روستا - اولویت مشارکت اقتصادی -45-1 جدول

 اولویت زمینه 

 1 ساخت مسجد   

 2 احداث و تعمیر راه و معابر روستا 

 3 ساخت یا مرمت مدرسه   

 4 آب و آبیاری 

 5 نظافت و بهداشت روستا 

 6 های روستا جمع آوری و دفع زباله   

 7 امور خیریه و کمک به همدیگر 

 8 انتخابات محلی   

 9 یکپارچه سازی اراضی زراعی 

 10 ایجاد تعاونی روستایی 

  منبع: مطالعات میدانی مشاور                                     
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 و ...( مذهبی - دینی) فرهنگی – اجتماعی هنجارهای و باورها ها،  ارزش -1-5-6

زیست   ،بعد اجتماعی توسعه به عنوان یکی از خطوط چهارگانه یکپارچگی توسعه پایدار در کنار ابعاد اقتصادی

یکپارچگی در این مفهوم به معنای آن است که توسعه پایدار بودن در نظر گرفتن  .محیطی و مدیریتی مطرح است

فارغ از مسائل مربوط به خود با هدف توسعه  ، دیناجتماعی. لذا در این چارچوب این ابعاد در کنار هم میسر نیست

 .بداقتصادی و پایداری زیست محیطی اهمیتی دوچندان می یا

روستا را از طریق زمینه سازی و  تتوسعه پایدار روستایی نوعی از توسعه است که ارتقاء همه جانبه حیا 

در این چارچوب شاید نیازی نباشد با هدف   .ترغیب فعالیت های همساز با قابلیت ها و تعیین های موجود سامان دهد

درست درس آموزی از الگوهای موجود باشد که بیشتر در  بلکه شاید راه ،پایداری به دنبال الگو های تازه ای باشیم

 .قالب مدرنیته ناکارآمد شمرده می شدند

های اصلی ساختار فرهنگی   حیطهاین مقدمه مطالعه باورها و هنجارهای اعتقادی و مذهبی به عنوان یکی از     با 

نگرش های مرتبط با  ،جموعه رفتارهاباورهای دینی م .و اجتماعی جوامع در برنامه توسعه پایدار به شمار می رود

مذهب مجموعه ای از جهان بینی ها و ایدئولوژی ها اطالق   .های مرتبط با مذهب استفروع دین و دیگر حوزه  واصول  

کنترل کننده بسیاری   ،به عنوان منبع مهار و هدایت درونی  دین  ه است.دنتعیین کن  ،شیوه زندگی فرد  درشود که  می

های تواند با تکیه بر ارزش ها و هنجارها محرک بسیاری از ابعاد سرمایهاز رفتارها و پویایی های فرد و جامعه است و می

 .اجتماعی باشد

مذهب از موضوعات بسیار مهم در جامعه ایرانی و به ویژه جامعه سنتی و روستایی است و به دلیل اهمیت  

با  .های توجه به مطالعات روستایی باشددهی زندگی روستایی و سنتی دارد باید یکی از کانونخاصی که در سامان

تداوم مشکالت روستایی نظیر افزایش روند مهاجرت به شهر در مواجهه با مسائل روستا قبل از هر چیزی نیاز به فهم 

گی نظام باورها و مناسبی است که در درست از زندگی اجتماعی و فرهنگی روستاییان داریم و هسته مرکزی این زند

ایجاد زمینه و بنابراین در مشروعیت بخشی به تغییرات  .دین روستایی شرکت گرفته است در قالببیشتر روستاها 

  .عامل بسیار مهمی است ات مثبت،ای برای تغییر

 تمامی منظومه، هایسکونتگاه سطح از شده آوری جمع میدانی اطالعات از آمده بدست جینتا استناد به

 باورهای و عقاید در تفاوت و مذاهب تعدد بزینه رود منظومه در یکل طور به  و بوده شیعه مذهب پیرو هاسکونتگاه

  .باشد می برقرار منظومه نای در مذهبی -یدین وحدت و ندارد وجود محسوس صورت به دینی

-ارزش از نشان منظومه در محیی الحسنه قرض هایصندوق و ایخیریه نهادهای مذهبی، هایهیئت وجود

 هایسکونتگاه میان از کهطوری به دارد  هاسکونتگاه سطح در ساکنی مذهبی دینی باورهای از گرفته  بر اخالقی ایه

 .اندبوده مذهبی هیئتهای دارای ،هاسکونتگاه از درصد 80 حدود در منظومه
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 روستای کهالجامع  مسجد   -7-1 تصویر

 
 

روستای کهال هر ساله با برگزاری مراسم پر شور در عید قربان همراه است. در عید قربان پس از اقامه نماز در 

شود و سپس بین مردم، نیازمندان و مددجویان عید به صورت جماعت، تعداد زیادی گوسفند در این روستا قربانی می

 .شودکمیته امداد روستای »کهال« و روستاهای اطراف پخش می

 

 آسیب های اجتماعی  -1-5-7

بیکاری باالترین  دهد.نامه را در سطح روستاها نشان میاحصا شده از طریق پرسش های اجتماعیجدول زیر آسیب

وزن در مشکالت اجتماعی روستا عنوان شده است که به تبع آن اسیب های دیگری نیز در سطح روستاها ایجاد می 

 شود. 

 در روستاهای منظومه بزینه رود   احصا شدهآسیب های اجتماعی   -46-1 جدول

 اولویت و مقدار فراوانی اهم آسیب های اجتماعی

 1 بیکاری 

 2 اعتیاد 

 3 سرپرست بی زنان 

 4 طالق 

 5 معلولیت  

 منبع: مطالعات میدانی مشاور                                        
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 های اجتماعی حمایت -1-5-8

 کمیته امداد  -1-5-8-1

تعداد زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی بخش  1396بر اساس آمار کمیته امداد امام خمینی )ره( در سال 

سرپرست شهرستان خدابنده  و تعداد خانوار مورد حمایت ساکن در مناطق زنان بی 2050زن از  661رود بزینه

 باشند. می خانوار مورد حمایت در شهرستان خدابنده 3851خانوار از  1298روستایی این بخش 

 

 صندوق بیمه اجتماعی  -1-5-8-2

مشاهده  1396ائیان و عشایر در استان زنجان تا پایان سال خالصه عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روست

 می شود.

 عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در شهرستان خدابنده در مقایسه با استان -47-1 جدول

 شهرستان 

 مستمری بگیران  بیمه شدگان   

 جمع  

کشاورزان،  

روستائیان و  

 عشایر و سایر 

کمیته  

امداد امام  

 خمینی

سازمان  

 بهزیستی 
 فوتی بازنشستگی  ازکارافتاده  جمع

 1068 805 256 2129 437 849 40385 41671 کل استان

 91 65 32 188 177 284 7092 7553 خدابنده

 8.52 8.07 12.50 8.83 40.50 33.45 17.56 18.13 سهم خدابنده

 منبع: صندوق بیمه اجتماعی 

 

 )واگرایی و همگرایی بر تأکید فرهنگی )با  -اجتماعی پهنه بندی  -1-5-9

متاثر از جریان وسیع تغییرات فناورانه  دیگرروستاهای  ی منظومه بزینه رود به مانند غالبروستاها: همگرایی 

و ارتباطات، تحوالت وسیع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تجربه نموده اند. از آن سو سرمایه گذاری های گسترده 

در زیرساختهای کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها را تغییر داده است. این تغییرات به گونه ایست که سطح انتظارات 

ه روستایی به جامعه شهری همسویی و قرابت بیشتری پیدا کرده است. با همه این تغییرات اجتماعی ساختار در جامع

 تولید و اشتغال در روستا دستخوش تغییرات محدودتری بوده است. 

بخشی از : تغییرات اجتماعی و فرهنگی نتوانسته تحول معنی داری در نظام تولید روستا ایجاد کند. واگرایی 

دی نظیر بیکاری یا تورم و محدود بودن رشد بهره وری یت های فرهنگی و اجتماعی متأثر از مسائل اقتصامحدود

توان مدیریتی کشور است اما برخی از ویژگی های ساختاری متاثر ساختار نهادی، تاریخی و اقتصادی  عمومی و

 روستاهاست.

به واسطه ساختار معیشی  و درآمد کم آنان پایین بودن سطح سواد و تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان

و عدم امکان پس انداز و سرمایه گذاری و انباشت  اقتصادی آنان )متاثر از محودیت منابع آبی و زمین کشاورزی(
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سرمایه چرخه معیوبی را ایجاد می کند که ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه روستایی را در حلقه ناقص محدود و 

 دود ارتقا قرار داده است.با ظرفیت های مح

جمعیت شاغل و دارای درامد که مسن تر و مالک منابع پارادایم ذهنی مقاوم و سخت به تغییر رفتاری معموال 

می   انهامنجر به شکاف ساختاری و رفتاری بین  که عمدتا پیگر تغییرات نوآوری است  نیروی کار جوان  نیز هستند در  

ه با محدودیت منابع و ظرفیت پایین تحول گزینه ناگریز در بسیاری از موارد مهاجرت نیروی جوان در مواج گردد.

ترس از تغییر، به سختی بالتبعو پایین دانش و مهارت عدم با توجه به شیوه فکری و است. جمعیت موجود و شاغل 

دست به تغییر الگوی سنتی و کاشت محصوالت جایگزین و پربازده همانند گلهای زینتی، دارویی، زعفران و سایر 

 .می زنندمحصوالت کشتی دیگر 

با توجه به کیفی بودن متغیرهای فرهنگی و فقدان داده های متناظر در پهنه بندی منظومه از متغیرهای قابل سنجش 

 شد جمعیت و نگهداشت آن استفاده شده است:ر، استمرار اجتماعی نظیر توان حفظ جمعیت

 

 فرهنگی منظومه روستایی بزینه رود خدابنده  - پهنه بندی اجتماعی  -49-1 نقشه

 
و  خود را حفظ کند روستایی دهد منظومه توانسته سهم نسبی جمعیتنشان می و پهنه بندی ارزیابی مطالعه

 در مقایسه با استان و خدابنده حتی آن را تقویت نیز نماید.

در پهنه بندی کلی منظومه قابلیت های اجتماعی و فرهنگی مناسبی در منظومه وجود دارد. برخی از این قابلیت 

 ثری دارد. ؤو حفظ توانمندی توسعه ای منظومه نقش مها در تسریع 
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 فرهنگی  - اجتماعی ساختار های محدودیت و ها قابلیتبندی  جمع -1-5-10

 قابلیت ها  -1-5-10-1

فرهنگی منظومه بزینه رود، اهم و اولویت قابلیت های منظومه بزینه رود در  اجتماعی با توجه تشریح ویژگی ساختار 

 نمودار زیر تلخیص شده است:

 









































 محدودیت ها  -1-5-10-2

منظومه بزینه رود اهم و اولویت قابلیت های منظومه بزینه رود فرهنگی   اجتماعی ساختاربا توجه تشریح ویژگی های  

 نمودار زیر تلخیص شده است:در 







 وزن افزایش و منظومه کل در جمعیت نسبی حفظ

 استان با مقایسه در آن روستایی جمعیت

ظرفیت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و 

 کشاورزی ترویجی

مذهبی  -وجود ظرفیت مشارکت اجتماعی

 مناسب روستاها در جهت توسعه روستا

نرخ پایین مهاجرت با وجود فقدان آب شرب و 

 روستا( 6کشاورزی در بخشی از روستاها )

Add Your Title Here 

 ایل محوری و نزاع های قومیفقدان طایفه بندی و 

 

 در تخصصی و کاری مختلف های مهارت وجود

 سازی  برند قابلیت با منظومه
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7 

6 

5 

4 

3 
2 

 14 در باال مهاجرت نرخ

 دلیل به عمدتا روستا

 آبی منابع محدودیت

 (کشاورزی و شرب(

 با اجتماعی سرمایه کاهش

 اجتماعی اعتماد کاهش منشأ

 کاهش و مسئولین به ویژه به

 همیاری و تعاون

 درصدی 50 از بیش تحصیل ترک

 ویژه به متوسطه مقطع در

 دختران

 کار به عادت از دوری

 و نوجوانی دوره در سخت

 کار فرهنگ فراموشی

 اسیب و اعتیاد شیوع

 با عمدتاً اجتماعی های

 بیکاری منشأ

 با آموزش کیفیت کاهش

 معلم فقدان و جمعیت کاهش

 نیز و پایه هر اختصاصی

 غالب در راهنمایی مدارس

 روستاها

1 

 آموزش اثربخشی فقدان

 کشاورزی ترویجی های
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 بخش ششم:

 منظومه و سکونتگاهها سطح در اقتصادی عملکرد و ساختار



 

 ها و منظومهو عملکرد اقتصادی در سطح سکونتگاه ساختار 
 

138

  منظومه و ها سکونتگاه  سطح  در اقتصادی عملکرد و ساختار  - 6- 1

 آن  روستاهای و منظومه اقتصادی منابع -1-6-1

 و ...( خاک آب، ) تولید طبیعی منابع -1-6-1-1

 منابع آب -

بررسی توزیع آب اصلی ترین عامل توضیح دهنده شکل گیری جریان های تمدنی و سکونت گاهی است. 

متاثر از دسترسی و فراوانی آب و نیز جمعیت در بزینه رود نیز نشان می دهد که سکونت گاه های بزینه رود نیز 

 کیفیت آب بوده است.

آنها در سطح منظومه وجود دارد ولی دبی ب های سطحی با ویژگی فصلی بودن یا ضعیف بودن آهر چند 

بیشترین حجم اب مصرفی منظومه استفاده از اب های عمیق است. با خشک شدن بزینه رود، تمایز روستاهای دارای 

 نیمه عمیق با روستاهای دارای آب های سطحی کامال مشهود است.آب عمیق و 

 توزیع انواع منابع ابی منظومه -50-1 نقشه

 
 .خرين وضعیت منابع آب های سطحی منظومه كه دارای منابع ابی قابل بهره بردای است را نشان می دهدآجدول زير 

اين ويژگی امکان ذخیره سازی اين  ويژگی غالب آب های سطحی محدود بودن توان دبی آنها و فصلی بودن آنهاست.

 منابع را در قالب استخرهای پی وی سی را ممکن می سازد.
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 منابع آب های سطحی و ذخیره ای موجود -48-1 جدول

 بند )سد( خاکی  رودخانه  قنات  چشمه دایمی   روستا 

     1 2 توزلو 

   1 1 1 بزین 

   1 1 1 کهال 

   1 1 1 غالم ویس 

 0 1 1 0 حسام اباد 

 0 1 0 1 محمدخلج 

       2 حی

 1 1 3 3 قشقجه

 0   1 1 زاغج 

       2 شرور 

 1   1 1 استرود 

   1   2 ارقین بالغ 

 0 0 0 1 پیرمرزبان 

 0 1 3 5 شهیداباد 

 0 0 0 0 گل تپه

 0 0 0 0 اغوزلو 

 0 0 0 11 امیرلو 

 1 0 5   قره کهریز 

     0 2 سقرچین 

 0 0 1 20 اردهین 

 0 0 2 1 بالغ قزل  

 0 0 1 2 قجور

 0 0 0 1 پنبه زبان

 0 1 0 1 زاغه لو 

 0 0 3 5 قیاسکندی 

       2 سرئین 

 0 1 0 1 امام کهریز 

 1 1 0 20 سراب 

     1 1 داشبالغ 

 1 1 0 2 بصرک 

 0 0 1 0 سرشبار 

 0 0 0 0 یاستی بوالغ

 0 1 1 1 قره محمد 

 0 1 1 0 عموکندی 

   1 1 1 خانالر 

 0 1 0 1 دربند

     0 1 اورگنجه

 0 0 0 2 داش تپه
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 0 1 0 1 دوراخلو 

 منبع: اطالعات میدانی مشاور                    

در جدول زیر تعداد چاه های عمیق و نیمه عمیق منظومه، حجم برداشت از آنها و سهم هر کدام از روستاها 

 4درصد منابع آب های عمیق منظومه در  60دهد. حدود در برداشت از منابع آب های عمیق و نیمه را نشان می 

 روستا قرار دارد. از این جهت توزیع منابع آبی منظومه به شدت نامتقارن است.

 منابع آب های عمیق و اندازه برداشت آنها -49-1 جدول

 نام روستا 

تعداد چاه 

عمیق و نیمه  

 عمیق 

حجم  ساالنه اب برداشتی   

بخش کشاورزی )هزار متر  

 مکعب( 

سرانه برداشتی از هر  

چاه )هزار متر مکعب  

 در سال( 

سهم برداشتی هر  

ب  آروستا از منابع  

 های زیر زمینی 

 20.4 141.8 10631.5 75 کهال 

 17.5 136.4 9137.2 67 بزین 

 15.3 107.8 7975.2 74 حی

 6.8 37.3 3539.5 95 غالم ویس 

 4.5 49.4 2370.2 48 زرین رود

 3.8 42.8 2010.1 47 محمد خلج 

 3.8 65.9 1975.6 30 توزلو 

 3.1 45.1 1623.2 36 امیرلو 

 2.3 43.6 1220.4 28 قره کهریز 

 2.3 28.4 1219.9 43 اردهین 

 2.1 278.1 1112.4 4 اراغول 

 1.7 45.4 908.1 20 داشبالغ  

 1.7 34.8 869.4 25 گل تپه 

 1.4 29.0 753.1 26 بصرک 

 1.4 49.4 740.4 15 شرور 

 1.3 43.4 694.1 16 سرئین 

 1.2 24.2 629.3 26 امام کهریز 

 1.2 32.0 607.4 19 ارقین بالغ 

 1.1 45.9 550.8 12 استرود 

 0.9 31.4 471.6 15 زاغج 

 0.8 33.2 397.8 12 پیرمرزبان 

 0.7 36.5 365.4 10 خانالر 

 0.6 47.2 330.2 7 حسام آباد 

 0.6 17.0 323.5 19 آغوزلو 

 0.4 17.3 225.0 13 قشقجه
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 0.4 24.8 223.2 9 زاغه لو 

 0.4 66.1 198.4 3 قزل بالغ 

 0.4 37.3 186.4 5 قره محمد )بزینه رود( 

 0.3 34.6 172.8 5 سرشبار 

 0.3 56.4 169.2 3 قجور

 0.3 41.3 165.2 4 عموکندی 

 0.2 43.2 129.6 3 سراب خدابنده 

 0.2 61.8 123.7 2 یاستی بالغ

 0.2 29.7 118.8 4 سقرچین 

 0.1 47.5 47.5 1 قیاسکندی 

 0.0 21.6 21.6 1 اورگجه 

 100.0 63.5 52237.5 822 جمع

 زنجان   منبع: آب منطقه ای استان

 

 

 روستایی بزینه رودحجم  ساالنه آب برداشتی از منابع زیرزمینی در  بخش کشاورزی در منظومه   -51-1 نقشه

 
و  بزينه رود دهستانحجم  ساالنه آب برداشتی از منابع زيرزمینی در  بخش كشاورزی در با توجه به نقشه فوق بیشترين 

 روستاهای حی، كهال، بزين و غالم ويس رخ داده است.
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 منابع خاک و زمین های کشاورزی  - 

( مشخص شده است. های ملیبدون لحاظ مراتع و زمین)های کشاورزی توزیع و پراکنش وسعت زمین زیردر نقشه 

ها بیشتر است، جزو دهد که روستاهایی وسعت اراضی کشاورزی آنبررسی وسعت اراضی کشاورزی نیز نشان می

 اند. رود واقع شدهروستاهای بزرگ و پرجمعیت هستند و در دهستان بزینه

 

 هکتار(   )واحد:های ملی  کشاورزی بدون لحاظ مراتع و زمینهای  توزیع و پراکنش وسعت زمین -52-1 نقشه

 
 1397  و مطالعات میدانی مشاور  1393منبع: سرشماری کشاورزی       

 

 یترکیب زمین های آبی و دیم کشاورز -

دهد که تمرکز اصلی زمین های آبی در روستاهای   نشان می  نقشه اندازه زمین های کشاورزی، زمین های دیم و آبی

 حی، کهال ، بزین، غالم ویس، توزلو، قشقجه، ارقین بالغ قزل بالغ و امیرلو قرار دارد.
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 اندازه زمین های کشاورزی، زمین های دیم و آبی -53-1 نقشه

 
 روستاهای مختلف نشان داده شده است.در جدول زير اطالعات نمودار فوق با محاسبه سرانه زمین های آبی و ديم 

 آبی و خاکی  منابع خاک و زمین های کشاورزی -50-1 جدول

 مساحت آبی  مساحت دیم  نام روستا 

سرانه مساحت  

زمین دیم به  

 ازای خانوار 

سرانه مساحت  

زمین آبی به  

 ازای خانوار 

 0.5 8.3 330 5770 توزلو 

 2.1 3.5 1200 2000 بزین 

 3.4 3.4 1900 1900 کهال 

 1.1 6.6 600 3420 غالم ویس 

 0.0 7.6 0 3750 حسام اباد 

 0.2 11.1 100 5400 محمدخلج 

 1.7 2.2 700 900 حی

 1.7 7.3 525 2275 قشقجه

 0.0 9.0 0 2700 زاغج 

 0.3 6.6 90 1710 شرور 

 0.4 8.0 100 1820 استرود 

 1.4 10.0 300 2160 ارقین بالغ 
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 0.2 4.7 40 960 پیرمرزبان 

 0.1 6.1 10 1190 شهیداباد 

 0.0 7.0 0 1400 گل تپه

 0.2 7.9 40 1400 اغوزلو 

 0.8 13.9 125 2200 امیرلو 

 0.4 8.1 70 1270 قره کهریز 

 0.0 11.5 0 1800 سقرچین 

 1.2 11.2 170 1650 اردهین 

 1.4 8.8 300 1930 قزل بالغ 

 0.0 10.1 0 1200 قجور

 0.0 6.9 0 780 پنبه زبان

 0.0 5.3 0 576 زاغه لو 

 0.2 18.1 15 1685 قیاسکندی 

 0.3 8.4 30 770 سرئین 

 0.8 14.4 50 950 امام کهریز 

 0.3 29.1 15 1745 سراب 

 1.2 27.3 70 1610 داشبالغ 

 2.6 14.9 150 850 بصرک 

 0.0 14.7 0 840 سرشبار 

 0.0 23.2 0 1300 یاستی بوالغ

 0.0 17.6 0 864 قره محمد 

 0.6 13.2 30 620 عموکندی 

 0.2 25.1 10 1030 خانالر 

 0.2 19.5 5 645 دربند

 0.0 78.3 0 1800 اورگنجه

 0.0 80.0 0 1600 داش تپه

 مطالعات میدانی و سرشماری منبع:                    

 

درصد  90در کل منظومه هکتار برای هر روستا است.  1900میانگین مساحت روستاهای منظومه بزینه رود 

هکتار زمین دیم  9.5متوسط برخورداری از زمین کشاورزی به ازای هر خانوار درصد آبی است. ل 10زمین ها دیم و 

 است. متوسط زمین آبی به ازای هر خانوار کمتر از یک هکتار است.  

 وسط زمین آبی و دیمی به ازای هر خانوار بسیار کمتر از نرم و میانگین مقیاس اقتصادی آن است. مت

نشان می دهد تقریبا غالب زمین  پهنه بندی کشت آبی در محدوده منظومه روستایی بزینه رود( 54-1نقشه )

 های آبی در محدود رودخانه بزینه رود واقع شده است.
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 پهنه بندی کشت آبی در محدوده منظومه روستایی بزینه رود -54-1 نقشه

 
 نزمین های آبی با آبیاری مدر -

 فناوری آبیاری نقش مهمی در بهره وری استفاده از منابع آبی و افزایش درآمد کشاورزان را دارد. 

 در منظومه بزینه رود زمین های آبی با آبیاری مدرن -55-1 نقشه
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 مشاور   مطالعات میدانیمنبع:       

اطالعات نقشه  نشان می دهد که غالب زمین های با ابیاری مدرن در دهستان بزینه رود قرار دارد. فوقنقشه 

 نشان می دهد که تمرکز زمین های با ابیاری مدرن در دهستان بزینه رود است.

 

 ( مهارتها ضمنی،  و رسمی دانشی منابع کار،  نیروی اشتغال،  سطح)  انسانی منابع کمیت  و یفیتک  -2-1-6-1

نمودار زیر نشان می دهد در روستاهایی که دارای بخش صنایع دستی قوی تری هستند جمعیت زن شاغل 

بیشتری دارند. با وجود اینکه توزلو بزرگترین روستای منظومه است بیشترین جمعیت شاغل در روستاهایی است که 

 زمین های آبی بیشتری دارند.

 1395زن و مرد در آمار سرشماری    وضعیت شاغلین -25- 1 نمودار

 
 

 نمودار فوق براساس اطالعات جدول زیر استخراج است.

 1395وضعیت بیکاران زن و مرد در آمار سرشماری   -51-1 جدول

 جمعیت  نام آبادی 

 بیکار مرد   

 جمعیت 

 بیکار زن  

 جمعیت غیر فعال 

0/24 سریین   0/3  0/198  

0/40 شهیداباد   0/1  0/399  

0/54 توزلو   0/12  0/1263  

0/12 قره کهریز   0/0  0/286  

0/25 امیرلو   0/0  0/285  

0/9 امام کهریز   0/5  0/113  

0/0 اورگنجه  0/0  0/46  

0/3 اغوزلو   0/1  0/316  

0/7 پیرمرزبان   0/0  0/405  
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0/3 داش تپه  0/1  0/44  

0/18 بصرک   0/8  0/117  

0/13 قجور  0/7  0/241  

0/3 عموکندی   0/0  0/97  

0/76 قشقجه  0/5  0/581  

0/10 پنبه زبان  0/3  0/204  

0/19 گل تپه  0/14  0/367  

0/1 دوراخلو   0/0  0/26  

0/2 کهال   0/6  0/962  

0/39 زاغج   0/0  0/489  

0/8 سراب   0/2  0/136  

0/31 بزین   0/2  0/898  

0/13 حی  0/3  0/636  

0/18 سقرچین   0/3  0/239  

0/6 سرشبار   0/3  0/86  

0/2 دربند  0/1  0/64  

0/11 قیاسکندی   0/3  0/173  

0/82 حسام اباد   0/14  0/760  

0/42 شرور   0/2  0/421  

0/21 قزل بالغ   0/17  0/327  

0/62 غالم ویس   0/0  0/792  

0/13 زاغه لو   0/1  0/151  

0/18 داشبالغ   0/10  0/179  

0/54 استرود   0/27  0/406  

0/29 اردهین   0/34  0/270  

0/17 خانالر   0/5  0/76  

0/47 محمدخلج   0/2  0/623  

0/15 قره محمد   0/18  0/93  

0/43 ارقین بالغ   0/46  0/258  

 1395منبع: مرکز آمار، سرشماری                                

 

 مهارت ها -

 با بررسی میدانی انجام شده فهرست مشاغل و حرفه های اصلی غیر کشاورزی در منظومه به شرح زیر است:

 ساختمانیمشاغل  -

 تابلو فرش بافی -

 قالیبافی ابریشم -

 مجسمه سازی -

 کف ساب و سنگ ساب  -

 عایق کار سردخانه -

 تولید شیره انگور -



 

 ها و منظومهو عملکرد اقتصادی در سطح سکونتگاه ساختار 
 

148

 دکل کاری -

 تولید بذر مادر -

 ملیله کاری -

برآورد و استخراج شد که نتایج آن در نمودار زیر بررسی میدانی مشاغل و حرفه های اصلی غیر کشاورزی  در

 :مشاهده می شود

 )نفر(  میدانی اشتغال موجودبراورد   -26- 1 نمودار

 
 

 نمونه ای از کارگاه های بافت تابلو فرش در روستاهای منظومه بزینه رود -8-1 تصویر
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 نمونه ای از کارگاه های مجسمه سازی در روستای قزل بالغ منظومه بزینه رود -9-1 تصویر

  

 

 

 سوخت  و انرژی منابع   3-1-6-1-

 شرح زیر است:در منظومه بزینه رود منابع اصلی تامین انرژی به 

  ماشین آالت کشاورزی  سوخت -

گازوئیل عمدتًا  .سوخت مورد استفاده برای ماشین آالت کشاورزی در سطح منظومه گازوئیل و برق می باشد

از طریق حواله های صادر  چاه ها گازوئیل .ماشین های کشاورزی و برخی از چاه های برقی نشده استفاده می شود

 کنند.  دریافت میرا و سهمیه گازوئیل تامین جایگاه داران  از سوی شده از سوی جهاد کشاورزی

 سوخت منازل مسکونی -

 ،و بقیه روستا ها در مرحله طراحی را داشته اندگاز  امکان مصرف  درصد روستاها، 17 ،1397تا مهر ماه  

خانگی، همه روستاهای مورد بررسی دارای انرژی برق برای مصارف مختلف    .احداث خطوط انتقال و یا توزیع قرار دارد

 هستند.تجاری و یا صنعتی 
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با توجه به تغییر سبک زندگی و گسترش امکانات رفاهی از فضوالت دامی به عنوان منبع سوخت استفاده  

 نمی شود

 سوخت ماشین های نقلیه  -

طبیعی فشرده استفاده می کنند. سطح دسترسی بنزین و گاز طبیعی ماشین های نقلیه سبک از بنزین و گاز    

فشرده در جایگاه های عرضه بنزین شهر زرین رود می باشد. ماشین های سنگین نیز از جایگاه های مستقر در 

 مجاورت جاده ترانزیت زرین رود در این شهر استفاده می کنند.

 (خانه چاه نیمه عمیقاستفاده از گازوییل در موتور ) روستای محمد خلج -10-1 تصویر

 
 تولید  عوامل مالکیت    2-6-1-

کشاورزی اراضی منظومه را تشکیل می دهد که بیشتری فعالیت   بیشترین  با مالکیت خصوصی  اراضی شخصی

در این زمینها اتفاق می افتد. بعد از اصالحات ارضی زمین ها در اختیار مردم قرار گرفت و خرده مالکی شیوع پیدا 

 کرد. با اجرای قواعد قانوی و شرعی ارث ابعاد زمین ها بهره برداری به مرور زمان کوچک و کوچکتر شده است. 

 وما به صورت مراتع است.اراضی وابسته به منابع طبیعی عم ،اراضی دولتی

هستند. مراتع، زمینهای زارعی و اراضی وقف شده زراعی یا با کاربری های تجاری و تولیدی  ،اراضی وقفی

باغات متعلق به اداره اوقاف به صورت استیجاری و مشارکتی )زمین از اوقاف سرمایه از کشاورز( در اختیار کشاورزان 

 قرار داده می شود. 

داره اوقاف در روستاهای با شرح جدول زیر و با سهم وقفی بودن کل روستا در جدول زیر ارائه زمینهای وقفی ا

 شده است. 

 اراضی روستاهای زیر در منظومه بزینه رود وقفی است:

 اردهین  •

 عموکندی •

 های کشاورزی(درصد از زمین 2کهال )صرفًا  •
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 و درآمد منظومه  تولید ساختار  -  3-6-1

اطالعات ثبتی و میدانی جمع آوری شده، الگوی ساختار فعالیت های اقتصادی منظومه با توجه به براساس 

به فعالیت هایی اشاره شده که محصوالت آن بازاری و جنبه مصرفی   جدول زیر قابل تلخیص است. در این الگو عمدتاً 

 یا خود مصرف ندارند.

 رودساختار درآمد و فعالیت های اقتصادی منظومه بزینه  -5-1 شکل

 
 منبع: یافته های تحقیق  

 

روستا4و آبی محدود به ( همه روستاها)گندم ديم •

(روستاهای دارای اب های عمیق)سیب زمینی •

خیار•

(یصرفا خود مصرفدرصد سطح كشت گندم، 10)جو •

انگور(/ مصرفی)روستا و يونجه 3كلزا محدود به •

زراعت و باغبانی

(راس150000)دام سبک •

(راس15000)دام سنگین •

دامداری

(نفر شاغل1400) تابلو فرش •

(  نفر شاغل400)قالی ابريشم •

(نفر شاغل150)مجسمه سازی•

(نفر شاغل10)ملیله كاری •

صنایع دستی

(نفر شاغل1800)مشاغل ساختمانی •

نیروی كار ساده و فصلی•

(نفر شاغل30)عايق كار سرخانه •

(نفر شاغل20)دكل كار •

اجاره كار •

ا عرضه نیروی کار یا مشاغل خارج روست
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 اقتصادی هایفعالیت –4-6-1

 اقتصاد کشاورزی، دام و طیور و زنبورداری -1-6-4-1

  و باغبانی  الف( زراعت

هایی  دهد و به کلیه فعالیتهای اقتصااد روساتایی را به خود اختصااص میزراعت بخش نسابتاً مهمی از فعالیت

گیرد. در ایران اصاطالح زراعت تقریبًا  برداری از کاشات گیاهان یک سااله صاورت میبهرهگردد که به منظور اطالق می

شاادیداً مورد توجه عمدتا مصاارفی( و جو )باشااد. در اکثر روسااتاهای کشااور، کشاات گندم با غله کاری یکسااان می

 زمین های دیم، کاشت گندم است.  . از اصلی ترین قابلیتکشاورزان است

در  آبی  زراعیمحصاااوالت عماده عالوه بر گنادم و جو دیمی کاه در هماه روساااتاا هاا فعاالیات آن وجود دارد، 

 .باشد، یونجه، جو، خیار و هندوانه میآبی زمینی، گندمشامل سیب های منظومه بزینه رودوستار

ینه کشاات و نوسااان شاادید قیمت ها و پیش بینی ناپذیری آن، هدر رفت گسااترده آب، عدم رعایت الگوی به

کشات اقالم آب بر ولی بازدهی پایین اقتصاادی، عدم امکان ذخیره ساازی محصاول و عرضاه محصاول به بازار در اوج 

 عرضه فصلی از عوامل کاهش بازده اقتصادی فعالیت های اقتصادی منظومه است.

به عنوان منبع درامد در منظومه بزینه رود باغداری ماهیت تجاری معنی داری نداشته و باغداری ب( باغداری: 

و سطح زیر کشت محصوالت باغی در روستاهای   ترین محصول تجاریعمده    پایه در این منظومه محسوب نمی شود.

 است. انگور مربوط به تولید  منظومه

 محصوالت اصلی زراعی روستاهای منظومه با قابلیت عرضه به بازار -52-1 جدول

 4محصول اصلی 3محصول اصلی  2محصول اصلی  1محصول اصلی  روستا 

 خیار  انگور  سیب زمینی گندم با جو  توزلو

 یونجه صیفی جات سیب زمینی گندم با جو  بزین

 کلزا  صیفی جات سیب زمینی گندم با جو  کهال

 هندوانه  سیب زمینی خیار  گندم با جو  غالم ویس

       گندم با جو  حسام اباد

   یونجه سیب زمینی گندم با جو  محمدخلج

 یونجه صیفی جات سیب زمینی با جو گندم   حی

   هندوانه  سیب زمینی گندم با جو  قشقجه

   لوبیا  نخود   گندم با جو  زاغج

     سیب زمینی گندم با جو  شرور

       گندم با جو  استرود

 انگور  یونجه نخود  گندم با جو  ارقین بالغ

   سیب زمینی نخود  گندم با جو  پیرمرزبان

   خیار   یونجه جو گندم با   شهیداباد

       گندم با جو  گل تپه
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     انگور  گندم با جو  اغوزلو

   هندوانه  خیار  گندم با جو  امیرلو

   هندوانه  خیار  گندم با جو  قره کهریز 

   عدس  نخود  گندم با جو  سقرچین

   خیار  سیر  گندم با جو  اردهین

   محصوالت باغی  حبوبات   گندم با جو  قزل بالغ

       گندم با جو  قجور

       گندم با جو  پنبه زبان

       گندم با جو  زاغه لو

   0 0 گندم با جو  قیاسکندی

       گندم با جو  سرئین

     خیار  گندم با جو  امام کهریز

   هندوانه  خیار  گندم با جو  سراب

   سیفی جات  سیب زمینی   گندم با جو  داشبالغ

   هندوانه  خیار  گندم با جو  بصرک

       گندم با جو  سرشبار 

       گندم با جو  یاستی بوالغ

       گندم با جو  قره محمد

       گندم با جو  عموکندی

       گندم با جو  خانالر

 0 0   گندم با جو  دربند

   عدس  نخود  گندم با جو  اورگنجه

       گندم با جو  داش تپه

       گندم با جو  دوراخلو

       گندم با جو  اراغول

 منبع: مطالعات میدانی              

 

 بخش دامداری ب(

عمده روساتاهای منظومه تقریبا اکثریت خانوارها روساتایی اسات. در  هایدامداری یکی از ارکان مهم اقتصااد

سانگین عمدتا به صاورت مصارفی اسات و در   دارای فعالیت جزیی و در مواردی عمده در حوزه دام سابک هساتند. دام

ویژگی اصاالی دامداری ساانتی بودن آن اساات. این موضااوع به  روسااتاهای محدودی دامداری تجاری فعالیت دارند.

شادت بهره وری دام را در ساطح منظومه پایین آورده اسات. عالوه بر آن مرگ و میر زیاد دام و عدم رعایت مساائل  

 ی کم بازده نیز مشهود است.بهداشتی، استفاده از نژادها
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 نه رودیپراکنش دام سبک و سنگین در منظومه بز -56-1 نقشه



 سرانه دام هر خانوار مشاهده می شود.   نقشه های زیر چگالی توزیع دام سبک و سنگین به صورتدر 

 نه رودیمنظومه بز  چگالی سرانه دام سنگین به ازای خانواردر -57-1 نقشه
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 خانواردرمنظومه بزینه رودچگالی سرانه دام سبک به ازای   -58-1 نقشه

 
دام سانگین عمدتا در دهساتان بزینه رود قرار دارد. بیشاترین  نشاان می دهد  (58-1( و )57-1) های نقشاه

 در روستاهای اورگنجه و داش تپه است. سرانه نگهداری دام سبک 

سانگین عمدتا به در کل منظومه سارانه نگهداشات دام به ازای خانوار در نمودار زیر مشااهده می شاود. دام 

 صورت معیشتی و مصرفی نگهداری می شود.

 سرانه دام سبک  سنگین در هر خانوار در منظومه بزینه رود -27- 1 نمودار

 
 منبع: مطالعات میدانی 
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 پروی و زنبورداریبخش آبزی ج(

صاانعت آبزی پروری در روسااتاهای هدف وجود ندارد. در خصااوص زنبورداری نیز به غیر از روسااتای کهال، در سااه  

 روستای دیگر پرورش زنبور و تولید عسل وجود دارد که باالترین مقدار آن متعلق به روستاهای بزین و شرور است 

 

 ...(  و ایکارخانه صنایع دستی،  صنایع کارگاهی،  صنایع شامل) صنعتی تولید های فعالیت   - 2-4-6-1

ور که در تحلیل ساختار درامدی منظومه بزینه رود بیان شد، بخش فعالیت های غیرکشاورزی در طهمان 

منظومه وزن زیادی دارد. فعالیت های صنایع دستی و فعالیت های مبتنی بر عرضه نیروی کار ماهر و نیمه ماهر و 

 قه ای و محلی از ویژگی های غالب اقتصادی منظومه است.فصلی به بازارهای منط

 احصا شده است. ها و حرفه ی غالب غیر کشاورزی روستاهای بزینه رودزیر مهارت جدول در 

 رودهای بزینهی غالب غیر کشاورزی روستارفهمهارت و ح -53-1 جدول

 مهارت و حرفه ی غالب غیر کشاورزی روستاییان  نام روستا 

ساختمانی   -کارگر فصلی کشاورزی    -جوشکاری     عموکندی   

 آرماتور بند و کارهای ساختمانی و عایق کاری  زاغج 

 تابلو فرش و فرش بافی )ابریشم(، لوله کشی و اجاره کاری  قشقجه

 تابلو فرش و قالی ابریشم  غالم ویس 

 تابلو فرش و قالی ابریشم  استرود 

 تابلو فرش و قالی ابریشم  داشبالغ 

ساختمانی -تابلو فرش و قالی بافی   بصرک   

ساختمانی -تابلو فرش و قالی بافی   خانالر   

ساختمانی و ملیله کار-تابلو فرش و قالی بافی   قیاسکندی   

ساختمانی -تابلو فرش و قالی بافی   یاستی بوالغ  

ساختمانی -تابلو فرش و قالی بافی   امام کهریز   

ساختمانی -تابلو فرش و قالی بافی   اردهین   

 تابلو فرش و قالی بافی، دکل کاری ساختمانی ، مجسمه سازی  امیرلو 

 تابلو فرش و قالیبافی  قجور

 تابلو فرش، سنگ ساب و کف ساب  توزلو 

 تعمیرکار اورگنجه

 خدمات اداری و ساختمانی  پنبه زبان

 خدمات خرد، تعمیرکار و اداری  شهیداباد 

 سفال و آجرپزی  زاغه لو 

 سیمان کار  شرور 

ساختمانی   -قالی بافی    -)سردخانه(   عایق کاری قره کهریز   

 کارگر فصلی سرشبار 
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 کارگر فصلی قره محمد 

 کارگر فصلی سراب 

 مجسمه سازی  قزل بالغ 

 مشاغل خدماتی: جوشکار، تعمیرکار، خیاط  ارقین بالغ 

 مشاغل ساختمانی  سقرچین 

 مشاغل ساختمانی  سرئین 

ساختمانی مشاغل   دربند  

 مشاغل ساختمانی  بزین 

 تولید کننده بذر و مشاغل ساختمانی  کهال 

 مشاغل ساختمانی  حی

 مشاغل ساختمانی، خدمات خرد، تعمیرکار و اداری  گل تپه

 مشاغل ساختمانی، خدمات خرد، تعمیرکار و اداری  اغوزلو 

عسل مشاغل ساختمانی، خدماتی خرد، پرورش شترمرغ و زنبور   پیرمرزبان   

 مشاغل ساختمانی، خدماتی و اداری  حسام اباد 

 محمدخلج 
 

 داش تپه
 

        های تحقیقمنبع: یافته                  

که در جدول زیر مجزا کنند. با محوریت صنایع دستی فعالیت می های فوق، مهارت هایی هستند کهدر بین مهارت

 شده است.

 کشاورزی روستاییان با محوریت صنایع دستیی غالب غیر  مهارت و حرفه -54-1 جدول

 مهارت و حرفه ی غالب غیر کشاورزی روستاییان نام روستا 

 تابلو فرش و فرش بافی )ابریشم(، لوله کشی و اجاره کاری  قشقجه

 تابلو فرش و قالی ابریشم  غالم ویس 

 تابلو فرش و قالی ابریشم  استرود 

 تابلو فرش و قالی ابریشم  داشبالغ 

 تابلو فرش و قالیبافی  بصرک 

 تابلو فرش و قالیبافی  خانالر 

 تابلو فرش و قالیبافی  قیاسکندی 

 تابلو فرش و قالیبافی  یاستی بوالغ

 تابلو فرش و قالیبافی  امام کهریز 

 تابلو فرش و قالیبافی  اردهین 

 تابلو فرش و قالیبافی  امیرلو 

 تابلو فرش و قالیبافی  قجور
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 فرش تابلو   توزلو 

 مجسمه سازی  قزل بالغ 

 منبع: مطالعات میدانی                           

 

 توزیع مهارت های غالب صنایع دستی در منظومه روستایی بزینه رود -59-1 نقشه

 
نقشه فوق نشان می هد که صنایع دستی منظومه عمدتا متمرکز در جنوب منظومه است. روستای قزل بالغ 

 منحصرا در تولید مجسمه مهارت دارند.

واحد صنعتی در  5، تنها 1395( پیداست، بر مینای اطالعات سال 55-1همانطور که از اطالعات مندرج در جدول )

دابنده مشغول به فعالیت هستند که در مقایسه با بخش مرکزی این تعداد رود شهرستان خروستاهای بخش بزینه

 بسیار ناچیز است. 
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 منظومه بزینه رودواحدهای صنعتی مستقر در روستاهای   -55-1 جدول

 مکان  کارگاه  رقمی  4گروه فعالیت   رقمی  2گروه فعالیت  

 ( 29ساخت ماشین آالت وتجهیزات )
داری  ساخت ماشین االت کشاورزی وجنگل  

(2921 ) 
 روستای ارقین بالغ 

 ( 26سایر محصوالت کانی غیرفلزی )
ساخت محصوالت سفالی وسرامیکی  

 ( 2693ساختمانی غیرنسوز )
 روستای زاغه لو 

 ( 26سایر محصوالت کانی غیرفلزی )
ساخت محصوالت سفالی وسرامیکی  

 ( 2693ساختمانی غیرنسوز )
 رودروستای گل تپه

 ( 26غیرفلزی )سایر محصوالت کانی  
ساخت محصوالت سفالی وسرامیکی  

 ( 2693ساختمانی غیرنسوز )
 بخش بزینه رود   -شهرستان خدابنده

ساخت ماشین آالت کشاورزی وجنگل داری  

(2921 ) 
 زرین رود بین جاده همدان و خدابنده ( 29ساخت ماشین آالت وتجهیزات )

 منبع: سازمان صنعت و معدن و تجارت استان زنجان 

مشغول به فعالیت می واحدهای صنعتی زیر رود شهرستان خدابنده در بخش بزینه از اداره کل صمت استعالمطبق 

 باشند:

 1395رود شهرستان خدابنده در سال  وضعیت و نوع معادن بخش بزینه -56-1 جدول

نوع ماده   نام معدن 

 معدنی 

وضعیت  

 معدن 

تعداد   هویت بهره بردار 

 پرسنل 

مواد خام صادر   ذخیره معدن

مناطق  شده  

 روستایی 

مدت  

بهره  

 برداری 

غیر   فعال 

 فعال 

 خصوصی  تعاونی
 

ذخیره   ذخیره قطعی 

 احتمالی 

  

تراورتن  

 2اردهین

   4 داخل استان  50000 20000 7 1 0 0 1 3تراورتن

مرمریت  

 توزلو 

مرمریت  

 درجه سه

   10 داخل استان  1000000 500000 8 1 - - 1

داخل استان و    300000 200000 10 1 0 0 1 تراورتن  تراورتن 

 خارج استان 

10   

 1395منبع: سازمان صنعت و معدن استان زنجان،  

 

 و ...( گردشگری بازرگانی،  نقل،  و حمل شامل ) خدماتی فعالیتهای شکل  و دامنه   -  3-4-6-1

و سموم  انواع کودتوزیع موادسوختی،  در روستاهاشرکت های تعاونی مهمترین خدمات  شرکت های تعاونی:

های کشاورزی ن آنها توزیع مواد سوختی و نهادهاست. اما از بی  آموزشی و  محصوالت کشاورز، خریدو فروش  شیمیایی

 ها است.یوجه غالب فعالیت تعاون
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 منظومه بزینه رودهای تعاونی روستایی    لیست شرکت -57-1 جدول

 ردیف

شرکت 

تعاونی 

 روستائی

 روستاهای تابعهگروههای 
تعداد 

 اعضا

تعداد 

شاغلین 

 کارمزدی

تعداد 

شاغلین 

حقوق 

 بگیر

تعداد 

 انبار

ظرفیت 

 )تن(

میزان 

سرمایه  

میلیون 

 ریال

تعداد 

روستاه

 ای

تحت 

 پوشش

 زرین رود 1

 -ارقین بالغ  -قزل بالغ  -زرینرود 

خانالر  -سرین  -شهید آباد  -قشقجه 

 قرا محمد -

1526 4 6   3317 8 

2 
قیاسکند

 ی

 -داشبالغ -اردهین -قیاسکندی 

جهانشاه -امیرلو -قره کهریز -عموکندی

خلیفه  -یاستی بالغ-بصرک-کهریز

 دربند -سراب -قشالق

873 4 1   361 12 

 6 897 250 1 2 6 1672 استرود -غالم ویس -حی -بزین -کهال کهال 3

 گل تپه 4

 -پیرمرزبان  -حسام آباد  -گل تپه 

دورخلو  -سرشبار  -آغوزلو -پنبه زبان 

 زاغه لو-بیگم آغا  -گمش تپه  -

1072 4 1   524 10 

 محمدخلج 5
-شعبان  -قجور  -زاغج  -محمد خلج 

 سعید آباد
1061 4 2   538 7 

 منبع: اداره کل تعاون استان زنجان 

 

 گردشگری

قابل توجه است و با توجه به استقرار در مسیر گردشگری  رودهای تاریخی و گردشگری بخش بزینهظرفیت

هم اکنون درآمد استان و وجود جاذبه های طبیعی و تاریخی به صورت بالقوه ظرفیت بسیار خوبی برای رشد را دارد.  

 خاصی از محل فعالیت های گردشگری عاید منظومه نمی شود.

دهد. هر چند، این بخش در مقایسه شهرستان خدابنده را نشان میرود  ( آثار تاریخی بخش بزینه58-1جدول )

های مرکزی و سجاسرود از آثار تاریخی کمتری برخوردار است، های شهرستان خدابنده به ویژه بخشبا دیگر بخش

عنوان تواند به ولی به قرار گرفتن در بین سه غار طبیعی علیصدر همدان، کتله خور گرماب و زرین غار زرین رود می

استان مورد توجه قرار گرفته و با جذب گردشگر به اقتصاد منطقه کمک  پر پتانسیل یکی از از مسیرهای گردشگری

رود از موقعیت مکانی و جغرافیایی ممتاز متصل کننده مندی بخش بزینهکند. اهمیت این موضوع با توجه به بهره

 است.  چهار استان کردستان، همدان، قزوین و زنجان، دوچندان
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 رود شهرستان خدابندهآثار تاریخی بخش بزینه -58-1 جدول

 نام اثر  مکان  قدمت  تاریخ ثبت

 ق.م   1هزاره   1382/ 04/ 24

 -بخش بزینه رود    -شهرستان خدابنده  

کیلومتری جنوب   3فاصله    -دهستان زرینه رود  

 غربی روستای زاغه لو 

 تک تپه

 ساسانی  1382/ 05/ 14

 -بزینه رود  بخش    -شهرستان خدابنده  

جنوب   کیلومتری  3فاصله    -دهستان بزینه رود  

 غربی روستای زاغه لو 

 تپه علی ارداق چارداقی 

 قرون اولیه اسالمی  1382/ 05/ 27

 -بخش بزینه رود    -شهرستان خدابنده  

شمال   کیلومتری 6فاصله    -دهستان زرینه رود  

 روستای حسام آباد 

 چال تپه

 قاجاریه  1389/ 11/ 18
بخش بزینه    -شهرستان خدابنده  -زنجاناستان  

 داخل شهر   -شهر زرین رود  -رود
 حمام زرین رود 

 1397منبع: اداره کل میراث فرهنگی 

 

 رودردشگری در روستاهای منظومه بزینههای طبیعی، تاریخی و گاهم جاذبه -60-1 نقشه



 منبع: مطالعات میدانی مشاور 
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 چشمه روستای بزین -11-1 تصویر

 
 

 روستای کهالقلعه اسلحه دار باشی   -12-1 تصویر

 
 

نیز نامیده می شود، یکی از  غار دودزا و غار زرین آباد ،غار زرین رود که به نام هایی همچون رین غارز

کیلومتری  35همدان و در  -است که در ضلع غربی جاده ترانزیتی زنجان زنجان زیباترین غارهای کشف شده استان

ستاهای داش بالغ و آق بالق و در شهرستان خدابنده مشرف به روستای زرین رود از توابع بخش بزینه رود و میان رو

http://www.parminet.com/cities/view/70-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
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خورشیدی بعد از وقوع یک   1384طول محور غارهای علیصدر و کتله خور قرار دارد. غار زرین غار در اسفند ماه سال  

زلزله که در منطقه روی داد توسط مردم روستا شناسایی و به کارشناسان گزارش گردید. ورودی غار زرین غار در 

ح دریا قرار دارد ولی ارتفاع درونی غار در نقاط مختلف، متفاوت است و در برخی قسمت متری از سط 1850ارتفاع 

ها باید به حالت سینه خیز عبور کرد. در قسمت های پایین تر زرین غار چشمه هایی وجود دارد که این چشمه ها 

متر در غار   40تا    1ای متفاوت  رابط بین طبقه فوقانی و تحتانی غار می باشند. آبی بسیار سرد و قابل شرب با عمق ه

 وجود دارد. 

غار زرین غار دارای چندین طبقه است که دو طبقه آن شناسایی شده و دارای تونل های فرعی و ستون های 

بسیار در گذرگاه های اصلی می باشد که بر اثر داشتن ناخالصی، رنگ های متنوعی به خود گرفته و آن هایی که 

رهای شیشه ای بسیار شفاف خوشه ای و درختی دیده می شوند. قندیل های زرین در خالص هستند، به صورت بلو

حال رشد می باشند و این خود منجر به زیباتر شدن غار شده است. اینغار یکی از غارهای خشکی و آبی است که در 

سیار سخت و صعب آن دریاچه های متعدد وجود دارد. پیمودن غار زرین غار بسیار خطرناک است و دارای معابر ب

 .العبور می باشد و پیمایش آن نیاز به در اختیار داشتن تجهیزات کامل و آشنایی به فنون غارنوردی است

 

 زرین غار  تصاویری از -13-1 تصویر
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دسترسی به غار زرین رود برای عموم مردم امکان پذیر نیست و فقط غارنوردان امکان بازدید از این غار  هم اکنون

 .را دارند

 

 تولیدات  بازاریابی و بازار -1-6-5

 بازار  بر حاکم و سازوکارهای بازار به دسترسی و بازاریابی  فنون -1-6-5-1

شکاف بسیار معنی داری قیمت فروش در مزرعه و قیمت خرید بازار محصوالت کشاورزی مهم های از نقص

 مصرف کننده است. عوامل زیر وجه غالب بازار محصوالت کشاورزی است:

 حضور واسطه ها و دالل ها •

 عدم امکانات ذخیره سازی محصوالت •

 فروش بالفاصله پس از برداشت با قیمت پایین به دلیل عرضه شدید فصلی •

 قدان سیاست های تنظیم بازار و تضمین خریدف  •

جدی و بسیار آسیب رسان در بازار محصوالت کشاورزی است که در منظومه بزینه  های عوامل فوق از نقصان

 رود نیز وجود دارد.

الگوهای مختلفی از شرایط در منظومه بزینه رود آن بخش از محصوالت که برای عرضه به بازار ارائه می شوند 

 به بازار دارند که در بخش زیر به اهم آنها اشاره می شود: دسترسی

محصوالت اصلی منظومه بزینه رود   بازار بر حاکم بازار و سازوکارهای به دسترسی و بازاریابی فنوندر جدول زیر 

 تلخیص شده است:
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 منظومهبازار محصوالت بازاری   بر حاکم بازار و سازوکارهای به دسترسی  و بازاریابی الگوی -59-1 جدول

 ردیف 

محصوالت  

اصلی  

 بازاری 

دامنه  

عرضه  

محصول به  

 بازار 

ساختار غالب  

 بازار 

توان قیمت  

گذاری  

 تولیدکنندگان

بازارهای  

اصلی  

 مقصد 

 توضیح  فرایند بازاریابی 

 گندم 1
تمامی  

 روستاها 

خرید تضمینی  

توسط دولت/  

خرید  رقابتی در  

 واسطه ها 

ناچیز و تقریبا  

 صفر

قیدار و  

 بزینه رود

مراجعه تولیدکننده  

  /به محل خرید

 فروش به واسطه ها 

 

2 
دام سبک و  

 سنگین 

تمامی  

 روستاها 
 ناچیز  رقابتی

قیدار و  

 بیجار

مراجعه تولیدکننده  

به مکان های عمده  

 فروشی 

 

3 
محصوالت  

 لبنی

تمامی  

 روستاها 

رقابتی با انحصار  

 محدود در خرید 
 ناچیز 

تبریز،  

 قیدار 

مراجعه خریدار یا  

 واسطه ها به روستا 
 

4 

صنایع  

دستی  

)فرش و  

 تابلو فرش( 

  20در حدود  

 درصد روستا 

انحصار خرید  

توسط سفارش  

 دهندگان

 قم، تهران تقریبا صفر
سفارش خریدار  

 برای تولید کننده 

امکان تعریف  

بازار در مراکز  

 دیگر

5 

محصوالت  

جالیزی  

خیار،  )

خربزه و  

 هندوانه( 

 محدود  رقابتی روستا   4در  

 تبریز

کرج،  

 تهران 

ارسال به مراکز  

مراجعه  خرید /   

خریدار یا واسطه  

 ها به روستا 

امکان افزایش  

توان قیمت  

گذاری با ذخیره  

سازی و ایجاد  

 سردخانه 

6 
سیب  

 زمینی

در روستاهای  

دارای منابع  

ابی دهستان  

 بزینه رود

 تقریبا صفر رقابتی

 کرج 

 تهران 

 اردیبل

 همدان 

ارسال به مراکز  

مراجعه  خرید /   

خریدار یا واسطه  

 ها به روستا 
 

امکان افزایش  

توان قیمت  

گذاری با ذخیره  

سازی و ایجاد  

 سردخانه 

7 

عرضه  

نیروی کار  

ماهر مثل  

مشاغل  

ساختمانی  

و دکل  

 کاری 

در غالب  

 روستاها 

انحصار نسبی در  

 فروش 

تا حدودی  

وابسته به  

کیفیت نیروی  

 کار

 تهران 

 کرج 

 شمال 

خارج از  

 کشور 

دریافت تقاضا از  

منابع مختلف  

 تخصصی و آشنایان 

 

 منبع: مطالعات مشاور 
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از تحلیل الگوی بازار محصوالت منظومه مشخص می شود که تقریبا در تمامی محصوالت تولید کنندگان با 

 شرایط بازار رقابتی و یا در بدترین وضعیت در انحصارگر خرید محصوالت خود مواجه هستند. 

 قیمت ندارد. دردر شرایط رقابتی )محصوالت زراعی، جالیزی و دام( عمال تولید کننده هیچ نقشی در تعیین 

شرایط انحصارگر خرید محصوالت صنایع دستی )عمدتا فرش و مجسمه(، خریداران قیمت گذارند و حتی وضعیت 

 از شرایط بازار رقابتی نیز بدتر است.

تنها در مورد بازار عرضه نیروی کار ماهر متناسب با سطح مهارت و توان فنی نیروی کار در منظومه، عرضه 

 د تا حدودی بر قیمت بازاری عرضه خدمات خود تاثیر گذار باشند.کنندگان می توانن

 در مجموع ساختار بازار موجود در منظومه به زیان تولید کنندگان است.

 

 ی مال  تسهیالت و سرمایه گذاری -6- 1-6

 )غیررسمی و رسمی( سرمایه تامین منابع  -6-1- 1-6

 زیر تلخیص شده است.منابع تامین سرمایه در منظومه بزینه رود در جدول 

 منابع و ویژگی ها منابع تامین سرمایه منظومه -60-1 جدول

 ویژگی ها  مصادیق  منابع 

 رسمی 

های  بانک ارائه کننده تسهیالت، تعاونی 

های روستایی، نهادهای  روستایی و بانک 

 حمایتی مثل کمیته امداد 

 امکان دریافت تسهیالت بزرگ 

 و محدود   دسترسی بسیار سخت

 فعالیت های تولیدی محدود شدن به  

 

 غیررسمی 
الحسنه محلی، آشنایان،  های قرض صندوق 

آورده سرمایه گذاران از محل پس انداز و  

 دارایی خود 

 محدود بودن اندازه آن 

 سهولت دریافت 

 سرمایه گذاری های کوچک 

 

 )موانع و قابلیتها بر  کیدتأ با) گذاری سرمایه دامنه و حجم -6-2- 1-6

 خصوصی:سرمایه گذاری   -

با توجه به فقدان دسترسی به اطالعات سرمایه گذاری در منظومه، اطالعات سرمایه گذاری های تسهیالت 

ارائه شده در طرح کارا به صورت مستند و تفصیلی در دسترس می باشد. تحلیل اطالعات این تسهیالت، اطالعات 

 مشخص می کند.خوبی از جهت گیری های سرمایه گذاری و ظرفیت های موجود را 

اندازه سهم جمعیتی خود بهره مند از تسهیالت مذکور   کمتر ازجدول زیر نشان می دهد که منظومه بزینه رود  

 شده است.
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 وضعیت مقایسه ای منظومه بزینه از دریافت تسهیالت اشتغال روستایی طرح کارا -61-1 جدول

 وضعیت
تعداد طرح  

 مصوب 

اشتغال 

 مستقیم

جمع مبلغ  

 مصوب 

جمع مبلغ  

 پرداختی

 55876 87572 149 64 منظومه بزینه رود

 349569 400130 869 466 کل بخش های خدابنده 

 16 22 17 14 سهم بزینه رود به کل

 98.7.17منبع: سامانه کارا، گزارش در تاریخ                     

مورد  64فعالیت مشخص است. از زیر اطالعاتی از وضعیت مقایسه ای وام های داده شده در سطح در جدول 

 درصد آن به توسعه دام عمدتا سبک منتهی شده است. 50وام مصوب، بیش از 

درصد دیگر از فعالیت های تسهیالت گیرنده   25فعالیت های خدمات حمل و نقل، گلیم و قالی و پوشاک نیز  

 را نشان می هد.

 ستایی طرح کاراوضعیت تفصیلی منظومه بزینه از دریافت تسهیالت اشتغال رو -62-1 جدول

 ردیف 

تعداد  

طرح 

 مصوب 

اشتغال 

 مستقیم 

جمع  

مبلغ  

 مصوب 

جمع  

مبلغ  

 پرداختی 

 55876 87572 149 64 منظومه بزینه رود

 20336 23352 57 34 دامداری )سبک و سنگین( 

 1280 1280 5 5 خدمات حمل و نقل روستایی

 300 600 7 5 گلیم بافی

 1760 1760 4 4 توسعه و تجهیز  باجه پست بانک 

 3650 5100 18 3 تولیدی پوشاک 

 200 200 2 2 قالیبافی

 500 500 2 2 قلم زنی فلزی ) مصنوعات فلزی ( 

 20000 20000 16 1 باشگاه ورزشی و استخر سرپوشیده و ارایه خدمات آموزشی تفریحی

 500 500 1 1 باجه پست بانک 

 0 1900 3 1 فراورده های لبنی 

 3000 3000 7 1 ملزومات چوبی تولید و پخش  

 900 900 2 1 کشت زعفران 

 2500 2500 2 1 بسته بندی حبوبات و غالت

 150 180 1 1 پرورش قارچ 

 800 800 2 1 پرورش زنبور عسل 
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 0 25000 20 1 سردخانه 

 293694 312558 720 402 سایر بخش های خدابنده 

 161576 171763 361 219 دامداری)سبک و سنگین( 

 5515 5530 48 48 گلیم بافی

 3920 4220 58 28 قالیبافی

 15600 18600 56 17 تولیدی پوشاک 

 5082 5482 19 15 پرورش زنبور عسل 

 10000 13200 23 13 بوم گردی 

 2560 3072 12 12 خدمات حمل و نقل روستایی

 6700 6700 15 12 توسعه و تجهیز  باجه پست بانک 

 2450 2450 10 6 زعفران کشت  

 32200 32200 50 5 تولید خوراک دام 

 1650 1650 4 2 تولید ادوات کشاورزی 

 2500 2500 2 2 فرآوری و بسته بندی بذر 

 400 400 1 1 آرایشگری زنانه

 400 400 1 1 تولید ادوات  کشاورزی 

 2400 2400 3 1 طرح توسعه پرورش بوقلمون گوشتی

 2500 2500 7 1 لبنی فراورده های  

 400 400 3 1 ایروبیک و آمادگی جسمانی بانوان   -باشگاه ورزشی

 0 350 1 1 کاشت بذر و نهال 

 6050 6050 3 1 تراکتور فوق سنگین  -خرید ادوات مدرن کشاورزی

 5776 5776 4 1 خرید کمباین نیوهلند 

 0 400 1 1 تولید عرقیات گیاهی 

 0 500 1 1 روستا مهد 

 3000 3000 4 1 بسته بندی حبوبات و غالت

 200 200 1 1 عکاسی 

 1000 1000 2 1 کشت  زغفران 

 1665 1665 2 1 فرآورده های لبنی

 120 120 1 1 اصالح و نوسازی باغ 

 2500 2500 5 1 باشگاه پرورش اندام 

 10000 10000 5 1 خدمات انبارداری محصوالت کشاورزی و غذایی دامی 

 150 150 1 1 قارچ پرورش  

 400 400 7 1 ایجاد کارگاه گلیم بافی

 800 800 2 1 گسترش سالن غذاخوری گردشگری و خرید تجهیزات 

 3480 3480 3 1 احداث گلخانه 
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 1700 1700 3 1 حجازی سنگ و تولید سنتی 

 1000 1000 1 1 خانه مسافر 

 349569 400130 869 466 کل خدابنده 

 98.7.17سامانه کارا، گزارش در تاریخ  منبع:        

 :تحلیل الگوی سرمایه گذاری نشان می دهد

تمرکز سرمایه گذاری های عمدتا بر روی توسعه دام است. این در حالی است که به دلیل محدودیت منابع  .1

د و مراتع ظرفیت زیادی برای توسعه این بخش وجود ندارد و عمده مشکل این بخش پایین بودن بسیار زیا

 است. داریبازدهی دام

سرمایه گذاری برای ارتقا بهره وری و بازده عوامل تولید در سطح روستاها مشاهده نمی شود. از مصادیق  .2

 مهم این نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در حوزه اب، انتقال و ذخیره سازی آب است.

در جهت تکمیل  منظومهفهرست اولویت بندی رویکردهای سرمایه گذاری فقدان هدایت سرمایه گذاری به  .3

 زنجیره ارزش های موجود

 و معیشتی محور اند کوچک مقیاس سرمایه گذاری ها عمدتا .4

 فقدان دانش و مهارت الزم برای سرمایه گذاری های تکمیل کننده زنجیره ارزش فعالیت های اقتصادی .5

 ی های متوسط مقیاسفقدان آورده الزم برای سرمایه گذار .6

 

 سرمایه گذاری های دولتی -

سرمایه گذاری دولتی در منطقه در دو سطح ملی و استانی انجام می شود. مهم ترین سرمایه گذاری ملی 

است. احداث این جاده  کبودرآهنگ  –قیدار  –سلطانیه  بزرگراهشهرستان خدابنده احداث و دو بانده نمودن جاده 

ظرفیت های زیادی برای محوریت خدابنده در اتصال غرب کشور به قزوین و تهران ایفا می کند. با محوریت منظومه 

کمک شایانی به رشد منطقه خواهد نمود. البته در حمل و نقل دسترسی  و تسهیل تبادالت منطقه ای، بزینه رود در

  ارد.این پروژه پیشرفت فیزیکی مطلوبی ند

از  در سطح منطقه و منظومه بزینه رود به مظنور شناخت اولویت ها و حجم سرمایه گذاری های دولتی 

جدول زیر فصول  اعتبارات مصوب موافقت نامه های تملک دارای شهرستان خدابنده استفاده شده است.اطالعات 

 ینه ای اعتبارات عمرانی شهرستان خدابنده را نشان می دهد.هز

ل جدول مشخص می شود حمل و نقل منطقه ای، امور کشاوزی و منابع طبیعی و فصل آب و فاضالب از تحلی

 بیشترین اولویت های اجرایی شهرستان و استان در سرمایه گذاری های زیر ساختی می باشد. 
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 اعتبارات مصوب استانی قابل تخصیص به پروژه های منطقه ای شهرستان خدابنده -63-1 جدول

 
 ی استانیزرمنبع: سازمان مدیریت و برنامه               

توجه به حجم سرمایه گذاری دولتی و مقایسه آن با نیازهای روستاها نشان می دهد که منابع و اعتبارات دولتی برای  

رب سرمایه گذاری در زیرساختهای روستایی خیلی محدود است. به عنوان مثال با وجود اینکه موضوع تامین آب ش

بهداشتی و مستمر روستاها از نیازهای اصلی کالبدی و مهم ترین مشکل موجود کالبدی عمده روستاهای منظومه 

 میلیون ریال است.  278است ولی سرانه اعتبار هر روستا برای اجرای پروژه های تامین صرف 

امین اب شرب سالم لذا طبیعی است با اعتبار محدود موجود صرفا به چند روستای محدود می توان در ت

 سرمایه گذاری نمود و برای بقیه روستاها اعتباری نخواهد ماند.

 خدابنده   شهرستان  ( درخانوار  20  )باالی  هر روستابرای    سرانه اعتبار مصوب  براورد -64-1 جدول

 مبلغ)میلیون ریال(  فصول 

 477 فصل حمل و نقل

 367 فصل کشاورزی و منابع طبیعی

 278 فصل آب و فاضالب

سهممبلغ اعتبار مصوب)هزار ریال(فصول

8828024.6 فصل حمل و نقل
6794118.9 فصل کشاورزی و منابع طبیعی

5148014.3 فصل آب و فاضالب
4474412.4 فصل آموزش و پرورش عمومی

346879.6 فصل توسعه و خدمات شهری،روستایی و عشایری
290558.1 فصل منابع آب

123503.4 فصل ورزش و تفریحات
61001.7 فصل بهداشت

45501.3 فصل فرهنگ و هنر
38201.1 فصل دفاع

38201.1 فصل دین و مذهب
31000.9 فصل حمایتی

30000.8 فصل اداره امورقضایی
22390.6 فصل حفاظت از گونه های زیستی

14000.4 فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی
11000.3 فصل اداره امور عمومی

7000.2 فصل گردشگری
5000.1 فصل رسانه

2000.1 فصل صنعت و معدن
2000.1 فصل امداد و نجات

1810.1 فصل تحقیق و توسعه در امور اقتصادی
1400 فصل کاهش آلودگی

359587100جمع
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 241 فصل آموزش و پرورش عمومی 

 187 فصل توسعه و خدمات شهری،روستایی و عشایری 

 157 فصل منابع آب 

 منبع: جدول قبل                           

 

 

 سرمایه  تامین و مالی منابع به دسترسی مسایل و ظرفیتها -6-3- 1-6

 تامین سرمایه در بخش خصوصی: -

 سرمایه که در جلسات مشارکتی بر آن تاکید شده است عبارتند از:عمده مشکالت در تامین 

 داشتن سود باالی تسهیالت بانکی  -1

 مشکل تأمین وثیقه و سند برای دریافت تسهیالت -2

 مشکل تأمین ضامن معتبر -3

 هاوجود بروکراسی شدید ادارای در بانک  -4

 وجود بروکراسی شدید در سازمان های صادرکننده مجوز -5

 ی و نبود سند مالکیتمشکل مالکیت اراض -6

 

 تامین منابع مالی و سرمایه در بخش دولتی: -

 عبارتند از:عمومی عمده مشکالت در تامین سرمایه 

 کوچک تر شدن مستمر اندازه اعتبارات عمرانی کشور -1

 تعدد نیازهای سرمایه گذاری زیر ساختی و سهم محدود اعتبار برای پروژه ها -2

 منابع عمومیعدم تخصیص اعتبار به دلیل کسری  -3

 

 کارآفرینی  های ظرفیت و توان  -1-6-7

 اقتصادی  فعالیتهای ارزش و عرضه زنجیره   -1-6-8

هایی را که یک شرکت مطرح شد. وی فعالیت 1985ارزش، برای اولین بار توسط مایکل پورتر در سال  زنجیره

عنوان دهد، بهدست مصرف کننده نهایی انجام میاز نقطه شروع یعنی تأمین مواد اولیه تا رسیدن محصول نهایی به

ها، ارزشی بر کاال یا خدمت افزوده عالیتکه طی هر یک از این مراحل یا ف طورییک زنجیره ارزش توصیف نمود، به

های مرتبط (. پورتر عقیده داشت که زنجیره ارزش، تعیین کننده فعالیت96: 1396پور و ثقفی، شود )یوسفمی

 :Bhatt & Emdad, 2002کند )استراتژیکی است که یک شرکت از طریق آنها کسب و کار خود را هدایت می

11 .) 
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پورتر با ترسیم زنجیره به این صورت تشریح می دارد: به بیان رقابتی، ارزش عبارت در ادامه  زنجیره ارزش:

است از میزان پولی که مشتریان حاضراند برای محصول شرکت بپردازند. زنجیره ی ارزش نیز، ارزش خلق شده ی 

فرایند ها و هزینه   کل سازمان را نمایش می دهد. بر این اساس سود سازمان تفاوت بین ارزش تولید شده توسط این

، 1985ی انجام آنها ست، بنابراین تفاوت های موجود در زنجیره ارزش رقبا منابع کلیدی مزیت رقابتی ست )پورتر،

38.) 

 زنجیره ارزش )منبع: پورتر( -6- 1 شکل

 
 صالحیت تنها به رقابتی مزیت خلق برای ارزش ی زنجیره که است این قبل مدل بر وارده : ایرادمدل الماس

شود.  توجه نیز مشتریان نیازهای به سازمان باید استراتژی تعیین هنگام که حالی در دارد؛ توجه بنگاه مرکزی های

 کلیدی مورد نیروی چهار و ارائه را خود جدید تئوری کشورها، موفقیت علل بررسی ضمن 1990 سال در پورتر ولی

 1387شده است )راسخی و همکاران ، معروف )الماس( پورتردیاموند  به که کرد معرفی صنعت موفقیت برای را نیاز

،40 .)  

 پورتر در این مدل، رقابت پذیری را حاصل برهم کنش چهار عامل اصلی می داند: 

 شرایط عوامل تولید •

 شرایط تقاضای داخلی •

 صنایع مرتبط و حمایت کننده •

 استراتژی، ساختار و رقابت شرکت.  •
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چهارگانه به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آنها می  به اعتقاد پورتر، این فاکتورهای

تواند بر شرایط سایر عناصر تاثیر گذار باشد. عالوه بر این، دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش بینی نشده نیز بر 

د در رقابت پذیری نیز تاثیرگذار باشند )مرادی عوامل چهارگانه تاثیر غیرمستقیم دارند و از طریق تاثیر بر آنها می توانن

 (. 1384،20و همکاران،

 عوامل اثرگذار بر رقابت پذیری در مدل پورتر -7- 1 شکل

 

 20،  1384منبع: مرادی و همکاران،

زنجیره ارزش منظومه متاثر از خوشه های فعالیتی آن می باشد. در جدول زیر خوشه های اصلی فعالیت های 

 بزینه رود مشخص شده است.اقتصادی منظومه 

 خوشه های فعالیتی در منظومه بزینه رود در دو دسته زیر قابل شناسایی است:

 خوشه فعالیت های با زنجیره ارزش بزرگتر: زراعی و دامی •

 خوشه های ضعیف و زنجیره ارزش محدود: صنایع دستی •

 

 خوشه فعالیت های با زنجیره ارزش بزرگتر -1-6-8-1

با زنجیره نسبتا بزرگ تر را نشان می  خوشه های فعالیتی اصلی موجود کشاورزی در منظومه بزینه رودجدول زیر 

 زنجیره تولید قابل تمایز است. 5در زنجیره اصلی فعالیت های متمایز و با زنجیره بزرگ در منظومه بزینه  دهد.

 

 کشاورزی •

 زراعی  •
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 گندم و جو •

 سیب زمینی •

 محصوالت جالیزی )خیار( •

 دامی •

 سبک •

 سنگین •

 

البته محصوالت دیگری نظیر کاشت یونجه، کلزا، حبوبات و فعالیت های محدود باغی عمدتا مصرفی در منظومه وجود 

 دارد ولی این محصوالت در روستاهای محدودتر و یا در تکمیل زنجیره ارزش دامی استفاده می شوند.

 

 نه رود کشاورزی در منظومه بزی  موجود خوشه های فعالیتی اصلی -8- 1 شکل

 

 

 

 تولید گندم و جو  - خوشه فعالیتی زراعی -1

درصد تولید گندم و  10تا  8استان است و حدود  دیم منظومه بزینه رود از بزرگترین تولید کنندگان گندم

 جو استان در این منطقه انجام می شود.

بخشخوشه های اصلیخوشه های فرعی

کشاورزی

زراعی

گندم و جو

سیب زمینی، 
محصوالت جالیزی 

(خیار)

دامی

سبک

سنگین
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عملیات تولید، تدارکات ها، های اصلی )ورودیهای زراعی در این مدل شامل دو بخش فعالیتفعالیت

ها ها، سیاستهای پشتیبانی )فراهم کردن زیرساختها، بازاریابی و فروش و خدمات پس از فروش( و فعالیتخروجی

های دولتی، مدیریت صحیح منابع انسانی، تأمین منابع مالی، ارائه مشاوره به زارعان در جهت مدیریت و حمایت

 باشدوزش( میصحیح دامداری و تولیدات دامی و آم

 در محدوده منظومه زراعت گندم و جو – های اقتصادی در بخش کشاورزیزنجیره عرضه و ارزش فعالیت

 روستایی را می توان به سه مرحله عمده تقسیم نمود:

 ریزی تولید شامل:برنامه  

 زنیرعایت زمان شخم -1

 سازیزنی و تسطیحهای مناسب شخمانتخاب روش -2

 زراعی کشتتناوب  -3

 آیش  -4

 تسطیح اراضی -5

 تأمین سرمایه اولیه -6

 انتخاب زمان کشت -7

 کاشت شامل:      

 استفاده از بذور اصالح شده و مناسب )جهاد کشاورزی( -1

 هاضدعفونی بذور و مبارزه با آفت -2

 رعایت زمان کشت انتخاب شد در مرحله قبلی -3

 مناسب و به موقعاستفاده از کودهای شیمیایی  -4

 روش مناسب آبیاری )کرتی، شیاری و...( -5

 انتخاب زمان کشت -7

 برداشت شامل:    

 برداشت  -1

 انباداری  -2

 انتخاب شیوه صحیح حمل و نقل و برداشت -3

 بندی محصولبندی اصولی  و درجهبسته4-

 شامل:   بازاریابی  

 (و یا فروش مستقیم به دولتها و دالالن واسطه بابازاریابی ) -1

 مصرف دام )بزرگ و کوچک( و طیور )انواع طیور( برای کشت سال بعد یا  خود مصرفی توسط خانوار -2
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 مرحله اصلی در نمایش زنجیره ارزش محصوالت قابل تمایز است: 4با توجه به الگوی زنجیره ارزش پورتر 

 تولید  -1

  پشتیبانی و حمایت -2

 وری و تبدیلفرا -3

 بازاریابی و فروش -4

با مراحل فوق الگوی زنجیره ارزش تولید گندم و جو به عنوان یکی از محصوالت محوری منظومه در نمودار زیر ترسیم 

 شده است.

همه روستاها تولید کننده محصول گندم و جو هستند. بخشی از گندم و جوی تولیدی برای خود  زیر شکلدر 

 مصرفی دام یا کشت مجدد استفاده می شود و بخش باقیمانده به مراکز دولتی و یا واسطه ها فروخته می شود.

 زنجیره ارزش تولید گندم و جو -9- 1 شکل

 

را به توجه  یل زنجیره ارزش محصوالت زراعی )گندم و جو(عوامل و موانع تقویت و تکمبا توجه بررسی میدانی 

 نمودار زیر می توان خالصه نمود:

 

 

تولیدات زراعی 

 گندم و جو

 خود روستا

 بزینه رود

 تعاونی ها

 حمل و نقل

 محمد خلج

 واسطه ها

تولید محصوالت 

 زراعی گندم و جو

جهاد 

 کشاورزی

 فروش و بازاریابی

بانی و یپشت

 حمایت

سیلوهای 

 نگهداری گندم

اداره 

 تعاون

خدمات فروش 

 بذر، سموم و کود

امور آب و شرکت 

 آب منطقه ای

منابع 

 طبیعی

مصرف 

 بوجاری

کارخانه های 

 صنایع غذایی

کارخانه های آرد 

زنجان، خرمدره و 

 سلطانیه

مصرف 

 خانگی و دام

 قیدار

 خود روستا

تولیدات زراعی 

 گندم و جو

 فراوری و تبدیل
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 عوامل و موانع تقویت و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت زراعی )گندم و جو( -10- 1 شکل
 

 

 

 سیب زمینیزنجیره ارزش تولید  نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 شکل 

 

 خوشه فعالیتی تولید محصوالت دامی -2

با توجه به وجود مراتع،  دارای اشتغال فراگیر در منظومه روستایی است.مانند زراعت گندم و جو دامداری به 

امکان چرا در زمین های کشت گندم، تولید کلش و کاه از کشت زارهای گندم دامداری سبک و سنگین در منظومه 

زیر زنجیره ارزش محصوالت دامی را نشان می  شکلبزنیه رود بخش مهمی از درامد روستاییان را تشکیل می دهد. 

 دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 

5 

4 

 ظرفیت تولید بذر مادر در منظومه•

 مشکالت تامین کود•

 نیازمند انبارهای ذخیره •

 قابلیت احداث واحدهای بوجاری•

 وجود آفات در مزارع

 نیازمندی به مشاوره به کشاورزان

خروج بخشی از گندم 

تولیدی منظومه به سمت 

همدان به دلیل فقدان راه 

غالم  –آسفالته بین توزلو 

 .ویس و بزین

کشت مراتع و عدم توجه 

 به پایداری منابع طبیعی

در فقدان کارخانه تولید آرد 

 .منظومه و شهرستان
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 دامی  زنجیره ارزش محصوالت -11- 1 شکل

 

 

فوق و بررسی های میدانی و مطالعات انجام شده عوامل زیر در تکمیل و تقویت زنجیره ارزش  شکلتوجه به با 

 محصوالت دامی نقش مهمی ایفا می کند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همدان

 محمد خلج

 بیجار

 فروش و بازاریابی

بانی و یپشت

 حمایت

تولیدات زراعی 

 گندم و جو

صنعت، معدن 

 و تجارت

حمل و 

 نقل

تولید محصوالت دامی 

 )لبنیات، پشم، دام زنده و ...(

جهاد 

 کشاورزی

کارخانه 

فرآورده های 

 دامی قزوین

خریداران 

 دام

تولید کنندگان 

کنسانتره و 

 سبوس

اتحادیه 

 دامداران

منابع 

 طبیعی

شیرپزهای 

 محلی

 قیدار

 تولیدات دامی

شرکت های 

 جمع آوری شیر

 خود روستا

 سایر روستاها

کارخانه 

فرآورده های 

 دامی زنجان

کارخانه فرآورده 

های دامی ابهر و 

 خرمدره

کارخانه 

فرآورده های 

 دامی تهران

 تبریز
 قزوین

 تبدیل و فراوری
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 عوامل و موانع تقویت و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت دامی -12- 1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدود و ناقص خوشه فعالیت های با زنجیره ارزش  -1-6-8-2

 صنایع دستی در منظومه بزینه رود  موجود خوشه های فعالیتی اصلی -13- 1 شکل

 
 

 

بخشخوشه های اصلیخوشه های فرعی

صنایع دستی

فرش بافی

تابلو فرش

فرش ابریشم

مجسمه سازی مجسمه سازی

2 

1 

3 

5 

4 

 ترویجی های سیاست تمرکز

 دام به زراعت از کشاورزی جهاد

 سیاستی بسته اجرای و تعریف

 با سبک دام وری بهره افزایش

 توسعه نژاد، اصالح بر تاکید

 بهسازی دامپزشکی، خدمات

 مستمر، اموزش کالبدی، فضاهای

 مراتع و منابع پایداری به توجه

 دام مازاد با روستاهای در

 سازی صنعتی تسهیالت تعریف

 فضاهای بهسازی سبک، دام

 ابشخور دام، نگهداشت کالبدی

 مراتع و ها چشمه در دام

 بهره افزایش تسهیالت تعریف

 توسعه جای به سبک دام وری

 تضمین منظور به سبک دام

 افزایش و منابع پایداری

 دام بازده همیشگی

 شیرپزی مراکز توسعه تسهیالت

 و کوچک لبناتی واحدهای و

 مقیاس متوسط
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  ارزش تولید تابلو فرش و فرش ابریشم ناقص زنجیره -14-1 شکل

 

توسعه صنایع دستی از قابلیت ها و مزیت های ویژه منظومه بزینه رود است. از اقدامات مهم در تقویت توانمندی 

 می باشد:  منظومهتابلو فرش و فرش ابریشم اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش 

 د:اقدامات زیر برای توسعه زنجیره ارزش می تواند در نشت جریان درامدی و برند سازی آن موثر باش

 تسهیالت به سرمایه گذار های محلی برای راه اندازی کارگاه و بازاریابی فرش های تولیدی -1

ایجاد نمایشگاه عرضه دایمی محصوالت در مسیر گردشگری به جاده کتله خور مبتنی بر توانمندی دو  -2

 منظومه افشار و بزینه در صنایع دستی

 تعریف برند زرینه برای فرش های تولیدی -3

 ی مبتنی بر تولید و عرضه تابلو فرش و تعریف بازارتبلیغات محل -4

 آموزش نقشه و طراحی های جدید برای عرضه محصوالت متنوع تر  -5

از دیگر خوشه های فعالیتی در منظومه تولید آثار هنری با کچ و مجسمه سازی است که عمدتا در روستای 

مان ها نظیر اداره مالیات در عبور از جاه اصلی قزل بالغ متمرکز است. متاسفانه با رویکرد نحوه مواجعه برخی ساز

روستا که همان جاده اصلی مسیر گردشگری به غار کتله خور است هیچ نشانی از فعالیت گسترده مجسمه سازان 

 

بانی و یپشت

 حمایت

اداره 

 تعاون

 خود روستا

 قم

سفارش دهنده 

یا سرمایه گذار 

 در قم

تولید محصوالت 

صنایع دستی )تابلو 

 (فرش و فرش ابریشم

 فروش و بازاریابی

واسطه و رابطا 

سرمایه گذار 

 در قم
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نفر می باشد مشاهده نمی شود. این فعالیت قابلیت خوبی برای توسعه در روستا و سایر  150روستا که حدود 

 دارد. توجه به اقدامات زیر در توسعه این خوشه فعالیتی موثر خواهد بود: روستاهای هم مسیر را

تعهد به وعده های داده شده به اهالی در جهت حل مشکالت آنها به ویژه با اداره مالیات از سوی مسئوالن  -1

 استانی و شهرستانی

 اعطای تسهیالت و وام های توسعه ای -2

 رودی و خروجی شهرنصب المان های معرف شهرت و هنر روستا در و -3

ایجاد نمایشگاه عرضه دایمی محصوالت در کنار جاده مسیر گردشگری به جاده کتله خور : این نمایشگاه  -4

 می تواند با نمایشگاه تابلو فرش مشترک باشد.

 ترویج قابلیت های روستا در معرفی شهرستان و بزینه رود -5

 هم جوارظرفیت تعریف خوشه مجسمه و سرامیک در روستا و روستاهای  -6
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 منظومه  پذیری رقابت وضعیت -1-6-9

 اقتصادی بندی پهنه  -1-6-10

از آنجا که کشاورزی، اقتصاد مبتنی بر عرضه نیروی کار به خارج روستا و صنایع دستی محور قابلیت های 

 منظومه است در نقشه های زیر به تفکیک و به صورت تجمیعی پهنه بندی منظومه مشخص شده است.

 بندی بخش کشاورزی منظومه روستایی بزینه رود خدابندهپهنه   -61-1 نقشه

 
نقشه فوق نشان می دهد که تمرکز قوت کشاورزی منظومه دهستان بزینه رود و چند روستاهای هم خط با مسیر 

 بزینه رود است.

بخش خدمات، صنعت و صنایع دستی و بخش غیر کشاورزی )توجه روستاهای قوی با  بندی پهنهدر نقشه زیر 

روستاهای توزلو؛ غالم ویس، کهال، بزین و قزل بالغ بیشترین توان  مشخص شده است. در این پهنه بندی (کارگاهی

 و اتکای غیرکشاورزی را دارند.
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 پهنه بندی بخش غیر کشاورزی منظومه روستایی بزینه رود خدابنده -62-1 نقشه

 
 نشان داده شده است. ع دستیصنای در قوی بندی اختصاصی روستاهای با توانمندی پهنهدر نقشه زیر 

 پهنه بندی بخش صنابع دستی منظومه روستایی بزینه رود خدابنده -63-1 نقشه
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 همان طور که مشخص است بخش جنوبی و روستای قزل بالغ توان اقتصادی صنایع دستی بسیار خوبی دارد.

 

 پهنه بندی کلی اقتصادی

های مختلف اقتصادی و ساختاری اقتصاد روستایی در این بررسی کلی منطقه مورد مطالعه از نظر شاخصپس از  

 های روستایی منظومه بزینه رود پرداخته می شود.بندی اقتصادی سکونتگاهقسمت از گزارش اقدام به پهنه

، اندازه محصوالت نظیر تعداد بندی اقتصادی شهرستان از تمام ظرفیت های منابع تولیدجهت تهیه نقشه پهنه 

و دستی و فعالیت کارگاهی و  دام )سبک و سنگین(، تولیدات زراعی در روستاهای منظومه، مساحت کل اراضی، صنایع

 های خدماتی استفاده شده است.

حی، کهال، بزین، توزلو؛ غالم ویس و ی پهنه اقتصادی روستاهادهد، طوری که نقشه ذیل نیز نشان میهمان

غیرکشاورزی و صنایع های شغلی آبی کافی، اراضی زراعی مرغوب، و زمینهانسانی، دلیل وجود منابع به خلج محمد

در سطح بعدی روستاهای حسام آباد، اقتصادی از نظر پهنه اقتصادی در وضعیت بسیار باالیی قرار دارد.  دستی

 قشقجه، قزلبالغ و ارقین بالغ قرار دارد.

 

 اقتصادی آبادیهای منظومه روستایی بزینه رودرتبه توانمندی کلی   -64-1 نقشه
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 اقتصادی  فعالیتهای محدودیتهای و قابلیتهابندی  جمع -1-6-11

 ها  قابلیت -1-6-11-1

زیر تلخیص   شکلمنظومه بزینه رود، اهم و اولویت قابلیت های منظومه بزینه رود در  اقتصادی  با توجه تشریح ویژگی  

 شده است:

















 





 









 ی اختصاصی و عمومی محدودیت ها -2- 1-6-11 

محدودیت های اقتصادی روستاها را در دو مقوله محدودیت های عمومی که تقریبا در همه روستا وجود دارد 

 و محدودیت های اختصاصی که عمدتا در محدوده یا پهنه های جغرافیایی رخ می دهد، می توان طبقه بندی نمود.

 محدودیت های عمومی 

دالیل   ت های زیر در همه روستاها تقریبا وجود دارد و تفاوت معنی داری بین آنها وجود ندارد. عمدهمحدودی 

شکل گیری این محدودیت ها به دلیل ساختارهای تاریخی، نهادی و حقوقی و روند توسعه خاص اقتصادی ایران بوده 

 است. 

نظام حقوق بهره برداری از منابع آب و محدودیت منابع خرده مالکی متاثر از قانون تقسیم اراضی و قانون ارث،  

آب، خروج سرمایه و محدود بودن بازده سرمایه های انسانی و فیزیکی در روستا از عوامل شکل دهنده این محدودیت 

 ها هستند که تاکنون راه حل مقبولی هم برای بهبود انها ارائه نشده است:

02 
 سبک دام محدود توسعه و سبک دام پرورش و نگهداشت وری بهره و دانش ارتقا پتانسیل

 رود بزینه دهستان در رود بزینه رودخانه مجاور روستاهای در خوب بسیار خاکی و آبی ظرفیت

 ها قابلیت

 و خور کتله غار گردشگری ناحیه دو با مجاورت و گردشگری ارزش زنجیره توسعه در خوب بالقوه ظرفیت

 علیصدر غار

 مجسمه سردخانه، کار عایق مشاغل سازی برند پتانسیل و مختلف های زمینه در ماهر کار نیروی دارای

 مادر بذر تولید و کار دکل ساب، سنگ و ساب کف سازی،

 تابلو مستقیم فروش و سازی برند و ارزش زنجیره تکمیل پتانسیل و قوی دستی صنایع بخش دارای

 ابریشم فرش

 زنجیره تکمیل ظرفیت و استان جو و زراعی محصوالت گندم بزرگ کننده تولید مناطق از

 آن ارزش

 آب ذخیره استخرهای در گذاری سرمایه ظرفیت
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 محدودیت های اختصاصی:  

محدودیت های زیر متناسب با ویژگی خاص ساختار اقتصادی منظومه در آن وجود دارد. بخشی از این محدودیت ها 

ساختاری و بخشی هم قابل رفع است. در فصل دوم به راه کارها و گزینه های در دسترس کاهش محدودیت ها اشاره 

خواهد شد.













 



 

 و محصوالت قیمت زیاد تغییرات

 اشتباه عالئم ارسال

 و مرگ با سنتی کامال دامداری

 دام باالی میر

 برداری بهره های زمین کوچک مقیاس

 سنتی آبیاری های روش با آب رفت هدر

 خروج با محدود گذاری سرمایه

 مالکان عمده توسط سرمایه

 کشت بهینه الگوی فقدان
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محدودیت   دهد در پهنه بندی کلی منظومه روابط زیر در مقایسه وزن اثرگذاری قابلیت ها ومطالعه نشان میارزیابی  

در صورت استفاده از فرصت ها و قوت های موجود منظومه توان اقتصادی ها در توسعه منظومه می تواند برقرار باشد.  

 آن غالب بر محدودیت های موجود می تواند باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیم پایه بودن کشاورزی و اشتغال پذیری محدود زمین های 

هکتار یک نفر اشتغال  15)هر  در غالب روستاهادیمی گندم 

 ناقص(

قالی و تابلو فرش  دستمزدی بودن تولید

و فقدان زنجیرهابریشم و تولید آن با برند قم 

 ارزش

اجاره زمین برای کاشت سیب زمینی به سیب 

 سایر استان هازمینی کاران 

درصد چاه  90توزیع نامتوازن بهره برداری 

 درصد( روستاها 10) 4های عمیق توسط 

درصد  90توزیع نامتوازن بهره برداری 

درصد(  40) 16چاه های عمیق توسط 

 روستاها

مجسمه  ایجاد محدودیت بر فعالیت

 با وضع مالیاتسازان 
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 ارزیابی عمومی قابلیت و محدودیت های کالبدی کلی منظومه -15- 1 شکل

 
 

ارزیابی فوق وقتی برقرار است که کل منظومه را به عنوان یک پهنه واحد ارزیابی شود. در حالیکه با پهنه البته  

بندی درونی مشاهده می شود در دهستان بزینه رود سنگینی این رابطه به نفع قابلیت ها بسیار زیاد است. در حالیکه 

نواحی نظیر پهنه  این حدودیت نیز وجود دارد ولی در، عمدتا به اندازه قابلیت ها، مدهستان زرینه روددر پهنه 

این رابطه معکوس می شود و وزن محدودیت ها بیش  روستاهای سراب، بصرک،قره کهریز، عموکندی وجود دارد که

 از قابلیت می شود.

 .بوده و عمدتا در مقایسه با سایر منظومه های خدابنده معنی دار است یاداوری می شود این ارزیابی نسبی

 

 

 

 

 

محدودیت های اختصاصی قابلیت ها
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 بخش هفتم:

 و ها سکونتگاه سطح در مدیریتی سیاسی عملکردهای و ساختارها ویژگی

 منظومه



 

 و منظومه سکونتگاه ها سطح در مدیریتی سیاسی عملکردهای و ساختارها ویژگی

190

  منظومه و سکونتگاهها  سطح  در مدیریتی سیاسی عملکردهای و ساختارها ویژگی -1-7

 ( ... و تعاونیها دهیاری،  اسالمی،  شورای(لی مح  مدیریت رسمی نهادهای -1-7-1

 تمایز راکد جوامع و شکوفا جوامع میان که خاص دانست، های شیوه از ترکیبی توان می را روستایی حکمروایی

 مردم، از مختلفتی های گروه  توسط اجرا و تصمیم سازی  تااقدام از ای گسترده طیف خوب حکمروایی.  می کند ایجاد

 گیرد.  می بر در را دولت، ورای و سازمانها دهاانه

مدیریت روستا ساختار مدیریت روستایی در کشور در حال حاضر از دو بخش شورای اسالمی روستا به عنوان نهاد 

گیر و دهیاری به عنوان نهاد اجرایی تشکیل شده است که استقالل حقوقی و مالی دارد و عالوه بر استفاده از تصمیم 

 عوارض ملی توانایی محدودی هم در وصول عوارض محلی برای ارائه خدمات عمومی را نیز دارد.

ی است. جایگاه مناسب این نهاد عمومی غیردولتی متولی و عمران و توسعه روستایی در سطح نواحی روستای 

ها و کارکردهای متعدد و متنوع آن سبب شده است که واگذاری قانونی دهیاریها و شورای اسالمی روستایی قابلیت

های اجرایی در قوانین باالدست به این نهادها پیش بینی شود. این نهادهای محلی رابطه میان برخی از وظایف دستگاه

کننده بسیاری از خدمات و تسهیالت عمومی و رفاهی تقویت کننده روند توسعه  نهادهای دولتی و مردمی و ارائه

اجتماعی و فرهنگی، کنترل روند مهاجرت از روستا به شهر ها و حافظ امکانات زیربنایی احداث شده در نواحی روستایی 

 .(1387 دهیاریها، امور معاونت( و تقویت کننده توسعه کشاورزی هستند

اما فقدان الگوی  ،های قانونی و اجرایی زیادی دارنددیریت روستایی نقاط قوت و ظرفیتهرچند نهادهای م 

مدیریت روستایی مشخص، تجربه اجرایی و تخصصی، امنیت شغلی پایین دهیاران، محدودیت سرانه اعتباری در اختیار 

وستایی هم در پرداخت عوارض های روستایی نسبت به شهرها و ضعف بنیه اقتصادی رآنها از یک سو و  فقر زیرساخت

 و بهای خدمات دریافتی از سوی دیگر چالش بزرگی را پیش روی مدیریت روستایی قرار داده است. 

به عبارت دیگر ضروری است عملکرد حکومت های محلی شوراهای اسالمی روستایی و دهیاران در راستای توسعه 

 ارهای بهبود عملکرد حکومت های محلی شناسایی شود.تا میزان انحراف از شاخص ها و راهک ،پایدار است شود

دهیاری به عنوان سازمان اصلی مدیریت روستایی نقش مهم و تاثیرگذاری در تامین خدمات عمومی و ساماندهی  

زندگی روستایی دارد. پس از تشکیل شوراهای اسالمی روستاها اهمیت نظر مردم بیشتر شده است زیرا دهیاری ها زیر 

 :دنکننظر شورا که نماینده مردم هستند فعالیت می

 ر آخرین تغییرات تشکیالتی مدیریت روستاها را در ایران نشان می دهد.نمودار زی
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 مدیریت روستا  تشکیالت  ساختار -28- 1 نمودار

 

 

 جدول زیر تعاونی های روستایی فعال در منظومه بزینه رود را نشان می دهد:

دایره وظایف  آموزشخریدو فروش محصوالت کشاورزی و  ،توزیع موادسوختی، انواع کود و سموم شیمیایی

تعریف شده برای تعاونی های روستایی است. اما در عمل توفیق تعاونی های روستایی محدود به توزیع کود و سم و 

 مواد سوختی بوده و فعالیت های همکارانه مشارکت در تولید یا آموزش را ندارند.

 فعال در منظومه  تعاونی های روستایی -65-1 جدول

شرکت   ردیف 

تعاونی 

 روستائی 

تعداد  گروههای روستاهای تابعه 

 اعضا 

تعداد 

شاغلین  

 کارمزدی 

تعداد 

شاغلین  

حقوق 

 بگیر 

تعداد 

 انبار 

ظرفیت  

 )تن( 

میزان  

سرمایه  

میلیون  

 ریال

تعداد 

دهات 

حوزه  

 عمل 

ارقین  -قزل بالغ  -رود  زرین زرین رود 1

 -شهید آباد  -قشقجه  -بالغ 

 قرا محمد -خانالر  -سرین 

1526 4 6     3317 8 

 -اردهین -قیاسکندی  قیاسکندی 2

قره  -عموکندی -داشبالغ

-جهانشاه کهریز-امیرلو -کهریز

خلیفه  -یاستی بالغ-بصرک

 دربند -سراب -قشالق

873 4 1     361 12 

 -غالم ویس -حی -بزین -کهال کهال 3

 استرود

1672 6 2 1 250 897 6 

 -حسام آباد  -گل تپه  گل تپه 4

 -پنبه زبان  -پیرمرزبان 

1072 4 1     524 10 

 دستگاه های بخشی شهرستان

 آموزش و پرورش

 آبفای روستایی 

 آب منطقه ای

 اداره راه 

 بنیاد مسکن

 جهادکشاورزی 

 منابع طبیعی

 اداره برق

 اداره گاز 

 محیط زیست

وگردشگریرهنگی فمیراث   

  و .... 
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 -دورخلو  -سرشبار  -آغوزلو

 زاغه لو-بیگم آغا  -گمش تپه 

 -قجور  -زاغج  -محمد خلج  محمدخلج 5

 سعید آباد-شعبان 

1061 4 2     538 7 

 منبع: اداره تعاون روستایی 

  هامشارکتی برگزار شده عملکرد و ظرفیت برخی از دهیاری ها و شورادر مراجعه به روستاها و جلسات 

 بسیار متمایز و برجسته بود.

 امور زیر مشهود بود:  این تفاوت ها را در 

 پیگیری مستمر و توجه به امور روستا  •

 جلب مشارکت اهالی  •

 اجرا طرح های عمرانی و هادی روستا •

 دلسوزی و تعلق به روستا •

 شبرد مشکالت روستا  و صرف وقت کافی برای پی •

 

 متمایزتر احصا شده است.   ها و شوراهایی ای با دهیارول زیر روستاهادر جد 

 

 در روستاهای منظومه بزینه رود  های  دهیاراحصا ظرفیت های مدیریتی   -66-1 جدول

 نام روستا  وضعیت مدیریت دهیاری 

دارای فعالیت های متمایز و 

خوب قابل بسیار برنامه های 

 اجرا

 کهال

 امیرلو

 غالم ویس

 قشقجه

 ارقین بالغ

 شهیداباد

 گل تپه

 توزلو

دارای فعالیت های متمایز و 

 برنامه های خوب قابل اجرا

 بزین

 حسام اباد

 زاغج

 پیرمرزبان

 اغوزلو

 قره کهریز

 اردهین
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 قجور

 یاستی بوالغ

 محمدخلج

 حی

 های میدانی مشاور منبع: مشاهدات و برداشت                                                   

 

 در روستاهای منظومه بزینه رود  شوراهااحصا ظرفیت های مشارکتی   -67-1 جدول

 نام روستا  وضعیت مشارکت شورا 

دارای مشارکت ملموس و مشهود در  

 مدیریت روستا و کمک به دهیار

 کهال 

 غالم ویس 

 قشقجه

 ارقین بالغ 

 گل تپه

 امیرلو 

 توزلو 

 دارای مشارکت خوب و متمایز 

 شهیداباد 

 زاغج 

 پیرمرزبان 

 قره کهریز 

 اردهین 

 قجور

 یاستی بوالغ

 داشبالغ 

 دربند

 سراب 

 منبع: مشاهدات و برداشت های میدانی مشاور                                            

 

  محلی مدیریت رسمی غیر هادهاین -2-7-1

در پرسش نامه توزیع شده در روستاها وضعیت نهادهای غیر رسمی مورد پرسش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد 

 نهادهای غیررسمی به صورت گسترده در سطح غالب روستاها فعالیت موثر ندارند.
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 محلی مدیریت رسمی غیر نهادهای -68-1 جدول

 نام روستا
های تعاونی

 روستایی 

های تعاونی

تولیدی و 

 کشاورزی

های هیئت

مذهبی و 

جلسات 

 قرآن

ها و خیریه

 افراد خیر
 پایگاه بسیج 

های صندوق

الحسنه قرض

 محلی

شورای 

 سفیدانریش

های تشکل

 زنان

سایر با ذکر 

 نام

 اندیشه ورزان                 امیرلو

                 دارد بزین

     پیرمرزبان

هیئت 

موسی بن 

 جعفر )ع(

  
شهدای پیر 

 مرزبان
    

اجرای 

مراسمات 

 مذهبی

  

         شهدای حی         حی

   داشبالغ
چند تعاونی 

 کوچک

هیئت 

حضرت 

 ابوالفضل

بیت اله 

 خانی

بصورت حلقه 

 صالحین
        

     دارد   دارد   دارد   شرکت نفت زاغج

     سرشبار

هیئت 

موسی بن 

 جعفر )ع(

            

         شهدای شرور دارد دارد     شرور

 شهید آباد
صندوق 

 قرض الحسنه
  

هیئت 

حضرت 

 -ابوالفضل

سید 

  -الشهدا

حاج بیت اله 

 اسکندری

شهدای شهید 

 آباد
        

         قره کهریز

پایگاه امام 

خامنه ای قره 

 کهریز

        

     قزل بالغ

هیئت 

برادران 

حضرت 

 ابوالفضل

  
پایگاه برادران/ 

 خواهران
    

هیئت 

خواهران و 

کانون 

 مساجد

  

 دارد     قشقجه

حسین 

 -احمدی

 حاج قندعلی

          

 قیاسکندی
شرکت 

 تعاونی روستا
  

کالسهای 

 قرآنی
         پایگاه خواهران  

 کهال
شرکت 

 تعاونی روستا

خوشه 

 -طالیی 

 دلربا

قمر بنی 

 هاشم

جمع 

 -خیرین

بهمن خدابنده 

 لو

 -بسیج

 تعاون -والیت

شورای حل 

 اختالف
 امداد یاران

انجمن های 

ورزشی 

 -تکواندو
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مرکز 

 نیکوکاری

 -کوهپیمایی

 -بوکس

-بدنسازی

 خانه هالل

         گل تپه
شهید نواب 

 صفوی گل تپه
        

 منبع: مطالعات میدانی مشاور 

 

 محلی  مدیریت در موثر افراد -1-7-3

بررسی شد. نتایج تفصیلی آن به تفکیک مشارکت در امور مختلف روستا هدایت و رهبری  در مطالعات میدانی موضوع

 روستاها و اولویت بندی اهالی در جدول زیر مشاهده می شود.

 هدایت و رهبری مشارکت در امور مختلف روستا -69-1 جدول

شورای  نام روستا

 اسالمی

رئیس 

 شورا

ریش  دهیاری

 سفیدان

روحانیون  جوانان  معتمدین

 مذهبی

سایر با   معلمان

 ذکر نام

شورای حل        4 3     2 امیرلو

 اختالف

         2 3   1   اردهین

         3   2   1 ارقین بالغ

   4 7 8 6 2 1 3 5 استرود

   1 1 1 1 1 1 1 1 آغوزلو

           1 1 1 1 امام کهریز

               1   اورگنجه

   7 3 6 5 4 1 2   بزین

           1 1 1 1 بصرک

   7 1 8 2 6 5 3 4 پیرمرزبان

   5 1 3 7 2 6 8 4 توزلو

           1 1   1 حی

   6 4 5   3 2   1 حسام آباد

   8 6 4 1 3 2 7 5 خانالر

                   داشبالغ

   7 6 8 5 2 1 3 4 داش تپه

           1     1 دربند

         1 1   1 1 دوراخلو

               1   زاغج

   7 5 8 6 4 3 2 1 زاغه لو

         2 1       سراب
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   5   7 2 1 6 4 3 سرشبار

                   سقرچین

                   سرئین

   1     5 2 1 3 5 شرور

   7 6 8 1 4 5 3 2 شهید آباد

         4 3 2 5 1 ویسغالم 

             1   1 قجور

           1 1   1 قره کهریز

                   قره محمد

 پایگاه بسیج 6 7 4 1 2 3 8 5 قزل بالغ

   6 7 8 5 4 2 3 1 قشقجه

   6 8 5 2 1 3 2 4 قیاسکندی

   4 6 7 5 8 3 2 1 کهال

   1     1 1 1 1 1 گل تپه

           1 1   1 محمد خلج

           1 1   1 یاستی بالغ

 منبع: مطالعات میدانی مشاور 

اولویت بندی نهادها رسمی و غیررسمی مشارکت کننده در امور روستا در سطح منظومه نشان می دهد شورای 

 به عهده دارند.اسالمی، دهیاری و ریش سفیدان و شورای حل اختالف بیشترین مشارکت در امور مدیریتی روستا را 

 در سطح منظومه  اولویت بندی نهادها رسمی و غیررسمی مشارکت کننده در امور روستا -70-1 جدول

 اولویت منبع مشارکت در امور روستا 

 1 شورای اسالمی 

 2 دهیاری 

 3 ریش سفیدان و شورای حل اختالف 

 4 رئیس شورا 

 5 معتمدین 

 6 روحانیون مذهبی 

 7 معلمان 

 8 جوانان 

 مطالعات میدانی مشاور منبع:             

 منظومه  سطح  در رسمی غیر و رسمی نهادهای دولتی،  ها سازمان مدیریتی روابط شبکه -1-7-4

 منظومه در توسعه بخشی و فرابخشی های سیاست واگرایی و همگرایی  -1-7-5

 زمینه های واگرایی:

 : در روستاها اری بخشیسیاست گزر اجرا و رویه های نامتوازن و در مواردی ناعادالنه د -1
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 زراعیزمین های    درعدم وجود توازن در سیاست گذاری بخشی در سطح روستاها مشهود است. به عنوان مثال  

استانداردهای از حجم استفاده فراتر  نظیر کاشت سیب زمینی هزاران تن کود و سم مصرف می شود و نهادی پیگیر

میوه خشک کنی ده ها دستورالعمل و کوچک صنعتی نظیر اشتی یک واحد صدور مجوز بهد براینیست ولی  حداقلی

برای راه اندازی آن واحد الزامی دانسته می شود. این رویکرد که  از سوی اداره بهداشتتضمین بهداشت  تجهیزات

  ناشی وجود نظارت پیشینی و فقدان نظارت پسینی در حوزه های دیگر نیز قابل مشاهده است.

اداره اب منطقه ای مجوز استفاده از یک  نیز مثالی دیگر از این نوع است.  داری از اب های عمیقبهره بر نحوه

 30ولی در چند کیلومتر ان طرف تر روستایی با    .پیگیری روستایی ها نمی دهد  با وجودچاه عمیق با کاربری شرب را  

 فعالیت می کنند.کشت  ن افزایش برداشت و افزایشچاه عمیق و چندین چاه غیرمجاز  و با امکا

 

 عدم مدیریت  و نظارت مستمر و برقراری عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی -2

با توجه به این که منابع آب،  خاک،  چراگاه ها و مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده می باشد باید عدالت بین       

های آتی با فداکاری خود به نفع  نسل آینده یا تضعییع حق نسلنسلی به گونه ای باشد که نسل حاضر مجبور به 

مصرف بیش از حد نسل فعلی نشود و به قول قاعده طالیی، از همان دست که می گیری  از همان دست نیز پس دهی. 

ای های جدی به این منابع دارمتاسفانه فقدان سیاست گذاری اصولی و مدیریت و نظارت بر این منابع خدادی، آسیب

 آستانه های تجدید ناپذیری زده که انتظار می رود در در آینده نه چندان دور با بحران منابع مواجه شویم.

 

 فقدان سیاست گزاری و مدل کاهش شکاف قیمتی بین مزرعه تا مصرف کننده و نوسانات تند قیمتی -3

مهمی از ارزش افزوده بخش فاصله معنی داری بین قیمت در مزرعه و قیمت مصرف کننده وجود دارد و بخش 

کشاورزی را از روستا خارج و نصیب واسطه ها می کند. این شکاف به کاهش درآمد و انگیزه های سرمایه گذاری 

روستاییان منتهی می شود. تغییرات شدید قیمت نیز عالئم اشتباه به کشاورزان می دهد. به دلیل فقدان توان سیاست 

   .قیمت در بیشتر محصوالت رخ می دهد های اصالحی، فرایند تار عنکوبتی

 

 توجه غالب به خدمات رفاهی و زیرساختی بجای سرمایه گذاری اقتصادی در روستاها -4

دولت سرمایه گذاری های سنگینی در حوزه های زیرساختی و رفاهی روستاها انجام داده ولی با این وجود 

دهه گذشته نگاه غالب به حوزه دخالت دولت در روستا  میانگین درآمد روستا افرایش متناسبی نداشته است. در چند

 تامین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و ظرفیت سازی اقتصادی انها مورد تاکید نبوده است.

 

 زمینه های همگرایی:

 تغییر رویکرد از سرمایه گذاری های کالبدی به اقتصادی در روستا -1

 مشارکتی و شورایی در مدیریت روستاهاتقویت و توجه به نظام  -2

 تقویت اعتبارات مورد نیاز طرح های کالبدی و دهیاری ها -3
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 تصویب و اجرای اعطای تسهیالت اشتغال زایی به روستا -4

 

 مدیریتی  هایمحدودیت و هاقابلیت  بندیجمع -1-7-6

زیر تلخیص   شکلاهم و اولویت قابلیت های منظومه بزینه رود در    ،منظومه بزینه رودمدیریتی  با توجه تشریح ویژگی  

 :شده است

 هاقابلیت  -1-7-6-1



















































 

 

 

 

 

تغییر رویکرد نسبت به سرمایه گذاری 

ب و ایجاد شرایط برای آدر حوزه 

 مشارکت بخش خصوصی و تعاونی

قابلیت ارزان سازی قیمت زمین در 

موضوع روستا با تغییر رویکرد به 

 محدوده در طرح هادی

 

قابلیت اجباری شدن بیمه حوادث 

از محل اعتبارات دهیاری ها و 

 مشارکت اهالی

 

قابلیت تعریف الگوی انگیزشی 

برای تعیین اعتبار دهیاری روستاها 

 از محل مالیات بر ارزش افزوده

 

قابلیت جهت دهی بخشی از اعتبارات 

افزوده به دهیاری ها از محل ارزش 

زیرساخت های اقتصادی روستا به جای 

 رویکرد کالبدی
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 محدودیت ها  -1-7-6-2





 

 

































 

 

 ها محدودیت

ضعیف بودن آموزش های کاربردی جهاد .

 کشاورزی
01 

02 
 فقدان نظارت بر کیفیت خوراک دام و ترکیب آن

03 
 مسیر طوالنی، زمان بر و هزینه بر صدور مجوزها

04 

 تابستان در کشاورزی بخش در شرب اب مصرف .

 دسترسی آب شرب محدودیت و

05 

 کشت با برخورد در طبیعی منابع محدود توان
 مراتع

06 

 بانکی های تضمین دهنده آزار و سخت مراحل

 

07 

 اجرا در ناعادالنه مواردی در و نامتوازن های رویه

 بخشی گذاری سیاست و
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 بخش هشتم:

 منظومه سکونتگاهی هشبک فضایی نظام عملکرد و ساختار
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 منظومه  سکونتگاهی شبکه فضایی نظام عملکرد و ساختار -1-8

ساختار فضایی محصول فرایندهای فضایی است که در آن به وسیله فرایندهای اجتماعی ، اقتصادی و طبیعی 

سازمان می یابد. این سازمان یابی از محل استقرار عناصر و اجزاء داخلی یک پراکندگی فضایی تأثیر می پذیرد. در واقع 

  .پدیده ها که نتیجه فرایندهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی به وجود می آیدساختار فضایی، از آرایش و سازمان یابی 

 .ساختار فضایی، نتیجه آرایش پدیده ها در سطح زمین می باشد

 ای که فضا به واسطه این روندهایها بر سطح زمین بر مبنای روندهای فضایی و نحوهپذیری پدیدهنحوه نظم   

ایی یک پدیده مکانی پذیرد و در این روندها سهیم می شود. بدینسان، ساختار فضسامان می)فیزیکی یا اجتماعی( فضا  

گردد)سعیدی، از عناصر با دیگر عناصر و به نسبت به هم پیوستگی مجموعه عناصر تعیین می به موقعیت هر یک 

. در این قرار می دهدثیر تاتحتتوسعه روستا را انداز (. ساختار فضایی نحوه نظم و ترتیب اجزای چشم18، 1386

ارتباط، عوامل و عناصری مانند موقعیت نیروها و عوامل محیطی، انگیزه فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

 (.29، 1377گیرد.) سعیدی، مورد توجه قرار می

 سکونتگاهی  هشبک ده دهن تشکیل جزایا 1-8-1-

 شهری  نقطه 1 از ، 1395 سال مسکن و نفوس عمومی شماریسر با مطابق بزینه رود منظومه سکونتگاهی شبکه

 روستایی سکونتگاههای بندی رده با است.   شده سکنه از خالی آن سکونتگاه 1 که شده متشکل روستایی نقطه 40 و

 آبادی،  رده در  سکونتگاه 1 فوق، روستایی سکونتگاه 40 میان از که گفت توان  می وسعت، لحاظ بهبزینه رود   منظومه

 4روستای مرکزی و  7، بزرگ روستای رده در سکونتگاه 9 و متوسط روستای رده در سکونتگاه 8 کوچک، روستای 6

 .گیرند می قرار شهر -روستا در رده روستا 

 می نشان را بزینه رود منظومه سکونتگاهی شبکه دهنده تشکیل ردههای از یک  هر جمعیت و تعداد زیر جدول

 .دهد

 روددهنده شبکه سکونتگاهی منظومه بزینهتشکیلاجزای   -71-1 جدول

 کل منظومه  دهستان زرین رود  دهستان بزینه رود  خانوار 

 1 0 1 خالی از سکنه 

 1 1 0 رباط یا آبادی 

 6 3 3 روستای کوچک 

 8 8   روستای متوسط 

 9 9   روستای بزرگ 

 11 7 4 روستای مرکزی 

 4 0 4 شهر  -روستا  

 1 1   شهر 

 41 29 12 جمع 
 1395منبع: سرشماری            

 را براساس جدول فوق نشان می دهد.  نمودار زیر سهم اجزای تشکیل دهنده شبکه سکونتگاهی منظومه بزینه رود
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 اجزای تشکیل دهنده شبکه سکونتگاهی منظومه بزینه رود سهم   -29- 1 نمودار
 

 

 

 

 منظومه  فضایی ساختار -1-8-2

 به فضا است که ای نحوه و روندهای فضایی مبنای بر زمین بر سطح ها پدیده پذیری نظم ساختار فضایی، نحوه

 ساختار سان، بدین میگیرد. عهده بر نقشی روندها این در و سامان می پذیرد اجتماعی( یا )فیزیکی روندها این واسطه

 مجموعه پیوستگی هم به به نسبت و عناصر دیگر با مرتبط عناصر از یک  هر موقعیت به مکانی پدیده فضایی یک 

 عناصر عنوان به سطوح یا ها لکه و ها شبکه نیز و ها گره گاه یا (. نقاط16: 1388گردد  )سعیدی،  می تعیین عناصر

 (.24: 1385شوند )معصومی اشکوری،  می گرفته نظر در اصلی

 ارکان ساختار فضایی -30- 1 نمودار

 
 

در واقع عناصر تشکیل دهنده ساختار فضایی را در سه دسته قرار می دهند: عناصر نقطه ای، عناصر خطی و صفحه ای 

و تجمیع الیه های نقطه  GIS )سطحی(. ساختار فضایی منظومه بزینه رود با قرار دادن عناصر مختلف در کنار هم در نرم افزار 

خالی از سکنه

2%

رباط یا آبادی

2%
روستای کوچک

15%

روستای متوسط

20%

روستای بزرگ

22%

روستای مرکزی

27%

شهر-روستا 

10%

شهر

2%

نقاط

لکه ها شبکه ها
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(. نحوه پراکنش نقاط سکونتگاهی حاصل ارتباط و تعامل 65-1ده است )نقشه  ای، خطی و سطحی، به صورت نقشه ذیل آورده ش

 بین جوامع انسانی و بستر محیطی است که در طی سالیان متمادی شکل گرفته است. 

 

 نقاط یا گره های مهم -

رود( و دو دهستان رود دارای یک شهر )زرین، بخش بزینه1395بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال  نقاط روستایی:

روستا   28رود با  باشد. دهستان زرینه رود به مرکزیت روستای کهال( میرود و بزینهرود به مرکزیت شهر زرین های زرینه)با نام

 9390رود تعداد کل خانوارهای منظومه بزینهروستا است.  11رود با دارای مساحت بزرگتری نسبت به دهستان بزینه

 16.98رود و درصد در دهستان زرینه 42.47رود، درصد از خانوارها در دهستان بزینه 40.55باشد که خانوار می

نفر جمعیت بخش بزینه رود به ترتیب عبارتند از:  1000روستاهای بیش از رود ساکن هستند. درصد در شهر زرین

 ال، بزین، غالم ویس، حسام آباد، محمد خلج، حی و قشقجه.که

چاه های عمیق قوی منظومه در سه روستای حی، کهال و بزین متمرکز است. بقیه منابع با وجود تعدد  منابع آبی:

 توان محدود آبی دارند و یا فصلی می باشند.

 در سراسر منظومه وجود دارد و پمپ بنزین فقط در مرکز بخش )زرین رود( متمرکز شده است. جایگاه نفت و گاز

 وی گندم در روستای داش بالغ وجود دارد. یک سیل   در جنوب منظومهسیلو:  

 سطوح و پهنه های مهم -

رود شهرستان خدابنده )روستای ارقین بالغ، روستای واحد صنعتی در روستاهای بخش بزینه  5تنها    پهنه صنعتی:

ه بخش بزینه رود، زرین رود بین جاده همدان و خدابنده( مشغول ب -زاغه لو، روستای گل تپه، شهرستان خدابنده

صنایع دستی منظومه عمدتا متمرکز در فعالیت هستند که در مقایسه با بخش مرکزی این تعداد بسیار ناچیز است.

 .جنوب منظومه است. روستای قزل بالغ منحصرا در تولید مجسمه مهارت دارند

رمریت ، م2معادن منظومه در جنوب منظومه متمرکز است که واحدهای صنعتی تراورتن اردهین پهنه معدنی:

 توزلو، تراورتن مشغول به فعالیت هستند.

در منظومه بزینه رود باغداری ماهیت تجاری معنی داری نداشته و باغداری به عنوان منبع درامد پایه  پهنه باغی:

در این منظومه محسوب نمی شود. عمده ترین محصول تجاری و سطح زیر کشت محصوالت باغی در روستاهای 

 ید انگور است.منظومه مربوط به تول

هکتار برای هر روستا است. در کل منظومه  1900میانگین مساحت روستاهای منظومه بزینه رود  پهنه زراعت:

هکتار  9.5درصد آبی است. متوسط برخورداری از زمین کشاورزی به ازای هر خانوار  10درصد زمین ها دیم و  90

تمرکز اصلی زمین های آبی در متر از یک هکتار است.  زمین دیم است. متوسط زمین آبی به ازای هر خانوار ک

پهنه بندی کشت روستاهای حی، کهال ، بزین، غالم ویس، توزلو، قشقجه، ارقین بالغ قزل بالغ و امیرلو قرار دارد. 

آبی در محدوده منظومه روستایی بزینه رود نشان می دهد تقریبا غالب زمین های آبی در محدود رودخانه بزینه 
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ها بیشتر است، جزو روستاهای بزرگ و پرجمعیت رود واقع شده است. در واقع روستاهایی وسعت اراضی کشاورزی آن

 اند.رود واقع شدههستند و در دهستان بزینه

تیپ اراضی تپه، فالت، کوه و دشت دامنه ای را می توان مشاهده نمود. کوه ها به صورت  4در این منطقه  اراضی:

یار کوچکی در شمال و جنوب واقع شده اند. آن چیزی که چشم انداز غالب را در این منطقه شامل باریکه های بس

می شود تبعیت دشت های دامنه ای در امتداد رودخانه اصلی به شمار می آید. بخش اعظم بزینه رود حالت فالتی 

درصد در  5/23ها با اند و تپهتهدرصد بیشترین بخش از منطقه را در برگرف 5/55را در بر می گیرد. فالت ها با 

درصد در پایین ترین حد واقع شده اند. این امر نشان  5جایگاه بعدی قرار دارند. این در حالی است که کوه ها با 

 دهنده هموار بودن منطقه دارد.

 خطوط مهم )روابط بین نقاط و پهنه ها( -

ود از روستاهای بسیاری عبور کرده و این مناطق را سیراب می در منظومه بزینه رود رودخانه بزینه رود طی مسیر خ آبراهه:

کند. بخش جلگه ای این رودخانه بیش از نیمی از بخش را به خود اختصاص داده است و این امر بیان کننده شیب کم این 

دار از تراکم باالی بخش می باشد. با این حال با توجه به نقشه پراکنش سکونتگاه ها مشاهده می شود که سکونتگاه های برخور

وضعیت رودخانه و شبکه جمعیتی در  کوهپایه ارتفاعات بخش اعظم منطقه بزینه رود مشرف بر شرق بزینه رود واقع شده اند.  

های آبراهه ای در منطقه بزینه رود به صورتی است که به تبعیت از ناهمواری ها و جهت شیب از جنوب شرقی به 

صلی منظومه، رودخانه بزینه رود است که در طی مسیر خود از روستاهای بسیاری از شمال غربی می باشد. رودخانه ا

جمله مالبداخ، حی، کهال، بزین، شرور، قره محمد، سرین، زرین آباد، حصار باال و حصار پایین عبور کرده و این مناطق 

 را سیراب می کند.

نبوده و زهکشی در تمام این بخش به صورت ای بزینه رود از زهکشی ضعیف برخوردار هیچ نقطه شبکه زهکشی:

متوسط خوب و کامل می باشد لیکن زهکشی کامل به صورت باریکه ای از جنوب شرق به شمال غرب در جوار 

فرسایش نسبتا شدید را تنها می توان در غرب بزینه رود مشاهده نمود که با بخش رودخانه قرار گرفته است. همچنین  

 جلگه ای همخوانی دارد.

تمام راه های روستایی منظومه بزینه رود دارای دسترسی آسفالته می باشد. شبکه اصلی راه های برون  بکه اصلی راه ها:ش

کبودرآهنگ و همدان، جاده زرین رود به گرماب و  -زرین رود  –قیدار  –منظومه ای بزینه رود شامل جاده ترانزیت سلطانیه 

 بیجار، جاده حی )آخرین روستای بزینه رود( به رزن و آوج، جاده شوسه اورگنجه به آب گرم قزوین می باشد.

 .که از شهر قیدار منشعب شده و تا زرین رود ادامه دارد خطوط لوله انتقال گاز طبیعی

 : کل منظومه دارای خظوظ شبکه برق می باشد.خطوط اصلی شبکه برق
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 ساختار فضایی منظومه بزینه رود -65-1 نقشه
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 منظومه  فضایی  جریانهای -1-8-3

هایی خاص از رابطه از پیوندها با گونهای ها همراه با مجموعهای کنشگران یا گرهیک شبکه دربرگیرنده مجموعه

کند. بر این اساس، در علم اجتماعی رویکرد ساختاری که مبتنی بر مطالعه است که آنها را به یکدیگر متصل می

تر، علم تحلیل شبکه های متقابل بین کنشگران اجتماعی است، تحلیل شبکه اجتماعی نام دارد. به بیانی سادهکنش

های اجتماعی ل و مطالعه ساختاری روابط میان افراد، چیزها یا افراد و چیزهاست. در تحلیل شبکهاجتماعی، علم تحلی

 (: 1393ترین آنها در ادامه شرح داده شده است )میرمحمدصادقی، شود که اصلیهای مختلفی استفاده میشاخص

دار دو سنجه درجه های جهتر شبکه: درجه گره تعداد پیوندهایی است که یک گره در یک شبکه دارد. ددرجه گره  -

درجه تعداد شوند. این در حالی است که بروندرجه تعداد پیوندهایی است که به یک گره وارد میوجود دارد؛ درون

 گیرند. پیوندهایی است که از یک گره منشاء می

واسط ارتباطی با دیگر  دهنده مؤثرترین گره به عنوانشاخص مرکزیت بینابینی نشانشاخص مرکزیت بینابینی:  -

های ارتباطی نقاط دیگر های واسطی هستند که راههای موجود در یک شبکه است. مرکزیت بینابینی نقاط یا گرهگره

 گذرد. از آنها می

های دیگر اشاره دارد. هرچه این فاصله مرکزیت نزدیکی به میزان فاصله یک گره با گرهشاخص مرکزیت نزدیکی:  -

 یابد. تر شده و آن گره زودتر به اطالعات مورد نیاز خود دست میرنگ ها کمقش واسطهکمتر باشد، ن

دهنده ارتباط یک ها و نشان: مرکزیت بردار ویژه به منظور تفاوت گذاشتن ارزش گرهشاخص مرکزیت بردار ویژه -

 های مؤثرتر در یک شبکه است. گره با گره

ها به کار نسجام شبکه است که برای توصیف سطح اتصال درونی گروه: تراکم یک شاخص تتراکم/ چگالی شبکه -

رود. تراکم تعداد پیوند/ روابط مشاهده شده در یک شبکه نسبت به کل روابط ممکن است. تراکم/ چگالی شبکه می

 اند. های یک شبکه چقدر خوب به یکدیگر متصل شدهدهد گرهعددی بین صفر الی یک است که نشان می

ند شبکة منطقه ای که داگالس ترسیم کرده اسات، ضامن تبیین عملکردها و نقش های روستایی )در در فرای

ابعااد سااختار رواباط اجتمااعی ا اقتاصادی، اقتاصاد روستایی و مانند اینها( و همچنین عملکردها و نقش های شهری 

دمات، عرضة تولیدات، ارائة کاالهای مصرفی و )در ابعاد بازار فاروش تولیادات روستایی، فراوری تولیدات مصنوع، خ

پنج نوع جریان مردم، تولید، کاالها، سرمایه، و اطالعات که در شبکة منطقه ای )فاضایی( وجاود دارند،  مانند اینها(

معرفی شده اند. داگالس معتقد است که در چرخة مطلوب پیوندهای محلای، ناحیاه ای، و منطقه ای تنها توجه به 

کافی نیست، بلکه روابط اقتاصادی ا اجتمااعی روساتایی، تولیاد ظرفیتهای نهادی، و جنبه های زیست محیطی جریان  

(.  لذا با توجه به شرح خدمات، در این مطالعه تالش گردید تا 801:  1392نیز دارای اهمیت اناد )رضوانی و همکاران،  

ها در رود، این جریانندهای موجود در منظومه بزینهها و پیوبه منظور شناخت و درک دقیق ماهیت و شدت جریان

قالب پنج دسته اصلی جریان افراد، جریان محصول )تولید(، جریان کاال و خدمات، جریان سرمایه و در نهایت، جریان 

بررسی شوند که در ادامه نتایج کسب شده به تفکیک هر یک از آنها ارایه شده است. شایان ذکر  اطالعات و نوآوری
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ها به دست آمده بودند، استفاده شد. های دست اول که از طریق پرسشنامهها از دادهست که برای ترسیم این جریانا

 های مختلف نیز بهره گرفته شد. هها و دستگاهای ثانویه سازمانها، از مشاهدات میدانی و دادهالبته، برای تکمیل داده

 ای  منظومه برون  و  درون روابط و ها فعالیت و خانوداگی( و   شغلی   )سفرهای افراد  جریان -1-8-3-1

بررسی جریان افراد )سفرهای شغلی و خانوادگی( و فعالیت ها و روابط درون و برون منظومه ای در سطح منظومه 

 بزینه رود نشان می دهد که عمده جریان درون منطقه ای افراد در  زرین رود، کهال، بزین است و عمده جریان برون 

 صورت می گیرد.  تهران و کرجمنطقه ای به سمت 

باشد، نمایش داده شده است. رود که شامل سفرهای شغلی روستاییان میدر نمودار زیر، جریان افراد منظومه بزینه

ر ها داللت بر اهمیت آن گره از نظر تعداد روابط با سایدر این نمودار، ضخامت بردارها بیانگر شدت جریان و اندازه گره

ها دارد. با توجه به نمودار ذیل در جریان های درون منطقه ای از نظر اندازه گره ها، بیشترین جریانها به سمت گره گره

آباد، های بزین، حی، کهال و زرین رود و از نظر شدت جریان، بیشترین تعداد سفرهای شغلی در روستاهای توزلو، حسام

رود بوده است. همچنین بیشترین جریان های برون منطقه در منظومه بزینهویس  گل تپه، پیرمرزبان، سقرچین و غالم

ای از نظر اندازه گره ها مربوط به گره های قیدار، تهران و همدان و از نظر شدت جریان مربوط به غالم ویس و همدان 

 می باشد.

 رودافراد )سفرهای شغلی( در منظومه بزینه  جریان -31- 1 نمودار

 

آورده شده است.   (1جدول )رود در  گیری شده در خصوص جریان افراد در منظومه بزینهاندازههای  خالصه شاخص

آباد، گل تپه، پیرمرزبان، سقرچین و روستاهای توزلو، حسام شدت جریانهمانطور که از نتایج پیداست، از نظر 
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شاخص اند. به همین منوال، به لحاظ  رود داشتهویس به ترتیب بیشترین تعداد سفرهای شغلی را در منظومه بزینهغالم

اند؛ بر این اساس، رود، حی، قیدار و بزین باالترین مقادیر را به خود اختصاص داده، تهران، کهال، زریندرجهدرون

ها بوده است. نکته قابل توجه آن است رود به این گرهتوان بیان داشت که بیشترین جریان افراد در منظومه بزینهمی

رود، حی و شش گره اشاره شده، بیشترین تعداد سفرهای شغلی در داخل منظومه به چهار گره کهال، زرین که در بین

 گیرد. بزین صورت می

کهریز در بین سایر روستاهای زبان، شرور، دربند و قرهآباد، پنبه، روستاهای توزلو، حسامدرجهشاخص بروناز نظر  

بوده و بیشترین تعداد جریان از آنها به سایر مناطق خارج شده است. البته، های نخست رود دارای رتبهمنظومه بزینه

های اشاره شده یکسان است. یک دلیل عمده برای این موضوع حجم سفرهای شغلی مقدار شاخص برای تمامی گره

البته عالوه بر باشد که شش روستای اشاره شده دارای باالترین تعداد سفرهای شغلی بودند. صورت گرفته از روستا می

 شش روستای اشاره شده که در داخل منظومه قرار دارند، در خارج از منظومه نیز دو گره همدان و کردستان بیشترین

ها به سه روستای رود داشتند که عمدتًا شامل ورود نیروی کار از این گرهتعداد سفرهای شغلی را به درون منظومه بزینه

 شود. کهال، حی و بزین می

رود، حی، بزین و همدان به ، نتایج نشان داد که شش گره تهران، کهال، زرینشاخص مرکزیت بینابینی نظر از 

های ارتباطی در منظومه ترتیب مقادیر باالتری داشتند. این موضوع بیانگر آن است که این شش گره مؤثرترین گره

ها نقش کنترلی قرار گیرند. به عبارت دیگر، این گره  های واسط مورد توجهتوانند به عنوان گرهرود هستند که میبزینه

 ها در منظومه بسیار تعیین کننده هستند. رود داشته و در تسهیل گسترش ارتباط بین سایر گرهباالیی در منظومه بزینه

رود حاکی از آن بود که کهال در رتبه نخست قرار داشته و در منظومه بزینه شاخص مرکزیت نزدیکی محاسبه 

دهنده آن است که های بعدی بودند. این نتیجه نشانرود و همدان در رتبههای حی، بزین، تهران، کهال، زرینهگر

 رود برخوردار است. های موجود در منظومه بزینهروستای کهال از تعداد پیوند بیشتری با سایر گره

 تهران،  رود،زرین  حی،  کهال،  که  بود  آن  از  حاکی  ویژه  بردار  مرکزیت  شاخص  خصوص  در  شده  کسب  نتایج  نهایت،  در

 که گرفت نتیجه توانمی یافته این به توجه با بودند. داده اختصاص خود به را مقادیر باالترین ترتیب به قیدار و بزین

 منظومه  این  رد  نفوذ  باالترین  نتیجه  در  و  مؤثر  هایگره  دیگر  با  ارتباط  بیشترین  دارای  رودبزینه  منظومه  در  کهال  روستای

   است.

 رودبزینه  منظومه  در  شبکه  چگالی   تراکم/  محاسبه  شبکه،  اصلی  هایشاخص  خصوص  در  شده  اشاره  نتایج  بر  افزون

 رودبزینه منظومه در افراد جریان شبکه ضعیف انسجام بیانگر که بود درصد پنج آن برای شده کسب مقدار که داد نشان

   است.

 

 

 



 

 ساختار و عملکرد نظام فضایی شبکه سکونتگاهی منظومه

209

 رودری شده مرتبط با جریان سفرهای شغلی در منظومه بزینهگیهای اندازهمیزان شاخص -72-1 جدول

درجه درون شدت جریان   مرکزیت بینابینی  درجه برون 
مرکزیت  

 نزدیکی 

مرکزیت بردار  

 ها سایر شاخص ویژه

 ارزش  محل ارزش  محل ارزش  محل ارزش  محل ارزش  محل ارزش  محل

 20 تهران  10 توزلو 
قره  

 کهریز 
 069/0 کهال  012/0 کهال  74/728 تهران  5

 54ها=  تعداد گره

 133تعداد پیوندها=  

 05/0چگالی شبکه=

 059/0 حی 011/0 حی 28/605 کهال  5 دربند 19 کهال  10 آباد حسام

 8 گل تپه
-زرین

 رود 
 011/0 بزین  35/586 رود زرین 5 شرور  19

-زرین

 رود 
054/0 

 15 حی 2/7 پیرمرزبان 
-حسام

 آباد 
 053/0 تهران  011/0 تهران  15/348 حی 5

 69/290 بزین  5 توزلو  14 قیدار  6 سقرچین 
-زرین

 رود 
 052/0 بزین  010/0

 13 بزین  2/5 غالم ویس 
پنبه  

 زبان 
 046/0 قیدار  009/0 همدان  55/272 همدان  5

 

 از شده کسب اطالعات ادامه در رود،بزینه منظومه در افراد شغلی سفرهای جریان تردقیق تبیین و درک منظور به

 در هانقشه این جغرافیایی، نقشه با شده ترسیم هایجریان تطبیق ضمن و شده وارد ARC GIS افزارنرم در هاجریان

   گردید.  ترسیم  مختلف  هایحالت

 شده آورده رودبزینه منظومه در افراد منظومه( برون و )درون شغلی سفرهای جریان کلی نقشه (،66-1) نقشه در

 بزین  و  حی  رود،زرین  کهال،  هایگره  سوی  به  ایمنظومهدرون  شغلی  سفرهای  بیشتر  پیداست،  نقشه  از  که  همانطور  است.

 محسوب  افراد  شغلی  سفرهای  برای  ایمنظومهبرون  اصلی  هایگره  قزوین،  و  تهران  قیدار،  که  حالی  در  اند،کرده  پیدا  جریان

   شوند.می
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 رودو برون منظومه( افراد در منظومه بزینهجریان سفرهای شغلی )درون  -66-1 نقشه

 
 جریان درون منظومه ای افراد  -1-8-3-1-1

رود بر حسب شدت جریان از مبدأ به مقصد نشان ای افراد در منظومه بزینهجریان سفرهای شغلی درون منظومه

در داخل منظومه هستند، بیشتر تر  های مقصد که دارای تراکم باالتر یا شدت جریان سفرهای شغلی قویدهد، گرهمی

گیری ها در شکلباشند که این موضوع بیانگر اهمیت این گرهرود و در روستاهایی مانند کهال و بزین میدر دهستان بزینه

ای افراد در (. به همین ترتیب، جریان سفرهای شغلی درون منظومه67-1سفرهای شغلی در این منظومه است )نقشه  

تر سفرهای شغلی در داخل منظومه در های قویبر حسب اندازه جریان نیز بیانگر آن است که جریانرود  منظومه بزینه

تری برخوردار های ضعیفرود پیرامون روستاهای کهال و بزین شکل گرفته و سایر مناطق از جریاندهستان بزینه

 (.68-1باشند )نقشه می
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 بر حسب شدت جریان از مبدأ به مقصدای افراد    جریان سفرهای شغلی درون منظومه -67-1 نقشه

 
 رود بر حسب اندازه جریانای افراد در منظومه بزینهجریان سفرهای شغلی درون منظومه -68-1 نقشه
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 جریان برون منظومه ای افراد  -1-8-3-1-2

رود بر حسب شدت جریان از مبدأ به مقصد، دو ای افراد در منظومه بزینهدر جریان سفرهای شغلی برون منظومه

های ترین گرههای بعدی، جزو قویهای قیدار، قزوین و تاکستان در رتبهگره تهران و کرج در اولویت نخست و گره

(. 69-1رود برخوردار هستند )نقشه باشند که از تراکم باالتری در سفرهای شغلی از منظومه بزینهای میمنظومهبرون

رود بر حسب اندازه جریان حاکی از آن است در منظومه بزینهای افراد همچنین جریان سفرهای شغلی برون منظومه

اند )نقشه های تهران، کرج و قزوین سوق پیدا کردهای به سمت گرهمنظومههای قوی سفرهای شغلی برونکه جریان

1-70.)  

 ای افراد بر حسب شدت جریان از مبدأ به مقصدجریان سفرهای شغلی برون منظومه -69-1 نقشه
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 رود بر حسب اندازه جریانای افراد در منظومه بزینهسفرهای شغلی برون منظومهجریان   -70-1 نقشه

 
 

 ای  منظومه درون و برون  روابط و ها و فعالیت جریان محصول )تولید(  -1-8-3-2

با توجه به اهمیت مطالعه جریان ها و به ویژه جریان محصول که شاکله نظام تولید را تشکیل می دهند، در این 

ررسی جریان محصول )تولید( و فعالیت ها و روابط درون و برون منظومه ای در منظومه روستایی بزینه رود بخش به ب

پرداخته می شود. بررسی جریان محصول نشان می دهد که حجم عمده جریان محصول در روابط درون منظومه ای 

 هران، کرج، قم و بیجار است. رود و داشبالغ و در روابط برون منظومه ای به سمت قیدار، تبه سمت زرین

باغی و دامی که در تمامی روستاهای این منظومه وجود  -جریان محصول در منظومه عالوه بر محصوالت زراعی

( 32-1شود. در نمودار )رود میدارد، شامل تولید فرش و تابلو فرش نیز در برخی روستاها در داخل منظومه بزینه

رود نمایش داده شده است. همانطور که از نمودار مشخص است، با توجه به اندازه منظومه بزینهجریان محصول )تولید(  

  باشد.رود، قیدار و داشبالغ میرود مربوط به سه گره زرینها، مرکزیت جریان محصول در منظومه بزینهگره
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 رودمحصول )تولید( در منظومه بزینه  جریان -32- 1 نمودار

 
 

محصول، شش روستای کهال، توزلو، بزین، غالم ویس، حی و شدت جریان به لحاظ بر اساس نتایج کسب شده، 

 درجهشاخص درونرود داشتند. همچنین، از نظر  قشقجه به ترتیب بیشترین شدت جریان محصول را در منظومه بزینه

رود را نظومه بزینهرود، داشبالغ، بیجار، قم و تهران بیشترین تعداد جریان ورودی محصول در مشش گره قیدار، زرین

توان به وجود سیلو در داشبالغ و سپس سیلوی قیدار و انتقال محصول داشتند. یکی از دالیل اصلی این یافته را می

های گندم از سوی روستاییان به این سیلوها نسبت داد. هر چند، در از نظر محصوالت دامی نیز قیدار یکی از مکان

شود، زرین رود به عنوان مرکز اول فروش دام می باشد. به همین منوال، با یاصلی فروش دام در منطقه محسوب م

های اصلی فروش محصوالت دامی و شود، بنابراین، یکی از مکانرود نیز مرکز بخش محسوب میتوجه به اینکه زرین

باالتری داشته  درجه رتبهگردد که این موضوع سبب شده است تا این گره از نظر شاخص درونزراعی به محسوب می

رود، این محصول به طور عمده باشد. همچنین، با توجه به تولید فرش و تابلو فرش در بیشتر روستاهای منظومه بزینه

تر نتایج کسب شده در این بخش نشان داد که در یابد. البته، بررسی دقیقبه استان قم و تا حدودی تهران انتقال می

ویس، قشقجه و بزین رود، داشبالغ، حی، غالمشش گره زرین درجهاخص درونشرود از نظر داخل منظومه بزینه

  باالترین مقادیر را به خود اختصاص داده بودند.

، روستاهای  کهال، قشقجه، بزین، امیرلو، غالم ویس، حی و توزلو باالترین مقادیر به درجهشاخص برونبه لحاظ 

مسأله نیز عالوه بر تنوع تولید، تا حدودی حجم باالی میزان محصوالت دامی خود اختصاص داده بودند که دلیل این 

 های انتقال و فروش محصول بیشتر باشد. باشد که سبب شده است تا مکانو زراعی تولید شده در این روستاها می
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، قم و تهران رود، بیجارهای قیدار، داشبالغ، زرین، گرهشاخص مرکزیت بینابینی نتایج نشان داد که بر حسب 

ها به رود بودند. این موضوع بیانگر نقش فعال این گرههای واسط در منظومه بزینهدارای باالترین اهمیت به عنوان گره

ها مؤثرترین نقش را در های موجود در منظومه است، به نحوی که این گرههای ارتباطی میان دیگر گرهعنوان پل

 کنند. ها ایفا میسایر گره تسهیل برقراری پیوند و ارتباط بین

رود، بیجار، نیز همانطور که از شکل نیز پیداست، شش گره قیدار، داشبالغ، زرینشاخص مرکزیت نزدیکی  از نظر  

رود داشتند که این موضوع های منظومه بزینهقم، قشقجه، کهال، امیرلو، توزلو و حی بیشترین رتبه را در میان سایر گره

 ها با آنها دارد. ها در شبکه و ارتباط بیشتر سایر گرهاین گره داللت بر نقش محوری

شش گره داشبالغ،  مرکزیت بردار ویژهبا توجه به نتایج کسب شده در جدول مشخص شد که از نظر شاخص 

ساس، ها در منظومه بودند. بر این ارود، قم، بیجار و کرج دارای باالترین مقدار در مقایسه با سایر گرهقیدار، زرین

 های تأثیرگذار در منظومه بودند. های اشاره شده دارای بیشترین ارتباط با گرهتوان بیان داشت که گرهمی

رود از نظر جریان محصول دارای انسجام نسبتًا نشان داد که منظومه بزینه  چگالی شبکهدر نهایت، نتایج محاسبه  

های موجود در منظومه های محصول کافی بین گرهو جریان باشد. این یافته بیانگر آن است که ارتباطاتضعیفی می

رود توان به تک محصولی بودن بیشتر روستاها در منظومه بزینهبرقرار نشده است که این موضوع را تا حدودی می

ها همچون روستاهای حی، کهال، بزین، توزلو، نسبت داد. به عبارت دیگر، هر چند به صورت محدود در برخی گره

شود، ولی همچنان گندم جات و سایر محصوالت تولید میزمینی، صیفیویس و ... محصوالت متنوعی مانند سیبغالم

رود که این محصول نیز به طور مشخص به دو گره رود به شمار میمحصول اصلی در بیشتر روستاهای منظومه بزینه

 یابد. قیدار و داشبالغ انتقال می

 رودشده مرتبط با جریان محصول در منظومه بزینه گیریهای اندازهمیزان شاخص -73-1 جدول

 مرکزیت نزدیکی  مرکزیت بینابینی  درجه برون درجه درون شدت جریان 
مرکزیت بردار  

 ویژه
-سایر شاخص 

 ها
 ارزش  محل ارزش  محل ارزش  محل ارزش  محل ارزش  محل ارزش  محل

018/0 قیدار  58/599 قیدار  11 کهال  39 قیدار  10 کهال 059/0 داشبالغ    

ها=  تعداد گره

49 

تعداد پیوندها=  

254 

چگالی  

 11/0شبکه=

 2/7 توزلو
زرین  

 رود 
017/0 داشبالغ  61/469 داشبالغ  11 قشقجه 35 052/0 قیدار    

 10 بزین  30 داشبالغ  3/6 بزین 
زرین  

 رود 
016/0 زرین رود 75/376  

زرین  

 رود 
049/0  

غالم  

 ویس
013/0 بیجار 11/104 بیجار 10 امیرلو  21 بیجار 1/6  034 قم 

غالم   20 قم 3/4 حی

ویس،  

 حی و

 توزلو 

9 

013/0 قم 70/90 قم 030/0 بیجار   

 98/56 تهران  18 تهران  9/3 قشقجه
قشقجه،  

کهال،  
012/0 029/0 کرج    
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امیرلو،  

 توزلو، حی 

 

رود نشان داده شده است. بر نقشه کلی جریان )درون و برون منظومه( محصول در منظومه بزینه (71-1نقشه )در 

رود و داشبالغ و در بیرون از های زریناساس نقشه ترسیم شده، بیشترین جریان محصول در درون منظومه به گره

 های قیدار، قم، بیجار، تهران و کرج اختصاص یافته است. منظومه به گره

 رودکلی جریان )درون و برون منظومه( محصول در منظومه بزینه  نقشه -71-1 نقشه

 
 محصول  درون منظومه ایجریان  -1-8-3-2-1

رود بر حسب شدت جریان از مبدأ به مقصد در نقشه ذیل در ای در منظومه بزینهجریان محصول درون منظومه

((. نتایج 72-1ر گرفته است )نقشه )پنج سطح )خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، قوی و خیلی قوی( مورد بررسی قرا

ای محصول در مرکز بخش شکل گرفته که دلیل آن منظومهدرون نشان دهنده آن است که بیشترین تراکم جریان

رود و داشبالغ با باالترین شدت جریان محصول است. به همین ترتیب، همانطور که از نقشه جریان های زرینوجود گره

( نیز قابل استنباط است، 73-1رود بر حسب اندازه جریان در نقشه )ر منظومه بزینهای محصول ددرون منظومه

  باشد.رود و داشبالغ میها مربوط به همان دو گره زرینترین جریانقوی
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 به مقصدمبدأ  رود بر حسب شدت جریان از  ای محصول در منظومه بزینهنقشه جریان درون منظومه -72-1 نقشه

 
 

 رود بر حسب اندازه جریانای محصول در منظومه بزینهمنظومهنقشه جریان درون   -73-1 نقشه
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 جریان برون منظومه ای محصول  -2- 1-8-3-2

رود بر حسب شدت جریان از مبدأ به مقصد در نقشه ذیل در پنج ای در منظومه بزینهجریان محصول برون منظومه

((. همانطور که 74-1گرفته است )نقشه )سطح )خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، قوی و خیلی قوی( مورد بررسی قرار 

های قیدار )داخل استان(، تهران، ( مشاهده می شود، بیشترین تراکم جریان محصول مربوط به گره74 -1در نقشه )

( نیز نقشه جریان برون 75-1(، در نقشه )74-1کرج، قم و بیجار )خارج از استان( است. همچنین مشابه نقشه )

های بسیار قوی محصول در رود بر حسب اندازه جریان بیانگر آن است که جریانظومه بزینهای محصول در منمنظومه

اند. جریان محصوالت لبنی و خیار )از روستای های قیدار، تهران، کرج، قم و بیجار شکل گرفتهاین منظومه پیرامون گره

زمینی به سمت گره اردبیل می باشد.  غالم ویس( به سمت گره تبریز، بخشی از دام به سمت گره بیجار و بذر سیب

  چرا که به دلیل عدم باروری بذر سیب زمینی در اردبیل، این نوع بذر تولید شده به سمت گره مذکور انتقال می یابد.

 به مقصد  أرود بر حسب شدت جریان از مبدای محصول در منظومه بزینهنقشه جریان برون منظومه -74-1 نقشه
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 رود بر حسب اندازه جریانای محصول در منظومه بزینهمنظومهنقشه جریان برون   -75-1 نقشه

 
 ای  و برون منظومه درون روابط و ها فعالیتو  جریان خدمات  -1-8-3-3

بررسی جریان خدمات و فعالیت ها و روابط درون و برون منظومه ای در منظومه بزینه رود نشان می دهد که عمده 

جریان خدمات درون منطقه ای در گره های زرین رود )مرکز بخش( و کهال )مرکز دهستان(، عمده جریان خدمات 

 برون منظومه ای در شهر قیدار )مرکز شهرستان خدابنده( است. 

ترین آنها در این مطالعه شامل توانند دربرگیرنده موارد مختلفی باشند که اصلیشایان ذکر است که خدمات می

انتظامی، فرهنگی و مذهبی و سایر موارد  -خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی، خدمات پشتیبان کشاورزی، اداری

میدهد. همانطور که از نمودار پیداست، بیشتر  ( جریان خدمات در منظومه بزینه رود نشان33-1هستند. نمودار )

ای سهم اندکی منظومهای بوده و خدمات برونمنظومههای درونرود از نوع جریانهای خدماتی در منظومه بزینهجریان

به این  ترین اندازه را دارا هستندرود و قیدار بزرگاند. از نظر اندازه گره نیز زرینرا در منظومه به خود اختصاص داده

 باشند.رود برخوردار میها از وزن بیشتری در منظومه بزینهمفهوم که این گره
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 رود خدمات در منظومه بزینه  جریان -33- 1 نمودار
 

 

رود به ترتیب مربوط خدمات در منظومه بزینه  شدت جریان(، بیشترین  74-1با توجه به نتایج مندرج در جدول )

ویس، رود، قیدار، غالمآباد و حی بود. به طور مشابه، شش گره زرینویس، حسامشش روستای توزلو، کهال، بزین، غالم    به

هستند، به این مفهوم که بیشترین تعداد  درجهشاخص درونتپه دارای باالترین ارزش مربوط به توزلو، کهال و گل

شاره شده، پنج گره آن مربوط ها را دارند. نگته قابل توجه آن است که از بین شش گره اهای ورودی از سایر گرهجریان

ای در منظومههای درونباشند که این موضوع همانطور که اشاره شد، داللت بر غالب بودن جریانبه داخل منظومه می

زبان های بزین، حی، توزلو، کهال، پنبه، گرهدرجهشاخص برونجریان خدمات دارد. این در حالی است که بر حسب 

ست را به خود اختصاص داده و دارای بیشترین تعداد جریان خروجی خدمات در منظومه های نخو پیرمرزبان رتبه

 باشند. رود میبزینه
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های باالتری داشتند که این لو، بزین، حی و سرئین رتبهرود، قیدار، زاغه، زرینشاخص مرکزیت بینابینی از نظر 

ای را ایفا شش گره اشاره شده بیشترین نقش واسطه  رودموضوع بیانگر آن است که در جریان خدمات در منظومه بزینه

 شوند. ها در منظومه میکرده و سبب ارتباط بین دیگر گره

ویس، کهال، توزلو و بزین رود، قیدار، غالمهای زرین( حاکی از آن است که گره74-1نتایج کسب شده در جدول )

ترین فاصله را با سایر ها نزدیک نتیجه گرفت که این گره توانرا دارند. بنابراین، می مرکزیت نزدیکیبیشترین ارزش 

ها قرار تری در اختیار سایر گرهتوانند خدمات مختلف را به شکل سریعهای واسط میها داشته و بدون وجود گرهگره

 دهند.

ویس المرود، قیدار، غنیز نتایج به دست آمده مشخص کرد که شش گره زرین  شاخص مرکزیت بردار ویژهبه لحاظ  

ها دارای بیشترین اند، به این مفهوم که این گرهکهال، توزلو، بزین، حی و زاغج باالترین مقادیر را به خود اختصاص داده

 رود هستند. های تأثیرگذار در منظومه بزینهارتباط با گره

ر ضعف نسبی انسجام تنها در حدود هفت درصد بود که نشانگ چگالی شبکهدر نهایت، نتایج نشان داد که مقدار 

 های موجود در شبکه است. شبکه و وجود تعداد پیوندهای کم بین گره

 رودگیری شده مرتبط با جریان خدمات در منظومه بزینههای اندازهمیزان شاخص -74-1 جدول

 درجه برون درجه درون شدت جریان 
مرکزیت  

 بینابینی 

مرکزیت  

 نزدیکی 

مرکزیت بردار  

 ها سایر شاخص ویژه

 ارزش  محل ارزش  محل ارزش  محل ارزش  محل ارزش  محل ارزش  محل

 10 توزلو
زرین  

 رود 
 8 بزین  38

زرین  

 رود 
93/858 

زرین  

 رود 
019/0 

زرین  

 رود 
075/0 

 46ها=  تعداد گره

تعداد پیوندها=  

181 

چگالی  

 08/0شبکه=

 074/0 قیدار  018/0 قیدار  46/774 قیدار  8 حی 37 قیدار  10 كهال

 5/7 بزين
-غالم

 ویس 
 06/90 لو زاغه 7 توزلو  8

غالم  

 ویس 
012/0 

غالم  

 ویس 
034/0 

غالم  

 ویس
 033/0 کهال  012/0 کهال  63/69 بزین  7 کهال  7 توزلو  2/7

حسام  

 اباد 
 031/0 توزلو  012/0 توزلو  62/69 حی 7 پیرمرزبان  6 کهال  4/5

 4/5 حی
-گل

 تپه
 011/0 بزین  58/50 سرئین  7 پنبه زبان 6

بزین،  

حی و  

 زاغج 

027/0 
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رود آورده شده است. همانطور ، نقشه کلی جریان خدمات )درون و برون منظومه( در منظومه بزینه(76-1در نقشه )

های رود در داخل منظومه و گره قیدار در بیرون از منظومه بیشترین میزان جریانکه از نقشه پیداست، گره زرین

 اند. اختصاص دادهرود به خود خدمات را در منظومه بزینه

 رودنقشه کلی جریان خدمات )درون و برون منظومه( در منظومه بزینه -76-1 نقشه

 
 جریان درون منظومه ای خدمات -1-8-3-3-1

رود و تا رود بر حسب شدت جریان نشان می دهد که گره زرینای در منظومه بزینهجریان خدمات درون منظومه

رود بوده و گیری ساکنان در روستاهای بخش بزینهنظر شدت جریان خدماتحدودی کهال دارای بیشترین تراکم از 

(. همچنین جریان خدمات 77-1ای دارند )نقشه منظومهدهی جریان خدمات دروناین دو گره نقش اصلی را در شکل

خدمات در داخل   ترهای قویرود بر حسب اندازه جریان نیز بیانگر آن است که جریانای در منظومه بزینهدرون منظومه

رود )به عنوان مرکز بخش( و کهال )به عنوان مرکز دهستان( شکل گرفته و سایر مناطق های زرینمنظومه پیرامون گره

کهریز های دیگر همچون توزلو، قرهها در گرهتری برخوردار هستند. البته، شدت این جریانهای به مراتب ضعیفاز جریان

  (.78 -1توجه است )نقشه  تپه نیز قابلو تا حدودی گل
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 رود بر حسب شدت جریانای خدمات در منظومه بزینهنقشه جریان درون منظومه -77-1 نقشه

 
 رود بر حسب اندازه جریانای خدمات در منظومه بزینهنقشه جریان درون منظومه -78-1 نقشه
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 جریان برون منظومه ای خدمات -2- 1-8-3-3

رود بر حسب شدت جریان نشان میدهد که بیشترین حجم دریافت بزینهای در منظومه  جریان خدمات برون منظومه

(. 79-1رود از گره قیدار است که از تراکم بسیار قوی برخوردار است )نقشه خدمات در روستاهای مختلف بخش بزینه

از آن است رود بر حسب اندازه حاکی ای در منظومه بزینههمچنین در تایید این نتیجه، جریان خدمات برون منظومه

  (.80 -1رود پیرامون گره قیدار شکل گرفته است )نقشه های قوی خدمات در منظومه بزینهکه جریان

 رود بر حسب شدت جریان از مبدأ به مقصدای خدمات در منظومه بزینهجریان برون منظومه -79-1 نقشه
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 اندازه جریانرود بر حسب  ای خدمات در منظومه بزینهنقشه جریان برون منظومه -80-1 نقشه

 
 

 ای  منظومه و برون  درون روابط و ها فعالیت و جریان سرمایه -1-8-3-4

رود در این بخش تالش شده است تا بر حسب دهستان، با توجه به ماهیت متفاوت جریان سرمایه در منظومه بزینه

رود جریان اصلی پیداست در دهستان زرینههای سرمایه به تفکیک ترسیم و ارائه شود. همانطور که از نمودار جریان

باشد که در این بین، بیشترین حجم رود، حومه کرج، حومه تهران و قم میسرمایه به ترتیب به سوی قیدار، زرین

رود ماهیت یابد. این در حالی است که در دهستان بزینهسرمایه یعنی نزدیک به یک سوم آن به سمت قیدار جریان می

رود، حومه تهران و حومه کرج بیشترین تا حدودی متفاوت بوده و به ترتیب اولویت قم، قیدار، زرینجریان سرمایه 

های اند. بر اساس اطالعات کسب شده در بین مکانرود را به خود اختصاص دادهحجم سرمایه ورودی از دهستان بزینه

 ها است.اشاره شده، قم دارای اولویت باالتری نسبت به سایر مکان

( آورده شده است. همانطور 81-1رود در نقشه )قشه کلی جریان )درون و برون منظومه( سرمایه در منظومه بزینهن

ای به سمت چهار گره قم، البرز، منظومهکه از نقشه پیداست، حجم عمده جریان سرمایه در این منظومه به شکل برون

رود برای ورود جریان سرمایه از تنها یک گره یعنی زرین تهران و قیدار است. این در حالی است که در داخل منظومه

  رود وجود دارد.روستاهای مختلف منظومه بزینه
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 رود نقشه جریان )درون و برون منظومه( سرمایه در منظومه بزینه -81-1 نقشه

 
 

 جریان درون منظومه ای سرمایه    -1-8-3-4-1

باشد، شدت رود میای سرمایه در منظومه بزینهمنظومه( که نشان دهنده شدت جریان درون  82-1بر اساس نقشه )

ها تر از سایر گرهرود نسبتاً قویجریان سرمایه از نقاط روستایی همچون کهال و بزین به سمت مرکز بخش یعنی زرین

  تری برخوردار است.بوده و از تراکم قوی
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 رود بر حسب شدت جریانبزینهای سرمایه در منظومه  نقشه جریان درون منظومه -82-1 نقشه

 
 

 جریان برون منظومه ای سرمایه  -2- 1-8-3-4

رود به سمت چهار گره اصلی شامل قیدار، البرز، تهران و قم شکل ای سرمایه در منظومه بزینهمنظومهجریان برون

شود که هر مشخص میرود ای سرمایه در منظومه بزینهمنظومه(. از نظر شدت جریان برون83-1گرفته است )نقشه 

اند سهم چهار گره اصلی یعنی قیدار، البرز، تهران و قم از شدت جریان سرمایه نسبتاً برابری برخوردار بوده و توانسته

رود را به خود اختصاص دهند. البته، شایان ذکر است تقریباً یکسانی از خروج سرمایه از مناطق روستایی بخش بزینه

ها در خارج از ه شده، تنها یک گره یعنی قیدار در داخل شهرستان/ استان بوده و سایر گرهکه از بین چهار گره اشار

 (. 84-1استان قرار دارند )نقشه 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 رودای سرمایه در منظومه بزینهمنظومهنقشه جریان برون -83-1 نقشه

 
 رود بر حسب شدت جریانای سرمایه در منظومه بزینهمنظومهنقشه جریان برون -84-1 نقشه
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 ای  منظومه و برون  درون  روابط و نوآوری اطالعات وجریان    -1-8-3-5

بندی صورت گرفته، نتایج حاصل از ترسیم جریان اطالعات و نوآوری بر حسب سه دسته اطالعات با توجه به دسته

 زراعی و باغی، اطالعات دامی و اطالعات بازار، تسهیالت و سایر خدمات عمومی در ادامه بیان شده است. 

 اطالعات زراعی و باغی  -1-8-3-5-1

ترین منبع اطالعاتی برای دریافت اطالعات زراعی و باغی در منظومه ، اصلی( پیداست34-1نمودار )همانطور که از  

ها را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، بیشتر درصد از جریان  55باشد که در حدود  رود خود روستا میبزینه

های مختلف اعم از دوستان و آشنایان، واسطه منابع و کانالمنظومه بزینه رود اطالعات زراعی و باغی را بهروستاییان در  

کنند. پس از این منبع، روستاهای اعضای خانواده، کشاورزان ماهر و یا سایر کشاورزان از درون خود روستا دریافت می

 (. 1اطراف در رتبه دوم قرار گرفته است )نمودار 

 
 باغی  -های زراعیاطالعات و نوآوری  ان و شدت جریانمک -34- 1 نمودار

 

 اطالعات دامی  -2- 1-8-3-5

رود، مرکز شهرستان اطالعات دامی در منظومه بزینه (، در جریان35-1بر اساس اطالعات مندرج در نمودار )

می مورد نیاز خود را )قیدار( بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، روستاییان بیشتر اطالعات دا

از مرکز شهرستان با مراجعه به کارشناسان دامپروری در سازمان جهاد کشاورزی و نیز دامپزشکان در قیدار دریافت 

ترین منابع اطالعاتی کنند. پس از مرکز شهرستان، مشابه جریان اطالعات زراعی و باغی، خود روستا یکی از اصلیمی

 (.1حدود یک سوم از وزن جریان اطالعاتی را به خود اختصاص داده است )نمودار روستایی بوده، به نحوی که در 

خود روستا

روستاهاي اطراف

20%

(زرين رود)بخش 

15%

مركز شهرستان 

(قيدار)

5%

ساير
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 های دامیاطالعات و نوآوری  مکان و شدت جریان -35- 1 نمودار

 

 اطالعات بازار، تسهیالت و سایر خدمات عمومی  -3- 1-8-3-5

( نمایش داده شده است. 1رود در نمودار )اطالعات بازار، تسهیالت و سایر خدمات عمومی در منظومه بزینه  جریان

درصد بیشترین سهم را در جریان اطالعات بازار، تسهیالت و  45همانگونه که از شکل پیداست، گزینه خود روستا با 

درصد  10درصد، روستاهای اطراف  30در حدود سایر خدمات عمومی داشته است. در همین زمینه، مرکز شهرستان 

  (.36-1اند )نمودار دادهدرصد از شدت جریان را به خود اختصاص  10و بخش نیز 

 
 اطالعات بازار، تسهیالت و سایر خدمات عمومی  مکان و شدت جریان -36- 1 نمودار

 

خود روستا

روستاهاي اطراف

10%
زرين )بخش 

(رود

10%

مركز شهرستان 

(قيدار)

45%

ساير

خود روستا

روستاهاي اطراف

10%

(زرين رود)بخش 

10%

مركز شهرستان 

(قيدار)

30%

ساير
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 پیوندهای فضایی  -1-8-4

 عرصه   (reciprocal)در شهری کانونهای و روستایی هایدوسویه سکونتگاه تعامل حاصل شهری- پیوندهای روستایی

 -آن و مانند نوآوری ، فنّاوری ، اطالعات کاالها، افراد، جریان از جمله – مختلف جریانهای طریق از و هستند ایمنطقه

 ی،جار و فرهنگی اجتماعی اقتصادی، دگرگونیهای بستر در جریانها گونه تحقق این نظری، لحاظ شوند. ازمی شناسایی

 پیوندهای رو، ازاین  .است همراه روستایی محیطهای در اشتغال تقویت تنوع و با توسعه، درحال کشورهای در ویژه به

 در شهری مراکز نقش مثبت از حمایت و فقر کاهش هدف با توسعه بیان سیاست های و تنظیم در شهری -روستایی

 و شهر سنتی روابط برخالف پیوندها، این .دارد قرار توسعه کارشناسان تأکید پیرامونی مورد روستایی نواحی توسعه

 تبیین مکمل از جریانهای ایمجموعه و دوسویه تعامل واسطه به است، روابط سلطه نوعی گویای عمدتاً روستا که

 :داد قرار مورد بررسی سطح یا منظر  دو توان از می را شهری -پیوندهای روستایی مبنا، براین د.شونمی

 سطح در و تعامل زائد(؛ مواد حتی و فّناوری اطالعات، کاالها، سرمایه، افراد، جریانهای فضا )نظیر عرصه در پیوندها

 به اغلب که فعالیتهایی رسند یامی انجام به شهری نواحی در که فعالیتهای روستایی شامل بخشی(، )تعامل بخشها

 .دارند جریان روستایی در نواحی اما خدمات(، و صنعت )نظیر شوند می بندی طبقه عنوان( شهری

 -روستایی پیوندهای ای خصوصیاترشد و شبکه منطقه پارادایم قطب دو تطبیقی بررسی در م( 1998 ) داگالس مایک 

   :کند می بیان چنین شهری را

تجمع  مبنا، براین دارد.  در بر را بزرگ شهرهای نفوذ آنها حوزه گستره و هستند متنوع شهری -روستایی پیوندهای

 بین موجود مکمل توانهای همچنین و )فعالیتها( از تنوع تواند می توسعه ای منطقه واحد یک در روستاها و شهرها

و  )شهری مراکز بین روابط چارچوب، این در مند شود. بهره آن بالفصل نفوذ حوزه و  مرکز هر بین و مراکز مختلف

 گیریموجب شکل شهری -روستایی پیوندهای ترتیب، این بود؛ به خواهد دوسویه و مکمل افقی، بیشتر روستایی(

 نحوه برقراری براساس که شوند می آن از فراتر و منطقه سطح متفاوت، در تراکم با ای،ناحیه )کوچک( های شبکه

 و مرتبط های شبکه نهایتاً این و گیرند؛ می قرار شناسایی مورد بین سکونتگاهها در آن، نظایر و مردم کاالها، جریان

 مناطق یا رشد یک قطب از بهتر مراتب به اقتصادی، تنوع و تجمع از ساختن سطحی فراهم با تعاملی، شدت به

 این ونقل، و حمل ارتباطی نوین های شبکه واسطه به سکونتگاهها، بین فاصله زمانی کاهش .کنند عمل کالنشهری

 و وسیع طیف و قرار گیرند پیوند در یکدیگر با دورافتاده و پراکنده و روستاهای شهرها که است آورده فراهم را امکان

 .سازند فراهم را تعامل از مؤثری

 به یکدیگر یکپارچه و متقابل نحوی به روستایی و شهری که توسعه است واقعیت این مؤید شهری -روستایی پیوندهای

 و روستاها شهرها برای متقابل منافع با الزاماً شرایط همه در این پیوندها که است نادرست تصور این البته .است وابسته

 بیشتر گروههای پذیری آسیب و فضایی نابرابری به است متفاوت، ممکن شرایط در امر،  این زیرا بود، خواهد همراه

 تأثیر تحت شدت شهری به -روستایی پیوندهای شکل که داشت توجه باید .شود منجر )روستایی( مند بهره کم

 هم و شهری بر جوامع هم که اقتصادی، اصالحات و ساختاری تعدیل جهانی شدن، روند جمله از کالن، تحوالت

 آزادسازی شهری، در نواحی قیمتها عمومی افزایش و شغلی ناامنی ارتباط، دارد. در همین قرار است، اثرگذار روستایی

 غیرکشاورزی اشتغال به اجبار باید به که خرد دهقانان کشاندن حاشیه به در صادرات، مبتنی بر کشاورزی رشد و تجارت
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 نوع که نیستند عوامل اقتصادی جا همه و همیشه البته، . کند می ایفا مهمی دهند، نقش در تن مهاجرت یا و

 سیاسی، تاریخی، تابع عوامل حال، درعین پیوندها، این بلکه سازند، می را مشخص شهری - روستایی پیوندهای

گیرند.  می شکل نحوی متفاوت به مبنا، براین و هستند منطقه سطح در حاکم زیست محیطی و فرهنگی -اجتماعی

 است این آنها اصلی دیگر، ویژگی منطقه به منطقه یک  از شهری -روستایی تفاوت پیوندهای وجود با ، ترتیب این به

 کارشناسان  .هستند و مکمل متقابل پیوندهای سوی به سلطه جو سنتی روابط از نوید دهنده گذار توسعه، مسیر در که

 مرتبط محلی -نوظهور جهانی واقعیتهای به توجه ضمن ای، منطقه ریزیهای -برنامه و سیاستگذاری قالب در توسعه

 -روستایی پیوندهای دستیابی به برای امروز، دنیای در شهری -روستایی های بیشتر عرصه هرچه ادغام و یکپارچگی با

 :ورزند می زیر تأکید های جنبه بر کارآمد شهری

 منطقه ای؛ و محلی حکمروایی توان تقویت •

 همراهی و همیاری های زمینه هموارسازی و برابری جنسیتی از حمایت توسعه، مشارکتی های شیوه ترغیب •

 جامعه؛ تمامی اعضای

 محلی؛ به اقتصاد بخشی تنوع منظور به تولیدی، پیوندهای سازی محلی •

 تعاونی؛ و همیار گروه های به دهی شکل در همکاری •

 و روستایی؛ و شهری خدمات و عمومی زیرساختهای تأمین •

 (. 217: 1387)سعیدی،  .و سرمایه کاالها افراد، جایی جابه در خیال آسایش و امنیت تضمین •

 

 فرهنگی  -اجتماعیپیوندهای   -1-8-4-1

فرهنگی در منظومه روستایی بزینه رود از طریق شاخص هایی همچون روابط   -سکونتگاه های هم پیوند اجتماعی

قومی، خانوادگی، اشتراکات فرهنگی و انسجام و اتحاد اجتماعی و فرهنگی، وجود مسیرهای ارتباطی و تسهیالت حمل 

سطح کوچک شناسایی گردیده   5در یک سطح اصلی در شهر زرین رود با سایر سکونتگاه ها و  ها   و نقل میان سکونتگاه

است که در ذیل به بررسی آنها پرداخته می شود. بررسی ها نشان می دهد که ارتباطات درونی گسترده ای در بین 

 سکونتگاه ها وجود دارد. 

یشترین نقش آفرینی و محبوبیت برخوردار است و پیوند در درون منظومه بزینه رود، زرین رود )مرکز منظومه( از ب

قوی و مسلطی با دو دهستان موجود در منظومه برقرار نموده است. سپس دومین مرکز مهم در سطوح هم پیوندی 

فرهنگی با سایر روستاها توانسته است بیشترین  -روستای کهال می باشد که از نظر ارتباطات و پیوندهای اجتماعی

 منظومه به خود اختصاص دهد.  شدت را در

همانظور که در نقشه ذیل مشاهده می گردد، پس از زرین رود که بعنوان مهمترین و اصلی ترین حوزه هم پیوند 

سطح منظومه بزینه رود می باشد، پنج سطح هم پیوند کوچک مقیاس وجود دارد که در ادامه به بررسی هرکدام 

 پرداخته می شود.
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 -دهستان بزینه رود با مرکزیت سطح پیوندی روستای کهال قرار دارد، دارای پیوند اجتماعی  ، در1سطح همپیوندی  

فرهنگی قوی با روستاهای حی، بزین، شرور، استرود، ارغوال، خانالر، قره محمد، سرئین، کهریز دره  است. با بررسی 

قوی ترین پیوند با سایر روستاها در  سطح هم پیوندی مذکور می توان اشاره کرد که روستای کهال دارای بیشترین و

سطح خود می باشد و سپس حی، بزین و کهریز دره )تا حدودی( بیشترین شدت را به خود اختصاص داده اند. دلیل 

وجود این پیوند و تعامل، عوامل نزدیکی و دسترسی آسان، ارتباطات خویشاوندی و مراودات فرهنگی و اجتماعی، 

فرهنگی  -و ارائه انواع خدمات روستای کهال می باشد که باعث پیوندهای اجتماعیوسعت زیاد، پرجمعیت بودن 

روستاهای پیرامونی با جمعیت موجود در روستای کهال شده و به تبع آن باعث جریانها و رفت و آمدهای افراد به این 

 ا به خود اختصاص داده است. روستا گردیده است. در مراتب بعدی روستای بزین و حی بیشترین میزان پیوند و تعامل ر

، فراتر از تقسیمات سیاسی و اداری در دو دهستان زرینه رود و بزینه رود قرار دارد و دومین 2سطح هم پیوندی 

فرهنگی را در سطح منظومه بزینه رود به خود اختصاص داده است.  -رتبه از نظر شدت و فراوانی پیوند اجتماعی

فرهنگی را به خود اختصاص داده اند. این حوزه  -ور باالترین میزان پیوند اجتماعیروستاهای حسام آباد، زاغج و قج

هم پیوندی با وجود وسعت زیاد دارای پیوند قوی در حوزه خود نیست و بیشترین پیوند و تعامل خود را با زرین رود و 

 روستاهای پیرامونی دارد. 

زیت پیوندی ارقین بالغ قرار دارد که بیشترین میزان ، در سطح دهستان زرینه رود و با مرک3سطح هم پیوندی 

فرهنگی را با زرین رود و روستاهای قشقجه و قزل بالغ دارد. در این سطح همپیوندی نیز همانند  -پیوند اجتماعی

سطوح قبلی، عواملی همچون ارتباطات خویشاوندی و خانوادگی و مراودات فرهنگی و اجتماعی به عنوان دالیل 

فرهنگی با سطح هم  -بیان نمود. همچنین این سطح هم پیوندی، دارای باالترین ارتباط و تعامل اجتماعیهمپیوندی 

 به مرکزیت کهال و  سپس با زرین رود است. 1پیوندی 

فرهنگی با سطح هم  -، در دهستان بزینه رود واقع شده است و دارای پیوندهای اجتماعی 4سطح هم پیوندی 

ست. در این سطح، روستاهای امیرلو، اردهین، قیاس کندی و قره کهریز دارای بیشترین میزان و زرین رود ا 1پیوندی 

و فراوانی تعامل و ارتباط می باشند. دلیل وجود این ارتباطات با روستاهای حوزه همپیوندی ارتباطات فامیلی و قومی 

ست  باعث شکل گیری ارتباطات اجتماعی بین روستاهای مذکور و مراودات فرهنگی و اجتماعی می باشد که توانسته ا

 شود.

، در دو دهستان زرینه رود و بزینه رود قرار گرفته است و از نظر شدت و فراوانی میزان پیوند 5سطح هم پیوندی 

می توان گفت که یکی از سطوح دارای پیوند قوی می باشد. سه روستای توزلو، داش بالغ و غالم ویس در این سطح 

می باشد. دلیل این امر را می توان ارتباطات قومی و خویشاوندی و  1پیوند و ارتباط قوی با سطح هم پیوندی دارای 

عواملی همچون وجود سیلو در داشبالغ و مهاجرت های صورت گرفته در غالم ویس دانست چرا که این عوامل باعث 

فرهنگی   -و در نهایت باعث ایجاد ارتباطات اجتماعی  حرکت و جابه جایی افراد  و انتقال جمعیت از سوی سایر روستاها  

 در این محدوده شده است.

فرهنگی قوی در منظومه شکل گرفته است و گرایش  -به صورت کلی می توان بیان نمود که پیوندهای اجتماعی

چون ارتباطات و تعامل بیشتر نقاط روستایی مستقیما به سمت مرکز منظومه و سپس به سمت مراکز جمعیتی هم
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دارای بیشترین تعامل و پیوند   1روستا کهال در داخل سطوح هم پیوندی خود می باشد. در این میان سطح هم پیوندی  

 با سایر سطوح می باشد. 

 فرهنگی در منظومه بزینه رود  - پیوندهای اجتماعینقشه  -85-1 نقشه

 
 اقتصادی پیوندهای   -1-8-4-2

ایه، جریان تولید )محصول( و جریان اطالعات مربوط جهت بررسی پیوندهای اقتصادی، جریان های فضایی سرم

به تولید بهره گرفته شده است. پیوندهای اقتصادی شامل انواع روابط و مبادالت اقتصادی، خرید و فروش محصوالت 

( تولید تولید فرش و تابلو فرش، فرآورده های لبنی و دامی، لوازم و تجهیزات صنعتی و صنایع دستی )باغی  -زراعی

می باشد. مجموع روابط و تبادالت کاالهای یاد شده بین حوزه های مختلف شهری و روستایی، پیوندهای اقتصادی   شده

 منظومه بزینه رود را تشکیل می دهد. 

پیوندهای اقتصادی در سطح درون منظومه ای اغلب روستاهای منظومه دارای پیوند و تعامل اقتصادی بیشتری 

همانطور که در نقشه ذیل مشاهده می روستای داش بالغ و روستای کهال می باشند.  با مرکز منظومه )زرین رود(،

، در داخل منظومه چهار سطح هم پیوندی عمده وجود دارد که بین خود ارتباط و پیوند اقتصادی برقرار نموده گردد

د و به عنوان یکی از مرکز اول فروش دام در منظومه می باشاند. مرکزیت زرین رود بدین دلیل است که این گره 

 های اصلی فروش محصوالت دامی و زراعی محسوب می گردد.مکان

، در دهستان بزینه رود واقع شده است که شامل روستاهای حی، کهال، بزین، شرور، محمد 1سطح هم پیوندی 

خلج و سرئین می باشد. در این سطح هم پیوندی، روستاهای کهال، حی و بزین دارای بیشترین میزان فراوانی ارتباط 
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سطح منظومه نیز جزو مراکز اصلی جریانات محسوب و تعامل نه تنها در داخل سطح هم پیوندی خود می باشد، بلکه در  

تنوع تولید، تا حدودی حجم باالی میزان محصوالت دامی و زراعی تولید شده و می گردند. دلیل این امر را می توان 

 تعداد زیاد سفرهای شغلی در این روستاها دانست.

هستان بزینه رود و زرینه رود واقع شده ، فراتر از مرزهای سیاسی و اداری، در دو د2سطح هم پیوندی اقتصادی 

است. روستاهای این سطح هم پیوندی بیشترین عامل و ارتباط خود را با مرکز منظومه و داش بالغ دارند. دلیل این 

 امر را می توان فروش محصوالت دامی و زراعی در زرین رود و وجود سیلوی داش بالغ دانست. 

زرینه رود قرار گرفته است و شامل سه روستای قزل بالغ، ارقین بالغ و قشقجه ، در دهستان 3سطح هم پیوندی 

می باشد. در بین سه روستای مذکور، روستای قشقجه دارای مرکزیت تعامل و ارتباط در این سطح هم پیوندی است. 

پیوندی می باشد. این های مذکور در سطح هم ارتباطی بین دیگر گره به عنوان پل دلیل این امر نقش فعال این گره

سطح هم پیوندی نیز همچون سطوح دیگر در ارتباط و پیوندی بیشتری با مرکز منظومه و سپس روستای داش بالغ 

 است.

، در دهستان های زرینه رود و بزینه رود واقع شده است و اغلب روستاهای این سطح هم 4سطح هم پیوندی 

ستند. روستای داش بالغ به عنوان مرکز تعامل و پیوند اقتصادی در این پیوندی در ارتباط با زرین رود و داش بالغ ه

سطح هم پیوندی محسوب می گردد. عالوه بر این باید اشاره نمود که گره داش بالغ در سطح منظومه یکی از مراکز 

و و انتقال  اصلی جریانات تولید و سرمایه محسوب می گردد. دلیل این امر را می توان به وجود سیلو در داشبالغ

محصول گندم از سوی روستاییان به این سیلو نسبت داد. همچنین از نظر میزان فراوانی و شدت ارتباط و پیوند 

 اقتصادی، روستاهای غالم ویس و توزلو در رتبه های بعدی قرار دارند.

جار است. در این بین پیوندهای اقتصادی در سطح برون منظومه ای، به سمت گره های قیدار، تهران، کرج، قم و بی

قیدار نقش آفرینی بیشتری جهت پیوندهای اقتصادی ایفا می کند. دلیل این امر را می توان وجود سیلوی قیدار و 

های اصلی فروش انتقال محصول گندم از سوی روستاییان به این سیلو، فروش دام و محصوالت دامی )یکی از مکان

بازار و تسهیالت به سمت روستاهای منظومه دانست. همچنین پیوند روستاهای   دام در منطقه( و جریان اطالعات دامی و

منظومه با  قم و تهران به دلیل تولید فرش و تابلو فرش و انتقال آنها  به این مکان ها و جریان محصوالت لبنی و صیفی 

ی( به همدان و کردستان، جات )محصول خیار تولیدی از غالم ویس( به سمت گره تبریز، جریان افراد )سفرهای شغل

جریان بخشی از دام به سمت گره بیجار و بذر سیب زمینی به سمت گره اردبیل قابل توجه بوده و باعث به وقوع 

پیوستن ارتباطات اقتصادی بین شهرهای خارج از منظومه با روستاهای موجود در حوزه های همپیوندی موجود در 

 سطح درون منظومه ای می گردد.

رود، بیجار، قم و تهران های قیدار، داشبالغ، زرینگرهبه بررسی های صورت گرفته می توان بیان کرد که با توجه 

رود بودند. این موضوع بیانگر نقش های واسط در منظومه بزینهدارای باالترین ارتباط و پیوند اقتصادی به عنوان گره

ها مؤثرترین های موجود در منظومه است، به نحوی که این گرهههای ارتباطی میان دیگر گرها به عنوان پلفعال این گره

  کنند.ها ایفا مینقش را در تسهیل برقراری پیوند و ارتباط بین سایر گره
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 در منظومه بزینه روداقتصادی نقشه پیوندهای  -86-1 نقشه

 
 

 اداری  -خدماتیپیوندهای    -1-8-4-3

اشاره گردید، جریان خدمات و فعالیت ها و روابط درون و برون منظومه ای در منظومه بزینه رود  چنانچه در بخش  

انتظامی، فرهنگی و  -خدمات شامل شامل خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی، خدمات پشتیبان کشاورزی، اداری

ای زرین رود )مرکز بخش( و مذهبی و سایر موارد هستند. همچنین عمده جریان خدمات درون منظومه ای در گره ه

سپس روستای کهال )مرکز دهستان( و عمده جریان خدمات برون منظومه ای در شهر قیدار )مرکز شهرستان خدابنده( 

ای سهم اندکی را در منظومهمی باشد. لذا جریان های خدماتی عمدتا رو به سمت مرکز منظومه است و خدمات برون

  اند.منظومه به خود اختصاص داده

خدماتی منظومه بزینه رود در قالب دو سطح هم  -همانطور که نقشه ذیل نشان می دهد، پیوندهای فضایی اداری

پیوندی تقسیم بندی شده است. سطح اول در برگیرنده کل منظومه با مرکزیت زرین رود )مرکز بخش( و سطح دوم 

تان بزینه رود( می باشد. لذا می توان گفت این در برگیرنده دهستان بزینه رود با مرکزیت روستای کهال )مرکز دهس

ویس، کهال، های غالمرود هستند. در این میان گرههای موجود در منظومه بزینهها دارای بیشترین ارتباط با گرهگره

خدمات   توانندها داشته و  میترین فاصله را با سایر گرهتوزلو و بزین به عنوان گره های واسط می باشند چرا که نزدیک 

 ها قرار دهند.تری در اختیار سایر گرهمختلف را به شکل سریع
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اداری روستاهای منظومه در سطح برون منظومه ای با شهر  -همچنین باید اشاره نمود که پیوند و تعامل خدماتی

که از تراکم   رود از گره قیدار استقیدار است. چرا که بیشترین حجم دریافت خدمات در روستاهای مختلف بخش بزینه

بسیار قوی برخوردار است. عالوه بر این، روستاهای منظومه با شهر همدان به صورت مقطعی و محدود در پیوند و 

 اداری هستند و نمی توان ارتباط و پیوند قوی بین روستاهای موجود و همدان مشاهده نمود. -تعامل خدماتی

رود نشانگر ضعف نسبی انسجام شبکه و وجود تعداد پیوندهای اداری منظومه بزینه  -بررسی پیوندهای خدماتی

رود های موجود در منظومه بزینههای موجود در منظومه در ارتباط با گرههای موجود در شبکه است و گرهکم بین گره

 نتوانسته اند تاثیر گذار باشند.

 نقشه پیوندهای اقتصادی در منظومه بزینه رود -87-1 نقشه

 
 

 منظومه  فضایی ان سازم و کارکرد -1-8-5

کارکرد یا عملکرد فضایی مجموعه فعالیتها و روابط حاکم بر آنها را شامل می شود که به واسطه ساختارهای 

موجود امکان تحقق می یابند. بدین ترتیب، میان ساختار و کارکرد  ارتباط تنگاتنگ وجود دارد؛ به سخن دیگر، هر 

می کند و یا بر آن حاکم می شود(، نیازمند ساختارهای متناسب با خود   کارکردی)یعنی هر فعالیت و روابطی که ایجاد

 (.12: 1390است و بالعکس )سعیدی، 

 سکونتگاهی  شبکه کارکردی مراتب  سلسله -1-8-5-1

بندی سلسله مراتبی پدیده های همسان براساس مجموعه ای از معیارها یا خصوصیتها و تعیین جایگاه گروه

سطح بندی، به تعیین پدیده های همسان، بر حسب سطح ردی و وضعیت هر یک نسبت به بقیه تعیین می شود.  عملک
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می پردازد. مفهومی که به معنای سطح بندی نزدیک تر است،  -به صورت سلسله مراتبی -یا رتبه های مختلف آنها

هنگامی مطرح می شود که تعیین  است.  بدینسان، سطح بندی سکونتگاههای روستایی categorizationاصطالح 

رسانی( در سطح ناحیه ای، منطقه ای یا ملی لحاظ کارکردهای فضایی )از جمله، خدماتجایگاه سلسله مراتبی آنها از 

 (. 11: 1385مورد نظر باشد )سعیدی،

دن پاره ای از با توجه به ساختار فضایی روستاها، یک سری از روستاها به عنوان سکونتگاه برتر به دلیل دارا بو

تبیین  .کندخدمات اهمیت یافته اند. موقعیت یابی برخی از سکونتگاهها، از یک نظام مندی سلسله مراتبی پیروی می

این نظام سلسله مراتبی و تعیین روابط حوزه ای برای سکونتگاهها، از طریق مدل هایی صورت گرفته است. در این 

یابند. بر اساس پاره ای از خدمات حوزه ای آبادی ابط عملکردی اهمیت میمدل ها سکونتگاه های روستایی به جهت رو

های شاخص به ترتیب بهره مندی، در سطوح مختلفی قرار میگیرند که این سطوح از برآیند حوزه های نفوذ مختلف 

روستایی؛  در این طرح، نظام سلسله مراتبی سکونتگاههای  .(110:  1393کارکردی شکل میگیرد )عزیز پور و شمسی،  

تعیین گردیده است که اساس ، همگنی در ساختار تولید  با استفاده از مدلهای برخورداری از خدمات، شاخص مرکزیت

مجموع این مدلها بر روابط عملکردی در یک سازمان فضایی می باشد و در نهایت سطح بندی سکونتگاهها باتوجه به

 مدل ها انجام گرفته است.

 برخورداری از خدماتمدل  -

های  زمینه در پایدار استقرار ساز زمینه خدمات مختلف امکانات و تسهیالت، زیربنایی، تاسیسات به دسترسی

 بندی طبقه این جمله از اند. کرده طبقه بندی مختلفی های صورت به را روستاها در موجود خدمات  .روستایی است

 کرد. اشاره ای به شرح ذیل حوزه ای و نقطه خدمات طبقه بندی به توان می ها

 یک محل ساکنین استفاده مورد فقط که خدماتی و کارکردها از دسته ای: آن نقطه خدمات یا کارکردها •

 محلی( هستند )کارکردهای ای ارزش حوزه و فضایی برد فاقد و بوده

 سکونتگاه توسط محلی مردم نیازهای بر عالوه که خدماتی یا کارکردها :ای حوزه خدمات یا کارکردها •

با توجه به جدول زیر  . مرکزی( هستند )کارکردهای فضایی برد دارای و گرفته قرار استفاده مورد نیز دیگر های

 خدمات نقطه ای و حوزه ای قابل تمایز هستند. 
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 جدول معیارهای سطح بندی سکونتگاه ها -75-1 جدول

 خدمات نقطه ای

حسینیه، شورا، دهیاری، بسیج، پاسگاه، شورای ریش مهدکودک، نهضت سوادآموزی، مسجد، 

سفیدان، گرمابه عمومی، آرامستان، غسال خانه، آتشنشانی، آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی 

 عمومی، صندوق پست، سالن ورزشی، نانوایی، مرکز پذیرایی، صندوق قرض الحسنه

 خدمات حوزه ای

عمومی، امامزاده، شورای حل اختالف، خانه بهداشت، مدرسه راهنمایی، دبیرستان، کتابخانه 

داروخانه، بیمارستان و درمانگاه، بهزیستی، کشتارگاه، دفتر پست، دفتر مخابرات، کافی نت، 

پیش خوان دولت، پایانه مسافربری، تعمیرگاه خودرو، انبار کشاورزی، تعمیرگاه کشاورزی، 

 ونی روستایی و جهاد کشاورزیبانک، دفتر ترویج کشاورزی، دامپزشکی، شرکت تعا

 

با استفاده از فرمول درصد میزان برخورداری، برخورداری هر یک از روستا از خدمات، مشخص می شود. فرمول درصد 

 :برخورداری عبارت است از

 * )مجموع تمام خدمات منظومه /مجموع خدمات روستا( =درصد برخورداری روستا 100

 

روستا، با استفاده از سطح بندی روستاهای کشور، بخش بزینه رود شهرستان  پس از محاسبه درصد برخورداری  

سطح از روستاها مشخص شده که عبارت است   5خدابنده نیز طبق آن سطح بندی شد. در این سطح بندی، 

 از:

درصد از انواع خدمات و   80: مکان های مرکزی روستایی: سکونتگاه های با برخورداری از حداقل 1سطح  

 درصد از خدمات حوزه ای   65حدود   حداقل

درصد از انواع خدمات و حداقل حدود    55: روستاهای مرکزی: سکونتگاه های با برخورداری از حداقل  2سطح  

 درصد از خدمات حوزه ای 40

درصد از انواع خدمات و حداقل حدود   40: روستاهای بزرگ: سکونتگاههای با برخورداری از حداقل 3سطح 

 ات حوزه ای  درصد از خدم 30

 درصد از خدمات روستایی  20: روستاهای میانی: سکونتگاههای با برخورداری از حداقل 4سطح 

 : روستاهای کوچک: سکونتگاههای دارای خدمات بنیادین.5سطح 

 مدل شاخص مرکزیت  -

شاخص مرکزیت یکی از روش های نشان دادن میزان مرکزیت سکونتگاه هاست. این شاخص اهمیت کارکردی  

عملکردها را، نه تنها بر مبنای تعداد عملکردها در یک مکان، بلکه بر اساس فراوانی این عملکردها در کل  

به خود می گیرند که ضریب  منطقه اندازه گیری می کند. عملکردها وزنی معادل نسبت معکوس آنها در منطقه  
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( نامیده می شود. بر این اساس اندازه شاخص مرکزیت برای هر یک از عملکردهای خدماتی به  Ciمکانی )

 .تفکیک هر یک از سکونتگاههای منظومه محاسبه شده که فرمول و محاسبات آن در زیر آورده شده است

(𝐶𝑣)ضریب مرکزیت هر  یک از خدمات =  
100

تعداد سکونتگاه های دارای این نوع  از خدمات
 

 آن در موجود خدمات مجموع اساس  بر هر سکونتگاه مرکزیت خدمات از یک هر های ارزش محاسبه از پس

 شود.  می محاسبه این خدمات ارزش 

𝐶𝑖 = ∑ 𝐶𝑣 ∗ 𝑆

𝑛

𝑖=1

 

عملکردهای  ابتدا تعداد روستاهای برخوردار از انواع عملکردهای خدماتی و امتیاز مرکزیت برای هر یک از 

خدماتی محاسبه شده و سپس مقایسة رتبة جمعیتی و شاخص مرکزیت هر یک از سکونتگاههای منظومه  

 .مشخص گردیده است. لذا بر این اساس روستاهای دارای برخورداری زیاد تا کم مشخص شده است

دل برخورداری  در نهایت جهت سطح بندی مراکز عملکردی شبکه سکونتگاهی منظومه روستایی با استفاده م

از خدمات و مدل شاخص مرکزیت و همگنی در ساختار تولید، نقشه ذیل تولید شده است. همانطور که در  

نقشه ذیل مشاهده می گردد، مراکز عملکردی شبکه سکونتگاهی منظومه روستایی بزینه رود در سه سطح  

ظومه بزینه رود از مدل های  تقسیم بندی شده است که برای تعیین مراکز عملکردی شبکه سکونتگاهی من

عملکردی مذکور استفاده شده است. بر طبق نتایج حاصل مشاهده می شود که شهر زرین رود )مرکز بخش(،  

به عنوان مرکز و کانون اصلی جذب جهت انواع جریانهای موجود نظیر جریان افراد، تولید، خدمات، سرمایه و  

قرار گرفته است. پس از شهر زرین رود، روستای کهال در   اطالعات و فناوری در سطح منظومه، در سطح اول

به عنوان مرکز سطح دوم و روستاهای توزلو، محمد خلج، غالم ویس، گل تپه به عنوان مراکز سطح سوم، دارای  

 منظومه ای بزینه رود هستند.  سطح درون جریانهای موجود درمهمترین و بیشترین میزان جذب جهت 
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 منظومه بزینه رودشبکه سکونتگاهی  عملکردی    مراکز -88-1 نقشه

 

ی اطالعاتی، بر اساس معیارها و شاخص های تاثیرگذار پهنه های همگن عملکردی   ها  الیه تجمیع با  نهایت در

به دست آمد. در نتیجه منظومه به واحدهای کوچکی تقسیم شده است که هر یک از واحدهای کوچک، به  

لحاظ شاخص های موردنظر دارای ارزش های یکسان هستند و حوزه های همگن را پدید آورده اند. این  

وچک با استفاده از روش استقرایی، حوزه هایی به لحاظ ساختاری پدید می آورند و واحدهای  واحدهای ک

)مجموعه های کهال  مجموعه عملکردی  2بزرگتر را به وجود می آورند. منظومه بزینه رود طبق نقشه ذیل به 

ن رود و قیاس کندی(  )حوزه های توزلو، کهال، خلج، گل تپه، زری پهنه یا واحد کوچک همگن    6و    و زرین رود(  

تقسیم شده است. در ادامه به بررسی هر یک  و سپس به واحد های بزرگتر  )مجموعه های کهال و زرین رود(  

 سطوح عملکردی پرداخته می شود. 

منظومه روستایی بزینه رود به مرکزیت زرین رود، در سه سطح عملکردی نقش آفرینی می کند و   منظومه:

 روستاهای موجود در منظومه می باشد. مرکز تعامل و ارتباط بین 

منظومه روستایی بزینه رود دارای دو مجموعه عملکردی است که زرین رود و کهال به عنوان مراکز    مجموعه:

 مجموعه محسوب می گردند. این مراکز دارای بیشترین ارتباط و پیوند با روستاهای داخل منظومه هستند.
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حوزه همگن می باشد که کهال، محمدخلج، گل   6ح عملکردی دارای منظومه بزینه رود بر اساس سط حوزه:

 تپه، زرین رود، توزلو و غالم ویس به عنوان مراکز این حوزه ها هستند.   

 

 شبکه سکونتگاهی منظومه بزینه رود  سطوح عملکردی -89-1 نقشه
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 ای منظومه درون روابط و ها فعالیت -2- 1-8-5 

ها، از جمله نظام فضایی، پیوستگی درونی اجزای مختلف آنهاست، بین ساختارهای از آنجا که خصلت بنیادین همة نظام  

مختلف و کارکردهای گوناگون هر نظام، نوعی همپیوندی و همنوایی برقرار است )یا بایستی باشد(. اجزای تشکیل 

ین همنوایی است دهندة منظومه های روستایی، در چارچوب شبکة فضایی، از این قاعده مستثنی نیست. درواقع، هم

که نوعی پویش درونی در سرتاسر نظام سکونتگاهی در سطح مورد نظر برقرار میسازد که تا کوچکترین اجزای آن، 

بدین سان و بنا بر قانونمندیهای مطرح در رویکرد نظاموار  .همچون شبکه ای از اتصاالت، به یکدیگر مرتبط میگردند

کارکردی و اتصاالت درون شبکه   -ی از نظام، به سبب همپیوندی ساختاری)سیستمی(، هرگونه دخالت و تغییر در جزی

ای اجزای نظام، قاعدتا بایستی آنچنان سنجیده و اندیشیده باشد که تبعات اثرگذار آن در سایر اجزا، اعم از اجزای 

ها و روابط لذا جهت بررسی فعالیت  .(14-15: 1392ساختاری یا کارکردی، به درستی پیش بینی گردد )سعیدی، 

(. 86-1درون منظومه ای، نقشه پیوند انواع جریان های حاکم در داخل آبادی های منظومه آورده شده است )نقشه 

همانگونه که مشاهده می شود، شهر زرین رود مرکز و گره اصلی جذب انواع جریانهای موجود نظیر جریان افراد، تولید، 

ت. دلیل این امر قرارگیری شهر زرین رود در مرکز منظومه و به عنوان خدمات و سرمایه در سطح درون منظومه ای اس

مرکز بخش، وجود جمعیت زیاد و موارد دیگر در این شهر می باشد. پس از شهر زرین رود، روستای کهال، داشبالغ، 

 منظومه ای بزینه رود می باشند. سطح درون حی و بزین دارای مهمترین و بیشترین میزان جذب جریانهای موجود در

رود و در روستاهایی مانند کهال و های مقصد جریان سفرهای شغلی در داخل منظومه، بیشتر در دهستان بزینهگره

ها . این موضوع بیانگر اهمیت این گرهباشندتری برخوردار میهای ضعیفسایر مناطق از جریانبزین و حی هستند و 

ها، مرکزیت جریان محصول در منظومه با توجه به اندازه گره. غلی در این منظومه استگیری سفرهای شدر شکل

رود نشان می ای بزینهباشد. همچنین جریان خدمات درون منظومهرود، داشبالغ میرود مربوط به گره های زرینبزینه

رود ان در روستاهای بخش بزینهگیری ساکنرود دارای بیشترین تراکم از نظر شدت جریان خدماتدهد که گره زرین

های تر خدمات در داخل منظومه پیرامون گرههای قویبوده و بر حسب اندازه جریان نیز بیانگر آن است که جریان

این  تری برخوردار هستند.های به مراتب ضعیفرود )به عنوان مرکز بخش( شکل گرفته و سایر مناطق از جریانزرین

رود برای ورود جریان سرمایه از روستاهای مختلف منظومه منظومه تنها یک گره یعنی زرین  در حالی است که در داخل

 رود وجود دارد.بزینه

در راستای راهبرد شبکه منطقه ای، شناخت نقشی که هر یک از سکونتگاه ها در شبکه فضایی منظومه دارند، دارای 

گردید، شهر زرین رود به عنوان مرکز چندعملکردی اهمیت بسیاری است. همانطور که در بخش های پیشین اشاره 

منظومه بزینه رود دارای نقش های مختلفی است و عالوه بر آن روستاهایی وجود دارند که در شبکه به عنوان مراکز 

اصلی در سطح منظومه فعالیت دارند. سایر سکونتگاه های منظومه نیز نقش های عمومی را برعهده دارند. جدول ذیل 

 اصلی فعالیت در سطح منظومه بزینه رود را نشان می دهد.مراکز 
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 مراکز اصلی فعالیت در سطح منظومه بزینه رود -76-1 جدول

 سکونتگاه ها  نقش

 کهال و گل تپه مرکز تحصیلی

 غالم ویس، توزلو، کهال، زرین رود مراکز فروش محصوالت

 محمد خلج، حسام آباد و قیاس کندیغالم ویس، توزلو، کهال، زرین رود،  مراکز تامین مایحتاج )خرید(

حی، کهال، بزین، غالم ویس، محمد خلج )تا حدودی(، قشقجه )تا حدودی(، قزل  مراکز اشتغال

 بالغ )تا حدودی(

 غالم ویس، توزلو، کهال، زرین رود، محمد خلج، حسام آباد و قیاس کندی مراکز  خدمات عمومی

 ویس، توزلو، زرین رودکهال، عالم  مراکز پشتیبانی از تولید

کهال، بزین، توزلو، غالم ویس، محمدخلج، زرین رود، قشقجه، ارقین بالغ، گل تپه،  مراکز خدمات مالی

 حسام آباد

 منبع: یافته های مشاور

عالوه بر اهمیت مراکز فعالیت منظومه در سازمان فضایی، جریان های فضایی و به تبع آن پیوندهای فضایی دارای 

 مراکز از ای مجموعه صورت ها به اهمیت فزاینده ای هستند. چرا که بر اساس چهارچوب شبکه منطقه ای، سکونتگاه

 در واقع ساختار دارند. قرار کنش و واکنش متقابل معر در ارتباط مراکز سایر با می آورند که یدید را ای شبکه سطح، هم

دهد. لذا  می آن پیوند های فضایی، سازمان فضایی خاصی تشکیلاز طریق جریان ها و به تبع  فضایی نظام اصلی

شناخت ویژگی های جریان ها و پیوندها جهت سازماندهی مجدد فضا ضروری است. در بخش های پیشین به تشریح 

 کامل انواع جریان ها پرداخته شد.
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 منظومه  یپیوند انواع جریانهای حاکم دردرداخل آبادی ها -90-1 نقشه

 
 

 )ناحیه و همجوار های منظومه سطح  در (ای منظومه برون روابط و ها فعالیت 3-5-8-1-

به لحاظ نظری و در چارچوب رویکرد شبکة منطقه ای، منظومه های روستایی را می توان شبکه های محلی متشکل 

از خوشه های مرتبط سکونتگاهی به شمار آورد که نه تنها از طریق روابط و پیوندهای درون شبکه ای، روابط روستایی 

ه ای، هسته های بنیادین شبکه های منطقه ای را ا شهری را انتظام میبخشند، بلکه بواسطة مناسبات برون شبک

رود، ای در بخش بزینهمنظومهتر روابط برونبه منظور درک بهتر و دقیق(. لذا 16: 1392تشکیل میدهند )سعیدی، 

( آورده شده 88 -1( و نقشه پیوند انواع جریان های حاکم درآبادی های منظومه )نقشه 87-1نقشه کلی آنها )نقشه 

( مسیر و مقصد همه جریان های چهارگانه )جریان افراد، جریان محصول، جریان خدمات و 87 -1نقشه ) است. در

جریان سرمایه( مشخص شده است. همانطور که مشاهده می شود، به جز بخشی از جریان افراد )سفرهای شغلی و 

های همجوار استان ه سمت استانها بخانوادگی( که به سمت گره جنوب سوق پیدا کرده است، بخش عمده این جریان

زنجان شکل گرفته است که مسیرهای مربوط به جریان های افراد، محصول و سرمایه در نقشه بیشترین مقدار را نسبت 

به جریان خدمات دارا هستند. چرا که بیشترین میزان جریان خدمات به سمت گره قیدارسوق پیدا کرده است و خدمات 

( نشان می دهد که شهر 88-1اند. همچنین نقشه )ی را در منظومه به خود اختصاص دادهای سهم اندکمنظومهبرون

قیدار، به عنوان مرکز اصلی جذب جهت انواع جریان های موجود در سطح برون منظومه را به خود اختصاص داده است 

دیک و امکان دسترسی و رتبه نخست را کسب کرده است. در واقع روستاهای موجود در منظومه به دلیل فاصله نز
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آسان و تمرکز تجهیزات و امکانات و موارد دیگر در این شهر از این مزیت استفاده نموده و با این شهر )قیدار( دارای 

شهرهای قم، تهران، کرج، همدان، بیجار، تبریز و اردبیل دارای ارتباط قوی می باشند. پس از شهر قیدار، به ترتیب 

فراوانی جذب جهت جریانهای موجود در سطح برون منظومه ای بزینه رود می باشند.  مهمترین و بیشترین میزان

مراکز اصلی مربوط به جریان افراد مربوط به گره های تهران وکرج، حجم عمده جریان سرمایه به سمت گره قم )دارای 

راتب بعدی جای می گیرند(، ها است و سپس سه گره البرز، تهران و قیدار در ماولویت باالتری نسبت به سایر مکان

 جریان محصول به سمت گره های قیدار، تهران، کرج، قم و بیجار و در نهایت جریان خدمات به سمت گره قیدار است.

 رودای در منظومه بزینهمنظومههای بروننقشه کلی انواع جریان -91-1 نقشه
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  رود به نقاط خارج از منظومههای حاکم درآبادی ها منظومه بزینه    پیوند انواع جریان -92-1 نقشه



 منظومه  موجود وضع فضایی سازمان -4-5-8-1

سازمان فضایی عبارت است از ترتیب و توزیع نظام یافته واحدهای یک مجموعه در فضا، در راستای عملکردهای 

الگوی کلی نحوه کاربری فضا توسط یک اجتماع و نحوه (. سازمان فضایی به 145: 1385عمومی مجموعه )آسایش، 

ها امکان پذیر گردد، اطالق می گردد )سعیدی استقرار اجزای فضا نسبت به هم، به نحوی که تعامل و رابطه مکمل آن

به عقیده میسرا، مراکز تجمع و فعالیتهای وابسته به آنها به همراه روابط متقابلی که از  (.21: 1388و حسینی حاصل، 

طریق شبکه های ارتباطی بین آنها برقرار میشوند به وجودآورنده سازمان فضایی است. به عبارت بهتر، سازمان فضایی 

با توجه به تعاریف بیان  .(33: 1396تیب سازمان یافته مجموعه ای از فعالیت ها در فضا است )کریمی و همکاران، تر

شده، در ادامه این بخش از گزارش به بررسی سازمان فضایی وضع موجود در منظومه روستایی بزینه رود شهرستان 

 فضایی موجود منظومه روستایی استفاده گردیده است. که بدین منظور از نقشه ساختار خدابنده پرداخته شده است،
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 منظومه روستایی بزینه رود شهرستان خدابنده موجود وضع فضایی نقشه سازمان -93-1 نقشه

 

 

همانطور که در نقشه فوق مشاهده می گردد، جهت بررسی سازمان فضایی وضع موجود در منظومه بزینه  

رود، انواع جریانهای موجود در سطح درون و برون منظومه ای شامل جریان افراد، جریان محصول )تولید(،  

مه روستایی بزینه رود از  جریان کاال و خدمات و در نهایت جریان سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. منظو

حوزه عملکردی )حوزه های   6مجموعه عملکردی )مجموعه های کهال و زرین رود( و  2نظر عملکرد، دارای 

توزلو، کهال، خلج، گل تپه، زرین رود و قیاس کندی( می باشد. بر طبق نتایج حاصل مشاهده می شود که در  

در سطح درون منظومه ای رخ داده است و در  رود  بزینهمجموع بیشتر جریانهای موجود در سطح منظومه 

مرکز و کانون اصلی جذب جهت انواع جریانهای موجود نظیر جریان افراد، تولید،  زرین رود این رابطه شهر 

در مرکز  زرین رود خدمات و سرمایه در سطح درون منظومه ای می باشد. دلیل این امر نیز قرارگیری شهر 

تمرکز تجهیزات و امکانات و موارد دیگر در این شهر می   امکان دسترسی آسان،   منظومه، وجود جمعیت زیاد،

، روستای کهال دارای رتبه دوم و روستاهای توزلو، محمد خلج، غالم ویس، گل تپه  زرین رود باشد. پس از شهر  

ای بزینه  منظومه  سطح درون جریانهای موجود دردر رتبه سوم، دارای مهمترین و بیشترین میزان جذب جهت  

نشان میدهد که شهر  بزینه رود  رود می باشند. همچنین وضعیت جریانهای موجود در سطح برون منظومه ای  

قیدار، به عنوان مرکز اصلی جذب جهت انواع جریان های موجود در سطح برون منظومه را به خود اختصاص  
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تجاری،   انواع امکانات و مراکز اداری، داده است و رتبه نخست را کسب کرده است که دلیل این امر نیز تمرکز 

شهرهای قم، تهران، کرج،  فرهنگی، سیاسی و مذهبی در این شهر می باشد. پس از شهر قیدار، به ترتیب 

همدان، بیجار، تبریز و اردبیل دارای مهمترین و بیشترین میزان فراوانی جذب جهت جریانهای موجود در  

 شند.سطح برون منظومه ای بزینه رود می با

برای بررسی وضعیت جریان های فضایی موجود در سطح منظومه بزینه رود، همانطور که قبالً نیز بیان  

گردیده است، انواع جریان های فضایی موجود در چهار بخش عمده جریان افراد )سفرهای شغلی و خانوداگی(،  

ت، که در ادامه به بررسی تک  جریان محصول )تولید(، جریان خدمات و جریان سرمایه  تقسیم بندی شده اس 

 تک جریان های فضایی یاد شده پرداخته می شود.  

رود، حی، بزین و همدان رود نشان می دهد که شش گره تهران، کهال، زرینبررسی جریان افراد در منظومه بزینه

های واسط مورد توجه توانند به عنوان گرهرود هستند که میهای ارتباطی در منظومه بزینهبه ترتیب مؤثرترین گره

رود داشته و در تسهیل گسترش ارتباط ها نقش کنترلی باالیی در منظومه بزینهقرار گیرند. به عبارت دیگر، این گره

 منظومه در کهال روستایها در منظومه بسیار تعیین کننده هستند. در این میان می توان گفت که بین سایر گره

 است. منظومه این در نفوذ باالترین نتیجه در و مؤثر هایگره دیگر باتعداد پیوند و ارتباط  بیشترین دارای رودبزینه

در داخل منظومه  اندازه جریان قوی ترتر و های مقصد که دارای تراکم باالتر یا شدت جریان سفرهای شغلی قویگره

-های ضعیفسایر مناطق از جریانباشند و  مانند کهال و بزین میرود و در روستاهایی  هستند، بیشتر در دهستان بزینه

. از گیری سفرهای شغلی در این منظومه استها در شکل. این موضوع بیانگر اهمیت این گرهباشندتری برخوردار می

، دو گره رود بر حسب شدت جریان از مبدأ به مقصدای افراد در منظومه بزینهجریان سفرهای شغلی برون منظومهنظر  

-های برونترین گرههای بعدی، جزو قویهای قیدار، قزوین و تاکستان در رتبهتهران و کرج در اولویت نخست و گره

باشند. همچنین جریان رود برخوردار میباشند که از تراکم باالتری در سفرهای شغلی از منظومه بزینهای میمنظومه

های رود بر حسب اندازه جریان حاکی از آن است که جریاننظومه بزینهای افراد در مسفرهای شغلی برون منظومه

 اند. های تهران، کرج و قزوین سوق پیدا کردهای به سمت گرهمنظومهقوی سفرهای شغلی برون

باغی و دامی که   -بررسی جریان محصول )تولید( منظومه بزینه رود نشان می دهد که عالوه بر محصوالت زراعی

رود وستاهای این منظومه وجود داشت، تولید فرش و تابلو فرش نیز در برخی روستاها در داخل منظومه بزینهدر تمامی ر

رود مربوط ها، مرکزیت جریان محصول در منظومه بزینهجزو جریان محصول محسوب می گردد. با توجه به اندازه گره

رود، قم، بیجار و کرج دارای باالترین الغ، قیدار، زرینباشد و شش گره داشبرود، قیدار و داشبالغ میبه سه گره زرین

های اشاره شده دارای توان بیان داشت که گرهها در منظومه هستند. بر این اساس، میمقدار در مقایسه با سایر گره

ز نظر جریان رود اهای تأثیرگذار در منظومه هستند. یافته ها بیانگر آن است که منظومه بزینهبیشترین ارتباط با گره

های موجود در منظومه های محصول کافی بین گرهباشد و ارتباطات و جریانمحصول دارای انسجام نسبتاً ضعیفی می

رود نسبت توان به تک محصولی بودن اکثر روستاها در منظومه بزینهبرقرار نشده است که این موضوع را تا حدودی می

ویس ها همچون روستاهای حی، کهال، بزین، توزلو، غالمدود در برخی گرهداد. به عبارت دیگر، هر چند به صورت مح
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شود، ولی همچنان گندم محصول جات و سایر محصوالت تولید میزمینی، صیفیو ... محصوالت متنوعی مانند سیب

ه قیدار و رود که این محصول نیز به طور مشخص به دو گررود به شمار میاصلی در بیشتر روستاهای منظومه بزینه

رود بر حسب شدت ای افراد در منظومه بزینهیابد. همچنین جریان سفرهای شغلی درون منظومهداشبالغ انتقال می

ای در مرکز منظومهجریان از مبدأ به مقصد و اندازه جریان نشان دهنده آن است که بیشترین جریان محصول درون

ای باشد. جریان برون منظومهرود و داشبالغ میدو گره زرینها مربوط به ترین جریانبخش شکل گرفته که قوی

های بسیار رود بر حسب شدت جریان از مبدأ به مقصد و اندازه جریان نشان میدهد که جریانمحصول در منظومه بزینه

 های قیدار، تهران، کرج، قم و بیجار است. قوی محصول در این منظومه مربوط به گره

ر منظومه بزینه رود نشان می دهد که ضعف نسبی در انسجام شبکه و وجود تعداد پیوندهای بررسی جریان خدمات د

ای بوده و منظومههای درونهای خدماتی، از نوع جریانهای موجود در شبکه وجود دارد و بیشتر جریانکم بین گره

رود و قیدار ظر اندازه گره نیز زریناند. از نای سهم اندکی را در منظومه به خود اختصاص دادهمنظومهخدمات برون

باشند. رود برخوردار میها از وزن بیشتری در منظومه بزینهترین اندازه را دارا هستند. به این مفهوم که این گرهبزرگ

رود و تا حدودی رود نشان می دهد که گره زرینای در منظومه بزینهبه بیان دیگر نتایج جریان خدمات درون منظومه

رود بوده و بر حسب گیری ساکنان در روستاهای بخش بزینهدارای بیشترین تراکم از نظر شدت جریان خدمات کهال

رود )به عنوان های زرینتر خدمات در داخل منظومه پیرامون گرههای قویاندازه جریان نیز بیانگر آن است که جریان

تری برخوردار های به مراتب ضعیفایر مناطق از جریانمرکز بخش( و کهال )به عنوان مرکز دهستان( شکل گرفته و س

تپه نیز قابل توجه است.  کهریز و تا حدودی گلهای دیگر همچون توزلو، قرهها در گرههستند. البته، شدت این جریان

دریافت توان  رود بر حسب شدت جریان و اندازه، میای در منظومه بزینههمچنین از نتایج جریان خدمات برون منظومه

رود از گره قیدار است که از تراکم بسیار قوی که بیشترین حجم دریافت خدمات در روستاهای مختلف بخش بزینه

 برخوردار است.

رود، رود جریان اصلی سرمایه به ترتیب به سوی قیدار، زرینبررسی جریان سرمایه نشان می دهد که در دهستان زرینه

شد که در این بین، بیشترین حجم سرمایه یعنی نزدیک به یک سوم آن به سمت باحومه کرج، حومه تهران و قم می

رود ماهیت جریان سرمایه تا حدودی متفاوت بوده و به یابد. این در حالی است که در دهستان بزینهقیدار جریان می

رود را به دهستان بزینه رود، حومه تهران و حومه کرج بیشترین حجم سرمایه ورودی ازترتیب اولویت قم، قیدار، زرین

ها است. حجم های اشاره شده، قم دارای اولویت باالتری نسبت به سایر مکاناند و در بین مکانخود اختصاص داده

ای به سمت چهار گره قم، البرز، تهران و قیدار است. این در منظومهعمده جریان سرمایه در این منظومه به شکل برون

رود برای ورود جریان سرمایه از روستاهای مختلف منظومه ظومه تنها یک گره یعنی زرینحالی است که در داخل من

رود از ای سرمایه در منظومه بزینهرود وجود دارد. همچنین نتایج نشان میدهد که شدت جریان درون منظومهبزینه

ها بوده و از تراکم از سایر گره تررود نسبتًا قوینقاط روستایی همچون کهال و بزین به سمت مرکز بخش یعنی زرین

رود نیز به سمت چهار گره اصلی شامل قیدار، ای سرمایه در منظومه بزینهمنظومهتری برخوردار است. جریان برونقوی

البرز، تهران و قم شکل گرفته است که هر چهار گره اصلی ذکر شده از شدت جریان سرمایه نسبتًا برابری برخوردار 

رود را به خود اختصاص دهند. اند سهم تقریبًا یکسانی از خروج سرمایه از مناطق روستایی بخش بزینهبوده و توانسته
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البته، شایان ذکر است که از بین چهار گره اشاره شده، تنها یک گره یعنی قیدار در داخل شهرستان/ استان بوده و 

 جریان های مذکور را نشان می دهد. یها در خارج از استان قرار دارند. جدول ذیل مراکز اصلسایر گره

 مراکز اصلی جریان های فضایی در سطح منظومه بزینه رود -77-1 جدول

 مراکز برون منظومه ای مراکز درون منظومه ای نقش

 تهران، کرج کهال و بزین جریان افراد

 قیدار، تهران، کرج، قم و بیجار داشبالغرود و زرین جریان محصول

 قیدار کهالزرین رود و  جریان خدمات

 قیدار، البرز، تهران و قم کهال و بزین جریان سرمایه

 قیدار زرین رود کل جریان ها

 

 بر تأکید با( منظومه فضایی سازمان و  ساختار محدودیت های و  قابلیت هاجمع بندی  -1-8-6

 )منظومه سامان پذیری

 قابلیت ها  -1-8-6-1
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06 

07 

01 

ها قابلیت  

ای، استقرار مجتمع گلخانهقابلیت ایجاد ناحیه صنعتی کهال جهت 

به دلیل وجود جریان های قوی فضایی در  سردخانه و صنایع تبدیلی ناحیه

 حوزه روستایی به مرکزیت کهال

 

01 

 تعریف بهینه صنایع دستی - گردشگری مبتنی بر منبتکاری و صنایع

 چوبی، تابلو فرش، مجسمه سازی و غار کتله خور و جاذبههای جدید

 روستایی بوم گردی به دلیل وجود جریان و ارتباطات بین روستاهای

 منظومه و گره های خارج از استان

02 

 قابلیت تقویت شبکه ارتباطات داخلی منظومه و انتقال بخشی از

 ارزشافزوده به درون منظومه و کاهش هزینهها و رونق روستاهای مرزی

 و انتقال جریان محصول به درون منظومه به ویژه با احداث جاده اسفالته

 غالم ویس - توزلو - بزین

03 

 قابلیت ایجاد ناحیه صنعتی داشبالغ مجاور با سیلوی داشبالغ و برای

 استقرار واحدهای منبتکاری، واحد تبدیلی خیار شور
04 

 به مرکزیت قزل بالغقابلیت ایجاد خوشه سرامیک و مجسمه سازی 
 روستای قزل بالغ

 

05 

 قابلیت اتصال راه سرشبار به قشقجه به منظور تقویت ارتباطات درون 

 منظومهای
06 

07 
 قابلیت برندسازی تابلو فرش با برند قیدار یا زرینه جهت تقویت جریان های 

 داخل منظومه و داخل استان
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 محدودیت ها  -1-8-6-2

 

 
 وجود جریان ها و ارتباطات قوی برون منظومه ای و خارج از استان )قم، تهران و همدان(

01 

 جریان ها و پیوندهای ضعیف درون منظومه ای و با استان
02 

 حجم باالی جریان ها و ارتباطات با قم، تهران و همدان
03 

 مرزی استان و شهرستاناستقرار منظومه در ناحیه 
04 

 رودبزینه منظومه در افراد جریان شبکه ضعیف انسجام
05 

 ضعیف بودن صنایع واسط و تبدیلی و زنجیره ارزش محصوالت زراعی در سطح منظومه
06 


